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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A kerület nemcsak terje-
delmes, hanem változatos is, 
mert míg Karcag két legfor-
galmasabb útja is érinti, illet-
ve átszeli, addig a városszélen 
már nádas, gödrös terület, 
és egy tisztítás, tereprende-

zés alatt lévő szép régi temető 
szegélyezi. Utcái némelyike 
kilométer hosszú, némelyike 
meg apró, mindössze néhány 
háza van.

Az említett nagy utak-
ra elég sok a panasz. A De-
ák körút, a Madarasi és a Kis-

újszállási út forgalmát köti 
 össze, és az ott átmenő nagy 
forgalom joggal váltja ki a vá-
rosrész lakóinak az ellenér-
zését. Pánti Ildikó szerint a 
megoldást egy várost elkerü-
lő útszakasz megépítése je-

lentené, ami vélhetően nem 
a közeljövő munkája lesz. A 
Kisújszállási útnak a minősé-
gével van baj, de már legalább 
másfél évtizede. A megjaví-
tásával kapcsolatos ígéretek 

A 8. számú kerület a város dél-
nyugati oldalának utcáit fog-
lalja magába. A terjedelmes ke-
rület mintegy 850 ingatlaná-
nak legnagyobb része a családi 
házas övezetbe tartozik, de tár-
sasházak is találhatók benne. A 
közintézmények közül egy böl-
csőde és egy óvoda (Széchenyi 
sgt. - Vasút utca és Villamos ut-
ca sarka) a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Általános Iskola és 
Diákotthon működik itt. Pánti 
Ildikó képviselő maga is a Per-
nyészug, az Erkel Ferenc utca 
lakója, és második ciklusban 
(közmegelégedéssel) látja el a 
képviselői teendőket.

Pánti Ildikó
8. sz. kerület

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

Annak idején, 1888. szeptem-
ber 30-án ötvenhárom helybeli 
iparos vett részt azon a gyűlé-
sen, amelyen az 1884. évi XVII. 
törvény előírásai nyomán meg-
alapították az Ipartestületet. A 
város egyetlen, a „Boldog bé-
keidők”-ben alapított és má-
ig működő testülete/szervező-
dése az eltelt két emberöltőnyi 
idő alatt több válságot élt át, sőt 

jó negyven évre el is felejtették. 
Mégis mindig talpra állt. Az el-
ső kiemelkedően jó időszakot 
a megalakulás utáni néhány év 
jelenti. Egy-két év alatt új ala-
pokra helyezték az iparosság 
érdekvédelmét, megszervez-
ték az iparos- és kereskedő ta-
noncoktatást (1890), a munkás-
gimnáziumot, és megvetették a 

kulturális igényeket kiszolgáló 
könyvtáruk alapjait. A máso-
dik nagy időszak 1903-tól, Kása 
József építőmester elnökké vá-
lasztásától számíható. Kása Jó-
zsef önzetlensége tette lehetővé, 
hogy tizenöt évvel az alakulás 
után emeletes székházat vehes-
senek birtokba az iparosok. Az-
után jött a világháború, a kom-
mün, a megszállás, a pénzrom-

lás, a gazdasági válság, majd 
újból egy háború, újból pénz-
romlás, még később negyven 
évnyi szünet az Ipartestület tör-
ténetében. Az 1990-es évek ele-
jétől id. Kurucz István elnöksé-
gének kezdetével számolható a 
harmadik kiemelkedő időszak. 
Ha jól belegondolunk, Pista bá-
csi munkája az alapítók tettei-

vel mérhető. Az országban má-
sodikként visszakapott épület-
részben ismét megindította az 
irodát, szervezte az érdekkép-
viseletet, felvette a kapcsolatot 
a társszervekkel, a szakmun-
kásképzővel, s szinte azonnal 
rendezvények sorát (Mikulás 
ünnepség, nyugdíjas találkozó, 
farsang) indította el, amelyek 
a közgyűléseken túl a közös-
séget igyekeztek megformálni, 
egyben tartani. Személyesen is 
minden fórumon az iparosság 
szószólója volt. A Karcagi Ipar-
testület ekkortól lett az IPOSZ 
aktív tagja, s a ‘90-es évektől 
a karcagi önkormányzatba is 
rendszeresen delegál tagokat a 
helyi iparosság. 

Ma, 2008 novemberében Ku-
rucz István útépítő vállalko-
zó az Ipartestület elnöke, aki 
önkormányzati képviselő is, a 
Pénzügyi Bizottság vezetője. 
Mint mondja, jelenleg a nyug-
díjasokkal együtt (akik tisztelet-
beli tagok) 220 fő az ipartestüle-
ti tagság, közülük 100-110 fő az 
aktív iparos. Közösségüket ré-
gebben nagyon komoly és ko-
molyan vett szakmai és erköl-
csi elvárások fogták össze, ami-
ket megpróbáltak maximálisan 
betartatni. Mára, ahogy az ipar-
testületek jogaival és lehetősé-

Ünnepelnek az iparosok
Kettős évfordulóról emlékeznek a karcagi iparosok novem-
ber 22-én szombaton. Az egyik alkalom az Ipartestület száz-
huszadik születésnapja, a másik az Iparosotthon, az ipartes-
tületi székház átadásának százötödik évfordulója.

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy 

2008. november 27-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel

Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart, a Városháza 1. sz. tanácskozó ter-

mében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Csúcsra 
csúcsok

Nemrég vonatablakból, 
nem sokkal Monor után, Pest 
felé haladva, egy betonkerí-
tésen graffiti feliratot láttam. 
Lassított a vonat, így kétszer 
is elolvashattam a nagy –vél-
hetően festékszóróval – pi-
ros és fekete betűkkel felírt 
szöveget. Amely első olvasat-
ra egy látszólag értelmetlen 
szóval kezdődött: „Elcsúcs-
tad…”! Utána néhány nyom-
dafestéket nem tűrő jelző kö-
vetkezett, végül a miniszter-
elnök beceneve. (Ezeket nem 
idézném, bár Gy. F. nyilvános 
szóhasználatában is gyakorta 
előfordul.) Már-már megmo-
solyogtatott volna a felirat, de 
jobban belegondolva, sajnos 
téved a graffiti szerzője, aki 
kétségtelen, nem a kormány-
párti szavazóbázishoz tarto-
zik. Ugyanis ezek a csúcsok, 
amiket az elmúlt hetekben a 
miniszterelnök megmászott, 
ill. meghágott, valójában el-
fedik sokak szeme elől azo-
kat a mélységeket és szakadé-
kokat, amelyben az ország és 
népe van. Amolyan kommu-
nikációs csúcsok ezek, ame-
lyek erősítik a kormányzópárt 
szavazótáborát, függetlenül a 
közvélemény-kutatások pilla-
natnyi előrejelzéseitől. A „pi-
ár” szakemberek ugyanis tud-
ják jól, hogy a csúcsra mászá-
sok többnyire közös erőfeszí-
téssel és összefogással járnak 
együtt. (Pl. egy Himalája- ex-
pedíciónál, ahol lavinaomlás 
veszélye is fönnállhat.) Így hát, 
aki nem akarja a közös csúcsra 
járogatásokat, az nem is lehet 
közösségi ember, csak felelőt-
len individualista. És ez  az ún. 
baloldali választók tudatalatti-
jában megragad. Ezért van az-
tán csúcs hátán is csúcs; nem-
zeti, gazdasági, szlovák–ma-
gyar és egyéb. Hogy az egész-
nek semmi értelmük sincs? 
Sőt, némelyiknek a csúcsa 
földbe fúródik (megérjük azt 
is, amikor Gyurcsány Ferenc is 
ugyanúgy nyilatkozik majd a 
dunaszerdahelyi magyar szur-
kolókról, mint Eörsi Mátyás).

Sokan pedig ugyanúgy nem 
látják a csúcsoktól a szakadé-
kot, mint fától az erdőt. Szó-
val, ál-csúcsok ezek. Viszont 
meg van az a veszélye, hogy a 
csúcsról lepattanó szikladarab 
nem a csúcsra hágó állcsú-
csát kapja telibe, hanem a mi-
énket. Ráadásul mivel lejjebb 
vagyunk, erősebben is…

- ács -

HÍREK
Karácsonyi vásár

A Református Nőszövetség 
mindenkit szeretettel hív és vár 
a már hagyománnyá vált kará-
csonyi vásárára.

A vásár helye: Karcag, Rákó-
czi út 3. (volt Leánykollégium).

A vásár időpontja: 2008. de-
cember 5. és 6. (péntek, szom-
bat) 9-16 óráig.

Ruhát, játékot (tisztán és 
épen) és minden egyéb olyan 
tárgyat szívesen fogadunk ado-
mányként, amelyekre önöknek 
már nincs szüksége és jó szív-
vel felajánlják a vásárra.

Az adományok begyűjté-
se 2008. december 3-én és 4-én 
(szerda, csütörtök) 9-16 óráig a 
vásár helyszínén. 

A vásárból összegyűlt össze-
get az idősek, egyedülállók és 
rászorultak karácsonyi szere-
tetcsomagjára fordítjuk.

Karcagi Református 
Nőszövetség elnöksége

Figyelem!
A Vöröskereszt területi cso-

portja szervezésében 2008. no-
vember 24-én (hétfőn) 8-13 
óráig a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban véradást 
szervezünk.

Mindenki segítségére számí-
tunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és 

ismerőseit 2008. november 24-
én (hétfőn) 16 órakor kezdődő 
könyvbemutatónkra, amelyen 
Nagy Jenő: Kultúrnövényeink 
gyógyhatása című könyve ke-
rül bemutatásra.

A rendezvény helye: Városi 
Csokonai Könyvtár.

Szeretettel várják a rendezők!

legalább ilyen régiek. Újab-
ban a Kisújszállási úti kerék-
párút felújítása is szükségessé 
vált. A kerékpárutak is kop-
nak, használódnak, ez az út 
pedig iskolába, városba járó 
útvonal, amelyen a Kertvá-
rosban épült áruházak meg-
nyitásával a forgalom is je-
lentékenyen megnövekedett. 
A javítások megindítása vagy 
szorgalmazása része a képvi-
selői terveknek, remélhetőleg 
a közeljövőben a kivitelezé-
sükre is sor kerülhet…

Az itteni utcák útjai és út-
alapjai már a nagy útépítési 
hullám első éveiben megépül-
tek, ám – mondja a képvise-

lőnő – maradt hosszabb-rövi-
debb burkolatlan utcaszakasz 
éppen elég. Ezek lefedése, az 
útalapépítés négy évig tar-
tott, de végre is a befejezéshez 
közeleg. Tavaly a hosszú Ber-
csényi utcának a Vörösmarty 
és a Hunyadi utcák közé eső 
szakaszán készült útalap, ez 
folytatódott 2008-ban a Hu-
nyadi és a Fürst S. utcák kö-
zötti rész útalapjával. Tavaly 
kapott burkolatot a Délibáb 
utca Jókai utca és a Széchenyi 

sgt. közé eső része, az idén a 
Munkácsy utca hiányzó ré-
sze készült el. Ezzen felül má-
ra csak egy szakasz vár bur-
kolásra, mégpedig az Aká-
cos utcán. Remélhetőleg azt 
is sikerül megszervezni, mert 
az utca maga nagyon szép és 
rendezett. 

A járdajavítási keretből a 
Vasút és a Jókai utcák közöt-
ti városrészen sikerült a nyár 
folyamán 500 m²-nyi felújí-
tást elvégeztetni és jelenleg – 
épp a napokban – további 200 
m² járda felújítása van folya-
matban a Kisújszállási út és a 
Deák körút közötti utcákban. 
Egyébként pedig nagyon sok 
járdátlan oldali ingatlan előtt 
készítettek betonjárdát a tu-

lajdonosok. Három-négy ház-
ban mozgássérült vagy kere-
kesszékkel közlekedő család-
tag is van. Ide családi össze-
fogással építettek betonjárdát, 
aminek anyagát a képviselői 
keretből fedezték. Ilyen jár-
daépítést a jövő esztendőre is 
terveznek, ahol a lakók jelzik 
ezt a szándékukat.

A városnak a régi betelepü-
lésű részeire, amilyen a szó-
ban forgó Pernyészug is, nem 
jellemző a nagy esők okozta 

vészhelyzet, a magasabb fek-
vésnek és a jó karban lévő víz-
elvezető árkoknak köszönhe-
tően a csapadékvíz akadály 
és kár nélkül levonul. Amióta 
pedig a Városgondnokság az 
Akácos és a Csokonai utcák 
kereszteződésében lévő áteme-
lőrendszert mobilszivattyú-
val erősítette meg, még az ár-
kok sem telnek meg nagyobb 
esőkor. Természetesen állan-
dó odafigyelést igénylő mun-
ka ez, és mindig vannak fel-
újításra, tisztításra váró árkok. 
A munkát folyamatosan vég-
zik. Az idén pl. a Deák kör-
út vízlevezetőjét tisztították 
meg. A szennyvízcsatorna-há-
lózat, a Deák körúti gerinc-
vezeték öt év előtti megépí-
tésével ért a finisbe. (A Deák 
körúti csatornaépítés az elő-
ző ciklus kiemelt beruházása 
volt.) Elkészülte újabb lökést 
adott az utcai gerincvezetékek 
megépítésének. Ma már nincs 
a körzetben  szennyvíz csator-
na nélküli utca, a rákötések 
még mostanában is rendszere-
sek. A közvilágítás régóta tel-
jes, egy-két helyen került sor 
az elkorhadt villanyoszlopok 
cseréjére, másutt pedig na-
gyobb fényerejű lámpákat he-
lyeztek el.

Terjedelem is van a vilá-
gon, befejezem a beszámolót, 
kiegészítve még azzal, hogy a 
régi városrészi temető, a Szí-
vos temető megtisztításán ta-
valy az egyházközség és a Vá-
rosgondnokság is dolgozott. A 
terület megtisztítása nagyon 
szépen halad. Reméljük, jövő-
re újabb parcelláról sikerül le-
vágni a bokrokat és a bozótot 
– nézi az öreg temetőt a kép-
viselőnő, akinek sok egyébbel 
együtt ez is szívügye.

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

Meghívó
A „Mindig van remény” 

Daganatos Betegekért Ala-
pítvány szervezésében 2008. 
november 27-én (csütörtö-
kön) 16 órai kezdettel „A 
daganatos betegségekről 
mindenkinek” címmel Dr. 
András Csilla, a debrece-
ni Onkológiai Klinika Ad-
junktusa tart előadást.

Az előadásra tisztelettel 
meghívjuk az érintetteket, 
a pártoló tagokat, valamint 
minden kedves érdeklődőt.

Az előadás helye: Egye-
sületi ház. Karcag, József A. 
utca 2.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

A Takács Péter Úti Óvoda
Szülői Munkaközössége

Alapítványi Bált szervez 
(vacsora, műsor, tánc, zene, tombola)

2008. december 6-án 18 órakor 
a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola 

és Gimnázium ebédlőjében.
A szülők támogatják az óvodapedagógusok „Moz-

gás, műveltségfejlesztő” helyi programját, melynek cél-
ja az óvodás korú gyermekek egészséges életmódját segítő 
rendszeres, harmonikus mozgásfejlesztés. A vacsorajegyek 
bevételét képességfejlesztő játékokra szeretnénk fordítani. 
A támogatói és tombolajegyek vásárlásával Nagy Pistike 
gyógykezelését támogatja.

Ezúton szeretnénk kérni az intézmények, vállalatok, 
vállalkozók és magánszemélyek segítségét, felajánlását.

Felvilágosítást a következő telefonszámon adunk: Kar-
dosné Szilágyi Anikó 06/30-659-4053, Takács P. Úti Óvo-
da 59/311-862.

Vacsorajegyek 2008. november 26-ig 3.500 Ft-os áron 
vásárolhatók az óvodában.

Mindenkit szeretettel várunk, segítőszándékát előre is 
köszönjük!

A Takács Péter Úti Óvoda
szülői munkaközössége

Pályázatíró 
tanfolyam

A Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területi Szerveze-
te 2008. december 13-án 10:00 

– 16:00 óráig Az első pályáza-

tom – A pályázatírás alapja, 

avagy hogyan készítsem el sa-

ját pályázatom című továbbkép-
zést szervez.
Részvételi díj: kamarai tagoknak 

6.000 Ft, nem tagoknak 
 12.000 Ft.
Helye: Kátai Gábor Kórház – Kar-

cag, Zöldfa út 48.
További felvilágosítás: 59/503-387.
Jelentkezési határidő: 2008. decem-

ber 3. 
Részvételi díj utalása:  11745073-

20108014. (2008. december 3-ig)
Jelentkezni e-mailben is lehet: ben-

csikneildi70@freemail.hu.
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Par la men ti Nap ló

Idézet az Index című in-
ternetes lap hétfői, november 
17-i parlamenti beszámolójá-
ból: „Amikor Varga azt fir-
tatta, hogy a kormány akkor 
mire is költi az IMF-hitelt, 
az egyik szoci bebődült: elis-
szuk. A Vargával pengét váltó 
Veres János szerint igazából 
csak formai vita van a Fidesz 
és a kormánypárt között, tar-
talmi nincs. Hiszen mind-
két fél pontosan tudja, és ér-
ti, hogy a lehívott pénzeket 
az állam nem elkölti, hanem 
a jegybank devizatartalékait 
erősíti e summákkal.”

Valahogy így kezdtük ezt 
a hetet. A költségvetési bi-
zottság délelőtt megtárgyal-
ta a „bankmentő” csomagnak 
nevezett törvényjavaslatot, 
amely súlyos forintokkal hiva-
tott a bankokat megsegíteni. A 
javaslat annyira rosszul sike-
rült, hogy a bizottság többsé-
ge nagy egyetértésben szavaz-
ta le, minősítette tárgyalásra 
alkalmatlannak. (Az MSZP-
képviselők támogatták, de úgy 

hiszem ők is csak udvariasság-
ból, mivel a pénzügyminisz-
ter személyesen volt jelen.) Ezt 
követte a plenáris ülés, ahol 
felszólalásomban a 25 milli-
árd dolláros hitelfelvétel né-
hány részlete után érdeklőd-
tem. Mire is fogják ezt a pénzt 
elkölteni? – érdeklődtem az öt 
méterre ülő miniszterelnöktől. 
Tőle ugyan választ nem kap-
tam, de egy borízű hang be-
üvöltött az MSZP-frakció so-
raiból: „Elisszuk!”

Na végre! Most legalább 
megtudhattam, megtudhat-
tuk. Mert az is baj persze, ha 
ködösítés van. Ha nem tud-
juk, hogy mit is vesz az ország 
lakossága a nyakába. Ha nem 
közlik velünk, hogy a felvett 
25 milliárd dollárnak mennyi 
lesz a kamata, a törlesztése, 
mikor is kell ezt majd vissza-
fizetni. De legalább most vé-
ge a bizonytalanságnak, hogy 
mire is megy a pénz! Ismeret-
len bekiabáló szocialista kol-
légám megmondta azt, ami-
re egy hónapja hiába kérünk 

választ. Elisszuk! Ám tudják 
milyen a kötözködő ellenzé-
ki? Csak kíváncsi lenne arra, 
ki is fogja ezt elinni? Mi vala-
mennyien? Vagy csak a beki-
abáló pártja? Mikor isszuk el? 
Most azonnal elkezdjük, vagy 
csak a választási kampány-
ban lesz ivászat? És akkor még 
fel sem vetettem, hogy mit fo-
gunk inni? Sört? Bort? Pálin-
kát? Vagy ásványvizet és üdí-
tőitalt? Vagy a honi tejterme-
lők megmentésére csak és ki-
zárólag tejet?

Mindjárt rá is jövünk, hogy 
ezt a pénzt még elinni sem 
olyan könnyű. Talán fel kel-
lene állítani egy bizottságot, 
ami szakértőket bíz meg a 
kérdés alapos tanulmányozá-
sával. Esetleg kérjük külföldi 
tanácsadók segítségét, úgy-
is ők adják a pénzt, biztos eh-
hez is értenek. És amíg a dön-
tés meg nem születik, addig 
vigasztaljuk magunkat azzal: 
„ma még nem ittunk sem-
mit…” De majd holnap!

Varga Mihály

Elisszuk! Elisszák?

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

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS 
ZENEKARRAL!

Helyszín:  Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Időpont:  2008. november 22. (szombat)

Program:
17.00 – 18.30 APRÓK TÁNCA
 Tánc, játék, kézműves-foglalkozás
 Szeretettel várjuk a nagyóvodásokat és kisisko-

lásokat!
19.00 – 21.00 TÁNCHÁZ az ifjak és örökifjak részére
 Tánctanulás a törökszentmiklósi MIKLÓS 

Táncegyüttes vezetőivel, a talpalávalót a PIPÁS 
ZENEKAR húzza!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium tá-
mogatásával, a Reneszánsz év – 2008. programsorozat ke-
retein belül valósul meg.

A Bibliáról a Magyar Tudomány 
Ünnepén

A Szentírás története volt a témája annak a tudományos 
ülésnek, amelyet a Magyar Tudomány Napján és a Biblia 
Éve kapcsán a református és s római katolikus egyházkö-
zség, valamint a Városi Önkormányzat rendezett 2008. no-
vember 7-én. Dr. Fazekas Sándor köszöntője után Török 
László teológiai tanár (Eger) a Biblia könyveinek történeté-
ről szólt, prof. Dr. Gaál Botond a Református Hittudomá-
nyi Egyetem tanára a Munkácsy trilógiát elemezte. A tudo-
mányos ülés után dr. Ötvös László lelkész, történész Biblia-
gyűjteményének legszebb darabjaiból nyílt kiállítás. 

Sorstársak évzárója
Az éves munkáról, a sorstársakat érintő fontosabb 

eseményekről számoltak be a 2008. november 15-
én délután tartott közgyűlésen a Mozgássérültek J-N-
Sz. Megyei Egyesülete karcagi csoportjának vezetői. A 
több száz tagot számláló csoport az utóbbi években 
igazi jó közösségé érett, amely megfelel a tagság el-
várásainak, érdekei képviseletének. Szekeres György 
elnök úr beszámolója szerint az elmúlt évben minden 
csütörtökön (9-11 között) ügyeletet tartottak a Rákóczi 
utcai irodában, a hónapok utolsó péntekén pedig 70-
90 fő részvételével csoportgyűlést (és estebédet) szer-
veztek. Három alkalommal (Gyopárosfürdőn, Füzes-
gyarmaton és Túrkevén) voltak kirándulni, mindenütt 
élénk érdeklődés mellett, összesen 165 tagtárs részvé-
telével. Négy éve, hagyományteremtő szándékkal ren-
dezték meg az első kistérségi találkozót. A célt elérték, 
mert azóta rendszeressé lett egymás rendezvényeinek 
látogatása, ami magával hozta a városok közötti kap-
csolatok javulását. Az idén a városon belüli szerveze-
tekkel és alapítványokkal indítottak el egy hasonló ta-
lálkozási lehetőséget, a szeptember 21-i Esélyegyenlő-
ségi Világnapot, ahová a helyi szervezeteken túl, más 
városokból is hívtak vendégeket. A kedvező fogadtatás 
máris megmutatkozik. A mozgássérültek rendezvénye-
it az önkormányzat minden esetben támogatta. Köszö-
netük tolmácsolása mellett az elnök úr több a kerekes-
székkel, illetve EL-GO-val közlekedőknek gondot okozó 
problémára (járdák, utak, átjárók) hívta fel az illetéke-
sek figyelmét. Az elnöki beszámoló után dr. Bótáné Ko-
csis Júlia önkormányzati képviselő üdvözölte a csoport 
tagjait, majd Fejes Zoltán, a rendőrkapitányság vezető-
je válaszolt a közlekedéssel, közbiztonsággal kapcso-
latban feltett kérdésekre. A gyűlés hivatalos részét dr. 
Urbán-Szabó Béla, a mozgássérült egyesület megyei 
elnökének összefoglalója zárta. A napirendek végez-
tével a zeneiskolások, a Biljana néptánccsoport és Bar-
ta András nótaénekes adott műsort, majd estebéd kö-
vetkezett.

Elek György

geivel együtt ez is jócskán felhígult, eltünedezett. 
Ezért lesz az elkövetkező időszak feladata a vál-
lalkozók és az iparosok egységben tartása és a fi-
atalok mozgósítása. Közülük egyébként már töb-
ben utat találtak az Ipartestülethez, mert annak az 
újabb igényekhez szabott szolgáltatásai között az 
információcserére, a pályázati lehetőségek figye-
lésére, felmérésére és a pályázatokkal kapcsolatos 
útmutatásokra is gondoltak. A helyben jelentkező 
gondok egyébként az országos jelenségekhez kap-
csolódnak: a feketemunka, a megromlott fizetési 
morál, a szűkülő lehetőségek mind-mind rontják 
az iparosok esélyeit. Nem véletlen tehát – mond-
ja az elnök -, hogy országosan tizenkétezer val-
amiféle társaság csődeljárás, közülük 9.600 fel-
számolás alatt áll, s a több tízezer egyéni vállalko-
zó mozgása is állandó, s úgy tűnik, több köztük 
a megszűnő, mint az alakuló. Szóba kerül a száz-
ötéves ipartestületi székház. A most átadott Nim-
ród Szálló külsejét láthatóan ehhez igazították, de 
most már fordult a helyzet, a székházon kellene 
javítani. Az elnök széttárja a kezét, 80-100 milliós 
költséget jelentene, de annyi pénze az Ipartestü-
letnek 1888 óta összesen se volt. Az egyetlen be-
vételi forrás manapság a tagdíj, abból a rendezvé-
nyeket és az ügyfélszolgálati munkát finanszíroz-
zák, a szigorú takarékosságot tartva szem előtt. A 
felújítás viszont tényleg mindenképpen szükséges, 
az önkormányzat megfelelő pályázat esetére ígér-
te is jóindulatát. Igyekeznek megtalálni a módját, 
hogy a szervezet és a székház is megújulva nézzen 
a következő százhúsz év elé. A Karcagi Ipartestü-
let tehát él és dolgozik, s kívánjuk neki, hogy vég-
re „Isten áldja a tisztes ipart!”

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Ünnepelnek 
az iparosok
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Mi jut eszükbe először az em-
bereknek, ha Skócia kerül szó-
ba? A whisky, a skót viccek, 
Nessie és a golf. Meg az, hogy 
de jó lenne eljutni oda! Ha csak 
pár percre is, de november 17-
én Kisari Katalin tanárnő ve-
zényletével minden érdeklődő 
elutazhatott Skóciába, ahol a fű 
zöldebb, a közlekedés fordított, 
a férfiak pedig szoknyát horda-
nak. Ezek megidézéséhez nem 
csak a képek, hanem az ott ka-
pott skót tea és teasütemény is 
hozzájárult.

Augusztus 8-án, az Olimpia 
megnyitójával egy időben, Elek 
Ágnes tanárnő szervezésének 
köszönhetően gördült ki a busz 
Karcagról. Utunk során, első-
nek Brüsszelben élvezhettük 
hosszabb ideig, hogy nem mo-
zog alattunk a talaj. Ez idő alatt 
fedeztük fel az EU főváros kin-
cseit, mint a Palotát, a Szent Ja-
kab templomot, az Atomiumot 
és az ezúttal felöltöztetett Pisi-
lő Kisfiút.

Másnap hajnalban keltünk át 
komppal a csatornán. Már első 
nap megéreztük, mennyire vál-
tozó az időjárás a szigeten: a ha-
jóút alatt végig esett az eső és 
hatalmas szél volt, a fedélzet-
re kimerészkedők bizony meg-
tapasztalhatták, milyen is le-
het az, amikor „baj van a részeg 
tengerésszel”, kikötéskor azon-
ban már feleslegesek lettek az 
esőkabátok.

Estére érkeztünk Stirling 
mellé Alloaba, ahol megkezdő-
dött az „ember vásár”, azaz ki-
derült, ki melyik családhoz ke-
rül az elkövetkező négy nap-
ra. Ez idő alatt autóbusszal be-
barangoltuk Kaledónia (Skócia) 
fővárosát Edinburgh-t, a hatal-
mas parkkal ellátott Blair Cast-
le-t, a rejtélyes Nessie „lakhe-
lyét”, a Loch Ness-t, a tó partján 
álló Urquhart Kastélyt, a léleg-
zetelállító Glen Coe szorost, a 
skót nemzeti hős, William Wal-

lace emlékművét és a golfosok 
paradicsomát, St. Andrews-t.

A Skóciában töltött napok 
alatt kicsit mindenki beletekint-
hetett a skótok mindennapjaiba, 
a legtöbben vendégszerető csa-
ládokról számoltak be, akik szí-
vesen cserélték (ha még furcsál-
lották is) a teához készített tejet 
citromlére tanárnőék kérésére.

London felé tartva még meg-
álltunk Stratford-upon-Avon-
ben Shakespeare szülőházánál, 
majd másnap gyalogosan felfe-
deztük London nevezetessége-
it is: az óratornyot, mely a Big 
Ben-t rejti tetejében, a Parla-
mentet, a London Eye kapszu-
láiból felülről megcsodáltuk a 
várost, a királyi család „viskó-
ját”, a Buckingham Palotát, a 
Westminster apátságot, a hí-
res Trafalgar teret, a királyi ék-
szereket rejtő Tower-t és a sztá-
rok viaszos mását is a Madame 
Tusseaud’s múzeumban.

Hazafele úton, a változatosság 
kedvéért, a ’csalagúton’ men-
tünk át Franciaországba, ami-
nek fővárosát, Párizst egy fá-
radságos, de látványosságokkal 
teli séta alatt meg is tekintet-
tünk. A nap fénypontjaként pe-
dig a Notre Dame-tól kezdve a 
Louvre-ig mindent, az Eiffel to-
rony tetejéről makett méretben 
is szemügyre vettünk.

Az érdeklődők mellett mi pe-
dig, akik tényleg végigzötyög-
tük a buszon azt a 243 órát és 
6370 km-t, kellemes élmények-
kel gondolhattunk vissza a 11 
napos, élményekkel megrako-
dott utazásra Kisari Katalin ta-
nárnő beszámolójának és fény-
képeinek segítségével.

November 24-én (hétfőn) 16 
órakor Nagy Jenő: Kultúrnövé-
nyeink gyógyhatása című köny-
ve kerül bemutatásra a Váro-
si Csokonai Könyvtárban. Sze-
retettel várják a rendezők az ér-
deklődőket!

Nagy Kata

Látogatás Nessie 
hazájába, Skóciába

- Igazgató úr, mit takar pon-
tosan ez a díj, milyen munka 
elismeréseként vehették át?

- A Foglalkoztatási és Szo-
ciális Hivatal Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálat ala-
pította ezt a díjat, és mint az 
oklevélen is olvasható „…az 
Észak Alföldi Régióban a fia-
talokkal való együttműködé-
séért és sikeres bevonásukért, 
valamint a fiatalok közösségé-
nek fejlesztéséért…” kapta ezt 
az elismerést a Karcagi Ifjú-
sági Ház. A díjátadóra az Eu-
rópai Ifjúsági Hét záró ren-
dezvényén került sor. A díját-
adó mellett intézményünk is 
bemutatkozott egy, az eddi-
gi munkáról összeállított pre-
zentáció erejéig, valamit az 
Ifiházban működő Kunrózsa 
Ifjúsági Néptánccsoport négy 
tagja lépet föl a Kavalkád ne-
vet viselő rendezvényen. Há-
rom teremben folyamatosan 
zajlottak különböző progra-
mok. Itt javarészt ugye a dí-
jazottak mutatkoztak be, de 
más olyan programok is, mint 
a Fiatalok lendületben prog-
ram, vagy a különböző ifjúsá-
gi cserék résztvevői, valamint 
külföldi önkéntes fiatalok. 

- Az elmúlt három évben elég 
sok kihívással néztek szembe, 
hiszen nem pusztán csak fia-
talok bevonásával kellett fog-
lalkozni, hanem egy intézmény 
teljes kialakítását is el kellett 
végezni, szó szerint a pincétől a 
padlásig. Ahogy én látom, még-
is ez az év sikeredett a legsű-
rűbbre. Több rendezvénysoro-
zatot, pályázatokat, nemzetkö-
zi tábort bonyolítottak le a szo-
kásos szolgáltatásaik mellett. 
Melyiket tartotta ezek közül a 
legnagyobb kihívásnak?

- Egyértelműen a nyári ifjú-
sági csere megvalósítása volt a 
legnagyobb kihívás. Tulajdon-
képpen egy januártól kezdő-
dő projekt volt, amely a pályá-
zatírással indult és a Fiatalok 
lendületben program keretén 
belül valósulhatott meg. Négy 
ország fiataljai vettek részt 
ezen az ifjúsági cserén, a ma-
gyar fiatalok mellett a német, 
lengyel, és francia testvérváro-
saink ifjúsága is képviseltette 
magát. Úgy érzem, hogy ezzel 
is előrébb lépett a ház, hiszen 
nemzetközi program lebonyo-
lításában is van már tapaszta-
latunk.

Emellett még léteznek olyan 
új programelemeink, mint a 
prevenciós előadások, vagy a 

munkavállalási tanácsadás – 
a tavasszal kezdődően, már is-
kolákba is kijárt a tanácsadó – 
igény szerint egyénileg, vagy 
csoportosan is megoldható-
ak ezek a profilok. Szintén a 
tavasz folyamán indítottunk 
táncházat, néptánccsoportot, 
és a Pankkk pályázat keretén 
belül a könnyűzenei rendez-
vényeink is tovább működnek, 
egyre nevesebb előadókkal. 

- A tavalyi évben, de az idén 
is több vidéki helyszínen bemu-
tatkozott az intézmény. Itt if-
júsági találkozókra, tapaszta-
latcserékre gondolok. Ilyen al-
kalmakkor más közösségek 
munkájába is belepillanthat-
tak. Hogy látja a karcagi intéz-
mény helyzetét a környékbeli, 
vagy esetleg távolabbi ifjúsági 
házakhoz viszonyítva?

- Nos igen, a régióban nem 
sok kifejezetten ifjúsági ház 
működik. Hajdúnánáson van 
egy civil működtetésű ifjúsá-
gi ház – ugye a karcagi az ön-
kormányzati fenntartású – 
valamint most Szolnokon in-
dult  be még egy hasonló in-
tézmény. Vannak még civil 
szervezetek, amelyek közössé-
gi tereket működtetnek, ilyen 
például a debreceni Rocksuli. 
Karcagnak az a nagy előnye, 
hogy az önkormányzat tart 
fenn egy ilyen helyet, és ez a 
nagy szó, mert a többi helyen 
inkább a civil működtetők-
nek, ha nem is a szó szoros ér-
telmében, de meg kell küzdeni 
az önkormányzattal. 

Hogy a kérdésre még konk-
rétabban válaszoljak, leg-
utóbb Ibrányban mutatkoz-
tunk be az V. Regionális Ifjú-
sági Találkozón, ahol szintén 
bemutattuk az Ifiházban zaj-
ló munkát, és a hip-hop tánc-
csoportunk is fellépett. Ez a 
találkozó a korábban Karca-
gon megrendezetthez képest 

egy kicsit gyengébb volt, keve-
sebb szervezet vett részt rajta. 
Ezen is érződik, hogy az ifjú-
sági munka egy-két, vagy több 
településen már lehet hogy 
megszűnt. Például Nyírbátor-
ban már nem működik, pedig 
a karcagi találkozón néhány 
éve még találkoztunk. Min-
dent egybe véve, az önkor-
mányzati működtetésnek kö-
szönhetően azért a jobbak kö-
zé sorolhatjuk magunkat.

- Tudom, hogy a mai gazda-
sági helyzetben, ebben a válsá-
gos időszakban nehéz előre ter-
vezni, de mégis felteszem a kér-
dést: Milyen programokkal ké-
szülnek a jövő évre, lesznek-e 
újabb szolgáltatásaik?

- Azokat a programeleme-
ket, amelyeket ebben az év-
ben új elemként tüntettünk 
fel, azokat folytatjuk a jövő 
évben is. Például a prevenci-
ós előadások nagyon-nagy si-
kert arattak, ezek mindig ak-
tualizálható témák, tehát újra 
indítjuk. De ebben az évben 
több szervezettel is együtt-

működést kezdeményeztünk, 
amelyek sikeresen alakultak. 
Ilyen a Bengecseg Alapítvány 
akikkel kézműves foglalko-
zásokat szerveztünk, vagy a 
Természetvédelmi Őrszolgá-
lattal karöltve is volt szabad-
téri rendezvényünk „A va-
rázslatos Nagykunság” cím-
mel. Ezek a szervezetek az 
ifjúsági cserében is nagy se-
gítségünkre voltak. Továbbra 
is keressük a kapcsolatukat, 
és közös gondolkodással pró-
bálunk új programelemeket 
kiötleni. A Pankkk program 
jövő májusig tart, tehát ze-
nés rendezvényeink továbbra 
is lesznek, a nyárra gondolva, 
pedig több szabadtéri rendez-
vényt szeretnénk összehozni, 
de arról majd bővebbet a ta-
vaszon tudok mondani. Re-
méljük az anyagi kapacitása-
ink is lehetővé teszik ezeket a 
terveket. 

Továbbra is szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt a 
rendezvényeinkre.

-dh-  

Fiatalok szolgálatában
Országos díjat kapott a Karcagi Ifjúsági Ház

November 8-án a Budapesti Európai Ifjúsági Központ-
ban vehette át a Karcagi Ifjúsági Ház küldöttsége a Mo-
bilitás 2008 „Fiatalok Szolgálatában” díjat. Hét régióban, 
hét intézmény, vagy szervezet vehette át az elismerést. En-
nek apropóján beszélgettünk Mulicz Ferenc igazgatóval, az 
idén három éves intézmény vezetőjével.

A szokott nagy érdeklődés mellett rendezték meg 2008. no-
vember 13-án a Déryné Művelődési Házban a Térségi Kö-
zépiskolák börzéjét. A pályaválasztási kiállítással egybekö-
tött bemutatkozásra az idén a megye nyolc településéről 
19 kiállító érkezett. A középiskolák és szakiskolák kínálata 
mellett a Magyar Honvédség, az Észak-Alföldi Munkaügyi 
Központ és a Karcagi Ifjúsági Ház is képviseltette magát.
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A Foksányi szoros (1985) 
című regénye a 19. század 
utolsó harmadába kalauzolja 
az olvasót.

Az 1877-78-as orosz-tö-
rök háború idején a balká-
ni kisállamok – Szerbia, Bul-
gária, Románia, Görögország 
– orosz támogatással történő 
megerősödését az Osztrák-
Magyar Monarchia meglehe-
tős aggodalommal figyelte, de 
a nyugat sem tudta figyelmen 
kívül hagyni az orosz biroda-
lom növekvő befolyását. Így 
aztán angol és osztrák támo-
gatással egy titkos akció elő-

készítésével próbáltak segít-
séget nyújtani a magára ma-
radt Törökországnak.

Az akció kivitelezését ma-
gyar politikusokra és kato-
nai szakemberekre bízták. 
Az is érdekes körülmény volt, 
hogy ebben az akkori magyar 
emigráció is hajlandó volt se-
gítséget nyújtani a monarchi-
ának. Az angolok fegyvere-
ket küldtek, a magyarok pe-
dig Csíkban és Háromszéken 
megkezdték a toborzást. 

A regény történelmileg egy 
valóságos eseménylánc szá-
lait göngyölíti fel, rendkí-

vül izgalmas és olvasmányos 
formában. Egyszerűen fo-
galmazva – és elnézést a ki-
fejezésért – egy 19. századi 
ügynök-sztoriba csöppenünk 
a Foksányi szorost olvasva. 
És hogy mennyire aktuali-
zálható ez a történet? Pusztán 
annyiban, hogy volt időszak 
– nem is olyan régen – ami-
kor a hazai kül-, és belpoliti-
ka hajlandó, és alkalmas volt 
a magyar érdekek védelmére.

Cselényi Csaba 

Tíz könyv
X. rész

Elérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez. Sokáig töpreng-
tem, hogy vajon melyik író művével zárhatnánk egy tíz-
részes könyvajánlót. Amellett döntöttem, hogy olyan re-
gényről lesz szó, amelyik nem csak irodalmi, nyelvi értékei 
miatt jelentős, hanem tartalmát tekintve aktualizálható 
is. Ezért választottam Cseres Tibort (1915-1993) aki szá-
mos kiváló művel gazdagította a magyar irodalmi palet-
tát. Olyan jelentős művei láttak napvilágot, mint a Hideg 
napok (1964), a Vérbosszú Bácskában (1991), vagy a remek 
Vízaknai Csaták (1988). Jelentős íróról van szó, aki a ma-
gyarság történelmi lelkiismeretének, tartásának, büszkesé-
gének ápolásában kiemelkedő szerepet vállalt.

Október első napjaiban beszéltem Gyurival telefo-
non. Egészsége felől érdeklődtem. Válaszolt: „A so-
ron következő előadásomat megtartom a Katolikus 
Egyetemen, aztán kórházba megyek, az orvosok ezt 
javasolják.”

Október 30-án este telefonált Editke, a felesége: 
„Elment a Barátod…”

A hír torokszorító döbbenetét még most is érzem, 
mikor e sorokat írom… Majd megjelent az újsághír 
is: elhunyt Bodnár György, az Irodalomtudományok 
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Iroda-
lomtudományi Intézetének (nyugalmazott) igazgató-
ja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának Széchenyi-díjas professzor em-
eritusa.

Váratlan volt a távozása – mondhatnám -, de tu-
dom, hogy tisztában volt betegségének végkifejle-
tével, tudta, hogy a kórral szemben nem győzhet. 
Mégsem adta fel, nem foglalkozott vele, az Életnek 
élt: közölte tudományát, az ismereteket a hallgatóival 
egészen kórházba vonulásáig. Ez volt az életelve: má-
sok hasznára tevékeny életet élni. Sok pályakezdő fi-
atalnak önzetlenül egyengette az útját a tudományos 
pályája kezdetén. Némi öniróniával mondta egyszer: 
„Magam nem lettem akadémikus, de tanítványaim 
közül többen tagjai az Akadémiának…”

Temetésén méltatták a tudományos munkásságát, 
elért eredményeit, a nemzedékeket oktató bölcs pro-
fesszor közvetlen, emberi egyszerűségét, szerénysé-
gét. 

Nagyívű pályát futott be a karcagi Fecske utca 
egyszerű, szerény családi házától haláláig. Akik em-
lékeztek rá a temetésén – az Eötvös Kollégium kép-
viselője, Juhász Ferenc költő, Pomogáts Béla író, a 
Katolikus Egyetem professzora, a Füst Milán Társa-
ság képviselője – mind ezt hangsúlyozták: az egysze-
rű emberek fia, a tudást szomjazók professzora lett, 
tudományának bő forrásából sokat és sokan merítet-
tek.

Karcagi diákként és Gyuri pályafutásának isme-
retében igazolva látom Horváth Ferenc igazgató úr-
nak, a karcagi gimnázium egykori igazgatójának azt 
a bölcs döntését, mikor szélesre tárta a gimnázium 
kapuját az egyszerű emberek gyermekei előtt, mert 
azt vallotta, hogy a szegény emberek gyerekei kö-
zött is vannak tehetségek! Nem szabad őket kallód-
ni, veszni hagyni.

A karcagi – ma Gábor Áron Gimnáziumban ta-
nító, európai színvonalú műveltséget nyújtó tanárok 
voltak Gyuri tudományos munkásságának megala-
pozói. 

Szülővárosához, iskolájához mindvégig hű ma-
radt. Valahányszor előadás tartására kérték, mindig 
és készséggel vállalta. Könyveiből dedikált példányt 
kapott a gimnázium és a Városi Könyvtár.

Nem feledte diákéveinek szűkös anyagi körülmé-
nyeit, ezért évről-évre jelentős összegekkel támo-
gatta a tehetséges, „vékonypénzű” diákokat. Mód-
szere egyszerű volt: a gimnáziumi évzárók alkalmá-
val az arra érdemes diákoknak „kézből-kézbe” adta a 
bélelt borítékot, kedves, gratuláló szavakkal, továb-
bi sikereket kívánva. Aztán amikor már nem vállal-
ta az utazás fáradalmait, magam voltam adománya-
inak kézbesítője.

A gimnáziumban együtt töltött nyolc esztendő 
után, az érettségi találkozókon túl családi körben is 
találkoztunk.

Emlékét, életművét őrizzük. Őrzi Karcag Vá-
ros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Szolgáltatási Irodája, a Gábor Áron Gimnázi-
um igazgatósága és tanári testülete. De emlékeznek 
rá a diákok, akiket pénzadományaival segített, tá-
mogatott.

Végül őrizzük mi, az osztálytársak és tudjuk, hogy 
amíg a téged szeretők szívében, tudatában élsz Gyuri 
– nem haltál meg, csak távol vagy…

Szőllősi János

In memoriam
Dr. Bodnár György

(1927-2008)

A karcagi Varró István 
Szakiskola, Szakközépisko-
la és Kollégium szervezésében 
2008. november 12-én szer-
dán üzemlátogatásra indul-
tunk Szentesre, a LEGRAND 
Zrt. Ipartelepére autóbusszal.

Az Oktatásért Közalapít-
vány „Jó ez a szakma - bemu-
tatom neked” szlogenű, nyer-
tes pályázata tette lehetővé a 
programot. Célja, hogy a szak-
iskolák szakoktatói és szak-
mai gyakorlati oktatást veze-
tői ismertessék meg az intéz-
ményükben tanított szakma-
csoporton belüli szakmákat a 
térségükben élő, szakmatanu-
lásra nyitott, a munkaerő pia-
con hamar érvényesülni aka-
ró 7-8. osztályos általános is-
kolásokkal előadás, szemlélte-
tés, szakiskolai vagy tanüzemi 
látogatás, stb. formájában köz-
vetlen közelről. 

Tanulóink életközelben is-
merkedhettek meg, a cég kü-
lönböző szaktudást igénylő 
munkafolyamataival, elsősor-
ban a tanulható hiányszak-
mákkal, másodsorban a szak-
mával történő későbbi elhe-
lyezkedés lehetőségével. 

Villamos rendszereket és in-
formatikai hálózatokat készítő 
gyártósorokat és összeszere-
lő asztalokat nézhettünk meg 

az érdeklődő gyerekekkel. A 
bemutató egyszerre négy cso-
portban zajlott, forgószínpad-
szerűen vezetett végig min-
ket egy-egy mérnök, és ismer-
tette a látottakat. Zárásként az 
üzem ebédlőjében ebédeltünk 
meg a szakiskola meghívásá-
ra. Az oda- és visszaúton tíz-
óraival és uzsonnával kínáltak 
minket a szervezők. Köszön-
jük: Vargáné Gratz Júliának, 
Nagy Lőrincnek és Csesznok 
Miklós úrnak.

Reméljük az érdekes gyá-
ri kalauz felkeltette a kíván-
csiságot a szakma iránt, talán 
most döntötték el néhányan, 
hogy ilyen szakmát szeretné-
nek tanulni, vagy akikben ez 
már korábban megfogalma-
zódott, azokban is erősödött 
a szándék, a szakmatanulással 
kapcsolatos pozitív várakozás, 
ami később jó hatással lehet 
tanulói intenzitásukra, elköte-
lezettségükre.

A programban résztvevő is-
kolák: Arany János Általános 
Iskola és Zádor Úti Általános 
Iskola Karcagról, Kovács Mi-
hály Általános és Művésze-
ti Iskola Abádszalókról és a 
Kunmadarasi Általános Isko-
la.

Fodor Józsefné
Zádor Úti Általános Iskola

Örömteli esemény részesei 
voltunk az iskolai könyvtá-
rak őszi szakmai napján Bu-
dapesten. Munkaközössé-
günk tagja, Szathmári Lajos-
né munkájáért a Könyvtáros-
tanári Egyesület emlékérem 
életműdíját kapta meg. Ezen 
elismerést olyan aktív, vagy 
nyugállományú könyvtáros-
tanár kaphatja meg, aki isko-
lai könyvtári területen jelen-
tős szakmai múltat és szín-
vonalas tevékenységet mond-
hat magáénak. Évente négy 
emlékérmet (ezek között egy 
életműdíjat) ítél oda a kura-
tórium, ezért is nagy öröm és 
megtiszteltetés számunkra, 
hogy karcagi munkaközössé-
günk tagja kaphatta meg ezt 
a rangos elismerést.

Szathmári Lajosné Erzsi-
ke 1982. évtől nyugdíjazásá-
ig dolgozott a Gábor Áron 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolában mint pe-
dagógus, és könyvtárosta-
nár. Kezdetben a kollégium, 
majd a középiskola könyv-
tárát vezette. A gimnázium 
332 éves múltra tekint vissza. 
A könyvtár 38 ezer kötet-
nyi állománya jelentős mu-
zeális anyaggal is rendelke-
zik. A könyvtárosi tevékeny-
séget Erzsike mindig magas 
szakmai színvonalon látta el, 

s biztosította az oktató-neve-
lő munka hátterét, úgy a ne-
velők, mint a diákok felé. Lét-
rehozta a könyvtár számító-
gépes katalógusát, rendszere-
sen tartott könyvtárismereti 
tanórákat, szakkört vezetett, 
műsorokat szervezett, segítet-
te a tanulók versenyekre va-
ló felkészítését és sikeres pá-
lyázatokkal folyamatosan fej-
lesztette a könyvtárat.

Magyar szakos tanárként 
gyakran irányította a diáko-
kat az olvasás felé, ezzel lét-
rehozta az iskola sajátos szel-
lemi műhelyét. Munkaközös-
ségünkben is aktív szerepet 
vállal. Személyesen is gratu-
láltunk kitüntetéséhez a Vá-
rosi Csokonai Könyvtárban 
megrendezett munkaközös-
ségi foglalkozásunkon.

Dr. Kasuba Jánosné

„Jó ez a szakma - Bemutatom neked”

Hivatása: könyvtárostanár
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Felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is lehetősé-

get biztosít ingyenes facsemeték kiültetésére, közterületeink szebbé té-
teléhez. Az alábbi növények közül választhatnak: mezei juhar, csörgő-
fa, vérszilva, török mogyoró, 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

Felhívás
A Karcag Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága idén is 
megrendezi az 

Aranykapu Karácsonyi vásárt 
2008. december 1. és 31. között. 

Kérjük az árusokat, hogy lekésőbb 2008. november 24-én 
15 óráig jelezzék személyesen a Városgondnokságon (Kar-
cag, Villamos u. 109.) Asztalosné 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
A pályázatot meghirdető szerv

- neve: Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete
- címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A meghirdetett álláshely:
- munkahely: Kováts Mihály Általános Iskola
 Karcag, Kálvin u. 9. 
-  munkakör: igazgató

A megbízás feltételei a közoktatásról szóló többszörösen 
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 18. §. (1.) -(7.) bekezdé-
sében foglaltak alapján:
- a nevelési-oktatási intézmény alapfeladatának megfelelő 

pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai 
végzettség 

- szakmai gyakorlat: legalább 5 év 
- nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakör-

ben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás
Juttatás: Illetmény és magasabb vezetői pótlék a hatályos 

rendelkezések szerint.
Megbízás időtartama: 2009. január 16. - 2014. július 31-ig.
 A pályázat megjelentetésének helye:

 - Oktatási Közlöny
 - www.kozigallas.hu
 - www.karcag.hu
 - Karcagi Hírmondó

 A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási 
 Közlönyben történő közzétételt követő 30 napon belül, 
2008. december 2-ig.

A pályázat benyújtásának helye: Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármestere. 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 16.
A pályázatnak tartalmazni kell:

- a pályázó szakmai életrajzát,
- a szakmai helyzetelemzésre alapozott vezetői programot 

és fejlesztési elképzelést,
- iskolai végzettséget igazoló okmányokat és  erkölcsi bi-

zonyítványt. 

Pályázat
Karcag Városi Önkormány-

zat Képviselő Testülete pá-

lyázat útján bérbeadásra 

meghirdeti az alábbi ingat-

lanjait:

1. Karcag, Széchenyi sgt. 85/A. sz. 
alatti lakás

 A lakás alapterülete: 33,68 m2

2. Karcag, Kórház u. 25. I/6. sz. alat-
ti 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 - átven-
ni és a részletes pályázati felté-
telekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megte-
kinthetőek a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hi-
vatala hirdetőtábláján, vala-
mit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját
2008. november 30-án (vasárnap) 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

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. Faze-
kas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő.

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

Kedves Leendő 
Előfizetőink!

2006 novemberében a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe al-
kalmából Karcagon konfe-
renciát rendeztek a nagykun-
ságiak Bácskába való kitele-
pülésének évfordulójára.

Karcag Város Önkormány-
zata az előadások anyagát ki-
adványban szeretné megje-
lentetni. Ez azonban csak ak-
kor lehetséges, ha a kötetet 
megvásárolni kívánó érdek-
lődők előfizetői lesznek a ki-
adványnak.

Kérjük Önöket, hogy 
amennyiben előfizetésükkel 
támogatni szeretnék a könyv 
kiadását, a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ 
 Tourinform Irodájában Illyés 
Attilánál (Karcag, Dózsa Gy. 
u. 5-7.), tel.: 59/503-225, e-
mail: karcag@tourinform.
hu, szíveskedjék azt megten-
ni. A kötet ára előre látható-
lag 1500.- Ft lesz.

Az előfizetők, támogatók 
nevét természetesen a könyv-
ben feltüntetjük. Előre is kö-
szönjük megelőlegezett bizal-
mukat.

A Kátai Gábor Kórház a lent felsorolt járműveket,
berendezéseket licitálás útján értékesíteni kívánja:

− Renault 19 szgk.
− Ford Ecovan tehergépkocsi
− RABA 15 kistraktor tartozékai:
 talajmaró kar, váltva forgó eke,
 seprőhenger, utánfutó
− Motoros fűkasza
− T25/A-03 típusú traktor + tartozékok
− Gázmentesítő berendezés
− Aggregátor utánfutóval
− Szerelőállvány
− Diesel elektromos erőmű berendezés
− Elektromos targonca utánfutó

Értékesítés helye: Kátai Gábor Kórház (Beszerzési és 
Készletgazdálkodási Osztály) Karcag, Zöldfa út 48.

Ideje: 2008. november 26. 10 óra
Az értékesítendő eszközök megtekinthetők az értékesítés 
napján 9 órától.
Tájékoztatás kérhető:

Babály Tibor (06/30/678-0716)
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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.
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, Balaton 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 
 összkomfortos családi ház eladó, 
 összkomfortos melléképülettel. 
Tel.: 06/30-506-5622.
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.
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)
Karcag, Kórház úti lakótelepen II. 
emeleti lakás eladó. Azonnal be-
költözhető. Tel.: 06/30-525-0760 
Kertes ház garázzsal, melléképü-
letekkel a Jókai utcán eladó. Tel.: 
06/70-527-1099.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
II. emeleti, nyugati fekvésű klímás, 
redőnyös, egyedileg felújított la-
kás eladó. Tel.: 06/30-995-3218.

 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.
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. 
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.  
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 MZ 125 cm³-es motorke-
rékpár és kis súlyú hízó eladó. Tel.: 
06/30-566-8044.
Eladó 4 db Barum gumi + acél fel-
ni. Méret: 185x65 R14 86H. Tel.: 
06/30-410–0126.
Bukósisakok (1-2.000 Ft-ért); 1 és 
2 gombos cserép (10 Ft/db); gim-
náziumi tankönyvek (érettségire) 
eladók. Tel.: 06/70-527-1099.

Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert 
épülettel. Villany, víz, 1 sor gyü-
mölcsfával és szőlővel. Ki van 
szántva a 3. úton. Tel.: 59/300-090.
Jó állapotban lévő, hordozható 
cserépkályha, konyha és szobabú-
torok, rekamiék, fotelek, gáztűz-
hely, varrógép eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Régi fésülködő asztal; szamovár; 
két kerekű kézi kocsi; autógumik 
13-14-es; gáz-vízmelegítő (PB-R4); 
19-es Renault Clio és Twingo al-
katrészek eladók. Tel.: 06/30-363-
7951.
Fekete napraforgó zsákonként kis 
tételben is eladó. 6.000 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-205-7129.

Állat
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.

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.
Lakókocsi téli tárolásához fészert 
vagy garázst keresek. Tel.: 06/30-
869-0296.
’99-es Kia Besta 3 fős, zárt te-
hergk., ’95-ös Seat Toledo 1.9-es 
TD jó műszaki állapotban, hitelre 
10 %-tól eladók. Csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-363-7951.
1.9-es diesel Renault Express, ’93-
as 5 személyes személygépkocsi, 
2 év műszakival, jó állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.   

Apróhirdetés Férfi kézilabda, megyei I. osztály

November 16-án Túrke-
vén került sor a megyei férfi 
kézilabda bajnokság 7-8. for-
dulójára, ahol a karcagi csa-
pat a házigazdákkal és Heves 
együttesével mérkőzött. Erő-
sen tartalékos csapatunk – sé-
rülések és egyéb elfoglaltság 
miatt csupán nyolcan utaztak 
el a mérkőzésre – sajnos el-
vesztette veretlenségét, mivel 
a listavezető, tavaly még az 
NB II.-ben szereplő Heves el-
len 5 góllal alulmaradt, Túr-
kevét viszont legyőzte, így 
még mindig a legelsők között 
foglal helyet a tabellán.

Eredmények:
Túrkevei VSE - Karcagi SE 

27:31 (12:13)
Karcag: Nagy, Örsi (6), Ma-

jor (3), Lajtos (6), Sebők (1), 
Papp (5), Ferenczi (8) 

Csere: Csordás (2) 
Játékos edző: Major János.
M.J.: Aki el tud számol-

ni nyolcig, és azt gondolja, 
hogy mégsem megy a számo-

lás neki, megnyugtatom, jól 
számolt a játékosok számát 
tekintve, nyolcan voltunk 
 összesen. Ez önmagában már 
a legjobb indexe lehet a hét-
végi fordulónak. Végig vezet-
ve nyertünk Túrkeve ellen.

Heves - Karcagi SE 21:16 
(9:9)

Karcag: Nagy, Örsi (5), Ma-
jor (2), Lajtos (5) Sebők, Papp 
(1), Ferenczi (3) 

Csere: Csordás 
Játékos edző: Major János.
M.J.: Gyerekcsapatom na-

gyon jól tartotta magát az el-
ső félidőben, Nagy pedig re-
mekül védett. A második já-
tékrészben viszont gyenge 
védekezésünk és hatástalan 
támadásaink miatt alulma-
radtunk az egyértelműen 
jobb ellenféllel szemben. Elé-
gedettek lehetünk az ered-
ménnyel, mind a nyolcan…

Major János
edző

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

extrákkal, 4 éves, 
friss műszakival 

Karcagon.

Tel.: 
06/20-941-6646.

A Kunhalom Polgári Kör 
 összejövetelén találkozhattunk 
Szabó Zita karcagi származású 
olimpikon triatlonistával. Sze-
pesi Tibor sportreferens meg-
nyitójában röviden bemutatta 
a karcagi születésű versenyzőt, 
aki a pekingi olimpián egyedül 
képviselte hazánkat a triatlo-
nisták női mezőnyében.

Ezután maga a versenyző el-
mondta, hogy általános iskolás 
koráig Karcagon élt, majd Szol-
nokra került. A középiskolában 
matematika tagozatra járt. Ké-
sőbb programozó szakra járt és 
informatikai diplomát szerzett 
az egyetemen. 25 év kemény 
munkája az, hogy az olimpiá-
ig eljutott. Először úszott, majd 
5 év után lett triatlonista. Több 
diák olimpiai bajnokságot nyert 
és ezután jutott ki a genfi euró-
pa bajnokságra. Az egész vilá-
got körbejárta, mert különbö-
ző világkupa versenyeken kel-
lett részt vennie. Hetente 25-
30 órát tölt el edzéssel, ezalatt 
4.500-5.000 métert úszik, 200-
300 km-t kerékpározik és közel 
80 km-t fut. Könnyítések csak 
a versenyek előtt vannak. Az 
olimpiai sportágak versenyez-
nek egymással, hogy megtart-
sák pozícióikat, ezért próbál-
ják limitálni a versenyzők lét-
számát az olimpiákon. Eddig 
ez volt a legerősebb versenye, a 
38. helyen végzett. Az olimpiá-
ra való kijutás az elmúlt két év 
eredménye alapján lehetséges. 
Ez körülbelül 20 versenyből áll. 
A világ több táján edzőtáboro-
zik, például a Kanári-szigeteken 

vagy Tunéziában, Új-Zélandon 
és Ausztráliában. 30 éves ko-
rára bejárta az egész világot. A 
pekingi olimpiára a pályát több 
évig építették – egy magyar 
szakember tervezte a triatlon 
verseny színhelyét. Zita számá-
ra megtiszteltetés volt az olim-
pián való részvétel. Az olimpi-
ai faluból busszal szállították a 
sportolókat a verseny színhelyé-
re. A stadion lenyűgöző látvány 
volt – mondta Zita -, szinte ál-
landóan 90 ezer ember nézte a 
versenyeket. A hatalmas edzőte-
remben rengeteg edzési lehető-
séget biztosítottak. 40 csatornán 
ment az olimpiai adás, minden 
sportágnak volt külön csatorná-
ja. A triatlon verseny színhelye 
40 km-re volt az olimpiai falu-
tól. A kerékpárja 1 millióba ke-
rült, ez volt a legkönnyebb és 
jól megépített kerékpár a me-
zőnyben. Tervei között szere-
pel, hogy december 3-án 3 hó-
napon át egy ausztrál csapattal 
edz majd. Ez talán segíti abban 
a célkitűzésében, hogy tovább 
fejlődjék és komolyabb eredmé-
nyeket érjen el. A szülei sokat 
segítettek nekik, korábban ők is 
sportolók voltak. Édesanyja at-
létizált, kosárlabdázott NB I.-es 
csapatban is. Az édesapja pedig 
versenyszerűen kerékpározott. 
A küzdeni tudást tőlük tanul-
ta. A londoni olimpia még na-
gyon messze van, de mi karcagi 
sportbarátok, szurkolók nagyon 
bízunk benne, hogy oda is kijut 
Zita és tovább öregbíti a magyar 
sport kiemelkedő eredményeit.

Bosnyák Imre    

Egy győzelem, egy vereség

Találkozás Szabó Zita triatlon 
olimpikonnal
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
November 21. péntek
 Mag a jackpot el 

nem választ
 Amerikai romantikus 

vígjáték
November 22. szombat
 A nyomozó
 Magyar játékfilm
November 25. kedd
 Sasszem
 Amerikai filmdráma
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. november 15.
Tukarcs Margit és Kocsis Já-
nos

Halálozás
Bereczky Ilona
 Karcag (1928.)
Lakatos István
 Kg., Zöldfa u. 12. (1942.)
Id. Nagy Zoltán
 Kg., Ady E. u. 42. (1935.)

2008. november 21. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli TV. A Gábor Áron Gimnázi-

um műsora
18.25  Romapercek
19.05  Nagykunsági Krónika. Városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések. Molnár Er-

zsébet műsora
 Vendég: Györgyi Renáta
 - Karcagi hírek. Hírek, informá-

ciók első kézből
 Téma: megemlékezés a Kristá-

lyéjszaka borzalmairól
 - Nem  mindennapi családi cso-

da. Interjú dr. Molnár Sándorral
 - Városi beruházások: interjú 

dr. Fazekas Sándor polgármes-
terrel

 - Pályaválasztási kiállítás a Dé-
rynében

 - Háttér. Fodor Judit műsora
 Vendég: Szabó Imre molnár
20.10 Bibliatörténeti konferencia

2008. november 24. hétfő 

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mobilitárs

18.30  Karcag sport - futballmérkőzés 
közvetítése felvételről

20.10  Nótacsokor

2008. november 25. 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

2008. november 27. csütörtök 
18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli TV. A Gábor Áron Gimnázi-

um műsora
18.25  Kaleidoszkóp
19.05  Nagykunsági Krónika. Városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések. Molnár Er-

zsébet műsora
 Vendég: Szekeres György
 - Karcagi hírek. Hírek, informá-

ciók első kézből
 - Háttér. Fodor Judit műsora
 Téma: méhnyakrák szűrés fon-

tossága
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

Kunmadaras – Karcag 4:3 
(3:1)

Kunmadaras, 130 néző. Jv.: 
Puha (Nagy S., Veres)

Karcag: Móga, Lévai, 
Orosz, Borsi, Domokos A., 
Domokos R., Nagy R., Bujdo-
só, Balogh R., Szabó D. (Szi-
lágyi), Kardos.

Edző: Varga János
A tizenkettedik percben 

Orosz középre ívelt és Kar-
dos kb. 12 méterről a kifu-
tó kapus fölött a hálóba fejelt 
(0:1). A tizenharmadik perc-
ben Kiss L. becselezte magát 
az alapvonalig, majd közép-
re adását Varga Z. laposan a 
jobb sarokba lőtte (1:1). A ti-
zenötödik percben Balogh 
R. passzát Domokos A. cen-
timéterekkel lőtte a léc fö-
lé. A huszonötödik percben 
kb. 30 méterről félmagasan a 
jobb sarokba bombázott (2:1). 
A harmincnegyedik perc-
ben Bartha cselezgetett és 20 
méterről a jobb sarokba lőtt 
(3:1). Az ötvennegyedik perc-
ben Nagy R. az üresen álló 
kapura lőtt, de egy védő még 
a gólvonal elől kirúgta a lab-
dát. A hatvanadik percben 

karcagi szöglet után a lepat-
tanó labdát Lévai 2 méterről 
a hálóba lőtte (3:2). A hatvan-
egyedik percben a kiugró Ba-
loghot Jónás elütötte. A 11-est 
elvégző Kardos lövését azon-
ban Jónás kiütötte. A nyolc-
vannegyedik percben egy 
jobbról beívelt szabadrúgást 
Bartha visszafejelte és Hor-
váth 5 méterről a kapuba fe-
jelte (4:2). A nyolcvankilen-
cedik percben Nagy R. távo-
li lövése a léc alatt a hálóban 
kötött ki (4:3). 

Jók: Jónás, Tóth, Varga Z., 
Enyedi, Herczeg, ill. Orosz, 
Domokos A.

Varga János: Az első negy-
venöt perc csalódás, a máso-
dikban feljavultunk, helyze-
teink is voltak, de nem tud-
tunk élni vele.

Varga László: Az első fél-
idei jó és eredményes játé-
kunk bénítólag hatott az el-
lenfélre.

Ifjúsági mérkőzés
Kunmadaras – Karcag 4:5
Góllövők: Kály (2), Balla S. 

(2), Rajcsányi.
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

November 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti

November 22. szombat
 Berek Kiss A. úti - nyitva

November 23. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

November 24. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 25. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 26. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 27. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

November 28. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Lapzárta: kedd 12 óra
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November 11-én délelőtt egy 
budapesti lakos haladt személy-
gépkocsijával a Kálvin úton 
Kisújszállás felé, s a József A. 
utcára akart balra kanyarod-
ni. Mivel kis ívben hajtotta vég-
re a kanyarodást, így neki üt-
között a József A. utcán a Kál-
vin út irányába haladó kerék-
párral közlekedő helyi férfinak, 
aki az ütközés következtében 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett. A 
kár  összesen 110 ezer forint. Az 
ügyben eljárás indult.

November 11-én a MÁV Ál-
lomás kerékpártárolójából le-
zárt biciklit lopott el ismeret-
len személy, a kár 20 ezer fo-
rint. November 11. és 12. kö-
zötti időben szintén a fenti 
helyről loptak el egy 40 ezer fo-
rintos kerékpárt. Az ügyben el-
járás indult.

November 13-án egy helyi 
lakos házának bejárati ajtaját 
feszítette meg ismeretlen sze-
mély, majd a hátsó nyitott aj-
tón ment be a házba, ahonnan 
kézitáskát tulajdonított el kész-
pénzzel és személyes iratokkal. 

A rendőrök előállítottak egy 
helyi férfit, aki tüzet rakott az 
egyik útkereszteződésben, s a 
tűzfészek közelében megtalál-
ták a sértett tulajdonát képező, 
tűzben megsemmisült okirato-
kat és bankkártyát, valamint a 
férfinél lévő tárgyakat a sértett 
sajátjaként felismerte. Az ügy-
ben büntetőeljárás indult.

November 13-án késő este 
egy idős asszony házába ment 
be ismeretlen férfi, aki pénzt 
követelt, közben a nála lévő vas-
csővel több esetben megütötte a 
sértettet, aki átadta megtaka-
rított pénzét támadójának. Az 
idős asszony nyolc napon túl 
gyógyuló súlyos – koponya-
csont-törés – sérülést szenve-
dett. Az ügyben rablás bűntett 
miatt büntetőeljárás indult.

November 14-ére virradó-
ra ismeretlen személy egy la-
katlan ház verandájának ablak-
üvegét betörte, a házba bemá-
szott és ott szakszerűen elbon-
tott egy barna cserépkályhát, s 
azt eltulajdonította. A kár 120 
ezer forint. Az ügyben büntető-
eljárás indult.

Amint azt a fiatal erőeme-
lő versenyzőtől megtudtuk, 
igen alaposan felkészült a  két 
versenyére. A karcagi önkor-
mányzat támogatásának kö-
szönhetően sikerült a szüksé-
ges gyógyszerek, krémek, ki-
egészítők és egyéb termékek 
beszerzése. Szeptember 27-én, 
a Magyar Bajnokság úgy ter-
vezték az edzőjével, hogy nem 
törekednek a maximális telje-
sítményre, nehogy megsérül-
jön. Így is kiváló eredménye-
ket ért el. Guggolásban 300 
kg-ot, fekve nyomásban 192,5 
kg-ot és húzásban 272,5 kg-ot 
sikerült emelnie. Ezzel az ab-
szolút junior bajnoki címet 
nyerte el. Október 5-én a né-

metországi Lauchammer vá-
rosában rendezték meg a Vi-
lágbajnokságot. A verseny 
színhelye egy helyi közép-
iskola hatalmas tornaterme 
volt. Attila a 90 kg-os súlycso-
portban indult el. Guggolás-
ban 312,5 kg-ra és felhúzás-
ban 275 kg-ra sikerült a juni-
or világcsúcsot javítania. Az 
összetettben 772,5 kg-ot ért el, 
amely egyéni csúcsa is. Ezzel 
a kiemelkedő teljesít ménnyel 
abszolút junior világbajnok 
lett a 90 kg-os kategóriában. A 
fiatal versenyző ezúttal köszö-
ni meg a karcagi önkormány-
zatnak és a Fitness-trade-nek 
a támogatását.

Bosnyák Imre 

A Sport Élet Egészség Ala-
pítvány Közhasznú Szervezet 
köszönetet mond mindazok-
nak, akik a Személyi Jövede-
lemadójuk 1 %-át felajánlot-
ták az Alapítvány részére.

A befolyt összeg: 
499.098 Ft.

A felajánlott összeg az Ala-
pító Okiratban meghatáro-
zottak alapján kerül felhasz-
nálásra.

Köszönjük!

Vincze Dóra
a Kuratórium elnöke

Elek Attila junior világbajnok

Közlemény


