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Kovácsné Kerekes Katalin 
két évtizedig a Zádor Úti Ál-
talános Iskola tanára volt, je-
lenleg a második ciklusban 
képviseli a kerület lakóit az 
önkormányzatban.

A 3. kerületben találha-

tó a Városi Csokonai Könyv-
tár, a műemlék jellegű Kál-
vária a Dózsa György úton, a 
turisztikai szempontból igen 
jelentős és népszerű Szélma-
lom, valamint a Szélmalmi 
Fogadóház. A kisebb utcá-
kon kívül – jobb és bal szé-

lén – egy-egy forgalmas váro-
si út, a Dózsa György út és a 
Szent István sugárút is érinti. 
Az utak fejlesztése és karban-
tartása évtizedes kérdés már. 
Az utóbbi két évben – pályá-
zati forrás igénybevételével – 

a nagyon forgalmas útszaka-
szok egy része új burkolatot 
kapott. Ilyen a Kacsóh utcá-
nak a Dózsa György és a su-
gárút közé eső szakasza, és a 
Szent István sugárút eleje a 

A 3. számú kerület a piactól 
egészen Tilalmasig ér. Kiala-
kulását tekintve három tör-
téneti szakaszra osztható. 
A családi házas övezetben 
1769-71. között jelentek meg 
az első házak, s attól kezdve 
lett folyamatosan fejlődő és 
terjeszkedő városrész. 1930 
után keletkezett az északi 
rész, a tilalmasi állami gaz-
dasággal kialakított külterü-
leti városrész alapjait pedig 
az 1950-es években rakták le. 
A három szakasz érthetően 
más-más problémákat, más 
feladatokat jelent a képviselő 
munkájában. 

Kovácsné Kerekes Katalin
3. számú választókerület

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

Testületi ülés

A felújítás második üteméhez 
ismét az önkormányzat nyúj-
tott be pályázatot és nem kis ne-
hézségek árán, a megfelelő ön-
erő biztosítása mellett 1,5 milli-
árd forintos céltámogatást nyert 
el. A pénz legnagyobb részét a 

hotelszárny rekonstrukciójá-
ra fordították. Mindenki láthat-
ta, hogy a kivitelező cég a beton-
vázig bontotta vissza az épületet, 
s erre építkezve egy külsejében 
és belsejében is szinte teljesen új 
kórház alakult ki. Az intézet eu-
rópai színvonalú lett, méltán le-
hetünk rá büszkék.

Az épület az üvegfal miatt 
szinte mindig más színben pom-
pázik, nyáron csillogóan kék, 
 ősszel szürkés. Belül a fehér fa-

lak, a nagy ablakok megnövelték 
a teret, a kórtermek mégis kiseb-
bek lettek, mert a nagy ágyszá-
mú kórtermeket kisebb ágyszá-
mú, barátságosabb betegszobák 
váltották fel. A felújítás egyik 
eredménye, hogy szinte minden 

kórteremhez vizesblokk kapcso-
lódik, ami a nehezen mozgó be-
tegeknek is megkönnyíti a tisz-
tálkodást, és légkondicionáló te-
szi elviselhetőbbé az egyre gya-
koribb nyári forróságot. Nagyon 
kevés jelenleg azon magyar kór-
házak száma, amelyek légkon-
dicionált kórtermekkel és helyi-
ségekkel rendelkeznek, ezért is 
tölt el bennünket örömmel az új 
komfortlehetőség. Az épületben 
több 1-2 ágyas kórterem is ta-

lálható, amelyeket fizető vendé-
gek részére tartanak fenn, vagy-
is csak megfelelő térítési díj el-
lenében lehet igénybe venni. 
Ezekben saját televízió, internet-
kivezetés, hűtőszekrény szolgál-
ják a kényelmet. (Az úgyneve-
zett VIP kórtermeket a kor hoz-
ta magával. Szükségességüket a 
világ többi részén is fontosnak 
tartják.) A kórház vezetésének 
döntése nyomán egy ökumeni-
kus imaterem is kialakításra ke-
rül az intézményben.

Összességében európai szín-
vonalon álló, szép és modern, 
a betegek kényelmét minden 
szempontból figyelembe ve-
vő és azt szolgálni kívánó in-
tézmény kerül átadásra néhány 
hét múlva. Az utómunkála-
tok elvégzése után még novem-
berben megtörténik az épület 
igénybevétele, megszűnnek a 
dolgozót, beteget egyaránt za-
varó zsúfoltság és egyéb prob-
lémák, s megkezdődhet a za-
vartalan szakorvosi tevékeny-
ség, a gyógyító munka.

A Kátai Gábor Kórház veze-
tése nevében tisztelettel megkö-
szönjük betegeink, dolgozóink 
kitartását, megértését a korábbi 
hónapok kellemetlenségei miatt, 
és reméljük, hogy mindezt kár-
pótolja majd az új épület kom-
fortja.

Dr. Kapusi Lajos
főorvos, orvos-igazgató

Az 1938. november 9-ről 10-re forduló éjszakán náci roham-
osztagok intéztek támadást a németországi zsidó közösségek 
ellen. A később Kristályéjszakának nevezett program során 
1400 zsinagógát romboltak le, 8000 zsidó üzletet fosztottak ki 
vagy/és gyújtottak fel, s közel száz embert megöltek.
A Kristályéjszaka 70. éves évfordulóján, a MAZSIHISZ fel-
hívására, a rémségekre figyelmeztetve és emlékezve gyújtot-
tak gyertyát a karcagi zsinagógában is.

Átadás előtt a felújított kórház
Rövidesen átadásra kerül a Kátai Gábor Kórház felújított főépüle-
te. A tíz éve kezdődött felújítás 1998-2003. közötti első ütemében 
a 2 milliárd forintos céltámogatásból megújultak a műtők, Sür-
gősségi Betegellátó Ambulancia és Osztály került kialakításra, új 
modern liftet építettek be és nemcsak eszközeiben, hanem építé-
szetileg is megújult a konyha és a mosoda. A hotelszárnyon az alj-
zat cseréje történt meg és néhány kórterembe vizesblokk került.

Bár még kisebb munkálatok 
zajlottak a testületi ülés idején, 
azonban a teljes épületre vo-
natkozó használatbavételi eljá-
rás már az idén októberben el-
kezdődött. A hétvégén (novem-
ber 15.) pedig a munkák elvég-
zésének véghatárideje lejár, így 
megtörténhet az elvégzett mun-
kák teljes átvétele. Kovács Sán-
dor hozzászólásában elmond-
ta, hogy lényegében elérkezett 
a kórház rekonstrukció II. üte-
mének befejezése. Hozzátette, 

hogy most már a következő fel-
adat azt elérni, hogy a harma-
dik ütem is elindulhasson. Eh-
hez újra pályázni kell, ami szin-
tén nem lesz könnyű, hiszen 
ismert az ország általános hely-
zete, különösen ebben a válsá-
gos időszakban. Ennek ellenére 
kérte a testület további együtt-
működését kórház ügyben.

A második napirendi pont 
szintén a kórházról szólt. Ez az 
előterjesztés az intézmény szak-
mai és pénzügyi tevékenysé-

géről számolt be. Az egészség-
ügyi rendszer általános helyze-
te ezen a területen is érzékelte-
ti a hatását. Országos szinten 
az intézmény a középmezőny-
be sorolható – ez elsősorban a 
pénzügyi helyzetre vonatkozik. 
Dr. Fazekas Sándor elmondta, 
hogy az egészségügyi intézmé-
nyek hiánya, tartozása orszá-
gosan 80 milliárd forint. Érde-
kesnek tartotta, hogy az egész-
ségügyi pénztárnál jelentkezett 
plusz bevétel kb. ugyanennyi. 
Dr. Kapusi Lajos kihasznál-
va a média jelenlétét, elmond-
ta, hogy egy internetes szava-
záson a karcagi kórház szak-
mai értékelése – amelyről a 

A november 6-án megtartott ülés két igen fontos ponttal indult. Az 
első mindjárt az a tájékoztató volt, amely a kórház 2006-2008 közötti 
időszakban megvalósítandó részleges rekonstrukcióját taglalta. Eb-
ben az ütemben a főépület fel nem újított belső és külső épületrésze-
inek felújítása, a homlokzati nyílászárók és a függönyfal cseréje, va-
lamint a főépület tömör homlokzatának rekonstrukciója szerepelt.

Folytatás a 4. oldalon

A Kristályéjszakára A Kristályéjszakára 
emlékeztekemlékeztek
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Közéleti szilánkok
A „részben 
kibontott 

igazságok…”
A miniszterelnök úr őszödi beszéde után 

már szinte szállóigévé vált; „… hogy, nem 
hazudtunk, csak részben bontottuk ki az 
igazságot.” Ez a mondás, azon kívül, hogy 
enyhén szólva komikus (pontosabban tra-
gikomikus) természetesen amorális és cini-
kus is, hiszen ezzel bármit és annak ellenke-
zőjét is igazolni lehetne. (Mint ahogy – saj-
nos – sok esetben ezt sokan meg is teszik.) 
Ez is eszembe jutott amikor vasárnap reg-
gel az MR1 (a Kossuth Rádió új elnevezése) 
műsorában hallgattam a Hankiss Elemérrel, 
a jó nevű szociológussal készített  interjút. 
A szociológus, aki egykor a ’90-es években 
az MTV elnöke is volt, az fejtegette, hogy je-
lenleg a bajok egyik oka a magyar társada-
lom morális válsága. Szerinte a társadalom 
minden szintjén baj van a közerkölcsökkel 
és a válságból való kilábalás csak úgy lehet-
séges, ha a társadalom tagjai tisztában len-
nének a kötelességeikkel és a jogaikkal – 
és mindenkinek eszerint kellene végeznie 
a dolgát. Bár, nagyra becsülöm a neves tár-
sadalomtudós munkásságát, mégis némi 
szkepszissel követtem az okfejtését. 

Véleményem szerint ugyanis a társada-
lom szereplőinek felelőssége azért a tár-
sadalom különböző szintjein eltérő súllyal 
esik latba, noha kétségtelen, a törvények-
nek mindenkire egyformán kell, ill. egyfor-
mán kellene vonatkozniuk. Azt már Hankiss 
Elemér előző néhány művében kifejtette, 
ahhoz, hogy a társadalmi viselkedésmódok 
példaszerűen változzanak, elsősorban a leg-
felsőbb szinteken, a társadalmi és politikai 
elitnél kellene egy valóban önkritikus belá-
tás; felülről kellenének a jó példák és a min-
ták. Ezt viszont a társadalom alsó rétegei-
ben nem igazán látják (pedig vannak azért 
ilyenek is), még azok sem, akik nem apáti-
ával és közönnyel, hanem jóhiszeműen te-
kintenek a közéletre. Közhely, hogy egy-
re gyengül az emberek közötti szolidaritás 
és empátia, élesednek az ellentétek nemze-
dékek és társadalmi rétegek, csoportok kö-
zött is – gazdasági és szellemi vonatkozás-
ban egyaránt. Ám ennek az ellenkezője is 
igaz. Több példát lehetne fölsorolni adomá-
nyozásoktól kezdve az egyéni támogatáso-
kig, akár egyesek hősies segítőkészségéig, 
stb. Van jó néhány civil kezdeményezés, és 
ha nem is látványosan, de sok helyütt nő a 
közéleti aktivitás.

Ezért érthetetlen számomra, hogy egy 
komoly közszereplő, országgyűlési képvi-
selő-asszony elítéli, kifogásolja, hogy egye-
sek azt szeretnék, hogy pl. az országgyűlés 
oszlassa föl önmagát, vagy netán előreho-
zott választások legyenek. Hiszen szerte Eu-
rópában, ahol a népképviseleti demokráciá-
nak évszázados hagyományai vannak, ezek 
a legtermészetesebb dolgok közé tartoz-
nak… Ahol nem, ott ún. „népi demokráciá-
nak” nevezett, ilyen-olyan diktatúrák voltak. 
A politikai közéletet kevésbé ismerő állam-
polgár – aki most a bank automaták soroza-
tos kirobbantásáról, a munkanélküliség nö-
vekedéséről, a Zuchslag –féle korrupcióról, 
és folytathatnám – hallja a híreket, előbb-
utóbb rádöbben a Hankiss professzor hiá-
nyolt felelősségtudatra is. Csakhogy, ezekért 
elsősorban nem saját magát okolja..

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

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. 

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!

Piac sarkától a Kossuth Lajos 
utcáig. A Kossuth Lajos ut-
ca és Szent István sugárút ke-
reszteződésének két szemközt 
lévő sarkán két éve, vállalko-
zói beruházás nyomán szép 
társasházak épültek, ezek 
mellett parkolót alakíttatott 
ki az önkormányzat, bővítve 
a „BHG üzletsor” előtti par-
kolási lehetőséget. Új bur-
kolatot kapott még a Szent 
László utca első szakasza. A 
közterület felügyelővel vég-
rehajtott terepszemle másutt 
is megerősítette a másutt is 
időszerűvé lett felújításra vo-
natkozó lakossági jelzést. Az 
útépítésben amúgy jelentős 
eredmények születtek, mert 
most az Északi utca és egy 
kicsi utcarészlet kivételével 
minden utca legalább útalap-
pal rendelkezik. Köszönet 
ezért az útalapépítő közössé-
gek szervezőinek, képviselői-
nek és megbízottainak. Az ő 
segítségükkel valósult meg az 
Agyag utca hiányzó részének, 
a Zádor utca utolsó szakaszá-
nak és a Halom utca burko-
latának az elkészítése. Sokat 
segítettek a tilalmasi szerve-
zők, mert ott is régi terv volt 
az útalapépítés meg az aszfal-
tozás. Elkészült a Temető ut-
ca fejlesztése, illetőleg a Bor-
júdűlő temetőt elkerülő út 
alapja (ez aszfaltozásra vár), 
és az egyházzal közösen ren-
dezték a temető belső útjai-
nak egy részét. Egyelőre en-
nyire futotta, viszont – ígéri a 

képviselő – folytatása követ-
kezik. Tilalmasra ma minden 
képzeletet felülmúlóan rossz 
út visz ki. Ez viszont a Köz-
útkezelő Kht. impériumához 
tartozik. Várjuk a felújítást. 

A kerület területének egy 
része, a keleti városoldal ut-
cái, alacsonyabb fekvésűek. 
Ez, az árokrendszer folyama-
tos karbantartása és a csator-
nahálózat kiépítése ellenére is 
problémákat okoz. Mostaná-
ban minden nyáron, mond-
hatni menetrend szerint meg-
áztatott bennünket egy-egy, 
hatalmas víztömeget ho-
zó eső. Ilyenkor – főleg ezen 
a városrészen – lettek prob-
lémák, mert a visszaduzzadt 
víz majd’ az épületekbe folyt 
be. A bejárások és a felméré-
sek után mondta ki az önkor-
mányzat a folyamatos kar-
bantartást és felújítást. Ilyen 
munkák (ároktisztítás, át-
ereszrendezés) történt a Szent 
László utcán, a Kacsóh utcán. 
A Vágóhíd utcai mély árok-
nál pedig új, könnyebben 
tisztítható betonátfolyót épí-
tettek. A szintén a csapadék-
vízzel küszködő Napsugár ut-
ca mentesítéséről éppen a na-
pokban született határozat.

Örökzöld feladat és kívá-
nalom a járdafelújítás, ami-
nek sohasem lehet a végére 
érni. Újabb és újabb szaka-
szok kerülnek elő, és az éves 
keret felhasználásával csak a 
vágyak és a lehetőségek kö-
zötti (nem kicsi) távolságot 
igyekeznek csökkenteni. Az 
elmúlt két évben 1.100 négy-

zetméteres járdafelületet tet-
tek rendbe. Az a tény viszont, 
hogy az első időszakban 2,5 
ezer négyzetméter felújításra 
megérett szakaszt mértek fel, 
a következő időszak feladata-
it is körvonalazza.

Örömmel tapasztalható az 
utcák csinosodása, a rend-
szeres a fűnyírás, és divat lett 
a virágültetés. Le a kalappal 
a két turisztikai, szabadidős 
csomópont – a Szélmalom és 
a Szélmalmi Fogadóház – kar-
bantartói, gondviselői előtt. A 
Szélmalom évente látogatók 
sokaságát fogadja, a fogadó-
házban az érdekes kiállítás és 
a tágas udvar jelent kikapcso-
lódási lehetőséget. A könyv-
tár tavaly külső vakolatfelújí-
tást kapott, de – az intézmény 
beszámolójából és a mostaná-
ban végzett szakfelügyeleti je-
lentésből is kitűnik – a továb-
bi épületkarbantartás szüksé-
ges. Az említett szakfelügye-
let mindemellett elismeréssel 
írt a könyvtárban folyó mun-
káról, a szép gyűjteményről. 
Csak hát a felújítás hiányzik, 
de egy ilyen – fűzöm hozzá a 
végén – a Zádor Úti Általá-
nos Iskola Zádor utcai épüle-
tére is ráférne. A képviselőnő 
megnyugtat. Tervekben nin-
csen hiány, mert ezeken fe-
lül aszfaltozásra váró útala-
pok, felújításra váró csapadék-
víz elvezető árkok, járdák és 
még sok más vár a sorára. De 
az, hogy ezekből mi és mikor 
valósul meg, az a költségvetés 
függvénye. 

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és If-

júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését.

A foglalkozásokat minden 
héten csütörtökön 17-18 óra 
között tartjuk. 

Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.
Ismertetésre kerülnek Ma-

gyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges 
gombák (mintegy 200 faj), 
különös tekintettel a környé-
künkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 59/503-
403-as, vagy a 30/325-7724-es 
telefonszámon, ill. a fenti idő-
pontban a helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr
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Par la men ti Nap ló

A fenti cím egy interjúban 
hangzott el, a jelenlegi gaz-
dasági miniszter szájából. 
Az internetes lap újságírói 
aziránt érdeklődtek, hogy 
mi lesz a Nemzetközi Valu-
taalaptól kapott hitel követ-
kezménye. Erre válaszolta 
Bajnai Gordon, hogy ez egy 
mindent megállító csomag. 
Mármint minden válságot 
megállító. Vagy lehet nem 
erre gondolt a Gordon?

Nem tudjuk. Azt viszont 
igen, hogy a hitel lehívása, 
igénybe vétele megkezdő-
dött. A parlamenti képvise-
lők is csak a sajtóból értesül-
tek arról, hogy 4,9 milliárd 
eurót, vagyis a mostani 270 
forintos euró árfolyammal 
számolva 1.323.000.000.000 
forintot már elküldtek. Erre 
mondaná Józsi bácsi, az öreg 
székely: ilyen szám nincs is. 
De van. A teljes hitel össze-
ge pedig ennek a négyszere-
se, de ezt már le sem írom, 
mert lehet, hogy nem fér el 
egy sorba ennyi nulla. És itt 
egyszerre van hangsúly a 

nullákon és a hitelen. Mert-
hogy ez a rengeteg nulla, ez 
a bődületesen nagy szám bi-
zony hitel. Hitel, amit még 
unokáink is látni és fizetni 
fognak. Kamatostul.

És itt érkezem el a lényeg-
hez. Hogyan lehet 2008-ban 
úgy hitelt felvenni, úgy do-
bálózni a számokkal, hogy 
arról nem tájékoztatják az 
érintetteket? A nyilvános-
ságot. E héten hétfőn még 
azt tudtuk, hogy 600 milli-
árd forintos „bankmentő-
csomag” lesz, azaz 3 milli-
árd dollárt a hitelből ban-
kok fognak megkapni. Szer-
dára a 600 milliárdból 
(ideírom: 600.000.000.000!) 
már 1500 milliárd lett, 
ugyanis a parlamentnek be-
adott törvényjavaslat már 
ennyi összegről szól. (Ez pe-
dig 1.500.000.000.000 fo-
rint!) Lehet, hogy valakinek 
nagyon fontos, hogy Ma-
gyarország még eladósodot-
tabb legyen? Hírek szerint 
az IMF (Nemzetközi Valu-
taalap) kikötése volt, hogy 

a 4,9 milliárd eurós össze-
get most azonnal és egy-
ben kell igénybe vennünk. 
De már bocsánat! Mennyi a 
kamat? Mikor kell törleszte-
nünk? Mennyi a pénz felvé-
telének költsége? Ha Önök 
vettek már fel bankból hi-
telt, akkor tudják jól, hogy 
papírhegyeket kell a hitelhez 
kitölteni. Most meg 25 mil-
liárd euró hitelfelvétele után 
azt mondják, hogy szerződés 
sincs? Csak szándéklevél?

Mennyi most a ma-
gyar államadósság? 
17.000.000.000.000 forint, 
vagyis 17 ezer milliárd fo-
rint. Ha 10 millió magyar 
van az országban, akkor az 
adósságot elosztva minden-
kire jut 1 milló 700 ezer fo-
rint adósság. Mindenkire, 
kicsire-nagyra, csecsemőre-
aggastyánra. 1.700.000 fo-
rint. Itt tartunk most. Le-
het, hogy azok teljesítménye 
volt nulla az elmúlt években, 
akik ezt a sok nullát nekünk 
összehozták? 

Varga Mihály

A mindent megállító csomag 
és a nullák

Gázrobbanás Karcagon
November 6-án, 10 óra 32 

perckor érkezett riasztás ügye-
letünkre, mely szerint Karca-
gon, a Kacsóh utca egyik lakó-
épületében felrobbant egy Si-
esta típusú gázkályha. Az  I. 
kiemelt riasztási fokozatban 
10 tűzoltóval 3 jármű vonult 
a helyszínre. A felderítés so-
rán megállapítást nyert, hogy 
a lakóházban egy fő a kiérke-
zés időpontjában is bent tar-
tózkodott, a tüzet oltotta. A 
kiérkező egységek a veszélyez-
tetett személyt az épületből 
kihozták, a mentők tájékozta-
tása alapján másodfokú égé-
si sérüléseket szenvedett. A ki-
érkező egységek robbanómo-
toros ventilátor segítségével az 
épületet kiszellőztették, és víz-
sugár a parázslást megszün-
tették. 

Ugyanezen a napon a 4.sz. 
főút 168 km. szelvényénél a 
vasúti töltés mellett 300 m2-
en avar égett. A kiérkezett 
egységek egy sugárral és ké-
ziszerszámokkal 30 perc alatt 
eloltották a tüzet.

Vasúti pálya mellett avar tűz
November 09-én a dé-

li órákban érkezett jelzés, mi-
szerint Karcag, 4.sz. főút 156.
km.szelvényénél a főút és a 
vasúti pálya közötti területen 
500 m2 avar égett. A tüzet egy  
sugárral és kéziszerszámokkal 
oltották el tűzoltóink.

Ugyanezen a napon, és az 
előző helytől 10 km-rel arrébb 
13 órakor érkezett a jelzés égő 
avarról. A kiérkező egység egy 
sugárral és kéziszerszámok se-
gítségével oltotta el a tüzet.

Kevéssel később, 13 óra 15 
perckor közúti balesetről érke-
zett jelzés. A kiérkező egységek 
a 4.sz. főút 158-159 km.szelvény 
között egy Audi személygépko-
csit találtak az út melletti árok-
ba borulva. A mentők két sé-
rültet szállítottak kórházba. Az 
egységek a jármű áramtalaní-
tását és az üzemanyagfolyást 
szüntették meg.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk cí-
men találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

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.

Köszönet
A Kántor S. utca 15., 17., 19., 21. és 23. szám alatti társashá-

zak lakói szeretnének köszönetet mondani dr. Fazekas Sándor 
polgármester úrnak és Kovács Sándor önkormányzati képvi-
selőnek a társasházak hátsó járdájának elkészítésében nyújtott 
segítségéért, mely a Kórház úti lakótelep járdájához csatlako-
zik, s lehetővé teszi a garázsok gyorsabb megközelítését.

A társasházak közös képviselői

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője válasz-
tókerületi összejövetelre hívja és várja a körzet lakóit.

Időpontja: 2008. november 24. (hétfő) 16 óra.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon Étterme (Kisegítő 

Iskola) Kisújszállási u. 45.
Témája: 
1. Bemutatkozik a Kátai Gábor Kórház főigazgatója: Dr. 

Tóth Katalin
 A felújított kórház jelene, formálódó jövőkép, egészség-

ügyi ellátás.
2. A gyógyászati segédeszközök szerepe a gyógyulás 

szolgálatában. (Bemutatóval együtt) Előadó: Jobbágy 
Zoltánné gyógyászati segédeszköz forgalmazó.

3. Könyvajánló a karácsonyi ünnepekre Nagy Mihályné 
könyvtár igazgató részéről.

A helyszínen vásárlásra is lehetőség adódik.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

A Gyermekeink Mosolyáért 
Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik az SZJA 1 %-át és az 
Iparűzési adó 1 %-át felajánlották az 
alapítvány részére.

Befolyt összeg: SZJA 1 %-a: 46.748 
Ft, iparűzési adó 1 %-a: 22.888 Ft. 

A felajánlott összeget gyermek-
programokhoz, Bébi Klub játékainak 
megvásárlásához használtuk fel. Vár-
juk továbbra is támogatásukat! 

Az alapítvány adószáma: 
18833881-1-16.
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Kunhalom Polgári Kör

Két különleges előadás és be-
szélgetés szem- és fültanúja lehe-
tett a kör érdeklődő közönsége no-
vember 6-án és 10-én. Tőlünk tá-
voli országokba ma is keveseknek 
adatik eljutni, hát még ha az Kí-
nát és a pekingi olimpián való ver-
senyzést, valamint Japánban egye-
temi tanulmányokat jelentett meg-
hívott vendégeinknek.

Szabó Zita karcagi születésű 
olimpikon triatlon sportágban ve-
hetett részt az olimpián. A nagyon 
kemény munkát jelentő kvalifiká-
ciós versenyek sorozata két éven át 
folyt, míg végül a legjobb ötvenöt 
versenyző közé jutva indulhatott 
a világ legnagyobb versenyén. Az 
aránylag fiatal versenyszám más-
fél kilométeres szabad vízen való 
úszást, negyven kilométeres, ne-
héz terepen lebonyolított kerék-
pározást és tíz kilométeres futást 
jelent. Zita eredménye csodála-
tos, hiszen összteljesítménye alap-
ján a világ legjobb női triatlonistái 
között a 38. lett! Maga az Olimpia 
örök emlék marad számára. Min-
dent megtettek a versenyzőkért, a 
hangulat egyedülálló volt, és ahol 
a küzdelem elképzelhetetlen. A 
versenypályák, a modern felszere-
lés, a versenyeken való szurkolás is 
maradandó. Emellett az ország ne-
vezetességeivel és az emberekkel is 
volt idő ismerkedni.

Sok-sok részletre derült fény 
Szabó Zita élvezetes beszámolójá-
ban. Bemutatta szuperkönnyű ver-
senykerékpárját, sportága speciális 
öltözékét, saját készítésű fényké-
peit. Elképzelhetetlen a kilométe-
rek és az órák száma, a kitartás és 
akaraterő, amely kiemelkedő telje-
sítménye mögött áll. Ugyanakkor 
bejárhatta a világot az előkészí-
tő versenyek során, sőt következő 
terve egy ausztráliai edzés-soro-
zat. Elmondta, hogy sokat köszön-
het szüleinek, előbb a szolnoki, 
majd debreceni edzéseknek, edzői 
és férje segítségének. Hálásak va-
gyunk Zitának az egyedülálló es-
téért, és további hasonló sikereket 
kívánunk!

Soós Viktória Japán turista-

szemmel című csodaszép és élve-
zetes könyvéről már hírt adtunk, 
most pedig maga a szerző vála-
szolt a nagyszámú közönség sok-
irányú kérdéseire a Városi Csoko-
nai Könyvtárban november 10-én. 
A könyv képein való gyönyörkö-
dés mellett maga az összegyűjtött, 
diákos hangvételű, fiatalos eszme-
iségű, humorral, szójátékokkal, 
gazdag információkkal teleszőtt 
írásmű is eredeti. Figyelemre mél-
tó a kisebb egységekben való szer-
kesztés, a japán emberek, Tokió és 
az ország több vidéke érdekessége-
inek bemutatása, a hagyományok 
és a mai életforma ismertetése.

Soós Viktória Karcagon járt is-
kolába, majd a Debreceni Egyetem 
angol szakán végzett. Egy éves ja-
pán ösztöndíját ott nyerte, de ar-
ról is beszélt, hogy semmit sem 
 könnyű elérni, sokat kell küzdeni 
érte. Most már Budapesten él, de 
szüleihez gyakran jár haza Kar-
cagra. Fő munkaterülete a marke-
ting és az újságírás, hobbija az In-
ternet és a cicák, s természetesen 
az utazás. Maga az útikönyv tar-
talma a világháló segítségével ke-
rült haza, s itthon „már csak” ki-
bővíteni, szerkeszteni kellet a meg-
jelentetéshez. Büszkék vagyunk az 
országszerte kapható sikeres köny-
vére, s ajánljuk mindenkinek az el-
olvasását, nézegetését!

A Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező programja november 17-
én, hétfőn fél hattól lesz a Déryné 
MIK első emeleti termében, ami-
kor skóciai élményeit mondja el 
és mutatja be a busszal nyáron ott 
járt karcagiak nevében Kisari Ka-
talin tanárnő. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a kör!

Továbbá a kör meghívást kapott 
a püspökladányi Őrdaru Egyesület 
november 18-ai lemezbemutató-
jára, amelyen Ókovács Szilveszter 
zongorázik és énekel. A Meghívó 
kinyomtatott plakátja megtekint-
hető a Városi Csokonai Könyvtár-
ban. A könyvtárnak ezúton is kö-
szönjük a közösen megrendezett 
könyvbemutatót!

V. Gy.

Távol-keleti élmények

A közreműködők közül 
többen igényelték egy közös-
ség létrehozását, ahol az él-
mények felelevenítésén túl 
lehetőségük adódik a fran-
cia kultúra különböző terü-
leteinek megismerésére. Ezért 
alapították meg a Francia-
Magyar Baráti Társaságot. 
Megegyeztek abban, hogy a 
baráti közösség olyan szerve-
zeti keret, amely Karcag város 
polgárai számára, a polgá-
rok öntevékenységére építve a 
francia-magyar kapcsolatokat 
ápolja: fejleszti az egészséges 
lokálpatriotizmust, kapcsola-
tot épít Longueau város pol-
gáraival. A kör arra törek-
szik, hogy programjaival a 

testvérvárosi kapcsolat iránt 
felkeltse a karcagiak érdeklő-
dését. Figyelmet fordít a fran-
cia – különösen Somme me-
gye – természeti és szellemi 
értékeinek megismerésére. 
Különösen fontosnak tartja a 
francia kultúra megismerte-
tésén keresztül a karcagi pol-
gárok érdeklődésének felkel-
tését Franciaország és ezen 
belül Longueau testvérváros 
iránt. 

A Francia-Magyar Baráti 
Társaságot mindazok az ön-
kéntes tagok alkotják, akik 
egyetértenek a társaság cél-
kitűzéseivel. A Társaság tag-
jai havonta egy alkalommal 
találkoznak. Meghívott elő-

adók közreműködésével elő-
adásokat tartanak, igény sze-
rint megismerkednek a fran-
cia konyha rejtelmeivel is. A 
kör tagjai esetenként közös 
kiránduláson is részt vettek 
Franciaországban. Együttmű-
ködnek a Longueau-i Testvér-
városi Bizottsággal és a Kar-
cagi Önkormányzattal.

A kör vezetősége és a tagjai 
javaslatára az összejöveteleket 
az elnök készíti elő és bonyo-
lítja le, a rendezvényekről tá-
jékoztatót jelentet meg a Kar-
cagi Hímondóban. 

A Francia-Magyar Baráti 
Társaság tagjai arra töreked-
nek, hogy a programok minél 
nagyobb létszámban vegye-
nek részt a lakosok, különös 
tekintettel a fiatalok. Össze-
jöveteleiket az euró Kft. Var-
ró utvai éttermében tartják, 
erre a kör tagjain kívül a he-
lyi újságon keresztül meghív-
nak minden érdeklődőt.

A következő összejövetelü-
ket az impresszionizmus kép-
zőművészeti vonatkozásai-
nak szentelik. A vetített ké-
pekkel színesített előadás-
ra 2008. november 21-én 17 
órai kezdettel kerül sor, kivé-
telesen a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola rajz szaktanter-
mében. Előadó: Dr. Kenyeres-
né Z. Ágnes művésztanár. Az 
előadás iránt érdeklődőket 
szeretettel várják.

Türke Jánosné

Meghívó
A Francia-Magyar Baráti Társaság szeretettel hívja a fran-
cia kultúra iránt érdeklődőket a következő összejövetelére 

2008. november 21. (péntek) 17:00 órára 
a Kováts Mihály Általános Iskola rajz szaktantermébe.

Program: Impresszionizmus a képzőművészetben. 
Vetített képekkel illusztrált előadás. 

Előadó: Dr. Kenyeresné Z. Ágnes művésztanár. 
A belépés díjtalan

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya-Egészséges Gyermekekért” Alapítvány és

a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2008. november 15-én (szombaton) 14:00 órakor kezdődő

OVI GÁLÁRA,
amely a Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ földszinti Mozitermében 

kerül megrendezésre.
A gálán városunk minden óvodájából műsorral kedveskednek óvodásaink 

és az óvónénik.
Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft

Kérjük támogassák az alapítványon keresztül a karcagi 

óvodásokat. Az alapítvány kiemelten közhasznú, az adomány 

után adókedvezmény érvényesíthető.

Adószám: 18829417-1-16

Számlaszám: 10404522-45211869-00000000

Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható:
Halász Andrásné Tel.: 59/312-203. Gulyás Ferencné: Tel.: 59/503-324

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját
2008. november 29-én (szombaton) 19 órára

a karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
II. emeleti hangversenytermébe, a

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ELŐADÁSÁRA
Kacsóh Pongrác: 

JÁNOS VITÉZ
daljáték két részben

Szereplők:
Kukorica Jancsi:  Urbán Nagy Róbert  Francia királylány:  Rendes Ágnes
Iluska:  Kriszta Kinga Mostoha:  Takács Ildikó
Bagó:  Fülep Máté Első gazda:  Vincze János

Strázsamester, Második gazda: Kovács Levente
Francia király: Laczó András

Továbbá: falubeliek, udvaroncok, udvarhölgyek, huszárok
Színpadra állította, vezényel: 

PAZÁR ISTVÁN
Az előadás fővédnökei:

Varga Mihály országgyűlési képviselő
Dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő

Dobos László alpolgármester
Támogatók:

Karcag Város Önkormányzata, rinoceros Grafikai Stúdió, 
Karcagi Szuperinfó, 

Karcagi Vertikál Kft., Agrosprint Kft., Globál Kft., 
Szarka Péterné, Mátyusné Kis-Pál Róza, Pro Musica Alapítvány, 

Belépőjegy: 2.000.- Ft és 1.500.- Ft        
Információ: 59/503-224-es telefonon

Francia-Magyar Baráti Társaság
A karcagi népművészek 2002 őszén látogattak el egy meghí-
vás kapcsán először a franciaországi Longueau városba. Az ak-
kor kezdődő kapcsolat az évek során gazdagodott, növekedett. A 
testvérvárosi szerződés aláírása lehetőséget biztosított arra, hogy 
a kulturális kapcsolatok révén mind többen látogathassanak egy-
más településeire, rendezvényeire, ismerkedjenek a két nép múlt-
jával, életformájával, kultúrájával, természeti értékeivel. 

betegek szavazhatnak – nagyon 
jó lett, országos szinten a több 
száz kórház között a 28. helyre 
került. Ez a szavazás egyébként 
az Év kórháza cím elnyerése ér-
dekében indult, és december 
31-ig tart a www.hazipatika.
com címen.

Hely szűke miatt sajnos mos-
tani beszámolónkban nem tu-
dunk részletesebben írni az 
ülés más napirendi pontjairól, 
de a képviselők döntöttek, pl. 
a 2009/2010-es tanévben indít-
ható középiskolai és kollégiumi 
osztályok számáról, jóváhagy-
ták a kórházban bevezetésre ke-
rülő egynapos sebészeti és kú-
raszerűen végezhető ellátást is.

Talán érdekes még beszo-
rítani azt a döntést, amely a 
megrongálódott Dózsa mell-
szoborral kapcsolatban szü-
letett. A döntés értelmében a 
szobrot áthelyezik a Déryné 
előtti parkosított részre, s ott 
egy 260 cm magas bazalt osz-
lopra kerül. A tartóoszlop mel-
lé három kisebb oszlop is felál-
lításra kerül, és az egész kom-
pozíció egy jelképes kunhal-
mon kap majd helyet. 

Cselényi Csaba  

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról
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Bulgakov Mester és Mar-
garitája a szerző halála után 
negyed századdal jelenhetett 
meg először, 1966-67 folya-
mán a Moszkva című folyó-
iratban. Ez a regény a világ-
irodalom egyik legkiemelke-
dőbb csúcsa, megkerülhetet-
len, kihagyhatatlan alkotás.

A cselekmény három fő 
szálon fut. Az első a Moszk-
vába látogató dr. Woland és 
csapatának garázdálkodásá-
ról szól, a második Pilátus és 
Ha-Nocri, azaz Jézus törté-
netét dolgozza fel, míg a har-
madik szál a Jézus történetét 
megíró Mester és szereleme, 
Margarita kapcsolatát ábrá-
zolja.

A Jézus és Pilátus történetét 
feldolgozó szál, egy, a regény-
ben elrejtett betétregénynek 
is felfogható, viszont külön-
állóságának ellenére is szer-
vesen kiegészíti a cselekmény 
másik két szálának mon-
danivalóját. A dr. Woland 

képében Moszkvába látogató 
Sátán cselekedeteinek mentén 
a ’30-as évek minden tekin-
tetben sötét, groteszk moszk-
vai életének leírását kapjuk, a 
Mester történetében pedig, a 
szerelmi kapcsolat mellett az 
akkori közéletről, és a kom-
munista diktatúra ostobasá-
gairól rántja le a leplet az író. 

Sokféle kritika és elemzés 
jelent meg a regénnyel kap-
csolatban, és ebből adódó-
an rengeteg értelmezés látott 
napvilágot. Szerintem azok a 
vélemények állnak legköze-
lebb a valósághoz, amelyek 
azt állítják, hogy a regény a 
diktatúra igazsághoz való vi-
szonyulását ábrázolja. Erre a 
legjobb példa éppen a Mes-
ter személye, akit könyve mi-
att állít félre, juttat bolondok 
házába a hatalom. Ez önélet-
rajzi ihletésű is lehet, hiszen 
a sztálini időkben Bulgakov 
is a félreállított írók közé tar-
tozott.

Egy hihetetlenül összetett 
alkotásról van szó, amelyet 
minden misztikuma, kísérte-
tiessége mellett áthat a brili-
áns humor. Humor nélkül azt 
hiszem elviselhetetlenül ne-
héz és roppant sötét dráma 
lenne ez a zseniális regény. 

Bulgakov legtöbb könyve 
hatalmas humorral van fű-
szerezve, viszont mindig is 
mély, sokszor filozófiai szem-
pontból is fontos dolgokról 
írt. Érdemes még elolvasni a 
Kutyaszív (1925) című rövid-
ke regényét is, amelyben egy 
kutyából emberré változta-
tott fazonról, lényegében egy 
lumpenproletárról ír. Ez is 
fergeteges történet.

Cselényi Csaba    

Tíz könyv
IX. rész

Az orosz irodalom olyan hatalmas, hogy szinte lehetetlen 
egy tíz részből álló sorozathoz egyetlen regényt kiválasztani. 
Ezért szántszándékkal olyan írót választottam, aki tudtom-
mal nem szerepel a középiskolai kötelező olvasmányok kö-
zött, sőt, évtizedekig könyveinek nagy része tiltólistán volt. 
Igazából a nyolcvanas évektől vált világszerte ismert és nép-
szerű íróvá. Mihail Bulgakov (1891-1940) 1919-ig orvosként 
dolgozott, ezt követően az irodalomnak szentelte életét. Szá-
mos színházi alkotása látott napvilágot, de regényei révén ke-
rült a világirodalom legnagyobbjai közé. Az orosz irodalom 
legnagyobb szatirikusának tartják még ma is.

Kedves Szülők!
Vidám környezetben, játékos, oldott, kelle-
mes, családias hangulatú légkörben, szakem-
berek részvételével várunk minden 0-6 éves 
korú gyermeket és családját a Gyermekjóléti 
Szolgálat által szervezett Biztos Kezdet Klub-
ban.

A klub szolgáltatásait minden hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 

8:00 – 12:00 óráig lehet igénybe venni.

A helyi program szolgáltatásai:

• Játszóház: amely lehetőséget ad a gyerme-
kek és a szülők közös játékának és tanulásá-
nak, a korai felismerésnek, a készségek és ké-
pességek játékos módon történő fejlesztésé-
nek.

• Családi programok, kirándulások, mese-dél-
előtt, játékos – kézműves foglalkozások.

• Gyermekfelügyelet szükség szerint.
• Játékok kölcsönzése igény szerint.
• Információs központ működtetése a helyi in-

tézményrendszer, a szociális szolgáltatások, 

ellátások jobb megismerése, igénybevételük-
höz való hozzájutás elősegítése érdekében, a 
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. 

• Tájékoztatás a munkavállalásról, átképzések-
ről. A szülők munkaerőpiacon való részvéte-
lének, álláskeresésének elősegítése.

• Igény szerint tanácsadás (védőnő, gyógype-
dagógus, gyógytornász) a gyermekek és a 
családok egészséges életmódjának támoga-
tására, fejlődésük segítésére.

• Adományok gyűjtése a rászoruló családoknak 
(ruha, játék, könyv, használati tárgyak, stb.).

A program helyszíne:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociá-

lis Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 
(Karcag, Püspökladányi út 33. (bejárat a Sallai u. 
felől), tel.: 59/312-450)

Klubvezető: iczeréné Varga Ilona
Programkoordinátor: Kovácsné Szabó Ágnes
A programról bővebb tájékoztatást munka-

társainktól kérhetnek a fenti címen.

Szeretettel várjuk Önöket és 
gyermekeiket!

Az egészségügyet érheti 
sok kritika, ám ez nem vál-
toztat azon a tényen, hogy az 
orvosok csak azokon tudnak 
segíteni, akik elmennek hoz-
zájuk szűrésekre, illetve egy-
egy panaszuk kivizsgálásával 
nem várnak hónapokat, éve-
ket.

Világszerte gond, hogy na-
gyon magas a daganatos 
megbetegedések száma. Saj-
nos Magyarország az Európai 
Unióban élen jár ebben, mint 
ahogyan a rákos betegség mi-
att elveszített életévek számá-
ban és a halálozásban is. A 
társadalom a rákbetegségeket 
nem kezeli a valós súlyának 
megfelelően, ezt tükrözi egy-
részt az önpusztító életmód, 
másrészt a szűrővizsgálato-
kon való alacsony megjelené-
si arány. Pedig nem törvény-
szerű, hogy ennyien halja-
nak meg daganat miatt mint 
most: például több ezer vas-
tagbélrákos beteg élhetne ma 
is közöttünk, és sokkal keve-
sebb embernek kellene nap-
ról-napra valamelyik rosszin-
dulatú daganatos betegség di-
agnózisával szembenéznie, ha 
tudatosabban élnénk.

Gyakran halljuk, hogy sok 
beteg elhanyagolt állapotban 
kerül orvoshoz, amikor már 
régóta küzd valamilyen pa-
naszával, s az is sokszor elő-
fordul, hogy a daganatot csak 
mellékleletként fedezik fel. 
Magyarországon az átlagos-
nál jóval több idő telik el az 
első gyanús tünetek megjele-
nése és az első orvosi ellátás 
között.

Folyamatosan fejleszteni 
szükséges és felül kell vizsgál-

ni a szűrési rendszert, ám az 
egészségügy csak akkor érhet 
célt, ha az emberek gondol-
kodásmódja is megváltozik. 
Növelni kell az egyén felelős-
ségérzetét, ehhez pedig szük-
séges a civil szféra, az egyhá-
zak, a média támogatása is.

Minden betegszervezet kö-
zös célkitűzése, hogy csök-
kenjen a betegségek előfordu-
lási gyakorisága, illetve javul-
janak a már megbetegedettek 
gyógyulási esélyei, életminő-
ségük jobb legyen. A korsze-
rű, összetett terápiák révén a 
rák sok esetben válik olyan 
idült betegséggé, amit ugyan 
esetleg teljesen meggyógyí-
tani nem tudunk, ám hosszú 
időn át kordában tartható. 
Ehhez azonban a színvona-
las egészségügyi ellátás mel-
lett arra is szükség van, hogy 
az embereknek több informá-
ciójuk legyen a betegségek-
ről, figyeljenek önmagukra és 
családtagjaikra is.

A civil szervezetek a sors-
társ-kapcsolatokon keresztül 
nagyon fontos összeköttetést 
jelentenek, s mind az egészsé-
gesek, mind a betegek számá-
ra a leghitelesebben képvisel-
hetik a betegség elleni harcot, 
mozgósíthatnak, s erőt ad-
hatnak. Az egyéni történetek 
és a megküzdési stratégiák 
megosztása, a közös progra-
mok szervezése, és a hasonló 
problémákkal harcoló bete-
gek közössége sok erőt nyújt 
a daganatos betegek számára 
a reménytelenség érzetéből, a 
remény felé vezető úton.

Dr. Ragályi Anikó
belgyógyász, onkológus 

főorvos

Sétáljon velünk, értünk, másokért!
Tartsunk össze, együtt-egymásért!

Egy délután a gyógyulásért!

Meghívó
Azoknak, akik ismernek minket, és azoknak, akik 

még nem!
A daganatos betegek helyi szervezete szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját, barátját, ismerősét 
2008. november 22-én szombaton 
„Add a kezed, mi segítünk” 

című rendezvényre.
Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház (volt HEMO)

Program:
14:00 Megnyitó
 „A mellrákról mindenkinek” című könyvét ismerteti 

Dr. Demeter Jolán, a Szent János Kórház főorvosnője
 A kötetlen beszélgetést követően kulturális műsorral 

kedveskedünk vendégeinknek.
15:30 Közös séta az Angyalos kúthoz, ahol Mikéné Bodor 

Mária, a Rákbetegek Országos Szövetség elnöke kö-
szönti a megjelenteket.

 A séta elindítója és a rendezvény fővédnöke: Dr. Fa-
zekas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő.

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatók: Rákbetegek Országos Szövetsége Budapest, Kar-
cag Város Önkormányzata, Makai Csaba, Karcag Televízió, 
Puszta-apartman Kft.

Biztos Kezdet Klub

A program a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium 

támogatásával valósul meg.

Erőt adó sorstársak
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Pályázat

Kátai Gábor Kórház

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

1 fő gyógyszerész

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: Határozat-

lan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonnyal vagy köz-
reműködői szerződéssel.

A munkavégzés helye: 

 Kátai Gábor Kórház   5300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyógyszerész fel-

adatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: Egyetemi szakirányú végzettség, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önélet-
rajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-

rábban 2008. december 05. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kóródi Pé-

terné intézeti főgyógyszerész nyújt, a 06-59/507-111-es  (190 mellék) 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-
nek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
gyógyszerész és elektronikusan: Dr. Tóth Katalin részére: foigazga-
tó.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 28.
Karcag, 2008. november 3.

Dr. Tóth Katalin

főigazgató

Pályázat

Kátai Gábor Kórház
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - 

alapján pályázatot hirdet
1 fő titkárságvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: 
 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 
 Kátai Gábor Kórház   5300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

-  az főigazgató irányítása mellett végzi munkáját, iroda teljes körű 
szakmai irányítása, szervezése, ügyviteli feladatok ellátásának ko-
ordinálása.

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-  felsőfokú végzettség. Előny: Állam és jogtudományi végzettség; 

közigazgatási felsőfokú végzettség, Humán-erőforrás gazdálko-
dási ismeretek, nyelvtudás

-  felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power 
Point) 

-  határozott, magabiztos fellépés, jó szervező- és irányító készség, 
kiváló kommunikációs képesség

-  magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai önéletrajz; 
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. december 5. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek.: 

Kátai Gábor Kórház - Dr. Tóth Katalin főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa u. 
48 vagy elektronikus úton:   foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 28.
Karcag, 2008. november 5.
 Dr. Tóth Katalin
      főigazgató

Köszönet
A Kiskulcsosi Általá-

nos Iskola Nevelőtestülete 
és Szülői Közössége nevé-
ben köszönetet mondunk 
az Alapítványi bál meg-
szervezéséhez és lebonyo-
lításához nyújtott segítsé-
gért a kedves szülőknek, 
az iskola valamennyi dol-
gozójának és támogató-
inknak: Andrási Mihály; 
Csányi Sándor; Szatmá-
ri András; Dr. Juhász Zsu-
zsanna; Pánti Ildikó; La-
boncz Sándor; Kabai Lász-
ló; Dr. Kovács László; Ko-
vács Zoltán; Mucsi László; 
Takács József; Mátyus Ist-
ván; Szabó Ilona; Makka-
iné Bodnár Edina; Pán-
ti Imre és felesége; ES-
SEN Gyermekétkeztetési 
Kft.; Mészáros Zsolt és fe-
lesége; Suzuki autószalon; 
Alianz Hungária Biztosí-
tó; Kék Oroszlán pizzéria; 
Calcze Moda üzletház; Di-
adém Üzletház; Apáczai 
Kiadó; Berek Víz Kft.; Eri-
xa Szépségstúdió; Peugeot 
Autószalon; Kun-Mediá-
tor Utazási Iroda; Karcag 
Város Önkormányzata; 
Sziluett Ruhaszalon; Sza-
lay Könyvesbolt; Angelika 
Cukrászda; Zsóka Optika; 
Szentannai Sámuel MG-
SZKI; Infosystem 2003. 
Bt.; Kerekes Cukrászda.

Felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén 
is megrendezi az Aranykapu Karácsonyi vásárt 2008. de-
cember 1. és 31. között. Kérjük az árusokat, hogy lekésőbb 
2008. november 24-én 15 óráig jelezzék személyesen a 
Városgondnokságon (Karcag, Villamos u. 109.) Asztalos-
né Csikós Ildikónál, hogy mennyi területet igényelnének.

A megállapodás megkötése: folyamatosan.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás dí-

ját befizetni.
A hely kijelölése: 2008. november 28. (péntek) délelőtt.
A fenti időpontok be nem tartása esetén a kizárás jogát 

a Városgondnokság fenntartja.
A Városgondnokság elektromos áramot biztosítani nem 

tud.
V. Ö. Városgondnoksága

Pályázat

Munkáltató megnevezése: Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szol-
gáltató Intézmény.

Betöltendő munkakör: belső ellenőr.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény, valamint a hoz-

zá tartozó 16, részben önállóan gazdálkodó intézmény belső ellenőrzési feladata-
inak ellátása, a vonatkozó jogszabályok szerint:

− éves ellenőrzési terv kidolgozása, program szerinti vizsgálatok lefolytatása,
− szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzések, teljesítmény ellenőrzé-

sek, informatikai rendszerellenőrzések lefolytatása,
− a működés és a gazdálkodás szervezettségének vizsgálata,
− a belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati fegyelem 

meglétének ellenőrzése,
− a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának ellenőrzése.
A pályázat elnyerésének feltételei:
− a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

végzettség,
− büntetlen előélet,
− magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: költségvetési szervnél ellen-

őrzési, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett munkatapasztalat.
Illetmény és egyéb juttatások: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
− részletes szakmai önéletrajz,
− az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok fénymáso-

lata,
− három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei:
− benyújtás helye postai úton: Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szol-

gáltató Intézmény   5300 Karcag, Varró út 1-3.,
− vagy elektronikus úton: karcag@pszi.t-online.hu
− határidő: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
− Elbírálás határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 10 napon be-

lül.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2009. január 1. 

Szabóné Bóka Réka
intézményvezető

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatom Önöket, 
hogy az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program III. intéz-
kedéscsoportjának egy-egy adott 
intézkedésével kapcsolatos ész-
revételeiket, kérdéseiket a követ-
kező e-mail címeken várja az IH 
Tervezést Támogató Csoportja:
* mikrovallalkozas@fvm.hu : 

a mikrovállalkozások létre-
hozásához és fejlesztéséhez 
nyújtandó támogatásokhoz 

* turisztika@fvm.hu : a turisz-
tikai tevékenységek ösztön-
zéséhez nyújtandó támoga-
tásokhoz 

* falu@fvm.hu : a falumegújítás 
és -fejlesztéshez igénybe ve-
hető támogatásokhoz 

* videkiorokseg@fvm.hu : a vi-
déki örökség megőrzésé-
hez igénybe vehető támoga-
tásokhoz; 
Vagyis ide bármilyen kér-

dést feltehetnek a leendő pályá-
zók! Az onnan jövő válaszok hi-
vatalos, IH állásfoglalásnak mi-
nősülnek.

Tisztelettel:
Máthé Zsolt Lajos 
HVI irodavezető

Karcagi Kistérség 
http://karcagihvi.uw.hu

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:

1. Karcag, Széchenyi sgt. 85/A. sz. alatti lakás
 A lakás alapterülete: 33,68 m2

2. Karcag, Kórház u. 25. I/6. sz. alatti lakás
 A lakás alapterülete: 68,64 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 24 m2

4. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 72,96 m2

Valamennyi esetben a pályázat benyújtásának határideje: 
2008. december 02. napja 16.00. óráig beérkezően.
A pályázati igénylőlapokat – a lakások vonatkozásában - átvenni és a 

részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlap-
ján (www.karcag.hu).
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás 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.
Eladó összkomfortos családi ház 
különálló összkomfortos mellék-
épülettel, 2 kapubejárattal, garáz-
zsal. A két épület külön-külön is 
eladó. I.ár: 14,5 M Ft. www.ingat-
lanbazar.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 tető-
teres ház eladó. Tel.: 06/70-211-
8788.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295.
Zalaszentgróton csendes helyen 
Kehida, Hévíz, Balagon közelében 
1478 m² területen hétvégi ház és 
boros pince eladó. Víz, villany, kan-
dalló, aszfaltos út van. Tel.: 06/20-
940-3805.
2 család részére is alkalmas össz-
komfortos családi ház eladó, ös-
szkomfortos 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 tí-
pusú, összkomfortos házrész nagy 
kerttel és udvarral. I.ár: 3,5 millió 
Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alat-
ti összes közművel ellátott építé-
si telekingatlan 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).
Alsó épület udvarral és garázs ki-
adó. Tel.: 06/70-275-1937 vagy 
06/70-257-2045.
Hat sor kertföld a Partos II-es kert-
ben gyümölcsös és 5 sor a Komisz 
I-es kertben szántó eladó vagy ki-
adó, és gyermekágy pelenkázóval 
eladó. Érd,: Kg., Madách u. 3. 
Karcag, Nagyvénkertben, a IV. Béla 
király úton vállalkozásra is alkal-
mas 5300 m²-es (+ 1000 m² grá-
tisz) részben közművesített építési 
telek sürgősen eladó. Tel.: 06/20-
805-2338.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
ház sürgősen eladó. U.itt épület fa-
anyag eladó. Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben, 16 órától)

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 
2 fotel, 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.
„Hull a fának a levele”, később a 
hópihe. Mindkettőre felkészülhet 
erős kötésű cirok és vesszőseprű-
vel. Támasztó létra is kapható, ren-
delhető a karcagi piacokon, vagy 
a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.
Eladó robbanómotoros vízszivat-
tyú; szőlőprés; 2 db 25 és 1 db 50 
l-es üvegballon; 20 l-es kerámia 
savanyító hordó. U.itt két kiscica 
ajándékba elvihető. Tel.: 59/313-
697.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós 
(sport, mély, mózeskosár) babako-
csi eladó. Tel.. 59/312-204.
6 db mezőgazdasági tárcsalap; 
Hajdú centrifuga; mosógép; 120 l-
es hűtőszekrény; 60 l-es hűtőszek-
rény; 180 A-os Co hegesztőgép; 20 
l-es akváriuma 105-120 krómozott 
első-hátsó lökhárítók; hordozhat 
cserépkályha; használt fürdőkád; 
37 és 55 cm-es színes TV; gázkály-
ha; 2 talicskás új betonkeverőgép 
eladó. Tel.: 59/312-679.
4 db Dunlop gumi (Winter sport); 
új western csizma; szőrmebéléses 
szép állapotú férfi télikabát; bőr-
dzseki; Jókai: Lélekidomár című 
100 éves könyve; Szent Biblia; 100 
éves keresztény énekes könyv; bőr 
kockás bőrönd és öltöny eladó. 
Tel.: 06/30-995-6929.
A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb könyvei a 
piaccsarnokban a belső asztalso-
ron minden szombaton és csütör-
tökön 8-12 óráig. Lélekgyógyászt, 
ezoterika, természetgyógyászat. 
Szeretettel várom vásárlóimat. 
Astra F-re 4 db 13 colos lemezfel-
ni téli gumival eladó. Tel.: 06/30-
318-9250.
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: 
alkalmi felsők, tunikák, pulóverek, 
kardigánok, nadrágok, blézerek, 
kosztümök, estélyi ruhák, koktél-
ruhák, bolerók, harisnyanadrágok 
stb. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-
12-ig, 13-17:30-ig, szombaton: 9-
12-ig.  
Bontásból vennék: hullámpalát, 
mozaik lapot, csatornát, beltéri aj-
tót tok nélkül, olcsón centrifugát. 
Tel.: 06/20-411-9686.

Beteghordó kocsi; szoba WC; kád-
ra való fürdető; járókeret eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi u. 16. Tel.: 06/30-
367-7127.

20-as lány Mountain bike kerék-
pár; újszerű állapotú centrifuga, 
kisméretű, gyári öntvény szőlő-
prés, TS M8 125 cm³-es motorke-
rékpár eladó. Tel.: 06/30-566-8044.

Eladó 4 db Barum gumi + acél fel-
ni. Méret: 185x65 R14 86H. Tel.: 
06/30-410–0126.

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

Nagy súlyú hízó és anyakoca el-
adó. Érd.: Kg., Kinizsi u. 16. Tel.: 
06/30-367-7127.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

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

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

Vállaljuk további munkálatok el-
végzését: épületek kivitelezését, 
építését, átalakítását, restaurálá-
sát, bontását; épületek alapásását, 
teljes körű kivitelezését; ácsmun-
kákat; tetőépítést, javítást, cse-
répforgatást; járdák, kapubejárók 
helyreállítását; udvarok, terepek 
takarítását, tisztítását; bármilyen 
nemű kőműves munkálatokat bri-
gáddal: udvarok, kapubejárók, te-
rek zúzalékolását; földkábelek, 
csatornák ásását, jól képzett szak-
emberekkel. Nyugdíjasok számára 
kedvezményt tudunk biztosítani. 
Több referenciával rendelkezünk. 
Akár részletfizetés is megoldha-
tó. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
346-1454.

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

Szőnyegszövést vállalok megren-
delésre méretre. Késztermékből 
vásárolhat Pádár Istvánné kézi 
szövőtől Karcagon, a Madarász I. 
u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-674.

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.

4 LE-s Briks motorblokk kis hibával 
olcsón eladó. Rovar és rágcsálóir-
tást vállalok. Tel.: 06/30-587-9678.

Apróhirdetés
Berekfürdő SE – Török-

szentmiklósi Székács KE 
21:14 (10:8)

Karcag, Városi Sportcsar-
nok

Jv.: Buru I., Major G.
Berekfürdő: Vonáné, Bánhe-

gyiné Bakó É. (4), Andrási Zs. 
(2), D. Nagy J. (1), Herceg Á. 
(4), Cseke P. (2), Illés-Sütő N.

Cserék: Varga A., Szabó I., 
Antal B. (1), Perge Zs., Papp 
E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Törökszentmiklós ellen az 5. 
percben sérülést szenvedett D. 
Nagy Judit, így győzelmünk 

kétségessé vált. Még az első 
félidőben tartottuk magunkat, 
de a 2. félidőben a gólkülönb-
ség egyre nőtt.

Jászfényszaru VSE – Be-
rekfürdő SE 19:28 (5:15)

Jv.: Gábor L., Takács T.
Berekfürdő: Vonáné, Bánhe-

gyiné Bakó É. (7), Andrási Zs. 
(3), Herceg Á. (11), Cseke P. 
(1), Illés-Sütő N., Szabó I.(3) 

Cserék: Varga A., Antal B., 
Perge Zs. (3), Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
jászfényszarui lányok ellen 
viszont a kezdéstől vezettünk, 
és biztosan nyertünk.

A sportág népszerűsítése vé-
gett, első alkalommal rendezték 
meg Kecskeméten az amatőr or-
szágos diákolimpiai döntőt. Há-
rom korcsoportban közel négy-
száz gyermek mérte össze tu-
dását. A Kiskulcsosi Általános 
Iskola csapata valamennyi kor-
csoportban képviseltette magát, 
és igen szép eredményeket ért el. 
Az iskolák pontversenyében 24 
iskola közül a 8. helyezést sze-
rezte meg, és szinte valamennyi 
csapatunk az első tízben végzett.
II. korcsoport fiú: VII. helyezés
Nagy István (5), Terjék Péter (25), 
Kapitány Márkó (35), Regényi Já-
nos (36)
II. korcsoport leány: V. helyezés
Kerekes Hajnalka (4), Vass Bian-
ka (11), Nagy Erzsébet (23), Szabó 
Klaudia (33)

III. korcsoport fiú: IX. helyezés
Berzétei Tibor (19), Herczeg Gá-
bor (27), Deák Zoltán (40), Pus-
kás Máté (43)
III. korcsoport leány: VI. helye-
zés
Lócsi Erika (17), Fehér Mariann 
(20), Rácz Lilla (22), Papp Enikő 
(34)
IV. korcsoport fiú: XIV. helye-
zés
Rácz János (33), Bojti Sándor (35), 
Király Ádám (40), Szabó Márk 
(41)
IV. korcsoport leány: VI. helye-
zés
Vass Roberta (15), Kovács Cintia 
(16), Nagy Borbála (18), Hegedűs 
Dóra (19)
Felkészítő: Király Józsefné és Őr-
lős Zoltán

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Duatlon

Amatőr országos diákolimpiai döntő

Felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén 

is lehetőséget biztosít ingyenes facsemeték kiültetésére, 
közterületeink szebbé tételéhez. Az alábbi növények közül 
választhatnak: mezei juhar, csörgőfa, vérszilva, török mo-
gyoró, közönséges nyír, magyar kőris, szürke nyár, ecetfa, 
juharlevelű platán, kislevelű hárs, fehér eper, spirál fűz.

A csemeték kiültetését ellenőrizni fogják.
Tájékoztatás: Béres Attila erdész, tel.: 06/30-676-7377.

V. Ö. Városgondnokság

Pályázat
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 
pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betölté-
sére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan információt Kása Ani-
kó nyújt a 06/59-312-313-as telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.varroi-
karcag.sulinet.hu oldalon.

Puháné Urbán Katalin
igazgató

Eladó kitűnő 
állapotú 130 LE-s 
1,9 literes diesel 
Superb Škoda 

extrákkal, 4 éves, 
friss műszakival 

Karcagon.

Tel.: 
06/20-941-6646.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
November 14. péntek
 A spanom csaja
 Feliratos amerikai vígjáték
November 18. kedd
 Hívatlanok
 Feliratos amerikai 

horror
November 21. péntek
 Mag a jackpot el 

nem választ
 Amerikai romantikus víg-

játék
November 22. szombat
 A nyomozó
 Magyar játékfilm
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Anyakönyvi hírek
Születés

Daróczi Anita – Antal Zsolt
Kg., Széchenyi sgt. 5-7. 
 Alex Zsolt
Mándi Jolán – Mihácsi Tibor
Kg., Kisújszállási u. 54. 
 Roxana
Gulyás Hédi – Lőrinczi Péter
Kg., Széchenyi sgt. 13.
  Zsigmond
Décsei Ivett – György Zoltán
Kg., Kórház u. 12/a.  Dávid

Halálozás
Özv. Nagy Istvánné (Kurucz 

Piroska)
 Kg., Kápolna u. 5. (1946.)
Özv. Szabó Balázsné (Kiss 

Eszter)
 Kg., Kisújszállási u. 103. 

(1921.)
Györfi Jánosné (Mándoki 

Zsuzsánna)
 Kg., Villamos u. 70. (1919.)
Tóth Sándorné (Balogh Mária)
 Karcag (1931.)
Bakó Istvánné (Farkas Róza)
 Kg., Pacsirta u. 15. (1932.)2008. november 14. péntek

18.00  Műsorajánlat 
18.05  Romapercek 
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 
 - Új térburkolat a református 

templomnál 
 - A legidősebb karcagi tűzoltó 
 - Foltvarrók kiállítása 
 - Háttér; vendég: Váci Attillá-

né 
20.10  Önkormányzati ülés 
2008. november 18. kedd 
18.00  Műsorajánlat 
18.05  Jöjjetek hozzám; református 

istentisztelet 
19.05  Megyei Tükör 
19.30  A hit szava; katolikus szentmise 
20.30  Nótacsokor 

2008. november 20. csütörtök

18.00  Műsorajánlat 
18.05  Suli TV; a Gábor Áron Gimná-

zium műsora 
18.25  Gólyabál a ,,tekóban” 
19.05  Nagykunsági Krónika; városi 

közéleti magazin 
 - Aktuális Kérdések; Molnár 

Erzsébet műsora 
 vendég: Györgyi Renáta 
 - Karcagi hírek; hírek, informá-

ciók első kézből 
 -  Háttér; Fodor Judit műsora 
 téma: méhnyakrák szűrés fon-

tossága 
20.10  Bibliatörténeti konferencia

Dolby Kábeltelevízió és Internet 
hibabejelentés:
06 (52) 273-370   1-es menüpont 
választásával 
Ügyintézés:  06 (52) 273-370   2-es 
menüpont választásával

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 – Abádszalók 3:0 
(1:0)

Karcag, 120 néző. Jv.: Jandó 
(Rusz, Erdősi)

Karcag: Móga, Lévai, Orosz, 
Borsi, Domokos R., Habócz-
ki (Szilágyi), Bujdosó, Nagy R., 
Domokos A., Szavó D., Kardos

Edző: Varga János
Eléggé álmos, és langyos 

iramú volt az I. félidő, alig 
volt érdemleges eredmény. A 
huszadik percben egy lepatta-
nó labda Nagy R. elé került és 
a fiatal játékos vagy 20 méter-
ről a bal felső sarokba bombá-
zott (1:0) A hetvennyolcadik 
percben egy hosszú indítás 
után Kardos elhúzott a védők 
között. Lövését még a vetődő 
kapus hárította de a visszapat-
tanó labdát fejjel a hálóba to-
vábbította (2:0) Egy perc múl-
va egy hosszú indításra  rossz 
ütemben jött ki kapujából 
Kovrig, a labda elpattant tőle, 
amely Kardos Szilágyi elé to-
vábbított, aki az üres kapuba 
lőtt (3:0).

Jók: Móga, Lévai, Domokos 
R., Nagy R., Szavó D. ill. Ta-
kács.

Czéh László: Egy nulláig 
két 100 %-os tizenegyest nem 
kaptunk meg, utána meg saját 
magunkat vertük meg.

Varga János: Jó játékveze-
tés, gyenge hazai teljesítmény 
az eredmény ellenére.

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Abádszalók 5:2
Góllövők: Balla S. (3), Ko-

váxs L., Kálly.
U 13-as korosztály: Hódme-

zővásárhely – Karcag 5:6
Góllövők: Székely D. (3), Sa-

liga A. (2), Hamar J.
U 15-ös korosztály: Hód-

mezővásárhely – Karcag 3:4
Góllövők: Szőke R. (3), 

Szentannai Z.

Megyei III. osztályú 
Labdarúgó Bajnokság

Kétpó – Karcag II. Agros-
print 3:1

Kétpó, 150 néző. Jv.: Nagy
Góllövő: Albert
Ez volt az őszi szezon utolsó 

mérkőzése.
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

November 14. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
November 15. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva
 13 órától Oroszlán – Kór-

ház úti
November 16. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 17. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 19. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
November 20. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Lapzárta: kedd 12 óra
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16
November 5-én délután 

egy helyi férfi az egyik üzlet-
ből az eladó mobiltelefonját 
lopta el, amit a rendőrök ná-
la megtaláltak, tőle lefoglal-
tak, így a 22 ezer forintos lo-
pási kár lefoglalással megté-
rült. A tolvaj ellen büntetőel-
járás indult.

November 7-én délután az 
északi városrészen egy he-
lyi férfi állított meg egy au-
tóst, és kiabált vele. A gép-
kocsit vezető férfi kiszállt az 
autóból, hogy beszéljenek 
egymással, mire a másik a 
kezében lévő 30 cm-es késsel 
vágó és szúró mozdulatokat 
tett a férfi felé, aki visszaült 
az autójába, hogy elmenekül-
jenek a helyszínről. Miután 
beszállt, támadója odalépett 
az autó elé és egy baltával be-
verte a bal oldali ajtó ablakát, 
és azt ordibálta, hogy megö-
li. A férfi ismét kiszállt a ko-
csiból, mire támadója a föld-
re nyomta, ütlegelni kezdte. 
Amikor kiszabadult támadó-
ja karmaiból, visszaült a ko-
csijába és a helyszínről elhaj-
tott. Sérülése nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülés. 
A rendőrök a támadót előállí-
tották, majd a házkutatás so-

rán megtalálták és lefoglalták 
a kést és egy fejszét. Az ügy-
ben büntetőeljárás indult.

November 9-én dél körül 
egy román állampolgár ha-
ladt személygépkocsijával a 
4. sz. fkl. úton Kisújszállás 
irányába. Vezetés közben el-
aludt, mely során a jobb olda-
li útpadkára lehajtott és jár-
művével felborult. A veze-
tő és utasa nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett. A vezetővel szem-
ben szabálysértési eljárás in-
dult.

November 10-én délután 
a járőrök ellenőrzés alá von-
tak egy berekfürdői férfit, 
aki egy egész délelőtti italo-
zás után ült autóba. Az intéz-
kedőknek összefüggéstelenül 
beszélt. Vérvételre előállítot-
ták, állapotát a vért vevő or-
vos erősen ittasnak minősí-
tette. Vezetői engedélyét egy 
darabig nem kell keresnie, az 
intézkedés következménye-
ként ugyanis azt bevonják, a 
férfi ellen büntetőeljárás in-
dult.
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U-9 végeredmény
1. Karcagi SE 5 5 0 0 10 0 15
2. Kenderes 5 3 1 1 13 4 10
3. Kisújszállás 5 1 3 1 7 4 6
4. Kun FC 5 1 1 3 1 10 4
5. Fegyvernek 5 0 3 2 1 4 3
6. Kunhegyes 5 0 2 3 2 12 2

Csapat tagjai: Russzó A., 
Csontos Gy., Balajti J., Mol-
nár J., Karsai A., Karsai B., 
Tóth G., Antal A., Farkas L., 
Vinis M. Edző: Antal Lőrinc

U-11 végeredmény
1. Karcagi SE 5 4 1 0 7 2 13
2. Kenderes 5 3 1 1 9 3 10
3. Kisújszállás 5 2 3 0 5 2 9
4. Kun FC 5 1 2 2 6 8 5
5. Fegyvernek 5 0 2 3 6 14 2
6. Kunhegyes 5 0 1 4 1 5 1

Csapat tagjai: Kapitány M., 
Bajusz Sz., Nábrádi K., Terjék 
I., Örsi I., Bencsik J., Nagy I., 
Szendrei M., Kiss B., Hubai J., 
Mátrai A., Karas L., Mészáros 
M., Kovács M. Edző: Kemecsi 
László

Kistérségi focitorna
November 6-án Kunhegyesen rendezték meg az utánpótlás 

9 és 11 évesek Kistérségi tornáját. Mindkét utánpótlás csapa-
tunk veretlenül nyerte meg a tornát.

Amint azt Gyarmati Imré-
től, a karcagi Karate Szakosz-
tály vezető edzőjétől megtud-
tuk, kiemelkedő eredményeket 
értek el a Sátoraljaújhelyen ren-
dezett  versenyen. Külön dicsé-
ret illeti a Raczkó testvéreket, 
akik itt sem találtak legyőző-
re. Sőt, Raczkó Dániel mindkét 
versenyszámot – kata, küzde-
lem – is meg tudta nyerni.

Eredmények: Raczkó Vik-
tória ifi lány kategória: I. he-
lyezés, Raczkó Dániel serdülő 
középsúly: I. helyezés (küz-
delemben és katában is I. he-
lyezés), Soós Bianka gyermek 
I. nehézsúly: II. helyezés, Ke-
mény Anett gyermek nehéz-
súly III. helyezés.

B. I.

Sikeres karatésok


