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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A város három középis-
kolája közül kétségtelenül a 
Szentannaiban történtek iga-
zán nagy változások, hiszen 
európai színvonalú új épüle-
tének tavaszi műszaki átadá-
sa után a nyár a belakás, a be-
rendezés ideje volt (a városi 
tanévnyitóra már az új épület 
aulájában került sor). Persze, 
nemcsak a Szentannaiban ho-
zott újat a tanév.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola meg-
nevezése az „és Kollégium” 
megjelöléssel egészült ki – tá-
jékoztatott Juhászné Zsadányi 
Erzsébet igazgatónő. A  gim-
názium fenntartója használat-
ra megkapta a Varró utcai kol-
légium épületét, amely a tan-
év elejétől már az intézmény 
telephelyeként működik. He-
lyet kapott benne a kollégium, 
amely jelenleg 37 kollégistá-
nak ad helyet, és a Madarasi úti 
épületből ide került át az egész-
ségügyi szakoktatás is. A nyá-
ri feladatok legnagyobb részét 
az átadás előkészítése jelentet-
te, és persze folytatódtak a szo-
kásos külső- és belső felújítási 
munkák, a gimnázium udva-
rán lévő különálló épületbe pe-
dig két általános iskolai osztály 
költözhetett be. Az iskola arcu-
latának kialakítása tavaly szep-
temberben kezdődött, „azon 
vagyunk – mondja az igazga-
tónő -, hogy a patinás jelleget 
megőrizve minél szebb képet 
mutasson az intézmény”. 

A gimnáziumban az idén a 
nyelvoktatás és a természettu-
dományos képzés került a kö-
zéppontba. A fizika, a kémia 
és a matematika oktatásához 
műszereket vásároltak. To-
vábbi fejlesztésekre lesz még 
szükség, bár a kémia és a fizi-
ka szertárak felszereltsége te-
kintetében országos szinten 
sem vallanak szégyent, a nyel-
vi labor pedig adott.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-

ségügyi Szakközépiskola ta-
nulólétszáma az új tanév-
ben 410 fő. A tanulók döntő 
többsége, mintegy háromne-
gyede gimnáziumi tanuló, 
a négy osztályba járó szak-
középiskolások nyolcvanan 
vannak. A gimnáziumi osz-
tályok közül évfolyamonként 
egy-egy emelt szintű nyel-
vi osztály, de két évfolya-
mon már természettudomá-
nyos osztály is működik. A 
410 diákot 39 pedagógus ok-

tatja, a dolgozói létszám ösz-
szesen 52 fő.

A Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégiumban a vakáció ide-
je egyben a betakarításé is, hi-
szen jellegéből adódóan az is-
kola gazdálkodik. „Elnyú-
ló, nehéz aratás volt az idei” 
- kommentálta a nyári felada-
tokat Gyökeres Sándor igazga-
tó, jelezve, hogy az átlagon fe-
lüli esőzések itt nem okoz-
tak osztatlan sikert. Nem aka-

dályozták, viszont a nyári 
épületkarbantartásokat és a 
felújítási munkákat, amelye-
ken túl még egy új tornaszobát 
is kialakítottak. A kollégium-
ban a vizesblokkot újították fel, 
kijavították a beázásokat, vala-
mint klubszobát és egy számí-
tógépes szobát rendeztek be. 
Az utóbbi a szabadidős tevé-
kenység mellett a szakképzés-
ben is szerepet kap. A legna-

Középiskolák

Folytatás a 3. oldalon

Tavaly adtunk hírt arról a 
munkaprogramról, amelyet az 
Új Magyarország Fejlesztési 
Terv részeként, a TIOP kereté-
ben a könyvtári szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesz-
tésére kiírt pályázat elnyeré-
se tett lehetővé. Az új lehető-

ség – amelynek megszerzésére 
Törökszentmiklós, Tiszafüred, 
Karcag, Kisújszállás, Mező-
túr, Túrkeve és Fegyvernek te-
lepülések könyvtárai konzor-
ciumba tömörültek – első-
sorban a speciális könyvtári 
szoftverek, szerverek és számí-
tógépes berendezések beszer-
zését és üzembe állítását tet-
te lehetővé. Mégpedig jelen-
tős összegből, hiszen a karca-
gi Városi Csokonai Könyvtár 
az említett TIOP pályázatnak 
köszönhetően 9.267 ezer forint 
értékben építhette ki ill. bővít-
hette számítógépes rendsze-
rét. További jó hír, hogy a kon-
zorcium újabb sikeres pályá-
zatból (TÁMOP) folytathatja a 
fejlesztéseket. Ahogy azt Nagy 
Mihálynétól, a Városi Csoko-
nai Könyvtár vezetőjétől meg-
tudtuk, az elnyert 6.369.196 
forint támogatási összegből a 
könyvtári rendszer fejlesztését, 
a minőségi oktatás segítését, az 
oktatáson kívüli képzést, a di-
gitális helyismereti kompeten-
ciák fejlesztését és a gyerme-
kek olvasáskultúrájának eme-
lését finanszírozhatják. A pro-
jekt egyik kiemelt célcsoportja 
a gyermek- és ifjúsági korosz-
tályok, melyek számára a korai 
szocializáció, és az iskoláskor 

alatti nevelés és képzés lehető-
ségét teremtik meg a könyvtá-
rak. A másik kiemelt csoport – 
a leszakadó térségek felnőtt né-
pessége – számára a kulturális 
szolgáltatásokhoz való hozzá-
férés (egyenlő) esélyét szándé-
koznak megteremteni.

- Milyen feladatokat jelente-
nek ezek a fejlesztések?

- Több fejlesztést is vállal-
tunk. Fejlesztjük a helyben 
igénybe vehető szolgáltatása-
inkat, és gyermekkönyvtári 
bútorok beszerzésével kényel-
mesebb könyvtári környezetet 
szeretnénk kialakítani. Terv-
be vettük egy olyan új olva-
sóbarát interaktív honlap ké-
szítését, amely lehetővé teszi 
a könyvtári on-line szolgálta-
tások megvalósítását a beirat-
kozott olvasók és a távhaszná-
lók számára. Nagy és kiemelt 
feladat a gyermek- és ifjúsá-
gi korosztály olvasáskultúrájá-
nak a fejlesztése. A helyismere-
ti gyűjtemény dokumentumait 
és a Karcagi Hírmondó anya-
gát egy nagy, közös keresőfe-
lülettel rendelkező adatbázisba 
vesszük fel (ez a Nagykun Tu-
dásdepó Expressz). Ezen felül – 
a szolgáltatások minőségbizto-
sítása érdekében – biztosítjuk a 
könyvtári munkatársak tanfo-
lyami továbbképzését is

- A megvalósítás már meg-
kezdődött, mikorra várható a 
befejezés?

- A határidő 2011. augusz-
tus 31.

- Jó munkát kívánunk.
Elek György

Hosszú évtizedek óta nem zajlottak olyan felújí-
tási munkák a Györffy István Nagykun Múzeum 
épületében, amilyenekre az elmúlt 8-10 hónapban 
került sor. Korábban az épület külseje került ta-
tarozásra, aztán a pince újulhatott meg, most pe-
dig a belső terek kaptak teljesen új vakolatot, fes-
tést és ízléses padlóburkolatot. Emellett a világítá-
si rendszer is modernizálásra került, valamint egy 
látogatói vizesblokk kialakítása is megvalósulha-
tott.
A héten kezdődött meg a gyűjtemény és az adat-
tár visszaköltöztetése az épületbe. Dr. Nagy Mol-
nár Miklós igazgató lapunk kérdésére elmondta, 
hogy az új állandó kiállítás tervezése folyamatban 
van, azonban még újabb pályázati források szük-
ségesek ahhoz, hogy a tárlat felépíthető legyen.

Iskolakezdés 2010. (2.)

Újabb fejlesztések 
a könyvtárban
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Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 38. § (1) bekezdés b. pontja alapján közzéteszem a 2010. október 3. napjára kitűzött 
helyi  önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati  választáson induló 
polgármester jelöltek, egyéni választókerületi jelöltek, jelölő szervezeteik, valamint a kisebbségi és független jelöltek nevét. 

Polgármester jelölt:

JELÖLT  NEVE JELÖLŐ SZERVEZET
DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MPSZ-KDNP
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Egyéni választókerületek jelöltjei:

JELÖLT NEVE JELÖLŐ  SZERVEZET JELÖLT NEVE JELÖLŐ  SZERVEZET

1. sz. EVK. 5. sz. EVK.
FERENCZI ZOLTÁN KARCAGI IPARTESTÜLET NAGY ISTVÁN SÁNDORNÉ KARCAGI IPARTESTÜLET
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM 
ANDRÁSI ANDRÁS PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM
SÁNTÁNÉ ANTAL MÁRIA NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM VASS JÓZSEF ANDRÁS NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM
KURUCZ LAJOS MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT KISS LAJOS MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
MOLNÁR PÁL FIDESZ-MPSZ-KDNP HORVÁTH SÁNDOR MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 

DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-MPSZ-KDNP

2. sz. EVK. 6. sz. ÉVK.
DR. KAPUSI LAJOS SÁNDOR KARCAGI IPARTESTÜLET KURUCZ ISTVÁN ATTILA KARCAGI IPARTESTÜLET
NAGY JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM
KISS MÁRIA JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM
BORSI ESZTER GABRIELLA NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM DEÁK ATTILA NAGYKUSÁGÉRT CIVIL FÓRUM
DR. KASUBA JÁNOS MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT DR. MOLNÁR SÁNDOR MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
NÉMETH IMRÉNÉ MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT HORVÁTH SÁNDORNÉ MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
KOVÁCS SÁNDOR FIDESZ-MPSZ-KDNP KARCAGI-NAGY ZOLTÁN IMRE FIDESZ-MPSZ-KDNP

VARGA ISTVÁN MICI FIROSZ

3. sz. EVK. 7. sz. EVK.
DR. KOVÁCS LÁSZLÓ KARCAGI IPARTESTÜLET MONORI ISTVÁN KARCAGI IPARTESTÜLET
LENGYEL JÁNOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM
PÉNTEK LAJOS JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM
VÁCZI ATTILA KÁLMÁNNÉ NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM JANÓ MÁRIA NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM
NAGY ISTVÁN ANDRÁS MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT RIMASZOMBATI ZSOLT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
NAGY JÓZSEF MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT TASI KÁLMÁN MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
KOVÁCSNÉ KEREKES KATALIN JU-
DIT

FIDESZ-MPSZ-KDNP CSÁNYI SÁNDOR FIDESZ-MPSZ-KDMP

VÁRADI ZOLTÁN FIROSZ TÓTH ANITA TÜNDE FIROSZ
JOHAN ANNA FÜGGETLEN

4. sz. EVK. 8. sz. EVK.
HÁLÓ JÁNOS KARCAGI IPARTESTÜLET CSIZI SÁNDOR KARCAGI IPARTESTÜLET
LÉVAI SÁNDOR JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM
GAZSÓ JÓZSEF JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM
KOVÁCS KITTI NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM LABONCZ SÁNDORNÉ NAGYKUNSÁGÉRT CIVIL FÓRUM 
SZABÓ SÁNDOR MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT NAGY ANDRÁS MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
IFJ. NAGY JÓZSEF MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT NAGY JÓZSEFNÉ MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-MPSZ-KDNP PÁNTI ILDIKÓ ANNA FIDESZ-MPSZ-KDNP

VARGA ISTVÁNNÉ FIROSZ

Cigány  kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltek:

JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET JELÖLT NEVE JELÖLŐ SZERVEZET

RÉZMŰVES ZOLTÁN LUNGO DROM JOHAN ANNA MCF
VARGA ISTVÁN MICI FIROSZ VARGA ISTVÁNNÉ FIROSZ
TÓTH ANITA TÜNDE FIROSZ HORVÁTH MELINDA RPT-RPM-CSZOSZ
KISS IRÉN BORBÁLA FIROSZ GÁL RUDOLF ERIK LUNGO DROM
LAKATOS JÁNOS MCF GAÁL MÁRIA LUNGO DROM
MIKLOVICZ LAJOS RPT-RPM-CSZOSZ MIHÁCSINÉ MÁNDI JOLÁN RPT-RPM-CSZOSZ
HORVÁTH JÁNOS RPT-RPM-CSZOSZ PINKÓCZINÉ NAGY IRÉN LUNGO DROM

K a r c a g, 2010. szeptember 13.
 Rózsa Sándor
 Helyi Választási Iroda Vezetője
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Par la men ti Nap ló

Szeptember 13-án ült ösz-
sze ismét az Országgyűlés a 
nyári szünetet követően. Az 
ülésnap alkalmat adott arra, 
hogy felmérhessük a változást, 
amit eddig megtettünk. A fel-
adat világos volt: le kellett zár-
ni egy nyolc éves rossz korsza-
kot, és új irányokat kijelölni a 
megújulás érdekében. 

Legfontosabb induló felada-
tunk a válság miatt a gazda-
ság talpra állítása, a hazai kis- 
és középvállalkozások támo-
gatása, a munkahelyteremtés 
lett. Gyors lépésként tíz kis-
adót megszüntettünk, köztük 
a vállalkozások kommunális 
adóját. A társasági adó 19-ről 
10  százalékra csökkent, bő-
vült a Széchenyi Kártya Prog-
ram, megjelent az egyszerű-
sített alkalmi foglalkoztatás, 
ahol most már elég egy tele-
fonhívás a munkavállaló be-
jelentéséhez. A munkát foly-
tatni kell, január közepétől jön 
az Új Széchenyi Terv.

Mivel feltett szándékunk, 
hogy megvédjük a fogyasztó-
kat a kétséges, silány élelmi-
szerektől, élelmiszerbiztonsá-
gi lépéseket hoztunk. Emellett 

viszont szükség van a hazaiak 
támogatására, így könnyebb 
lett az értékesítés a kisterme-
lőknek, mivel nem vonatko-
zik a közbeszerzési kötelezett-
ség a nyers húsra, a zöldségre, 
a gyümölcsre, a tejre és tejter-
mékekre, a mézre, a tojásra, a 
gabonára. Szeptember 15-től 
a közétkeztetést végző intéz-
mények (bölcsődék, óvodák, 
iskolák, hivatalok, egészség-
ügyi intézmények) közbeszer-
zés nélkül, közvetlenül a helyi 
termelőktől megvásárolhat-
ják ezeket a termékeket. Így 
a karcagi termelőktől is egye-
nesen a menzára juthatnak a 
friss élelmiszerek. A magyar 
termőföld védelme érdekében, 
valamint a földspekuláció 
megakadályozására törvény-
módosítás kezdődött. Szabad 
lett a pálinkafőzés, remélem 
terem hozzá elég gyümölcs is.

A pénzügyi stabilitásért zá-
roltuk a kormányzati szervek-
nél a jutalmakat, beszerzési 
és eszközvásárlási tilalom lé-
pett életbe (bútor és gépkocsi 
stop). A közszférában 2 milli-
ós fizetési plafon lépett életbe, 
ami ellen csak a havi 8 mil-

liós fizetésű jegybankelnök 
küzd. Apropó jegybankelnök! 
Megindult a korábbi felelőt-
len döntések felülvizsgálata, 
ezek között Simor András cip-
rusi cégügyei, Sukoró, Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem visszaéléseinek kiderítése 
is szerepel. Jómagam a gazda-
sági tényfeltáró bizottságban 
szembesültem ilyen ügyekkel, 
a több milliárdosaktól az ál-
lami pénzből vett 326 ezer fo-
rintos gyerekágyig.

Léptünk a közbiztonság ja-
vításáért, a tulajdon elleni sza-
bálysértést már húszezer fo-
rint alatt is elzárással büntet-
hetik, azaz már 1 forint értékű 
lopás is büntethető. Pénzbír-
ság vagy akár szabadságvesz-
tés is járhat érte. Jelentősen 
szigorodott az erőszakos bűn-
cselekményt elkövetők bünte-
tése.

Végül helyi vonatkozású ha-
tásként újra jár a vonat öt mel-
lékvonalon, köztük Tiszafü-
red és Karcag között is. Az el-
ső 100 nap mérlegébe ez is be-
letartozik.

Varga Mihály

Nagy lépések és gyerekágy 326 ezer forintért

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 18-19. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Szeptember 25-26. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

FELHÍVÁS!
KEDVES GYEREKEK, FIATALOK, FELNŐTTEK!
A 2010/2011-es tanévben is várjuk jelentkezéseteket az aláb-

bi szakkörökbe:
Néptánc szakkör, mazsorett szakkör, modellező szakkör, 

tűzoltó szakkör, sakk szakkör, gombász szakkör, társastánc, di-
ákszínpad, textilkuckó, citerkör, népdalkör, énekkar, nótaklub.

Érdeklődni a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban 
vagy az 59/503-224-es telefonszámon. 

A Kontera Kft. a Társadalombiztosító szerződött partnere.
Szeptember 1-jétől minden hónap első 7 napján, munkanapokon egészen december 6-ig.

Az egészségmegőrzés és a takarékosság jegyében,
NEM CSAK HALLÁSSÉRÜLTEKNEK!!!

- A legkisebb és legkorszerűbb hallókészülékek kipróbálása.
- Hallássérültek részére tervezett vezeték nélküli rendszerek bemutatása.
- Diszlexia és magatartászavaros gyermekek részére tanácsadás és új terápiák.
- Korszerű kezelések!
- Soft-Laser kezelés minden korosztály számára.
- A keringési rendszer és az anyagcsere felfrissítése Bemer-terápiával.

Szánjon 8 percet az egészségére!
Minden kedves ügyfelünket vendégül látjuk.

Havonta a megjelentek között értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Cím: Karcag, Szabó J. utca 14. Betánia Egészségház

 Mobil: 20/599-8520 Telefon: 36/416-040
www.kontera.hu

FOGLALJON HELYET ÉS VÁLTSON 
BÉRLETET A 2010/2011-ES SZÍNHÁZI 

ÉVADRA.

Előadásaink:
2010. október 14.  BOB HERCEG
2011. január 26.  FIGARÓ HÁZASSÁGA
2011. február  KARRIER KOMÉDIA
2011. március    MICI NÉNI KÉT ÉLETE

 Bérlet árak: Szólójegyek:
 Földszint 1 - 10 sorig  8.000.- Ft      1- 10 sorig: 2.500.- Ft
 11 – 19. sorig    6.500.- Ft 11-19 sorig: 2.000.- Ft
Erkély páholy:   8.000.- Ft  Erkély páholy: 2.500.- Ft
Erkély szék:      6.500.- Ft  Erkély szék: 2.000.- Ft

Jegyek illetve bérletek válthatók a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ Közönségszolgálati Irodájában hétfőtől-csü-
törtökig 9-17 óráig, pénteken 9-14 óráig.
Érdeklődni az 59/503-224-es telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.

Sajtóközlemény
A projekt megnevezése: 

„Kátai Program” 
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért 

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0001
A Projekt összköltsége: 1.574.117.189.- Ft

Kedvezményezett: 
Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

2010. szeptember 7-én a Városháza dísztermében Kővári Attila, a Strukturális Alapok 
Programiroda igazgatója, dr. Nagy Mihály, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, vala-
mint Dobos László alpolgármester aláírták a pályázat támogatási szerződését.
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gyobb nyári feladat az új épület 
berendezése volt, ami kapcsán 
közbeszerzési eljárást folytat-
tak le. A Szentannai tanulólét-
száma az elmúlt években folya-
matosan növekedett: 2007-ben 
380, 2008-ban 407, 2009-ben 
440, az idén szeptemberben 
pedig 480 nappali tagozatossal 
és 107 levelezős hallgatóval in-
dult a tanév. A 39 fős tanári lét-
számba a szaktanárokon túl a 
kollégiumi nevelő, könyvtáros 
és a pénzügyi vezető is bele-
tartozik, és vannak külső óra-
adók is.

Az intézményben gimnázi-
umi és szakközépiskolai kép-
zés folyik. A gimnáziumban 
fakultatív órakeretben belügyi 
rendészeti ismereteket tanul-
nak a diákok (a szaktárgyakat 
külső, rendőr előadók oktat-
ják). Emellé indult 2009 őszén 
egy német nyelvi osztály, emelt 
óraszámmal. A 2010 őszén in-
dult nyelvi osztály már két 
részből áll, a tanulók egyik fele 
a németet, másik fele az angolt 
tanulja emelt, azaz heti 7 órás 
óraszámban.

A szakközépiskolában az A 
osztályokban a környezetvé-
delmi és a mezőgazdasági gé-
pésztechnikus pályára előké-
szítő orientációs képzés folyik. 
A másik osztályban az infor-
matika illetve az agrárgazdasá-
gi technikus előkészítő orien-
tációs képzés van. A szakképző 
évfolyamokra egyre több tanu-
lót sikerül becsábítani. Az ag-
rár-közgazdasági szaknak je-
lenleg mindkét évfolyama, te-
hát a 12. és a 13. osztálya is 

működik, a környezetvédőké-
nél az idén indítottak először 
13. osztályt. A Debreceni Egye-
temmel együttműködésben 
fejlesztett felsőfokú szakkép-
zés mindkét évfolyamon mű-
ködik. Nem indult viszont gé-
pésztechnikus képzés, ám úgy 
tűnik, a következő tanévre si-
kerül majd a létszámot biztosí-
tani hozzá.

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollé-
giumban két területen is volt 
felújítás a nyáron. A kollégi-
umban 1,8 millió forint rá-
fordítással a fiú mosdót hoz-
ták rendbe, a laktanya terüle-
tén kapott épületben pedig fo-
lyik az új, központi tanműhely 
felépítése. Az önkormányzattól 
kapott épületben már a tava-
lyi év végén elvégezték a vizes-
blokk felújítását, az ebédlő és a 
számítástechnikai szaktante-
rem kialakítását. Most a máso-
dik ütemben a földszinten egy 
300 m²-es földszinti forgácso-
ló tanműhely, illetve egy 100 
m²-es CNC szaktanterem ké-
szül el. Az épületrész műszaki 
átadása rövidesen megtörtén-
het, és azt követően a SZIM te-
rületén lévő iskolai gépparkot 
ide költöztetetik át. A tervek 
szerint az épület felújítása to-
vább folytatódhat és ennek vé-
geztével a Kossuth téri tanmű-
helyből is minden képzőhelyet 
kitelepíthetnek. A Varró tanu-
lólétszámában is enyhe növe-
kedés figyelhető meg – állapí-
totta meg Puháné Urbán Ka-
talin igazgatónő. Jelenleg 490 
tanulójuk van, 21 tanulócso-
portban. A szakképzés általá-
ban a 11. évfolyamon kezdő-

dik, az új tanévben a szokásos: 
gépi forgácsoló, villanyszerelő, 
kőműves, festő-mázoló és ta-
pétázó, élelmiszer- és vegyiáru 
eladó, valamint a bútorasztalos 
szakmákat indították. „Ettől a 
tanévtől a szakképzés minden 
szakmában visszaáll két évre 
– hívta fel a figyelmet a válto-
zásra az igazgatónő. - Tehát há-
rom évről két évre csökkent a 
képzési idő. A tizenegyedikesek 
már így kezdték meg a tanévet. 
„A szakiskoláknak arra is lehe-
tősége nyílt, hogy alternatív, ún. 
előrehozott szakképzést indítsa-
nak. Ez nagyon hasonlít a régi 
szakmunkásképzésre, amihez a 
nyolcadik osztály után a tanu-
lók három év alatt szakmun-
kás bizonyítványt szereztek”. A 
Varróban a gépi forgácsolókat 
és a villanyszerelőket iskoláz-
ták be ilyen alternatív osztály-
ba, amely lehetőség iránt igen 
nagy volt az érdeklődés.

Az intézmény régebben is na-
gyobb körzetben látta el szak-
munkásképzési feladatait. Je-
lenleg mintegy tizenöt telepü-
lésről fogadnak tanulókat. A 
legtöbben (60 %-ban) karcagiak 
a tanulók, de nagyobb számban 
érkeznek Bucsáról, Kunmada-
rasról és más közelibb telepü-
lésekről. A 120 fős kollégiumot 
most még mindössze 65 kollé-
gista lakja, de ez a szám – véli 
az igazgatónő – a téli idő köze-
ledtével változni fog.

A 41 fős tanári karban hár-
man távoztak a nyár folyamán 
(egy kolléga nyugdíjas lett, ket-
ten elköltöztek), helyükre há-
rom pályakezdő kollégát alkal-
maztak.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Iskolakezdés 2010. (2.)

Az Európa Tanács védnökségével már negyvennyolc országban rendezik meg az egyre na-
gyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat.

A program célja, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk azon épületek értékeire is, me-
lyek máskor részlegesen, időlegesen, illetve csak a társadalom egyes rétegei által látogathatók, 
esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén meg-
rendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a láto-
gatók előtt.

A Kulturális Örökség Napjai ez évi időpontja:
2010. szeptember 18-19. (szombat-vasárnap)
Karcagon a következő épületek tekinthetők meg ingyenesen az alábbi időpontokban:

Épület neve Nyitva tartás szombaton Nyitva tartás vasárnap
Kántor Sándor fazekasház 10:00 – 16:00 10:00 -16:00
Köves daráló 10:00 – 14:00 -
Szélmalmi Fogadóház 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00
Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakkö-
zépiskola új tanügyi épülete

  9:00 – 12:00
13:00 – 16:00

  9:00 – 12:00

Karcagi Szélmalom 14:00 – 18:00 10:00 – 14:00
Görögkeleti templom 14:00 – 18:00 10:00 – 14:00
Szent István katolikus templom   9:00 – 17:00   9:30 – 15:00
Karcagi református templom   9:00 – 19:00 -

A programhoz kapcsolódóan, szeptember 18-án (szombaton) 13 és 15 órakor főtéri sétát 
szervezünk Ruzicska Ferenc helytörténész vezetésével. A séták 13 és 15 órakor indulnak az Or-
szágzászlótól, a református templom elől.

A programról érdeklődni lehet a Tourinform Irodában, az 59/503-225 telefonszámon!
Minden érdeklődők szeretettel várunk!

Tábor a Fenesi-völgyben 
a református gimnázium 

tanáraival
„Maradok törtetlen hittel ember 

és magyar” - Wass Albert gondo-
latának jegyében egy hetet töltöt-
tünk a Belényesi-medencében lé-
vő Fenesi-völgyben. Vura Ferenc 
nagyváradi vállalkozó és családja 
már negyedik éve ajánlja fel nya-
ralóját a református ifjúsági tábor 
számára, ahol az idén 45 hat és ti-
zenhat év közötti várasfenesi és 
kisnyégerfalvi gyermek tölthetett 
el egy hetet. 

A tábor célja a magyarságtudat 
fejlesztése, és ezt változatos prog-
ramokkal próbáljuk megtenni. Az 
idén nyelvi, irodalmi, történelmi 
foglalkozásokat tartottunk: a gye-
rekek hallhattak előadást Rákó-
czi György erdélyi fejedelemről és 
koráról, valamint Kányádi Sán-
dorról, a költőről és prózaíróról. 
Ezeket az előadásokat Filep Atti-
la kisnyégerfalvi és Szabó Lász-
ló várasfenesi lelkészek tartották, 
akik egyben a reggeli áhítatokat is 
vezették. Vendégként Máthé Lász-
ló nyugalmazott lelkész hangula-
tos előadásában Petőfiről szóló le-
gendákkal ismerkedhettünk meg. 

A gyerekek feleleveníthették is-
mereteiket a honfoglalás korá-
ról Nagy Éva tanárnő segítségével. 
Ehhez kapcsolódott a Pusztai Far-
kasok nagyváradi hagyományőrző 
csoportjának bemutatója. A kora-
beli fegyvereket ki is próbálhatták 
a tábor lakói.

Mivel a megmaradás alapve-
tő feltétele az anyanyelv ismere-
te és folyamatos használata, ezért 
Szathmári Lajosné és Selmeczi 
Edit tanárnők foglalkozásai erről 
szóltak. A nyelv szigorú szabálya-
it feloldva játékos formában vezet-
ték rá a gyermekeket az anyanyelv 
szépségeire

Ebben az évben először 
elsősegélynyújtási alapismeretek-
ről is hallhattak előadást, és az el-
méletet a gyakorlatban is kipró-
bálhatták Nagy Jánosné tanárnő 
vezetésével.

A délutáni órákban Kovács Ilo-
na tanárnővel kézművességgel, já-
tékkal töltötték az időt. Készítettek 

krepp-papírból virágot, gipszből 
hűtőmágnest, hajtogattak teatasa-
kot, és egy belényesújlaki kézmű-
vestől szalmafonást tanultak. Az 
egyik délután nagyváradi pedagó-
gusok segítségével mézeskalácsot 
sütöttünk és festettünk. 

Minden este filmvetítéssel zár-
tuk a napot, az idén a Tüskevár 
című sorozatot néztük, melynek 
folytatásait lelkesen várták a gye-
rekek.

Túrázásra is jutott idő, Filep At-
tila tiszteletes úr vezetésével a kö-
zeli hegyet másztuk meg. Szeren-
csére az idő kedvezett számunkra, 
minden előre eltervezett progra-
mot meg tudtunk valósítani. Még 
a hagyományos péntek esti tábor-
tüzet sem tudta elmosni az eső.

Tábor Vársonkolyoson a 
református általános iskola 

tanáraival

A korábbi években megkez-
dett hagyomány folytatásaként 
a református általános iskola is 
részt vállalt Erdélyben nyári tábor 
szervezésében, lebonyolításában 
Földváriné Simon Ilona irányítá-
sával.

A tábor helyszíne Vársonkolyos 
volt. Ez a vidék barlangokban na-
gyon gazdag. A táborozó gyere-
kek megtekintették a Kismagyar-, 
a Nagymagyar-, valamint a Révi-
Zichy barlangot. A refis pedagó-
gusok segítségével az erdélyi gye-
rekek DVD-ről megismerkedtek a 
Szent István-, a Szent Anna-bar-
langgal, Lillafüred és környékével. 
Megismerkedtek továbbá a Kar-
cagon élt Kossuth-díjas népi ipar-
művész, Kántor Sándor életével, 
munkásságával.

Szeretnénk megköszönni a tá-
mogatást a Vasárnapi Iskola Ala-
pítványnak, hiszen így tudtuk 
fedezni a programok költsége-
it, valamint a Karcagi Reformá-
tus Egyházközségnek, a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskolának, valamint a Karcagi 
Nagykun Református Általános 
Iskolának.

A Vasárnapi Iskola tanárai

Kulturális Örökség Napjai

Református ifjúsági 
táborok Erdélyben

Álláshirdetés
A Mári Iskolatestvérek, a Szent Pál Marista Általános Iskola fenntartója ál-
lást hirdet 1 fő teljes munkaidős, adminisztratív munkakör betöltésére.
Követelmény:

- közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
- pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- szakirányú főiskolai végzettség,
- mérlegképes könyvelői végzettség,
- oktatási intézményben szerzett gyakorlat.

Pályázat benyújtásának helye: Szent Pál Marista Általános Iskola fenntartói irodája.
Pályázat benyújtásának ideje: Telefonos egyeztetést (59/503-085) követően azonnal.
Pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 27.
Az állás betöltésének várható időpontja: Elbírálást követően azonnal.
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KISÚJSZÁLLÁS VÁROSHÁZA PARK

2010. SZEPTEMBER 25. 
szombat 9 órától

Töltött káposzta és káposztás 
ételek főzőversenye kóstolója, 
pálinka- és házi kelt tészták versenye,

HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES

NAGYKUN TÁNCEGYÜTTES

SZEREDÁS

Kemencés ételek

és káposztás és kááposztáss
nye kóstolója, 

Panyolai pálinka kóstoló

LOVAGI TORNA

HRÚZ SZABOLCS ÉS BARÁTAI

LÁDAFIA BÁBSZÍNHÁZ

TÁROGATÓS TALÁLKOZÓ

Babszem jankó társulat

Cimbaliband

Aranyalma kézműhely

TÁROGATÓS TALÁLKOZÓTÁÁÁR

Ferenczi György és a RackajamFerenczi György és a Rackajamm

Mesterségek utcája

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a 
Magyar Hospice Alapítvány szeretettel meghívja Önt jubi-
leumi találkozójára.
Időpont: 2010. szeptember 18. (szombat).
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (Dózsa 
Gy. u. 5-7.).
A rendezvényre a Rákbetegek Országos Szövetsége meg-
alakulásának 20. és a Karcagi Együtt-Egymásért szervezet 
megalakulásának 5. évfordulója alkalmával kerül sor.
Program:
14:00 Megnyitó beszédet mond dr. Ragályi Anikó főorvos
14:05 Ünnepi megemlékezés
 Mikéné Bor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetsé-

gének elnöke
14:20 A daganatos megbetegedések epidemiológiájának 

áttekintése
 Dr. Szalay Annamária Msc. szakgyógyszerész
14:40 20 év emlékei, történései és tanulságai
 Kerekasztal beszélgetés
 Résztvevők: Dr. Hajdú László, Dr. Horváth József, 

Dr. Szentes Gábor, Dr. Zsembeli József főorvosok
15:20 Gyógyult betegek és támogatók köszöntése, emlék-

lapok átadása
16:00 A Magyar Hospice Alapítvány a rákbetegek emberi 

méltóságáért
 Dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány 

vezetője
16:30 Séta, nárcisz ültetés
 A séta elindítója dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter
19:00 „Az élet szép, az élet minden...”
 Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény tanárainak és növendékeinek előadása
A hangversenyre a jegyek a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban 1.500 Ft-os áron kaphatók. 

Az Angliából több mint 
fél évszázada indult hospice-
mozgalom a gyógyíthatatlan 
betegek testi és lelki támoga-
tásával foglalkozik, a humánus 
kezelést és az emberi méltóság 
megőrzését tartja elsődleges-
nek. Azt szeretné elérni, hogy a 
közvélemény értőbben fordul-
jon a gyógyíthatatlan betegek 
problémái felé, s a társadalom 
elfogadóbban, tudatosabban 
viszonyuljon az elmúláshoz.

Hazánkban, 1991-ben Dr. 
Muszbek Katalin főorvosnő 
kezdeményezésére alakult meg 
a Magyar Hospice Alapítvány, 
és ezzel megkezdte munkáját 
a magyar hospice-mozgalom. 
2002-ben nyitott a Budapest 
Hospice Ház, és ekkor kezdett 
az országban elfogadottá válni 
az otthonápolás, a kórházak-
ban is létrejöttek ápoló részle-
gek daganatos megbetegedés-
ben szenvedők számára.

A társadalom szemléletfor-
málásához elengedhetetlen, 
hogy már gyermekkorban el-
kezdődhessen az a tudatos ne-
velés, amely a szenvedő ember-
rel való együttérzést, a beteg-
séghez, az elmúláshoz való vi-
szonyt elfogadhatóvá teszi.

„Méltóság Mezeje” elneve-
zéssel néhány évvel ezelőtt in-
dított programjuk egyik fő ese-
ménye az őszi nárcisz-ültetés. 
Ez a virág a születés és az el-
múlás örök körforgását jelké-
pezi, a nárcisz az életnek, a re-
ménynek, a halál legyőzésének, 
a szeretetnek, a ragaszkodás-
nak a kifejezője. Ezzel igye-
keznek megfogható, érthető 
párhuzamot mutatni egy nö-
vény és az emberi élet folyama-
ta, méltósága között. A tavasz-
szal sárgán virágzó nárcisszal 
teli virágágyások segítségünk-
re lehetnek abban, hogy felhív-
juk a társadalom minél széle-
sebb rétegeinek figyelmét arra, 
hogy megismerjék a hospice-
mozgalmat. Továbbá arra is, 
hogy az emberi méltóság az 
utolsó pillanatig megőrizhető.

A „Méltóság Mezeje” elne-
vezésű kezdeményezéshez ha-
zánkban eddig Budapest mel-
lett több mint 10 vidéki telepü-
lés csatlakozott.

Fontos eleme a programnak, 
hogy a témában jártas, alapo-
san felkészült pedagógusok ve-
zetésével beszélgetéseket szer-
veznek a diákok, az érdeklődők 
számára az emberi élet öröme-

iről, sikereiről, de ezzel együtt 
a bánatról, a veszteségekről, 
valamint a gyógyíthatatlan be-
tegek segítésének fontosságá-
ról. Azaz, a program alapvető-
en az életről szól, a barátságról, 
a megértésről, de természete-
sen a mindennapokban megélt 
veszteségekről is.

A párbeszédnek az egyik 
üzenete az, hogy az elmú-
lás az élet elkerülhetetlen ré-
sze - az örömökkel, a sikerek-
kel és a mindennapok emléke-
ivel együtt.

A „Méltóság Mezeje” moz-
galom ezáltal hídként értel-
mezhető az egészségesek és a 
betegségben szenvedők között.

Amennyiben többet is sze-
retne megtudni a hospce-ról és 
felkeltette érdeklődését a „Mél-
tóság Mezeje” mozgalom, sze-
retettel várjuk Önt is rendezvé-
nyünkre 2010.szeptember 18-
án szombaton délután a Kar-
cagi Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központba.

Rákbetegek Országos 
Szövetsége

Karcagi „Együtt – 
Egymásért„ Szervezete

„Add a kezed, mi segítünk – 2010 „

Mit tehetünk a daganatos betegekért? 
Ismerkedés a hospice-mozgalommal

A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdőben 
2010. szeptember 25-én 14 – 18 óráig ingyenes 
vérnyomás, vércukor és koleszterinszint mérést 

végeznek a Berek Patika dolgozói a fürdőző 
vendégeink részére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mint annyi más, a (nagy)
kunok életét, történetét feltá-
ró vizsgálódást, a kunsági vi-
selet történetének kutatását is 
Györffy István kezdte meg még 
a 20. század legelején, ám a vi-
selettörténeti kutatások ered-
ményeit sohasem ötvözte egy-
be, nem összegezte. Az őt kö-
vető kutatók nem nagyon vet-
ték munkába a kunsági viselet 
feltárását, mindössze szórvány-
adatokat vonultattak fel. Na-
gyobb összefoglalásokban em-
lítésnyi vagy bekezdésnyi ter-
jedelemben  fel-felbukkant a 
nagykun viselet, de a legutób-
bi időkig nem volt olyan össze-
foglalásunk, ami annak bővebb 
megismeréséhez, bemutatásá-
hoz kalauz lehetett volna. Pedig 
hál’ Istennek tánckarok, szak-
körök, iparművészek, vagy csak 
a kíváncsiak részéről is egyre 
gyakoribban az ezzel kapcsola-
tos kérdések.

Az eredmények összefogla-
lása mellett a tájékoztatás a cél-
ja dr. Bartha Júlia legújabb, a 
nyáron megjelent kötetének. A 
szerző, ahogy már utaltam rá, 
több megelőző tanulmány után, 
bőséges képanyaggal, fotókkal, 
rajzokkal, viseletrekonstrukci-
óval, térképpel, hímzésmintával 
illusztrálva, ám mégis rövid, át-

tekinthető terjedelemben tette 
közzé a kunsági viselettel kap-
csolatos tudnivalókat.

A több százévet felölelő 
anyag a kunok öltözködését há-
rom nagyobb korszakra bontja. 
Az első a valóban ősit és „ere-
detit”, a 13. századi honfogla-
ló kunok viseletének jellemző-
it tárgyalja. Ez a korszak akkor 
záródik le, amikor a kun nép 
nomád pásztorból földművelő 
lett, és nemcsak a környező ma-
gyarság nyelvéből és szokásai-
ból csipegetett fel egyre többet, 
hanem az öltözete – néhány jel-
lemző ruhadarabon kívül – 
ezekéhez vált hasonlatossá. 

A Hódoltság végére telje-
sen eltűnt a kun nyelv, s a már 
korábban is erősen elmagya-
rosodott kunsági lakosság 
féltucatnál is több vármegyéből 
települt vissza, illetve töltődött 
fel az 1710-es évek elején. Az 
így létrejött közösségekből forrt 
ki aztán a Nagykunság sajátos 
kultúrája, benne természetesen 
a viselete is - a maga korának 
számtalan pl. a debreceni ipa-
rosok, a vásározó kereskedők 
vagy a helybeli görög boltosok 
portékájának lehetőségeivel, új-
donságával gazdagítva. A har-
madik korszakot az 1867 után 
bekövetkező polgárosodással 

magyarázhatjuk. Ez az időszak 
egyébként környezeti, földraj-
zi, gazdasági és demográfiai 
szempontból is olyan változáso-
kat hozott, amik eltüntették, át-
formálták a régi Nagykunságot. 
Megjelentek, majd kizárólagos-
sá lettek a nagyipari termékek, 
ruhák, lábbelik. 

Bartha Júlia levéltári adatok 
sokaságát hozva példaként mu-
tatja be az egyes viseletek jel-
lemzőit, kitérve az alapanya-
gokra (szövetek, nemez, bőrök 
etc.), az egyes viseleti darabok 
párhuzamaira, változataira, az 
öltözködés társadalmi csopor-
tok szerinti (vagyis anyagiak-
tól függő) jellemzőire. Felso-
rakoztatja a férfi és a női öltö-
zet köznapi és ünnepi darabja-
it, s a viseletkiegészítők mellett 
bemutatja a haj viselet válto-
zásait, mindezt gazdag kép-
anyaggal megláttatva. Végeze-
tül igen hasznos fejezetet ta-
lálunk a színek jelentéséről, és 
jótanácsokat a népi viselet da-
rabjainak felelevenítéséhez, és 
beillesztéséhez a mai ruhatá-
rakba.

(Bartha Júlia: Népviselet a 
Nagykunságon. Karcag, 2010. 
126. old.)

Elek György  

„A mérték a nemes egyszerűség”
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2010-ben az ösztöndíjat igényelheti az a tehetséges 
és szociálisan hátrányos helyzetű, karcagi lakóhellyel 
rendelkező fiatal, aki az alábbi feltételeknek megfe-
lel:
1.  a) az ország valamely felsőoktatási intézményében 

tanuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó keret-
időn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben foly-
tatja tanulmányait,

 b) az ország valamely középiskolájának (gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos ta-
nulója (9-15. osztályos), illetve középiskolai akkre-
ditált iskolarendszerű felsőfokú képzésben részt 
vevő tanuló.

2. Tanulmányi eredménye az adott intézményben a 
kérelem benyújtása előtti félévben

a. felsőoktatásban tanuló esetén:
 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
 számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
  ∑ teljesített kreditpont
 amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 00 

vagy e fölötti tanulmányi átlag,
b. középiskolában tanuló esetén: 4.50 vagy e fölötti 

tanulmányi átlag.
3. A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövede-

lem nem haladja meg a pályázat kiírásakori köz-
pontilag meghatározott legkisebb munkabér net-
tó összegét (60. 236,- Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 25.000,-Ft-ig terjedhet, 
amely egy naptári évben egyszer adható.
Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:

- továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
- tandíjfizetésre,
- kollégiumi díj fizetésre,
- egyéb - tanulmányi munkával összefüggő – kiadá-

sokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához. 
- Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre 

(márciusban és szeptemberben).

A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájához kell 
benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. 34. szoba)

A beadás határideje: 2010. október 21. 

A kérelmeket a Karcag Városi Önkormányzat Oktatási és 
Kulturális Bizottsága bírálja el, a döntés eredményéről 
a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodája le-
vélben értesíti a pályázót. 
Az elbírálás határideje: 2010. november 30.

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely be-
szerezhető

- a Polgármesteri Hivatalban,
- a Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag. Püspökladányi 

út 11.),
- továbbá az internetről a www.karcag.hu oldalról 

letölthető.
A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:

- igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó – legalább az utolsó három ha-
vi – nettó jövedelméről (eredeti példányok),

- a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány),

- a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő test-
vérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti példány),

- még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

- az oktatási intézmény által hitelesített félévi érte-
sítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat az 
átlag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelen-
tett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szárma-
zó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideért-
ve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt 
és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalko-
zói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselé-
si hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illet-
ve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvényben elismert költség, valamint a fize-
tett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vál-
lalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csök-
kenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadások-
kal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mező-
gazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illet-
ve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyó-
sított támogatással növelt összegénél), akkor a bevé-
tel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a be-
vétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 
85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának 
megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jöve-
delemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magán-
személyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hoz-
zájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járu-
lék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tag-
díj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek

1.  a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti 
segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósság-
csökkentési támogatás,

2.  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 
20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a 
nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4.  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubi-

leumi juttatása,
5.  a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 

térítési díj megállapítása kivételével a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési 
kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fo-
gyatékossági támogatás,

6.  a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tör-
vény alapján biztosított juttatás,

7.  annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér-
ének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8.  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gon-
dozásért kapott tiszteletdíj,

9.  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, a pá-
lyázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek 
együttes benyújtásával érvényes.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a 

„tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű” karcagi 
lakóhellyel rendelkező tanulók ösztöndíjára.

EBKM: 0,10%
*A CIBEZZ Számlacsomag 14 és 26 éves kor között igényelhető. Jelen hirdetésünk 18 év 
feletti ügyfeleknek szól! 
**Jegyek a készlet erejéig. A Kultiprogram részleteiről az alábbi oldalon tájékozódhatsz: 
www.cib.hu/kultiprogram. 
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről és az igénylés feltételeiről kérjük, tájékozódj 
az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunk 06 40 242 242 telefonszámán, 
keresd fel a Karcagi Fiókot, illetve látogass el a www.cib.hu honlapunkra. A CIBEZZ 
Számlacsomag részletes leírását a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek, és 
a vonatkozó kondíciós lista tartalmazza. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja 
kizárólag a fi gyelem felkeltése.

Most

2000 Ft
jóváírás ajándékba!

Részletek a bankfi ókban.

Cibezz és bulizz!Cibezz és bulizz!
CIBEZZ SZÁMLACSOMAG
Nyiss CIBEZZ Számlacsomagot 
a karcagi bankfi ókunkban, ha elmúltál 18* éves:

  Számos díjmentes szolgáltatás a számlacsomag keretében,

  CIBEZZ Megtakarítási Program kedvező kamattal 
(EBKM: 0,10%–5,25%),

  CIBEZZ Kultiprogram – ajándék belépőjegyek** moziba, színházba, 
koncertre.

Ráadásul, ha 2010. október 15-ig CIBEZZ Számlacsomagot nyitsz, és 
bankkártyát igényelsz, 2000 Ft jóváírást kapsz CIBEZZ számládra.

A promócióban való részvétel feltételeit megismerheted 
bankfi ókunkban:

Karcagi Fiók
5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.
Telefonszám (06 59) 887 500 

CB_33010311_87x182_CIBEZZ_szorolap_gray.indd   1 9/10/10   2:21:12 PM

Bolgár-Magyar Művészeti 
Gála

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját „A bolgár és a magyar kultúrával a szívünkben” című II. 
Művészeti gálaműsorra.

A gála helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
Moziterem (Karcag, Dózsa Gy. u.5-7.)

Ideje: 2010. október 9. (szombat) 17 óra. Belépődíj: 300 Ft.
A program házigazdája a karcagi Biljana bolgár 

néptáncegyüttes, a műsor után bolgár táncház.
A műsorban fellépnek: Gotce Delchev Néptáncegyüttese 

(Várna), Biljana néptáncegyüttes (Karcag), Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium Vegyeskara, DMIK Pántlika, 
Kopogók és Iringó néptánccsoportjai (Karcag), Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészei (Karcag).

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Az est fővédnöke: Pánti Ildikó nyugalmazott iskolaigaz-

gató, önkormányzati képviselő.
15.30-tól Dr. Veneta Yankova jelenlétében, Közös sors c. 

dokumentumfilmjének megtekintése az I. emeleti társalgó-
ban a Kunhalom Polgári Kör vezetésével. Előtte nyitótánc a 
II. emeleti bálteremben.

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium, Eü-i Szki. és Kollégium, 
DMIK, Nagykun DSE, Karcag Város Önkormányzata, Deb-
receni Bolgár KISÖK, Szegedi Bolgár KISÖK.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvállalással 
is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-
053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Főtér és kórház közeli, teljes közművel 
ellátott építési telek eladó. Tel.: +36/30-
262-2872.
Garázs eladó v. kiadó. Kg., Széchenyi 
sgt. 26. Tel.: +36/30-546-4990.
Kórház úti garázs kiadó, vagy eladó. 
Tel.: +36/30-644-7542.
Karcag központjában 2 szobás erkélyes 
lakásomat hasonló nyíregyházi lakásra 
cserélném. Tel.: +36/30-287-6790.
Karcagon 2,5 szobás kertes családi ház 
melléképülettel, garázzsal, kétfajta fű-
tési lehetőséggel + 3 db cserépkály-
hával eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: +36/30-
483-6705.
Tanya eladó. Bármilyen tevékenységre 
alkalmas, kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Karcagon 3 szobás + nappali + garázs 
eladó vagy értékegyeztetéssel Pest és 
környékére cserélhető. Tel.: +36/20-
505-3467.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Karcagon, főtérhez közeli, 4 szobás, 
padlásteres családi ház eladó vagy 3 
szobás lakótelepi lakásra cserélhető 
értékegyeztetéssel. Tel.: +36/70-391-
4295.
Karcag, Zádor u. 28. sz. alatti 2 szobás 
családi ház nagy portával eladó. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 óra után).
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 18-
20. sz. alatt. Tel.: +36/30-587-7608 v. 
59/610-141.
Garázs eladó a Kántor Sándor utcán. 
Tel.: 59/311-163.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtés + cserépkályha, 
nagy garázs + melléképületek, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: +36/30-263-
1504 v. 59/312-675.
Partos II. kertben géppel művelhető 12 
sor kertföld eladó. Tel.: 59/312-781.

Albérlet
Városközponti, II. emeleti, kétszobás 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Karcag központjában 2 szobás, IV. eme-
leti erkélyes lakás kiadó. +36/30-547-
9987.
Főtéri, 2 szobás, első emeleti, bútoro-
zatlan lakás hosszú távra kiadó. Kaució 
szükséges! Tel.: +36/30-493-0690.
Főtéri 51 m²-es, erkélyes lakás kiadó 
vagy eladó. Tel.: +36/30-345-2558.

Állás
Főállás mellett közgazdasági végzett-
séggel, számítógépes ismerettel mun-
kát vállalok (adatrögzítés, adattováb-
bítás, szövegszerkesztés stb.). Tel.: 
+36/30-493-0690.

Állat 
2 éves kan puli helyhiány miatt ingyen 
elvihető. Tel.: +36/30-968-8090.
Ajándékba adunk három és négy hó-
napos kiscicákat szerető gazdinak. Érd.: 
Kg., Erkel F. utca 5. Tel.: +36/20-383-
7129.
Pekingi kacsák, törpe tacskó 3 hónapos 
kan eladó. Tel.: +36/30-393-3343.
11 db 8 hetes zinger nagy fehér malac 
eladó. Tel.: +36/30-266-2859.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Jobb fel-
fogóképesség, könnyebb tanulás. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pelen-
kázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; gáztűzhely; nagy hí-
zó mérő ketrec; kutyakenel ajtók el-
adók. Tel.: +36/20-358-2348.
Jó állapotú számítógépasztal és íróasz-
tal eladó. Tel.: +36/20-321-2385.
Bontott ajtók és különböző méretű ab-
lakok eladók. Tel.: +36/30-619-9775.
80-as basszus tangóharmónika, 200 
l-es hordók, új samot tégla, 1 db gáz-
palack, elektromos fűnyíró, új és hasz-
nált ajtók, ablak, cserépkályha ajtók, 
hordozható cserépkályha, Hajdu cent-
rifuga, Lehel hűtő, automata elöltöltős 
mosógép, 13” és 14”-os új gépkocsi kül-
ső gumi, alig használt 15”-os gépkocsi 
köpeny, 2100x1200-as utánfutó eladó. 
Tel.: 59/312-679.
A 4. sz. főút és Bucsa között legelőt és 
szántóföldet bérelnék, időjárástól füg-
getlenül, korrekt fizetéssel hosszútáv-
ra. Tel.: +36/30-432-8600.
Römer Yanis esernyőre csukható baba-
kocsi eladó. Tel.: +36/30-254-9237.
Új seprű jól seper. Már kapható az idei 
termésből készült erős kötésű cirok és 
vesszőseprű a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/a sz. alatt Jani bácsinál.
HOPPÁ! Fehér köpeny, nadrág, vala-
mint őszi áru érkezett a turkálóba! Kg., 
Kossuth L. utca 22. Tel.: +36/30-447-
3918.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.

400 literes fagyasztóláda és 4 részes 
barna szekrénysor eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Szilvacefre és körbálás lucernaszéna el-
adó ((haszonállat csere is érdekel). Tel.: 
+36/70-262-5583.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.100 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.300 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó 1 db szecskavágó, 1 db 5 mázsá-
ig mérő fa mázsa, régi kukorica mor-
zsoló, 380 V-os ciklonos terménydará-
ló. Tel.: +36/30-647-7361.
165*165 cm-es bontott, hőszigetelt ab-
lak eladó. Tel.: +36/30-694-3197.
8 db 5 fm betongerenda Karcagon el-
adó. Tel.: +36/30-266-2859.
FÉG-18 gázkazán, Szamara új alkatré-
szek + gumi, 2 db Punto lengéscsilla-
pító, új tükör, férfi ruhák, régi biblia, 
énekeskönyv, fényképező eladó. Tel.: 
+36/30-995-6929.
Búza eladó. Tel.: +36/70-275-1937 v. 
+36/70-257-2045.
Eladó 2 db bontott cserépkályha aj-
tókkal, rostéllyal, samott téglákkal. Tel.: 
59/312-781.
Eladó 1 db gázpalack + gázszivattyú, 
olajsütő (egyszer használt), lábon álló 
buktathatós aranyszínű keretes tükör, 
rudas függönytartók (világos színű), 
cipősszekrény. Tel.: +36/30-929-2866.
Eladó 5 db szék, 1 db teleszkópos csil-
lár, 2 db régi típusú éjjeliszekrény, 2 db 
nyomtató számítógéphez, 3 db füg-
gönytartó. Érd.: Kg., Erkel F. utca 5. Tel.: 
+36/20-383-7129.
Déli temetőben komplett sírhely el-
adó. Érd.: Kg., Erkel F. utca 35/a. Tel.: 
59/400-387.
Csipkeverő felszerelés orsókkal, párná-
val, mintákkal eladó. Tel.: 59/312-781.
Vékony lányra báli vagy koszorúslány 
ruhát keresek. Tel.: +36/30-455-5103
24-es mountain bike kerékpár újsze-
rű állapotban eladó. Tel.: +36/30-289-
6816.
Tárcsás mosógép újszerű állapotban 
eladó. Tel.: +36/30-427-0323.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: +36/70-300-
9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Alkalmakra, családi rendezvényekre, 
baráti összejövetelekre házi jellegű 
sütemények készítését vállalom. Tel.: 
+36/30-493-0690.
Ásást, gallyazást, más őszi kerti munkát 
vállalok. Tel.: +36/20-425-6168.

Gépjármű
Eladó Renault Clio 1.9-es diesel, 1991-
es 05. havi évjáratú, metálfény, 5 ajtós, 
5 sebességes, 5 személyes, 5 l-es fo-
gyasztású személygépkocsi egy év mű-
szakival. 19 évig egy tulajdonosnál. Tel.: 
+36/30-963-5073.

Apróhirdetés

Pályázat

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
1. Karcag, Széchenyi sgt. 83/A. sz. alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, előszoba, hálófülke, kamra-

szekrény, fürdőszoba,WC
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany
Fűtési módja: egyedi fűtésű
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 06. 

16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. 
sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Városunkban a Madarász 
Imre egyesített Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat látja el 
a gyógytestnevelést mindazon 
közoktatási intézmények szá-
mára, melyekben nem megol-
dott a gyógytestnevelési foglal-
kozások megvalósítása.

Mi is az a gerincferdülés?
Gerincferdülésen a gerinc-

oszlop oldalirányú görbüle-
tét értjük, amihez legtöbbször 
a csigolyák elfordulása is tár-
sul. Az érintett csigolyák moz-
gékonysága legtöbbször lénye-
gesen lecsökkent, olyannyira 
hogy a csigolyaoszlop aktív ki-
egyenesítése már nem lehetsé-
ges. A fent említett csigolyacsa-
varodás következtében a háti 
szakaszon úgynevezett borda-
púp, az ágyéki szakaszon ágyé-
ki púp alakul ki. 

A kiváltó okok különböző-
ek lehetnek, (ideg-izom prob-
lémák), de a legtöbb eset-
ben a mai napig nem tisztá-
zottak. A konzervatívan (ope-
rációs beavatkozás nélkül) 
kezelhető esetek nagy részét 
az idiopáthiás (ismeretlen ere-
detű) esetek teszik ki, amikkel 
legtöbbször serdülőkorú fiata-
loknál találkozhatunk. 

Típusok 
Az életkortól és az érintett 

szegmenttől függően több tí-
pust különböztetünk meg. A 
korai megjelenés kedvezőtlen 
hatással van a lefolyásra. Az 
életkor, a nem, az első menst-
ruáció időpontja, a csontoso-
dás ideje, a görbület nagysága, 
a görbület lokalizációja is en-
ged a lefolyásra következtetni. 

1.Funkcionális scoliosis: 
Ebben az esetben az oldal-

irányú elhajláshoz nem tár-
sul torzió. Az oldalirányú gör-
bület fekve eltűnik, a vizsgáló 
vagy a beteg által korrigálha-
tó. Előrehajolt testhelyzetben 
bordapúp nem látható. Ki-
alakulhat minden kideríthe-
tő ok nélkül, (primer funk-
cionális scoliosis), vagy le-
het másodlagosan (secunder 

funkcionális scoliosis) konk-
rét okhoz kapcsolódva. 
Az elsődleges funkcioná-
lis scoliosis kezelésének cél-
ja a hátizomzat megerősíté-
se. Ez a típusú funkcionális 
scoliosis általában nem rosz-
szabbodik, valamint nem ala-
kul át strukturális scoliosissá. 
A másodlagos funkcionális 
scoliosis az egyik alsó végtag 
valódi vagy látszólagos rövi-
dülése következtében jön létre. 
A rövidebb oldali medencefél 
lentebb kerül és a ferde meden-
ceállás kompenzálásaként ala-
kul ki a rövidült oldal felé kon-
vex ágyéki scoliosis. A végtag-
hossz különbség korrekciójá-
val /sarokemeléssel/ a scoliosis 
korrigálható. 
2. Strukturális scoliosis: 

a. Ismeretlen eredetű - 
idiopáthiás scoliosis 

- infantilis típus 0-3 éves 
korig 

- juvenilis típus 3-10 éves 
korig 

- adolescens típus 10 éves 
kor felett 

b. Ismert eredetű 
- congenitális (veleszületett) 
- neuromusculáris ( syrin-

gomyelia, ICP, Friedrich 
ataxia, gerincvelő sérülés) 

-  rendszerbetegségekhez 
társuló ( Marfan sy., 
n e u r o f i b r o m a t o s i s , 
osteogenesis imperfecta) 

Strukturális scoliosisok ke-
zelésénél fél évenkénti orto-
pédiai kontroll szükséges. 
Minden olyan esetben, ahol 
a gerincferdülés az előzetes 
eredményeket összevetve rosz-
szabbodást mutat, intenzívebb 
kezelést kell alkalmazni, ami-
nek célja, hogy minimum a 
progressziót megakadályozzuk 
és jó esetben javulást érjünk el.

Kun Mariann
gyógytestnevelő-testnevelő, 

schroth terapeuta, mozgáste-
rápia fejlesztő, óvodapedagó-

gus, egészségfejlesztő-men-
tálhigiénés szakember

Amit tudni kell az egészségünkről – 
tegyünk érte!
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2010. szeptember 17-20. 
péntek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05 Tanévnyitó Konferencia II. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Domokos Gyula
 Téma: Munkaügyi helyzet-

kép
 Karcagi hírek
 Vízügyi konferencia
 Oktatási konferencia
 Tanévkezdés a Református 

Ált. Iskolában
 Támogatási szerződést írtak 

alá 
 Háttér
 Vendég: Millinkhoffer Rita
 Téma: kitüntetés után
20.10  A Kátai Gábor Kórház támo-

gatási szerződés ünnepé-
lyes aláírása

2010.szeptember 21-22. 
kedd, szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.10  Megyei Tükör
19.40  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Aratóbál
21.00  Muzsikaszó

2010. szeptember 23. csü-
törtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészségklub
18.30  Megyei Tükör
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Nagykun Polgári Kör ven-

dége: Bencsik András

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

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Kéri a rendőrség annak a járművezetőnek, illetve 
arra közlekedőknek a jelentkezését, aki 2010. 
augusztus 27-én a déli órákban észlelte, hogy 

Karcagon, a Baross út - Sallai út kereszteződésénél 
egy kerékpáros elesik.

Jelentkezni lehet: Antal Júlia r.szds 
Közlekedésrendészeti Alosztályvezetőnél a 

Karcagi  Rendőrkapitányságon (Karcag, Kossuth 
tér 1. szám), valamint a 06/59-500-250-es 

telefonszámon. 

Tiszafüred – Karcag 3:1 
(2:1)

Tiszafüred, 150 néző. Jv.: 
Pikó A. (Csukás A., Jacsó J.)

Karcag: Móga, Henk (Fodor 
B.), Szívós G., Lévai, Rajcsányi 
(Szentannai), Erdei, Nagy D., 
Orosz, Bodor, Balogh R., Jám-
bor (Szívós Gy.)

Edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

egy baloldali támadás során 
Rajcsányi mellé rúgott a lab-
dának és eltalálta Bozsó lá-
bát – 11-es ítélt a bíró. A bün-
tetőt Dajka a bal sarokba lőt-
te (1:0). A harminckilencedik 
percben Tóth elhúzott a bal-
oldalon, beadását az egyedül 
maradt Bozsó a kapuba fejelte 
(2:0). A negyvenkettedik perc-
ben Nagy D. felvágta a védő-

jét – 11-es. A büntetőt Bodor a 
léc alá lőtte (2:1). A nyolcvan-
nyolcadik percben egy jobb-
ról érkezett beadás után Bozsó 
visszaadott az üresen álló 
Dorcsál elé, aki a kifutó Móga 
mellett a kapuba lőtt (3:1).

Jók: Magi, Németh, Földi, 
Bozsó L. illetve senki

Gál Zoltán: Vért izzad-
va, de megérdemelt győzel-
met szereztünk. Gratulálok a 
sportszerű karcagi csapatnak.

Orosz István: Gyorsan vál-
toztatunk kell a hozzáállásun-
kon.

Ifjúsági mérkőzés
Tiszafüred – Karcag 1:1 (0:0)
Góllövő: Gönczi D.

B. I.

Moziműsor
Szeptember 17. péntek
 Levelek Júliának
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Szeptember 18. szombat
 A szupercsapat
 Amerikai akció-thriller
Szeptember 21. kedd
 Shrek a vége, fuss el véle
 Szinkronizált amerikai 

családi rajzfilm
Szeptember 24. péntek
 Marmaduke – A 

kutyakomédia
 Szinkronizált amerikai 

családi vígjáték
Szeptember 25. szombat
 Eredet
 Szinkronizált amerikai 

thriller

12

16

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. szeptember 11.
Csíkos Ilona és Ráczkevi Imre

Születés
Lázók Júlia – Miklovicz Lajos
Kg., Délibáb utca 81. 
 Anasztázia
Vállaji Katalin – Oros Gábor
Kg., Vörösmarty utca 23.
  Attila

Halálozás
Id. Dániel István
 Karcag (1926.)
Kiss Lajosné (Kacsándi Erzsé-

bet)
 Karcag (1927.)
Rauschenberger Zoltán
 Karcag (1969.)
Vadász Imre
 Karcag (1931.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 17. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 18. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 19. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 22. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 23. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Szeptember 24. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készenlét 
ideje alatt a 06/30-230-4001 te-
lefonszámon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

Sakkverseny Berekfürdőn

Befejeződött a IV. Berekfürdői Ősz Nemzetközi sakkver-
seny, mely szeptember 2-5. között került megrendezésre, 
Egyed Zsolt kiváló szervezői munkájának eredményekép-
pen.

A hagyományos versenyünkön ismét két csoportban in-
dultak a versenyzők. A mester csoportban 14, míg a B cso-
portban 2200 élő pont alatt 30 versenyző vett részt.

A szép díjakért ismét kiélezett küzdelem folyt. A fő ver-
senyt végül is kisebb meglepetésre Peredy Ferenc nyerte, hét 
partiból 5 pontot szerezve. Utána négyes holtverseny jött 
létre Mester Gyula, B. Jevgenyij, Csvila Gábor, és Mészáros 
András között.

Minket, karcagiakat a B csoport érdekelt jobban, ugyan-
is versenyzőink itt indultak. Első fordulóbeli veresége elle-
nére meggyőző fölénnyel a többszörös győztes Kónya Lász-
ló lett, aki ezek után sorozatban hat partit nyert meg, így fél 
ponttal megelőzve ellenfeleit, 6 pontot gyűjtött be. Az utol-
só fordulóban remek végjátékot láthattunk tőle. A követke-
ző karcagi versenyző Egyed Gábor 4,5 ponttal a hetedik he-
lyet szerezte meg. Jó indulás után visszaesett, de eredmé-
nye így is megfelelő. Puha Péter a megszerzett 4 pontjával 
a középmezőnyben végzett, tőle többet vártunk. Nagy szi-
lárd 3,5 pontja dicséretes teljesítmény. Kis összpontosítás-
sal többet is szerezhetett volna. Egyed Viktória szintén 3,5 
pontos. Minden ellenfelének komoly gondot okozott. Meg-
felelő rutin birtokában feltétlen többre lesz képes. Feig János 
3,5 ponttal kiválót teljesített. Mint a verseny szeniorja meg-
állta a helyét. Vizkeleti Pál három forduló után még a má-
sodik helyen állt 2,5 pontjával, de utána érthetetlen okból 
már nem szerzett pontot. Egyed Judit, mint a verseny legfi-
atalabb résztvevője 2 pontot ért el, de játékában sokkal több 
pont volt. A versenyt zökkenőmentesen Brindza István ve-
zette.

Ezúton köszönjük meg támogatóink segítségét, az anya-
gi hozzájárulásukért: Karcag és Berekfürdő Önkormányza-
tának, Horvát és Tsa. KVG Kft., illetve Wolf Lászlónak az 
OTP vezetőhelyettesének.

Szeptember 12-én indul a z NB II. Berekfürdőn 
Mezőberény ellen játszunk.

Fodor István

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye

a személyi jövedelemadóból 2008. évben befolyt támoga-
tási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (Karcag, Zöldfa utca 48. 
sz. adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a személyi 
jövedelemadó 1 %-ából, 2008-ban befolyt összeg felhaszná-
lását (537.024 Ft).

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére használta fel: puzoximéter 
(369.495 Ft), inhaláló készülék (28.000 Ft), szakmai to-
vábbképzésre (22.500 Ft), hirdetésre (25.000 Ft), munkaru-
ha (73.250 Ft), babaápolási kellékek (20.273 Ft) pénzössze-
get fordított.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is szá-
mít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány


