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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az elmúlt évtizedek útépí-
tései után ma már a 4. kerü-
letben is főként a hiányzó ut-
caszakaszok pótlása a legfőbb 
feladat. Az utóbbi időkben a 
Hajnal utca és az Asztag ut-
ca burkolatlan részén készült 
el az útalap. Ahogy a képvi-
selő mondja, ez azért jelentős 

előrelépés, mert így a mind-
két oldalról beépített utcák 
útalapjai teljesnek mondha-
tók. Az új útalapok bitumene-
zése ezután várható. A járdák 
esetében felületjavítás történt. 
A tavasszal 500, most ősszel 
pedig 200 négyzetméteren vé-
gezték el a javításokat. Az Ady 

Endre utca 20. szám alatt kez-
dődő zugban szennyvíz-csa-
torna és a gázvezeték készült, 
így aztán itt jelenleg út és jár-
da helyreállítási munkálatok 
folynak. 

Ez a városrész az 1890-es 
évek végétől, a Tisza-Horto-
bágy árvizének megszűnte 

után kezdett beépülni, mert 
egyébként mélyebben fekvő 
területről van szó. Most már 
nincsenek árvizek, de a mé-
lyebb fekvés miatt nagy oda-
figyelést (és szükség esetén 
gyors beavatkozást) kíván a 

A 4. számú kerület egy újabb 
olyan szelet a városból, ami a vá-
rosközponttól (a Dózsa Gy. út 
torkolatától a Déryné, Kacsóh 
utca, Kertész J. utca, a Piaccsar-
nok térsége) keleti irányban a vá-
rosszélig tart. A központi részen 
a több középület mellett tömb-
lakások is találhatók, a BHG sor 
mögött pedig családi házas öve-
zet. A kerület képviselője már 
második ciklusban Gyurcsek Já-
nos, aki ugyanakkor a Városfej-
lesztési és Városszépítési Bizott-
ság, és a közbeszerzéseket bírá-
ló bizottság elnöke, valamint a 
Pénzügyi Bizottság és a Mező-
gazdasági Bizottság tagja.

Gyurcsek János
4. sz. kerület

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

– A régi Városgondnoksá-
got nemrégiben jelentősen át-
formálták, több eddig vitt fel-

adatkört leválasztottak ró-
la. Az átalakított Gondnokság 
kül- és belterületi karbantar-
tási, erdészeti és belvízvédelmi 
feladatokat is ellát. Mivel in-
dított, mint vezető?

− A legfontosabb a sze-
mélyi állomány megerősíté-
se volt, amit nem létszámnö-

veléssel, hanem átszervezés-
sel hajtottunk végre. Néhány 
kollégánk nyugdíjba vonult, s 

ezzel fiatal szakemberek fel-
vételére nyílt lehetőség. Más-
részt: a közfoglalkoztatottak 
létszámát pályázati forrásból 
sikerült magas szinten tartani 
és itt a munkafegyelemben ja-
vulás tapasztalható. Igaz, sok 
olyan kollégától meg kell vál-
nunk, akik nem hajlandók el-

fogadni az új munkatempót. 
Ez az utóbbi nem túl hálás ré-
sze a vezetői feladatoknak. 

− Kiket üdvözölhettünk az 
új munkatársak között? 

− A felújítási munkák és az 
új zöldterületek kialakításához 
sikerült megnyernem Pádár 
Tibort, s ahogy látható, ez év 
februárjától irányítja ezeket a 
munkákat, mint a közterület-
közparki csoport vezetője. Az 
erdészet vezetője id. Béres At-
tila. Ezt a csoportot személyi 
és műszaki állományában is 
megerősítettük, és a már meg-
lévő munkák mellé beiktattuk 
a város és a kertek között lévő 
„ligeti erdők” felújítását, vala-
mint az Északi és a Szívos te-
metők rendbetételét. Az utób-
biak jó része mára megszaba-
dult az elburjánzott cserjék-
től, bokroktól. Állagmegőrző 
karbantartó munkákra, vagy-
is folyamatos gyomtalanítás-
ra mindig szükség lesz, ehhez 
a lakosság segítségére, közre-
működésére számítunk a ré-
gi családi sírok rendbetételé-
vel és állandó ápolásával. Az 
erdők karbantartása folyama-
tos szakszerű munkát igényel, 
és új erdő ültetésére is lehe-
tőség nyílt. A Kisújszállási út 

Munkában a városgondozók
Az év folyamán a parkrendezésről, erdőkarbantartásról, teme-
tőtakarításról, a kertek közötti útépítésről készített apró hír-
adásaink, és a széltében-hosszában tapasztalható „városkar-
bantartó” munka nyomán kértük fel Molnár Pált, a Városgond-
nokság vezetőjét az utóbbi egy év eredményeinek összegzésé-
re. Molnár Pál önkormányzati képviselő, már majdnem öt éve 
a Városgondnokság munkatársa. Előbb hulladékgazdálkodá-
si programvezetőként dolgozott, 2007. január végétől igazgató 
helyettes, 2008. november elejétől kinevezett igazgató lett.

Folytatás a 4. oldalon

Nagy sikere volt az „ötvenen felülieket” megmozgató ren-
dezvénysorozat keretében meghirdetett számítógépes „tan-
folyamnak”. Dedinszky László tanár úr több csoportban, öt-
vennél több „seniornak” oktatta az egyre nélkülözhetetle-
nebb tudnivalókat. 

Szépülő közterületek

Senior Sport

November 30-án, az ősbemu-
tató 104. évfordulóján Karca-
gon is színpadra kerül Kacsóh 
Pongrác daljátéka, a János vi-
téz. A daljáték librettóját Ba-
konyi Károly, verseit Heltai 
Jenő írta – Petőfi elbeszélő 
költeménye nyomán. Először 
a fővárosi Király Színházban, 
1904. november 18-án adták 
elő, óriási sikerrel. A címsze-
repet az akkori idők sztárja, 
Fedák Sári játszotta-énekelte.

A karcagi előadásra teljes 
gőzzel készül a Pazár István 
karnagy úr dirigálta Szim-
fonikus Zenekar. A lelkes 
és megfeszített munkának 
az emelkedett várakozáson 

túl egyéb okai is vannak. Si-
pos Antal igazgató úr (fuvo-
la) mesélte, hogy a híres dal-
játéknak, amelyet a színházi 
zeneművészetben – jelentősé-
gére nézve – fordulópontnak 
tekintettek a korabeli és a ké-
sőbbi műítészek, szóval Ka-
csóh Pongrác művének zene-
kari anyagát megtalálni egy 
idő után reménytelen vállal-
kozásnak tűnt. Igaz, némi si-
kert azért elkönyvelhettek, 
mert egy nagyon rossz minő-
ségű példányt (partitura nél-
kül) mégis csak sikerült köl-
csönkérni. Ennek a „restau-
rálása” is a próbákkal párhu-
zamosan zajlik, ám a zenekar 

– jó híréhez méltón – nagy-
nagy lelkesedéssel készül, ja-
vítgatja a kottákat és tanul-
ja a műsort. November 30-
ra tehát a csodás dalmű teljes 
szépségében zendülhet majd 
fel a Kultúrpalota nagyter-
mében, és Sipos igazgató úr 
még a Szöktetés a szerájból 
című operánál is nagyobb si-
kert sejt, amiről – mondja – 
igen nagy kár lenne bárkinek 
is lemaradni. Úgyhogy, aki 
szereti a szép, magyaros dal-
lamokat, dalokat mindenkép-
pen nézze meg szimfonikusa-
ink és a debreceni művészek 
előadását.

Elek György  

János vitéz
November 30-án a Dérynében
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Közéleti szilánkok
A hontalanság 

évtizedei
Most, amikor államszintre emelke-

dett az ismét megromlott szlovák–ma-
gyar viszony, föllapoztam Janics Kál-
mán, A hontalanság évei c. könyvét. 
(Alcíme: A szlovákiai magyar kisebb-
ség a második világháború után 1945–
1948.) A könyvhöz, amely 1979-ben 
Münchenben jelent meg, Illyés Gyu-
la írt előszót, ill. bevezetőt. Már az első 
néhány oldal után, egy félelmetesen 
aktuális mondata ötlött szemembe: 
„A szlovákiai magyarság helyzete nem 
egy tekintetben aggasztóbb a románi-
ainál. Nem egy tömbben él; szellemi 
központja saját területén nincs; anya-
nyelvi tudata s védekezése így megtö-
rőben.” Majd később így folytatja: „…
A kép, amit a jövő mutat: homályos. A 
múlt tanulsága azonban egy-két igaz-
ságot kemény vonalakkal ábrázol. Ha 
egy „többségi” ország képtelen arra, 
hogy „kisebbségeit” úgy kezelje, mint 
a többi állampolgárt: méltatlan ar-
ra, hogy azok sorsát irányítsa… Az et-
nikumok már-már riasztóan gyorsuló 
önállósulása: a század váratlan tüne-
te. Az, a nacionalizmus meghökkenő 
tobzódása is. A kettőt mindazonáltal 
lényegileg összerokonítani, az az ok 
és okozat iskolázatlan összetéveszté-
se. Hisz a két irányzat éppenséggel tűz 
és víz.”

Hát igen, ma is ezeket írhatná. E 
jegyzetbe természetesen nem férnek 
bele citátumok, csupán azért idéztem 
ezeket a sorokat, hogy érzékeltessem, 
milyen régi és összetett problémáról 
van szó, amelynek megoldásán a ma-
gyar szellem nagyjai is hosszú időn ke-
resztül töprengtek.

És eszembe jutott az is, hogy most, 
november 28-án Wass Albert est lesz 
a Dérynében; éppen öt hónapra rá, 
hogy Györfi Sándor karcagi szobrász-
művészünk egész alakos Wass Albert 
szobrát Debrecenben fölavatták, hi-
hetetlen előzmények után. (Egy liberá-
lis csoportosulás ugyanis fél évig ágált 
a szobor felállítása ellen; fújta a hamis 
szöveget; Wass Albert nacionalista, és 
fajgyűlölő volt.) A Janics–könyv címét 
tovább „ragozva” döbbentem rá, hogy  
valójában Wass Albert is – mint még jó 
néhányan -, nem is a hontalanság éve-
it, hanem évtizedeit élte, s még holtá-
ban sem hagyják nyugodni egyesek. 
1945 húsvétján lépte át a nyugati ha-
tárt katonaruhában, majd öt évig Né-
metországban élt, ahol volt reformá-
tus világi pap is. Az Államokba pedig 
úgy érkezett egy Ohio-i farmra, hogy 
egy szót sem tudott még angolul. S 
mégis közösségeket szervezett, s olyan 
irodalmi életművet alkotott kinti mun-
kásságával is, hogy sokan Nobel-díjra 
javasolták… Nem folytatom, erről azt 
est folyamán bizonyára sok szó esik 
majd. Csupán egy érdekes adalék, ami 
lehet, hogy nem hangzik el: az 1934-
ben megjelent Farkasverem c. regé-
nyét, amelyért Baumgarten-díjat is 
kapott, szlovák nyelvre is lefordította 
egy bizonyos Emil Boleslav Lukac ne-
vű szlovák író, és még a ’30-as évek vé-
ge felé, meg is jelent Bratislavában…

- 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

A Déryné Művelődési Köz-
pontban 2008. december 2-
án (kedden) 16:30 órakor ke-
rül sor a reneszánsz kor – 
szabadegyetem idei negyedik 
előadására: A reneszánsz kép-
zőművészete – A képzőművé-
szet reneszánsza címmel.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt 

és ismerőseit 2008. december 
1-jén (hétfőn) 17:30 órakor 
kezdődő könyvbemutatónk-
ra, melyen Elek György mutat-
ja be A tűzrendészet és a tűzol-
tóság története című könyvét. 

A rendezvény helye: Városi 
Csokonai Könyvtár. A könyv 
helyszínen megvásárolható 
(2.100 Ft).

Rendezők: Karcag Váro-
si Önkormányzat Hivatásos 
Tűzoltósága, Kunhalom Pol-
gári Kör és a Városi Csokonai 
Könyvtár.

csapadékvíz elvezető rend-
szer jó karbantartása. A vá-
ros belsejéből a keleti oldal fe-
lé igyekvő víznek két jelentős 
gyűjtőszakasza is a 4. kerület-
ben található. Az egyik a Kos-
suth Lajos utca vízlevezetője, a 
másik pedig a 2-0-0-ás csator-
na. Ezeknek a gyom- és nád-
mentesítését, az árok tisztítá-
sát kell rendszeresen elvégez-
ni. Ezek mellett a városgond-
nokság folyamatosan végzi a 
belvízelvezető árkok karban-
tartását. 

A kerület központi részei-
ben a városközpont rehabili-
tációjára kidolgozott pályá-
zatban terveztek jelentősebb 
munkákat. (A pályázat jelen 
pillanatban elbírálás alatt áll, 

de a döntés még nem isme-
retes.) A Déryné Művelődési 
Központ felújítása már kezde-
tét vette. A vakolatot két mé-
ter magasságig eltávolították, 
a fal most szellőzik és szárad, 
a felújítás további szakasza az 
említett rehabilitáció része 
lesz. A város másik központja 
a piac, a Piaccsarnok és térsé-
ge, s a pályázatban a Piaccsar-
nok és a Toronyház közöt-
ti terület felújítása is szerepel. 
Ebbe beletartozik az ott lé-

vő járdák, parkolók megfelelő 
szintű (a BHG sor előtti par-
kolóhoz és járdához hasonló) 
felújítása. A Szent István su-
gárút elején található tömbla-
kás belső udvarán útalap ké-
szült, ami a parkolást és a ga-
rázsba jutást segíti. Itt az em-
lített útalap aszfaltozását, és a 
sugárúti becsatlakozás kiépí-
tését szeretnék majd megolda-
ni. A másik nagy tömblakás-
épület a Dózsa György utca 
elején található. Itt két-három 
éve alakítottak ki parkolót. 
Most az épület melletti szob-
rot áthelyezik a Déryné másik 
oldalán lévő parkba, az üresen 
maradt helyet kell majd ren-
dezni. Míg másutt az átmenő 
forgalom jelent gondot, addig 
a központban, főképp a Piac-
csarnok környékén, a parko-

lás miatt főhet a feje a gépko-
csival érkezőknek. A parko-
lás gondjain igyekezett enyhí-
teni a nemrégiben kialakított 
parkoló a Kertész József ut-
cán, ahol még járdafelújítást 
is végrehajtottak, a járda és az 
úttest közötti részek burkolá-
sa folyamatban van. A parko-
lók ügye egyébként is közpon-
ti kérdés.

A piaccal szomszédos Kut-
hen utcai óvodát, az épüle-
tet és a telket egy befektető 

szerette volna  megvásárol-
ni, hogy ott bevásárlóközpon-
tot építsen. Az önkormányzat 
cserébe egy eurokomfort óvo-
da építését kérte, amire a be-
fektető visszalépett és a kér-
dés jelenleg egyáltalán nin-
csen napirenden. A gyerekek-
hez kapcsolható viszont egy 
másik probléma: a Torony-
ház és a piaci butiksor közöt-
ti játszótér, ami látványnak 
se és játszótérnek se túl im-
pozáns. (Ez akár helyi jelen-
ség is lehetne, mert a városhá-
za mellett található játszótér 
„dettó”.) A 4. számú kerület-
ben egyébként két ilyen is van. 
A másik, a Rét utcán, szintén 
nem más, mint egy játszóele-
mekkel ellátott telek. A To-
ronyház mögötti területet fel-
tétlenül egy nagyon korsze-
rű és sok játékelemmel ellátott 
játszótérré kellene fejleszteni, 
véli Gyurcsek János, nem tit-
kolva viszont, hogy az nagyon 
sokba kerül. Igyekeznek meg-
találni a megoldást. A Rét ut-
cai telek feladatait nagyrészt a 
Sistak környéki szabadidőpark 
létesítményei vették át. A Sis-
tak környékén ugyanis Dobos 
László alpolgármester kezde-
ményezésére tollaslabdapálya, 
szalonnasütő épült, néhány 
játszótéri elemet is elhelyeztek 
és egy tíz gépkocsi részére ele-
gendő parkolót is kialakítot-
tak. Szóval, a játékra, a spor-
tolásra, a kikapcsolódásra is 
alkalmas lett. Az esedékes fel-
adatokat igyekeznek folyama-
tosan és időre elvégezni, sum-
mázta a képviselő. A közeljö-
vő legnagyobb feladata a piac-
tér környékének rendbetétele 
lenne, ám az a városközpont 
rehabilitációs pályázat sikeré-
től függ.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

Meghívó
A „Mindig van remény” 

Daganatos Betegekért Alapít-
vány szervezésében 2008. no-
vember 27-én (csütörtökön) 
16 órai kezdettel „A dagana-
tos betegségekről mindenki-
nek” címmel Dr. András Csil-
la, a debreceni Onkológiai 
Klinika Adjunktusa tart elő-
adást.

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

Az előadás helye: Egyesületi 
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

ADVENTI 
PÁLYÁZAT

Az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó tárgyalkotó 
pályázatot hirdet a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 
Központ. Egyéni és cso-
portos alkotásokkal:  ka-
rácsonyi díszek, dekoráci-
ók, csomagolási technikák 
stb. lehet nevezni. Minden 
alkotáson szerepeljen az 
alkotó neve, iskolája, osz-
tálya.

Korosztályok: 
1.) óvodás
2.) alsó tagozatos
3.) felső tagozatos
4.) szépkorúak
Beadási határidő: 
2008. december 10.
Kiállítás és díjátadás: 

2008. december 16. 15 óra 
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Par la men ti Nap ló

A bőség zavarával küszködik 
az ember, ha valamit ki akar 
emelni a heti parlamenti té-
mák közül. Kezdjük az adótör-
vények szavazásával. Sajnos az 
adócsökkentés továbbra sem je-
lenik meg a rendszerben, a sok 
módosítás – állítólag – egysze-
rűsítést szolgál, bár kötve hi-
szem, hogy az adótanácsadók 
munka nélkül maradnak jövő-
re. Csak egyetlen adókulcs vál-
tozik jövőre, mégpedig az osz-
talékadó 35 százalékos kulcsa 
eltűnik és egységesen 25 száza-
lékos személyi jövedelemadót 
kell fizetni az osztalék után. A 
cégautók adója megszűnik sze-
mélyi jövedelemadó lenni, át-
alakul vagyoni típusú adóvá. A 
parlament majdnem megsza-
vazta azt az indítványt, amely 
25-ről 18-ra csökkentette vol-
na az osztalékadó kulcsát. 189 
igen, és 189 nem szavazat szü-
letett, de mivel egy tartózkodás 
is volt, a javaslat elvérzett.

Szavazott a T. Ház a költség-
vetést kiegészítő törvényjavas-
latokról is. Ennek keretében 

névszerinti szavazásra ke-
rült sor arról, hogy 80 ezer fo-
rintban maximálják a 13. havi 
nyugdíjat és ezt korhatárhoz is 
kötné a kormány. A szavazáson 
az MSZP és SZDSZ képviselői 
igennel szavaztak, azaz támo-
gatták a nyugdíj csökkentését, 
a többi frakció nemmel szava-
zott. A nyugdíjzűrt fokozza, 
hogy még mindig hatályban 
van az a törvény, amely rendel-
kezik a 13. havi nyugdíj össze-
gének jövő évi kifizetéséről.

Apropó! Ha már az SZDSZ-
nél tartok. A parlamenti hét 
meglepetés frakciója lett az 
SZDSZ, már akinek ez megle-
petés. Fodor Gábor elnök hét-
főn este bejelentette, hogy tá-
mogatják a kormányt, és meg-
szavazzák a jövő évi költ-
ségvetési törvényt. Volt, aki 
operett-ellenzékről, volt, aki 
mű-ellenzékiségről beszélt. 
Tény, hogy az SZDSZ az első 
fontos ügynél visszaoldalgott a 
koalícióba, pénz, paripa, fegy-
ver…

A nap legfontosabb esemé-

nye a költségvetés módosítá-
sainak megszavazása volt. A 
reggel 8-tól délután 3-ig tar-
tó szavazás nagy meglepetése-
ket nem hozott, mindössze két 
ügyben volt váratlan voksolás. 
A parlament a kormány akara-
ta ellenére megszavazta, hogy 
jövőre 100 millió forinttal töb-
bet költsenek a kábítószer meg-
előzés ügyére. A másik esetben 
a jégkorong utánpótlás kapott 
több támogatást. A 24 év után 
első osztályba visszakerült ma-
gyar jégkorongozás ennél még 
többet is érdemelt volna.

Végül a parlament többsége 
elfogadta azt is, hogy jövőre ne 
legyen a közszférában dolgo-
zóknak 13. havi fizetés. Miköz-
ben pórul jártak a nyugdíjasok, 
csökken a közszféra dolgozó-
inak fizetése, sajnos nem vet-
ték napirendre az állami cégek 
igazgatóságainak és felügyelő 
bizottságainak létszám és fize-
tés-csökkentését javasló módo-
sítást. Magyarországon a hely-
zet változatlan.

Varga Mihály

Nyugdíjzűr

Szolgáltatásaink:  

 computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett)
 SZTK vény beváltása

 szemüveg készítés – javítás
 kontaktlencse ápolószerek nagy választékban

 fényre sötétedő, vékonyított, multifokális és egyéb speciális lencsék forgalmazása

Telefon: (59)312-219Karcag, Dózsa Gy. u. 2.

Minőségi szemüveglencsék és 
szemüvegkeretek széles választékával 
várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

Karácsonyi akció   december 1-23-ig!

 Ingyenes cumputeres szemvizsgálat szemüveg elkészítése esetén.

 Régi szemüvegkeretét 2.000* vagy 5.000 Ft** értékben beszámítjuk 
 *  komplett szemüveg rendelése esetén 2.000 Ft értékben
 **  multifokális, vékonyított vagy fényre sötétedő szemüveglencse
   vásárlása esetén 5.000 Ft értékben.

  Multifokális lencséhez 1 pár olvasó, vagy távoli 

szemüveglencsét adunk ajándékba.

M e g h í v ó
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Szeretettel meghívjuk a következő rendezvényre, melyet a 
karcagi Déryné Művelődési Központ 

II. emeleti nagytermében tartunk.
Időpont: 2008. december 4. 18.00 óra

Téma:

 Merre tovább Magyarország?
Előadó: 

Hegedűs Zsuzsa
szociológus

Házigazda:
Varga Mihály

országgyűlési képviselő 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönet 
Megköszönjük Sánthá-

né Karászi Júlia és Farkas 
Jánosné óvónőknek az Ovi 
Gálán gyerekeinkkel nyúj-
tott szereplésüket, amivel 
elvarázsoltak bennünket 
és mindenkit!

Kinizsi Óvoda
Napsugár csoport szülei

II. karcagi mazsorett találkozó
2008. november 30-án (vasárnap) 10 órától

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban.

A találkozón fellépnek:
a Kunszentmártoni DDC Mazsorett csoportjai
a Tiszafüredi Napsugár Mazsorett csoport
a Karcagi Ifjúsági Fúvószenekar
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Mazsorett 

csoportjai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk !

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
a Déryné Művelődési Központban

2009. január 18-án (vasárnap) 14:30 órakor 
A műsorban fellép: 

a Duna Tv Kívánságkosár c. műsorából
Bokor  János

napjaink egyik legnépszerűbb nótaénekese, 
valamint

Kátai Zsuzsanna
Zongorán kísér: Barkóczi Zoltán

Műsoron: 
magyarnóták, operett részletek és táncdalok. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, jegyek már 
kaphatók 500.- És 800.- Ft-os áron! 

Érdeklődni: Somogyvári Kónya Zsuzsanna 
Tel: 06-59-503-224 és 503-402

Az amerikai BREEZE GOSPEL 
karácsonyi koncertje 

2008. december 17. szerda 19 óra
Helye: Művelődési ház Kisújszállás

A 6 tagú együttes különleges, eredeti, fekete hangzásával új 
színt hoz a tradicionális gospel világába. A 6 fekete hölgy a klas-
szikus hangzások és extatikus gospel ritmusok specialistái.
A zene gyökerei az afro, és a világi vallás hangzásvilág tradícióiból 
és ritmusaiból táplálkoznak. A felemelő ’Oh Happy Day’ vagy a me-
ditatív hangulatú ’Now Behold the Lamb’ című számok csak egy-
egy példa a széles repertoárból. 

A koncertre ellátogató közönség mindenképp különleges zenei él-
ményben részesül!
 Légy bár szomorú vagy nagyon vidám a Breeze Gospel frissítő pezs-
gést hoz az életedbe!

Helyre szóló belépők már kaphatók. Tel: 59/520-672
Belépő: december 12-ig 1500 Ft, december 12. után 1800 Ft 
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Az egészséges táplálkozás, 
a természetes gyógyszerek, a 
gyógyhatású növények iránt 
érdeklődők egyre szélesedő tá-
bora számára jelent igazi cse-
megét, izgalmas olvasmányt 
dr. Nagy Jenő Kultúrnövénye-
ink gyógyhatása című köny-
ve, amelyet a szerző novem-
ber 21-én mutatott be a Városi 
Csokonai Könyvtárban.

Dr. Nagy Jenő agrármér-
nök, aki nemcsak tanulta és 
művelte, hanem közel két év-
tizedig oktatta is a mezőgaz-
dasági tudományokat a szar-
vasi és mezőtúri főiskolán. Az 
említett katedrákon – többek 
között – a növénytermesztést 
tanította, s már ekkor szüksé-
gesnek tartotta az ok-
tatott mezőgazdasági 
növények (kultúrnö-
vények) táplálkozás-
tudományi vonatko-
zásait is bemutatni. 
Ekkor végzett kutatá-
sokat, s az anyag szé-
pen gyűlt-gyarapo-
dott az idők során. 
Érdekelték még az el-
hízással kapcsolatos kérdések 
is, de ahogy megemlítette, ta-
pasztalata szerint ma egy két 
fős családban naponta 4-5 ezer 
forintot költenek ennivaló-
ra. Ez nem kis pénz, tehát már 
ezért is érdemes többet tudni 
arról, amit megeszünk. Mind-
ezekkel együtt jött a gondolat, 
hogy önálló kötetben kellene 
összefoglalni a táplálkozásun-
kat alapvetően, nap mint nap 
befolyásoló növények gyógy-
hatását. Igen bőséges anya-
got sikerült feltárni, hiszen a 
majd’ százötven oldalas kötet-
ben a szántóföldi és kertészeti 
növények (gabonafélék, zöld-
ségfélék, fűszernövények, hü-
velyesek), és az ipari növények 
mellett a gyümölcsökről, és a 
gyógyító tulajdonsággal bí-
ró egyéb fákról is szó esik. A 
kötet kézirata, mondta a szer-
ző, bőséges anyagot tartalma-
zott még a felsorolt növények 
termesztéséről, főként hobbi 

vagy kiskert tulajdonosok ré-
szére, de a kiadó kérésére, ter-
jedelmi okokból kimaradt, egy 
következő kiadásban viszont 
pótolható lesz. A kötet így is 
a teljes körű tájékoztatásra tö-
rekszik, hiszen a növények is-
mertetése csak az egyik fejezet 
a tizenegyből. A további feje-
zetekben általános tudnivaló-
kat olvashatunk a gyógynövé-
nyekről, a növénytermesztési 
tudnivalókról, a táplálkozás-
ról. A gyógynövények hatása-
ival és alkalmazásával külön 
fejezetek foglalkoznak, példá-
kat hozva az alkalmazás mód-
járól. A házi gyógymódok cí-
mű fejezet az általános tapasz-
talat alapján mutat be néhány 

alkalmazási lehetőséget. Itt 
már gyakrabban találkozunk 
ismertebb „eljárásokkal”, 
amiről dr. Nagy Jenő annyit 
jegyzett meg, hogy ez érthető, 
mert a paraszti háztartások-
ban, ha nem is ismerték a nö-
vényben lévő hatóanyag kép-
letét, de azt nagyon jól tud-
ták „mi mire való”. A könyv 
a Mezőgazda Kiadó gondo-
zásában, 2008 tavaszán jelent 
meg. Mint a szerző mondotta, 
új kötet is várható, ám annak 
tárgya legyen meglepetés.

Szeretettel hívják a szerep-
lők és a rendezők a Kunha-
lom Polgári Kör tagjait is a Já-
nos vitéz hétvégi előadásá-
ra, és december 1-jén (hétfőn) 
17.30-tól a Városi Csokonai 
Könyvtárban megrendezen-
dő könyvbemutatóra, ame-
lyen Elek György A tűzren-
dészet és a tűzoltóság törté-
nete Karcagon című könyvét 
mutatja be.

Gyógyhatású növények
(a „régi négyes”) mellett 14 
hektár erdőt telepítettünk. Az 
arra megfordulók láthatják, 
szépen fejlődik. Az erdősített 
területek növelését folytatni 
igyekszünk, ezért is nyújtot-
tunk be pályázatot az önkor-
mányzattal közösen további 
24 hektár telepítésére. A kül-
területen jelentkező felada-
toknál kell megemlítenem, 
hogy a mezőőrség működ-
tetése is hozzánk tartozik. A 
mezőőrök felkészült, jó veze-
téssel bíró szervezet, amely 
nemcsak a külterületen gaz-
dálkodóknak nyújt segítséget, 
hanem a 110 hektárnyi ön-
kormányzati erdő védelmé-
ben és a zártkertek felügyele-
tében is jelentős szerepet ját-
szik.

− Mikor határozták el a ker-
tekhez vivő útalapok építését? 

− Ezeknek a megépítése sok 
esztendős igény. Mostaná-
ban, a városi építési és bon-
tási munkák során keletkező 
törmelék elhelyezési gondja-
it látva jött az ötlet, hogy ve-
gyük át és építsünk belőle út-
alapot. Néhány kollégánknak 
már volt ilyen irányú tapasz-
tata, ezért nem okozott prob-
lémát a két kilométernyi út-
alap elkészítése. A város bel-
területéhez és a városszé-
li külterülethez tartozik még 
egy fontos munka, a belvíz-
csatorna hálózat működteté-
se, a vízelvezető hálózat át-
vizsgálása, karbantartása és 
fejlesztése. Több nagy eső is 
megmutatta mekkora problé-
mát tud okozni az itt felme-
rülő bármilyen hiányosság. 
Ezért is foglalkozom ezzel ki-
emelt feladatként.

− Hogyan foglalható össze 
tehát az elmúlt egy év?

− A legtömörebben ta-
lán úgy, hogy az egy év alatt 
a Városgondnokság elindult 
egy fejlődési úton, aminek 
még az elején vagyunk. Mun-
kám során nagyon szerencsés 
helyzetben vagyok, mivel él-
vezem polgármester úr, va-
lamint Karcag város képvi-
selő-testületének támogatá-
sát. Eddig bármilyen kéréssel 
fordultam a város vezetőihez, 
támogatták elképzeléseimet, 
de úgy érzem az eredmények, 
a fejlődés csak úgy várható el, 
ha megvan a segítő ösztön-
zés is. Biztos vagyok abban, 
hogy szorgalmas és követke-
zetesebb munkával egy még 
szebb, élhetőbb Karcagot tu-
dunk felmutatni majd. Addig 
persze – Arany Jánost idézve 
– „temérdek munka vár még” 
ránk.

Elek György

A Magyar Tudo-
mányos Akadémia 
2008. évi Magyar 
Tudomány Ünne-
pének keretén be-
lül hirdetett gyer-
mek rajzpályázatot 
az „Élhető Föld” 
címmel. A pályá-
zatra 6-10 és 11-
14 éves korcsopor-
tokba, bármilyen 
technikával készült 
művek benyújtha-
tóak voltak. A be-
küldött alkotásokat a Magyar 
Tudományos Akadémia fő-
titkár helyettese, Csépe Valé-
ria által vezetett zsűri bírálta 
el. A SZIM óvodánk két mun-

kával pályázott, mely egyike 
a Gyökeres Mária Zsófia ál-
tal készített filctoll rajz a 6-10 
éves korcsoportban több mint 
négyszáz pályamunka közül 

a II. helyezést érte 
el. A nyertes jutal-
ma környezetbarát 
anyagokból készült 
művészkellékelből 
(rajz- és festőkész-
let stb.) állt, melyet 
2008. november 7-
én Debrecenben, 
a Debreceni Aka-
démiai Bizottság 
Székházában ün-
nepélyes díjkiosz-
tón vehetett át.

Gratulálunk!
SZIM óvodás társai és az 

óvoda dolgozói nevében:

Balajtiné Sütő Margit
tagóvoda vezető

Karácsonyi 
készülődés

A Karcagi Ifjúsági Ház 
2008. december 06-án (szom-
baton) 16:00 órától kézműves 
foglalkozást tart, melynek so-
rán az alábbi technikákkal is-
merkedhettek meg:
- nemezangyalka készítés,
- gyertyakészítés mártoga-

tással,
- karácsonyi kép papírhajto-

gatással,
- téli ablakdísz készítése.

Ehhez nem kell semmi 
mást tennetek, minthogy el-
jöttök, mert a szükséges esz-
közöket az Ifjúsági Ház biz-
tosítja számotokra, és a fog-
lalkozáson való részvétel is 
ingyenes!

A foglalkozást vezeti: Nagy 
Emese

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

A Jákó Vera Nemzeti Magyarnóta és Dalszínház 
előadása

Karácsonyi Muzsikaszó
2008. december 14.(vasárnap) 15 órakor

Karcagon a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
színháztermében
Közreműködnek:
Madarász Katalin

Hatvani Kiss Gyöngyi
Kovács Marika

Bokor János
Nógrádi Tóth István

Kolostyák Gyula
énekesek

Kísér: Szalai Antal
 Liszt-díjas hegedűművész és cigányzenekara

A műsorban felcsendülnek:
 Jákó Vera és Solti Károly feledhetetlen nótái

Jegyek 1.500 Ft-os áron kaphatóak a DMIK jegyirodájában
Érdeklődni: Tel. 59/503-224

Rendező: Kovács Marika
Szerkesztő-műsorvezető: Kolostyák Gyula

Az előadáshoz mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 

Klímaébresztő!
Országos filmhét – 2008. december 1-6.

A Karcagi Ifjúsági Ház csatlakozott a Klímaébresztő! ne-
vű országos filmhéthez, amit a Védegylet kezdeményezett. 
A karcagi vetítésre 2008. december 4-én, a Karcagi Ifjú-
sági Házban kerül sor. 
A vetítés kezdete: 15 óra.
Az alábbi filmek vetítését tervezzük:

Ideje pánikolni!
A földönkívüliek támadása.
Éghajlatváltozás: krízis elhárítva.
Eric Prydz vs. Floyd – feladták a leckét!
Tuvalu: Eltűnő világok.

A belépés ingyenes!

Munkában a városgondozók
Folytatás az 1. oldalról

Az „Élhető Föld” rajzpályázat II. helyezettje
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Melyik iskola számít jónak 
a XXI. század elején?

Mindenképpen az, amelyik 
változik. Hisz nemcsak a tu-
dásanyag újul meg hihetetlen 
gyorsasággal, hanem az in-
formációhoz való hozzáférés 
módja is. Véglegesen különvá-
lik a „műveltség” és a „kom-
petencia” fogalma. Az előb-
bi az egyén társadalmi hova-
tartozása által meghatározott, 
és jórészt csak reprodukál – 
az utóbbi pszichikus folyamat, 
amelyben a képességek és a 
készségek rendszerré szerve-
ződnek. Az így létrejövő jár-
tasság teszi alkalmassá a fi-
atalt a követelmények magas 
szintű teljesítésére. Márpe-
dig korunk igazi nagy kihívá-
sa, és egyben gyermekeink si-
kerességének záloga: a feladat 
eredményes teljesítése!

A Kováts Mihály Általános 
Iskola a 2006/2007-es tanév-
ben vezette be a kompetencia 
alapú oktatást az 1., 5. és 7. év-
folyamon, természetesen egy 
akkorra kiképzett, jórészt fi-
atal pedagógusokból álló csa-
pattal. Keserűné Ébner Tün-
de kolléganőnk a szövegal-
kotás-szövegértés területén 
számos munkatársunk elin-
dulását segítette a későbbiek-
ben. (Jelenleg 3 alsós és 5 fel-
sős osztályunk tanul ezzel a 
programmal. )

Amikor áttértünk az egyes 
kompetenciaterületeket job-
ban fejlesztő tankönyvcsalá-
dok használatára történelem 
tantárgyból is, az ő révén vált 
szorosabbá a kapcsolatunk a 
Mozaik Kiadóval.

Nemrégiben felkérték egy 
megyei szintű bemutató óra 
megtartására, ennek helyszí-
ne iskolánk volt. November 
13-án délután a megye hét te-
lepüléséről jöttek érdeklő-
dő kollégák. Sajtós Béla me-
gyei referens a kiadó könyvei-

ből tartott bemutatót, kedvez-
ményes vásárlási lehetőséggel. 
Molnár László lektor, előadó 
interaktív ötletbörzéje egyben 
keretet adott a bemutató óra 
áttekintéséhez.

A XVIII. századi Magyaror-
szág nagy formátumú Habs-
burg uralkodója, Mária Te-
rézia országlásának negyven 
évét dolgozták fel a 7. c osztá-
lyos tanulók szaktanáruk ko-
ordináló, háttérből szervező 
közreműködésével.

Rendhagyó óra volt ez már 
csak azért is, mert túl azon, 
hogy a kolléganő igyekezett 
maximálisan kihasználni a 
mozaikos tankönyv, munka-
füzet, atlasz kiváló fejleszté-
si lehetőségeit, be kívánta mu-
tatni a szakmabelieknek: mi-
lyen új lehetőségeket adnak a 
Sulinet, az IKT, az új tanulá-
si technikák.

Érdekes volt megtapasz-
talni, ahogy a hagyományos 
tankönyv lineárisan meg-
szerkesztett világába átszivár-
gott az SDT mozaikszerűen, 
hálózatosan szerkesztett in-
formációrendszere. Két, egé-
szen másfajta tanulási techni-
ka „békés egymás mellett élé-
sének” lehettünk tanúi.

Ezen az órán valóban élet-
re kelt a történelem! Az inte-
raktív térkép használata, az 

SDT-hanganyag és –animá-
ció, a szerepjáték, a koopera-
tív technikák átélt tudást ad-
tak a gyermekeknek. 

Mindemellett nem sikkadt el 
a kereszttantervi kompetenci-
ák fejlesztése sem: a matema-
tika kompetencia fejlesztésére 
például remek lehetőséget adott 
az uralkodónő kettős vámren-
delete és úrbéri pátense. 

A harmadik éve megvaló-
suló kompetencia alapú okta-
tás, ma már nem csak magyar 

és matematika tantárgyaknál 
érezteti hatását, de nyomon 
követhetők más tanórákon is.

Természetesen nemcsak a 
szakmának, hanem a szülők-
nek is szeretnénk megmutat-
ni: hova is juthatnak el gyer-
mekeik az új oktatási mód-
szertannal, eszközökkel és 
technikákkal.

Még ebben a naptári évben, 
december 4-én Magyar Sán-
dorné tanítónő szövegértés 
óráját láthatják az 1. b osz-
tállyal. December 5-én Léva-
iné Kovács Róza tanárnő fi-
zika óráját  a 7. c-vel. Mind-
két bemutató óra 8:00 órakor 
kezdődik majd.

Szeretettel várunk minden 
iskolánk iránt érdeklődő szü-
lőt, pedagógust!

Dorkovics Ágnes
humán m.k.vez.

Sok éves hagyomány a Ko-
váts Mihály Általános Iskolá-
ban, hogy az őszi ünnepek és 
jeles napok sorában az egész-
ségügyi nap is ott szerepel. E 
délelőtti program színessé és 
hasznossá tételére idén is nagy 
gondot fordítottunk. Tettük 
azért, mert tanulóink testi-lel-
ki jólétének alakítására, javí-
tására mostanság igen nagy 
szükség van. Pedagógiai Prog-
ramunk is kiemelt hangsúlyt 
fektet az egészségnevelésre, 
minden tanórai és szabadidős 
foglalkozásra vonatkozóan.

A szervezőmunkába ifjúsági 
vöröskeresztes csoportunk is 
bekapcsolódott. A tagtoborzás 
a nevelők közreműködésével 
sikeres volt. Büszkék vagyunk 

rá, hogy az idén 222 tanuló és 
20 nevelő segítette tagdíjával 
a Vöröskeresztet. Ezáltal je-
lentős anyagi támogatást kap-
tunk viszonzásul.

Programjaink:
5. osztály: „Élj egészsége-

sen!”- vetélkedő, filmvetítés és 
labdajátékok

6. osztály: Dr. Zsurka Erzsé-
bet iskolaorvos előadása a he-
lyes táplálkozásról, utána lab-
dajátékok

7. osztály: Szabóné Csíkos 
Ágnes kozmetikus: beszélge-
tés a kamaszkori bőrápolásról

Dr. Dömösiné Rápolti Éva 
iskolapszichológus: foglalko-
zás az agresszivitás-viselkedé-
si problémák témakörben, vé-
gül sportverseny

8. osztály: Sántáné An-
tal Mária dietetikus: előadás 
a korszerű táplálkozásról és a 
kiegyensúlyozott életvitelről

Szabó Katalin főtörzsőrmes-
ter: beszélgetés a káros szen-
vedélyekről, a felelősségteljes 
viselkedésről

Diákoknak és felnőtteknek 
kóstoló: tejtermékek, friss és 
aszalt gyümölcsfélék, olajos 
magvak, gyümölcslevek, ás-
ványvizek fogyasztása

Iskolánk megköszöni a Vö-
röskeresztnek, az előadóknak, 
a közreműködőknek egészség-
napi programunk megvalósí-
tásához nyújtott segítségüket!

Mándoki Erzsébet
vöröskeresztes tanárelnök

Új egyházi év!
A katolikus egyház ezen a vasárnapon új egyházi évet 

kezd.
Nem kapcsolódik össze időben a polgári év és az egyházi 

év. A polgári év fordulója a Szilveszter. Rengetegen várják 
és készülnek rá. Öröm Felszabadultság. Talán új kezdet. 
Az egyházi év fordulója Krisztus Király vasárnapja , mint 
az év utolsó napja, és advent első vasárnapja a kezdet.Ün-
nepeljük Krisztust, mint királyt. Ezen a napon  elsősorban 
nem számadást tartunk, hanem szemléljük Krisztust a ki-
rályt, mint itélő bírót. Ő látásának fényében vonul el előt-
tünk az előző esztendő, és mutatja meg nekünk, mi volt a 
jó és mi a rossz. Tudjuk, hogy jobbjára állítja a jókat, bal-
jára a rosszakat. Jézus szemlélése azonban már megfogal-
mazza bennünk hová is tartozunk. Cselekedeteink alapján 
mi magunk is tudjuk a helyünket. Halljuk a jézusi szava-
kat: éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom ad-
tatok. Beteg voltam meglátogattatok. Börtönben voltam 
felkerestetek. Amit egynek a legkisebb testvéreim közül 
tettetek azt nekem tettétek. A balján állók elfordultak földi 
életükben Jézustól, most sem tudják tekintetüket felemelni 
rá. Éheztem, de nem adtatok ennem. Szomjaztam és nem 
adtatok innom. Amit egynek a legkisebb testvéreim közül 
nem tettetek meg nekem nem tettétek meg. 

Krisztus Király üzenete felhívás az adventi időre is. Új 
kezdődik, új lelki esztendő. Lehetőséget kaptunk arra a jó 
Istentől, hogy  felfedezzük az irgalmasság testi lelki csele-
kedeteit a magunk számára, mások javára.

Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam innom adtatok, 
ruhátlan voltam és felruháztatok.  Az advent ennek a fel-
készülésnek, és feszült várakozásnak az ideje.   Ha eddig 
nem gondoltam rá, hogy Jézus töltse be a szívemet a jó 

Cselekedetek által most az új egyházi esztendőben el-
kezdődhet bennem az a jó, amit az Isten megkezdett ben-
nem, irántam való szeretete által. 

A polgári év és az egyházi év kiegészítik egymást. Ha 
csak a napi eseményekre, ha csak a bajokra és problémák-
ra figyelek nem lesz igazi élet bennünk. Annyi szomorú 
emberrel találkozunk. Annyi beteg levert összeszakadt, el-
keseredett ember vesz körül bennünket. Eladósodás, ál-
landó anyagi zavarban élők sokasága.  Kilátástalan egyéni 
életek, melyeket követ a kisebb közösség kilátástalansága 
ahol élek, majd az egész ország helyzetének kilátástalansá-
ga, és a világ ránk nehezedő szorongattatása, világfájdal-
mat jelent. Pesszimistává tesz. Manipulálnak velünk. 

Ebben a helyzetben mutat nekünk az advent és az új 
egyházi év egészen más látásmódot. Benne  élünk a pol-
gári esztendőben azzal a tudattal, hogy nekünk nagyon 
nagy a felelősségünk azért, hogy körülöttünk szebb le-
gyen a világ. Mindennapi életedet a természetfeletti jelen-
létében járhatod. Beteghez mentem. Nem tud felkelni. Se-
gítségre szorul. Hitből fakadó szavai belém hasítottak: Rá 
bízom magam Jézusra. Legyen meg az ő akarata. Nem va-
gyok elkeseredve, a magam bajával, jól érzem magam Jé-
zus közelében. 

Munkanélkülivé vált apa reménnyel tekintett előre.  Jé-
zus engem mindig megsegített most is rá bízom magam. 
Mária rádióban hallottam  hétfőn egy betelefonáló szavait. 
Tegnap gyűjtés volt a szeretetszolgálat részére.

Elhatároztuk férjemmel, hogy ami pénzünk van bedob-
juk a perselybe. Majd jön a héten a nyugdíj addig megle-
szünk. Így is tettünk. Vasárnap délután kopogtatott vala-
ki, aki tartozott évek óta sok pénzzel. Már lemondtunk ró-
la.  Meghozta az adósságot. A jó Isten visszaadta, amit a 
perselybe dobtunk. Jézus megoldotta a bizonytalanságun-
kat, mert mi is vállaltuk érte a bizonytalanságot.

Sok felé látunk adventi koszorút, rajta a gyertyákkal. 
Lassan majd mindet meggyújtjuk. Legyen a gyertya fénye 
figyelmeztetést számunkra. Tégy jót. Bízd magad újra Jé-
zusra. Várd, hogy megszülessék a szívedben, lelkedben. 
Nem kér tőlünk sokat. Egy kis jó cselekedet.  Egy kis aján-
dék másoknak, hogy Ő is neked ajándékozhassa önmagát. 
Milyen jó lenne ha a nehézségek közepette  megéreznénk 
mi is  ebben a szent időben, Ő velünk van minden jó cse-
lekedetünkben.

János atya

Átélt tudás a Kováts Mihály Iskolában

Az egészség is érték!
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November 18-án a Gábor 
Áron Gimnázium leány és fiú 
röplabda csapatai a békés me-
gyei Sarkadra utaztak a min-
den évben középiskolás csa-
patok számára megrendezett 
Ady-Kupára. A karcagi gim-
názium jó sportági kapcso-
latának köszönhetően együt-
teseink a sarkadi Ady Endre 
Gimnáziumtól kaptak meg-
hívást. A tornát már évek óta 
lelkesen szervezi a helyi gim-
názium tanára, Jánk János 
tanár úr, aki ezúttal a karca-
gi röplabdásokra is gondolt, 
és játéklehetőséget biztosított 
nekik egy nagyon jól meg-
szervezett, egész napos röp-
labda torna keretében. A kar-
cagiakon kívül mind a leány, 
mind a fiú mezőnyben Sar-
kad, Gyula és Békéscsaba csa-
patai küzdöttek az első helye-
kért.

A lányok mezőnyében elég 
nagyok voltak a kontrasztok, 
szerencsére a karcagi hölgyek 
egy-két szorosabb szettet le-
számítva, simán legyőzték 
valamennyi ellenfelüket.

A lányok eredményei:
1. Karcag GÁG - Gyulai 

Román Tanítási Nyelvű Gim-
názium 2:0 (25-10, 25-22)

2. Karcag GÁG - Ady End-
re Gimnázium Sarkad 2:0 
(28-26, 25-13)

2. Karcag GÁG - Kemény 
Gábor Szakközépiskola Bé-
késcsaba 2:0 (25-4, 25-11).

A lány mezőny végered-
ménye: 1. Karcag 2. Sarkad 3. 
Gyula 4. Békéscsaba.

A győztes csapat tagjai: Bo-
tos Éva, Godó Andrea, Nagy 
Anita, Kovács Anita, Chrap-
pán Renáta, Lajtos Katalin, 
Németh Paméla, Farkas Ale-
xandra. 

Felkészítő tanár: Bíróné Ti-
chi Márta.

A fiúk mezőnyére már a 
dinamikusabb, erősebb játék 
volt jellemző, itt inkább már 
a taktika dominált és dön-
tött a karcagi legények javá-
ra, mint a csapatok közötti 
különbségek. A diákolimpi-
ai terhelési sorozat előtt álló, 
decemberben egy nemzetkö-
zi utánpótlás tornára Apel-
doornba, Hollandiába utazó 
csapatunknak jó felkészülés 
volt a sarkadi verseny, mely 
ugyancsak a mieink sikeré-
vel zárult. A sarkadi gimná-
zium elleni döntőn fergeteges 
hangulat alakult ki a pályán, 
színvonalas játékot produkált 
mindkét együttes. 

A fiúk eredményei:
1. Karcag GÁG - Román 

Gimnázium Gyula 2:0 (25-14, 
25-23)

2. Karcag GÁG - Kemény 
Gábor Szakközépiskola Bé-
késcsaba 2:0 (25-16, 25-11)

3. Karcag GÁG - Ady End-
re Gimnázium Sarkad 2:0 
(25-18, 25-19).

A fiú mezőny végeredmé-
nye: 1. Karcag 2. Sarkad 3. 
Békéscsaba 4. Gyula. 

A győztes csapat tagjai: Ví-
gh Zsolt, Andrási Bence, Kun 
Csaba, Budai Csaba, Kozák 
János, Nagy Attila, Halász 
Richárd, Oszlánczi Máté, Fu-
tó Tamás. 

Edző: Major János.
A gimnázium győztes csa-

patai kupákkal, oklevelekkel 
és egyéb ajándéktárgyakkal 
tértek haza az Ady-Kupáról. 
Gratulálunk mindenkinek az 
elért eredményekért.

Major János
szaktanár, edző

Karcagi Aikidó Egyesület 
közhasznúsági jelentése

Nyilvántartásba vétele: Jász- Nagykun –Szolnok Megyei Bí-
róság, 2005. április 08.

Célja: A testi-lelki-szellemi fejlődés elősegítése, az aikidó 
révén. Az egészséges életmódra való nevelés elősegítése ér-
dekében a rendszeres testedzés megkedveltetése, a foglalko-
zásokon rendszeresen résztvevők számának növelése. A min-
dennapos testedzések biztosítása. Az aikidó elsajátítása és el-
sajátíttatása az elemi szinttől, amilyen szintig lehetséges.

Feladata: Az aikidó szellemiségének, gyakorlatának mi-
nél alaposabb ismerete, a japán, továbbá a keleti kultúra is-
meretének gazdagítása, a foglalkozásokon résztvevők fizi-
kai képességeinek fejlesztése, mozgáskoordináció tökéletesí-
tése, edzőtáborok látogatása, szervezése, hasonló szellemisé-
gű, más harcművészeti klubokkal, szervezetekkel való szoros 
kapcsolat kialakítása, a tagok öntevékenységének fejlesztése, a 
tanulóifjúság sportjáért, testi neveléséért felelős állami és tár-
sadalmi szervekkel való együttműködés.

Székhely: 5300 Karcag, Zrínyi utca 1.
Képviselők: Z. Tóth Tamás elnök, Tóth Sándor elnökhelyet-

tes, V. Szabó Tamás titkár
Pénzforgalmi adatok:
2005

Bevételek:
Tagdíj: 8.000.-
Adomány: 2.000.-
Kamat bevételek: 11.-
Összesen: 10.011.-
Kiadások:
Bankköltségek, fizettet kamat 480.-
Összesen: 480.-
Egyenleg: 9.531.-

2006

Bevételek:
Bank bevétel: 7.531.-
Tagdíj: 3.000.-
Kamat bevételek: 18.-
Összesen: 10.549.-
Kiadások:
Bankköltségek, fizettet kamat: 900.-
Összesen: 900.-
Egyenleg: 10.649.-

2007

Bevételek:
Bank bevétel: 6.771.-
Tagdíj: 5.000.-
Adomány: 25.000.-
Kamat bevételek: 24.-
Összesen: 36.795.-
Kiadások:
Terembérlet: 9.000.-
Tábor költség (étkezés) 12.500.-
Bankköltségek, fizettet kamat 1.540.-
Összesen: 23.040.-
Egyenleg: 13.755.-

Az egyesület a központi költségvetésből támogatást nem 
kapott.

A közhasznú szervezet tisztségviselői juttatásban nem 
részesültek.

Munkabér- megbízási díj kifizetése nem történt.

Közhasznúsági 
jelentés 2007.

Magyar Nóta és Dal 
Alapítvány

Központi költségveté-
si szervtől kapott támoga-
tás mértéke 100.000 Ft, Szja 
1%-ából származó jövedelem 
3.000 Ft volt, mely összeget a 
VII. Tiszántúli Nótástalálko-
zó, a Tisza-tavi Hal és Pusz-
tai Ételek Fesztivál megszer-
vezésére és lebonyolítására, 
a IX. Karcagi Birkafőző Ver-
seny nótaműsorának költség-
finanszírozására, valamint 
működési költségeinkre for-
dítottunk.

Az Alapítvány 2007. évi 
alaptevékenységből szárma-
zó bevétele 1.514.000 Ft, ala-
pítványi támogatásokból be-
folyt összege 103.000 Ft egyéb 
bevétele, mely a kamatbe-
vételekből származott 1000 
Ft, kiadása 1.765.000 Ft, így 
pénzügyi és tárgyévi eredmé-
nye -251.000 Ft volt. Fizeten-
dő társasági adó nem volt. A 
vagyon felhasználásával kap-
csolatos kimutatást a 2007. 
évi könyvelési összesítő tá-
masztja alá. Cél szerinti jut-
tatások nem voltak. Közhasz-
nú szervezet vezető tisztség-
viselőjének nyújtott juttatás 
nem volt.

A Magyar Nóta és Dal Ala-
pítvány bevételének jelentős 
részét az alaptevékenységbe 
tartozó szolgáltatásból befolyt 
összeg adta. Így pld. Karca-
gon a birkafőző verseny nó-
taműsorának bevétele, vala-
mint Tiszafüreden a Tiszán-
túli Nótástalálkozó és a Ti-
sza-tavi Hal és Pusztai Ételek 
Fesztivál megszervezésének 
és lebonyolításának az ellen-
értéke, továbbá megrendelt 
kisebb műsorokból származó 
jövedelmek tették ki bevéte-
leink nagy hányadát. A többi 
bevételhez alapítványi támo-
gatás formájában jutottunk, 
mely a MSZSZ EJI támogatási 
alapjából képződött. A bevé-
telek jelentéktelen része kép-
ződött a banki kamatokból, 
ill. az Szja 1%-ából.

A kiadás zömében a vásá-
rolt szolgáltatásokra, fellé-
pési díjakra, bérleti díjakra, 
hirdetés, reklám, dekorációs, 
nyomda, stb. költségekre for-
dítódott. A kiadások kisebb 
részét irodaszerre, bankkölt-
ségekre, ügyvédi díjra, köny-
velési költségre fordítottunk. 
A beszámolót a könyvelési 
napló és a könyvelési összesí-
tő támasztja alá.

Magyar Nóta és Dal Ala-
pítvány

5300 Karcag, 
Szt. István sgt. 26.
Tel.: 59/311-974

Kolostyák Gyula
kuratóriumi elnök

Rendezvény az aids világnapján

Ideje: 2008. december 1. (hétfő) 13:00 – 17:00 óráig
Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház földszinti kiállító terme és 

emeleti nagyterme
A rendezvény szakértői: Varga Szabolcs – Észak-alföldi 

Regionális Ifjúsági Vöröskereszt elnöke és Juhász Sza-
bolcs – Karcag és területe Ifjúsági Vöröskereszt elnöke

Programok: - előadás az aidsről - játékos feladatok - érté-
kelőlap kitöltése
A rendezvényre az általános iskolák 7-8. osztályos ta-

nulóit illetve a középiskolás osztályok valamennyi ér-
deklődőjét szeretettel várjuk!

Röplabda

Kettős siker Sarkadon

KOSÁRLABDA
2008. november 29-én (szombaton) 

a Sportcsarnokban
Megyei Bajnoki felnőtt férfi, és serdülő leány 

kosárlabda mérkőzések lesznek.
Program:

Serdülő leány mérkőzések
8:00 Karcagi SE - Kisújszállási SE
9:30 Szarvasi KK - Kisújszállási SE
11.00 Karcagi SE - Szarvasi KK

Felnőtt férfi mérkőzések
13:00 Karcagi SE - Kunszentmártoni KE
14:30 Kunszent KE - Jászberényi KSE
16:00 Jászberényi KSE - Nagykátai KK
17:30 Karcagi SE - Nagykátai KK

A mérkőzések megtekintésére minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Hajrá Karcag!

Karcagi SE Kosárlabda szakosztály
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház el-
adó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alat-
ti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Eladó összkomfortos családi ház kü-
lönálló összkomfortos melléképü-
lettel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A 
két épület külön-külön is eladó. I.ár: 
14,5 M Ft. www.ingatlanbazar.hu Tel.: 
06/30-681-0454.
Zalaszentgróton csendes helyen 
Kehida, Hévíz, Balaton közelében 
1478 m² területen hétvégi ház és bo-
ros pince eladó. Víz, villany, kandalló, 
aszfaltos út van. Tel.: 06/20-940-3805.
2 család részére is alkalmas összkom-
fortos családi ház eladó, összkomfor-
tos melléképülettel. Tel.: 06/30-506-
5622.
Eladó Karcagon 1 szobás, régi típusú, 
összkomfortos házrész nagy kerttel és 
udvarral. I.ár: 3,5 millió Ft. Tel.: 06/20-
391-5205.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti ös-
szes közművel ellátott építési telekin-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-916-1192.
Karcag, Kórház úti lakótelepen II. 
emeleti lakás eladó. Azonnal beköl-
tözhető. Tel.: 06/30-525-0760 
Kertes ház garázzsal, melléképüle-
tekkel a Jókai utcán eladó. Tel.: 06/70-
527-1099.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, II. 
emeleti, nyugati fekvésű klímás, redő-
nyös, egyedileg felújított lakás eladó. 
Tel.: 06/30-995-3218.
Karcagon 3 szoba + nappalis, gará-
zsos kertes ház eladó vagy Budapest 
vagy Budapest környéki lakásra cse-
rélhető. Tel.: 59/314-152.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgő-
sen eladó. Épület faanyag eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben, 
16 órától)
Karcag főtéri lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06/30-507-2187.

 Vegyes
Tra n s zce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Hatékony problémamegoldó képes-
ség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 
fotel, ágyneműtartó, dohányzó asz-
tal, függöny karnis, egy 80 éves fa 
bölcső. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Erzsébet háló és szobabútor eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
„Hull a fának a levele”, később a hó-
pihe. Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vesszőseprűvel. 
Támasztó létra is kapható, rendelhető 
a karcagi piacokon, vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.

4 db Dunlop gumi (Winter sport); új 
western csizma; szőrmebéléses szép 
állapotú férfi télikabát; bőrdzse-
ki; Jókai: Lélekidomár című 100 éves 
könyve; Szent Biblia; 100 éves keresz-
tény énekes könyv; bőr kockás bőrönd 
és öltöny eladó. Tel.: 06/30-995-6929.
A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb könyvei a piac-
csarnokban a belső asztalsoron min-
den szombaton és csütörtökön 8-12 
óráig. Lélekgyógyászt, ezoterika, ter-
mészetgyógyászat. Szeretettel várom 
vásárlóimat. 
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: al-
kalmi felsők, tunikák, pulóverek, kar-
digánok, nadrágok, blézerek, kosztü-
mök, estélyi ruhák, koktélruhák, bo-
lerók, harisnyanadrágok stb. Nyitva: 
hétfőtől péntekig 9-12-ig, 13-17:30-
ig, szombaton: 9-12-ig.  
Bukósisakok (1-2.000 Ft-ért); 1 és 2 
gombos cserép (10 Ft/db); gimnázi-
umi tankönyvek (érettségire) eladók. 
Tel.: 06/70-527-1099.
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épü-
lettel. Villany, víz, 1 sor gyümölcsfával 
és szőlővel. Ki van szántva a 3. úton. 
Tel.: 59/300-090.
Jó állapotban lévő, hordozható cse-
répkályha, konyha és szobabútorok, 
rekamiék, fotelek, gáztűzhely, var-
rógép 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 alkatrészek el-
adók. Tel.: 06/30-363-7951.
Fekete napraforgó zsákonként kis té-
telben is eladó. 6.000 Ft/mázsa. Tel.: 
06/30-205-7129.
Zsák nélküli LG-típusú porszívó újsze-
rű állapotban eladó. Tel.: 59/311-817 
v. 06/30-972-3835.
Eladó egy panofix és egy bárány 
Pannonia bunda 164/48-as; Yamaha 
Automatic Bass Chrod System szinte-
tizátor (49 normál billentyű, 10 hang-
szer hangszíne stb.); egy férfi és egy 
női irhabunda 42-es és 38-as méret-
ben. Tel.: 59/314-423.
HOPPÁ! Fehér munkanadrág érke-
zett a turkálóba! Kg., Kossuth L. u. 22. 
Nyitva: keddtől péntekig 14-17 óráig, 
szombaton 13-16 óráig. Tel.: 06/30-
447-3918.
Eladó 1 db Sony Ericcson K500-as ka-
merás, kártyafüggetlen mobiltelefon; 
klíma (hűtő-fűtő); elektromos és me-
chanikus írógép; talpas kézmosó és 
csap; valamint fürdőszobai polc; fran-
ciaágy; szék; asztal; Samara új kor-
mánymű; Trabant, Wartburg, Lada 
személygépkocsi bontott alkatrészek; 
1 db 175x70/13-as Radial külső gumi; 
40 db kettős üvegezésű ablakszárny; 
10 db 90x40-es ablakszárny; 2 db öt-
ágú fa csillár. Cserélhetők háztartá-
si gépre, motorkerékpárra, hízóra stb. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Jó állapotban lévő dobfelszerelés el-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. utca 22. Tel.: 
06/30-447-3918.
Egy 170 l-es és egy 150 l-es hűtőszek-
rény; Camping kerékpár; mosógép; 
centrifuga eladó. Tel.: 59/314-892.
20-as lány Mountain bike kerékpár; 
újszerű állapotú centrifuga, kismé-
retű, gyári öntvény szőlőprés, TS MZ 
125 cm³-es motorkerékpár és kis sú-
lyú hízó eladó. Tel.: 06/30-566-8044.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Kedvezményes 
karácsonyi könyvvásár az Édesvíz 
Könyvkiadó legújabb könyveiből: 
Müller Péter, Szepes Mária meseköny-
ve. Értéket azoknak, akiket szeretünk! 
Ezoterika, lélekgyógyászat, Feng-shui, 
természetgyógyászat. Merítsen a tisz-
ta forrásból! Minden csütörtökön és 
szombat délelőtt 8-12 óráig a piac-
csarnokban, a virágárusítás mellett, és 
minden délután a karácsonyi vásár-
ban az Adidas bolt előtt. Szeretettel 
várom régi és új vásárlóimat, és min-
den érdeklődőt! Ne feledje, ebben a 
rohanó világban a lelkünket táplál-
ni elengedhetetlen feladatunk! Éljen 
a lehetőséggel, mert egy jó könyv a 
legjobb barát! Legyen szép és áldott 
a közelgő karácsony minden olvasó-
nak. Reményteljes várakozásban kí-
vánom, hogy szülessen meg a Jézusi 
szeretet az emberi szívekben.
Férfi irhabunda, műbőr kabát, öltö-
nyök, körömcipők, heverő takaró, do-
hányzó asztal nagyon olcsón eladók. 
Tel.: 59/313-526.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Vállaljuk további munkálatok elvég-
zését: épületek kivitelezését, építé-
sét, átalakítását, restaurálását, bon-
tását; épületek alapásását, teljes kö-
rű kivitelezését; ácsmunkákat; te-
tőépítést, javítást, cserépforgatást; 
járdák, kapubejárók helyreállítását; 
udvarok, terepek takarítását, tisztítá-
sát; bármilyen nemű kőműves mun-
kálatokat brigáddal: udvarok, kapu-
bejárók, terek zúzalékolását; földká-
belek, csatornák ásását, jól képzett 
szakemberekkel. Nyugdíjasok szá-
mára kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Több referenciával rendelke-
zünk. Akár részletfizetés is megold-
ható. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
346-1454.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Szobafestést, mázolást vállalok. Tel.: 
06/30-453-0346.

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 tehergk., 
’95-ös Seat Toledo 1.9-es TD jó mű-
szaki állapotban, hitelre 10 %-tól el-
adók. Csere is érdekel. Tel.: 06/30-363-
7951.
1.9-es diesel Renault Express, ’93-as 
5 személyes személygépkocsi, 2 év 
műszakival, jó állapotban eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.   

Apróhirdetés

Mezőberényben a második 
fordulóban sajnos tartaléko-
san léptünk pályára. Az első 
mérkőzésen egy vegyes csa-
pat ellen kellett küzdeni, a lá-
nyok ellen jól játszottunk, de 
a fiúk ellen sajnos nem sok 
babér termett. A második 
mérkőzésre belelendültek a 
lányok, és magabiztos győzel-
met arattak, így továbbra is a 
„B” csoportban játszhatunk.

Berényi Pici Pockok (vegyes) 
– Karcagi Oroszlánok 51:39 
(4-13, 22-4, /3-3/, 0-14, 22-5)

Nagy Kitti (1), Lócsi Eri-

ka (8), Lippai Anna (4), Nagy 
Klaudia (1), Szabó Klaudia 
(9), Klász Aletta (2), Székely 
Alexandra (2), Fehér Mari-
ann (4), Hidasi Dorottya, Rá-
cz Lilla (8), Kocsis Zsuzsa.

Karcagi Oroszlánok – Gyu-
lai Vidrák (fiúk) 63:33 (14-4, 
12-10, /3-4/, 22-2, 12-13)

Nagy Kitti, Lócsi Erika (7), 
Lippai Anna (1), Nagy Klau-
dia (10), Szabó Klaudia (16), 
Klász Aletta (2), Székely Ale-
xandra (1), Fehér Mariann 
(10), Hidasi Dorottya (4), Rá-
cz Lilla (12), Kocsis Zsuzsa.

Gyermek Bajnokság

PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS 
MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
- Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a szá-

modra megfelelő?
- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, ké-

pességeidre?
- Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyes-

ségéről? 
- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezé-

sedet az alábbi napokon:
2008. december 5., 12., és 19.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok

A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan! A szolgáltatás munkaközvetítést 

nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857. E-mail: ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

A legkisebb korosztályban 
is megkezdte szereplését a 
Karcagi Oroszlánkölykök le-
ány kosárlabda csapata. Az 
első fordulóban az „A” cso-
portban még nem, de a máso-
dik fordulóban a „B” csoport-
ban már sikerült az első győ-
zelmet megszerezni.

Lendületes Jaguárok (fiú) 
- Karcagi Oroszlánkölykök 
31:23 (9-6, 5-6, /5-5/, 2-5,10-
1)

Rácz Lilla (8), Papp Eni-
kő, Nagy Kitti, Hajnal Tímea 
(2), Pintér Ágnes (3), Béres Il-
dikó, Csíkos Lilla, Lócsi Eri-
ka (4), Fehér Mariann (1), Ta-
kács Enikő, Lócsi Enikő (3), 
Lippai Anna (2).

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Debreceni Tigrisek (fiú) 
16:92 (4-15, 7-22, /4-5/, 0-23, 
1-27)

Rácz Lilla (5), Papp Eni-
kő, Nagy Kitti, Hajnal Tí-
mea, Pintér Ágnes, Béres Il-

dikó, Csíkos Lilla, Lócsi Eri-
ka (7), Fehér Mariann (2), Ta-
kács Enikő, Lócsi Enikő (1), 
Lippai Anna (1).

Karcagi Oroszlánköly-
kök- Debreceni Kölyöktig-
risek (vegyes) 24:51 (5-12, 6-
11, /3-8/, 6-10, 4-10,)

Rácz Lilla (4), Papp Enikő, 
Nagy Kitti, Mihácsi Szimo-
netta (1), Pintér Ágnes, Béres 
Ildikó (2), Csíkos Lilla, Lócsi 
Erika (5), Fehér Mariann (5), 
Takács Enikő, Lócsi Enikő 
(4), Lippai Anna (3).

Ziccer Kicsik (fiú) - Kar-
cagi Oroszlánkölykök 14:57 
(3-12, 7-12, /2-7/, 0-14, 2-12)

Rácz Lilla (11), Papp Eni-
kő (1), Nagy Kitti (7), Mihá-
csi Szimonetta (2), Pintér Ág-
nes (5), Béres Ildikó (1), Csí-
kos Lilla (2), Lócsi Erika (5), 
Fehér Mariann (11), Takács 
Enikő, Lócsi Enikő (4), Lip-
pai Anna

Edző: Őrlős Zoltán

Kosárlabda

Kenguru Bajnokság
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Moziműsor
December 2. kedd
 Star Wars – A 

klónok háborúja
 Amerikai animációs film
December 5. péntek
 Tükrök
 Feliratos amerikai 

horror
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. november 18.
Horváth Andrea – Beke Fe-
renc

Születés
Kolozsi Judit – Somogyi Vik-
tor
Kg., Kuthen u. 91.  Sára
Tóth Zsuzsanna – Lindbau-
er Tamás
Kg., Szamos u. 64.  Dávid

Halálozás
Szopkó Ferenc
 Kg., Dózsa Gy. u. 81. 

(1960.)
Benesóczky Imréné (Czine-

ge Jolán)
 Karcag (1931.)
Csíkos Istvánné (Kis Mária)
 Kg., Délibáb u. 70. (1921.)
Vajó Imréné (Bérczi Julian-

na)
 Kg., Erkel F. u. 36. (1938.)
Nagy Sándorné (Mészáros 

Margit)
 Karcag (1921.)
Béres Imre
 Karcag (1927.)
Bodnár István
 Karcag (1933.)

2008. november 28. péntek

18:00  Műsorajánlat
18:05  Suli TV; a Gábor Áron Gimnázi-

um műsora
18:25  Interjú az Ismerős arcok zene-

karral
19:05  Nagykunsági Krónika; városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések; Molnár 

Erzsébet műsora
 - vendég: Szekeres György
 - téma: Mozgássérültek Egye-

sülete
 - Karcagi hírek. Hírek, informá-

ció első kézből
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 interjú: Bene Sándorral
 - Átadás előtt a felújított Kór-

ház. Interjú: Mészárosné Haku-
csák Erikával

 - Szentannai Napok
 - interjú: Kolostyákné Plje-

sovszki Zsuzsannával
 - Háttér
 - téma: A gombász szakkör
20:10  Japán karcagi szemmel

2008.december 1. hétfő

18:00  Műsorajánlat
18:05  Mobilitárs
18:30  Karcag Sport futballmérkőzés 

közvetítése felvételről
20:10  Nótacsokor
2008. december 2. kedd

18:00  Műsorajánlat
18:05  A hit szava. Római katolikus 

szentmise
19:05  Megyei Tükör
19:30  Jöjjetek hozzám; református 

istentisztelet
20:30  Nótacsokor
2008. december 4. csütörtök

18:00  Műsorajánlat
18:05  Suli TV; a Gábor Áron Gimnázi-

um műsora
18:25  Dr. Vadai Ágnes államtitkár lá-

togatása Bajtársi Egyesületben
19:05  Nagykunsági Krónika; városi 

közéleti magazin különkiadása
 -A felújított Kátai Gábor Kór-

ház Átadó ünnepsége
 - téma: A gombász szakkör 

- kb. 20:30 Önkormányza-
ti; közmeghallgatással egy-
bekötve

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 – Jászárokszállás 
2:2 (1:1)

Karcag, 80 néző. Jv.: Sziget-
vári (Varga L., Bozó Z.)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Borsi, Domokos A., 
Bujdosó, Varga J., Domokos 
R., Nagy R., Balogh R. (Ha-
bóczki), Szilágyi, Szabó D.

Edző: Varga János
Az ötödik percben Ivong 

lövését védte Móga. A husza-
dik percben a védőkről lepat-
tanó labda Szilágyi elé ke-
rült, aki egy igazítás után a 
jobb alsó sarokba lőtt (1:0). A 
negyvenötödik percben egy 
beívelés után Ballagó közeli 
feje4se a jobb felső sarokban 
kötött ki (1:1). Az ötvenedik 
percben Nagy R. a szöglet-
zászló közeléből lőtt szabad-
rúgását Dobos a léc alól ütöt-
te ki. A hetvenötödik percben 
Éliás kiugrott a hazai védők 

közül és a jobb alsó sarokba 
lőtt (1:2). A nyolcvankilence-
dik percben Domokos A. el-
szaladt a bal oldalon, majd a 
kapu elé adott és a jókor ér-
kező Orosz a jobb sarokba fe-
jelt (2:2).

Jók: Orosz, Borsi, Domokos 
A., Nagy R. ill. Goda, Muszt-
ján, Ballagó, Nagy B.

Csikós József: Egy percen 
múlott a még jobb eredmény 
elérése, gratulálok a fiúknak.

Varga János: Nagyon kel-
lett volna a győzelem, de eh-
hez még többet kellett volna 
tenni.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Jászárokszállás 
4:2

Góllövők: Kocsis, Töviskes 
(2), Balla S.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

November 28. péntek
Berek – Kiss A. úti

November 29. szombat
Berek Kiss A. úti - nyitva

November 30. vasárnap
Berek – Kiss A. úti

December 1. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

December 2. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

December 3. szerda
Kígyó – Horváth F. úti

December 4. csütörtök
Berek – Kiss A. úti

December 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Amint azt Kurucz István-
tól, a karcagi birkózók edző-
jétől megtudtuk, a legutóbbi 
két versenyükön is eredmé-
nyesen szerepeltek fiatal ta-
nítványai.

November 8-án Kabán a 
Területi Meghívásos Serdü-
lő Diák I-II. Gyermek korcso-
portok versenyén vettek részt. 
Eredmények: Gyermek kor-
csoport: Kun István III., Ta-
si Erik VI. Diák korcsoport: 
Horváth Dániel II., Mándi 
Mihály III., Örsi Mária III. 
Serdülő korcsoport: Kurucz 
Dávid II.

Második versenyük no-
vember 15-én Hajdúböször-
ményben, a Területi Meg-
hívásos Szabadfogású ver-
seny volt. Eredmények: Gyer-
mek korcsoport: Kun István I., 
Ling Norbert II. Diák korcso-
port: Horváth Dániel I., Csík 
Krisztián III., Kovács Lajos 
III., Tasi Erik VI. Serdülő kor-
csoport: Kovács Tibor I., Var-
ga Imre III.

A birkózó szakosztály várja 
a birkózás iránt érdeklődő – 

már 3 éves kortól – fiatalokat 
tagdíjmentes edzéseikre!

Bosnyák Imre

Jó eredmények a fiatal karcagi birkózóknál
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Berekfürdő SE – Kunhe-
gyes DSE 14:16 (5:9)

Törökszentmiklós, Városi 
Sportcsarnok

Jv.: Baranyi A., Szloska K.
Berekfürdő: Vonáné, Bán-

hegyiné Bakó É. (4), Kun M. 
(1), Szabó I., Herceg Á. (2), 
Cseke P. (6), Andrási Zs. (1)

Cserék: Varga A., Perge Zs., 
Illés Sütő N., Pergéné Varga 
Zs., D. Nagy J., Papp E., An-
tal B.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő SE – Tisza-
földvár VSE 15:21 (9:9)

Berekfürdő: Varga A., Bán-
hegyiné Bakó É. (3), Kun M., 
Illés Sütő N., Herceg Á. (8), 
Cseke P. (2), Andrási Zs. (1)

Cserék: Vonáné, Perge Zs. 

(1), Szabó I., Papp E., Antal 
B., Pergéné Varga Zs.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
csapat unottan, szív és akarat 
nélkül játszott. A berekfürdői 
kézilabdacsapat fennmaradá-
sa körüli bizonytalanság rá-
nyomta bélyegét a játékunk-
ra. A játékosokat leginkább 
az foglalkoztatta: Lesz-e még 
kézicsapat Berekfürdőn? Tud-
nak-e itt játszani? Ki lesz-e fi-
zetve az augusztustól elma-
radt útiköltség, edzői díj? 
Megköszönöm a játékosok 
eddig nyújtott teljesítményét, 
lelkesedését, a Berekfürdői 
Sportegyesület és Önkor-
mányzat eddigi anyagi támo-
gatását, és csak reményked-
hetünk a folytatásban.

Megyei I. osztályú női kézilabda 
mérkőzés 

2008. október 28-án közel 
30 gyerekkel indult a karca-
gi Kiskulcsosi Általános Iskola 
Szepsibe. Majdnem 3 óra uta-
zás után megérkeztünk a Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskolába, 
ahol polgármester úr, illetve az 
igazgatónő köszöntött minket.

Mivel a programok szoros 
időbeosztást igényeltek, ebéd 
után következtek a barátságos 
mérkőzések: úgymint a kosár-
labda-mérkőzés lányoknak/fi-
úknak, illetve a kispályás foci. 
A tanulók kipróbálhatták ma-
gukat egyéniben is, ugyanis 
volt hárompontos dobó- és ti-
zenegyes rugó verseny. Tanu-
lóink itt is szépen helyt álltak. 
Ezután jött a talán legjobban 
várt tanár-diák meccs, ahol 
mindkét fél küzdött: a tanárok 
a „levegőért“, a diákok a győ-
zelemért.

Iskolánk tanulói közül külön 
kiemelném a következő tanu-
lókat: Pintér Ádám a  tizenegy-
es rugó versenyen II. helyezést, 
Rácz János a legjobb védő lett, 
Mészáros János a legjobb játé-
kos és a tizenegyes rugó ver-
senyen I. helyezést, Márkus 
Anikó a hárompontos dobó-
versenyen II. helyezést, Regé-

nyi Zsuzsanna büntetődobás-
ból I. helyezést ért el. Iskolánk 
többi kilátogató tanulója a csa-
patversenyeken remekelt. A 
nap végén a tanulók elfoglal-
ták szálláshelyüket a vendéglá-
tó gyerekeknél, és megtárgyal-
ták, mi változott egy év eltelté-
vel.

Másnap reggel 8-kor gyüle-
keztünk az iskola előtt, és in-
dult a kis csapat Jászóra, a pre-
montrei monostor és a jászói 
barlang megtekintésére. Azon 
kívül, hogy félelmetes dolgokat 
tudtunk meg a monostor tör-
téneti áttekintéséből, meglepe-
tés várt minket a parkolóban is. 
Ezért kisebb kutakodás után in-
dultunk a barlangba,ahol azon 
kívül, hogy gyönyörű csepp-
köveket láttunk és megtudtuk 
kapcsolatát az Aggteleki bar-
langgal, nagy népszerűségnek 
örvendett a gyerekek körében a 
barlangban élő denevérek népes 
csoportja.

Reméljük, hogy ez a rövid-
ke látogatás is megerősítette a 
két iskola közötti kapcsolatot.  
Ebéd után a viszontlátás remé-
nyében búcsúztunk el egymás-
tól.

N. Zs.

Szepsiben járt a karcagi 
Kiskulcsosi Általános Iskola


