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Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Az iskola fennállásának 110. évfordulójára emlékeztek a Szentannai 
Sámuel Gimnázium és Szakközépiskolában október 9-én. A Szentan-
nai Napok keretében megrendezett konferencián Gyökeres Sándor 
igazgató emlékező köszöntése után dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter nyitotta meg a rendezvényt, amelyen Varga Mihály országgyűlé-
si képviselő, címzetes főiskolai tanár az államnak a gazdasági válság 
hozta lehetőségeit és teendőit elemezte, Font Sándor, az Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottságának elnöke a magyar mezőgazdaság helyze-
téről és kilátásairól beszélt. A felújított tornaterem átadása után Sza-
bó Istvánnak A csábítás virága című könyvét mutatták be.

Rekordszámú nevezés a díjugratásban

Sikeres volt a lovasnap

Bizony, a nyári szép napo-
kat idézte október elejéig az 
ősz, de mégis: a szeptembe-
ri iskolakezdéssel véget ért a 
nyári fürdőszezon, s ma már 
kezdődik az őszi-téli üzem. 
Ez – hála a termálvíznek és 
a fedett uszodának – megfe-
lelő látogatottságot biztosít a 
Kisfürdő téli hónapjaira, de 
az igazi forgalmat mégis a 
nyár hozza el ide is.

Kálmánné Nagy Mária, a 
Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Vállalat vezetője értékelé-
se szerint a városi strand, de 
főleg az ottani szálláshelyek 
forgalmán erősen érezhető 
volt a gazdasági válság okoz-
ta általános pénztelenség. A 
fürdőben a 2008. évi muta-
tókhoz képest 978 fővel (1,7 
%-kal) több látogatót fogad-
tak ugyan, ám a kereskedel-
mi szálláshelyek (vendégszo-
bák, apartmanok, faházak) 
kihasználtsága érezhetően 
gyengült. Tavaly 3.286 ven-

dégéjszakát könyvelhettek el, 
ám 2009-ben (eddig) 2.935-
öt, ami a tavalyinak mindös-
sze 89 %-a. 

- A vendégszobáknál ked-
vezőtlenebbül alakult a ven-
dégéjszakák száma – mutatja 
a statisztikát a vezetőnő -, de 
az apartmanoknál megduplá-
zódott az eddigi igénybevétel. 
Úgy tűnik a vendégeink job-
ban kedvelték a szálláshely-

nek ezt a formáját. Sajnos a 
faházaknál és a kempingben 
is jelentősen csökkent a lá-
togatók száma. Különösen 
drasztikusan mutatkozik meg 
ez a faházak esetében, ahol 
a tavalyi forgalomnak mind-
össze a 87 %-át sikerült rep-
rodukálni.

Útlezárások 
Tisztelt karcagi Polgárok!
2009. október 17-én (szombaton) Karcag ismét országos 

rendezvény központja lesz.
Városunkban kerül megrendezésre a:
DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ.
E rangos eseményre több száz vendéget várunk, mely-

nek központja a Kiskulcsosi Általános Iskola, így,
17-én (szombaton) 8:00 – 17:00 óráig
a forgalom elől teljes elzárásra kerül

a KISÚJSZÁLLÁSI út 
a TESCÓ körforgalomtól egészen a 4. sz. főútig.

Várhatóan ezen időben az iskola környékén néhány ki-
sebb utca is rövidebb-hosszabb ideig lezárásra kerül.

Hétvégi programjaik szervezésekor mindenképpen ve-
gyék figyelembe ezen információkat.

Kérjük megértésüket.
Remélem, segítségünkre lesznek abban, hogy elismert, si-

keres versenyt rendezhessünk városunkban, mellyel tovább 
növelhetjük Karcag országosan is elismert hírét, vendégsze-
retetét. Jöjjön és szurkoljon velünk a karcagi fiataloknak is. 
Találkozzunk a Kiskulcsosi Általános Iskola előtt!

A verseny fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor

polgármester

Folytatás a 4. oldalon

Téli idény a kisfürdőben

A megszokottnál egy héttel 
később kezdődtek a Karcagi 
Lovasnapok versenyei. A fo-
gatosok és díjugratás nevezői 
most is nagy számban jelez-
ték részvételüket, s a vasár-
napra beköszöntő késő őszi 

esőben is kitűnő versenyna-
pot zárhattak. A XV. Karca-
gi Lovasnapok tehát nagy si-
ker volt. 

Szepesi Tibor, a rendező 
Sportszolgáltató Központ ve-
zetője tájékoztatása szerint a 

két napon összesen százhet-
venhat versenyző mutathat-
ta be tudását a pályán. Az 
első napra tett fogathajtók-
nak még szerencséjük volt, 
aránylag szép időben verse-
nyezhettek, a vasárnapi díj-
ugratásra viszont már rázen-
dített az eső, és a kiadós őszi 
zápor után, úgyszólván egész 
nap csepergett vagy szemer-
kélt. Mégis, a díjugratók ver-
senyére – minden megyei díj-
ugrató versenyt felülmúlva 
– rekord számú, 136 nevezés 
érkezett, és a bemutatók lát-
ványosságát az ólomszürke 
ég sem tudta elrontani (bár 
sejthető, hogy a nézők szá-
mát ugyancsak megcsap-
pantotta.) A Sportszolgálta-
tó Központ, valamint a Lovas 
Egyesület és a megyei Lovas-
szövetség szakembergárdá-
ja jóvoltából tökéletes pályán, 
tökéletes szervezéssel és re-
mek bírói gárda előtt rend-
ben, problémák nélkül „fu-
tottak” a bemutatók.

Elek György

Bolgár-magyar estként hírelték, de a valódi címe „A magyar és a 
bolgár kultúrával a szívünkben„ sokkal jobban kifejezte a Bilja-
na csoport szombati gálájának a lényegét. A telt ház előtt fellé-
pő együttesek és előadók – Biljana, Pántlika, a (Nevenincs!) fel-
nőtt néptánckör, a Dzsumbarlak zenekar, a Városi Vegyeskar, a 
Református Gimnázium énekkara, és Nagy Emese mostanában 
ritkán tapasztalt kitűnő egész estés összeállítást produkáltak. A 
zene, a dal, a tánc, ahogy az érezhető is volt, mind-mind szívből 
jött. Ezért is volt megérdemelt, hatalmas sikere.
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Közéleti szilánkok

Októberi 
tételek és 

ellentételek…
Szeszélyes, furcsa hónap ez a 

mostani október is. Hol a nyárutó 
verőfényes melegét teríti szét, hol 
átcsap hűvös, már–már télies na-
pokba. Valószínűleg ilyen volt ez 
a hónap már akkor is, amikor a klí-
maváltozás fogalma még meg sem 
jelent a közbeszédben. De ahogy 
halljuk; klímaváltozás ide, klímavál-
tozás oda, dél–nyugat Európához 
 képest zordabb az éghajlatunk. (S 
csak közbevetőlegesen jegyezném 
meg, nem valószínű, hogy a Green 
Peace aktivistái most fölmásznának 
a magyar parlament tetejére, mint 
ahogy Londonban tették, noha a 
londoni  bobbyk jóvolta keményeb-
bek általában, mint a magyar rend-
őrök.)

Szóval kaptunk meleget, hide-
get és a közélet is egyre feszültebb. 
A magyar társadalom feszültségei 
és változásai túltesznek a meteoro-
lógiai meglepetéseken, tényei vas-
kosabbak és szorongatóbbak. Elké-
szült a büdzsé – amit már többnyire 
ezzel a francia szóval emlegetnek és 
írnak a politikusok és a sajtó mun-
katársai, mint a magyar költségve-
tés kifejezéssel. Talán azért, mert 
elvetették a sulykot: hiába osztot-
tak, szoroztak, csak a megszorí-
tás az eredmény. (Láthatjuk – noha 
nem vagyunk amatőr nyelvészek -
, a szorzásban is ugyanúgy szere-
pel a -szor képző, mint a megszorí-
tásban. S vajon még hányszor?) Per-
sze, nem tudom, hogy a sarokszá-
mokat az átlag állampolgárok közül 
hányan tudják értelmezni, s egyál-
talán a helyi értékükre tenni. Hiszen 
milliárdok röpködnek, számjegyek-
kel gondot okozna még leírni is. De 
nem csak a számokkal vagyunk baj-
ban, hanem a költségvetéshez kap-
csolódó néhány fogalommal is; pl. a 
hiánycél elérésével. Bár értjük az ös-
szetett szót, eléggé homályos a tar-
talma. Aztán a közösségi közlekedés 
is egy új fogalom, eddig tömegköz-
lekedés volt. Lehet, hogy a BKV-s 
botrányok miatt ez pontosabb? Bár 
ezek csak közvetve érintenek ben-
nünket, de a vasúttól megvonandó 
negyven milliárd már inkább…

Mindenesetre kíváncsian várom 
az ellenzéki párt kiadványát, amely-
ben vélhetően közérthetőek lesznek 
a tételek és az ellentételek. Mert az 
biztos, hogy főleg a visszaélésekből 
következnek a megszorítások.

S ha már föntebb említettem, 
hogy az ember szó hiányzik a hónap 
nevéből, mintha a büdzséből is… 
Való igaz, amit már Karsai szocialis-
ta képviselő is hangoztat a pártjá-
val szemben; nem az IMF-hez kel-
lene igazítani a büdzsét, hanem az 
emberekhez. Mert kinek is felelős a 
kormány, ha egyáltalán felelős?

- ács -

HÍREK
Leader információs 

fórumot
A Nagykunságért Térségi Vi-

dékfejlesztési Nonprofit Kft. és 
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
2009. október 21-én (szerdán) 14 
órától az Ifjúsági Házban Leader 
információs fórumot tart az ak-
tuális pályázati kiírásokkal kap-
csolatban.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt.

Dr. Szabó Zoltán
ügyvezető

Máthé Zsolt
irodavezető

Meghívó
2009. október 22-én (csütörtö-

kön) 16 órakor kezdődő könyv-
bemutatónkra, amelyen Mihá-
lyi István Kegyetlen Irgalom cí-
mű regényét a Városi Csokonai 
Könyvtárban mutatjuk be. 

Az érdeklődőket szeretettel 
várják a Szervezők.

Meghívó
2009. október 24-én (szom-

baton) 17 órakor Vadász István 
operaénekes és Kovács Szilárd 
orgonaművész jótékony hang-
versenye lesz a katolikus temp-
lomban. Közreműködik orgo-
nán: Koppány Mária.

Istentisztelet a 
görögkeleti templomban

Értesítjük városunk lakossá-
gát, hogy a karcagi görögkeleti 
templomban 2009. október 25-
én 10 órai kezdettel istentiszte-
let lesz. 

Nyugdíjas találkozó
Szeretettel várjuk az egészség-

ügyben dolgozók találkozójá-
ra 2009. november 14-én (szom-
baton) 16 órakor az EURO Varró 
utcai éttermébe.

Részvételi díj: 1.700 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2009. ok-

tóber 31.
Jelentkezni lehet: Dr. Jeneiné 

Terike tel.: 59/311-531, Simonné 
Ági tel.: 59/401-354, Mándiné Ju-
cika tel.: 59/313-004.2009. október 20-án (kedden) 17 órakor a Déryné Művelő-

dési és Ifjúsági Központ II. emeleti klubtermében

GAZDAGNÉ GÖRBE TÍMEA GRAFIKÁIBÓL 
KIÁLLÍTÁS

„KÖZEL ÉS TÁVOL” 
címmel

Megnyitja:
Dr. Nagy Molnár Miklós

a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója
Gitáron közreműködik: Tóth Dániel

A kiállítás november 5-ig, hétköznapokon 9-18 óra között 
tekinthető meg.

2009. szeptember 30-án 
erős és büszke nemzet hív-
ta fiait, lányait a Csokonai úti 
óvodába az „Apró kunok tar-
ka forgataga” címmel meg-
rendezett játékos délelőttre, 
mellyel aktívan kapcsolód-
tunk a Kunok I. Világtalálko-
zója rendezvény sorozathoz.

Igazán csodálatos időben, 
varázslatos időutazás része-
se lehetett itt az óvoda apra-
ja és nagyja.

A Csibe csoportosok szívet 
melengető köszöntője után, 
az Aprólábak néptánccsoport 
szemet gyönyörködtető elő-
adásának örülhettünk. 

Nagy Emese „Paripakere-
ső” című meseelőadása ma-
gával ragadta a kicsiket és na-
gyokat.

Őszi galériánkban a min-
ket tisztelő kedves vendége-
ink és a gyerekek megtekint-
hették a „Kunsági arcok” c. 
fotókiállítást.

Ezután az egész udvar át-
alakult egy izgalmas forga-
taggá, hiszen lehetett:

- búzát őrölni
- kenyérlángost sütni
- csuhéból babát készíteni

- kukoricát morzsolni
- agyagedényeket készíte-

ni, díszíteni
- lóháton vágtázni
- íjjal célba lőni
Az édesanyák és a nagyma-

mák ízletes kalácsokkal hal-
moztak el bennünket, hogy a 
mulatozás eszem-iszomban is 
részünk lehessen.

Volt itt kürtős kalács, fer-
dinánd, pogácsa, csöröge, pa-
rasztkifli, fánk, perec, lekvá-
ros papucs stb.

E nagyszerű délelőtt él-
mény gazdag programja bol-
dogsággal töltött el mindan-

nyiunkat. Ezért a felejthetet-
len napért köszönettel tarto-
zunk:

- Nagy Emese néphagyo-
mány ápolónak

- Pinczésné Soós Gyöngyi 
népművésznek

- Ifj. Györfi Sándor kőfa-
ragónak

- az EURO Kft-nek
- a Szülői Munkaközösség 

tagjainak
valamint minden kedves szü-
lőnek és nagyszülőnek.

a Csokonai úti óvoda 
dolgozói

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük 

támogatóinknak az Egészség-
napi rendezvényhez nyújtott 
segítségüket: Bionet, Nest-
lé, Pezomed Kft., Hipp Kft., 
Ficánka Bababolt, Ceumed 
Kft., Betánia Gyógyszertár, 
Baby Center, Kóródi és Tsa. 
Airwolf 2004., Zepter Inter-
national, Salus Karcag, Boi-
ron Hungaria Kft., Tőkés Ke-
rámia, Ökonet Európa Kft., 
Milupa-Numil Kft., Benei 
Gabriella, Pánti Zsuzsa, Var-
gáné Kerti Anikó és munka-
társai, Sánta László és barátai, 
Gyermeképség Alapítvány, 
SCA Hygiene Products Kft., 
Nimród Bioszálloda, Bioétte-
rem és Biobolt. Külön meg-
köszönjük azoknak a magán-
embereknek a segítségét, akik 
adományaikkal hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyo-
lításához.

A szervezők:
Kátai Gábor Kórház

A Nyerges Attila, Galam-
bos Nándor, Práder Vilmos, 
Kovacsik Tamás és Leczó Szil-
veszter alkotta formáció rend-
szeres szövegírói-zeneszerzői 
munkájával, előadói tevékeny-
ségével, nagyszámú közönsé-
get vonzó koncertjeivel nép-
szerűsíti, tudatosítja a magyar 
nép és kultúránk szeretetének 
a fontosságát. Az Ismerős Ar-
cok muzsikusai erősítik kö-
zönségük kulturális és nem-
zeti identitását. Ezen értékeket 
zenéjük és dalaik révén leg-
jobb tudásuk szerint igyekez-
nek eljuttatni az újabb generá-
ciók tagjaihoz is.

Legújabb albumuk, a Lélek-
vesztő szeptember végén jelent 
meg. A Zenekar az új lemezé-

nek anyagát 20 helyszínből ál-
ló lemezbemutató koncertkör-
úton mutatja be. A koncerte-
ken közreműködik Tánczos 
István szaxofonon.

A turné következő állomá-
sa október 30-án, 19 órakor 
lesz Karcagon, a Déryné Mű-
velődési Központban. Jegyek 
válthatók elővételben a Ticket 
Expressz országos hálózatában 
(www.tex.hu), és Karcagon, a 
Déryné Művelődési Központ-
ban (06/59-503-224). Jegy-
rendelés, információ: 06/30-
983-0547. Bővebb informáci-
ók a zenekarról és a turnéról: 
www.ismerosarcok.hu.

Internetes jegyrendelés: 
jegyrendeles@ismerosarcok.
hu 

Csokonais apró kunok

Meghívó
A karcagi Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai szeretettel 

hívja és várja minden nyugdíjas és leendő nyugdíjas peda-
gógust október 26-án (hétfőn) összejövetelére.

Találkozzunk 15 órakor a református nagytemplomban, 
ahol meghallgathatjuk Koppány Mária zeneművész orgo-
nahangversenyét, majd utána megnézzük a Varró utcai 
Gyülekezeti Házat.

Várjuk a klubtagokat, és az érdeklődő pedagógusokat.
Tisztelettel:

Mátyusné Kiss-Pál Róza klubvezető

Lélekvesztő - Új ISMERŐS 
ARCOK lemez és lemezbemutató 

koncertturné
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Par la men ti Nap ló

Kezdjük a heti beszámo-
lót egy keddi eseménnyel. Az 
MSZP és az SZDSZ 15 év után 
szakított a fővárosban. A felek 
siettek kinyilvánítani, hogy 
a parlamentben szent a béke. 
Kérdésre válaszolva Lendvai 
Ildikó azt mondta, a 2010-es 
költségvetés reménybeli par-
lamenti elfogadásához szük-
séges SZDSZ-MSZP együtt-
működést nem befolyásolja ez 
a döntés.  Miért is akkor e si-
etség? 

Ahogy az egyik internetes 
lap  már hétfőn beszámolt ró-
la, számos érv keringett szo-
cialista körökben arról, hogy 
miért tenne jót a pártnak a 
választások közeledtével a ko-
alíció felmondása, a szocialis-
ta teljesítmény ugyanis nagy-
ban függ attól, hogy miként 
politizálnak a városházi köz-
gyűlésben. A mostani döntés 
egyes félelmek szerint mar-
kánsan gyengítené a szocia-
lista médiajelenlétet, más ál-
láspontok szerint viszont egy-
részt ez nem baj a BKV-s bot-

rányok idején, illetve arra 
lehet kommunikációt építeni, 
ha a szocialisták kiválása után 
Demszky a Fidesszel kormá-
nyozná tovább.

A szocialista önmentő-ak-
ció része tehát a fővárosi tá-
nyércsapkodás. A felmérések 
szerint 10 százalékos népsze-
rűség alá esett párt kétségbe-
esett lépéseket tesz a népsze-
rűség visszanyerésére. Talán 
sejtik már azt, amit Tölgyessy 
Péter találóan így fogalmazott 
meg: „Egy-két év múlva de-
rül majd ki, hogy mit hozott 
a gyurcsányizmus Magyar-
ország és a baloldal számára, 
amikor már nem ők lesznek 
kormányon.” Tölgyessy mind-
ehhez azt is hozzátette, hogy 
az ország tönkretételéért a fe-
lelősség nagyobb része a bal-
oldalt terheli, amivel különö-
sen  nehéz lehet szembenézni-
ük, hiszen mélyen benne van 
a mitológiájukban, hogy egye-
dül ők képesek vezetni az or-
szágot. Ehhez képest nagyon 

szerény volt az országvezetési 
képességük.

A történetnek viszont még 
nem tartunk ennél a részénél. 
A parlament a héten is tár-
gyalta bizottságaiban a 2010-
es költségvetési javaslatot. A 
gyermekétkeztetés pénzének 
elvétele után most a fogyaték-
kal élők, az egyházak támoga-
tásának megvonása, az isko-
latej program megszüntetése 
került terítékre. Hasonló meg-
vonás vár a zeneiskolák, a mű-
vészeti oktatás állami támoga-
tására is. Azaz a veszély még 
nem múlt el. Itt ez a költség-
vetés, amely senkinek sem jó, 
de kipipál egy teljesítendő fel-
adatot az IMF (Valutaalap) fe-
lé.

Lehet, hogy a politikai men-
tőakció arra is szolgál, hogy 
megmentse a kormány számá-
ra a Valutaalap hitelének még 
le nem hívott részét? Akár egy 
fordulatos színdarabnál, úgy 
látszik itt is a zárófelvonás tar-
togatja a legtöbb fordulatot.

Varga Mihály

Fővárosban szakadnak, parlamentben 
maradnak

Újabb tűz a déli külváro-
son

Szeptember 5-én, 18 óra 57 
perckor 8 tűzoltó 2 gépjármű-
fecskendővel kezdte meg a vo-
nulást Karcagra, a Bikás-tó te-
rületére, ahol mintegy 200 
négyzetméteren nádas égett. 
Az oltást nehezítette, hogy a 
területet csak gyalogosan le-
hetett megközelíteni, így csak 
kéziszerszámokat lehetett 
használni.

Tűz a 4. számú főúton
Október 6-án, 14 óra 12 

perckor kezdte meg a vonulást 
2 karcagi gépjárműfecskendő 
a 4. számú főútvonal 154. ki-
lométerszelvényéhez, ahol az 
út menti száraz fű kigyulladt. 
A tűz keletkezésének oka egy 
utánfutó kerekeiről leváló, fel-
hevült, égő futófelület. A tűz 
a tehergépkocsira nem terjedt 
át. Az egységek 14 óra 37 perc-
kor fejezték be az utómunká-
latokat.

Újra ég a régi szeméttelep
Október 7-én, 12 óra 59 

perckor került sor I. riasztá-
si fokozat végrehajtására, mely 
során 1 gépjárműfecskendő 
6 tűzoltóval vonult a Kende-
resi út melletti régi, haszná-
laton kívüli szeméttelephez, 

mert ott mintegy 50 négyzet-
méteren szemét, elszáradt nö-
vényi hulladék égett. A rutin-
beavatkozás mintegy 24 per-
cig tartott.

A Bikás tó sokadszor
Október 7-én ismét öröm-

mel fogadták a déli külváros 
lakói a Bikás-tó partján 13 óra 
42 perctől tartott tűzoltási be-
mutatót, melynek során mint-
egy 3000 négyzetméter nádas, 
száraz fű tüzével küzdöttek a 
tűzoltók 1 óra hosszán keresz-
tül. Az oltás során a 2 gépjár-
műfecskendővel kiérkező 8 
tűzoltó, 3 D sugárral és kézi-
szerszámokkal oltotta el a lán-
gokat. 

Baleset a 4. számú főúton
Szeptember 9-én, 8 óra 23 

perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre a Rendőrségről, mely 
szerint közlekedési baleset tör-
tént a 4. számú főútvonal 163. 
kilométerszelvényében, ahol 
egy Audi A3 típusú személy-
gépkocsi az út menti árokba 
hajtott, felborult. A járműben 
utazó 3 fő a járműbe szorult. 
A helyszínre érkező tűzoltók a 
3 főt kiszabadították, majd az 
áramtalanítást elvégezve, az 
üzemanyag-szivárgást meg-
szüntetve, a járművet kereke-

ire állították és visszavontat-
ták az útra. A műszaki mentés 
majd a helyszínelés idején tel-
jes pályás útlezárás volt.

Tűz Kunmadarason
Szeptember 10-én, 8 óra 56 

perckor érkezett jelzés ügyele-
tünkre Kunmadarasról, a Tó-
part utcából, ahol a lakóhá-
zak mögötti területen, mint-
egy 3000 négyzetméteren el-
száradt aljnövényzet égett. A 
karcagi egységeken kívül ri-
asztásra kerültek a püspökla-
dányi és a szeghalmi tűzoltók 
is, melyet az erős szél és a te-
rület nehéz megközelítése in-
dokolt. A tűzoltás 11 óra 34 
percre ért véget.

Tűz a Pálya utcában
Természetesen a szeptember 

10-e sem telhetett el úgy, hogy 
ne keletkezett volna tűz a dé-
li külvároson. Ezúttal a Pálya 
utca egyik beépítetlen telké-
hez vonultak az egységek, ahol 
felhalmozott növényi hulladék 
égett. A 8 tűzoltó D sugárral 
és kéziszerszámokkal, 21 óra 5 
perce oltotta el a lángokat. 

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

2009. október 23-án (pénteken)17 órától a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ színházteremben

NEMZETI ÜNNEPÜNK TISZTELETÉRE
a budapesti FŐNIX SZÍNHÁZI MŰHELY ÜNNEPI 

DÍSZELŐADÁSA
WASS ALBERT: A FUNTINELI 

BOSZORKÁNY
-dráma két felvonásban-

Meghívó
A 8. sz. választókerület képviselője őszi városismereti sé-
tára hívja és várja a kerület lakóit nagyszülő-szülő-uno-
ka korosztályig.
Időpont: 2009. október 17. (szombat) 14 óra.
 A séta alkalmával megtekintésre kerül a felújított Morgó 

csárda, majd a Varró u. 2. sz. alatti felújított épület a fel-
avatott Csokonai-domborművel. (Pince látogatással egy-
bekötve.)

Találkozás: 2009. október 17-én (szombaton) 14 órakor a 
Morgó csárdánál.

Külön jelentkezést nem igénylünk!
A sétát gyalogosan vagy kerékpárral is meg lehet tenni. 

Rossz idő nem akadály!
A szakmai tájékoztatást Elek György helytörténész-újság-
író tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Szemétszüret Karcagon
 A református iskola Környezetnevelési munkacsoport-

ja szeretettel meghívja és várja a város általános iskolái-
nak pedagógusait, tanulóit és szüleit az immáron hagyo-
mányosnak mondható őszi szemétgyűjtésre, takarításra, 
szűkebb környezetünk megszépítése érdekében.

Időpont: október 17. (szombat) 10.00-tól.
Gyülekező: Barátság park (színpad)
Szervező: „REFI” Környezetnevelési munkacsoport, 

Boldizsár István vezetésével.
Gumikesztyűt, nagyméretű szemeteszsákot hozzanak 

magukkal.
Kérjük, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a munká-

latokban.
Iskolavezetés

2010. február elején Ma-
gyarországról felszáll egy re-
pülőgép, melynek fedélzetén 
az iskola jó néhány diákja és 
tanára is ott ül majd. Spanyol-
ország déli részére mennek; 
mediterrán vidék, közel a ten-
gerpart, … mégsem üdülni.

Munka lesz az az egy hó-
nap, amelyet a Leonardo Mo-
bilitas pályázaton nyertek, s 
amelyre már gőzerővel ké-
szülnek. Idegen nyelvi, szak-
mai, kulturális, sőt lelki felké-
szítőkön is részt vesznek már 
ez év szeptemberétől, hogy a 
kinti tanítás/tanulás a prog-
ramnak megfelelően, európai 
szinten történjen majd. Mind-
ezt egy októberi háromnapos 
kirándulás is segíti Kőszegen. 
S mit csinálnak majd Spanyol-
országban? Semmi különö-

set. Akik tanítottak, azok ta-
nítanak, akik tanultak, azok 
tanulnak: parkgondozást, ke-
rékpárszerelést, kosárfonást, 
mézeskalács-készítést, szövést. 
Csak kicsit másképp. Mert 
közben megismernek máso-
kat, s megismertetik magukat 
másokkal. Sok-sok száz kilo-
méterrel messzebb, valahol 
Európában.

2010. március elején várha-
tóan leszáll majd egy repülő-
gép Magyarországon, fedélze-
tén diákokkal, tanárokkal … 
és rengeteg élménnyel, amely 
ide Karcagra, a „Kádasba” jön 
haza.

S eszünkbe juthat egy ré-
gi játék változata is: „ Euró-
pából jöttem, mesterségem cí-
mere…”

Megy a Kádas Spanyolba…
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Október 12-én a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szak-
középiskola két 11. osztályos 
tanulója, Deák Attila és Csi-
náth Ádám volt a kör ven-
dége. Attila kiváló földrajzi, 
Ádám nagyszerű sportered-
ményei jutalmául tölthetett 
júliusban tíz napot Bulgári-
ában. Major János, aki bol-
gár szakos is és mindkettőjük 
felkészítő tanára, elmondta, 
hogy a diákok hamar kitűn-
tek érdeklődésükkel, ügyes-
ségükkel. Eredményeik a tá-
mogató szülői háttérnek is 
köszönhetőek. Attila föld-
rajzból, Ádám fizikából már 
általános iskolás korában or-
szágos helyezést ért el. Jelen 
volt a Nagykun Református 
Általános Iskola akkori ta-
nárnője, Katonáné Sárika né-
ni és Pánti Ildikó, a Györffy 
István Általános Iskola nyu-
galmazott igazgatónője, akik 
méltán büszkék korábbi ta-
nítványaikra.

A nagyszámú érdeklő-
dő közönség megtekinthetett 
egy kivetített képsort, amely 
a bolgár Ivajlovgrad kisváros-
ban készült nyári nemzetközi 
tábor hangulatát idézte föl a 
régészettel, képzőművészettel 
és környezetvédelemmel fog-
lalkozó nemzetközi tábor la-
kóiról. Lengyel, francia, bol-
gár és magyar diákok vet-
tek részt a táborban, amely a 
Karcagról és testvérvárosai-
ból érkezett fiatalokból tevő-
dött össze a karcagi kezdemé-
nyezésű európai együttműkö-
dés szép példája nyomán.

Deák Attila, több országos 
meghirdetésű földrajzverseny 
döntőse és első helyezettje el-
mondta, hogy a tananyagon 

kívül sok más ismeretet is el 
kellett sajátítani a sikerhez 
szaktanára, Major János se-
gítségével. Ádám a sportolást 
űzi kiemelkedően, a gimnázi-
umban kezdett röplabdázni, 
kézilabdázni, de duatlon és 
triatlon számokban is kiváló-
an szerepel.

A tábor nemcsak a bolgár 
kultúra megismerését, ha-
nem a résztvevők népvisele-
tének, hagyományainak, éte-
leinek bemutatását is jelen-
tette. A két fiú a régészeti 
csoportban tevékenykedett, 
mivel őket a történelem is ér-
dekli. Megismerkedhettek a 
több nyelven beszélő barát-
ságos, bolgár diákokkal, ki-
rándulásaik idején a lankás 
szép tájakkal, étkezéseik so-
rán a szokatlan, sok zöldsé-
get tartalmazó bolgár ételek-
kel. Mindnyájuk közös nyel-
ve az angol volt. Különösen 
emlékezetes maradt számuk-
ra a Népek estéje című talál-
kozó, amelyen még közelebb 
kerültek egymáshoz a hazá-
jukat képviselő fiatalok.

A jelenlévő érdeklődők kü-
lönböző kérdéseire készsé-
gesen válaszoltak a meghí-
vottak, akik többek közt el-
mondták, hogy Karcag Város 
Önkormányzatának köszön-
hették a jutalom-utat, ame-
lyen a Szentannai Sámuel 
Gimnázium és Szakközépis-
kolából is voltak résztvevők. 
Mindnyájuknak további sike-
reket kívánunk!

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére a 
városi ünnepségeken vesz-
nek részt a Kunhalom Polgá-
ri Kör tagjai.

V. Gy.

Bolgár jutalomtábor

Református iskolánkban ha-
gyománnyá vált az Iskola elő-
készítő foglalkozások szerve-
zése, megtartása, a nagycso-
portos óvodások részére.

Az előkészítő szervezésével 
az óvoda és az iskola közötti 
átmenet problémáját kívánjuk 
csökkenteni, és nem az óvo-
da feladatait átvenni, hangsú-
lyozva és megköszönve min-
denkor az óvónők lelkiismere-
tes, felkészítő munkáját. Fon-
tosnak tartjuk az óvoda és 
az első osztály munkájának 
 összetartozását. Rendszeresen 
látogatjuk egymás foglalkozá-
sait, programjait.

Tevékenységünk egyedi: 
nem óvodás, nem iskolás. Já-
tékos módon fejlesztünk moz-
gás- és beszédkultúrát, megfi-
gyelő-képességet, emlékezetet 
formálunk.

A foglalkozások komplexek, 
modulokból állnak. Pl. anya-
nyelv (énekek, mondókák, be-
szédjavítás és helyes kiejtés), 
magatartás, mozdulatművé-
szet, tánc- és illemnevelés, lá-
táskultúra.

Nagy előnye az előkészítő-
nek, hogy a foglalkozásokat 
mindig a leendő első osztályos 
tanító nénik tartják. Az is-
merkedés, megszólítás – taní-
tó néni – könnyen és gyorsan 
megy. Szeretetteljes kapcsolat 
alakul ki köztük.

A különböző óvodákból ér-
kező gyerekek hamar össze-
ismerkednek, barátokra ta-
lálnak. Az előkészítő végére a 
szülők is megismerik egymást 
és részletes tájékoztatást kap-
nak az iskolánkban folyó ok-
tató-nevelő munkákról, sze-
mélyi-tárgyi feltételekről.

A Szülők iskolája c. fóru-
mon már konkrét segítséget, 
hasznos, gyakorlati tanácso-
kat kapnak arról, hogy ho-
gyan készítsék fel gyermekü-
ket az iskolás életre.

Március végéig 10-12 fog-
lalkozást tartunk. Érezhető, 
mennyire szeretnek az előké-

szítőre járni a kicsik. Május 
hónapban programot szer-
vezünk a gyerekeknek és az 
érdeklődő szülőknek. Több 
éves tapasztalatunk, hogy va-
lóban csökken az óvoda és az 
iskola közötti átmenet prob-
lémája.

Ezt nagyon fontosnak tart-
juk, pontosan ez a célunk az 
előkészítő szervezésével.

A szeptemberi tanévkezdés-
kor nincs sírós gyerek, isme-
rik a tanító nénit, tantermü-
ket, osztálytársaikat. Minden-
ki tudja a helyét, és tudja ki 
lesz a padtársa.

Várakozással, nagy öröm-
mel érkeznek. Néhány éve 
az iskola előkészítő foglal-
kozásokat kibővített formá-
ban szervezzük. Az előkészí-
tő foglalkozások mellett – heti 
egy alkalommal – angol nyel-
vi foglalkozásokat is tartunk, 
az iskolánk iránt érdeklődő 
nagycsoportos óvodások ré-
szére.

Célunk: legyen a gyermek 
iskolába indítása felelősséggel 
kísért, vidám és reménykedő.

Október 19-én (hétfőn) 
17.00 órai kezdettel tartjuk re-
formátus iskolánkban az elő-
készítő szülői tájékoztatóját.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
az érdeklődő szülőket.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Szülői 
Tájékoztató

Előkészítő foglalkozások in-
dulnak református iskolánk-
ban, nagycsoportos óvodá-
sok részére, a 2010/2011-es 
tanévre.
Szülői megbeszélés időpont-
ja: 2009. október 19. (hétfő) 
17.00 óra
Helye: Református iskola, I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)
Telefon: 59/400-577
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

 Iskolavezetés

Iskola előkészítő a Refi-ben

A tehetségeket óvni, ápolni kell!
A Református Nagytemplomban rendeztük meg a tanu-

lóink hangversenyét a Zene Világnapja alkalmából.
„A zene módot ad arra, hogy az emberek ma is megért-

sék egymást” – mondta első ünnepi beszédében Yehudi 
Menuhin világhírű hegedűművész, a világnap kezdemé-
nyezője. Ez a gondolat vezet bennünket is, amikor a művé-
szeti iskola tanáraival évről-évre közösen megszervezzük 
a koncertet.

Iskolánk zenét tanuló gyermekei ebben az évben is szí-
nes műsorral örvendeztették meg a közönséget. Olyan 
gyerekek zenéltek, akik kitartó munkával, sok-sok gyakor-
lással képesek létrehozni valami szépet.

Örömmel tapasztaltuk, hogy évről évre ügyesebbek ta-
nulóink. Hallhattunk különleges tehetségeket és láthattuk 
az utánpótlás bemutatkozását is.

Köszönetet mondunk az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Oktatási Intézmény tanárainak a gyerekek felkészíté-
séért, a hangverseny szervezésében nyújtott segítségéért.

Bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan színvonalas 
koncertben lesz részünk!

Iskolavezetés

A  nyár egyébként nem volt 
eseménytelen, hisz ahogy ar-
ról többször is hírt adtunk, a 
szezon közepén készült el az 
új gyermekmedence, ami az 
átadásától kezdve nagy nép-
szerűségnek örvendett. Még 
a szülők körében is, hallom 
Kálmánné Nagy Máriától, 
mert szakképzett felügyeletet 
biztosítottak a gyerekek szá-
mára. Vagyis a két medence-
részben egy-egy óvónéni és 
egy-egy kisegítő is rendelke-
zésre állt.

- A gyermekmedencével 
kapcsolatban nekünk is pozi-
tív élményeink vannak. Ezú-
ton is szeretném megköszön-
ni a Városi Önkormányzat 38 
millió forintos támogatását a 
kivitelezéshez, valamint Far-
kas Sándor egyéni vállalkozó, 
a Szimmetria Gépipari és Ke-
reskedelmi Kft., a Fém-Hő-
technika Kft., a Horváth és 
Tsa. Kft., a Mike és Tsa. Bt. és 
az Expert  L M Bt. ingyenes 
segítségét.

A strand fejlesztése (erről is 
írtunk az év elején) nem feje-
ződött be a gyermekmedence 
megépítésével, mert kb. egy 

év óta – egy pályázat sikeres 
első fordulóját követően – új 
lehetőségek mutatkoztak. De 
hol is tartanak ebben?

- A Városi Gyógyvizű Ter-
málfürdő fejlesztése címmel 
az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Programhoz benyúj-
tottuk a pályázat második 
fordulójára készített anyagot. 
Szeptember 17-én kaptuk az 
értesítést, hogy a pályázatun-
kat regisztrálták. Körülbelül 
egy hónap szükséges az elbí-
ráláshoz, és most várunk. De, 
mindezeket figyelembe véve, 
hogy ha számunkra kedvező 
elbírálást kapunk, akkor még 
több hónap szükséges a tény-
leges munkakezdéshez. Vagy-
is a fürdő nem zár be. A szo-
kott időben, október közepén 
felállításra kerül a sátor, azaz 
beüzemel a fedett uszoda. Er-
ről már tájékoztattuk az isko-
lákat és három intézmény je-
lezte is azt a szándékát, hogy 
szeretne itt úszásórákat tar-
tani. Januárig egészen bizto-
san a szokott menetrend sze-
rint üzemel majd a fürdő.

- … ami, ahogy hallom, ne-
vet is kap majd. Megjegyzem, 
az eddigi – Városi Gyógyvizű 

Strandfürdő – tényleg eléggé 
telefonkönyv ízű.

- Igazából szeretnénk majd 
jelleget adni a strandnak. 
„Családi fürdő”-t kívánunk 
kialakítani, ahol az ehhez 
megfelelő kisebb terek fákkal, 
bokrokkal kerülnek kialakí-
tásra. Úgy gondoltuk, ehhez 
az akác lenne a legmegfele-
lőbb. Természetesen a neme-
sített, inkább díszfa jellegű 
akácfélékben gondolkodunk. 
Ebből adódott a név: Akácli-
get fürdő, és „Több, mint víz és 
napfény!” - így hangzik a hoz-
zá tartozó szlogen. Az image 
kialakítását és a szlogen meg-
fogalmazását a pályázat várta 
el tőlünk.

A strandfürdő 21. száza-
di történetéhez tartozó ada-
lék még, hogy az Észak-alföl-
di Termál Klaszter Egyesület 
a karcagi gyógyvizű strandot 
is felvette a tagjai közé, s für-
dőnk munkatársai október 2-
án már be is mutathatták el-
képzeléseiket a II. Termál és 
Wellness Egészségturisztikai 
és Életmód Kiállításon. Most 
hát erről fog szólni a jövő. És 
ne feledjék, a strand az idén 
télen is várja a vendégeket.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Téli idény a kisfürdőben
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Az erdélyi származású ze-
neszerző, előadóművész ok-
tóber 18-án (vasárnap) ju-
bileumi gálakoncertet ad a 
Déryné Művelődési és If-
júsági Központban. A mű-
vésszel a koncert helyszínén 
találkoztam.

- Művész Úr! Ötven éve tö-
retlen a sikere. Hogyan indult 
a pályafutása?

- Kincses Kolozsvárott szü-
lettem. Az ottani zeneiskola 
padjaiból válogattak ki a he-
lyi román illetve magyar ope-
ra gyermekkórusába. Később 
szólószerepeket is kaptam. 
Azt hiszem ott született meg 
a nagy elhatározás, hogy éne-
kes szeretnék lenni.

- Az első albuma 1973-ban 
jelent meg. Ezen milyen témá-
kat dolgozott föl?

- Ez egy kislemez volt, 
amin nemzetközi slágereket 
énekeltem magyarul. A nagy 
áttörés 1974 tavaszán jött a 
Donát úton nyílnak már az 
orgonák című számmal. Ez 
a dal meghatározta a további 
pályámat.

- Hogyan élte meg akkor a 
sikert?

- Fiatalon minden olyan 
természetes. Csak énekeltem, 
jöttek sorban a dalok, vala-
hogy minden nagyon kön-
nyen ment. A zeneakadémia 
első évében megnyertem a 

Táncdalfesztivált. Ekkor vet-
tem teljes fordulatot a kön-
nyűzene felé. Ma már más-
hogy élem meg a sikert. Na-
gyon nagy felém az elvárás, 
aminek meg kell felelni.

- Svédországban él. Hogyan 
küzdi le a honvágyat?

- Ma már nem érzem a tá-
volságot, repülővel két óra 
alatt itthon vagyok. Megláto-
gatom a barátaimat, magyar 
zenét hallgatok, eszek vala-
mi finom magyar ételt - mert 
a magyar konyhának nincs 
párja a világon. Mostaná-
ban nagyon gyakran látoga-
tok haza.

- Telt házas koncerteket ad 
szerte a világon. Mi a titka? 
Mi vonzza a közönségét?

- Ezen már nagyon so-
kat gondolkoztam. Elsősor-
ban romantikus zenét ének-
lek, melyet minden korosz-
tály szeret - ezt érzem a kon-
certjeimen. A szerzeményeim 
a szeretetről, a honvágyról, az 
összetartozásról szólnak. Ez 
az a tartalom ami a magya-
rokat megérinti. Eljutok a lel-
kükhöz. Most élem a legna-
gyobb sikereimet, ami nagy 
ajándéka a sorsnak.

- Életpályája során számos 
elismerésben részesült. Melyik 
a legnagyobb, a legkedvesebb 
az ön számára?

- Minden kitüntetés és elis-

merés értékes, de a 2004-ben 
megkapott Magyar Kultúra 
lovagja kitüntetést emelném 
ki, mert ezt az anyaország-
tól kaptam meg, nem csak a 
dalaimért, hanem karitatív 
munkámért is, hiszen árva-
házakat, színházakat is segí-
tek.

- Mi jöhet még ötven év si-
ker után? Vágyik-e még vala-
mire?

- Csupán arra, hogy egész-
séges legyek és a felkérések-
nek eleget tudjak tenni. Csu-
pán ezt kérem az Istentől, 
hiszen tudom, hogy a töb-
bi rajtam múlik. A koncertek 
feltöltenek, ihletet adnak és 
jönnek az új szerzemények. 
Nagyon szeretnék még soká-
ig állni a színpadon és eljutni 
a világ különböző tájain élő 
magyarokhoz.

- Mivel készül a karcagi kö-
zönségének?

- Egy rendkívül szép reper-
toárt állítok össze erre az est-
re, nagy izgalommal várom 
a koncertet, hiszen Karcagon 
még soha nem léptem föl. 
Mindig izgalmas olyan he-
lyen koncertet adni, ahol még 
nem jártam.

- Köszönöm a beszélgetést, 
további sok sikert és boldog-
ságot kívánok mind a pályája, 
mind a magánélete során.

Balogh Andrea

Gyere velem a Hargitára
Interjú Tamás Gáborral

Régi megfigyelés már az, 
hogy a magashegységek és az 
óceánok tiszta levegője mellett, 
a sóbányák hatalmas földalatti 
tárnáinak klímája a legalkalma-
sabb a felsőlégúti megbetegedé-
sek, illetve egy-egy bőrbetegség 
hatékony, gyógyító vagy meg-
előző kezelésére. Ezt a lehetősé-
get az orvostudomány is elisme-
ri. Jól tudjuk, hogy Erdélyben, a 
parajdi sóbányában rendszeres 
terápiára nyílik lehetőség, de a 
lengyelországi (Wieliczka) só-
bányáját is felhasználják a gyó-
gyítás céljaira. Gondolhatjuk, 
hogy a gyógyítás eme igen egy-
szerű formájának mekkora a je-
lentősége manapság, mikor rob-
banásszerűen megnőtt az aller-
giás, asztmás, tehát a légutak-
kal kapcsolatos megbetegedések 
száma. A gyógyulást segítő ter-
mészetes sóbányák viszont tá-

vol esnek tőlünk, s manapság 
nem sok ember engedheti meg 
magának ezt a fajta gyógykeze-
lést. Szerencsére néhány évtize-
de – a természetes sóklinikák 
gyógyhatásának elemzése után 
– kidolgoztak egy új eljárást, 
amellyel mesterséges körülmé-
nyek között elérhető a kívánt 
hatás. Ilyen mesterséges sóbar-
lang több felé is létesült. A Fa-
ber 2006 Kft. jóvoltából, az év 
eleje óta Karcagon is működik a 
BHG üzletsoron a Goods Mar-
ket bolt mellett, az épület eme-
letén.

Azt már Olajos Ilonától, a 
kft. ügyvezetőjétől tudtam meg, 
hogy a sóterápiának is kétfé-
le módja van. Az egyik a ned-
ves sóterápia, amikor edények-
ből párologtatják (juttatják a le-
vegőbe) a tömény sóoldatot, a 
másik a száraz eljárás, amikor 
speciális eszköz – sógenerátor 
– porlasztja a „barlang” (terápi-
ás helyiség) levegőjébe a mikro-
szemcséjű sót. Ezáltal teremtő-
dik meg a sóbarlangok környe-
zetének, és mikroklímájának 
legfontosabb gyógyító tényező-
je, a sóaeroszolt, azaz lebegő só-
részecskéket tartalmazó levegő.

A valóban barlangot idéző 
terápiás helyiségben félkörben 
kényelmes, nyugágyszerű szé-
kek mellett-mögött sótéglákat 

gúláztak fel, de védőburokba 
bujtatott lábunk alatt is, mint a 
homok, só ropog. Kellemesen 
megnyugtató a megvilágítás, és 
relaxációra megfelelő zene szól.

A „kezelés” 40 percig tart. 
Ennyi perc alatt lélegzi be a pá-
ciens a beporlasztott sót, ami 
aztán a tüdő legmélyebb hörgő-
ibe jutva fejti ki a kedvező ha-
tást. Az egész terápia utcai ru-
hában történik, csak egy vé-
dőzsákot kap mindenki a ci-
pőjére. A 40 perc alatt lehet 
olvasni, pihenni, a gyerekek pe-
dig játszhatnak.

A terápiát kúraszerűen ajánl-
ják, attól függően, kinek mi-
lyen súlyosak a tünetei. Álta-
lában hat-nyolc alkalmat szok-
tak javasolni, ez azután lefoly-
hat egymást követő napokon, 
vagy heti, kétheti, havi „részle-
tekben” is.

De hát azt már minden-
ki maga tapasztalja, hogy szá-
mára mennyi idő a legmegfe-
lelőbb, hiszen a sóbarlang leve-
gője gyógyító hatással lehet az 
asztmára és a légúti allergiák-
ra, az ekcémára és a pikkely-
sömörre és a pattanásos bőr-
re, s egyes megfázásos, víru-
sos betegségek (arcüreggyulla-
dás, orrmelléküreg-gyulladás, 
hörghurut, tüdőgyulladás) 
utókezelésében is szerepet kap-
hat. Jótékony hatását az eddigi 
eredmények is igazolják, ahogy 
az ügyvezetőtől hallom, a feb-
ruári nyitás óta folyamatosan 
kapják az elégedett visszajelzé-
seket.

A karcagi sóbarlang tehát a 
BHG üzletsoron található (a 
Kossuth Lajos utcai sarkon). 
Egy 40 perces kezelés 800 forint, 
de aki bérletet vásárol, vagy-
is több alkalomra is előfizet, 
az kedvezményt kap: egy 6 al-
kalomra szóló bérlet 4.000 Ft, a 
12 alkalomra szóló bérlet pedig 
7.500 Ft.

A sóbarlangnak egyelőre 
nincsen állandó nyitva tartása, 
a 06/20-628-5160-as telefonon 
lehet bejelentkezni vagy idő-
pontot egyeztetni.

Mindenkit szeretettel vár-
nak!

(X)

Sóbarlang a BHG üzletsor 
emeletén

A zürichi Kantonsschule Hot-
tingennel a kapcsolatot még a 
Gábor Áron Gimnázium vette 
fel évekkel ezelőtt. A szép ha-
gyományt a Nagykun Refor-
mátus Gimnázium is folytatja.

Idén szeptember 27-én va-
sárnap érkezett meg a karca-
gi vasútállomásra 21 svájci di-
ák és 3 tanáruk. Miután min-
denki rátalált saját vendégére, 
a délután az ismerkedésen túl 
családi programmal telt: für-
dőzés, szélmalom látogatás, sé-
ta a városban. Hétfőn a sváj-
ci-magyar csapat Debrecen-
ben kirándult. Megtekintet-
tük a Református Kollégiumot, 
a Nagytemplomot, délután pe-
dig a Hortobágyon sétáltunk. 
A kedd délelőttöt a vendég di-
ákok is az iskolában töltöt-
ték. Első két órájuk testnevelés 
volt, ahol labdajátékokat játsz-
hattak. Harmadik és ötödik 
órában vendégeink nyelvi be-
mutatóórákon vehettek részt. 
A végzős diákokkal angolul az 
iskolarendszerről, zenéről, ta-
nár-diák viszonyról, iskolai 
bántalmazásról beszélgethet-
tek. A német órák pedig az öl-
tözködésről és az emberi kap-

csolatokról szóltak. A két nyel-
vi óra közt dr. Varga Gyön-
gyi tanárnő tartott előadást. A 
délutánt a Kunlovardában töl-
töttük lovaglással, sétakocsi-
kázással, az állatok simoga-
tásával. Vacsorára slambucot 
kaptunk. A szerdai napon ven-
dégeink számára a gimnázi-
umban Balajti József úr tartott 
előadást, Bíróné Varga Tünde 
tanárnő segítségével bagolykö-
pet és vízvizsgálat folyt, majd 
a könyvtárunkat megtekinté-
se. A délutáni szabadprogram 
után a kollégiumban vártak 
minket táncestre. A Biljana és 
Pántlika tánccsoport bemu-
tatóit láthattuk. Az este közös 
tánctanulással telt.

Csütörtök délelőtt már in-
dultak vendégeink Budapest-
re, hogy fővárosunkkal is meg-
ismerkedhessenek. Fájó szív-
vel búcsúztunk barátainktól, 
az együtt töltött pár nap sok él-
ménnyel gazdagított bennün-
ket.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani iskolánknak, a fenntartók-
nak Koncz Tibor nagytiszteletű 
úrnak, az iskolavezetésnek, ta-
nárainknak, hogy lehetővé tet-

ték számunkra, hogy ezeken a 
napokon minél több időt ven-
dégeinkkel tölthettünk. 

Továbbá megköszönjük a 
Mészáros Zsoltnak és felesé-
gének a finom ebédeket és a 
kunsági ételkülönlegességet, a 
slambucot. Hálások vagyunk a 
Kunlovardában eltöltött felejt-
hetetlen percekért.

Balajti József úrnak köszön-
jük önzetlenségét és az érdekes 
előadást.

Takács József úrnak köszön-
jük a pontos szállítást és a tü-
relmet.

Köszönetet fejezzük ki Ko-
vács Teofil úrnak, a Debreceni 
Református Kollégium tanárá-
nak az érdekes előadásért.

Köszönjük szüleinknek, hogy 
a dolgos napok között is időt 
szakítottak a családi progra-
mokra, a vendéglátásra. 

És végül, de nem utolsó-
sorban Tóth Mária tanárnő-
nek szeretnénk külön köszöne-
tet mondani az egész látogatás 
szervezéséért, lebonyolításáért 
és mindenre kiterjedő gondos-
kodásáért. 

Antalóczi Ditta 
12.b oszt. tanulója

Svájci középiskolások Karcagon
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A pályázatra azok az önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felel-
nek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban ál-
lók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíj-
ra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptem-
berében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-
tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2010. őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév el-
ső félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatá-
si intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. 
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatá-
si intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, il-
letve a 2010/2011. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. már-
cius.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tan-
év második félévében megfeleljen a pályázati ki-
írásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallga-
tói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell 
pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül fo-
lyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, hallgató-
ja a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hall-
gatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a 
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes 
egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfi-
zetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít.[ Az adóterhet nem viselő 
járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját].

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a 
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartás-
ba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igaz-
gatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljá-
ból – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen-
őrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt - kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pá-
lyázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolí-
tása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése cél-
jából történő továbbításához.

A pályázat benyújtási határideje: 
2009. október 30.
A pályázat benyújtása:
1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó 

által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlap hozzáférhető:
• Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth 

tér 1.),
• Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladá-

nyi út 11.) vagy
• letölthető az Internetről, a www.karcag.hu ol-

dalról.

2. A pályázat benyújtási helye:  Polgármesteri 
Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)

 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
3. A pályázatkötelező mellékletei:
• A felsőoktatási intézmény által kitöltött ere-

deti Jogviszony-igazolás.
 Amennyiben a pályázó egy időben több felső-

oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intéz-
ményt kell megneveznie, amellyel elsőként léte-
sített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intéz-
mények szerződése alapján folyó, közösen meg-
hirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik sza-
kon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés 
esetében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 

• Igazolások a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmé-
ről.

• További mellékletek:
 A pályázóval egy háztartásban élő testvérek vagy 

házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát igazoló 
iskolalátogatási igazolás (eredeti példány), még 
nem tanköteles gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatának másolata.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott 
kötelező mellékletekkel együttesen érvé-
nyes, valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határidőn túl be-

nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályáza-
tokat a bírálatból kizárja.

2. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétől függetlenül történik.

3. A rangsor és a támogatás nagyságának meg-
állapításakor a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jövedel-
me számít, amely nagysága nem haladhatja 
meg a jelenleg érvényes nettó minimálbér ös-
szegét, azaz  57 815,- Ft-ot.

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig 
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbe-
zéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indo-
káról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelő Igazgatósága 2010. március 16-ig írás-
ban értesíti a települési önkormányzat által támo-
gatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósí-
tás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az 
ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladékta-
lanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesí-
teni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM 
Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az ér-
tesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-

oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finan-
szírozási forma megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) 
változása;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) válto-
zása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulat-
lanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intéz-
mény részére visszafizetni.

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támoga-
tást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndí-
jas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi te-
rületéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásá-
ról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó 
a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként 
nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még 
abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szó-
ló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül 2005. 
évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. ren-
delet szolgál.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kér-
hető:

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

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2010-ban először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tan-
évben ténylegesen megkezdik.

Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése ér-
telmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intéz-
mények hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tan-
év első féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. 
tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév 
első félévében, illetve keresztféléves képzés esetén a 
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pá-
lyázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támoga-
tott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósí-
tás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében 
szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfize-
tési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növe-
lő jövedelemnek számít. [Az adóterhet nem viselő járandó-
ságokról lásd a személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 3. § 72. s) pontját].

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgá-
ja eredményéről az Oktatási és Kulturális Minisztérium Tá-
mogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról tör-
ténő az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájé-
koztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, 
és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – 
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztön-
díj időtartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskeze-
lő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – 
az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázás-
kor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azono-
sítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezelé-
séhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a tá-
mogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbí-
táshoz.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
A pályázat benyújtása:
1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó által 

aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlap hozzáférhető:
• Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth tér 1.),
• Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladányi 

út 11.) vagy
• letölthető az Internetről, a www.karcag.hu oldal-

ról.
2. A pályázat benyújtási helye:  
 Polgármesteri Hivatal, 
 Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
3. A pályázatkötelező mellékletei:
• Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
• További mellékletek:
 A pályázó, a pályázóval egy háztartásban élő testvé-

rek vagy házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát iga-

zoló iskolalátogatási igazolás (eredeti példány), to-
vábbá a még nem tanköteles gyermek születési anya-
könyvi kivonatának másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötele-
ző mellékletekkel együttesen érvényes, valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, 

vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírá-
latból kizárja.

2. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorult-
ság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől füg-
getlenül történik.

3. A rangsor és a támogatás nagyságának megállapí-
tásakor a pályázó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelme számít, amely 
nagysága nem haladhatja meg a jelenleg érvé-
nyes nettó minimálbér összegét, azaz 57 815,- Ft-
ot.

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 
2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települé-
si önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldé-
sével köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazga-
tósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben 
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmá-
nyait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni ar-
ról, hogy a 2010-es felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki ér-
tesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj 
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi for-
dulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját auto-
matikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztön-
díj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de 
legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósí-
tó felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskeze-
lőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget 
a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőok-

tatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási 
forma megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) válto-
zása;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 

felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részé-
re visszafizetni.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgál-
ni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizs-
gálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem 
bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat 
során az együttműködést egyéb módon kifejezetten meg-
tagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorult-
ságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztön-
díját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől 
ható hatállyal hozható meg

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára meg-
ítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban 
az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkor-
mányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő ta-
nulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályá-
zatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta 
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, tá-
mogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, 
ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez 
vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatás-
ról szóló 2005. CXXXIX. törvény, valamint a felsőokta-
tásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fi-
zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. 
rendelet szolgál.

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

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve

ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási  hallgatók számára
a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve 

 ezennel kiírja a 2010. évre 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy 
kisebbre cserélném. Tel.: 06/30-722-
7127.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari áram-
mal, fúrott kúttal, szerelő aknás alsó 
épülettel több generációnak sürgő-
sen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra 
is alkalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 
M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, 
tehermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.
IV. emeleti 56 m2-es, erkélyes lakás 
részletfizetésre vagy megegyezés 
szerint eladó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 100 
m2-es családi ház eladó. (Padlófűtés, 
kandalló, műhely van.) Tel.: 59/401-
447 (16 óra után).
Új építésű társasházban befejezés 
előtt álló lakás eladó. Tel.: 06/30-336-
3854.
Tanya eladó melléképületekkel, 2400 
m2-es bekerített gyümölcsös kerttel. 
Villany, víz, kövesút van. 25 q gátszé-
na eladó. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcag, Kisújszállási út 82. sz. alatti 3 
szobás ház sürgősen eladó. I.ár: 8 M 
Ft. Érd: a helyszínen vagy tel.: 06/30-
758-5619.
Eladó – bármilyen állapotú - kis pa-
raszt házat keresek havi részletfize-
tésre. Lehet komfort nélküli is, le-
bontásra váró. Tel.: 06/20-358-2348.
Eladó 2 szobás földszinti, felújított, 
most festett, parkettás, új konvek-
toros, új fürdőkabinos lakás. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-301-
5886. 

Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
Tel.: 06/30-546-4990.

Karcagon, a városközpontban, a 
Madarasi út 16. sz. alatt eladó 954 
m2-es telken 100 m2-es felújítandó 
ház műhellyel, hátsó épülettel. Tel.: 
06/30-393-9013.

Karcag, Bethlen G. út 41. sz. alatti 
kétszintes, 4 szobás, összkomfortos, 
új építésű kertes családi ház eladó. 
Tel.: 06/30-517-2434.

Karcag, Délibáb utcán régi típusú 
palatetős ház eladó (2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, központi fűtés, ve-
randa). Tel.: 06/30-218-2827.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő bű-
nözés, kevesebb baleset.. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu

Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas gará-
zsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.

Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.

Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db iro-
dai forgószék. Tel.: 0670/613-6765.

42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: 06/30-647-7357.

16 részes Zsolnay teáskészlet eladó. 
Tel.: 06/30-384-0490. 

Eladó 2 db megkímélt állapotban lé-
vő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.

1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy 
részére 4*-os apartman hotelban el-
adó. Tel.: 06/30-583-4708. 

200 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.

Samott tégla eladó. Tel.: 06/30-941-
6503.

Női új fekete vadász félkabát eladó. 
Sopronban november 11-től egy-
hetes üdülőjog olcsón átad. Tel.: 
59/312-603 (19 órától).

Munkafelügyelőket keresek. Tel.: 
06/20-365-4757.

Műanyag hordó (200 l-es); új 200 l-es 
vashordó; új samott tégla; új B-30-as 
tégla; benzines fűnyíró; elektromos fű-
nyíró; rizshaj; 40x40-es pala; kúppala; 
új és használt ajtók; használt ablakok; 
Szieszta kályha; hordozható cserépkály-
ha; csempekályha ajtó; színes TV; beton 
vályuk; centrifuga; 13”-os 14”-os és 15”-
os új és használt gépkocsi gumik; után-
futó 2100x1200-as; önetető; önitató el-
adó. Tel.: 59/312-679.
1930-as évekbeli hálószobabútor (2 
ágy, 2 szekrény, 2 éjjeli szekrény, 1 
tükrös szekrény); 1 vitrines szekrény 
(2,20 m hosszú); 1 polcos és 1 akasz-
tós szekrény; szőlődaráló; szőlőprés 
és mustfokoló eladó. Tel.: 06/30-586-
8213.
Eladó 4 db Dunlop autógumi új, téli, 
sport: 185/65/14; 2 db nagy leánder; 
bőrdzseki; vesztern csizma; öltöny; 
ingek; esőkabát + nadrág; gumicsiz-
ma; bakancs; biblia; énekes könyv; 
papírpénz; fürdőszobatükör új. Tel.: 
06/30-995-6929.
A Tarattyó úton 3,3105 ha 67,85 AK 
szántóföld eladó. I.ár: 1.860.000 Ft. 
Tel.: 59/300-356.
Öntöttvas birkafőző üst; Hajdú cent-
rifuga; kézi tolókocsi; 3 égős gáztűz-
hely palackkal együtt; 170-es öntött-
vas fürdőkád; kádparaván és zárt zu-
hanyzó eladó. Érd.: Kg., Szent L. u. 46.
Eladó oroszlán királyos üveg csillár, 
2+1-es bőr sarokülő (6.000 Ft). Tel.: 
06/30-681-0454.
„Hull a fának a levele” később a hó-
pihe. Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok- és vesszőseprűimmel. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendel-
kező 7 hetes sziámi cicák eladók. Tel.: 
06/70-397-9127.
Tenyészszemlés yorkshire kan fedez 
Karcagon. Tel.: 06/30-252-8698.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
06/70-300-9730.
Öregek gondozását, takarítást válla-
lok. Tel.: 59/401-447 (16 óra után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást és 
felvágást vállalok hazaszállítással vi-
dékről is! Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
Eladó Suzuki Echo; Babetta 207; 
Babetta 210. Érd.: Kg., Füredi u. 3. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó 300 kg-os gépkocsi utánfutó 
nagy magasítóval + zárt áruszállító 
fülkével, érvényes műszakival. U.itt 2 
db komplett Simson kerék alumíni-
um abroncsú eredeti gyári küllőkkel. 
Érd.: Kg., Szent L. u. 46.

Apróhirdetés Férfi kézilabda

Vetőmagvak, műtrágyák folyamatos 
értékesítése az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél

Különböző csávázott, fémzárolt őszi árpa, triticale, 
őszi búza fajták, műtrágyák eladók.

AKG-ban résztvevők számára zöldtrágyázáshoz repcema-
got, pillangós területekbe lucernamagot biztosítunk.
Árak:
Őszi búza II. fok: 

65.658 Ft/t + ÁFA fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi árpa és triticale II. fok: 

64.728 Ft/t + ÁFA fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák.
Elérhetőségeink:

AGROHUNGÁRIA Kft.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-
központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553 Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

A megyei férfi kézilabda 
bajnokságban megrendezésre 
kerültek az első fordulók. Saj-
nos a nyitófordulón a karcagi 
együttes több kulcsjátékosát 
is nélkülözve volt kénytelen 
elutazni Törökszentmiklós-
ra, ahol nem is szerzett pontot 
egyik mérkőzésen sem. A má-
sodik fordulón viszont, amit 
Túrkevén rendeztek, némileg 
már helyreállt a rend, innen 
három ponttal tért haza a kar-
cagi csapat. Az ősz eleji forma 
egyelőre még gyengélkedik az 
együttesnél, amely jóval el-
marad most az eddig megszo-
kott eredményektől. Remél-
jük, hogy a legutóbbi forduló-
ban elért döntetlen és győze-
lem lendületet ad a fiúknak a 
jó folytatáshoz.

Eredmények:
Jászladány - Karcag 24:23 

(12:14)
Karcag: Nagy, Tóth, Lajtos 

(2), Örsi 6), Ferenczi (10), Vá-
lyi-Nagy N. (2), Sebők (3).

Cserék: Lippai, Szopkó.

Törökszentmiklós - Karcag 
26:17 (11:11)

Karcag: Nagy, Tóth (1), Laj-
tos (6), Örsi, Ferenczi, Vályi-
Nagy N. (4), Sebők (4).

Cserék: Lippai, Szopkó(2).
Karcag - Kunszentmárton 

27:27 (15:12)
Karcag: Nagy, Örsi (3), Fe-

renczi, Papp (1), Balog (3), Ma-
jor (10), Lajtos (7).

Cserék: Lippai, Vályi-Nagy 
N. (1), Szopkó, Sebők (1), Tó-
th (1).

Karcag - Tiszaföldvár 28:27
Karcag: Lippai, Örsi (9), Fe-

renczi (2), Papp (1), Tóth, Ma-
jor (5), Lajtos (4).

Cserék: Nagy, Vályi-Nagy 
N. (4), Szopkó, Sebők (4), Tó-
th (1).

Játékos-edző: Major János.
A bajnokság november 8-án 

folytatódik Tiszakécskén, ahol 
együttesünk a hazai csapattal, 
valamint Túrkeve csapatával 
mérkőzik meg.

Major János
edző

Október 7-én a Debreceni 
Református Kollégium  Dóczy 
Gimnáziuma ifjúsági talál-
kozóra hívta az Észak-Alföl-
di Régió történelmi egyhá-
zainak középiskoláit, melyen 
a fiatal tehetségek több szek-
cióban mérhették össze ere-
jüket: rendeztek sportverse-
nyeket, honismereti vetélke-
dőt, „fizika show”-t, valamint 
színjátszó csoportok számára 

is külön versenyszámot írtak 
ki, melyben „A tékozló fiú” 
adaptációját kellett bemutat-
ni Lukács evangéliumából.

Az ifjúsági találkozót a 
Dóczy újraindításának 10. 
tanévében a hagyományos 
Matula-napok keretében ren-
dezték meg, amelyre a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola sportszekci-
óban nevezett. A gimnázium 

fiú csapatot indított a sport-
versenyeken, labdajátékokban 
nevezett és nagyon szép ered-
ményeket ért el: kosárlabdá-
ban és kézilabdában 1. he-
lyezett, labdarúgásban pedig 
4. helyezett lett. Az együttest 
két szép kupával tüntették ki 
az első helyezésekért, minden 
tanuló és felkészítő tanár pe-
dig oklevéllel és emléklappal 
tért haza Karcagra a fárasztó 

nap után.
A csapat tagjai: Pápai 

Ádám, Kun Csaba, Nagy Pé-
ter, Karsai Imre, Nehéz Zsolt, 
Csináth Ádám, Kovács Márk 
Zsombor, Kovács Máté Zádor, 
Koncz Dávid, Tóth Botond, 
Oszlánczi Máté József.

Kísérőtanárok: Tóth Barna, 
Major János.

Valamennyi csapattagnak 
gratulálunk!

Major

Kevés pont a nyitófordulókon

Refis sportsikerek a Keresztyén 
Ifjúsági Találkozón
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Moziműsor
Október 17. szombat
 Harry Potter és 

a félvér herceg
 Angol-amerikai fantasy
Október 20. kedd
 Becstelen 

brigantyk
 Feliratos amerikai-

német háborús 
filmdráma

Október 24. szombat
 Görögbe fogadva
 Feliratos amerikai-

spanyol vígjáték
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2009. október 16-19. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Kaleidoszkóp - J-N-SZ me-

gyei híradó
18.30 A Zene Világnapján I. rész
19.05 Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Jobbágyné Ungvá-

ri Sára
 Karcagi hírek – különkiadás
 - Kun Kovács László fotóki-

állítása
 - Kopjafa avatás
 - Csokonai emléktábla le-

leplezése
 Háttér
 vendég: Tamás Gábor erdé-

lyi énekes
20.3 Tiszatavi polgármesterek 

randevúja
2009. október 20-21. kedd/szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám
 Istentisztelet a Kunok I. vi-

lágtalálkozóján
19.50  Megyei tükör
20.15  Zenés fürdő Show

2009. október 22. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kapocs - regionális híradó
18.30  A Zene Világnapján II. rész
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek – különkiadás
 - Kun Hagyományok Napja
 - Alakuló ülés Berekfürdőn
 - Viharkárok Karcagon
 Háttér
 Vendég: Antal Szabolcs
20.10  Egészségnap a Kórházban

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/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

LabdarúgásSakk
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Anyakönyvi hírek
Születés

Kecskés Anita – Horváth At-
tila
Kg., Baross u. 60.  Bence
Baranyai Hajnalka – Olajos 
Mihály
Kg., Varró u. 21/a. I/6. 
 Levente

Halálozás
Külüs Zoltán
 Karcag (1951.)
Nagy Sándorné (Bencsik 

Zsuzsanna)
 Kg., Damjanich utca 7. 

(1943.)
Szecsei László
 Karcag (1938.)
Özv. Kovács Ödönné (Kajtár 

Mária)
 Kg., Szent I. sgt. (1918.)

Csépa – Karcag 1:1 (0:0)
Csépa, 240 néző. Jv.: Nemes Zs. 

(Mozsár, Czékus)
Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 

Lévai, Varga L., Ebekeme, Erdei 
(Nagy R.), Bujdosó, Nagy D., Sin-
del (Hajdú T.), Kardos

Játékos-edző: Orosz István
A harmadik percben Határ A. 

nagy lövését Móga vetődve ki-
ütötte. A tizedik percben Sindel 
beadását a helyzetben lévő Kar-
dos Gyurkó kezébe fejelte. A ti-
zenkilencedik percben Ruzsinsz-
ki becselezte magát a 16-oson be-
lülre, de lapos lövését Móga védte. 
Az ötvennegyedik percben Nagy 
D. beadását Kardos visszafejelte 
és Nagy R. 17 méterről a bal felső 
sarokba bombázott (0:1). A hat-
vanharmadik percben Orosz el-
húzta Határ F. lábát. A 11-es bün-
tetőt Határ A. a jobb sarokba lőtte 
(1:1). A hetvenedik percben Bubor 
lövését Móga a léc alól kitolta. A 
nyolcvanharmadik percben Nagy 
D. lövését Gyurkó éppen hogy el-
kapta a gólvonal előtt. 

Jók: Kéki, Nagy D., Nagy R. ill. 
Gyurkó, Bosanszki Zs., Botlik, 
Határ A., Bosanszki M.

Fialka György: A győzelem is 
benne volt a játékba, de nem raj-
tunk múlott.

Orosz István: A gólunkkal saj-
nos felhoztuk a hazai csapatot, 

gratulálok Kéki Norbert hozzáál-
lásához.

Ifjúsági mérkőzés
Csépa – Karcag 0:3 (0:0)
Góllövők: Tóth K., Fodor B. (2)
U 13-as korosztály: Karcag – 

Kecskemét 0:1
U 15-ös korosztály: Karcag – 

Kecskemét 3:2
Góllövők: Szőke R., Lázók S., 

Varga K.

Megyei III. osztályú labdarúgó 
bajnokság

Berekfürdő – Agrosprint Kar-
cag II. 0:0

Berekfürdő, 100 néző. Jv.: On-
dok F.

Karcag II.: Bartha, Kovács I., 
Méhes, L. Kis, Kovács Cs. I., Czi-
nege, Varga J., Varga Zs., Horváth 
D., Bíró Cs., Oláh A.

Cserék: Labonc, Szabó, Lajko-
vics, Kányai V., Kovács Cs. II.

Játékos-edző: Varga Zsolt
Jók: Czinege, Kovács Cs. I., 

Méhes, Kovács I.
Varga Zsolt: A két „karcagi” 

csapat közül a Karcag II. állt kö-
zelebb a győzelemhez.

Legközelebb vasárnap Tiszaörs 
lesz az ellenfél.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 16. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Október 17. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva

Október 18. vasárnap
 Betánia Széchenyi sgt.

Október 19. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 20. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 21. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 22. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Október 23. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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Az elmúlt hétvégén Karca-
gon edzőtáborozott a magyar 
karate válogatott. Itt készültek 
fel az Olaszországban – Lucá-
ban – megrendezendő világ-
bajnokságra. Gyarmati Imre, 
a karcagi karate szakosztály 
vezető edzője a sajtótájékoz-
tatón köszöntötte a megjelent 
33 válogatott sportolót, sen-
sei Tóth Zsolt szövetségi ka-
pitányt, Lázár Tibort, a válo-
gatott edzőjét. Külön megkö-
szönte a városi önkormányzat 
és a karcagi magánszemélyek 
támogatását is az edzőtábor 
létrejöttéhez. Tóth Zsolt szö-
vetségi kapitány elmondta, 
hogy több kiváló karatés ver-
senyző is itt edzőtáborozik, így 
többek között Herczeg Lilla 

világbajnok, Magosi Zsombor 
világkupa győztes és ifj. Gyar-
mati Imre Európa-bajnoki 
ezüstérmes. Ezután Lázár Ti-
bor, a válogatott edzője ismer-
tette a felkészülési programot. 
Fontosnak ítélte meg a men-
tális felkészülést, mivel sok-
szor pillanatnyi tényezők dön-
tik el az eredményeket. Nem-
zetközileg is nagyon erős lett a 
mezőny, különösen a FÁK volt 
tagállamaiból érkeznek kiváló 
versenyzők. Az erőviszonyokat 
ismerve a magyar karatésok is 
eredményesen szerepelhetnek, 
a felkészülésük biztatóak. Vé-
gül Herczeg Lilla és ifj. Gyar-
mati Imre nyilatkozott a felké-
szülésükről. 

B. I.

U-9-es csapatunk helyezése az északi régió 
bajnokságában a harmadik forduló előtt

    Mérksz. Gy. D. V. Rúgott Kapott Gólkülönbség Pontszám 
1 Karcag 10 8 1 1 26 8 18 25 
2 DVTK SE 10 5 2 3 32 16 16 17 
3 Plútó SE Eger 10 3 3 4 14 20 -6 12 
4 KBSC 10 3 2 5 13 21 -8 11 
5 Pásztó 10 3 1 6 21 27 -6 10 
6 Füzesabony 10 2 3 5 10 23 -13 9 

Czinege János

A magyar karate válogatott 
edzőtáborozása Karcagon

Elkezdődött a városi egyé-
ni sakkbajnokság rekordszámú 
résztvevővel. A versenyen rész-
vevők névsora sorsolási sorrend-
ben: 1. László Béla, 2. Kónya 
László 3. Egyed Zsolt, 4. Fodor 
István, 5. Egyed Gábor, 6. Vízke-
leti Pál, 7. Rab János, 8. dr. Kozák 
Ottó, 9. Nagy Szilárd, 10. Egyed 
Judit, 11. Feig János, 12. Gál Sán-
dor, 13. Egyed Viktória, 14. Ko-
vács Sándor, 15. Sátha András.

Az eddig lejátszott két forduló-
ban különösebb meglepetés nem 
született. A megyei sakkcsapat-
bajnokság első fordulóját az el-
múlt vasárnap otthonunkban 
játszottuk a nagyon erős Szol-
nok csapatával. Az idei szezon-

ban Szolnok nem indult az NB. 
II-ben, így a vendégek korlátozás 
nélkül a legjobb játékosait is in-
díthatja a megyei csapatban. Az 
eredmény is a vendégjátékosok 
erejét igazolja, ugyanis 8,5:1,5-
re nyertek. Érdekes módon az 1-
5 tábla szerepelt jobban, pedig 
itt volt a legnagyobb élőpont kü-
lönbség a két csapat között. Re-
méljük, hogy a karcagi csapat a 
következő fordulóban jászapáti 
ellen javít helyzetén.

Megkezdődnek a küzdelmek 
az NB. II. csapatversenyen is. A 
kezdés idegenben lesz november 
8-án az újonc Kiskunfélegyházi 
Honvéd TK ellen.

Fodor István


