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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 52.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19.

évfordulója tiszteletére rendezendő
városi  ünnepségek 

Programok:
Október 22.
19.00 HÓHÉR VIGYÁZZ!
 „A siralomháztól a parlamentig” című portréfilm 

vetítése
 A film Wittner Mária egykori halálraítélt ’56-os 

forradalmárról készült 
 Rendezte: Siklósi Beatrix és Matúz Gábor
 Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház
 Belépés díjtalan
Október 23.
 9. 50 Az Országzászló ünnepélyes felvonása
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszár Emlékraj 

huszárjai
10. 00  Ünnepi istentisztelet a  református templomban
 Igét hirdet: Nt. Beszterczey András,
 a Nagykunsági Református Egyházmegye főjegyzője 

(Mezőtúr)
11.00  Ünnepi önkormányzati ülés 
 a városháza dísztermében
 Az ünnepi ülést megnyitja és levezeti:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Lezsák Sándor országgyűlési képviselő,
 a Parlament alelnöke
 Emlékműsor
 Közreműködik: Márkus Judit színművész
  Türke Tímea (ének)
  Sípos Antal (fuvola)
  Dusik István (zongora)
12.20  Megemlékezés és koszorúzás
 a városháza falán elhelyezett emléktáblánál
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő
12.50  Koszorúzás Kemény Pál,
 az 1956-os forradalom és szabadságharc
 karcagi mártírja sírjánál az Északi –temetőben
 Emlékező beszédet mond: 
 Nt. Nagy Béla református lelkész
 17.00 A Bartók Vonósnégyes hangversenye
 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 

dísztermében
 A hangverseny megrendezését a 

Nemzeti Kulturális Alap 
Zenei Szakkollégiuma támogatta.

 Belépés díjtalan
Az Északi-temetőhöz 12.45 órakor autóbusz indul a Bajcsy- 
Zsilinszky utcai parkolóból

A hátrányos helyzetű család-
ba született kicsiknek sok-
szor nemcsak a megfele-
lő otthont, de a bölcsődei és 
óvodai környezetet, odafi-
gyelést, játékokat is nélkü-
lözniük kell. Az ő segítésük-
re indult el – angliai min-
ták nyomán – a Biztos Kez-
det Program, amelynek 2006 
óta a karcagi Gyermekjóléti 
Szolgálat is tagja.

A Püspökladányi úti köz-
pontban klubszobát alakítot-
tak ki, amelyet hetente három 
délelőttön vehetnek igénybe 
a szülők és a gyerekek. Ko-
vácsné Szabó Ágnes, a Gyer-
mekjóléti Szolgálat szakmai 
egységvezetője hangsúlyoz-
za, elsősorban hároméves ko-
rig várják a gyerekeket. Fon-
tos szempont, hogy a gyer-
mek se bölcsődébe,  se óvo-
dába ne járjon, hiszen nem 
a párhuzamos ellátás bizto-
sítása a cél, hanem az ezek-
ből kimaradók felzárkóztatá-
sa. Az itt kialakított klubszo-
ba gyerekeknek és szülőknek 
ideális környezetet, bútoro-
kat, játékokat, megfelelő tár-
saságot biztosít, sőt, három 
szakember – védőnő, gyógy-
pedagógus és gyógytornász – 
is rendelkezésre áll, ha szük-
séges. Tudjuk, kicsi korban 
mindez szükséges, kell, hogy 

ne mondjam: jár, mert nyo-
ma lesz a beszédfejlődésben, 
a mozgásfejlődésben, a szo-
kások elsajátításában és még 
sorolhatnánk. Vagyis, tény-
leg ez a kezdet. A program el-
indításától 30 kisgyermekes 
anyukával kerültek kapcso-
latba, jelenleg tíz család láto-
gatja a klubot rendszeresen. 
A vezetőnő a lelkemre kötöt-
te:  városunk lakosságából a 
Biztos Kezdet Program nyúj-
totta szolgáltatásokat bárki 
igénybe veheti, bárki részt ve-
het benne, célcsoportja a hát-
rányos helyzetben lévő csa-
ládok és gyermekek. A prog-
ramnak nincsen költség-
vetése és normatív állami 
támogatása, mindig az intéz-

ményi költségvetésből oldot-
ták meg. 2008. első félévében 
viszont 400 ezer forintot kap-
tak a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumtól erre a célra, 
majd ugyanez a minisztérium 
hirdetett pályázatot. Ennek 
keretében a ma már a kistér-
ségi intézmények közé tarto-
zó karcagi Szociális Szolgál-
tató Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata is pályázott – még-
pedig sikerrel. Az év második 
felére, december 31-i felhasz-
nálással 2,4 millió forintot 
nyertek. Jól tudjuk, nincsen 
az a kis pénz, ami ne jönne 
jól, ez a pénz viszont jókor is 

M e g h í v ó

LEADER Információs/Vidékfejlesztési Fórum
Pályázati Tanácsadás

Karcag Város Önkormányzata, a Nagykunságért Térségi 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft, a Karcagi és a Mezőtúri 

Kistérségek Helyi Vidékfejlesztési Irodái

tisztelettel meghívják Önt a 
LEADER Információs Fórumára.

Téma: UMVP III. tengelyes pályázatai
Mikrovállalkozások fejlesztése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
A rendezvény helyszíne és ideje:

Karcag, Ifjúsági Ház
2008. október 20. 14.00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Dr. Szabó Zoltán Szemes Attila Máthé Zsolt
 ügyvezető Mezőtúri HVI Karcagi HVI

Segítség a legkisebbeknek

Folytatás a 3. oldalon

Nagy sikert aratott a Senior Sport városnéző sétája az elmúlt szombaton. A résztvevők a 
szép őszi időben a Kutató Intézet arborétumát és a Kun Emlékhelyet keresték fel.
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Közéleti szilánkok

A hirtelen 
„beindulás”…

Alig száradt meg a nyomdafesték 
az MSZP új szórólapján, amellyel a szé-
lesebb közvélemény tudtára kívánták 
adni, hogy; „Beindultunk!” Újra szár-
nyal a gazdaság, ha nem is dübörög, 
de csattognak a szárnyak. Aztán még-
sem kellett postaládákba dobálni eze-
ket a színes lapocskákat (amelyek költ-
sége mellesleg nem elhanyagolha-
tó), mert a világon futótűzként terjedő 
tőzsdekrachok elérték és megrázták a 
hazai gazdasági és pénzügyi kerete-
ket is. Hogy ez bekövetkezik, a minisz-
terelnök úr egy héttel ezelőtt még erő-
teljesen igyekezett cáfolni, holott ellen-
zéki politikusok és független szakértők 
már figyelmeztettek rá. Néhány nap-
ra rá már azt nyilatkozta, hogy sajnos a 
pénzügyi krach „begyürüzött”, és a „tá-
madás első hullámát már ki is védtük”. 
Mármint ők – akik ezt nem is látták elő-
re! (Ha a gyanútlan, laikus állampolgár, 
aki még soha nem hallott a „bessz” ill. a 
„hossz” tőzsdei szakkifejezésről – és azt 
sem tudja mi a különbség a kötvény és 
a részvény között, megkérdezné; vajon 
ugyan mivel védték ki ezt három nap 
alatt? – nem tudom milyen választ kap-
na.) Amikor ugyanis rákérdeztek a par-
lamentben, hogy lehet az, hogy egy 
héttel ezelőtt egészen másképpen ítél-
te meg a helyzetet, egy közhelyválasz-
ra futotta csupán; ”mert óráról-órára 
változott a helyzet.” (Ha jobban ismeri 
Winston Churchill munkásságát, talán 
azt válaszolta volna, mint egykor a brit 
– akkor éppen liberális – miniszterelnök 
egy hasonló kérdésre: „Nehogy már azt 
vessék a szememre, hogy egy hét eltel-
tével okosabb vagyok, mint egy héttel 
ezelőtt!”)

Szóval, kapkodás, következetlenség. 
Úgy tűnik, a kormányzat csak kullog az 
események után, és a külső világkrízisre 
fogja rá a saját tehetetlenségét. Beindu-
lás helyett, hirtelen felindulásból elkö-
vetett költségvetési átírások, adócsök-
kentés helyett adóemeléssel próbálja 
kezelni a válságot. Szombatra „nemzeti 
csúcsot” hívott össze a miniszterelnök, 
hogy „szélesebb körben „ találják meg 
a válságkezelési módozatokat. Kísérte-
tiesen emlékeztet ez az egykori párt-
állam által összehívott nagy értekezle-
tekre, ahol meghallgattak mindenkit, 
aztán egy szűk társaság „eldöntötte” a 
már előzőleg felvetett választ…

Sajnos, jogos az aggodalom (bár ne 
lenne igazam), most is hasonló lesz a 
helyzet; az adócsökkentés nem lehet a 
válságra válasz, egyelőre a nyugdíjak-
ról ne is essék szó, a munkabéreket is 
be kell fagyasztani, stb. stb. Neoliberális 
közgazdasági közhelyek felvonultatá-
sa, de nemzet stratégiai koncepciók, és 
a „konkrét helyzet konkrét elemzése” 
– amit ugye Marxtól megtanulhattak 
volna -, elmarad. Hogy, hogyan kelle-
ne kivédeni a spekulatív tőke üzelmeit, 
tényleg lendületbe hozni a gazdaságot, 
hogy ne a kisemberek, és a  kisvállal-
kozók fizessék meg a krízis terheit,és a 
nyugdíjasok többsége ne csússzon még 
jobban a nyomor bugyraiba…

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

2008. október 28-án 17 
órakor a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ nagy-
termében KOZMA KÁROLY 
FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁ-
SA nyílik.

A tárlatot november 7-ig, 
hétfőtől péntekig 8-18 órá-
ig tekinthetik meg az érdek-
lődők!

Könyvbemutató

A Városi Csokonai Könyv-
tárban 2008. október 17-
én (pénteken) 16 órai kez-
dettel a Karcagról elszárma-
zott  TÓTH ÁGNES mutatja 
be Egy bonsai újjászületésé-
re című verseskötetét. A kö-
tet a helyszínen megvásárol-
ható (ára: 1.500 Ft) és dedi-
káltatható. A könyvtárosok 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

Foglaljon helyet és váltson 
bérletet a 2008/2009-es 

színházi évadra

Előadásaink:
2008. november 5.: 
Osztrigás Mici
2009. február 11.: 
Hyppolit, a lakáj
2009. március 23.: 
Az üvegcipő
2009. április: 
Komámasszony, hol a stuk-
ker?

Találkozzunk!
A Kórház nyugdíjba-

ment dolgozói részére ta-
lálkozót szervezünk az 
EURÓ Kft Varró utcai ét-
termében 2008. november 
7-én (pénteken) 16.30-
kor.

A részvételi díj, vacsorá-
val együtt: 1.200. -ft.

Jelentkezési határidő, 
részvételi díjjal együtt : 
2008. október 25-ig!

Ha szeretnétek régi ked-
ves kollégáitokkal talál-
kozni, jelentkezzetek!
Jelentkezni az esti órák-
ban: 
Dr. Jeneiné Terike: 311-531
Mándiné Jucika: 313-004
Simonné Ági: 401 -354
Rauschenbergerné Erzsike 
313-718

Virágos erkély az őszi napsütésben

A felvétel a Kossuth tér 11-13. sz. társasház virágos erké-
lyéről készült. A virágos erkély a megújult főtér szép lát-
ványához is hozzájárul.

KOKO-TEAM HÍREK
2008. október 25-26-án rendezzük meg a Security 97’ 

kupasorozat zárófutamát a kunmadarasi laktanyában, Se-
curity-Peugeot Karcag néven.

A verseny az MNÁSZ hivatalos tesztnapja!
Soha még nem látott sztárok vesznek részt a versenyün-

kön. Tiszteletét teszi az MNÁSZ vezetősége, az Országos 
Rallytúra elnöksége. 26-án a karcagi Peugeot szalon autó-
bemutatót tart a legújabb személy- és haszongépjárművei-
ből.

Szeretettel várunk minden autósportot szeretőt.
KOKO-TEAM vezetősége

Közzététel 
A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközép-

iskola és Kollégium „Pro-Schola” Alapítványa köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 
%-át alapítványunknak juttatták.

A kuratórium a 2007-es évben kapott 1.755.068 Ft-ot 
teljes egészében a tehetséges tanulók egyéni támogatására 
használta fel.

Tisztelettel kérjük Önöket, ha egyetértenek az alapít-
vány céljaival, 2009-ben is juttassák nekünk személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-át.

Adószámunk: 19221441-2-16.
Ébner Józsefné

a kuratórium elnöke
Löki Lászlóné

a kuratórium titkára

Figyelem!

A Vöröskereszt terüle-
ti csoportja szervezésében 
2008. október 21-én (ked-
den) 8-13 óráig a Déry-
né Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban véradást 
szervezünk.

Mindenki segítségére 
számítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

Köszönet 
a személyi 

jövedelemadó és 
a helyi iparűzési 

adó 1%-ának 
felajánlásáért 

A Kunszövetség ügyvivő 
testülete ezúton fejezi ki kö-
szönetét azoknak a magán-
személyeknek, akik a 2006. 
évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-át, illetve azon vállalko-
zásoknak, amelyek a helyi 
iparűzési adójuk 1%-át egye-
sületünknek ajánlották fel.

A személyi jövedelem-
adó 1 %-ának felajánlásából 
200.969,- Ft, a helyi iparűzé-
si adó 1%-ának felajánlásából 
29.572,- Ft támogatást kapott 
egyesületünk.

Az 1996. évi XXVI. tv.6. 
§. (3) bekezdése alapján ezú-
ton hozzuk nyilvánosságra az 
 összeg felajánlását:

Egyesületünk a felaján-
lott összegeket hagyományőr-
ző rendezvények támogatásá-
ra, könyvkiadásra kívánja for-
dítani.

Tisztelettel köszönjük a fel-
ajánlásokat annak remény-
ében, hogy továbbra is meg-
tisztelik egyesületünket adó-
juk 1%-ának felajánlásával. 

A Kunszövetség ügyvivő 
testületének nevében, köszö-
nettel:

Dr. Fazekas Sándor
elnök 

Karcag, 2008. október 13. 

Felhívjuk az állampolgárok 
figyelmét, hogy 2008. októ-
ber 1-től a Kátai Gábor Kór-
házban a Betegfelvételi iro-
da megszűnt. A helyén Bete-
ginformációs Központ kezdte 
meg működését. A betegek-
nek nem kell megjelenniük a 
volt Betegfelvételi irodában, a 
jelentkezés az adott szakren-
delésen történik. 

A betegelőjegyzéseket a Be-
teginformációs Központ vég-
zi. A központi betegelőjegy-
zéssel kapcsolatos igényé-
vel és bármilyen jellegű kér-

désével Szabóné Tarnai Lilla 
betegmenedzsert keresse fel. 
Azon szakrendelések listá-
járól, amelyek betegelőjegy-
zéshez vannak kötve, szintén 
Szabóné Tarnai Lilla tud fel-
világosítást adni.

A betegmenedzser elérhe-
tőségei: személyesen, a föld-
szinten lévő 77-es irodában 
(volt Betegfelvételi iroda), te-
lefonon: 59/507-106, e-mail: 
betegmenedzser@gmai l .
com.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató 

Köszönet
A Karcagi Többcélú Kis-

térségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ ezú-
ton szeretné köszönetét 
kifejezni Túri Ilonának 
és Dusik Istvánnak az Er-
kel Ferenc Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
pedagógusainak, Zagyva 
Gyula bűvésznek, Farkas 
Rozika nótaénekesnek az 
Idősek Világnapja tisztele-
tére rendezett ünnepségen 
történő fellépésükért.

Kun Csilla 
intézményvezető

Felhívás
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Par la men ti Nap ló

Greed for profit, magyarul 
profitéhség, haszonlesés. Az 
angol kifejezés egyre többször 
kerül elő, amikor mai állapo-
taink okait keressük. A mos-
tani gazdasági válság világ-
szerte újragondolásra készte-
ti a kapitalizmus lelkes híve-
it. Mi a kapitalizmus lényege? 
Mi mozgatja az emberi kap-
csolatokat, a piaci viszonyo-
kat a mai társadalomban? Mi 
vezetett a piac válságához? 
Törvényszerűek az össze-
omlások a piacgazdaságban, 
vagy ezek elkerülhetők és 
megelőzhetők? Kérdések özö-
nére keresik újra a választ, és 
a feleletek között egyre gyak-
rabban bukkan fel az embe-
ri kapzsiság, önzés, mohóság, 
mint lehetséges ok.

Tény, hogy korunk pénz-
csináló mesterszakácsai elfe-
lejtkeznek a régi bölcsesség-
ről: etetni is kell, hogy nyír-
ni lehessen… Ők csak pénzt 
akarnak keresni, minél töb-
bet, minél gyorsabban. Ki-
fogyhatatlanul jöttek az újabb 
és újabb ötletek, hogyan le-
het a semmiből pénzt csinál-
ni, vagyis a semmit eladni. 

Van aki már azt is nehezen 
érti, miként lehet úgy részvé-
nyeket vásárolni, hogy a tá-
voli jövőben fizetek majd hi-
telből, és a hitel fedezete a tu-
lajdonomat még nem is ké-
pező részvény? Csak ebben a 
manapság egyszerű tőzsdei 
vételben egyből háromféle bi-
zonytalanság van. És ez még 
az egyszerűbbek közül való! 
Az amerikai jelzálogpiaci vál-
ság éppen onnan indult, hogy 
a jelzálogpiacon kibocsá-
tott hiteleket összegyűjtötték, 
csomagolták, forgatták, elad-
ták, majd az eladók tovább-
adták, így végül az azt meg-
vásárló bankok és befektetők 
azt sem tudták mit vesznek. 
Most bontják a csomagokat, 
és kiderül, hogy nincs ben-
ne semmi. És mi történik? A 
nyereségüket eddig vidáman 
haza talicskázó befektetési 
bankárok most kétségbeeset-
ten fordulnak a kormányok-
hoz, hogy tessék őket gyor-
san megmenteni. Természe-
tesen állami, tehát adófizetői 
forintokból. A kapitalizmus 
Vatikánjának tartott Ameri-
kában és Angliában sorra ál-

lamosítja a kormány az otta-
ni bankokat.

Hogy is van ez? Éveken át 
azt szajkózták nekünk, hogy 
az állam az rossz tulajdo-
nos, rossz gazda, a magánér-
dek és a magántulajdon csak 
jó lehet. Most mégis kiderül, 
hogy szükség van az államra? 
Kiderül, hogy energiaellátás-
ban, környezetvédelemben, a 
gazdaság működésében még-
iscsak kell az állam? Mi tör-
tént a kapitalizmus apostola-
ival? Csak lemezt kell cserél-
ni a lejátszóban, és holnaptól 
lehet mindannak az ellenke-
zőjét mondani, amit eddig 
mondtak? Arcpirulás nélkül? 

Mindez arról jut eszem-
be, hogy nálunk a hétvégén 
„csúcs” lesz. Észre kell vi-
szont vennünk, hogy az eddi-
gi problémákra nem adható 
válasz akkor, ha az alapvető 
erkölcsi és morális kérdések 
nincsenek tisztázva. Különö-
sen nincs válasz akkor, ha a 
kezdeményezők hitelességből 
és alkalmasságból már rég 
megbuktak.

Varga Mihály

A kapitalizmus újragombolása

Szemét tűz

Október 09-én 15 óra 16 
perckor érkezett jelzés, 
miszerint Kunmadaras, 
Szeméttelepen szemét ég.
A kiérkező 8 tűzoltó 2 
„D”sugárral és kéziszer-
számokkal oltotta el a tü-
zet.

Opel és Suzuki találko-
zása

Október 11-én 11 óra 16 
perckor érkezett jelzés a 
4.sz. főút Magyarkai be-
kötőútjáról. Egy Opel Ast-
ra és egy Suzuki Swift sze-
mélygépkocsi ütközött ös-
sze, szerencsére személyi 
sérülés nem történt. A jár-
művek forgalmi akadályt 
képeztek. A mentés ideje 
alatt félpályás útzár volt.

A beavatkozásról fény-
képek a web.t-online.hu/
kgtpk címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS
Meghívó

Senior Sport – Városi séta
A program keretében városismereti sétánk következő 

időpontja: 2008. október 25. (szombat)
A séta keretében megtekintjük: - Református műemlék 

templomot
- Északi temetőben lévő temetőcsőszházat, s a temetőt.
Találkozás: 2008. október 25-én 14 órakor a Református 

templom előtt.
Várunk minden kedves érdeklődőt „nemcsak 50 fölött” 

szülő-nagyszülő-unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő
a program szervezője

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és 

szülői közössége szeretettel és tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját a

2008. november 8-án, 19 órától, 
az iskola tornatermében tartandó 

Alapítványi báljára 
Jegyek csak elővételben válthatók 2008. november 5-ig az 
iskola gondnokságán.
Belépőjegy: 3500 Ft, amely magában foglalja a vacsorát is. 
A zenét  a BELAMI Együttes szolgáltatja. 
Az ízletes vacsoráról az ESSEN kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel és értékes nyereményekkel vár-
ja Önt a tombola!
Érdeklődni lehet az 59/503-126-os telefonszámon. 

Szeretettel várjuk rendezvényünkre: 
a szervezők

M e g h í v ó
Szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör 

rendezvényére, melyet a karcagi Déryné Művelődési 
Központ II. emeleti nagytermében tartunk.

Időpont: 2008. október 21-én 18.30 óra
Vendégünk:

Tarlós István
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője

Házigazda:
Varga Mihály

országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke

Részvételére számítva, őszinte tisztelettel:
Nagykun Polgári Kör

Költözünk!
Az Erixa Szépségstúdió október 27-től új helyen, 120 

m²-en, új környezetben, még több szolgáltatással várja 
minden kedves vendégét.
-  Fodrászat (hajkímélő vegyszermentes dauerok, spirál da-

uer, afrofonás, hajhosszabbítás) – Szabó  Ildikó 20/562-
5730, Balog Barbara 30/303-8450.

-  Aromaterápiás, svéd, zsírégető, frissítő testmasszázs; al-
famasszázs, mélyszöveti szauna, méregtelenítés – Disz-
nósné Katona Erzsébet 30/862-5104

-  pedikűr, gyógypedikűr (tyúkszem, benőtt és gombás kö-
röm kezelés), manikűr, műköröm � garanciával! Rádió-
frekvenciás arc- és testkezelés, fogyasztás – Perlaky Tí-
mea 30/370-5257 v. 30/425-4895

-  kozmetika, villanófényes, végleges szőrtelenítés, mikro-
dermabrázió – Dobrai Erika 30/928-8349, Törökné Ko-
vács Kitti 30/457-2331.

Új címünk: Karcag, Kisújszállási út 1/a. Tel.: 59/400-
369.

Szülői tájékoztató
Előkészítő foglalkozások indulnak református iskolánk-
ban, nagycsoportos óvodások részére, a 2009/2010-es tan-
évre. 
Szülői megbeszélés időpontja: 2008. október 20. (hétfő) 
17.00 óra
Helye: Református iskola, I. emelet 
(Karcag, Kálvin u. 2.)
Telefon: 59/400-577
Minden érdeklődő szülőt szeretettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

jött, és a szerény anyagi lehe-
tőségek között több dologban 
is segíteni tud. Ötszázezer-
ből megújulhat például a régi 
bölcsődeudvar. Udvari játéko-
kat vennének, meg homokot 
a homokozóba. A klubszobá-
ra is ráfér egy belső alakítás, 
mert most még osztozni kell 
rajta más irodai részleggel, de 
másik félmillióból teljesen el-
foglalhatná a Biztos Kezdet 
Klub, persze a megfelelő bú-
torok megvásárlása után. Len-

ne még egy teakonyha, varró-
gép, ez-az, ami az otthonok-
ban szokásos… És hát már 
hétfőn kirándulni mentek a 
debreceni állatkertbe, de majd 
lesz pónilovaglás a Kunlovar-
dában, gyümölcsfák ültetése, 
meg még egy (szakmai) kirán-
dulás a szülőkkel Miskolcra, 
ahol a Biztos Kezdet képvise-
lői adnak egymásnak találkát. 
Aztán pedig már itt is van-
nak az ünnepek, és az azok-
hoz kapcsolódó családi prog-
ramok …

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Segítség a legkisebbeknek
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Kunhalom Polgári Kör

Október 13-án Cseke Lajos 
okleveles híradástechnikai és 
számítástechnikai szaküzem-
mérnök volt a kör vendége, aki 
beszélt hobbiként is végzett hí-
vatásáról, s az őt és a hallgató-
ságot is nagyon érdeklő sugár-
zások jótékony és káros hatá-
sairól. Iskoláit Karcagon végez-
te, majd rádió- és TV-szerelő 
szakmát szerzett. Üzemmérnö-
ki diplomáját a Budapesti Mű-
szaki Egyetem mellett működő 
képzésen kapta. Jelenleg a szer-
ződésben álló cégeknél szer-
vizmérnökként dolgozik kül-
ső munkatársként, főleg javítás-
technológia készítést és rejtett 
hiba elemzéseket végeznek. Tag-
ja az Elektroszervizek Országos 
Szövetségének, ahol szakirányú 
közlésekhez, továbbképzésekhez 
gyűjtenek elméleti anyagokat.

Tudományosan megalapozott 
precizitással ismeretterjesztő 
előadást tartott az elektronikai 
eszközök történeti kialakulá-
sáról, a hadászatban megjelenő 
félvezetőkről, a hanghullámok 
visszaverődéséről az exponenci-
ális tölcsérben, a röntgen-tech-
nika bevezetéséről, a két- és há-
romdimenziós képek megjele-
néséről.

Az orvostudomány fejlődé-
sében nagy szerepet játszanak 
a sugárzások, így a röntgensu-
gárzás, a gammasugárzás, a su-
gárzó izotópok, amelyek lehető-
vé teszik a gyógyításhoz szüksé-
ges egyre pontosabb diagnózist. 
A számítógépes programok és 
elemzések segítségével láthatóvá 
válnak a szervezetben lévő elvál-
tozások, amelyek ismeretében a 
szakorvosok meghatározzák a 
leghatékonyabb gyógykezelést. 
Az előadó elmagyarázta a CT 
(computer tomográf), az MRI- 
és a PET-vizsgálatok lényegét, a 
mágneses rezonancián, az elekt-

romágneses sugárzáson alapuló 
működés elvét. Ma már több tu-
domány eredményeinek együt-
tes használatára, a szakemberek 
specializációjára van szükség: 
pl. a fizika, a kémia, a matema-
tika, a számítógép, az orvos-bi-
ológia ismeretére. A technika 
óriási ütemű fejlődése tehát az 
emberek élettartamának meg-
hosszabbítását is szolgálja, pl. a 
pace-makerekkel.

A sugárzásoknak azonban 
káros, romboló hatásuk is lehet. 
Vigyázni kell például a mobil te-
lefonoknál, hogy az antenna ne 
legyen a fej közvetlen közelében, 
hasznos azonban tudni, hogy a 
fülhallgató nem árt. A mágneses 
terek a szervezet sejtjeire pusztí-
tó hatással is lehetnek. A szolá-
rium csövek ultraviola B sugár-
zása a bőr károsodását is okoz-
hatja. A mikrohullámú sütőtől a 
lézerfényen át a digitális televí-
ziók megjelenéséig sok izgalmas 
kérdésre kaptak még választ a 
jelenlévők. Cseke Lajos elmond-
ta, hogy a javításokból él, amit 
mindig szívesen csinált, ugyan-
akkor kapcsolatban áll külföl-
di gyárakkal, rendszeresen ta-
nulmányozza a szakirodalmat, 
rendszerelemzéssel is foglalko-
zik. Érdekli a meteorológia és a 
színház is. Munkájához további 
sok sikert kívánunk!

A Kunhalom Polgári Kör ün-
nepi összejövetelére október 23-
án, csütörtökön 15-től 16 órá-
ig kerül sor a Déryné MIK első 
emeleti termében, ahol a Karcag 
Város Önkormányzata támoga-
tásával megjelent könyv bemu-
tatójára kerül sor. Rácz Sándor 
István ’56-os emlékeit Rideg 
István tanár mutatja be. A kör 
tagjainak részvételére és az ér-
deklődőkre számítunk!

V. Gy.

Sugárzások

Ez évben ünnepeljük tör-
ténelmünk egyik rendkívü-
li személyisége, Hunyadi Má-
tyás királlyá választásának 
550. évfordulóját.

„Összefogás a könyvtára-
kért 2008” évi rendezvények 
keretében Mátyás király vi-
lághírű könyvtáráról hall-
hattak és láthattak illusztrált 
irodalmi előadást az érdeklő-
dők október 7-én dél-
után a Városi Cso-
konai Könyvtárban. 
Dr. Földesi Ferenc 
tudományos kutató, 
az OSZK kézirattá-
rának osztályvezető-
je tartotta ezt az ér-
dekes előadást. Az 
Országos Széchenyi 
Könyvtár a középko-
ri és reneszánsz kul-
túra írott forrásainak 
legnagyobb gyűjtő-
helye.

Mátyás király 
1458-ban lépett trón-
ra. 1460-ban meg-
szilárdult a hatal-
ma, figyelme a kul-
túra felé fordult. Fiatal korá-
ban komoly nevelést kapott, 
megismerkedik a könyvek-
kel. Nevelőinek célkitűzé-
se volt, hogy „Napról napra 
jobbá és tudósabbá váljanak” 
testvérével, Hunyadi László-
val együtt. Először az építke-
zés került előtérbe. Szerette 
és gyűjtötte az értékes köny-
veket. Világhírű könyvtárat 
alapított. A királyi palota leg-
pompázatosabb terme Bon-
fini – a király történetíró-
ja – szerint a könyvtárterem 
volt. A Bibliotheca Corvinia-

na csaknem háromezer kötet-
ből állt.

A könyveket kézzel írták, 
alapanyaga pergamen volt. A 
könyvmásoló műhelyek a ko-
lostorokhoz kötődtek. A ki-
rály saját könyveit Európa 
központjában, Itáliában kéz-
sítették Firenze városban. Ő 
maga rendelte meg a díszes 
darabokat. Budán kódex festő 

műhelyt alapított. Könyvtára 
állományában az egyetemes 
kultúra legértékesebb doku-
mentumai szerepeltek. Cso-
dálatosan szép kódexeket lát-
hattunk, aranyozott, ezüstös 
csatokkal díszített bárány-
bőr kötéses, különleges, 500 
éves könyveket. Gyönyörű 
munkák kerültek ki magyar 
mesterektől is. Mátyás király 
könyvtára a második volt Eu-
rópában, egyedül a Vatikán 
könyvtára múlta felül, amely 
akkor 4000 kötetet számlált. 
A magyar királyi címer is 

megtalálható a kincseket érő 
könyvek címlapján.

Sajnos a könyvmásoló, kö-
tő, és festő, illuminátorok ne-
ve nem maradt fenn.

A király nevelője, Vitéz Já-
nos váradi püspök is kincse-
ket érő könyveket gyűjtött. 
Itáliai követei segítettek ab-
ban, hogy a reneszánsz világ 
értékes, különleges könyveit 

megszerezhesse.
Mátyás király ko-

rai halála után saj-
nos a Corvinák nagy 
része Törökország-
ba került, számos ér-
tékes könyv elkal-
lódott. I. Rákóczi 
György tárgyaláso-
kat folytatott a török 
szultánnal a Corvi-
nák visszaszerzésére, 
de a fejedelem halála 
miatt félbemaradt. 

A híres könyvtár-
nak csak töredéke 
maradt fenn. Ma 250 
hiteles corvina van, 
ebből Magyarorszá-
gon 53. Az OSZK 25-

öt őriz, 18 került vissza Kons-
tantinápolyból, a többi meg-
semmisült. Bécsben őrzik a 
legtöbb corvinát.

A reneszánsz könyvek fel-
becsülhetetlen értékek az eu-
rópai művészettörténet legje-
lesebb darabjai. Mátyás olyan 
roppant művészeti tőkét hal-
mozott fel, hogy az ország 
századokig ebből élt, kultu-
rális fejlődésének ez volt az 
alapja.

Dr. Kasuba Jánosné
könyvtáros tanári mun-

kaközösség vezetője

Iskolánkban minden évben 
szeptember végén rendezzük 
meg Fodor Józsefné Erika néni 
vezetésével az ún. „Szüreti mu-
latság”-ot, amelynek során ér-
dekes, játékos feladatok végzé-
sével versengenek egymással a 
szülőkből és gyermekekből álló 
csapatok. 

Idén színes kártyák húzásával 
sorsoltuk egy csapatba a vállal-
kozó szellemű tanulókat 1-8. 
osztályosig. A kosárlabdapályán 
így négy csapat sorakozhatott 
fel: a Pirosak, a Sárgák, a Zöl-
dek és Kékek.

Változatos, hasznos ismere-
teket tartalmazó feladatok tet-
ték egyre izgalmasabbá a ve-
télkedő alakulását. Volt gyü-
mölcsgyűjtés (memóriajáték-
kal), gyümölcsléivás, szőlőszem 

evés, szüreti TOTÓ, szüreti szó-
gyűjtés; a „mozgalmasabb” fel-
adatok közül pedig a „szüreti 
székfoglaló” ill. „almaváltó ver-
seny”.

Valamennyi forduló a közön-
ség lelkes szurkolása közepet-
te zajlott.

A végeredmény igen szorosan 
alakult, s szinte az utolsó fordu-
lóig változott: I. Sárgák, II. Ké-
kek, III. Zöldek, IV. Pirosak csa-
pata.

Ezúton is megköszönjük a 
szervezésben résztvevő kollé-
gáknak, szülőknek, gyerekek-
nek, valamint a zsűri munká-
ját, a közönségnek pedig a lel-
kes biztatást.

Találkozunk jövőre, ugyanitt!
Andrási Zoltánné

könyvtáros

„Hazádnak rendületlenül, 
Légy híve óh magyar; Böl-
csőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. A nagy 
világon e kívül, Nincsen 
számodra hely, Áldjon vagy 
verjen sors keze: Itt élned, 
halnod kell.”

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepén nem-
zeti hőseinkre emlékezünk, 
azokra a magyarokra, akik a 
Szózat szavai szerint felelős-
séggel, bátran hoztak áldoza-
tot, adták vérüket hazánkért, 
Magyarországért. Nekünk 
magyaroknak nagyszerű do-
log visszatekinteni szabad-
ságszerető, bátor elődeink 
cselekedeteire, amelyekre az 
egész világ elismerően figyelt 
fel. Ahogy honfoglaló őseink 
megjelentek a Kárpát-me-
dencében Európa hatalmas-
ságainak meg kellett tanulni, 
hogy számolniuk kell a ma-
gyarok erejével. Majd később 
a kereszténnyé vált magyar-

ság számtalan veszedelemtől 
védte meg a keresztény Euró-
pát. A Magyar Királyság har-
colt tatárral, törökkel. Szer-
te a keresztény Európában 
 visszafogott lélegzettel figyel-
ték a magyar seregeknek ezen 
csatáit. Nagy áldozatot hoz-
tunk a keresztény Európáért, 
diadalainkat népek ünnepel-
ték, vereségeink hallatán né-
pek rettentek meg. Később a 
forradalmak korában is pél-
daképekké tudtunk válni. Az 
1848-49-es szabadságharc so-
rán a magyarság olyan áldo-
zatkészen küzdött a polgári 
fejlődésért, a nemzeti szabad-
ságért, hogy a mi forradal-
munkat és szabadságharcun-
kat tudták legnehezebben le-
verni Európa elnyomó ha-
talmai. Századunkban is 
szörnyű erők törekedtek arra, 
hogy a magyarság ne dönt-
hessen szabadon saját életé-
ről, de még a II. világháború 
után is az orosz megszállás és 

a kommunista diktatúra el-
len a magyar 1956-os forra-
dalom és szabadságharc volt 
a legnagyobb szembeszállás 
Európának ebben a részében. 
1956-ban sokan meghaltak a 
mi szabadságharcunkért. Az 
ő emlékükre ég a gyertya és 
koszorúzzák sírjukat szerte 
az országban.

Karcag Város Önkormány-
zata és az intézmények min-
den évben méltóképpen em-
lékeznek az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc esemé-
nyeire, mártírjaira, köztük 
Kemény Pál karcagi mártírra.

Fontos, hogy diákjaink is a 
hit és a tanulás mellett szün-
telenül erősítsék magukban a 
haza szeretetét.

A tudást úgy kell gyara-
pítani, hogy méltók legye-
nek a szabadság szerető és ér-
te küzdeni is tudó elődökhöz, 
köztük az 1956-os hősökhöz, 
mártírokhoz.

Földváriné Simon Ilona

Szüreti mulatság a Zádorban

1956 emléke előtt tisztelegve

A fenséges könyvtár – Mátyás király Corvinái
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A regény egy katonai alre-
álgimnázium mindennapjai-
ba nyújt betekintést hét újonc 
életén keresztül. Az 1923 
szeptemberében kezdődő tör-
ténet a hirtelen felnőtté vá-
lásról és az azt követő meg-
próbáltatásokról, helytállásról 
szól egy szigorúan zárt, szabá-
lyokkal teli világban, ahol az 
újoncok már egy összeszokott 
közösségbe kerülnek.

Ottlik maga is jól ismerte a 
kadétiskolák világát, hiszen 
1923 és 1929 között előbb ka-
tonai alreál-, majd főreális-
kolában tanult. A hét kölyök-
ből három növendéket (Med-
ve Gábor, Szeredy Dani, Both 
Benedek) saját, egykori isko-
latársairól mintázott. A vak-
fegyelem, a kiszolgáltatottság 
a szigorú büntetések, és a ke-
gyetlen tiszthelyettesek vilá-
ga volt ez. Egészen mély léle-

kelemzések sorozata tárul az 
olvasó elé az emberi szemé-
lyiség változásainak, gyakran 
deformálódásainak példáin 
keresztül.

A regény két szálon fut vé-
gig: a történet egy részét Med-
ve Gábor naplójából ismerhet-
jük meg, a másik részét pe-
dig Both Benedek meséli el. A 
szálak azonban gyakran talál-
koznak, így ugyanazt a hely-
zetet két szemszögből is lát-
tatja az író. Benedek gyakran 
megjegyzéseket is fűz Med-
ve véleményéhez, ami az ép-
pen adott téma különböző, 
vagy épp megegyező megíté-
léshez vezet. (Van-e abszolút 
igazság?)

A három fő részre bontott 
történet a húszas évek elejétől 
az ötvenes évek második feléig 
fut, felölelve a szereplők szinte 
teljes életútját. Sok helyen az 

egyes történések és a korszak 
megítélésénél a szociológiai és 
pszichikai értelmezések mel-
lé szinte filozófiai gondolat-
menetek is társulnak. Többek 
között el lehet gondolkodni 
azon, hogy milyen hatást gya-
korol az egykori iskola a ké-
sőbbi életre, személyiségre, és 
vajon mennyire szólnak bele 
ebbe a fejlődésbe az adott kor-
szak történelmi körülményei?

Nehéz, de mégis lebilincse-
lő olvasmány az Iskola a ha-
táron, amely az irodalomtör-
ténet szerint példaértékű volt 
a hetvenes évek utáni új író-
nemzedékek számára.

Cselényi Csaba  

Tíz könyv
VI. rész

Ottlik Géza (1912-1990) a XX. század magyar irodalmá-
nak egy egészen különleges alakja. Viszonylag kis irodalmi 
hagyatéka miatt gyakran nevezik egykönyves írónak is, ez 
azonban nem teljesen fedi a valóságot, mivel számos fordí-
tása és néhány kisregénye is napvilágot látott. Munkamód-
szerére azonban jellemző volt, hogy egyes munkáit évtize-
deken át csiszolgatta, mire végleges formában megjelenhet-
tek. Így volt ez az Iskola a határon (1959) című legjelentő-
sebb művével is, amelyet 1948-ban – akkor még Tovább élők 
címmel – átdolgozásra visszakért kiadójától.

A könyvtárak hagyomá-
nyos őszi országos rendez-
vénysorozataként 2008. októ-
ber 7-12. között került sor az 
Országos Tini Könyvtári Na-
pokra. A rendezvénysorozat 
szervezője az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség volt, és 
a Nemzeti Kulturális Alap is 
támogatta. A programsoro-
zattal elsősorban a 12-16 éve-
sek figyelmét irányították ar-
ra, hogy a könyvtárak milyen 
lehetőséget kínálnak az olva-
sásra, tanulásra, tájékozódás-
ra, közös együttlétre.

A programhoz megyénk-
ben 30 település könyvtá-
ra csatlakozott, összesen 275 
rendezvényt valósítottak meg 
az intézmények. Úgy érzem, 
ezek a nagy számok is azt bi-
zonyítják, hogy mi, könyv-
tárosok, nyitottak vagyunk 
a fiatalok felé. Jó lenne, ha a 
könyvtár elnevezés a mai ti-
nikben nem keltene olyan ér-
zést, hogy ott csak régi, poros 
könyvek vannak, amit iro-
dalomból kötelező elolvasni. 
Az előítéletek itt sem jogosak, 

hiszen aki mostanában jár 
könyvtárba, az tudja, hogy 
a szolgáltatások ennél sok-
kal színesebbek. (A könyvtár 
mellesleg jó találkozási hely is 
lehetne, hiszen fűtenek, nincs 
kötelező fogyasztás, viszont 
vannak barátságos termek.)

Az előző hét rendezvénye-
ivel az volt a nem titkolt cé-
lom, hogy megszólítsam és 
becsalogassam a könyvtárba 
a kamaszokat. Jó volt velük 
együtt lenni! Karcagon ezen 
a héten 125 gyereket tudtam 
mozgósítani, és ezzel részben 
elégedett is vagyok. Igazi örö-
met persze az jelentene, ha 
nemcsak a „csalogató” rend-
hagyó irodalom órán, a Har-
ry Potter vetélkedőn, a Balázs 
Ágnes író-olvasó találkozón 
és a kozmetikai délutánon 
jönnének el a tinik a Városi 
Csokonai Könyvtárba. Jó len-
ne, ha újra divatba hoznák a 
könyvtárba járást, hiszen itt a 
hétköznapokon is sok szere-
tettel várjuk őket.

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Ezzel a névvel indult útjára 
az Oktatási Minisztérium tá-
mogatásával egy zenei vetél-
kedő megyénk városaiban. A 
helyi forduló első helyszíne a 
karcagi Arany János Általá-
nos Iskolában volt október 6-
án délelőtt 9 órától. 

A játékos vetélkedőt Var-
ga Károly nyugdíjas vezető fő-
iskolai tanár, a Magyar Rá-
dió riportere találta ki, vezet-
te le és terjesztette ki országos 
szintre is. 

A megyei szervezést vállalta 
és segítette a játék lebonyolítá-
sát Vajna Katalin Csokonai al-
kotói- díjas karnagy, aki egy-
ben a vetélkedő zsűrije is volt.

Nagyon jó hangulatban zaj-
lott a három csoport vetélke-
dője a nagy tudású tanár úr 
vezetésével. A gyerekek „tu-
dós” kérdésekre válaszol-
tak villám gyorsan, készség-
fejlesztő feladatokat oldottak 
meg, zeneműveket, hangszere-
ket ismertek fel pillanatnyi ze-
nei bejátszásokból, labdapat-

togtatással énekeltek és még 
karmesterként is kipróbálhat-
ták magukat. 

Gyorsan elrepült a másfél 
órás játék, mely sok élményt 
és tudást nyújtott a tanulók-
nak, a tanár úr, pedig meg 
volt elégedve a gyerekek ze-
nei tudásával. Az első két csa-
pat Arany summa cum laude 
oklevelet kapott, a harmadik 
csapat, pedig Arany cum lau-
de helyezést ért el.

A verseny Karcag után Be-
rekfürdőn, Kunhegyesen, Ti-
szagyendán, Kétpón, Túrke-
vén, Kisújszálláson, Tisza-
tenyőn, és Kengyelen foly-
tatódott, ahonnan a megyei 
fordulóra a legjobb csapatok 
jutnak tovább. 

Iskolánk csapata meghívást 
kapott tanár úrtól a Hunga-
roton „Hang-játék” elnevezé-
sű vetélkedőre is. Köszönettel 
fogadtuk a meghívást, és újult 
erővel készülünk a következő 
megmérettetésre.

Janó Valéria

Országos Tini Könyvtári Napok

A „Bujk Alapítvány a Karcagi Gimnáziumi 
Ifjúságért” nevű alapítvány létrehozója 2008. 
szeptember 21-én, életének 87. életévében eltá-
vozott az élők sorából.

Nevét emlékezetükben megőrzik azok a te-
hetséges, szorgalmas karcagi gimnazisták, 
akik Ibolya néni és leánya, Fejér Zoltánné 
akaratából 1998 óta évenként a tanévzáró ün-
nepségeken anyagi támogatásban részesültek. 

A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium tanárai és diák-
jai, Karcag Város Önkormányzata, valamint 
az Öregdiákok Baráti körének tagjai őszinte 
részvétüket fejezik ki a családtagoknak 

Idézet Szőllősi János részvétnyilvánító levél-
ből:

„Igen tisztelt Fejérné Szuchy Ibolya és Ked-
ves Családja!

Édesanyja elhunyta alkalmával fogadja 
őszinte részvétünket, részvétemet.

Nehéz helyzetben vagyok, mert tanúja vol-
tam Édesanyja tettvágyának, ügybuzgalmá-
nak, amit a maga elé kitűzött cél elérése ér-
dekében kifejtett. Most nincs többé…  

Az ismeretségünk idején általa létrehozott – 
a Nagypapa, Bujk Béla igazgató, matematika-
fizika szakos tanár úr és gyermekei: Bujk Ju-
lianna, ifj. Bujk Béla, Bujk Gábor, Bujk Anna 
emlékét őrző – Alapítvány fényesen bizonyít-
ja, hogy mit meg tudott valósítani a nemes cél: 
a szegény sorsú, tehetséges diákok támogatá-
sára.

Tanúja voltam tárgyalásainak a családta-
gokkal, a tőke gyűjtésének, a tőke kamataiból 

évente kiosztott adományoknak, amiket az ar-
ra érdemes diákok kaptak.

Élete – amíg én ismertem – tanúság tétele 
volt annak, hogy megvalósította a Tóbiás útra 
bocsátó intését: „Oszd meg a kenyered az éhe-
zőkkel…” meg a Biblia leveleiben foglalt péte-
ri intést: „Hivatásotokat és elhivatottságotokat 
tetteitekkel pecsételjétek meg… „(2Pét. 1,01.).

Élete példamutatás mindnyájunk számá-
ra: hogyan lehet és kell mások javára, hasznot 
hajtva élni.

Emlékét őrzi az Alapítvány, amit létreho-
zott, emlékeznek rá diákok, akiknek a kezébe 
pénzjutalmat adott. Hálás az Iskola Igazgató-
sága és Tanári Testülete, mert Bujk Béla Igaz-
gató úr emlékét és pedagógusi nagyságát pél-
daképül állította elébük.

De őrizzük emlékét mi is, az öregdiákok, 
magam is, hiszen olyan hűségesen látogatta 
összejöveteleinket, amikor gondjait megosz-
totta velem az Alapítvány ügyeivel kapcsolat-
ban.

Távozása előtt még beszéltünk arról, hogy a 
nagy múltú iskolát visszakapja a Református 
Egyház, így a nevelés ügye az erkölcsi normák 
szerint meg tud újulni.

Nyugodjon békében és jó cselekedeteiért ju-
talmazza meg a Mindenható.

Kedves családjuknak pedig adja a megnyug-
vás kegyelmét.”

Szőllősi János
 elnök.

Temetése 2008. október 10-én volt Budapes-
ten az Újköztemetőben.

Elhunyt Dr. Szuchy Károly Antalné 
sz. Bujk Ibolya 

„Mi is tudunk muzsikálni”

Szemétszüret Karcagon
A református iskola Környezetnevelési munkacsoportja szeretettel meg-

hívja és várja a város általános iskoláinak pedagógusait, tanulóit és szüleit 
az immáron hagyományosnak mondható őszi szemétgyűjtésre, takarítás-
ra, szűkebb környezetünk megszépítése érdekében.
Időpont: október 18. (szombat) 10:00-tól. Rossz idő esetén 22-e (szerda) 
14:30-tól.
Gyülekező: Barátság park (színpad)
Szervező: „REFI” Környezetnevelési munkacsoport, Boldizsár István veze-
tésével.
Gumikesztyűt, nagyméretű szemeteszsákot hozzanak magukkal.
Kérjük, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a takarítási munkálatokban.

Iskolavezetés
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Felhívás Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat módosítására
A felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal 

működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosí-
tásáról szóló 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet tartalmazza 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszert szabályozó 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet olyan 
irányú módosítását, amely a Bursa Hungarica-ösztöndíjban 
részesíthető hallgatók körét kiterjeszti - az államilag támoga-
tott képzésben részt vevő hallgatókon túlmenően a költségté-
rítéses képzésben részt vevő hallgatókra is. A Bursa Hunga-
rica ösztöndíj július közepén jóváhagyott 2009. évi pályázati 
csomagja az akkor hatályos 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
szerint tartalmazza a pályázók körét, ezért a pályázati kiírás a 
fentiek szerint módosításra került.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1., 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

Az Alma Mater, a Techni-
kum parkjának óriásira nőtt, 
emlékőrző fái alatt gyülekez-
tünk. Valaha, 1968-ban, har-
mincan érettségiztünk itt, 

most tizenhárman jöttünk 
össze – hála Sinka István osz-
tálytársunk lelkes szervezé-
sének. A vállveregetés, élce-
lődés, beszélgetés közepette 
érkeztek egykori tanáraink: 
Kátai Kálmánné volt osztály-
főnökünk, Székely László, 
Shmidt János és Fazekas Mi-
hály tanárok, és Erős András 

igazgató úr. Az osztályterem-
ben a régi tabló, és a régi idő-
ket idéző osztályfőnöki óra 
várt ránk. Sinka Pista, a he-
tes jelentette, hogy nyolcan 

már örökre eltávoztak az osz-
tályból. A jelentés után Gyö-
keres Sándor, az iskola jelen-
legi igazgatója számolt be az 
intézmény helyzetéről, mun-
kájáról, a változó körülmé-
nyekről, kihívásokról. Az 
osztályfőnöki óra az egyéni 
beszámolókkal folytatódott – 
ahány diák, annyiféle életút. 

A diákok: Bartos Károly, Bos-
nyák Imre, Bukó Lajos, Cson-
tos János, Dániel Mihály, 
Disznós Erzsébet, Gulyás Er-
zsébet, S. Kovács Mária, Kó-

nya József, K. Nagy László, 
Sánta Péter, Sinka István és P. 
Szűcs Mária beszámolói után 
tanáraink beszéltek maguk-
ról. A találkozó a Kaiser étte-
remben végződött, ahol terí-
tett asztal mellett folytatódott 
a régi idők felidézése.

Bosnyák Imre

Felhívás
… mindazon szemé-

lyekhez, családokhoz, él-
jenek a nagykun- és kis-
kun településeken, az or-
szág más tájain és a hatá-
ron túl:

… várjuk azon szemé-
lyek jelentkezését, akiknek 
ősei, rokonai kötődtek, 
huszárként, vagy tisztként 
szolgáltak valamelyik jász-
kun huszárezredben, és a 
Hármas-kerületi történel-
mi múlt ezen hagyomá-
nyainak továbbélésében és 
fennmaradásában közre-
működni kívánnak. Hív-
juk őket egy közös „Jász-
kun huszárok kegyeleti 
emlékhelyének” létreho-
zására, megvalósítására.

… bejelentkezésüket, tá-
mogató szándékukat levél-
ben a Nagykunsági Szel-
lemi Műhely, 5310 Kis-
újszállás, Szabadság téri 
ltp. 17. II. e. 11 a. címen, 
vagy a kuntalalkozo@
gmail.com e-mail címen 
(név, lakcím, más elérhe-
tőség, az ősei neve, szolgá-
latának megjelölése közlé-
sével) folyamatosan 2008. 
december 30-ig várjuk.

… az emlékhely létreho-
zásával kapcsolatban in-
formáció kérhető Fekete 
Imre ügyvivőtől a 06/20-
455-7239-es telefonszá-
mon.

Nagykunsági Szellemi 
Műhely

AMATŐR ASZTALITENISZ DC 
csapatverseny

A verseny célja: Játéklehetőség biztosítása az amatőr 
utánpótlás korosztály valamint amatőr felnőtt versenyzők 
részére. 

A verseny rendezője: a Kováts DSE.
A verseny támogatói: 

 • Karcag Városi Önkormányzat,
 • Kováts DSE, Kováts M. Általános Iskola,
 • Sport Szolgáltató Központ, Karcag.

A versenybíróság: 
• Főrendező: Péter László
A verseny számok: 2 fős DC csapatverseny (nemtől füg-

getlenül). 
Kötelező csapat összeállítása: 1 fő 14 év alatti verseny-

ző + 1 fő 14 év feletti versenyző. 
A verseny helye: Karcag, Kováts M. Általános Iskola 

(Karcag, Kálvin u. 9.)
A verseny ideje és játékrendje: 
2008. október 23. (csütörtök):
10:00 óra csoportmérkőzések,
13:00 óra főtábla.
A verseny résztvevői: Amatőrnek számít az a verseny-

ző, aki a 2008. évi ranglistán nem szerepel.
Nevezés: a helyszínen 8:30 óráig.
Nevezési díj: 200 Ft/csapat.
Egyebek: 

 • A játékosok a verseny megkezdése előtt 30 perccel kö-
telesek a versenybíróságnál jelentkezni, befizetni a neve-
zési díjat. 

 • Az egyes versenyszámok I-III. helyezettjei éremdíja-
zásban részesülnek. 

Kováts DSE

Városi Amatőr Kerékpáros Időfutam verseny
(MTB és versenykerékpáros)

2008. október 26. vasárnap
A verseny ideje: 2007. október 26. vasárnap
A verseny rendezője: Sport Szolgáltató Központ, Kar-

cagi Sportegyesület
Nevezés: a helyszínen, legkésőbb 9:30 – 10:15 között.
Nevezési díj: 100.- Ft.
Rajt ideje: 10:30 óra (az első ember indulási ideje, ezt 

követően 1 percenkénti indítás)
Rajt helye: Karcag-Tilalmas összekötő út, 5-ös km kő,  

(TSZ központ után)
Lebonyolítás: 10:00-kor indul az első versenyző. Ezt kö-

vetően 1 percenkénti indítással folyamatosan indulnak a 
részvevők. 

A verseny és az MTB kerékpárosok, továbbá a férfiak 
és nők korcsoportonként külön-külön kerülnek értéke-
lésre, de együtt indulnak. A táv minden korcsoportban 
6 km.

Korcsoport:
1. korcsoport: 1996<,         
2. korcsoport: 1994-1995,  
3. korcsoport: 1992-1993, 
4. korcsoport: 1990-1991,  
5. korcsoport: 1978-1989, 
6. korcsoport: 1969-1975, 
7. korcsoport: 1959-1968, 
8. korcsoport:        >1958.
 Egyéb: A verseny után eredményhirdetés, enni- és inni-

való a Szélmalmi Fogadóházban.
Díjazás: korcsoportonként az első 3 helyezett érem díja-

zásban részesül.
Figyelem: A fejvédő használata ajánlott. A versenyre 

való érkezés és az onnan való távozás közben, valamint a 
verseny ideje alatt bekövetkezett károkért, balesetekért a 
rendezőség felelősséget nem vállal. 

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul! Kárté-
rítés semmilyen jogcímen nem követelhető. 

 Rendezőség

Tüdős István halálának ötödik évfordulójára emlékeznek 
csoporttársai:
Álló: Péntek Ferenc, Simon István, Tüdős István, Futó Zol-
tán, Orosz István.
Guggoló: Kányai Vince, Donkó Gábor, Herczeg László, Er-
dődi Ferenc, Gánya Csaba 

40 éves érettségi találkozó
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.

Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szobás, 
tetőteres, garázsos családi ház eladó. 
Tel.: 06/20-669-5366. 

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/401-207.

Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. alat-
ti társasházban I. emeleti, 48 m²-es, 2 
szoba összkomfortos lakás november 
15-től történő beköltözéssel eladó. Tel.: 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.

1,5 szobás, konyhás, előszobás csa-
ládi ház beépíthető telekkel eladó. 
Összközműves + csempekályha. Tel.: 
06/30-423-3054.

Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 (16 
óra után).

Bontásra való ház beépíthető telekkel 
eladó. Tel.: 06/30-423-3054. 

Tanya eladó több melléképülettel, jó 
állattartási lehetőséggel, de egyéb 
célra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.: 
06/30-229-8516.

A Varró utcán sorházi, kétszintes, 76 
m²-es lakás eladó. Tel.: 06/30-325-
7724.

Eladó összkomfortos családi ház kü-
lönálló összkomfortos melléképület-
tel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A két 
épület külön-külön is leadó. I.ár: 14,5 M 
Ft. www.ingatlanbazar.hu Tel.: 06/30-
681-0454.

Karcagon 3 szoba + nappalis, garázsos 
kertes ház eladó vagy budapesti vagy 
budapest környéki lakásra cserélhető. 
Tel.: 59/314-152.

Kertes ház garázzsal, melléképületek-
kel a Jókai-Délibáb utca sarkon eladó. 
Tel.: 06/70-527-1099.

Karcag, Rózsa u. 23. sz. alatti tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.

Gázkonvektoros, szoba-konyhás, kom-
fort nélküli bútorozott lakás 1 személy-
nek kiadó. Tel.: 59/312-679.

Karcagon cserépkályhás és gázkonvek-
toros családi ház sürgősen eladó. U.itt 
épület faanyag eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, és 18 órától).

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.

Eladó Karcagon egyszobás, összkom-
fortos családi házrész nagy kerttel és 
udvarral. Tel.: 06/20-391-5205.

Karcagon a Madarasi út 9-11. sz. alat-
ti társasházban I. emeleti, 48 m²-es 2 
szoba összkomfortos lakás november 
15-től történő beköltözéssel eladó. Tel.: 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.

Városközponti, IV. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás új, hőszigetelt nyílászárók-
kal, felújítva, betegség miatt sürgősen 
eladó. Tel.: 06/20-583-3910.

Összkomfortos lakást ajánlok jószág 
szerető embernek vagy házaspárnak 
ottlakással. Teljes rezsiköltség átválla-
lással, napi 2-3 órás munkát kérek ér-
te. Józan életűeket vagy nyugdíjaso-
kat előnyben részesítem. Hely: Karcag, 
Kistéglagyár. Tel.: 06/30-393-3343 – 
Szentesi. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Hatékony 
problémamegoldó képesség, tiszta tu-
dat. Tel.: 06/59-313-284 www.tmhi-
rek.hu

Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 fo-
tel, ágyneműtartó, dohányzó asztal, 
függöny karnis, egy 80 éves fa bölcső. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.

Erzsébet háló és szobabútor eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.

Eladó 4 db új Dunlop autógumi; esőka-
bát; nadrág; gumicsizma; veszterncsiz-
ma; jó állapotú férfi ruhák; 2 db szép 
fehér pulóver. Tel.: 06/30-995-6929.

20 zsák rizshaj; beton és vasvályu; ön-
etető; szecskavágó; kúpcserép; 40x40-
es pala és kúppala; vashordó; 50 és 20 
l-es ballon; Szieszta kályha; 20 tag ra-
diátor; konvektor; használt ajtók, abla-
kok; használt fürdőszoba berendezés; 
használt konyhaszekrény 160-as; cse-
répkályha ajtó; 220 V-os levegő komp-
resszor; új B 30-as tégla; bontott fe-
dél fa; húzós kocsi; új üstház; utánfutó; 
Norton kút; Robi kapához 2 db járóke-
rék; 195/70 R 15c gépkocsi külső gumi 
eladó. Tel.: 59/312-679.

Eladó 2 és 4 férőhelyes nyúlketrec. 
Vásárolnánk kikészített borjúbőrt. Tel.: 
59/313-899. 

Eladó kis konyhaszekrény 1mx180-as; 
alig használt 2 személyes rekamié 2 
fotellal; 2 db függönytartó (220-as + 
290-es); 1 db búvárszivattyú. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.

„Hull a fának a levele”, később a hópi-
he. Mindkettőre felkészülhet erős kö-
tésű cirok és vesszőseprűvel. Támasztó 
létra is kapható, rendelhető a karca-
gi piacokon, vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.

Ó-arany színű plüss ülőgarnitúra el-
adó (3 részes + ágyazható). Tel.: 06/30-
322-5104.

Eladó PB gáztűhely palackkal; szekré-
nyek; heverők, elektromos húsdará-
ló; hurkatöltő; asztal és fotelek. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 15. (a déli órákban) Tel.: 
06/20-324-1593.

Jó állapotban lévő, hordozható cserép-
kályha, konyha és szobabútorok, re-
kamiék, fotelek, gáztűzhely eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295. 

Eladó káposztagyalu, 30 literes cse-
rép savanyító edény, 45-50 literes mű-
anyag kád (szürethez nagyon jó), 2 db 
10 l-es üvegballon. Tel.: 59/314-119.

5 db 120 l-es műanyag cefrés hordó, 
1 db 120 l-es új műanyag kuka, 2 db 
F.V.III. 10 tip. kalapácsos terményda-
ráló, 1 db molnár talicska, 1 db keve-
rőtárcsás mosógép eladó. Érd.: Kg., 
Széchenyi sgt. 18-20. Tel.: 06/30-301-
5886.

52 AK 2,3 ha szántó a Bugai úton 
11966/1-8 hrsz. táblán eladó. Hullámos 
papagáj eladó, valamint ruhajavítást 
vállalok. Érd.: Kg., Fecske utca 14. Tel.: 
06/70-594-7899.

K i s  s ú l y ú  f e h é r  h í z ó ;  2 0 - a s 
Mountainbike leány kerékpár; kismé-
retű gyári szőlőprés; újszerű állapotú 
centrifugák; TS 125/1-es MZ motorke-
rékpár eladó. Tel.: 06/30-566-8044.

Új szobai kerekesszék, 56-os méretű 
férfi öltönyök, kabátok, nadrágok, 2 db 
vasutas bunda eladó. Tel.: 59/313-273 
v. 06/30-289-0750.

Eladó robbanómotoros vízszivattyú; 
szőlőprés; 2 db 25 és 1 db 50 l-es üveg-
ballon; 20 l-es kerámia savanyító hor-
dó. U.itt két kiscica ajándékba elvihető. 
Tel.: 59/313-697.

Eladó 2 db 2 személyes fotelágy, 2 db 
fotel, 1 db 2 ajtós szekrény. Tel.: 59/311-
621 v. 06/20-913-6884.

Eladó 2 db felnőtt heverő és egy 15 co-
los számítógép monitor. Tel.: 06/30-
628-4027.

Zsákos fekete napraforgó eladó. Tel.: 
06/30-521-5096.

Állat
Egyszer ellett felnőtt és növendék an-
gol bulldog szukák eladók. Tel.: 06/30-
985-4098.

Nagy tejhozamú anyától két 8 hóna-
pos jerke gida, valamint több fajta ga-
lambok eladók. Érd.: Kg., Takács P. u. 9/
a. Tel.: 06/70-704-7086.

4 db tízhetes kismalac eladó. Érd.: Kg., 
Fürst S. u. 39.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok hazaszállítással vidéken is. 
Tel.: 06/30-336-6142.

Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.

Frissítő masszázs, talp, relaxációs arc-
masszázs, cellulit elleni masszázst vál-
lalok. Tel.: 06/30-423-3054.

Idősek gondozását vállalom. Tel.: 
06/30-656-7586.

Vállaljuk további munkálatok elvégzé-
sét: épületek kivitelezését, építését, át-
alakítását, restaurálását, bontását; épü-
letek alapásását, teljes körű kivitelezé-
sét; ácsmunkákat; tetőépítést, javítást, 
cserépforgatást; járdák, kapubejárók 
helyreállítását; udvarok, terepek taka-
rítását, tisztítását; bármilyen nemű kő-
műves munkálatokat brigáddal: udva-
rok, kapubejárók, terek zúzalékolását; 
földkábelek, csatornák ásását, jól kép-
zett szakemberekkel. Nyugdíjasok szá-
mára kedvezményt tudunk biztosítani. 
Több referenciával rendelkezünk. Akár 
részletfizetés is megoldható. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06/30-346-1454.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os 
eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

3  kerekű elektromos EL-GO moped el-
adó. Tel.: 06/30-221-8508.

Apróhirdetés Férfi kézilabda

Szeptember 27-én rendezte 
meg a Karcagi SE Karate Szak-
osztálya immár nyolcadik alka-
lommal az utánpótlás és felnőtt 
országos bajnokságát. Amint 
azt Gyarmati Imrétől, a karca-
giak vezető edzőjétől megtud-
tuk, eddig soha nem tapasztalt 
létszámban gyűltek össze a baj-
noki címek eldöntéséért. Az or-
szágból huszonhárom szakosz-
tály közel kétszáz versenyző-
je lépett a tatamira. A verseny 
érdekessége volt, hogy először 
rendeztek úgynevezett forma-
gyakorlat versenyt, ami nagy 
tetszést aratott. Többszörös ma-
gyar bajnokok, EB helyezet-
tek is indultak a jó helyezést re-
ményében. A megnyitón jelen 
volt Shihan Borza József 6 da-
nos mester, aki méltatta a város 
segítségét a verseny megrende-
zésében. A város képviseletében 
Szepesi Tibor sportreferens nyi-
totta meg a rendezvényt. Külön 
meg kell említeni, hogy a több-
felé szakadt Kyokushin szerve-
zetek valamennyien képvisel-
tették magukat és hálásak vol-
tak a nagyszerű vendégszere-
tetért, amelyben részesültek. A 
karcagi szakosztály tagjai reme-
kül szerepeltek ezen a verseny-
napon. Az utánpótlás korúak 

sorra nyerték kategóriájuk küz-
delmeit és öt első helyezést ér-
tek el. Ifj. Gyarmati Imrének 
nem volt szerencséje, mivel már 
az első fordulóban előrehozott 
döntőt vívott a debreceni ellen-
felével szemben, aki ezután a 
győzelem után meg sem állt a 
végső győzelemig. Imrét vigasz-
talhatja, hogy az eredménytől 
függetlenül részt vesz a novem-
ber 28-án zajló tokiói világbaj-
nokságon.

Karcagi versenyzők ered-
ményei: I. helyezettek: Raczkó 
Viktória (ifjúsági lány, 55 kg), 
Raczkó Dániel (serdülő fiú, 
könnyűsúly), Kemény Anett 
(gyermek I. nehézsúly), Kozák 
János (gyermek II. nehézsúly), 
Balogh Dóra (gyermek II. kön-
nyűsúly). II. helyezettek: Kiss 
László (ifjúsági + 60 kg), Rácz-
kevy Sándor (gyermek II. ne-
hézsúly), Ráczkevy Salamon 
(gyermek II. középsúly), Bene 
László (gyermek II. könnyű-
súly). III. helyezettek: Csanádi 
András (gyermek II. köz6ép-
súly), Csanádi Zádor (gyer-
mek II. könnyűsúly), Szabó 
Patrik (gyermek II. nehézsúly). 
Formagyakorlat: II. helyezett 
Raczkó Dániel (serdülő fiú).

Bosnyák Imre 

Az elmúlt hétvégén Tisza-
kécskén folytatódott a Megyei I. 
osztályú férfi kézilabda bajnok-
ság. A Karcagi SE csapata ezút-
tal a Jászladányi Dózsa és a Ti-
szakécske-Tiszakürt együtte-
seivel mérkőzött. Hullámzó já-
tékkal ugyan, de ismételten 4 
pontot gyűjtöttek össze a karca-
gi fiúk a bajnoki pontvadászat-
ban, így most még 4 mérkőzés 
után veretlenek.   

Eredmények:
Karcagi SE - Jászladányi Dó-

zsa 30:24 (13:9)
Karcag: Nagy, Csordás (3), 

Bartha (2), Papp (1), Major (5), 
Lajtos (8), Kardos. 

Cserék: Lippai, Ferenczi (3), 
Sebők (2), Örsi (6). 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: A 6 gólos különbség csak 

a végére alakult ki, ennek ellené-
re nem játszottunk túl jól. Ala-
csony színvonalú volt a találko-
zó, sokan közülünk még a kaput 
sem találták el. Gyors szélsőink 
- Lajtos, Örsi - főként lerohaná-
sokból értek el szép találatokat, 
de színvonal alatti védekezé-
sünk, értelmetlen szabálytalan-
ságaink - 6 kiállítást szedtünk 
össze-, felőrölték mind a kapus, 
mind az edző idegeit.

Tiszakécske-Tiszakürt - Kar-
cagi SE 21:22 (8:13)

Karcag: Nagy, Ferenczi (3), 

Bartha (4), Csordás (5), Major 
(5), Lajtos (4), Kardos (1). 

Cserék: Lippai, Papp, Sebők, 
Örsi. 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: A két mérkőzés között 

mindössze egy órát tudtunk pi-
henni, s az első mérkőzés fá-
radtsága a találkozó végén ütkö-
zött ki a csapaton. Ennek ellené-
re most nem játszottunk rosszul, 
4+2-es védekezésből sok lab-
dát szereztünk és gólokat értünk 
el, helyenként már 6 góllal is ve-
zettünk. A mérkőzés vége előtt 7 
perccel, 20:15-ös vezetésnél meg-
állt a karcagi tudomány, az ellen-
fél feljött 1 gólra, mi pedig képte-
lenek voltunk betalálni. Nagyso-
kára 2 gólt lőttünk balszélről, de 
az ellenfél is betalált. 35 másod-
perccel a vége előtt mi támadhat-
tunk, taktikai szabálytalanságok-
kal, passzív játékig kihúzva meg-
tartottuk a labdát és megnyer-
tük a mérkőzést. Az eredménytől 
függetlenül nagyobb a különbség 
a két csapat között.

Felhívjuk a kézilabdát szerető 
közönség figyelmét, hogy a ha-
zai fordulóra október 26-án, va-
sárnap kerül majd sor a sport-
csarnokban, reggel 9-kor Török-
szentmiklóssal, délután 16 óra-
kor pedig a Szolnok együttesével 
mérkőzik meg együttesünk.

Major János
edző

VIII. Nagykun Kupa
Kyokushin Karate Magyar Bajnokság

Újabb győzelmek
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Moziműsor
Október 17. péntek
 Zsenikém – Az 

ügynök haláli
 Feliratos amerikai akció-

vígjáték
Október 18. szombat
 Hellboy – Az 

aranyhadsereg
 Amerikai akciófilm
Október 21. kedd
 A banki meló
 Feliratos angol krimi
Október 24. péntek
 Lizi & Yeti – Egy ki-

rály sztori
 Német animációs film
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Anyakönyvi hírek

Születés

Balogh Mónika – Kovács 

Csaba

Kg., Cserepes u. 16. 

 Levente

Szentesi Edit – Kiszelák Jó-

zsef 

Kg., Kórház u. 23/2

 József

Halálozás
Kompanek Andrásné 

(Szóláth Amália)

 Kg., Ketel u. 32. (1922.)

Özv. Péntek Istvánné (Kiss 

Rozália)

 Kg., Szamos u. 28. (1924.)

Szabó Istvánné (Kiss 

Terézia)

 Kg., Deák krt. 38. (1944.)

2008. október 17. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Tűzoltó szavalóverseny 2. 

rész
18.30 Nézőink küldték: Erdély 

2008
18.50 Pásztorok a Hortobágyon  

6. rész
19.05 Nagykunsági krónika – 

közéleti magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcag Város új 

rendőrkapitánya
 Karcagi hírek
 - Defibrillátor átadása a 

buszpályaudvaron
 - Lovagrendi gyűlés az 

Euróban
 - Egy kisfiú megsegítésé-

ért
 Háttér
 Stúdióbeszélgetés
20.05  A Reneszánsz Éve

2008. október 21. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör

19.30 Jöjjetek hozzám – refor-
mátus istentisztelet

21.00  Nótacsokor

2008. október 23. csütörtök

11.00 ünnepi önkormányzati 
ülés

 ÉLŐ közvetítés a Városhá-
záról

18.00 Műsorajánlat
18.05 Gólyabál a GÁG-ban
18.50 Pásztorok a Hortobágyon  

6. rész
19.05 Nagykunsági krónika – 

közéleti magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály 

ogy. képviselő
 Karcagi hírek
 - Lovasnapok
 Háttér
 Stúdió beszélgetés

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy 
a Karcag Televízió vételi lehe-
tőségei az alábbiak szerint vál-
toztak: S18-as csatorna, 280,25 
Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlientv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Karcag – Szajol 8:1 (4:0)
Karcag, 130 néző. Jv.: Men-

csik (Czeglédi, Gyetvai)
Karcag: Móga (Kőrösi), Ko-

hári, Orosz, Borsi (Lévai), 
Domokos A., Domokos R., 
Bujdosó (Habóczki), Nagy R., 
Balogh R., Szabó D., Kardos 
(Szilágyi)

Edző: Varga János
A tizenkettedik percben 

Domokos A. az alapvonal-
ról a kapu elé lőtte a labdát 
és Kardos közelről a jobb al-
só sarokba perdített (1:0). A 
tizennegyedik percben Nagy 
R. szögletét Orosz az ötösről 
a bal sarokba fejelte (2:0). A 
tizenötödik percben  Balogh 
R. megszerezte a védőktől 
a labdát, majd középre pas-
szolt, és a jókor érkező Kar-
dos a bal sarokba fejelt (3:0). 
A harmincegyedik percben 
Domokos R. elhúzott a jobb 
oldalon, majd középre adását 
Kardos a kapust megelőzve a 
kapuba lőtte (4:0). Az ötvene-
dik percben Bujdosó bedobá-
sa után Nagy R. visszagurí-
tott a kapu elé, és Balogh R. 
közelről a bal sarokba bom-
bázott (5:0). Az ötvennyolca-
dik percben Balogh R. továb-
bítását Domokos R. 20 m-ről 
laposan a hálóba lőtte (6:0). A 
hatvanadik percben Domo-
kos A. középre adását Balogh 
R. rálőtte, és a védőkről lepat-
tant labdát Kardos közelről a 
hálóba bombázta (7:0). A het-
vennyolcadik percben Domo-
kos R. hosszú átadással indí-
totta Szabót, aki a 16-os sar-
kánál a bal felső sarokba lőtt 
(8:0). A nyolcvanadik perc-
ben Donkó 25 m-ről a bal fel-
ső sarokba lőtt (8:1).

Jók: Kardos, Domokos R., 
Balogh R., Szabó D., Bujdosó, 
Nagy R. ill. Somogyi

Kun Mihály: Sokadik fut-
ball leckét kapjuk ebben a 
bajnokságban, jó lenne végre 
tanulni belőle.

Varga János: Ma csapat-
ként küzdöttünk és szelle-
mes, gólra törő játékot nyúj-
tottunk.

1. Túrkeve 10 9 - 1 23-9 27
2. Besenyszög 10 6 4 - 19-7 22
3. Kunhegyes 10 6 1 3 20-14 19
4. Jánoshida 10 5 3 2 20-11 18
5. Jászárokszállás 10 5 3 2 21-13 18
6. Jászfényszaru 10 5 2 3 10-9 17
7. Újszász 9 5 1 3 20-13 16
8. Karcag 10 5 1 4 18-11 16
9. Mezőtúr 10 4 - 6 24-19 12
10. Fegyvernek 10 3 3 4 14-14 12
11. Kunszentmárton 9 3 2 4 16-19 11
12. Kunmadaras 10 3 1 6 13-22 10
13. Kenderes 10 2 3 5 12-22 9
14. Abádszalók 10 2 2 6 8-22 8
15. Nagyiván 10 2 1 7 15-17 7
16. Szajol 10 2 1 7 11-37 7
17. Törökszentmiklós 10 1 3 6 12-17 6
18. Jászladány 10 4 3 3 16-13 0

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Szajol 1:0
Góllövő: Töviskes
U 13-as korosztály: Karcag – 
Gyula 0:3
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Gyula 0:6

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság 

Karcag II. Agrosprint – 
Tiszaörs 6:2

Karcag, 100 néző. Jv.: Kó-
ródi

Góllövők: Mogyorósi (3), 
Albert, Bíró, Varga Zs.

Jók: Mogyorósi, Kocsis, 
Antal Z.

A legközelebbi fordulóban 
Örményes lesz az ellenfél.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 17. péntek 
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 18. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 19. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 22. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 23. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Október 24. péntek
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Gyógyszertári ügyelet

16

12

12

Október 08-án délután egy 
helyi férfit vontak ellenőrzés 
alá a járőrök, aki személygép-
kocsijával Berekfürdő irányá-
ból Karcag felé közlekedett. 
Az intézkedés során megálla-
pítást nyert, hogy a férfi ittas 
állapotban van, így vér- és vi-
zeletvétel céljából előállításra 
került. Tőle vezetői engedélyét 
elvették. 

Ugyanezen a napon délután 
egy helyi férfitől két másik ál-
tala ismeret férfi pénzt kért, de 
mivel nem adott, egyikük orr-
ba ütötte és a zsebéből kivet-
tek 500 Ft-ot, majd ismeretlen 
helyre távoztak. A sértett 8 na-
pon túl gyógyuló súlyos sérü-
lést szenvedett.

A rövid időn belül elfogott 
két elkövetőt rablás miatt gya-
núsítottként kihallgatták, őri-
zetbe vették, majd a ceglédi 
rendőrkapitányság fogdájára 
szállították. 

Szintén ezen a napon a rend-
őrök elfogató parancsok alap-
ján összesen négy személyt 
fogtak el és szállították őket a 
BV Intézetbe, illetve fogdára.

09-én délután két helyi férfi 
az egyik üzletből lopott el egy 
Nokia 6500 típusú mobiltele-
font. Cselekményüket az üzlet 
kamerarendszere rögzítette, 
mely alapján gyanúsítottkénti 
kihallgatásuk megtörtént. 

Ismeretlen tettes október 
elején a Karcag Városi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
Sistaki erdőrészen egy kézifű-
résszel kb. 200 négyzetméteres 
területen 50 db, kb. 15 köbmé-
ter élő vegyes fát vágott ki, és 
lopott el, a kár kb. 130 ezer fo-
rint.

11-én a késő esti órákban 
ismeretlen személy Karcag 
külterületén a Cserhát KFT 
tulajdonát képező lineár öntö-
zőberendezésről a riasztó szi-
rénát letépte, eltulajdonította, 
ill. az üzemanyagtartály csap-
ját ismeretlen eszközzel letör-
te, az üzemanyag csöveket el-
vágta, majd a tartályból kb. 50 
liter gázolajat tulajdonított el. 
Lopási kár kb. 19 ezer, rongá-
lási kár kb. 30 ezer forint.

„NYITOTT CSARNOK…”
A Sport Szolgáltató Központ ingyenesen 

- tanári felügyelet mellett – várja a sportolni 
vágyó, általános és középiskolás diákokat a 

Városi Sportcsarnokba 2008. október 27-30-ig 
(hétfő-csütörtök) naponta 9-13 óra között.

Az alábbi sportágakra van lehetőség a 
létszámtól függően: kosárlabda, floorball, 

asztalitenisz, kapitánylabda, stb.
Nagy létszám esetén korlátozott időkeret áll 

mindenki rendelkezésére. 
A nem megfelelő magatartással viselkedők a 

sportcsarnok látogatásától eltiltásra kerülnek.
… hogy teljen sportosan az őszi szünet is!


