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2010. szeptember 7-én a 
karcagi önkormányzat részé-
ről Dobos László alpolgár-
mester, a Kátai Gábor Kórház 
képviseletében dr. Nagy Mi-
hály főigazgató, míg a Struk-
turális Alapok Program-
iroda részéről Kővári At-
tila igazgató látta el kézje-
gyével a „Kátai Program”, 
Kórházfejlesztés a nagykun-
ságiak egészségéért című, 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 
jelű pályázat támogatási szer-
ződését. A szerződés értel-
mében rövidesen megkezdő-
dik a Kátai programban fog-
lalt feladatok, vagyis az évtize-
de kezdődött kórház-felújítási 
munka újabb, immár harma-
dik üteme. A sikeres pályá-
zat uniós alapból – 10 %-os 

önerő, azaz önkormányza-
ti támogatás mellett – mint-
egy 1,5 milliárd forintot biz-
tosít az intézmény belső meg-
újulására. Dr. Nagy Mihály 
főigazgató tájékoztatása sze-
rint a munka során nemcsak 

a szakrendelőket magába fog-
laló épületrész belső átalakí-
tását végzik el, hanem a szak-
mai munkát szolgáló gép-
park is teljes felújításra kerül. 
A régebben röntgen osztály-
nak nevezett radiológián meg-
történik a röntgen és az ultra-
hang berendezések modern, di-
gitális technikára történő cse-
réje, amely lehetővé teszi pl., 
hogy a leleteket nem az addig 
szokásos filmfelvételen, ha-
nem CD lemezre kiírva, vagy 
akár interneten, e-mail csa-
tolmányként kapják meg a 
vizsgált betegek vagy orvosa-
ik. A radiológia CT (computer 
tomográf) berendezéssel bővül. 
Ezt a megkötött szerződés ér-
telmében 2011. július 1-jétől 

Folytatás a 4. oldalon

Indul a Kátai program

Szeptember 16-án soron kí-
vüli testületi ülést tartottak 
a Városházán. Mindössze há-
rom napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők, azon-
ban kettő ezek közül minden-
képp fontosnak mondható té-
ma volt. 

A Karcag Városi Önkor-
mányzat 2011. évben is csatla-
kozik a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz. Az Oktatási Minisz-
térium a települési és megyei 
önkormányzatokkal együtt-
működve hozta létre a pályá-
zatot még a 2000/2001-es tan-
évben. A Bursa Hungarica a 
felsőoktatásban tanuló hátrá-

nyos helyzetű hallgatók szá-
mára nyújt anyagi segítséget.

Városunk önkormányzata 
2011-ben 6 300 000 Ft-ot biz-
tosít költségvetésében a pályá-
zathoz.

A pályázat hivatalos meg-
hirdetésére október 1-ig ke-
rül sor, benyújtási határideje 
2010. október 29., az elbírálás 
határideje pedig 2010. novem-
ber 23-a lesz.

Dobos László alpolgármes-
ter hozzászólásában elmond-
ta, hogy még a legnehezebb 
időszakokban is támogatta 
városunk ezt a lehetőséget. A 
képviselők kivétel nélkül meg-
szavazták az előterjesztést.

Szeptember 16-ával a Ma-
gyar Posta Zrt. a Kisföldeki 
Posta Hivatalt leadta, azaz 
nem kívánta tovább üzemel-
tetni. A Postapartner Prog-
ram keretén belül meghirde-
tésre került az épület, amelyet 
szeptember 17-től a Partner 
Média Lapterjesztő és Szol-
gáltató Kft. vette át üzemel-
tetésre. 

Ezen az ülésen a képvise-
lő-testület közösségi, városi 
érdekből pályázaton kívül a 
fenn említett Kft. részére bér-
be adta az épületet a postai 
szolgáltatás további biztosítá-
sának érdekében.

Cselényi Csaba

A Kunsághoz tartozást és a nyitott kapukat jelképezi az a 
szoborpáros, amelynek felavatásával az Ipari Park fennállásá-
nak 10. évfordulójára emlékeztek 2010. szeptember 16-án (csü-
törtökön) délután. A létesítmény bejáratánál felállított kun kő-
képeket – Györfi Sándor szobrászművész alkotásait – Dobos 
László alpolgármester köszöntője után, az Info Kft. tulajdo-
nosai, a város vállalkozói, az önkormányzat képviselői jelen-
létében, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Varga 
Mihály miniszterelnökségi államtitkár avatta fel.

Ha jól számolom, második 
évfordulójához ért a globális 
gazdasági válság, ami – a hír-
adások szerint – a fejlettebb 
országokban már múlófélben 
van, a gazdaság teljesítménye 
immár megközelíti a válság 
előtti szintet és fellendülőben 
a nemzetközi kereskedelem. 
A magyar gazdaságban egy-
előre nem mutatkoznak ilyen 
jelek – igaz a szakértők a fel-
lendülést a vezető európai ál-
lamok gazdasági rendeződése 
után egy évre jósolták.

Az Észak-Alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ Kar-
cagi Kirendeltsége kimuta-
tásai szerint a válság hatásai 
2008. szeptemberétől jelent-
keztek érezhetően a kirendelt-
ség településein (amelyek Kar-
cag, Kisújszállás, Kunmada-
ras és Berekfürdő). 2008 szep-
temberében a négy településen 
összesen 2.832 fő regisztrált 
álláskeresőt tartottak nyil-
ván. Ez a létszám egy év múl-
va, 2009 szeptemberére 3.456 

főre duzzadt, és továbbra sem 
állt meg, mert a 2010 augusz-
tusi létszám 3.608 fő volt.

- Karcagon 2008. szeptem-
berében 1.472, 2009. szeptem-
berében 1.672, a 2010. augusz-
tusi adatok szerint pedig 1.842 
fő volt a regisztrált álláskere-
sők száma – mondja Domo-
kos Gyula, a kirendeltség ve-
zetője. - Ez 13,05 %-os rela-
tív mutatót jelent. (A relatív 
mutató a nyilvántartott ál-
láskeresők és a munkaválla-
lási korú népesség aránya. A 
munkavállalási korú népes-
ség Karcagon jelenleg 14.120 
fő.) Az idei létszám egyébként 
úgy ingadozott, hogy a janu-
ári induló 1.908 fő a megszo-
kott tél végi növekedéssel el-
érte az 1.935 főt, majd a ta-
vaszi-nyári idénymunkák je-
lentkezésével megkezdődött 
a lassú fogyatkozás, és így ér-
tük el augusztus végére az em-
lített 1.842 főt. Tudni kell azt, 

FELHÍVÁS
Tájékoztatom Tilalmas és a 13. sorszámú szavazókörök 

választópolgárait, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választásának alkal-
mából 2010. október 3-án (vasárnap) különjáratú busz té-
rítésmentesen szállítja a szavazókat a szavazókörbe, majd 
vissza az alábbiak szerint:

Tilalmasról Karcagra 9:00 és 14:00 órakor,
Karcagról Tilalmasra 10:00 és 15:00 órakor
a 13. sorszámú szavazókör szavazóit:
A Villamos utca és Arany János utca kereszteződéséből 

11:00 és 16:00 órakor,
a Villamos utca és Kisújszállási út kereszteződéséből 

11:05 és 16:05 órakor
a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium területén lévő szavazókörbe, majd vissza a 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légiumtól 12:00 és 17:00 órakor.

Rózsa Sándor
jegyző

Testületi ülés

A nagykunságiak egészségéért

Munkaügyi mutatók

Folytatás a 3. oldalon

Kun szobrok az évfordulóra
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Közéleti szilánkok

Sok vagy 
kevés?

Nemrégiben az előző száz nap kor-
mányzati tevékenységét értékelte a 
Magyar Köztársaság miniszterelnö-
ke a professzorok Batthyányi-köré-
nek felkérésére, majd az Országgyűlés 
őszi ülésszakának első napján – a napi-
rend előtti felszólalások előtt – expo-
zéjában is szólt az eddig eltelt időszak 
munkájáról: arról az 53 intézkedésről 
ill. törvényről, amit sürgősen meg kel-
lett hozni. A „száz nap” persze egy jel-
képes, de kerek szám. Bizonyos dol-
gokra elég, de természetesen minden 
probléma és hiba kijavításához sok-
sok száz napra lesz szükség. Kétség-
telen, az irányok kijelölése a lényeges 
és a stratégia megértetése a közvéle-
ménnyel. No meg, a teendők rangso-
rolása. Az ellenzéknek nyilvánvalóan 
a kritika a fontos elsősorban, mert kö-
vetkeznek az önkormányzati választá-
sok, és úgy gondolják, a „konstruktív” 
ellenzékiségnek ezért még nincs itt az 
ideje. Az azonban furcsa, ahogyan ér-
velnek sokszor. Meg néha nevetséges 
is. Mint Mesterházy Attila MSZP párt-
elnök, amikor az első ülésnap napi-
rend előtti felszólalásában éppen egy 
kissé sértődött válogatott futballis-
tát, Huszti Szabolcsot idézte érvelése 
alátámasztására. Ez, azt hiszem kuri-
ózum: nem hiszem, hogy ilyen előfor-
dult már a magyar parlament történe-
tében, mert a futballisták nem elsősor-
ban közéleti affinitásukról híresek. (Bár 
kivételként meg kell említeni dr. Feny-
vesi Mátét, aki a ‘90-es években a jobb 
sorsra érdemes FKGP parlamenti kép-
viselője volt.) Az is lehet persze, hogy 
Puskás Öcsi elhíresült, ”kis pénz, kis fo-
ci” szállóigévé vált mondását is idézte 
már valamelyik honatya. Amiről most 
elsősorban nem is az Ász jelentésé-
re vagy a zárszámadásra asszociálunk, 
hanem a jegybank elnökének, Simor 
Andrásnak az EU valamelyik szervé-
hez küldött levelére, amelyben ne-
hezményezi, hogy rá is vonatkoztat-
ják a közszférában bevezetett 2 mil-
liós bérplafont. Ami - szó se róla, ke-
vesebb mint az előző 8,3 milliós havi 
javadalmazás. Laikusként ugyan, de 
azt is tudjuk, hogy a jegybank (ami 
ugye nálunk az MNB) vezetői a kezük-
ben tartják az ország gazdaságát. Csu-
pán az egyik jelentős momentumot – 
a kamatláb meghatározását – emel-
ném ki, ami sok közgazdász szerint is 
nem kizárólag a pénzpiacon megje-
lenő hitelkereslet és hitelkínálat függ-
vénye, hanem legalább ilyen mérték-
ben szubjektív, emberi döntések kö-
vetkezménye. Emberek millióinak jobb 
vagy rosszabb élete függ végső soron 
a jegybank élén álló néhány személy 
(a monetáris tanács) döntésétől. Már-
pedig, ha valaki nagyon mélyrehatóan 
megnézi a jegybank ténykedését, né-
ha nem ért egyet s mást…

Különben is: ha úgy gondolja az el-
nök úr, hogy ez nagyon kevés fizetés, 
ki gátolná benne, hogyha lemondana?

- ács -

Öregdiák találkozó lesz a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légiumban 2010. október 2-án 
(szombaton) 11 órakor.

A Karcag Városi Gyógyvi-
zű Strandfürdőben 2010. szep-
tember 25-én 14 – 18 óráig in-
gyenes vérnyomás, vércukor 
és koleszterinszint mérést vé-
geznek a Berek Patika dolgo-
zói a fürdőző vendégeink ré-
szére.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Meghívó
„A zene az örökkévaló-

ság előlege” címmel a Karca-
gi Nagykun Református Álta-
lános Iskola szeptember 30-án 
1430-kor diákhangverseny ke-
retében emlékezik meg a Ze-
ne Világnapjáról a Református 
Nagytemplomban.

Minden érdeklődőt szere-
tettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

Andrási Szabolcs gimnázi-
umi, és Varga Gábor általános 
iskolai tanulók vagyunk. Au-
gusztusban jutalom táboro-
zási lehetőséget kaptunk. Rá-
dióamatőr táborba mehettünk 
Debrecenbe. Mindketten na-
gyon vártuk az indulást. Szabi 
azért, mert már az elmúlt év-
ben is volt, és nagyon jól érez-
te magát. Én azért, mert ez 
volt életem első táborozása.

8-án Szabi szüleivel érkez-
tünk meg a táborba. Sátorve-
rés, bepakolás után megismer-
kedtünk a többi táborlakóval.

Már az első este is különle-
ges volt. Nem kellett „időben” 
lefeküdni. Éjjel egy óráig be-
szélgettünk.

Sok közös program volt. 
Pingpong bajnokság, légpus-
kás lövészverseny, csocsó baj-
nokság, rádiós rókavadá-
szat, esti szalonnasütés. Dél-
utánonként ki-ki érdeklődése 
szerint foglalta le magát. Le-
hetőség volt számítógépes já-
tékokban részt venni, filmeket 
nézni, internetezni és persze 
rádiózni. Szuper jó rádióké-
szülékek vannak a táborban. 
De jó lenne, ha a suliban mi is 

hasonlókkal dolgozhatnánk! 
Gyakran ültünk a rádiók mel-
lett, és sok összeköttetést léte-
sítettünk.

Ebédelni egy közeli étte-
rembe jártunk. Nagyon finom 
volt a kaja.

Az utolsó előtti napon tá-
bortűzzel zártuk az egy hetes 
táborozást. Itt lettek kihirdet-
ve és jutalmazva a versenyek 
helyezettjei.

Mindketten nagyon jól 
éreztük magunkat. Köszönet 
a táborvezetőnek, dr. Radócz 
Lászlónak (HA0NAR). Kö-
szönjük mindenkinek az 

anyagi támogatást, hogy részt 
vehettünk ezen a jutalom tá-
borozáson. A Püspökladányi 
Regionális Rádiós Sportklub-
nak, Szabó László /HA0HW/ 
alelnök úrnak, és az iskolák-
nak.

Szeretnénk mindketten a 
jövő évben is itt táborozni.

Amatőr üdvözlettel:
„vy 73” és jó „DX”

Andrási Szabolcs (Szabi op) 
és Varga Gábor (Gabi op)

a HA7KLJ amatőr rádióál-
lomás operátorai a karcagi 

Kiskulcsosi Általános Isko-
lából

Rádiós tábor Debrecenben HÍREK
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TŰZKAKAS

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

Kettéhasadt eperfa a Sallai 
utcában

Szeptember 15-én 8 óra 23 
perckor érkeztek ki a tűzol-
tók a Sallai utcába, ahol egy 
nagy méretű eperfa kettéha-
sadt, lakó- és melléképületet 
veszélyeztetett. A helyszín-
re érkező nyolc tűzoltónak 
majdnem négy órájába került 
a fa eltávolítása. A beavatko-
zást nehezítette, hogy a fához 
nehezen lehetett hozzáférni.

Újabb tűz a bereki gallytá-
rolóban

Szeptember 15-én 20 óra 
után Berekfürdőben, a Gyár 
út melletti gallytárolóban 
mintegy 500 négyzetméteren 
összehordott növényi hulla-
dék, szemét égett. A két gép-
járműfecskendővel helyszín-
re érkező nyolc tűzoltó mun-
káját az önkormányzat által 
biztosított erőgép is segítette, 
így a munkálatok 22 óra 17 
perckor véget értek.

Buszmegállóba rohant sze-
mélygépkocsi

Szeptember 16-án 11 óra 
31 perckor jelzés érkezett 
ügyeletünkre, miszerint a 4. 
számú főút 156-os kilométer 
szelvényénél közúti baleset 
történt. A jelzett helyen egy 
román nemzetiségű személy-
gépkocsi rohant az árokba, 
majd egy használaton kívüli 
buszmegállóba csapódott. A 
kiérkező egységek a járművet 
áramtalanították, majd átad-
ták az autómentőnek. Az üt-
közés során a tégla falazatú 
buszmegálló életveszélyes-
sé vált, így a falazat összebo-
rításával megszüntették a ve-
szélyt. A gépkocsi vezető-
je könnyebb sérülést szenve-
dett. A mentési munkálatok 
alatt félpályás útlezárás volt.

Újra égett a berekfürdői 
gallytároló

Szeptember 16-án a délutá-
ni órákban újabb jelzés érke-
zett ügyeletünkre, mely sze-

rint újra ég a bereki gallytáro-
ló. A mintegy 150 négyzetmé-
teren összegyűjtött gally, ágak, 
fűnyesedék égett. A kiérkező 
egységek kéziszerszámokkal, 
2 db sugárcsővel és egy erőgép 
bevonásával alig 1 óra alatt el-
oltották a tüzet.

Közúti baleset a tiszaörsi 
úton

Szeptember 17-én 7 óra 50 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 
Gyorsbeavatkozó a tiszaörsi 
út 19 kilométerszelvényéhez, 
ahol egy személygépkocsi az 
árokba rohant és az oldalára 
borult. A kiérkező lánglova-
gok a gépjárművet áramtala-
nították, talpára állították és 
az üzemanyag folyást meg-
szüntették. A balesetben egy 
fő könnyebben sérült.

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

TŰZOLTÓSÁG 

… ahol közösen gyúrjuk a nagy nemezszőnyeget, szőjük a 
gyapjú szőttest, kipingáljuk és egybetereljük a nyájunkat... 
ahol hallhatunk történeteket juhokról, juhászokról... ahon-
nan elindulhatunk a nagy biciklis juh-túrára... ahol együtt 
játszhatunk, táncolhatunk...
Örömmel vesszük, ha előre bejelentkezel, ha felveszed a 
kedvenc gyapjúpulcsidat, ha magaddal hozod a szüleidet, 
nagyszüleidet, ha szereted a juhtúrós pogácsát!

Időpont: 2010. október 2. 10:00 – 22:30
Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház
Karcagi Ifjúsági Ház
Karcag, Püspökladányi út 11.
59/300 – 857 v. 06/30-375-7815
ifihazkarcag@externet.hu

Figyelem!
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ CITERAZE-

NEKAR indításához várja gyerekek és felnőttek jelentkezé-
sét 10 éves kortól KEZDŐ és Haladó csoportba.

A foglalkozásokat vezeti: Rápolti István citerás.
Megfelelő számú jelentkező esetén az első megbeszélő 

foglalkozás időpontja: 2010. október 4. (hétfő) 17 óra.
Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ I. em. 

klubterem.
További információ és jelentkezés az 59/503-224-es tele-

fonon vagy személyesen a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ I. emeleti irodájában.

hogy a létszám ingadozását – 
valamennyi településünkön 
– nagymértékben befolyásol-
ják a közcélú foglalkoztatások. 
Kicsit nehéz is felmérni a töb-
bi munkaerő-piaci folyamatot, 
mert a közcélú foglalkozta-
tás mozgásai (ki- és belépések) 
esetenként több száz főt is je-
lentenek, és ez jelentősen „át-
rendezi” a mutatókat. Az ille-
tékességi területen egyébként 
nagyon nagyarányú a közcé-
lú foglalkoztatás jelen pilla-
natban.

- Itt nálunk melyik foglal-
koztatási szektor bocsátotta ki 
a legtöbb munkanélkülit az el-
múlt két évben?

- Az egészségügyből tapasz-
taltunk jelentősebb létszám-
leépítést, de ezenkívül a fém-
megmunkálást, a kandalló-
gyártást lehetne megemlíteni. 
Karcagon 2010-ben egyébként 
három helybeli cég jelentett be 
létszámcsökkentést, ami ösz-
szesen 60 főt érintett. El kell 
mondani még, hogy a mikro- 
és kisvállalkozások felől ész-
lelt kisebb, 3-4 fős leépítések 
nagyobb számban előfordul-
tak, ezekről azonban nincs hi-
vatalos kimutatás. A munka-
nélküliség továbbra is a szak-
képzettséggel nem rendelke-
ző munkavállalókat érinti a 
leginkább, de a válság hatá-
sára a  piacképes szaktudás-
sal rendelkezők aránya is nö-
vekedett. Ha az álláskeresők 
összetételét az iskolai végzett-
ség felől vizsgáljuk, látható, 

hogy a 8 általános alattiak is 
számottevő arányban vannak 
jelen. Most szervezünk egy 
olyan képzést, ami felzárkóz-
tatást biztosíthat a számuk-
ra. Másfelől, országosan érez-
hető probléma, hogy a válság 
ellenére is hiány van jó szak-
munkásokból. CNC eszter-
gályosok, fémmegmunkálók, 
esztergályosok, forgácsolók 
számára még mindig van el-
helyezkedési lehetőség. Érde-
kes tapasztalat azonban, hogy 
az idén is megtettük a javasla-
tunkat a munkáltatói igénye-
ken alapuló képzésekre, ám 
ezekre az álláskeresők részéről 
nagyon kicsi érdeklődés mu-
tatkozik. Az elhelyezkedési le-
hetőség ellenére is nagyon ne-
héz például feltölteni egy esz-
tergályos képzést. Ugyanak-
kor az olyan „divatszakmák” 
iránt, mint az eladó vagy biz-
tonsági őr még mindig hatal-
mas az érdeklődés.

- Ezek ismeretében milyen 
képzéseket szervezett a kiren-
deltség a következő időszakra?

- 2010-ben is elég sok kép-
zés indult, de döntő többsé-
gében nem karcagi helyszí-
nekkel. A válság előtt még ta-
pasztaltunk olyan munkálta-
tói szándékokat, amelyek arra 
mutattak, hogy egy-egy szak-
mából nagyobb a fogadóké-
pesség, és ezért érdemes volt 
bizonyos szakmákban pl. egy 
20 fős tanfolyamot megszer-
vezni és elindítani. Mostaná-
ban azonban nincsen szak-
ma, amely iránt akkora ke-
reslet mutatkozna, hogy egy 

tanfolyam végzőseinek nagy 
részét foglalkoztatná. Ezért 
inkább kisebb létszámok-
ban, és többféle képzésbe irá-
nyítjuk az ügyfeleinket. Ilye-
nek például: CNC forgácso-
ló, vendéglátó eladó, TB ügy-
intéző, esztergályos, csontozó 
munkás, gyermek- és ifjúsági 
felügyelő, gyógymasszőr, mi-
nősített hegesztő és még so-
rolhatnám. Egy-egy szakma 
(tanfolyam) esetében három-
négy fő karcagi beiskolázott-
ról beszélünk. Őket nagy va-
lószínűséggel (de legalább-
is 60-70 %-os bizonyosság-
gal) el tudjuk majd helyezni. 
A 2011-es képzési javaslatot 
néhány nappal ezelőtt küld-
tük el a régióközpontba. Re-
méljük, az abban rögzítettek-
ből minél több meg fog va-
lósulni. Az idén jóval több, 
mint száz fő képzése való-
sult meg, 2011-re közel 150 fő 
képzését irányoztuk elő. És 
a végére egy újabb szolgálta-
tásunkra szeretném felhív-
ni a figyelmet. A kirendeltsé-
günk ugyanis részese lesz an-
nak a tanácsadó hálózatnak, 
ami a TÁMOP 1.3.1. projekt 
1.3.3-as alprojektjeként indul. 
Ennek keretében cégjogi és 
munkajogi tanácsadásra nyí-
lik lehetőség a kirendeltsé-
gen. Tanácsot kérni nem csak 
álláskeresők, hanem már mű-
ködő vállalkozások is jöhet-
nek. Az új szolgáltatás egy-
előre 2010. decemberéig mű-
ködik majd, a jövőt pedig 
majd meglátjuk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Kutyát ne vegyen, mentsen!
A Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egye-

sület 2010. szeptember 26-án (vasárnap) 9 órá-
tól – 14 óráig 

ÖRÖKBEFOGADÓ NAPOT tart!
Szeretettel várunk mindenkit telepünkön, a Tilalmasra veze-
tő út mellett, a volt Vágóhíd helyén, a harmadik épületben.

Telefon: 06/30/525-0760

MEGHÍVÓ
A Zenei Világnap alkalmából szeretettel hívjuk és várjuk 

a szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket 2010. október 1-jén 
pénteken 1500 órakor a Kisulcsosi Református Templomban 
tartandó hangversenyünkre.

Közreműködnek a Kiskulcsosi Általános Iskola és az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói, 
tanárai.

A belépés díjtalan. 

Munkaügyi mutatók
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Az országos eső közepette is 
nagy várakozással gyülekez-
tünk az autóbuszban a múlt hét 
vasárnap reggelén, mert a ti-
szazugi kirándulás mindenfé-
le akadályok, nem várt helyze-
tek és egyebek miatt már vagy 
két éve tolódott mindig később-
re. Nem is csalódtunk, mert tú-
ravezetőnk, dr. Tóth Albert ta-
nár úr (Kisújszállásról) most 
is parádés útvonaltervet állí-
tott össze a Nagykunság hatá-
rától egészen Tiszaalpárig. Ha 
lehet mondani, a kirándulás fő 
motívuma a víz volt, no nem a 
rendíthetetlen kitartással cse-
pergő, zuhogó, petyergő, szitá-
ló stb. eső, hanem a folyó mi-
att. A tanulsága pedig a meg-
lévő és az egykori természe-
ti értékek, az ember múltja, és 
jelenének lehetőségei, feltét-
elei ebben a tájban. A legtávo-
libb állomás – Tiszaalpár – úgy 
120 kilométernyire lehet, még-
is jó időben ez az út két tel-
jes napra való látvány és érde-
kesség. Látványnak legelőbb is 
ott a Törökszentmiklós mögöt-
ti, szkíták emelte Bagi-domb 
és az arra épített szép szélma-
lom. Remek állapotban van, s 
nem csak kívülről, ahogy hal-
lottam, ha lenne még szélmol-
nár, tán még őrölni is lehet-
ne benne. Érdekes élmény volt 
befutni a valaha sörgyárráról, 
de még inkább cipőüzeméről 
nevezetessé lett Martfűre. Az 
utóbbi üzem területén és épít-
ményein manapság kisebb vál-
lalkozások sokasága osztozik, 
a sörgyár meg a külföldi tőkéé 
lett – mindkettő a magyaror-
szági privatizáció mementója. 
Igen szép és mondhatjuk egye-
di a város mező- vagy vízpart-
széli, láthatóan nem régi vá-
rosközpontja a városházával, 
mellette a két igen szimpatiku-
san modern kivitelű templom-
mal. (Szóljon hát belőlük a ha-
rang a lecsupaszított magyar vi-
dékért.) Útközben sok szó esett 
a vidéki tudományos gyűjte-
mények értékeiről, sorsáról, az 
ezeket létrehozó, megalapozó 
tudós tanárokról. Ilyen tanár-
ember volt Tiszaföldváron dr. 
Varga Lajos. Az ő pályafutá-
sa lenyomata, eredménye, élet-
műve az itteni Földrajzi Múze-
um (aminek a vezetője manap-
ság a Karcagról elszármazott 
Béres Mária.) A csoportot foga-
dó munkatárs (Gere Péter) egy 
igen ötletes interaktív kiállítás 
bemutatásával kalauzolta a kör 
tagjait a tájtörténet különbö-
ző korszakaiban, pl azokban az 
időkben, mikor a Tisza helyén 
még a Duna folyt, s még azután 
jóval később jelent meg errefelé 
a mamut, a gyapjas orrszarvú, 
az óriás szarvas meg más álla-
tok és persze ezek nyomában, 
már a csiszolt kőkortól kezd-

ve népcsoportok sokasága ta-
posta egymás sarkát. A kiállítás 
ahogy írtam interaktív, vagyis 
ha valakinek kedve volt, fog-
doshatott eredeti mamut comb-
csontot, orrszarvúfogat, vagy 
épp gáttöltéshez előkészített ho-
mokzsákot és – a hatalmas ak-
váriumban – megnézhette a Ti-
sza ezen szakaszának jellemző 
halait – mert a múzeum a jelen 
állapotot is bemutatja. Az udva-
ron új épületet emeltek a Jász-
kun kapitányok nyomában cí-
mű projekt keretében, egy má-
sik épülete még onnan híres, 
hogy valamikor gazdatiszti la-
kás lévén, abban született és 
cseperedett Somogyi Károly 
(1811-1888)  utóbb esztergomi 
kanonok, aki értékes gyűjtemé-
nyét Szeged városára hagyta, s 
az ezen nőtt jelentős bibliotéka 
ma is a Somogyi könyvtár ne-
vet viseli. 

Tőserdőn vízbe víz, vagyis 
esőben ázott a strandként szol-
gáló holtág, Tiszakürttel (és 
Szarvassal) kapcsolatban pe-
dig meg kell jegyezzük egy Ma-
gyarországon megtelepedett 
derék talján főnemes familia, a 
Bolza család nevét. A két tele-
pülés híres arborétumát ugyan-
is ők létesítették, felügyelték, 
fejlesztették és tették e szépsé-
geket közkinccsé. És ez az élő 
és eleven gyűjtemény még így, 
az albioni szürkeségben is szép 
volt, örömmel bogarásztunk 
benne. Aztán által mentünk a 
Tiszán – Tiszaalpárra. Az itteni 
magasparton már valamelyik 
bronzkori nép földvárat emelt, 
a jó helyen lévő fészket aztán az 
avarok és később a honfoglalók 
is meglakták. Az elődökre – na-
gyon helyesen – nem csak Ár-
pád vezér szobra emlékeztetett, 
hanem az az aprócska, Árpád-
kori „stíl”-ben épült falurészlet 
is, amit a templomdomb tövé-
ben építettek. No, és a kilátás az 
alattunk fekvő ártérre... Pazar. 
Dr. Tóth Albert mondja, hogy 
ide tervezik a második „Tisza 
tó”-t, úgyhogy, hogy ha 2032 
körül majd erre jövünk, mi is 
látni fogjuk alant az óriási víz-
felületet. Hát úgy legyen.

Elek György 

Folytatódik a Kunhalom Pol-
gári Kör előadás sorozata szep-
tember 27-én, hétfőn fél hattól a 
szokott helyen, a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ első 
emeleti klubtermében Szűcsné 
Gáspár Ida indiai úti beszámo-
lóját hallgathatják meg az ér-
deklődők. A tavasszal nagy si-
kerű program második felén is 
diaképek segítségével járhatunk 
többek között Nyugat-Bengália 
trópusi vidékén és a Gangesz 
partján. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Kunhalom Polgári Kör

kötelező lesz működtetni. 
Több évtizedes igénynek tesz-
nek eleget ezzel.

Nagy fejlesztések előtt áll a 
laboratórium. Itt, a gép-mű-
szerpark teljes cseréjével és 
az új laborautomatákkal biz-
tosítják minden laborvizsgá-
lat helybeni lefolytatását, és 
a munka gördülékenységét. 
Nagy segítség lesz, hogy a le-
leteket internetes küldemény-
ben is el tudják majd juttatni 
úgy a beteghez, mint a keze-
lőorvoshoz. (Vagyis megszűn-
het a várakozás, ami a labor 
működését egyértelműen di-
namikusabbá teszi majd.) A 
fejlesztésekkel itt a kórházban 
is elvégezhetők lesznek olyan 
laborvizsgálatok, amelyeket 
eddig pénzért végeztek más, 
erre is felszerelt kórházak.

A laborral és a szakrende-

lésekkel szorosan összefügg, 
a valamennyiünk által jól is-
mert betegirányítás új ala-
pokra helyezése. Ebben olyan 
rendszert kívánnak kialakíta-
ni, amelyekkel pénzintézetek-
ben vagy nagyobb forgalmat 
lebonyolító irodákban már 
találkozhattunk. A betege-
ket egy automatikus rendszer 
sorszámmal ellátva irányítja 
a megjelölt szakrendelőbe, de 
a sorszám kijelölésénél arra is 
felhívja a figyelmét, kb. mikor 
kerül sorra, etc. Persze min-
dig vannak és lesznek, akik az 
elektronikus rendszerek hasz-
nálatában segítségre szorul-
nak, ezért a hagyományos tá-
jékoztatáshoz egy diszpécser-
pultot is kialakítanak.

Jelentős belső változásokat 
jelent majd a sterilizáló egysé-
gek teljes gépészeti felújítása. 
Ezt a lakosság nem fogja köz-
vetlenül érzékelni, de mert a 

részleg olyan osztályokra dol-
gozik be, amelyek steril mű-
szereket kívánnak, ezért a fel-
újítás nyomán felgyorsul majd 
a műtéti tempó.

Jelentős felújítás lesz az in-
tenzív osztályon, ahol a beteg-
figyelő monitorrendszer és 
az ágyak teljes cseréjét hajt-
ják végre, és beszerzésre kerül 
egy, a vizsgálatokat megköny-
nyítő mobil röntgengép.

A kórbonctani részlegen is 
modern berendezések kerül-
nek beszerzésre és egy búcsú-
szobát, vagy kegyeleti szobát 
is kialakítanak majd.

A munka, ahogy dr. Nagy 
Mihály főigazgató elmondta, 
hivatalosan október 1-jétől in-
dul, de az előkészítést már el-
kezdték. A kivitelezéshez 18 
hónap áll az intézmény ren-
delkezésére.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Nagy Sándornéval, aki 
Ébner Józsefné nyugdíjba vo-
nulása után lett a Vöröske-
reszt területi szervezetének a 
vezetője, először egy kábelté-
vés beszélgetés alkalmával ta-
lálkoztam. Valamivel később a 
Kiskulcsosi Általános Iskolá-
ban, ahol a vöröskeresztes ak-
ció nyomán összegyűlt tan-
szerszegélyt adta át, a múlt hé-
ten pedig a véradáson volt a 
Dérynében. Ezt követően ül-
tünk le egy rövid bemutatko-
zó beszélgetésre.

- Karcagon születtem, a 
Györffy István Általános Is-
kolába jártam, Kisújszállá-
son a Móricz Zsigmond Gim-
náziumban érettségiztem, és 
a Debreceni Egyetemen sze-
reztem szociális munkás ké-
pesítést. 1996-tól foglalkoz-
tam gyermekvédelemmel, 
és ennek kapcsán kerültem 
munkakapcsolatba a Vörös-
kereszttel, illetve annak ka-
ritatív tevékenységével. A ki-
írt pályázaton sikeresen sze-
repeltem, így nyertem el ezt 
az állást. 2010. július 1-jétől lá-
tom el a Karcag, Kisújszállás, 
Túrkeve, Kunmadaras, Ken-
deres, Bánhalma és Berekfür-
dő településeket magába fog-
laló terület vezetői feladatait.

- Mik az első tapasztalatok?
- A települések egy részén 

– Kisújszálláson, Túrkevén – 
korábban összevonták a vö-
röskereszt alapszervezeteket, 
és egy fő látta el az ezzel kap-
csolatos feladatokat. A veze-
tő kolléganő halála után azon-
ban sokáig gazdátlanul ma-
radt a terület. Nem volt, aki az 
ügyeket kézben tartsa, a fel-
adatokat szorgalmazza, felve-
gye a kapcsolatot a lakosság-

gal. Ebben látom az okát, hogy 
a két említett településen el-
laposodott a vöröskeresztes 
munka. Túrkevén sok a hiá-
nyosság, például nincs meg 
az ifjúsági vöröskereszt, amit 
majd szeretnénk megalakíta-
ni. A kisújszállási területen is 
megszűntek az alapszerveze-
tek, úgyhogy ezek újraindítása 
és az ifjúsági Vöröskereszt lét-
rehozása lesz az első idők leg-
fontosabb feladata. A karcagi 
szépen kialakított és jól szer-
vezett terület, viszont az itteni 
vezetőségi tagok közül többen 
nyugdíjba mentek, tehát egy 
teljesen új vezetőséggel fog-
juk a munkát tovább folytat-
ni. A szervezés folyamatban 
van, bízom benne, hogy sike-
rülni fog. Szerencsére vannak 
jelentkezők, akik kedvet érez-
nek ehhez a munkához. Az is-
kolákkal már felvettem a kap-
csolatot. Az igazgatók és a vö-
röskeresztes tanárelnökök va-
lamennyien nyitottak erre a 
kérdésre. Nagyon sok tervünk 
van.

- Szervezés, tanszersegély, 
véradás... Elég intenzíven hoz-
zálátott a munkához.

- Jól tudjuk, a véradás na-
gyon fontos dolog, minden 
hónapban 4-5 van belőle a te-
rületen. A kezdeti idők leg-
fontosabb feladata a kapcso-
latfelvétel volt. Volt egy beis-
kolázási adománygyűjtés, és 
az augusztus 20-ai rendezvé-
nyén (a főtéri kutyás bemu-
tatón) mi biztosítottuk az el-
sősegélynyújtást. A követke-
ző  nagyobb alkalmak pedig 
azoktóber 8-ra és október 16-
ra tervezett jótékonysági kon-
certek lesznek az árvízkáro-
sultak megsegítésére. Az ok-
tóber 8-i rendezvényen az Er-
kel Ferenc Művészetoktatási 
Intézmény tanárai és diák-
ja lépnek fel a Dérynében, ok-
tóber 16-án pedig az Ifjúsági 
Házban lesz koncert a helyi 
rockzenekarok közreműkö-
désével. Mindenkit szeretet-
tel várunk.

Elek György

Nagyon sok tervünk van

A nagykunságiak egészségéért
Kirándulás a Tiszazugba
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Az előző tanév utolsó nap-
ján iskolánk projekt-napot 
tartott. Nagyon szép és jó do-
log, de egyben illik is, hogy 
mindenki ismerje meg szülő-
városának értékeit, nevezetes-
ségeit.

A kunok betelepülésének 
770. évfordulója alkalmá-
ból szervezett programokhoz 
csatlakoztunk egy 3 fordulós 
internetes játékkal. Október-
től 3 hónapon keresztül vetél-
kedőt hirdettünk iskolánk ta-
nulói részére. Jutalmuk egy 
tanév végi kirándulás volt Bu-
dapestre.

Ezt követte a régi használa-
ti tárgyak gyűjtése; utcanevek, 
híres emberek felkutatása.

A projekt-napon a felelős ta-
nulók gyönyörű menetleve-
lekkel indultak el az akadály-
versenyen.

Az állomások a következők 
voltak:

1.) Karcagi ételek felismeré-
se, elkészítési menetének idő-
rendbe helyezése

2.) Szobrok Karcagon - ke-
resztrejtvény

3.) Építmények felismerése - 
puzzle

4.) Testvérvárosaink - ne-
vük, címerek, rejtvények

5.) Játék, sport - régi karcagi 
játékok felelevenítése

6.) Híres személyek Karcag 
történelmében

7.) Fejlesztések városunkban 

- az iskolánkban is kiállított 
képek felelevenítése

8.) Főtér c. tv műsor - film-
részletek megbeszélése

Leküzdve mind a 8 aka-
dályt, kíváncsian várták az 
eredményt és a jutalmakat.

Az alsósok (a kiszámítha-
tatlan időjárás miatt) tanter-
mekben mutathatták meg, 
hogy „Ki tud többet Karcag-
ról?”

Feladataik:
1.) Ismerd fel Karcag neve-

zetességeit! -kép- és szöveg-
egyeztetés

2.) Memória képek Karcag-
ról

3.) Karcag címere - színezés
4.) Képkirakó híres építmé-

nyekről - puzzle
5.) Kvíz - totó
6.) Rajz egy nevezetességről
Érdekes volt látni, hogy ki 

milyen tájékozott. Sokat me-
séltek a gyerekek azon a na-
pon arról, hogy volt ki a csa-
ládjával, volt ki az osztályá-
val látogatott meg egy-egy vá-
rosi értéket. És, hogy a szülők 
is betekinthessenek ezekbe az 
elkészült alkotásokba, a tan-
évnyitó tiszteletére az első he-
tekben az alsós folyosón kiál-
lítást rendeztünk a szép mun-
kákból.

Ha még kedved van és nem 
láttad, gyere nézd meg Te is 
azt a kiállítást!

Ferencziné Varga Ildikó

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg éves összejövetelét 
a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
a szentendrei skanzenben az 
önkormányzat és a Szabadtéri 
Múzeum támogatásával.

Az ország különböző része-
iről érkező pedagógusok a ha-
táron túli településeket járják, 
hogy segítsenek a szórványban 
élőknek magyarságuk megőr-
zésében. A havi egy alkalom-
mal történő utazás nemcsak a 
magyar nyelv-és irodalom, a 
történelem, valamint a magyar 
mese-, mondavilág elemeivel 
ismerteti meg a gyermekeket, 
de lehetőséget teremt kapcsola-
tok építésére a külhoni magyar 
közösségekkel.

A támogató szentendrei ön-
kormányzat nevében Zakar 
Ágnes, a Kulturális Bizottság 
elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlt pedagógusokat, hang-
súlyozva munkájuk fontossá-
gát. Cseri Miklós, a Skanzen 
főigazgatója már a jövőre gon-
dolt. Reméli, hogy az erdélyi 
tájegység majdani átadásán a 
vasárnapi iskolás gyermekek is 

részt tudnak majd venni. Ked-
ves színfoltja volt az összejö-
vetelnek Bajtai Erzsébet meg-
tisztelő jelenléte, aki a bukares-
ti magyar nagykövet felesége-
ként legfontosabb feladatának 
a magyar kultúra, a magyarság 
védelmét tekinti.

Vetési László, az Erdélyi Re-
formátus Egyház szórványügyi 
biztosának előadásában mind-
annyiunk ajkára mosolyt csalt 
annak a magyarságát megőrző 
idős asszonynak a példája, aki 
megmondta fiainak, hogy csak 
magyar lányt vehetnek felesé-
gül. „A szerelem az oltárig tart, 
onnan kezdődik a faj” – mon-
dogatta nekik. Unokái ma is 
magyarul beszélnek!

Mivel az előttünk álló tan-
év a táncház jegyében te-
lik, ezzel kívánjuk a gyerme-
kek után a fiatalokat és szüle-
iket is bevonni közösségünk-
be, népdal- és néptánctanulás 
is szerepelt a programban. 
A néptánctanulás és tánc-
ház szervezését megköszönjük 
Földváriné Simon Ilonának 
és Benéné Kecskeméti Anna 

óvodapedagógusnak, művé-
szeti instruktornak. Főleg a fi-
atalokat szeretnénk szabadté-
ri játékokkal is megnyerni, ezt 
szolgálta Kertész József han-
gulatos bemutatója és kézmű-
ves foglalkozása.

Szinte keretbe foglalta össze-
jövetelünket Papp Kornélia, ő 
várta az érkezőket langallósü-
téssel és ő búcsúztatta a távo-
zókat saját készítésű zokni-li-
bákkal - már a Márton-napra 
gondolva.

Köszönet a résztvevőknek 
nemcsak megjelenésükért, de a 
szórvány magyarságért végzett 
egész éves munkájukért.

Külön megköszönjük a kar-
cagi pedagógusok több éves, 
áldozatos munkáját. A refor-
mátus általános iskolából 8 pe-
dagógus, a református gim-
náziumból 5 pedagógus vég-
zi küldetését a szórványokban 
Nagy Éva tanárnő vezetésével.

Földváriné Simon Ilona
szervező, koordinátor

Benkei Ildikó
A Vasárnapi Iskola alapítója

Igen mozgalmas volt a kül-
földi kapcsolatok szélesítése te-
rén az elmúlt nyár a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépisko-
la és Kollégiumban.

Hat asztalos tanuló Francia-
országban, öt élelmiszer és ve-
gyi áru eladó diák pedig az 
Egyesült Királyságban, Wales-
ben tölthette le a nyári szakmai 
gyakorlatát.

Bartháné Abonyi Júlia kol-
léganőmet és engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy angol sza-
kos pedagógusok lévén, felvált-
va 2-2 hétig gardírozhattuk di-
ákjainkat szakmai gyakorlatu-
kon Észak Walesben. Erre a pá-
ratlan lehetőségre iskolánk, a 
szentendrei WEXEdU Alapít-
vánnyal közösen pályázott, mi-
vel az Alapítvány kifejezett célja 
az európai integráció és mobili-
tás elősegítése a szakképzésben. 
Az öt tanulót az iskolavezetés, 
osztályfőnökeik és szaktanára-
ik javaslatára választottuk ki. A 
kiutazó tanulók névsora: Áb-
rahám Flóra Edit, Horváth Ta-
más, Kis Réka, Rab Katalin és 
Sándor Ramóna. 

Kiutazásunkat roppant iz-
galom és készülődés előzte 
meg. Célirányosan készültünk 
a nagy útra és a kint ránk váró 
nagy feladatra. Hamarosan el-
jött a nagy nap, a kiutazás nap-
ja, Wales egyik legromantiku-
sabb kisvárosába, a Dee folyó 
partján fekvő, festői szépségű 
Llangollenbe. Családoknál vol-
tunk elszállásolva, ami még job-
ban rákényszerítette a gyereke-

ket az idegen nyelv használatá-
ra. Az első héten, nyelvi trénin-
gen vettek részt tanulóink, majd 
kávézókban dolgoztak. Termé-
szetesen a sok munka után a 
hétvégeken jött a jól megérde-
melt pihenés, vagyis aktív pihe-
nés, ugyanis ekkor volt lehető-
ségünk feltérképezni a környék 
megannyi csodálatos látniva-
lóját. A közelben találhattuk 
Chirk települést, ahol egy kel-
lemes séta vezetett a történelmi 
várhoz, verőfényes napon jár-
tunk a wales-i tengerpart leg-
népszerűbb viktoriánus korabe-
li üdülőhelyén, Llandudno-ban, 
a nyugati parton, Barmouth-
ban, pedig az Ír-tenger vadre-
gényes partján sétáltunk. Ki-
hagyhatatlan volt megnézni a 
Mersey folyó tölcsértorkolatá-
ban, Anglia 5. legnagyobb vá-
rosát, Liverpoolt. A Beatles, a 
futball és a tengerentúli keres-
kedelem legendás városában 
egy napot töltöttünk, de felejt-
hetetlen élményekkel gazdagod-
tunk. 

Természetesen városkánk, 
Llangollen számos látnivaló-

ját is megnéztük. Felmásztunk 
a város fölött magasodó Dinas 
Bran vár romjaihoz, ahonnan 
lélegzetelállító kilátás nyílt az 
ősi walesi településre és túráz-
tunk a Dee folyó mentén a ló 
vontatta sétahajókkal egy útvo-
nalon.

Az utolsó napon a diákok ok-
leveles tanúsítványt kaptak ar-
ról, hogy a Leonardo program 
keretében elvégezték a nyelv-
tanfolyamot és a három hetes 
szakmai gyakorlatot, valamint 
Europass bizonyítványt.

Mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy nem fogjuk 
elfelejteni soha Llangollent és kö-
szönjük a lehetőséget iskolánk-
nak, iskolánk vezetőségének, 
szaktanárainknak, a WEXEdU 
Alapítvány munkatársainak és 
külön köszönet a Varró István 
Szakiskola szakmai igazgatóhe-
lyettesének, projektmenedzse-
rének Veleginé Máté Mária kol-
leganőmnek, akinek a munká-
ja és lelkes támogatása nélkül ez 
a nyertes pályázat nem valósult 
volna meg.  

Kovácsné Illés Tóth Anita

Karcag projekt Kiskulcsoson

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága
szeretettel meghívja Önt a

„Új kezelési lehetőségek 
a diabetológiában”

címmel tartandó utó-akkreditált rendezvényére

Célcsoport: Szakorvosok, orvosok, fogorvosok, gyógyszeré-
szek, pszichológusok

Helyszín: Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont:  2010. szeptember 30. 14.00 óra

14:00 Dr. Káplár Miklós egyetemi adjunktus 
 A gliptinek helye a II. típusú diabetes kezelésében
14:20 Dr. Szabó Melinda  főorvos 
 Új irányelvek a diabetesben 
14:00 Dr. Baranyi Éva főorvos 
 Analóg insulinok
15:00 Dr. Szabó Mária-Dr. Szolnoki Erzsébet
 Sulfonylurea a mindennapi gyakorlatban (Esetbe-

mutatás)
15:10 Dr. Kanász-Nagy László főorvos
 II. típusú diabetes mellitus kardiológiai vonatko-

zásai
15:30 Tesztírás

Megszerezhető pontszám: 2 kredit pont

Szakdolgozóinkat is szeretettel várjuk!

 Dr. Kapusi Lajos Dr. Szolnoki Erzsébet
 orvos-igazgató Tudományos Bizottság elnöke

Összetartás

Varrós diákok Walesben
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A pályázat célja: Támogatás nyújtása Karcag 
város gyermek és ifjúsági korosztálya szá-
mára a 2010/2011. tanév szorgalmi idősza-
kában, azaz 2011. június 15-ig lakóhelyük-
től távol szervezett táborok költségeinek 
csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösz-
szeg: 890.000,- Ft

Pályázhatnak a karcagi székhelyű:
 - közoktatási intézmények,
 - közművelődési intézmények,
 - egészségügyi intézmények,
 - egyesületek, egyházak,
 - gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 

2010. október 28. (csütörtök) 16:00 óra.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala
  Humán Szolgáltatási Iroda 34. szoba
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
 Pályázni csak az e célra kiadott pályázati 

adatlapon lehet. 
 Adatlap igényelhető: 
 - Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálta-

tási Iroda 34. szoba (Karcag, Kossuth tér 
1.),

 - Karcagi Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökla-
dányi út 11.), 

 - letölthető az internetről, a www.karcag.
hu oldalról.

Pályázati feltételek:
 - hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 - a pályázati adatlaphoz csatolandó kötele-

ző mellékletek:
 - részletes program, 
 - egyesületek, ifjúsági szervezetek műkö-

dését igazoló iratok (másolatban),
 - legalább 15 gyermek és fiatal részére 

szervezett tábor,
 - a tábor időtartama legalább folyamatos 5 

nap/4 éjszaka, (az óvodai nevelésben része-
sülőknek az éjszakát nem kötelező a tábor 
helyszínén tölteni),

 - a tábor 2010/2011. tanév szorgalmi idő-
szakában valósul meg (azaz 2011. június 
15-ig).

Az igényelhető támogatás: maximum 
200.000,-Ft, amely nem haladhatja meg a 
benyújtott költségvetés 50 %-át.

A pályázatok elbírálási határideje: 2010. no-

vember 30. Minden pályázó írásban kap 
értesítést az eredményről.

A támogatás összegéről legkésőbb 2011. jú-
nius 30-ig részletes pénzügyi elszámo-
lást (hitelesített számla másolatok, belé-
pők, utazási jegyek, stb.), valamint szak-
mai értékelést kell adni. A számlák a pá-
lyázati adatlapon a „KIADÁSOK” című 
táblázatban megjelölt kért támogatás-
nak, illetve a támogatásról szóló értesí-
tő levélben foglaltaknak megfelelően szá-
molhatóak el. Az eredeti számlákon a 
Kedvezményezett aláírásával igazolja a 
vásárolt termék átvételét, használatbavé-
telét, illetve a szolgáltatás igénybevétel-
ét. A számlamásolatokon igazolja, hogy 
azok mindenben megegyeznek az erede-
ti számlával. 

 Az értékelésnek kötelezően tartalmaz-
ni kell a résztvevők névsorát, az utazás 
módját, a megvalósult tábori programot 
fotókkal dokumentálva. 

 A pénzügyi és a szakmai értékelés be-
nyújtásának hiánya vagy nem a kiírásban 
előírtak szerinti elkészítés a következő 
évi pályázási lehetőségből való kizárást 
vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat eseté-
ben a támogatásként kapott összeget vissza 
kell utalni a Karcag Városi Önkormányzat 
számlájára.

 Meg nem valósultnak tekintendő az a tá-
bor, amely

 - elmaradt,
 - nem az előírt létszámnak (15 fő), időtar-

tamnak (5 nap/4 éjszaka) megfelelő,
 - nem a pályázati adatlapon feltüntetett 

időszakban (2011. június 15-ig) és helyszí-
nen került megrendezésre.

A táborok ellenőrzésére az adatlapon fel-
tüntetett időben és helyen sor kerülhet.

A pályázattal kapcsolatosan további infor-
máció kérhető:

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda

Tel.: 06-59/500-648

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010/2011. tanév szorgalmi 
időszakában, azaz 2011. június 15-ig megvalósuló gyermek és ifjúsági táborok 

támogatásához.

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.

2010. július 05-én indultunk 
Berekfürdőbe a gyógytesis tá-
borba, amit Kun Mariann 
gyógytestnevelő szervezett. A 
szállás a kemping közelében 
volt. Miután megérkeztünk, 
mindenki kipakolt, és elfoglalta 
a helyét. A nevelő Kun Mariann 
és Farkas Lajosné volt. A na-
pi programban volt játék és ví-
zi terápia. A vízi terápián min-
denki egyéni gyakorlatot vég-
zett. A kötelező foglalkozások 
után Mariann néni és Edit né-
ni különféle érdekes programot 
szervezett: csináltunk kvarcho-
mok képet, voltak ügyességi já-
tékok, egyszerűen csak szóra-
koztatóak, és csütörtökön es-
te vacsora után volt egy kö-

zös szalonnasütés is. Az egyik 
nap az étteremben élőzene is 
volt, és külön eljátszott nekünk 
egy dalt a zongorás. Minden-
ki jól érezte magát, és szerintem 
is nagyon szuper volt. Minden 

gyógytesisnek ajánlom, már 
csak az egészségéért is. 

Szentesi Katalin
7. b.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola

Gyógytestnevelési tábor

Köszönet
A Karcag Városi Önkormányzat nevében ezúton mondok 

köszönetet a Városi Nyári Napközi lebonyolításáért, prog-
ramjainak megvalósulásához nyújtott segítségért az aláb-
bi magánszemélyeknek, intézményeknek, szervezeteknek, a 
közreműködő nevelőknek és a technikai dolgozóknak: Ve-
res Lászlónénak, a Városi Nyári Napközi vezetőjének; Szat-
mári Jánosnak és az EURO Kft. munkatársainak; Mészáros 
Zsoltnak és a Karcagi Kunlovarda munkatársainak; a Kar-
cagi Ifjúsági Ház vezetőjének és munkatársainak; a Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának és 
munkatársainak; a Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltó-
sága, a Rendőrkapitányság és a Vasútállomás vezetőinek és 
munkatársainak; a Városi Csokonai Könyvtár munkatár-
sainak; Andrásiné Peszeki Ágnes mézeskalács készítőnek, a 
Györffy István Nagykun Múzeum, a Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága és a Sport Szolgáltató Központ 
vezetőjének és munkatársainak, Ferenczi Sándornénak, Me-
zei Lajosnak. A napköziben közreműködő nevelőknek: Tuza 
Lászlóné, Kun Adrienn, Podhorszky Róbertné, Víg Jánosné, 
Vajó Gáspárné, Tóth Éva, Tóth Anita, Szabó Mariann, Rácz 
Enikő az Arany János Általános Iskola pedagógusainak, 
Miklóssy Krisztián, Csombordi Szilvia, Török Viktória, 
Kacsándi Anikó, Földvári Lászlóné, Ferenczi Andrea, Nagy-
Szentesi Anikó a Györffy István Általános Iskola pedagógu-
sainak, Szabóné Nagy Zsófia, Kecsmár Lászlóné, Birizlóné 
Mészáros Anikó, Tóth Judit, Soósné Balajti Gabriella, 
Kuruczné Katona Éva, Novák Éva, Nagy Péter, Kovács Éva, 
Vinczéné Gál Katalin, Kóródi Lászlóné, Ferenczi Péterné, 
Orosz István, Nagy Jánosné, Jobbágy Ildikó, Rápolti Sarolta, 
Boldizsár István, Varga Ágnes a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola pedagógusainak, Cseppentő Erzsébet, 
Nagy Éva, Kovács Lászlóné, Szabó Jánosné, Tóth Katalin, 
Rápolti István, Varga Anikó, Sánta Jánosné, Csányiné Nagy 
Julianna, Lakatos Mihályné, Túrmezei Ibolya, Horváthné 
Pandur Tünde a Kiskulcsosi Általános Iskola pedagógu-
sainak, Vargáné Törőcsik Ágnes, Szabó Piroska, Harsányi 
Adrienn, Pappné Nagy Erzsébet, Nagyné Balogh Orsolya, 
Vadainé Kovács Szilvia, Töröcsikné Magyar Erika, Vida At-
tila, Mándokiné Láposi Mónika, Balaskó Éva, Nyári Már-
ta, Nagyné Győri Gyöngyi a Kováts Mihály Általános Isko-
la pedagógusainak.

Segítő közreműködésükre a későbbiekben is számítok!
Dobos László

alpolgármester
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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.
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.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 18-
20. sz. alatt. Tel.: +36/30-587-7608 v. 
59/610-141.
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.
Karcagon I .  emeleti 1,5 szobás, 
parkettős, egyedi fűtésű, felújított la-
kás eladó. Tel.: +36/30-422-7676.
Karcagon ipari területen 115 m²-es szé-
pen felújított épület – büfének is alkal-
mas – bármilyen célra, hosszú távra ki-
adó. Tel.: +36/30-978-4069.
Karcagon kisebb típusú, teljes közmű-
ves kertes ház eladó, vagy I. emeletig 
egyszobás komfortlakásra cserélném. 
Tel.: +36/70-273-7268.

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.
Karcagon 1,5 szobás, I. emeleti lakás ki-
adó. Tel.: +36/30-978-4069.

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.
Pekingi kacsák, törpe tacskó 3 hónapos 
kan eladó. Tel.: +36/30-393-3343.

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; 80 l-es villanybojler; 
20 kg-os kos bárány olcsón eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
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.
400 literes fagyasztóláda és 4 részes 
barna szekrénysor eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
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.
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.
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.

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.
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
Tárcsás mosógép újszerű állapotban 
eladó. Tel.: +36/30-427-0323.
Eladó 2 db bontott bejárati ajtólap tok 
nélkül. Méretei: 130x210 cm, 2 szárnyú 
(az egyik lambériás, a másik halasi), 6 
db sintalp fa, LG GT 500 érintőképer-
nyős mobiltelefon (alig használt). Tel.: 
+36/30-968-8090.
Eladó gázkonvektor, Hajdu mosógép 
kedvező áron. Tel.: 59/313-414.
Moszkva típusú táskavarrógép; Hajdu 
centrifuga; félautomata mosógép; 
40x40-es új pala; Mekulok 130-as, 450-
es; Partner 350-es alkatrészek eladók. 
Tel.: +36/30-914-5503.
Eladó varrógép; Akai színes TV; gyer-
mekheverő (okkersárga); rekamié (szí-
nes); íróasztal; fotelágy (kées velúr); 
gyermekasztal. Tel.: +36/30-670-0821.
Eladó 4 m-es támasztólétra, hornyolt 
cserép, forgótárcsás mosógép motor 
kapcsolóval, zsinórral; seprűkötőgép 
(10.000 Ft). Tel.: 59/401-087.
HOPPÁ! Ismét érkezett fehér munkaru-
házat a turkálóba! Az őszi-téli áru folya-
matosan kapható. Ugyanitt dobfelsze-
relés eladó. Érd.: Kg., Kossuth L. út 22. 
Tel.: +36/30-447-3918.
Takarmányborsó eladó. Zsákonként is! 
10.000 Ft/q. Tel.: +36/30-442-9226.
24-es Mountain bike teleszkópos ke-
rékpár újszerű állapotban eladó. I.ár: 
15.000 Ft. Tel.: +36/30-289-6816.
Csillár, ágymelegítő, hősugárzó, cipő, 
faliszőnyegek, bőr és irha kabát, öltö-
nyök eladók. Tel.: 59/313-526.

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 ha-
táridőre 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.
Ház körüli munkát, ásást, fa behordást, 
összevágást stb. vállalok. Tel.: +36/70-
350-5308.

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).

Megkezdődött az asz-
talitenisz bajnokság is. A 
Kováts Mihály DSE az alábbi 
játékoskerettel vágott neki az 
új bajnoki szezonra. Skumáth 
István, Kovács Sándor, Pé-
ter László, Szlovik Ferenc, dr. 
Farkas Béla, Csornai Csaba és 
a korábbi eredményei alapján 
az ifjúsági korú Nagy Norbert 
is kerettag lett.

Az első mérkőzést szeptem-
ber 4-én a Kováts Mihály Ál-
talános Iskola tornatermében 
rendezték meg.

Karcag DSE – Szarvas Kö-
rös ASE 11:7

Karcagi győztesek: Skumát 
István 4 győzelem, Kovács 
Sándor 4 győzelem, dr. Farkas 
Béla 1 győzelem, Csornai Csa-
ba 1 győzelem, Skumáth – Ko-
vács párosban győztes.

Az elhalasztott II. forduló 
után az előrehozott harmadik 

fordulóra került sor szeptem-
ber 11-én Szolnokon.

Szolnok Honvéd SE – 
Kováts DSE 10:8

Karcagi győztesek: 
Skumáth István 4 győzelem, 
Kovács Sándor 3 győzelem, 
Skumáth – Kovács párosban 
győztes.

Csornai Csaba: Az első for-
dulóban egy újonccal talál-
koztunk. Jó játékkal biztos ha-
zai győzelem született. A má-
sodik mérkőzésen a bajnokság 
élmezőnyébe tartozó egységes 
Szolnoktól szoros küzdelem-
ben kaptunk ki.

A Megyei I. osztályú baj-
nokság is az elmúlt hétvégén 
kezdődött meg Tiszafüreden. 
Kerattagok: Szepesi Bence, 
Kovács Miklós, Vadai László, 
Kajtácsi Zoltán, Nagy Tibor, 
Fási Miklós.

B. I.

Berekfürdő SE – Fegyver-
nek KSE 15:14 (11:7)

Törökszentmiklós, Jv.: Gá-
bor L., Takács T.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (4), Varga E. (2), Sza-
bó I. (1), Cseke P. (5), Szőkéné 
Varga I. (3), Perge Zs.

Cserék: Varga A., Kiss A., 
Békési A., Pergéné Varga Zs., 
Budai B., Sípos K., Perge P.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: A 

játékosállományunk változá-
sai: sok fiatal nem kezdte el a 
nyári alapozó edzéseket, ill. 
Varga Erzsébet (Pöszi) erősí-
ti csapatunkat. A bemutatko-
zó mérkőzésünk győzelemmel 
kezdődött, melyet a lányok ke-
mény védekezéssel és nagy 
akarattal vittek végbe. Erőt, 
hitet és lendületet adhat ez a 
csapatnak a továbbiakhoz.

Törökszentmiklósi KE – 
Berekfürdő SE 21:15 (12:9)

Törökszentmiklós, Jv.: Gá-
bor L., Takács T.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs., Varga E. (3), Szabó I., 
Cseke P. (4), Szőkéné Varga I. 
(7), Perge Zs. (1)

Cserék: Varga A., Kiss A., 
Békési A., Pergéné Varga Zs., 
Budai B., Sípos K., Perge P.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
következő mérkőzésünket a 
bajnokcsapattal játszottuk, 
ami vereséggel végződött. A 
kapott gólok száma nem sok, 
ami a védekezésünket dicsére, 
de a támadójátékunkban már 
mutatkozott a fáradtság jele, a 
dekoncentráltság.

Jók: Andrási Zsófia, Cseke 
Petra, Szőkéné Varga Ibo-
lya, Varga Erzsébet és Vona 
Zoltánné.

Asztalitenisz NB III.

Észak-alföldi régió „A” csoport

Megyei I. osztályú
Női kézilabda bajnokság
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2010. szeptember 
24-27. péntek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör
18.25  Aratóbál
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Mihály,
 a Kátai Gábor Kórház fő-

igazgatója
 Karcagi hírek
 - Dobos László alpolgár-

mesterrel bemutatjuk a 
Sportcsarnok parkettázási 
munkálatait

 - Tanévkezdés a Marista Ált.
Iskolában

 - Letarolta az autó a busz-
megállót

 - Teniszpálya átadása 
 Háttér
 Sinka István
 Téma: A kunsági birkapör-

költ karcagi hagyománya

20.10  Nagykun Polgári Kör ven-
dége:

 Bencsik András

2010. szeptember 28-29. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.10  Megyei Tükör
19.40 Karcag Sport
 Karcag - Fegyvernek (Ma-

gyar Kupa mérkőzés)
21.00  Muzsikaszó

2010. szeptember 30. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészségklub
18.30  Megyei Tükör
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.
uw.hu/onlinetv www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Ki legyen az Év Polgármestere?
2010. szeptember 30-án kerül megrendezésre Debrecenben 
a XVI. Városi Polgármesterek Randevúja.
Ha Ön igazán elégedett önkormányzata vezetőivel, szavaz-
zon rájuk!
Szavazatával hozzájárulhat, hogy az Ön lakóhelyének pol-
gármestere, alpolgármestere, jegyzője legyen az
„Év Polgármestere, Év Alpolgármestere, Év Jegyzője” 
Mindhárom kategóriában hirdetünk győztest, de Ön termé-
szetesen csak azokra szavazzon, akiknek a tevékenységével 
teljesen elégedett.

A szavazólapokat az alábbi címünkre küldje be:
Szféra Európa Kft., 1277 Budapest 23. Pf.: 71
Amennyiben e-mailen kíván szavazni, azt a www.szfera.hu 
weboldalon teheti meg.
A szavazatok beérkezési határideje 2010. szeptember 26. éj-
fél 

Lakóhelyem: ...............................................................................

 Teljesen elégedett vagyok a polgármesterünkkel 
 Teljesen elégedett vagyok az alpolgármesterünkkel 

ha több alpolgármesterük van, kérjük, írja ide annak a ne-
vét, akivel leginkább elégedett:

......................................................................................................

 Teljesen elégedett vagyok a jegyzőnkkel 

ha van főjegyzőjük, aljegyzőjük, kérjük, írja ide annak a ne-
vét, akivel leginkább elégedett:

………………………………………………………………....

Karcag – Csépa 3:1 (3:1)
Karcag, 100 néző. Jv.: S. 

Nagy Zs. (Dobos Zs., Csontos 
Sz.)

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Lévai, Henk, Balogh 
R. (Jámbor), Szívós Gy., Bo-
dor (Ebekeme), Nagy D., 
Szentannai (Rajcsányi), Erdei

Edző: Orosz István
A kilencedik percben egy 

vendégszögletet követően 
Gácsi a jobb alsó sarokba fejelt 
(0:1). A tizenkettedik percben a 
védőkről lepattanó labdát Er-
dei 20 m-ről a jobb felső sarok-
ba bombázta (1:1). A tizenötö-
dik percben Bodort felrúgták 
a 16-os sarkánál, a szabadrú-
gást a sértett végezte el. Lövése 

a sorfalról a kapuba vágódott 
(2:1). A harmincadik percben 
egy jobbról beívelt labdát Ba-
logh R. közelről a jobb alsó sa-
rokba lőtte (3:1). 

Jók: Balogh R., Bodor, Erdei 
ill. senki

Fialka György: Az öt hiány-
zó játékost nagyon  nehéz pó-
tolnunk. Reméljük egy-két hé-
ten belül számíthatunk rájuk.

Orosz István: Végre akarat-
ban azt a csapatot láttam a pá-
lyán, ami eddig is akartam.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Csépa 5:1
Góllövők: Földi (2), 

Bukovszki, Szőke, Töviskes
Bosnyák Imre

Moziműsor
Szeptember 24. péntek
 Marmaduke – A 

kutyakomédia
 Szinkronizált amerikai 

családi vígjáték
Szeptember 25. szombat
 Eredet
 Szinkronizált amerikai 

thriller
Szeptember 28. kedd
 Brooklyn 

mélyén
 Amerikai akció-thriller
Október 1. péntek
 Toy Story 3
 Amerikai családi 

rajzfilm
Október 2. szombat
 A tetovált lány
 Svéd misztikus thriller
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2010. szeptember 18.

Cseppentő Erzsébet – Szabó 

István

Halálozás
Nagy Imre

 Karcag (1950.)

Szendrey Kálmán Jánosné 

(Sütő Erzsébet)

 Karcag (1936.)

Szeszán Lászlóné (Gyulai 

Mária)

 Karcag (1930.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 24. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Szeptember 25. szombat
 Berek – Kiss A. úti

Szeptember 26. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Szeptember 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 28. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 29. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 30. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

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.

Karcag – Fegyvernek 5:2 
(2:1)

Karcag, 50 néző. Jv.: Jandó F. 
(Kiss A., Kormos B.)

Karcag: Móga, Szentannai 
(Bukovszki), Orosz, Lévai, 
Henk (Fodor B.), Balogh R., 
Szívós Gy., Bodor, Nagy D., Er-
dei, Szívós G.

Edző: Orosz István
A tizenharmadik percben 

Faragó A. kb. 60 m-ről a ka-
pu közepébe ívelt (0:1). A har-
mincötödik percben kb. 32 
m-ről Balogh R. lövésre szán-
ta el magát, így a labda bomba-
ként vágódott a bal felső sarok-
ba (1:1). A negyvennegyedik 
percben Balogh R. szögletét 
Lévai közelről a kapu közepé-
be fejelte (2:1). Az ötvenhetedik 
percben Erdei egy csel után 17 

m-ről a jobb alsó sarokba lőtt 
(3:1). A hatvanhetedik percben 
Ballagó 30 m-ről a bal alsó sa-
rokba lőtt (3:2). A hetvenedik 
percben Erdei elhúzott a bal-
oldalon, majd beadását Albert 
a saját kapujába rúgta – ön-
gól (4:2). A nyolcvankilence-
dik percben Bodor szöglete át-
szállt a védők fölött, majd Er-
dei a kapu elé továbbított, amit 
Fodor Bence közelről a hálóba 
rúgott (5:2).  

Jók: Erdei, ill. Ballagó, 
Kinder, Bognár

Ollé János: Remélem a mai 
mérkőzés jó feltételeket jelent a 
soron következő mérkőzéshez.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak a továbbjutáshoz.

B. I.

Magyar Kupa
Megyei selejtező

Szeptember 12-én megkez-
dődött a csapatbajnokság. A be-
rekfürdői Művelődési Házban 
Mezőberény csapatával mérkőz-
tünk meg. A jó kezdés mindig fon-
tos, mert ez lendületet adhat a csa-
patnak, így igyekeztünk a legjobb 
összeállításban asztalhoz ülni. Saj-
nos az elsőtáblás mesterünket és 
Egyed Zsoltot kénytelenek voltunk 
nélkülözni. Ennek ellenére jó esé-
lyünk volt akár nagyobb arányú 
győzelemre is. Reményeink nem 
váltak valóra, mert sok esélyes ál-
lást döntetlenre rontottunk, így a 
mérkőzés 6:6 arányú döntetlen-
nel zárult. Győzelmeket a követ-
kező játékosok értek el: Egyed Gá-
bor biztosan érte el az egy pontot, 
Mohácsi Imre esélyt sem adva el-
lenfelének nyert, dr. Kozák Ottó 

már a megnyitásban előnyt szer-
zett és ezt nyerésig fokozta. Egyed 
Viktória a másik ifi játékosunk 
könnyedén érte el a győzelmet. A 
döntetlenek a következők: Papp Jó-
zsef a második táblán elért döntet-
lenjét szép játékban érte el, Kovács 
Róbert 2 gyalogos végjátékban az 
időzavar miatt döntetlenben egye-
zett meg, Sebők István nyerő lépés 
helyett egy gyengébb lépéssel dön-
tetlenre rontott, Puha Péter békü-
lékeny hangulatban volt, így remi-
zett. Több partiban is jobban áll-
tunk, de a nagy igyekezet miatt 
még a döntetlen sem sikerült.

A következő fordulóban a 
KEVITERV Szolnok csapatához 
utazunk, ahol esély van a csapat-
győzelemre is.

Fodor István

Rajt a sakk NB. II-ben


