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2008. november 5-én a dé-
li órákban megnyílt a négy-
csillagos Nimród Bioszálloda 
és Bioétterem. Az építésének 
kezdetétől élénk figyelemmel 
kísért szállodát – gondolva a 
megnyitó körüli nagy érdek-
lődésre – egy nappal koráb-
ban, „az utolsó simítások” 
kellős közepén, ifj. Hubai 
Imre kalauzolása mellett mi 
is megtekinthettük. Azt va-
lamennyien láthatjuk, hogy a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai épü-
let új, kellemes színfolt a vá-
rosban, s jól illeszkedik a kö-
rülötte látható idősebb épü-
letekhez, mint a szomszé-
dos Ipartestület, a Városháza 
vagy a közeli Kása-ház. Az 
ezek felidézte (megkövetel-
te) nem hivalkodó, hanem 
inkább időtálló polgári íz-
lés és hangulat várja a látoga-
tót belül is. És sok-sok kom-
fort és kényelem. A földszin-
ten a recepció, az étterem és 
a bár várja a vendégeket, de 
az épület földszintjén kapott 
helyet a biobolt is. A felsőbb 
szintek felé lift áll rendelke-
zésre. A kétágyas, fürdőszo-
bás szobák mellett lakosztá-
lyok is várják a vendégeket, 
ezeken felül pedig olyan kö-
zösségi terek, mint a dohány-

zók részére kialakított, ele-
gáns szivarszoba, vagy a va-
dászszoba, a szálló harma-
dik szintjén található szaunát 
csak így a végén említve meg. 
Azt pedig, hogy a tulajdono-
sok más funkciót is szántak 
az épületnek, nemcsak a klas-
szikus vendéglátást, az mu-
tatja, hogy egy hetven férőhe-
lyes konferenciatermet is be-
rendeztek. Ifjabb Hubai Im-
rével itt ültünk le egy rövid 
beszélgetésre, ami alatt leg-
alább ötször keresték hol tele-
fonon, hol személyesen.

- Az építkezés 2007. július 
10-én kezdődött. Az építők 
augusztus végére készen vol-

tak, a berendezés dolgai tar-
tottak kb. három hónapig. A 
hivatalos átadás már megtör-
tént, megkaptuk az engedé-
lyeket és gyakorlatilag októ-
ber 22-dike óta működhet a 
szálloda, de mint mondtam 
– neveti el magát – majd’ há-
rom hónapja csak berende-
zünk.

- Kik a befektetők, vagyis a 
Nimród tulajdonosai?

- A beruházó és a befekte-
tő egy személyben a Hubai és 
Társai Kft., a Hubai család. A 
szálloda családi összefogással 

Hála a szép napos idővel 
beköszöntött ősznek, a ter-
mést szinte mindenből si-
került időben betakarítani. 
Egyedül a kukoricából van-
nak még érintetlen táblák, de 
szép az idő, a munka zavar-

talanul folyhat, és rövidesen 
ezekre is sor kerül – tájékoz-
tatta a lapunkat Szőke Sán-
dorné falugazdász.

Bioszálloda, bioétterem és biobolt

Megnyílt a Nimród

A 7. számú választókerület, 
köznapi nevén a Kiskulcsos 
vagy Kisföldek kertváros vá-
rosrész – beépíthető területe-
inek köszönhetően – a „legdi-
namikusabban fejlődő” része 
Karcagnak. Igazolásul elég 
annyit megemlíteni, hogy 
2006 ősze óta két nagy áru-
házlánc (a Tesco és az Aldi) 
is megtelepedett itt és ehhez 

kapcsolódóan nagyobb épít-
kezések zajlottak. A lakossá-
gi beruházások sem marad-
tak el, legalábbis ezt igazolja 
a Rába utca lakóinak Csányi 
Sándorhoz címzett nyilvános 
(a Hírmondóban közzétett) 
köszönete az utcabeli útépítés 

megszervezéséért. Azt meg 
a tanév elején Gyökeres Sán-
dor igazgató úrtól hallottam, 
hogy nemsoká a Mg. Szakkö-
zépiskola területére tervezett 
gimnázium építése is meg-
kezdődik. 

Körülbelül ezeket mond-
tam el a beszélgetés bevezeté-
sének, hogy azután – pro for-
ma – feltegyem a kérdést, mi 

is történt hát 2006. óta? Csá-
nyi Sándor a kérdés hallatán 
eltűnődik: Az utóbbi időben 
a Rába utcán és a Duna ut-
cán készült út, illetve egy új 
útalap, amivel a Szamos utca 

A 2002-2006. közötti önkor-
mányzati ciklus felénél in-
dítottuk az első, hasonló cí-
mű sorozatot, amelyben a 
városatyákat kérdeztük meg 
a választókerületükben vég-
zett munkáról. Most, hogy 
2008 késő őszét írjuk, ismét 
elérkezett a félidő, vagy-
is időszerű lett sorozatunk 
felélesztése. A következő tíz 
héten az elmúlt két eszten-
dő munkáját igyekszünk be-
mutatni. (A sorozat darabjai 
nem a kerületek számsor-
rendjében, hanem elkészü-
lésük sorrendjében kerül-
nek leközlésre.)

Csányi Sándor 
7. sz. választókerület

Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Jól haladnak az őszi Jól haladnak az őszi 
munkákmunkák

Folytatás a 3. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról
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Közéleti szilánkok

Viperák és 
takarások
Azt hiszem sokan tudják, hogy a vipera 

nem csak egy mérges kígyó elnevezése, ha-
nem egy olyan, vasból készült eszköz neve 
is, amelyet különleges rendvédelmi egysé-
gek (kommandósok) használnak kardlapok 
helyett, ütlegelésre. (Ez ugyan eléggé újke-
letű szó, a régi értelmező szótárakban nincs 
is benne.) A közélet iránt érdeklődök valószí-
nűleg sejtik, miért ezek a bevezető sorok. A 
múlt szombaton ugyanis egy felvidéki, szlo-
vák kisvárosban, Dunaszerdahelyen (szlovák 
neve; Dunajska Streda), egy első osztályú baj-
noki mérkőzésen a szlovák kommandósok 
használták a viperákat. A stadionnak abban a 
szektorában, ahol a Magyarországról érkező 
labdarúgó szurkolók foglaltak helyet. Beval-
lom, nem ismerem pontosan a vipera hasz-
nálatának rendvédelmi szabályzatát - még a 
hazait sem -, de feltételezem, hogy szigorúan 
behatárolt, mivel akár emberélet kioltására is 
alkalmas eszköz.

A legtöbb hazai tv csatorna hírt is adott 
erről az attakról. A bevágott hivatalos és 
amatőr felvételek szerint, a szlovák komman-
dósok a mérkőzés 15. percében megindultak, 
és válogatás nélkül ütlegelték a magyar szur-
kolókat, akik - legalábbis a felvételek tanúsá-
ga szerint – nem követtek el semmiféle sú-
lyos rendbontást.

Sokan legyinthetnek, miért téma ez 
egyáltalán, minek kellett oda menni Magyar-
országról, különféle magyar zászlókat, transz-
parenseket kirakni, stb. Lehet közönyösen is 
nézni ezt az esetet, ám mégsem ildomos el-
siklani fölötte, hiszen az okok eléggé mély-
re nyúlóak, és ez már nem az első ilyen eset, 
amikor magyarokat érnek atrocitások a „tót 
atyafiaknál”. (Szegény Mikszáth, ha ezt látná!) 
A magyar miniszterelnök hétfői, napirend 
előtti felszólalásában is kitért a történtekre, 
és kivételesen, egyet lehetett érteni néhány 
mondatával. Viszont érdemben majd akkor 
nyilatkozik, ha megkapja a vizsgálati ered-
ményt a szlovák hatóságoktól. Ők ugyan-
is, államelnöki, legfelsőbb szinten is teljesen 
helyénvalónak tartották a kommandósok at-
takját. Azzal indokolták, hogy egy zászló (ta-
lán Fradi –színű?) takarásában készültek a 
magyar szurkolók bűncselekményt elkövet-
ni, ill. már előzőleg kövekkel dobálták a rend-
őröket… Meg majd később küldenek egy 
olyan videofelvételt, amely egyértelmű bizo-
nyíték. De azt hiszem, nem is ezek a részletek 
az érdekesek, hanem az, hogy a kivizsgálást a 
szlovákok végzik! A magyar külügyeseknél föl 
sem merül, vagy az Országgyűlés rendészeti 
bizottságában, hogy ez azért nem lesz telje-
sen elfogulatlan? Nyilvánvalóan az EU Parla-
mentben kell kérni egy független bizottság 
kivizsgálását! Amit Schmitt Pál valószínűleg 
kérni is fog...

Szóval, ha már Gyurcsány Ferenc is remé-
li, hogy nem a magyarságukért verték a ma-
gyarországi szurkolókat, ki kellene deríteni az 
igazságot. Még ha most a gazdasági válság 
és a költségvetési viták miatt, erre a legfelső 
szinteken nem is érnek rá. Apropó; a takarás-
ról jut eszembe, hogy az IMF által adott pénz-
ügyi segítség részletei is „takarásban„ vannak. 
Hiszen kétszeres titokvédelmet kellett aláírni-
uk azoknak a képviselőknek, akik megismer-
hették az IMF kölcsön feltételeinek részleteit. 
Csak remélhetjük, ott nem voltak – a szó har-
madik értelmében használatos – viperák…

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

2008. november 10-én 
10 és 14:30 órai kezdettel 
GYERMEKSZÍNHÁZ - Má-
tyás király krónikása. A nép-
szerű Grimm-Busz Színház 
társulatának jóvoltából két jól 
ismert történettel ismerked-
hetnek meg a gyerekek.

Belépő: 350 Ft.

2008. november 13-án 10 
órakor térségi középiskolák 
börzéje és pályaválasztási ki-
állítás. 

A kiállítást megnyitja: Dr. 
Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő.

2008. november 18-án 
(kedden) 16:30 órakor a re-
neszánsz kor – szabadegye-
tem 2008 harmadik előadása. 
Cipellő és bőrnadrág – avagy 
biztos, hogy jól ismerjük Má-
tyás király korának zenéjét? 

Előadó: Dr. Kovács Gábor, 
a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagóguskép-
ző Karának adjunktusa. 

Rácz Sándor István: Kinyí-
lik a börtönablak… Mi, po-
litikai elítéltek 1956 után cí-
mű kötete megvásárolható a 
Tourinform Irodában, 850 Ft 
egységáron.

ZENÉS VASÁRNAP 
DÉLUTÁN 

lesz Karcagon 
a Déryné Művelődési 

Központban 
2008. november 16-án 

(vasárnap) 
14.30 órai kezdettel. 
„MESSZE VAN A 
KICSI FALUM” 

A műsorban fel-
lépnek: Dömsödi 
Farkas Bálint és 
dr. Fehér Eszter 

a nótás doktornő, 
a Duna Tv Kívánság-

kosár című műso-
rának művészei, 
magyarnótákkal, 

operett részletekkel 
és táncdalokkal. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk,
jegyek kaphatók!

teljesen burkolt lesz. A volt ál-
latkórház, a mai MultiTec te-
lephelye mellett, a Kisújszál-
lási úttól a kertkapuig vivő 
bejárót csinálnak. Rövidesen 
az is elkészül. Ezekkel együtt 
a kiskulcsosi utcákban a bur-
kolt utak kiépítettsége kb. 98 
%-os lesz. A Tisza utcában és 
még egy-két helyen vannak 
burkolatlan szakaszok. Sok a 
panasz viszont a Kisújszállási 
út minőségére. Ennek egyes 
szakaszain, a két áruház épí-

tésekor, jelentős javítást, fej-
lesztést (pl. körforgalom ki-
építése) hajtottak végre, de az 
út többi részén (egészen a De-
ák körút torkolatáig) a közle-
kedők néhol teljesen érthető-
nek és megalapozottnak ér-
zik a 30 km-es sebességkor-
látozást. Az utóbbi szükséges 
tehát, de mégsem jó, mert 
a „régi négyesen” az utóbbi 
években, az áruházak meg-
nyitása óta pedig különösen 
megnövekedett a forgalom. A 
Közútkezelő Kht. a múlt hét-
en megkezdte a korábban ki-
javított útszakasz felújítását, 
ám azt, hogy az most milyen 
hosszúságú szakaszt érint, 
jelen pillanatban nem lehet 

tudni. Ráfér a javítás és a fel-
újítás a legrégebben átadott 
utcai utakra is – véli a kép-
viselő -, mert az utcák néme-
lyikén az útépítés megelőzte a 
csatornát. Amikor aztán ar-
ra is rákerült a sor, a ráköté-
sekhez több helyen is fel kel-
lett vágni az utat, úgyhogy az 
a használat okozta kopáson 
túlmenően több helyen is tol-
dott-foldott lett. 

A járdák javítását az éves 
keretből végzik. A közterü-
let felügyelővel egyeztetve je-
lölik ki a javítandó szakaszo-

kat. Az erre szolgáló összeg 
egy részét az idén a kertbe vi-
vő út alapjának az elkészíté-
séhez használták fel. A kerü-
lettel szomszédos kertben ma 
már több család is lakik. A 
kertkapun belül zúzottkő bo-
rítású utak vannak, a kapu-
tól a kövesútig viszont nyakig 
sáros lett, aki arra megfor-
dult. Nagy szükség volt hát az 
új útszakaszra. A képviselői 
figyelem tehát a benépesü-
lő keretre is ráirányult, most 
már arrafelé „bővült” a kerü-
let, amelynek amúgy Magyar-
ka a külterülete. Magyarkán, 
ahol mintegy ötvenen élnek, 
a vízellátás okoz nehézsége-

ket. A közeljövő egyik felada-
ta lesz ennek a rendezése. 

A víz, pontosabban a csa-
padékvíz elvezetés megoldása 
lesz még fontos munka a vá-
lasztókerületben. A csatorna-
hálózat ugyan régóta kiépült, 
ám a vízelvezető árkok tisz-
títására nagyobb gondot kell 
fordítani, hiszen a Sajó utcai 
nagyárok az idén még nem 
volt lekaszálva, ezért is nőtt 
benne embernél magasabbra 
a nád. Mondom, „az első kör-
ben” jól szerepelt a városi pá-
lyázat, ami épp a csapadékvíz 
elvezetés javítását szolgálná, 
talán megoldja ezt. Csányi 
Sándor csak mosolyog: kivár-
juk amíg elkészül, és akkor 
meglátjuk.

A Kertváros, a néhai SZIM 
gépgyár örökségeként kicsi 
ipartelepet is örökölt. A ré-
gi gyárépületen, ha jól sej-
tem, most négy-öt cég oszto-
zik. Szemben, az Állatkórház 
szintén ipari üzem telephelye 
lett és mára már szépen ki is 
bővült. A SZIM épületében 
van a városrészt ellátó házi-
orvosi és a fogászati rende-
lő. A rendelők helyiségeit a 
 nyáron felújították, a festésen 
túl új belső burkolat készült. 
A városrész iskolája az idén 
volt 50, az épület pedig jövő-
re lesz 90 éves. Abban szintén 
elvégezték a szokásos karban-
tartást és nagyon szépen fel-
újították a lakosságot is ki-
szolgáló iskolai könyvtárat. 
A városrészben élők lélekszá-
ma állandó, nagyobb moz-
gás, tömeges ki- vagy beköl-
tözés nem vehető észre. S tu-
lajdonképpen általános jelen-
ségre példa az iskola létszáma 
is. A tanév végén két nyolca-
dik osztály ballagott, viszont 
csak egy első osztály indult 
most az őszön… Kevesebb az 
iskolás.

Elek György    

Folytatás az 1. oldalról

Október végén megkezdték a Kisújszállási út felújításának második 
ütemét. Az útjavítást a belterület jelzőtábláig végzik el a KOLASZ 

Debrecen szakemberei. 

TÁNCHÁZ!
Várjuk olyan fiatalok jelent-
kezését, akik szeretik a ha-
gyományos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban el-
töltenének egy estét, vagy 
délutánt.

A következő táncok közül 
van lehetőségetek választani:

- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

2008. november 8. 
(szombat) 17:00–19:00 óráig,

2008. november 29. 
(szombat) 17:00-19:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti 

nagyterem
A Táncházat vezeti: 

Nagy Emese

Érvizsgálat
Karcagon a Déryné Művelődési Központban

2008. november 21-én

Ismerje meg érrendszere állapotát computeres 
arteriográf készülékkel történő fájdalommentes 
vizsgálattal!

Szívinfarktus?
Érelmeszesedés? Érszűkület?

Agyvérzés?
MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
Bejelentkezés: Sonoterápia Centrum
Szolnok, Ady E. út 1. sz. Tel.: 56/344-372.

Félidőben
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Par la men ti Nap ló

Az lenne a legjobb, ha csak a 
parlamenti hétről írnék, a költ-
ségvetés megkezdett vitájáról. 
Mégsem tehetem, mivel ez a 
hét a szokásos munkarend he-
lyett számomra is másról szól. 
Együttérzésről, részvétről, se-
gítségről és újrakezdésről. Ha 
kicsit távolabbról nézem a tör-
ténteket: közlekedésről, iskola-
rendszerről, egészségügyről. De 
haladjunk sorjában.

Hétfő reggel 8-kor, mielőtt 
beérkeztem a Képviselői Iroda-
ház épületébe, kétségbeesett te-
lefont kaptam. Reggel fél nyolc 

tájban, buszbaleset történt, na-
gyon sokan megsérültek, a bal-
esetnek halottja is van. Csak a 
sokadik telefonra rajzolódott 
ki, mi is történt. Tiszafüred ha-
tárában, a 34-es út tiszafüredi 
szakaszán egy diákokat szállító 
menetrendszerinti Volán-autó-
busz belerohant egy út mellett 
álló kamion téglával megrakott 
pótkocsijába. Mivel az őszi is-

kolai szünet utáni első tanítási 
nap volt, a buszon többségében 
14-18 év közötti diákok utaztak, 
akik a tiszafüredi Hámori, Kos-
suth, és Bán Zsigmond iskolák-
ba tartottak Nagyivánról, Ti-
szaőrsről és Tiszaigarról. A sű-
rű ködben a buszsofőr gyorsan 
hajtott, csak az utolsó pillanat-
ban vette észre a parkoló teher-
autót, így már hiába rántotta el 
a kormányt, a busz jobb oldala 
a téglával megrakott pótkocsi-
nak csapódott.

A balesetben azonnal éle-
tét vesztette egy 17 éves tiszai-

gari fiú, Attila, aki a füredi Há-
mori Szakközépiskola tanuló-
ja volt. A buszon legalább 90-
en zsúfolódtak össze, így mire 
ő a baleset előtti utolsó megál-
lóhelyen felszállt, már csak az 
első ajtó mögötti lépcsőn tu-
dott állni. Védtelen és esélyte-
len volt. Talán ha kevesebben 
vannak, ha beljebb tud állni, ha 
lett volna ülőhely, még ma is él-

hetne. Összesen közel 30-an sé-
rültek meg, közülük 12-en sú-
lyosan. Egy kórház önmagá-
ban nem tudott volna ennyi sé-
rültet ellátni, ezért a sérültek 
Karcagra, Egerbe, Debrecen-
be és Szolnokra kerültek. Mivel 
volt alkalmam mindegyik kór-
házat meglátogatni, nyugodtan 
mondhatom: mindegyik he-
lyen kellő alapossággal és ki-
emelt figyelemmel foglalkoz-
tak a gyerekekkel. Egyetlen fel-
nőtt szenvedett súlyos sérülést, 
a 28 éves fiatalasszonyt Deb-
recenben ápolják medence- és 
felkarcsonttöréssel. Számára a 
lelki teher sem kevés, hiszen 4 
éves kisfiát, Dávidot Szolnok-
ra szállították, e sorok írásakor 
még az intenzív osztályon volt. 
Csodával határos módon az 
ölében alvó két hónapos gyer-
meke nem sérült meg.

Az elmúlt másfél évben 9 
olyan baleset történt, ami-
kor autóbusz ütközött más jár-
művel. Naponta többezer gye-
rek kényszerül arra, hogy isko-
lai bejáróként egyik településről 
ingázzon a másikra. Mivel az el-
múlt évben megszűnt a felsőta-
gozatos általános iskolai oktatás 
Tiszaigaron és Tiszaőrsön, az 
ingázó diákok száma itt is nőtt. 
A megnövekedett forgalom csak 
növeli a veszélyt. Ha az oktatá-
si rendszer és a közlekedésbiz-
tonság nem változik kedvezően, 
egyre gyakrabban olvashatjuk a 
tragédiákról szóló híreket. Ideje 
váltani, amíg nem késő.

Varga Mihály

Diákok veszélyes utakon

Meghívó

Senior Sport – Városi séta
Városismereti sétánk következő időpontja: 

2008. november 8. (szombat).
A séta keretében megtekintjük:

− Köves Daráló. Vendéglátó: Dr. Sütő Mihályné tárlatve-
zető

− Malomipari gyűjtemény. Vendéglátó: Szabó Imre mol-
nár, tárlatvezető

− Kántor Sándor fazekasműhely. Vendéglátó: Tóth János 
fazekas.

A helyszínen vásárlásra is lehetőség nyílik.
Találkozó: 2008. november 8-án 14 órakor a Köves Da-

rálónál (Kisújszállási út – Kerekes I. utca sarok)
Várunk minden kedves érdeklődőt „nemcsak 50 fölött” 

szülő-nagyszülő-unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő
a program szervezője

November elejére befeje-
ződött a 3641 hektáron ve-
tett napraforgó betakarítá-
sa. A hektáronkénti 3 ton-
nás átlag jónak mondható, az 
ára azonban mára jócskán le-
maradt a várt 70 ezer forint-
tól. Igaz, a munkák kezdetén 
75-78 ezer forintért is vették, 
de aztán folyamatosan gyen-
gült a felvásárlási ár és mára 
már csak 55-60 ezer forintot 
ígérnek a napraforgóért. Ku-
koricát 3.495 hektáron vetet-
tek a karcagi gazdálkodók. 
Ennek a termésátlaga nagyon 
jó, 8 tonna hektáronként. (A 
gazdák 5-10,8 tonna közötti 
eredményeket jelentettek.) A 
bő termés miatt következett 
el az árzuhanás a kukoricá-
nál is. Tavaly – a gyenge beta-
karítás miatt – 50 ezer forin-
tot adtak tonnájáért, az idei 
eredmények mellett a gaz-
dák 40 ezer forint körüli ár-
ra számítottak, ehhez  képest 
26 ezer forint körül fizetnek 
érte a felvásárlók. Ugyan-
ez történt a búzával is. Ennél 
is csak az aratás legelején (ha 
valaki hamar és jó minősé-
gű búzát aratott ) lehetett 40 
ezer forintos felvásárlási árral 
számolni. Az aratás előreha-
ladtával előbb 35 ezerre csök-
kent, később pedig a felhasz-
nálók (pl. állattenyésztő tele-
pek) már 25 ezerért is vették. 
A kukoricát sok termelő eltá-
rolta, de sokan vannak olya-
nok, akiknek nincs elég táro-
ló kapacitásuk vagy pedig az 
őszi munkák vetőmag, mű-
trágya, üzemagyag költségét 
kell finanszírozniuk, és ezért 
eladták.

Ezt a három növényt ve-
tették a legnagyobb területen 

a karcagi határban. Jelentős 
volt még – 282 hektár – az 1,1 
tonnás átlagban betakarított 
indiánrizs, és a 341 hektáron 
vetett olajtök. Tökmagból 6 
mázsa a hektáronkénti átlag. 
Tekintve, hogy tavaly 2-3 má-
zsát termett, az idei eredmény 
nagyon jónak tekinthető.

Ahogy már írtuk, a betaka-
rítás mindenből megtörtént, 
egyedül a kukoricából van 
még (november 3-án, hétfőn) 
hátra 600 hektárnyi terület, 
de egyébként már javában 
tart a vetés. Búzából 7.100 
hektárt terveztek a gazdák, és 
ebből 5.680 hektáron földbe 
is került a mag. (A leendő bú-
zaföldek egy részén ma még 
kukoricaföld van, azoknak a 
letakarítása után kezdődhet 
meg a magágy előkészítés és 
a vetés.) A búza alá szántott 
földekből 5.420 hektárt őszi 
búzával, 260 hektárt tönköly-
búzával vetettek be. A 207 
hektáron tervezett rozsot 158 
hektáron vetették el eddig. A 
tritikálét 250 hektáron, őszi 
káposztarepcét 1.100 hektá-
ron vetették. A magágy elő-
készítés eddig 13.020 hektá-
ron történt meg. A talajmun-
kákat nagyon jó minőségben 
végzik – jegyezte meg a falu-
gazdász -, különösen szépek 
az őszi mélyszántások.

A falugazdász felhív-
ja a gazdák figyelmét, hogy 
a 2008. évi gázolajigénylés 
megváltozott, ugyanis egy 
évben egyszer, január 15-
étől lehet gázolajat igényel-
ni. Az igényléshez 3 hónapnál 
nem régebbi földhasználati-
lap szemle szükséges. Ilyet az 
kap, aki a földet műveli és ő 
igényelheti a gázolajat is.

- e - 

Jól haladnak az őszi 
munkák

Folytatás az 1. oldalról

Október 25-26-án rendezték 
meg a II. Security 97’ kupaso-
rozat zárófutamát Security 97’-
Peugeot Qualite néven a kun-
madarasi laktanyában kialakí-
tott 10 km-es versenytávon.

Az évszakhoz képest ragyo-
gó időben szurkolhatott a né-
zősereg az induló 55 szebbnél-
szebb versenyautóknak. Kép-
viseltette magát a Trabantok-
tól a Zsigulikon keresztül a 
BMW-ből kialakított sokféle 
versenyautó. Megtisztelt ben-
nünket tesztelés céljából kilenc 
országos I-II. osztályban indu-
ló versenyzőpáros is. Őket kü-
lön kategóriában, autóktól füg-
getlenül értékeltük. Pár kicsú-
szástól eltekintve a verseny ba-
lesetmentesen zajlott le. 

A karcagi Peugeot Qualite 
szalon személy és haszongép-
járműveiből tartott kiállítást, 
mely nagy érdeklődést váltott 
ki.

Több száz képet, illetve a 
verseny videofelvételét láthat-
ják a www.rallysprint.hu hon-
lapunkon.

Óriási megtiszteltetés érte 
a KOKO-TEAM-t, mivel no-
vember 15-én megrendezés-
re kerülő Bajnokok Torná-
ja versenyre – melyet a Hun-
garo-ringen tartanak – meg-
hívást kaptunk. A versenyen 
a magyar bajnokságban sze-
replő (bármely szakágban) ki-
emelkedő eredményt elért pi-

lóták kapnak meghívást. A 
feltételek egyformák, egyazon 
típusú gyári Suzuki verseny-
autóval szerepel minden in-
duló. (Mindegy, hogy eddig 
WRC-vel, vagy cross autóval 
versenyzett.) Ezen felül a rin-
gen kiállítják a Ladánkat, az 
I. osztályban szereplő ifj. Ka-
nyik Antal hasonló Ladájá-
val együtt. A versenyt az RTL 
Klub közvetíti!

Pallagi Imre
manager  

Óriási lehetőségek előtt a KOKO-TEAM
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Kunhalom Polgári Kör

A kör és a Városi Csokonai 
Könyvtár közös rendezvé-
nyeként kerül sor november 
10-én (hétfőn) 17.30-tól Soós 
Viktória: Japán turista-
szemmel című kötete bemu-
tatójára. A szerzővel való ve-

tített képekkel színesített be-
szélgetés helye a Városi Cso-
konai Könyvtár olvasóterme.

Minden érdeklődőt szere-
tettel hívnak a rendezők!

V. Gy.

Könyvbemutató Japánról
épült, sem hitelt, sem pedig ál-
lami támogatást nem vettünk 
igénybe. A pénzügyi finanszí-
rozás igazából a a tizenöt éves 
szakmai munka eredménye. A 
Szikra Zoltán és Olajos Mari-
anna tervezte épület kivitele-
zésében szolnoki és kecskemé-
ti kivitelezők, a befejező mun-
kálatokban számos karcagi 
vállalkozás vett részt.

- A szállodában többféle mé-
retű és funkciójú helyiség, te-
rem található, mégis egységes 
stílusa és hangulata van.

- A belsőépítészeti mun-
kákat én magam ötlöttem 
ki, külön tervek nem készül-
tek. A berendezésben pedig 
azért alakulhatott ki az egy-
séges kép, mert ugyanaz a cég 
burkolta, egy másik cég (de 
egy kéz) festette és egy má-
sik cég rendezte be az épüle-
tet. Ugyanígy egy cégtől szár-
maznak a bútorok, egy cégtől 
a textilek, a kőburkolat anya-
ga, vagyis nem össze-vissza 
válogatva, hanem egységes 
koncepció alapján épült fel.

- Bioétterem, bioszállo-
da, biobolt, mind egy cél-
ra kihangsúlyozott megjelö-
lés. Felteszem – régebbről is-
merve a család elkötelezettsé-
gét – a Nimród és a bolt úgy a 
fogyasztóknak, mint a biogaz-
dálkodóknak egyfajta vásárlá-
si és (tovább)képzési központja 
kíván majd lenni.

- Így igaz. Az étterem nem-
csak a bioételek bemutatásá-
ra, hanem a helybeli és Kar-
cag környéki biogazdák ter-
mékeinek a piacra juttatására 
is szolgál. A városban és kör-

nyékén, és itt a Hortobágyon 
több biogazda tevékenykedik. 
A hortobágyi ökorégiónak 
szeretnénk egy kis „mintapa-
vilont” állítani. Jelentős mér-
tékben számítunk az ökotu-
rizmusra, konferencia rende-
zésekre, rendezvény szerve-
zésekre és az egyéb - céges, 
családi, baráti - rendezvények 
szervezésére. A konferencia-
terem 70 fő befogadására al-
kalmas. Tolmácsberendezés-
sel és a kivetítőrendszerrel, 
informatikai berendezésekkel 
is felszereltük. A hazai egye-
temi oktatók nagyon magas 

szinten képezik a biogazdál-
kodókat. Ennek az életszem-
léletnek a terjedését próbáljuk 
meg elősegíteni azzal, hogy 
nekik helyet szeretnénk adni. 
Vagyis nálunk privilégiumot 
élvez minden ökológiai, ter-
mészetvédelmi és a fenntart-
ható gazdálkodással kapcso-
latos konferencia vagy szim-
pózium. Ha erre igény van, 
bárki részére rendelkezés-
re tudjuk bocsátani a helyisé-
get. A feltétel: valamiképpen 
kötődjön a környezetgazdál-
kodáshoz és ahhoz az öko-
lógiai szemlélethez, amit mi 
már régóta képviselünk. Sze-
retnénk a vadászturizmusnak 
is helyet biztosítani, hiszen – 
kevesen tudják – a vadászok 
a legnagyobb természetvédők 
közé tartoznak. A méltán hí-
res Nagykun Vadásztársaság 
eredményei, és az itteni vad-
állomány jó híre sok ország-
ba eljutott már.

Másrészt pedig – véli ifj. 
Hubai Imre – itt a város fej-
lesztés előtt álló gyógyfürdő-
je, vagy a szomszédos Berek-
fürdő, a Hortobágy és a Tisza-
tó, vagyis minden adott, hogy 
a Nimród a turisztikai lehető-
ségekből is kivegye a részét.

A szálloda első kategóri-
ás éttermét pedig nemcsak a 
szállóvendégek részére tart-
ják fenn, a’ la carte lehet majd 
étkezni, egy másik lehető-
ség lesz majd a „heti ajánlat”. 
Másrészt pedig 10-től 23 órá-
ig várja a vendégeket a bár; 
termékbemutatókat, borva-
csorákat, képzőművészeti, 
művészeti esteket is szeretné-
nek szervezni majd. Reméljük 
mindenki megelégedésére.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Két éve írtunk Kálmán Sándor néhai jászkun kerületi alka-
pitány, reformkori politikus déli temetőbeli, magára hagyott 
sírjáról. A sír gondozását a Nagykun Református Általános 
Iskola Diákönkormányzata vállalta. Mindenszentek köze-
ledtével – legalább tíz év óta először – ismét virágok díszlet-
tek az elhunyt jeles sírhantján. Köszönjük.

TÁJÉKOZTATÁS

A Karcagi Kistérség HVI honlapján elérhetőek a Le-
ader Információs Vidékfejlesztési Fórum előadás anya-
gai, valamint a turisztikai és a mikrovállalkozások tá-
mogatásához a formanyomtatványok tervezetei a
„Letöltések” menüpont alatt.

A honlapon sok más érdekes információt is találhat-
nak a Leaderről, az EMVA-ról, vagy éppen a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózatról! A honlap folyamatos fej-
lesztés alatt áll, néhány menüpont még nem működik! 
A „jogszabályok” menüpont alatt az érintett rendeletek 
hivatkozásai elérhetőek!

A honlap címe:
http://karcagihvi.uw.hu/

Karcagi Kistétségi HVI 
Máthé Zsolt

06-70-5909700

Simó József és 
az Ismerős Arcok
Wass Albert estje

(1908-1998)

Ideje: 2008. november 28. 19 óra
Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Belépődíj: elővételben 2.300 Ft, az előadás napján a hely-

színen 2.500 Ft.
Elővételi helyek: Globál Kft. (Szivárvány út 2.), Kun-Me-

diátor Utazási Iroda (Táncsics krt. 15.), Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ (Dózsa Gy. u. 5-7.)

Vendégünk lesz: Bartha József, Holtmaros református lel-
kész és Wass Endre, Wass Albert fia.

Információ: zsanerszilvi@freemail.hu
 59/503-224
 30/983-0547.
Támogatónk: Nagykun Polgári Kör
Szervező: Zsáner Rendezvényszervező Iroda 

Megnyílt a Nimród
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Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Oláhné Lipták Erzsébet
hímző, csipkeverő, népi iparművész
Borsod megye, közelebbről 

a Sajómente szülötte, a család-
történetben Sajókaza és Sajó-
szentpéter szerepelnek kiemelt 
helyen. Az első település a szü-
lők, a második Lipták Erzsébet 
szülőhelye. A tájból ered, hogy 
a család mindkét ága bányász 
és gazdálkodó famíliát mutat, 
mert a nagyapák a föld alat-
ti kenyérkereset mellett a ha-
gyományos gazdálkodást is űz-
ték. Az édesapa bányamérnök 
volt, s hivatása vitte a családot 
Ormosbányára, az új szolgála-
ti helyre. A sajószentpéteri szü-
letésű (1961) Lipták Erzsébet 
már az általános iskolában és 
természetesen otthon is nagy 
kedvvel és ügyesen kézimun-
kázott. A gimnáziumi évek 
alatt a művészettörténeti és a 
rajzbeli stúdiumok lehetséges 
hivatássá erősítették ezt az el-

foglaltságot. A megcélzott Ipar-
művészeti Főiskola (textil szak) 
elutasította a felvételi kérelmet, 
a szándék azonban maradt. 
Mivel a karcagi Népművészeti 
és Háziipari Szövetkezetnek jó 
híre volt az ország más vidéke-
in is, a frissen érettségizett Lip-
ták Erzsébet Karcagra, a Szabó 
Sándorné vezette szövetkezetbe 
jelentkezett dolgozni 1980-ban. 
„Sablonkészítőként kezdtem – 
mondja erről az időszakról. - 
Hímzések sablonjait csináltam 
a kunsági részlegen, és közben 
ismerkedtem az itteni minták-
kal. Elsősorban Györffy István 
munkáit, a Cifraszűr című kö-
tetét forgattam, de rendszere-
sen jártam a múzeumba is dr. 
Bellon Tiborhoz. Másrészt pe-
dig akkor még sok bedolgozója 
volt a szövetkezetnek – idősebb 
nénik -, akiktől - különösen 
Kővári Sándornétól – rengete-
get tanultam. Mintákat mutat-
tak, fonalakat, és technikákat 
magyaráztak el. Együtt dolgoz-
tam még Bein Klárával, akitől 
szintén sokat lehetett tanulni.” 
Az ősz szelídebb színeit tük-
röző kunsági hímzés nyugod-
tabb vonalvezetése, harmóni-
ája egyből megtetszett és mert 
az alkotó ember nem éri be kli-
sék (sablonok) készítésével, egy 

év múlva már önálló hímzése-
ket tervezett futókra, terítőkre, 
párnákra, s a lendületére jel-
lemző, hogy 1982-83-ban az el-
ső zsűrizésen is túl volt. Öt-hat 
munkát vitt a Népi Iparművé-
szeti Tanács szakemberei elé. 
A serény munkának köszönhe-
tő, hogy 1984-ben, amikor már 
Oláhné Lipták Erzsébetnek 
hívták, megkapta a népi ipar-
művész címet.

Akkoriban a népművésze-
ti termékeknek komoly kelet-
jük volt, tehát teljes lendület-
tel lehetett dolgozni. Nagyon 
sok lehetőséget kapott az al-
kotói kedv, és fejlődött a mű-
vészi-mesteri látásmód, és a 
hímzés mellé megtanult még 
csipkét verni. Ebben az idő-
ben szerveződtek az első kiál-
lítások. Általában a szövetke-
zet bemutatkozásain, gyűjte-

ményes tárlatokon szerepelt, 
de például a fővárosban, a Vá-
ci utcán volt egy nagy népmű-
vészeti bolt, ott is bemutat-
ták a karcagi népi iparművé-
szek munkáit. Ez a bolt mára 
megszűnt, ahogy eltűnt a Né-
pi Iparművészeti Szövetke-
zet is. A munka otthon, önál-
lóan folytatódott, szép ered-
ményekkel, hiszen 1996-ban 
dr. Bellon Tibor megnyitotta 
 Oláhné Lipták Erzsébet önálló 
kiállítását a Dérynében. Mos-
tanában, bő tíz évvel később 
pedig a Nagykunsági Népmű-
vészek Egyesületének kiállítá-
sain vesz részt. Dolgozik, alkot, 
a beszűkült lehetőségek között 
is. A kereslet ugyanis jelentősen 
„alászállott”, de talán jobban 
kellene keresni, utolérni, felfe-
dezni, más szóval „felhajtani” 
az érdeklődőket, a piacot. Eb-
ben nyújthat jelentős segítséget 
a Nagykunsági Népművészeti 
Egyesület, amelynek legutóbbi 
tárlatán ismétcsak ott vannak a 
hímzések és a csipkék, immár 
az újabb elvárásokhoz közelít-
ve. Mert a végső megoldás az 
lehetne, hogy ezek ismét he-
lyet kapjanak a mindennapok-
ban. Ez jelenthetné a fennma-
radásukat.

Elek György  

Irodalmi pályafutását no-
vellákkal kezdte, több elbe-
széléskötete is megjelent, de 
kisregényeket is írt. A ma is 
aktív író hamar belopta ma-
gát az erdélyi olvasók szívé-
be, azonban az igazi áttö-
rést, a nemzetközi sikereket 
is elért Csipike-mesék hoz-
ták meg a számára. Csipiké-
ről, a törpéről egy egész so-
rozatot írt, és az első ezek 
közül 1966-ban jelent meg 
Bukarestben. Magyarorszá-
gon 1978-ban látott napvi-
lágot a nagysikerű Csipike, 
az óriás törpe című mesere-
gény, amely Rusz Lívia raj-
zaival volt illusztrálva. 1984-
ben magyar bábfilmet for-
gattak az erdei törpéről, aki 
alapvetően jópofa kis fickó, 
viszont van egy hibája. Ne-
vezetesen az, hogy úgy gon-

dolja, hogy nélküle nem mű-
ködik az erdőben semmi – 
egyszerűen megáll az élet. 
Aranyos kis barátai, a Ma-
dár, Vadmalac és Kukucsi, 
a vakond csodálkozva áll-
nak Csipike nagyra törő vá-
gyai előtt. Nem igazán ér-
tik, hogy miért akar min-
denképp óriás lenni. Ugyan-
is Csipikét nagyon bántja, 
hogy nem lehet magasabb, 
mint az odújában felállított 
ajtókilincs. Emiatti bánatá-
ban gyakran megbántja ba-
rátait, sokszor pökhendi és 
utálatos, sőt még azon is be-
gurul, ha a Virág az engedé-
lye nélkül merészel illatozni. 
Végül Csipikének sok kalan-
don keresztül, és saját kárán 
kell megtanulnia, hogy a vi-
lág egészen másképp műkö-
dik, mint ahogy ő képzeli. 

Emlékszem, mennyire él-
veztem ezt a mesét gyerekfej-
jel, de most elolvasva megint 
csak jót szórakoztam rajta. 
Nem véletlenül, hiszen a kri-
tikusok is azt írják, hogy gye-
reknek, és felnőttnek egyará-
nt jó szórakozást nyújtanak 
Csipike történetei. Ennek az 
lehet az oka, hogy sok helyen 
olyan filozófiai tartalommal 
rendelkezik a mese, ami a fel-
nőtteknek mást jelent, mint a 
gyerekeknek. 

Egy internetes portálon 
olvastam egy anyuka be-
írását, amiben arról számol 
be, hogy megvette a bábfil-
met, és már alig várja, hogy 
a gyerekeivel együtt megnéz-
ze, mert ovis korában ő is is-
merte Csipikét és barátait.

Téli estéken a szülőknek is 
jó szórakozást nyújthat egy-
egy mese felolvasása elalvás 
előtt.

Cselényi Csaba

Tíz könyv
VIII. rész

Jelenlegi ajánlónkat mindjárt egy korrekcióval kell kez-
denem, mivel a legutóbbi részben hibásan írtam Czakó Gá-
bor Kortársban megjelent publikációjának címét, amely 
helyesen így szól: Révül-e a révész? Ezért elnézésüket ké-
rem.

Ha már a múlt heti számban rémmesékről volt szó, ak-
kor most beszéljünk igazi mesékről, és egy olyan határon 
túli magyar íróról, aki gyermekek tíz-, vagy inkább százez-
reit mulattatta a hetvenes-nyolcvanas években! Fodor Sán-
dor (1927-) romániai magyar író Csíksomlyón született és a 
Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott román-német 
szakon. Fiatal korában tanárként dolgozott, de az ötvenes 
években már Kolozsváron kiadói szerkesztő volt. 

Sokan kérdezik tőlünk táj-
futóktól: ha szakad az eső, 
vagy ellenkezőleg, ezerrel tűz 
a nap, de akár a hó is hull-
hat… olyankor a tájfutó ver-
seny elmarad?!

Erre a válasz egyértelmű-
en csak NEM lehet; hisz eh-
hez a sporthoz többek közt 
megszállottság, kitartás kell, 
a természeti jelenségekkel 
szembeni maximális szembe-
szállás.

No, így történt ez szeptem-
ber 20-21-én is, Nagykálló 
térségében, ahol már sokadik 
alkalommal rendezték meg a 
Kelet-Eko kupát. A szakadó 
esőben, sártengerben, viharos 
szélben Szabó Ilona 3., Szaba-
dos Kornél 4. helyezést ért el.

A gyönyörű aggteleki 
karsztvidéken rendezték meg 
2008 utolsó országos tájéko-
zódási futó világbajnokságot, 
melyen az érdeklődés igen 
nagy volt. A mintegy 1000 
magyar versenyző mellett 
több százan érkeztek külföld-
ről, összesen 22 országból. El-
ső nap az elődöntők zajlottak. 
Itt a másnapi döntő indulá-
si sorrendje a fő tét, ami bi-

zonyos helyezéseket dönthet 
el. A mi versenyzőnk, Lévai-
né Kovács Róza így első nap 
óvatosabb volt, jó helyen in-
dult a döntőben. Sajnos egy 
kis hiba, és az ígéretes 2. hely-
ből 5. helyezés lett. Egész évi 
teljesítményével így az orszá-
gos ranglista 4. helyét foglalja 
el, mely elismerésre méltó. 

November elején a vörhe-
nyesre változott lombok kö-
zött, festői környezetben Cse-
répfalu mellett az Eger Nagy-
díj miatt egy kisebb nemzet-
közi mezőny verődött össze, 

hisz a második nap világ-
ranglista futam is volt egy-
ben. Nyílt kategóriában a 
mindkét nap magabiztosan 
teljesítő Szabados Kornél első 
helyezést ért el, míg a beteg-
ségéből lábadozó Szabó Ilo-
na második napra küzdötte 
fel magát a dobogó 3. fokára. 
A tájfutó évadot így két kar-
cagi versenyző is búcsúztatta 
a dobogó tetejéről, a zászlók 
színes kavalkádja alól, az őszi 
nap lemenő fényében.

Gratulálunk!
Tájfutók

Őszi eredményeinkről
Tájfutás
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Rendhagyó, az országban 
eddig még soha nem rende-
zett módon szervezett asz-
talitenisz versenyt a Kováts 
DSE és a Sport Szolgáltató 
Központ október 23-án a Ko-
váts M. Általános Iskola tor-
natermében. A kétfős úgyne-
vezett DC csapatverseny ös-
szeállításának ugyanis kötele-
ző jelleggel egy fő 14 év alatti 
és egy fő 14 év feletti verseny-
zőből kellett állnia. A verseny 
formája azt jelenti, hogy elő-
ször egyes mérkőzések zajla-
nak a csapatok között, majd 
ha az nem hoz végeredményt, 
páros játékban dől el a to-
vábbjutás sorsa. Több amatőr 
csapat is nevezett Karcagról, 

de jöttek versenyzők vidék-
ről is szép számmal. A páros 
verseny végén, a verseny főbí-
rója Péter László, egyéni ver-
senyt is szervezett a résztvevő 
sportolók között, gyermek és 
felnőtt kategóriában. 

Eredmények, csapatverseny-
ben: 1. Andrási Nikolett-And-
rási Zoltán (Püspökladány), 
2. Szepesi Bence-Szívós Gyula 
(Karcag), 3. Berzétei Róbert-
Vadai László és Varga Tamás-
Laczi Sándor (Karcag).

Egyéni felnőtt: 1. Andrá-
si Zoltán, 2. Vadai László, 3. 
Csornai Csaba és Laczi Sán-
dor; gyermek: 1. Szepesi Ben-
ce, 2. Andrási Nikolett, 3. 
Pánti Zoltán és Varga Tamás.

A Kováts Mihály Általános Iskola „Jó tanuló, jó sporto-
ló” Alapítványa Karcag, Kálvin u. 9. sz. Kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik a személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogatták alapítványunkat. 

A támogatás különböző tanulmányi- és sportversenyek 
díjaként került átadásra a tanulók részére elsősorban a 
tanévzáró ünnepségen. 

Köszönettel:
„Jó tanuló, jó sportoló” 

Alapítvány Kuratóriuma

A KOVÁTS MIHÁLY ALAPÍTVÁNY (Karcag, Kossuth 
tér 1.) 2007-ben 144.169 Ft támogatásban részesült az adó-
fizető magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának 
felajánlásakor. Az alapítvány köszönetét fejezi ki, mind-
azoknak, akik adójuk 1 %-át alapítványunknak adták. 

Az 1996. évi CXXVI. tv. 6. § 3. bekezdése alapján a kö-
vetkezőkben hozzuk nyilvánosságra az összeg felhasználá-
sát: ezen felajánlást az alapító okiratokban meghatáro-
zott célokra fordítjuk.

Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat abban a re-
ményben, hogy továbbra is támogatják alapítványunkat.

Számlaszámunk: 10404522-45210686-00000000
Adószám:19221472-2-16

Szekrényesi László
Kováts Mihály Alapítvány elnöke

A KOVÁTS MIHÁLY ALAPÍTVÁNY (Karcag, Kossuth 
tér 1.) 2008-ban 2.668 Ft támogatásban részesült Karcag 
város 30/2005. (X.26.) rendelete alapján a helyi iparűzési 
adó 1%-nak felajánlásából. Az alapítvány köszönetét feje-
zi ki a támogatásért. 

Ezen felajánlást az alapító okiratokban meghatáro-
zott célokra fordítjuk.

Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat abban a re-
ményben, hogy továbbra is támogatják alapítványunkat.

Számlaszámunk: 10404522-45210686-00000000
Adószám:19221472-2-16

Szekrényesi László
Kováts Mihály Alapítvány elnöke

Szeptember 28-án svájci 
cserediákok érkeztek Karcag-
ra, a Gábor Áron Gimnázium 
tanulóinak vendégeként. 

A cserediák fogadás évek 
óta hagyomány iskolánkban, 
minden ősszel várjuk egy Zü-
richből érkező osztályt, s ta-
vasszal mi is ellátogathatunk 
Svájcba.

Már hetekkel az érkezé-
sük előtt megkaptuk a leendő 
vendégek e-mail címeit, így 
előre megismerkedhettünk 
egymással, több levelet is vál-
tottunk angol, illetve német 
nyelven. Érkezésük napján 
minden vendégnek a fogadó 
család szervezett programot, 
megismerkedhettek Kar-
cag látnivalóival, a magyaros 
ízekkel és a vendéglátókkal.

Hétfőn az iskola szervezett 
debreceni és hortobágyi ki-
rándulást autóbusszal. Deb-
recenben megnéztük a Refor-
mátus Kollégium könyvtárát 
és múzeumát, német nyelvű 
idegenvezetéssel. Nem hagy-
hattuk ki a Nagytemplomot 
és a főteret sem. Utólag meg-
kérdezve a svájciakat, ezen a 
napon ez volt a legemlékeze-
tesebb számukra. Ellátogat-
tunk a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemre is, majd a 
Hortobágy felé vettük utun-
kat. Sétát tettünk a Nemze-
ti Park területén, ahol Bíró-
né Varga Tünde tanárnő is-
mertette a táj jellegzetessége-
it. Megnéztünk egy múzeumi 
kiállítást, átsétáltunk a hídon, 
majd a őshonos magyar állat-
fajtákat ismerhettük meg az 
állatsimogatóban. Ez is nagy 
élmény volt mindenki számá-
ra. Fáradtan, de tele élmén-
nyel érkeztünk haza erről a 
napról.

Kedden délelőtt az iskolá-
ban hallgathattak meg a ven-
dégek kiselőadásokat Karcag-
ról, a bevándoroltakról, me-
nekültekről stb. Mindenki a 
menzán ebédelt, majd dél-
utáni programként a Kecske-

ri pusztát néztük meg. Ide is 
autóbusszal mentünk. Nem-
csak a terület élővilágával is-
merkedtünk meg, hanem a 
Pusztai Róka Hagyomány-
őrző Egyesület bemutató-
ját is megnéztük, amely na-
gyon érdekes volt, főleg azért, 
mert mindenki kipróbálhatta 
a fegyvereket, a lovaglást és a 
lovon való birkózást. A prog-
ram zárásaként bográcsban 
főtt slambucot ettünk, majd 
mindenki hazament.

Szerdán délelőtt a Zádor úti 
Általános Iskolába látogat-
tak a vendégeink, ahol meg-
ismerkedtek az iskola életé-
vel, majd sétáltak az Északi 
külváros utcáin. Ez sok kér-
dést vetett fel bennük és jó 
alapul szolgált az ebéd utá-
ni beszélgetéshez dr. Faze-
kas Sándor polgármester úr-
ral. Ezen a beszélgetésen több 
karcagi diák is részt vehetett, 
mindenkinek nagyon érdekes 
és tanulságos volt. Köszön-
jük polgármester úrnak, hogy 
minden évben segíti a prog-
ramot és válaszol vendégeink 
kérdéseire.

Az utolsó délután szabadon 
lehetett választani két prog-
ram közül: többen a fürdőt 
látogatták meg, mások az is-
kolában sportoltak. A búcsú-
estét a Toronyban töltöttük, 
ahol mindenki jól érezte ma-
gát.

A svájciak csütörtökön in-
dultak el Karcagról, még egy 
napot Budapesten is eltöltöt-
tek, hogy megismerjék a fő-
várost. Reméljük maradan-
dó és szép élményekkel tértek 
haza, mint tavasszal mi is.

Köszönjük Tóth Mária ta-
nárnőnek, Juhászné Zsadá-
nyi Erzsébet igazgatónőnek 
és minden tanárunknak a 
sok segítséget és a szervező-
munkát.

Bízunk abban, hogy az is-
kolát érintő változások elle-
nére ez a hagyomány fenn-
marad, hisz így mind a két 
iskola tanulói és tanárai köl-
csönösen megismerhetik a 
másik országát, hagyománya-
it, szokásait, ízeit.

Ládi Zsuzsa
Gábor Áron Gimnázium, 

12.B

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (Karcag, 
Zöldfa út 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézeten 
belüli beteghordási feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú végzettség; büntetlen 
előélet; megbízható, pontos, empatikus személyiség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes ön-
életrajz; 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. 
november 17. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. novem-
ber 12. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton in-
tézményünknek: Karcag Kátai Gábor Kórház - Mészárosné 
Hakucsák Erika 5300 Karcag, Zöldfa u. 48 vagy ektronikus 
úton: apolasiig.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 
14.

Karcag, 2008. 11. 04.
Dr. Tóth Katalin

Főigazgató

Köszönet
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat Kuthen úti tagóvoda gyermekei és dolgozói nevé-
ben ezúton is szeretnénk megköszönni Kálmánné Nagy Má-
riának, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igaz-
gató asszonyának és munkatársainak az ivókút felajánlását, 
 mellyel lehetővé tették a gyermekek számára, hogy a meleg 
nyári hónapokban ivóvízhez jussanak az udvaron. További 
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Hopka Józsefné
tagóvoda vezető

Köszönet
A Gábor Áron Gimnázium már negyedik alkalommal 

látta vendégül a zürichi Hottingen Középiskola 21 növen-
dékét és két kísérőtanárát. Most is a támogatóink, illetve a 
segítőink között voltak diákjaink és a családjaik, az isko-
lánk vezetősége és a tanárai, a karcagi Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói, a Pro Schola Alapítvány Kurátoriuma, a Deb-
receni Református Kollégium Múzeuma dolgozói, az Es-
sen Kft., a „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egye-
sület, a Zádor Úti Általános Iskola vezetősége és a tanárai, 
a helyi személyszállítással foglalkozó vállalkozó. Nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a diákcsere-programunk to-
vábbiakban is sikeres legyen. Köszönjük az alábbi közre-
működők munkáját: Dr. Fazekas Sándor, Juhászné Zsadá-
nyi Erzsébet, Nagy Józsefné, Löki Lászlóné, Mészáros csa-
lád, ifj. Bene Sándor, Bíróné Varga Tünde, Szatmári Lajos-
né, Takács József, Kovács Éva és családja, Zelenák Erika, 
Dobos Lászlóné, Péterné Antal Csilla, Fagyal Zsanett, K. 
Nagyné Pataki Noémi. 

Tóth Mária
Gábor Áron gimnázium tanára

Cserediákok Karcagon

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
1 fő beteghordó

munkakör betöltésére.

Asztalitenisz verseny
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, 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. 
alatti társasházban I. emeleti, 48 m²-
es, 2 szoba összkomfortos lakás no-
vember 15-től történő beköltözés-
sel eladó. Tel.: 59/311-621 v. 06/20-
913-6884.
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 melléképü-
lettel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A 
két épület külön-külön is eladó. I.ár: 
14,5 M Ft. www.ingatlanbazar.hu 
Tel.: 06/30-681-0454.
Kertes ház garázzsal, melléképüle-
tekkel a Jókai-Délibáb utca sarkon 
eladó. Tel.: 06/70-527-1099.
Karcag, Rózsa u. 23. sz. alatti tetőte-
res ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.
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.
Összkomfortos lakást ajánlok jószág 
szerető embernek vagy házaspár-
nak ottlakással. Teljes rezsiköltség át-
vállalással, napi 2-3 órás munkát ké-
rek érte. Józan életűeket vagy nyug-
díjasokat előnyben részesítem. Hely: 
Karcag, Kistéglagyár. Tel.: 06/30-393-
3343 – Szentesi. 
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi ház sürgősen el-
adó. U.itt épület faanyag eladó. Tel.: 
59/400-802.
I-es számú Partos kertben 6,5 sor 
üres kertföld eladó vagy kiadó. Tel.: 
59/300-515.
Zalaszentgróton csendes helyen 
Kehida, Hévíz, Balagon közelében 
1478 m² területen hétvégi ház és bo-
ros pince eladó. Víz, villany, kandal-
ló, aszfaltos út van. Tel.: 06/20-940-
3805.
2 család részére is alkalmas összkom-
fortos családi ház eladó, összkom-
fortos melléképülettel. Tel.: 06/30-
506-5622.
Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-239-
7616 (16 óra után).
Eladó Karcagon 1 szobás, régi típu-
sú, összkomfortos házrész nagy kert-
tel és udvarral. I.ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 
06/20-391-5205.
Főtéren 2. emeleti lakás albérletbe 
kiadó. Kauciót kérek! Tel.: 06/70-776-
4575.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti 
 összes közművel ellátott építési te-
lekingatlan eladó. Tel.: 06/20-916-
1192.

Eladó 5.4864 ha, 34.59 AK értékű 
szántó a bucsai úton. Tel.: 06/30-931-
8277 (esti órákban).
Karcagon 3 szoba + nappalis, gará-
zsos kertes ház eladó vagy Budapest 
vagy Budapest környéki lakásra cse-
rélhető. Tel.: 59/314-152.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó képes-
ség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 
fotel, ágyneműtartó, dohányzó asz-
tal, 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.
„Hull a fának a levele”, később a 
hópihe. Mindkettőre felkészülhet 
erős kötésű cirok és vesszőseprűvel. 
Támasztó létra is kapható, rendelhe-
tő a karcagi piacokon, vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Jó állapotban lévő, hordozható cse-
répkályha, konyha és szobabútorok, 
rekamiék, fotelek, gáztűzhely eladó. 
Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295. 
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.
Eladó robbanómotoros vízszivattyú; 
szőlőprés; 2 db 25 és 1 db 50 l-es 
üvegballon; 20 l-es kerámia savanyí-
tó hordó. 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 PB gáztűzhely palackkal; szek-
rények; heverők; asztalok; fotelok; 
káposzta gyalu; függöny karnisok; 
mikrohullámú sütő. Érd.: Kg., Kacsóh 
u. 15. (a déli órákban) Tel.: 06/70-
389-9231.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.
Anyakoca; szoba WC; járókeret; kád-
ra való fürdető; mosdókagyló eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi u. 16. Tel.: 06/30-367-
7127.
Bontott, használt kültéri illetve bel-
téri ajtók olcsón eladók. Tel.: 06/30-
740-6105.
20-as lány Mountain bike kerékpár; 
újszerű állapotú centrifugák, kismé-
retű, gyári öntvény szőlőprés, TS M8 
125 cm³-es motorkerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.
6 db mezőgazdasági tárcsalap; Hajdú 
centrifuga; mosógép; 120 l-es hűtő-
szekrény; 60 l-es hűtőszekrény; 180 
A-os Co hegesztőgép; 20 l-es akvá-
riuma 105-120 krómozott első-hát-
só lökhárítók; hordozhat cserépkály-
ha; használt fürdőkád; 37 és 55 cm-
es színes TV; gázkályha; 2 talicskás új 
betonkeverőgép eladó. Tel.: 59/312-
679.
Eladó 315 l-es fagyasztóláda, 3 égős 
gázkályha. Tel.: 06/30-681-0454.

Eladó 1 db gyermek járóka és 2 db 
női kerékpár. Tel.: 59/314-141 Érd.: 
Kg., Liget u. 43.

4 db 4 méteres beton áthidaló eladó. 
Tel.: 06/70-366-5322 (az esti órák-
ban).

4 db Dunlop gumi (Winter sport); új 
western csizma; szőrmebéléses szép 
állapotú férfi télikabát; bőrdzseki; 
Jókai: Lélekidomár című 100 éves 
könyve; Szent Biblia; 100 éves ke-
resztény énekes könyv; bőr kockás 
bőrönd és öltöny eladó. Tel.: 06/30-
995-6929.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb könyvei a piac-
csarnokban a belső asztalsoron min-
den szombaton és csütörtökön 8-12 
óráig. Lélekgyógyászt, ezoterika, ter-
mészetgyógyászat. Szeretettel vá-
rom vásárlóimat. 

Astra F-re 4 db 13 colos lemezfelni 
téli gumival eladó. Tel.: 06/30-318-
9250.

Állat
6 db fehér malac; németjuhász, ko-
mondor felnőtt szukák; hasas pó-
nik eladók vagy szemes takarmányra 
cserélhetők. Tel.: 06/30-393-3343.

Pincser-csivava keverék kiskutya 
5.000 forintért eladó. U.itt francia tör-
pe bulldog (fehér) 20.000 forintért 
eladó. Tel.: 06/30-245-7897.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlási 
hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.

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

Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.

Vállaljuk további munkálatok elvég-
zését: épületek kivitelezését, építé-
sét, átalakítását, restaurálását, bon-
tását; épületek alapásását, teljes kö-
rű kivitelezését; ácsmunkákat; te-
tőépítést, javítást, cserépforgatást; 
járdák, kapubejárók helyreállítását; 
udvarok, terepek takarítását, tisztítá-
sát; bármilyen nemű kőműves mun-
kálatokat brigáddal: udvarok, kapu-
bejárók, terek zúzalékolását; földká-
belek, csatornák ásását, jól képzett 
szakemberekkel. Nyugdíjasok szá-
mára kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Több referenciával rendelke-
zünk. Akár részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
346-1454.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-647-
7454.

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

3  kerekű elektromos EL-GO moped 
eladó. Tel.: 06/30-670-8383.

Apróhirdetés Kosárlabda
ORSZÁGOS GYERMEK 

BAJNOKSÁG
Megkezdte szereplését a 

Kenguru Kupa Bajnokok Tor-
náján 10. helyezést elért gyer-
mek leány csapat. Idén a se-
lejtezőben a békéscsabai kör-
zetbe kerültek, ahol hat fiú és 
három leány csapat szerepel. 
Az első fordulóban a „B” cso-
portban a három leány csapat 
mérkőzött meg egymással. 

Az első mérkőzésen meg 
voltak illetődve lányaink, ne-
hezen alkalmazkodtak az 
idegen pálya talajához. Szo-
ros végig kiegyensúlyozott 
mérkőzésen maradtak alul. A 
második mérkőzésen felsza-
badultan játszottak és maga-
biztos győzelmet arattak.

Mezőberény - Karcag 
39:33 (8-8, 12-10, /4-2/, 4-7, 
11-6)

Karcag: Rácz L., Kerekes 
H., Lócsi E. (8), Székely A. 
(2), Lippai A., Szabó K. (10), 
Fehér M. (2), Nagy K. (4), Sé-
ta G. (3), Hidasi D. (2), Klász 
A. (2).

Karcag – Szarvas 81:20 
(18-4, 29-1, /6-6/, 13-4, 15-5)

Karcag: Rácz L. (2), Kere-
kes H. (19), Lócsi E. (8), Szé-
kely A. (3), Lippai A. (2), Sza-
bó K. (9), Fehér M. (3), Nagy 
K. (9), Séta G. (12), Hidasi D. 
(9), Klász A. (5).

Edző: Őrlős Zoltán.

MEGYEI SERDÜLŐ 
BAJNOKSÁG

A serdülő lányok a me-
gyei bajnokságban szerepel-
nek, s az első forduló Szol-
nokon került megrendezésre. 
Az első mérkőzésen a szarva-
si csapat ellen az első félidő-
ben mutatott remek játéknak 
köszönhetően, magabiztos 
győzelmet arattunk. Sajnos 
az utolsó negyedben Kerekes 
Hajnalka csuklótörést szen-
vedett, ami a második mér-
kőzésre rányomta bélyegét. 
A szolnoki csapat biztosan 
nyert ellenünk.

Szarvasi Villámok - Kar-
cagi SE 57:35 (1-14, 8-13, 16-
17, 10-13)

Karcagi SE: Balaskó K., Ke-
rekes H., Regényi Zs. (8), Vass 
B., Nagy K. (6), Karsai ., Sza-
bó F., Bokor G. (21), Hajnal 
A. (10), Bérczi D. (12), Hér-
man F. 

Szolnoki VSI- Karcagi SE 
67:30 (21-7, 16-5, 22-4, 8-14)

Karcagi SE: Balaskó K. (2), 
Regényi Zs. (6), Vass B. (4), 
Nagy K. (2), Karsai D., Sza-
bó F.(2), Bokor G. (10), Haj-
nal A., Bérczi D. (1), Hérman 
F. (3). 

Edző: Őrlős Zoltán.

Kerékpárverseny Karcagon
Az év talán utolsó eső-

mentes őszi napján, októ-
ber 26-án, vasárnap került 
megrendezésre a Tilalma-
si úton, Karcag első, úgyne-
vezett időfutam kerékpár-
versenye, a Sport Szolgálta-
tó Központ szervezésében. A 
percenként induló kerékpá-
rosoknak egyedül, egyesével 
kellett megküzdeni a 6 km-es 
távval. A közel 50 fő amatőr 
versenyző több korosztályból 
tevődött össze. A legfiatalabb 
versenyző 2002-ben, míg a le-
gidősebb 1941-ben született. 
Ennek megfelelően több kor-
osztályban, és két kategóriá-
ban (verseny és egyéb kerék-
párral indulók) külön-külön 
is sor került eredményhirde-

tésre. A délelőtti sportverse-
nyek tombolasorsolással és 
„gulyásleves-partyval” záród-
tak a Szélmalmi Fogadóház 
udvarán. Köszönet a verseny 
megrendezéshez nyújtott se-
gítségért a Mészáros Bt.-nek 
és a Sárga Ház Vendéglőnek, 
továbbá a közreműködő ver-
senybíró és főző segítőknek.

Kategória győztesek: Balogh 
Balázs, Harsányi Gergő, Vass 
Veronika, Márkus Anikó, 
Kovács Miklós, Szepesi Ba-
lázs, Rauschenberger Flávia, 
Csináth Ádám, Sebők Péter, 
Szabó Erika, Saliga András-
né, Tóth Zoltán, Molnár Jó-
zsef, Csornai Csaba, Mándi 
Attiláné. 

A Karcag Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága üzemeltetésre meghirdeti a 
Vásárcsarnokban található 7. sz. bérleményét, 

mely két helyiségből áll, területe 20,74 m².

Jelentkezni lehet a Városgondnokság titkárságán 
Asztalosné Csikós Ildikónál 
(Karcag, Villamos u. 109.) 

a tevékenységi kör megjelölésével.

V. Ö. Városgondnoksága
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
November 7. péntek
 Szex telefonhí-

vásra
 Feliratos amerikai film-

dráma
November 8. szombat
 Út a vadonba
 Feliratos amerikai 

filmdráma
November 11. kedd
 Csak a testeden 

át!
 Amerikai romantikus 

vígjáték
November 14. péntek
 A spanom csaja
Feliratos amerikai 

vígjáték
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Anyakönyvi hírek
Születés

Balogh Karolina – Burai 
Zoltán
Kg., Tiszta u. 41.  Lolita
Szabics Tímea – Csiki Zol-
tán
Kg., Mikszáth K. u. 16. 
 Zoltán

Halálozás
Csaba Rózsa
 Karcag (1932.)
Nagy-Szentesi János Emil
 Kg., Kerekes I. u. 41. 

(1963.)
Nánási Sándorné (Szentesi 

Mária)
 Karcag (1922.)
Puskás Ferenc
 Kg., Egyetértés u. 4. 

(1930.)

November 7. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Könyvbemutató a Nagykun 

Polgári Körben
19.05  Nagykunsági Krónika; városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések; 
 Molnár Erzsébet műsora
    vendég: Kolostyák Gyula
 Karcagi hírek; hírek, informá-

ciók első kézből
    Ipari Park; Penny Market rak-

tárbázis átadó ünnepsége
    Útalap készítés
 Háttér - Fodor Judit műsora
    Téma: Leader pályázatok
20.10 Versek a könytárból
November 10. hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei Tükör
18.30  Karcag Sport
 futballmérkőzés közvetítése 

felvételről

November 11. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám; református 

istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava; katolikus szentmi-

se
20.30  Nótacsokor
November 13. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcag roma percek
18.30  Nimród Szálloda átadó ün-

nepsége
19.05  Nagykunsági Krónika; városi 

közéleti magazin
           - Aktuális Kérdések
 Molnár Erzsébet műsora
 vendég: Fejes Zoltán
 Karcagi hírek; hírek, informá-

ciók első kézből
    Tragikus buszbaleset
    A legidősebb karcagi tűzoltó
    Foltvarró kiállítás
 - Háttér
20.10 Önkormányzati ülés

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

Kunszentmárton – Karcag 
1:1 (1:1)

Kunszentmárton, 150 néző. 
Jv.: Duga (Szilas, Koródi)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Borsi, Domokos R., 
Habóczki (Rajcsányi), Bujdo-
só, Varga J., Balogh R. (Szilá-
gyi), Szabó D., Kardos

Edző: Varga János
A tizenegyedik percben 

Berta a kapujából kifutva a 
16-oson kívül kézzel elütötte 
a labdát. A szabadrúgást Var-
ga J. végezte el és az ötösön 
álló Kardos a bal alsó sarok-
ba fejelt (0:1). A huszonket-
tedik percben a karcagi vé-
dők „eladták” a labdát, Sintet 
megszerezte, és 20 méterről a 
jobb alsó sarokba bombázott 
(1:1). A harmincadik perc-
ben Sintet szabadrúgását Mó-
ga vetődve kiütötte. A het-
venötödik percben Garáz lö-
vésébe Kardos belefejelt, de a 
megperdülő labdát a gólvo-
nalon álló Bujdosó kirúgta. 

Jók: Bartusz, Gazdag ill. 
Móga, Balogh R., Szabó D. 
Orosz, Kardos, Borsi

Benda József: A mai mér-
kőzésen a csapat lényegesen 
kevesebbet produkált, mint 
az előző mérkőzéseken. En-

nek köszönhetően nem is ér-
demeltünk győzelmet. A lel-
kesedés és a tervszerűség hi-
ányzott a csapatból. Ebből a 
vendégcsapat jobb volt. 

Varga János: A jó for-
mában lévő Kunszentmár-
ton otthonából szervezettsé-
günk és lelkesedésünk révén 
megérdemeltük az egy pon-
tot. A kilencvenedik percben 
 meccslabdát hibáztunk.

Ifjúsági mérkőzés 

Kunszentmárton – Kar-
cag 0:1

Megyei III. osztályú lab-
darúgó bajnokság 

Karcag II. Agrosprint – 
Tiszatenyő 4:0

Karcag, 80 néző. Jv.: Ha-
mar.

Jók: az egész csapat.
Góllövők: Oláh, Bíró Cs., 

Kovács Cs., Varga Zs.
Eddigi legjobb játékát 

nyújtva nyert a hazai csapat. 
Utolsó mérkőzésüket a hét-

végén Kétpó ellen játsszák.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

November 7. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

November 8. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
November 9. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
November 10. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 12. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
November 13. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
November 14. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

16

Lapzárta: kedd 12 óra

16
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Október 28-ára virradóra 
ismeretlen személy eltulajdo-
nította – feltehetően ablakbe-
törés módszerével - a Mada-
rasi út 2. szám előtt találha-
tó parkolóból egy helyi lakos 
Lada 1300-as típusú személy-
gépkocsiját a benne lévő for-
galmi engedéllyel együtt. Az 
okozott lopási kár százötven-
ezer forint, a rongálási kár 
megállapítása folyamatban 
van.

Október 29-ére virradó-
ra ismeretlen személy(ek) la-
katlefeszítés módszerével 
behatolt(ak) egy helyi lakos 
könyvraktárába, ahonnan 
hárommillió forint értékben 
tulajdonított(ak) el könyve-
ket. A rongálással tizenötezer 
forint kárt okoztak.

A Zeneiskola ajtajait is be-
feszítették ismeretlen szemé-
lyek, ahonnan tizenhétezer 
forint készpénzt tulajdonítot-
tak el. A rongálással százöt-
venezer forint kárt okoztak.

Október 29-én hajnalban 
ismeretlen személy a magyar-
kai kettős parkolóban egy 
nyíradonyi lakos tehergépko-
csijának üzemanyagtartálya 

zárófedelét feszítette fel, és a 
tankból 280 liter gázolajat tu-
lajdonított el 84.252 Ft érték-
ben. A rongálási kár kétezer 
forint.

Október 31-én az éjsza-
kai órákban a rendőrök a 
magyarkai kettős parkoló-
ban három hajdúhadházi és 
egy debreceni férfit fogtak el, 
akik személygépkocsival ér-
kezve a helyszínre, gázolajlo-
pás miatt feltörték az ott par-
koló kamiont. A lopási kár 
hatezer, a rongálási kár 2.500 
forint. Kihallgatásuk során a 
bűncselekmény elkövetését 
elismerték, járművük lefogla-
lásra került. Az ügyben bíró-
ság elé állítással büntetőeljá-
rás van folyamatban.

November 2-ára virradó-
ra egy helyi férfi lakóházá-
nak kulcsra nem zárt szer-
számos helyiségéből Simson 
segédmotor-kerékpárt, Stihl 
fűrészt, kéziszerszámokat és 
horgászfelszereléseket tulaj-
donított el. A lopási kár há-
romszázezer forint.

12

A forduló eredményei: 

U-9
Karcag I. – Törökszentmik-
lós 5:1
Góllövők: Molnár J. (3), An-
tal A., Szabó I.
Karcag I. – Szolnok 2001 1:0
Góllövő: Molnár J.
Karcag I – Szolnok B 0:1
Karcag II – Püspökla-
dány 0:2
Karcag II – Szolnok B 0:1
Karcag – Kisújszállás 0:1
Karcag – Szolnok 2001 0:3
Karcag – Szolnok „A” 1:5
Góllövő: Tóth G.

U-11
Karcag – Püspökladány 9:3
Góllövők: Hubai J. (2), Náb-
rádi K. (2), Terjék P., Ben-
csik Z., Kapitány M. (2), Ör-
si I. 
Karcag – Törökszentmik-
lós 2:1
Karcag – Szolnok „B” 8:0
Góllövők: Bencsik Z., Hubai 
J. (2), Nábrádi Ki., Kapitány 
M., Terjék P.
Karcag – Kisújszállás 8:0
Góllövők: Karas L. (3), Kiss 
B. (2), Nagy I., Bencsik Z., 
Nábrádi K.
Karcag – Szolnok „A” 1:1

Tovább folytatódik az egészen fiatalok 
kispályás labdarúgó „Thomas” Bajnokága. 

Köszönet!
A Sport Szolgáltató Központ és valamennyi futni, kocogni szere-

tő sportoló nevében szeretném megköszönni a Karcagi Szent Flóri-
án Egyesület tagjainak, hogy – szabadidejüket feláldozva – karitatív 
munkával megtisztították az Erdei-tornapálya tisztásait. Köszönöm, 
hogy segítségük révén a sportpálya megújulva, továbbra is várhatja a 
mozogni szerető karcagi lakosságot.

Szepesi Tibor


