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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Nyugdíjasok találkozója

Az 1850-es évek végén a 
tiszántúli Alföld települé-
sei között is meginduló vas-
út sok, nagyon sok mindent 
hozott, s legalább ennyit el-
vitt, elseprett. Az idők során 
(például) elvitte és újra cse-
rélte vidékünk régi viseletét, 
régi zenéjét, dalait, táncait, 
de még a hagyományos gaz-
dálkodási ismereteit is. A ma 
már rémisztőnek tűnő, ám 
észrevétlen divatváltás rövid-
ke fél évszázad alatt szőrös-
tül-bőröstül lezajlott. 1906-
ban a Joó András segédlel-
kész az eltűnés előtti utol-
só pillanatban gyűjthette fel 
a nagykun múzeum számára 
azt, ami még megmaradt. Így 
járt minden régi hagyomány 
és tudás. Ha arra gondolok, 
hogy parasztlány nagyanyám 
(1901-1985) korosztálya – az 
ő elmondásából tudom – már 
az 1910-es években táncta-
nártól (pontos megnevezése 
tánc- és illemtanár – E.Gy.) 
tanulta a táncokat, hát nem 

tévedek, ha azt mondom, 
hogy itt minálunk már száz 
esztendő óta nincsen „tiszta, 
élő” néptánc.

Országos kitekintésben is 
jóval szerényebb lenne a nép-
tánc kínálat, hogy ha a két há-
ború között egy kunsági gyö-
kerű férfiú, Györffy István 
néprajztudós nem ösztönöz 
a hagyományok megóvására, 
sőt oktatására. A népi tánc ha-

gyományairól például azt írta, 
hogy a nemzeti művelődés ré-
szévé kell tenni, vagyis taníta-
ni kell „az óvodától a Színmű-
vészeti és Testnevelési Főisko-
láig”. Ez a megállapítása lehet 
az alapja annak az elhatáro-
zásnak, amellyel a Györffy Ist-
ván Általános Iskola vezeté-

Hat néptánckör 

Folytatás az 5. oldalon

Október 28-án kilenc elő-
terjesztés ügyében döntöttek 
a képviselők, ezek közül négy-
ről zárt ülés keretén belül. Az 
ülés megkezdése előtt Dobos 
László polgármester köszön-
tötte Györfi Sándor szobrász-
művészt abból az alkalomból, 
hogy nemrég Helvécia község 
díszpolgárrá avatta a számta-
lan díjjal kitüntetett művészt.

Ez alkalommal több napi-
rend előtti felszólalás is el-
hangzott. Először Pánti Ildikó 
tett fel kérdést Rózsa Sándor 
jegyzőhöz azzal kapcsolat-
ban, hogy lesz-e újra helyi ki-
rendeltsége a Nyugdíjfolyósító 
Intézetnek Karcagon. Mint el-
mondta, régebben már műkö-
dött ilyen iroda a Városházán, 
és egyre inkább úgy néz ki, 
hogy az idősebbek részéről új-

ra felmerült az igénye. A jegy-
ző válaszában elmondta, hogy 
jelezni fogja az igényt az intéz-
mény felé.

Egy másik hozzászólás-
ban Molnár Pál indítványoz-
ta, hogy az ünnepi szezonban 
újra a régi helyén alakítsák ki 
a karácsonyi falut. Tapaszta-
lataik szerint a tavalyi évben a 
piacra áthelyezett ünnepi vá-
sár nem vonzott annyi érdek-
lődőt, mint azelőtt a sétáló ut-
cán. A képviselő továbbá java-
solta azt is, hogy az idén látvá-
nyosabban legyen feldíszítve a 
város. Véleménye szerint kis 
ráfordítással még szebbé le-
hetne tenni a belvárost, ezzel 
is emelve az ünnepi hangula-
tot.

A Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület tavaly 
nyáron alakult. Célkitűzéseik, 
magukra vett feladataik már a 
kezdetektől általános helyes-
léssel találkoztak, s a szimpá-
tiát csak erősítette, amikor a 
tagság az ősz elérkeztével ne-
kifogott lakhatóvá tenni a vá-
góhíd egyik épületét. Itt nyílt 
meg néhány hét szorgos mun-
ka után a város, és a tágabb 
környék első kutyamenhe-
lye. Az önkéntes munkával ki-
alakított kutyatár azóta is jól 
működik, s mint régi adóssá-
got törleszteni szándékozó in-
tézménynek már híre kelt, és 
a környékbeli településekről 
is igénybe veszik. Manapság, 
2010. október végén harminc 
felnőtt és öt (nyolchetes) kis-
kutyának adnak otthont. (A 
kiskutyák már itt születtek, az 
anyakutyát vemhesen hozták 

ide kutyabarátok Tiszaörsről, 
mert hallották, hogy...)

A kutyák átmeneti szál-
lásának kialakított épüle-
ten jól észrevehetők az elmúlt 
egy esztendő munkái. A te-
tőt rendbe tették a Városgond-
nokság szakemberei, ami nagy 
szerencse, hiszen nemcsak az 

intézmény történetének az el-
ső tele, de a rá következő ta-
vasz és nyár is igen esős volt. 
Még annyi lenne hátra, mond-
ja az elnök hiányában szó-
szólóként nyilatkozó Elek 
Sándorné, hogy a tetőgerinc 

Egy éves a kutyatár

Vezetőt keresnek az állatvédők

Egy év alatt nyolcvan fellépés

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

Az Idősek Napjára emlékez-
tek október 30-án délelőtt a Vá-
rosháza nagytermében az Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egye-
sület tagjai. A nagytermet meg-
töltő nyugdíjasokat ezúttal 
Zsák Jánosné, az ONYPE elnö-
ke, Béres Sándor alelnök, Jakab 
István a Parlament alelnöke és 
Dobos László polgármester üd-
vözölték.

„Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul veszi: a világ nem vele 
kezdődött” - idézte Sütő And-
rást köszöntőjében Dobos Lász-
ló. - A mai fiatalok és középko-
rúak élete szüleik és nagyszü-
leik életével és munkásságá-
val kezdődött. Ezek pedig nem 
akármilyen évek voltak, hiszen 
a nagyapák és dédapák nemze-
dékének „háború, forradalom, 
rendszerváltás, kormányváltá-
sok, bizonytalan társadalmi vi-
szonyok közepette kellett fel-
nőni, családot alapítani, gyer-
mekeiket felnevelni, a mun-
kában helytállni. Köszönettel 
tartozunk azért a sok munká-

ért, amelynek eredményeit a 
következő generációk élvezhe-
tik. ...A társadalomnak tehát 
komoly feladata az időskorú-
ak, szépkorúak számára bizto-
sítani a végig küzdött élet e sza-
kaszában a méltó életkörülmé-
nyeket, a derűs öregkort. Az ál-
lamnak, a helyi közösségeknek, 
a civil szervezeteknek, mind-
nyájunknak munkálkodni kell 
azon, hogy idős embertársaink 
a megérdemelt pihenés éveiben 
minél aktívabb, minél teljesebb 
életet élhessenek.” Jakab Ist-
ván szintén az állam és a társa-
dalom idősek iránti felelősségét 
és feladatait hangsúlyozta. Mint 
mondotta: „Egy nemzetnek, 
amelyik nagyon nehéz helyzet-
ben van, tudnia kell, hogy min-
denképp gondoskodni köte-
les azokról, akik ezt az országot 
évezredeken át megtartották. 
Erre a magyar kormány elköte-
lezett, s meggyőződésem, hogy 
a fiatal generáció, amelyik már 
az idősebb generáció által meg-
teremtett úton tud elindulni, 
érzi és tudja, mi a kötelessége.”

Folytatás a 3. oldalon

Gyermek-egészségügyi Nap
2010. november 12-én pénteken 14-17 óráig és 

2010. november 13-án 9-12 óráig
 a Kátai Gábor Kórház előadó termében és 

ebédlőjében.
A részletes program a 3. oldalon olvasható.
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Közéleti szilánkok

Állami és 
magán(y) 
nyugdíj

Kétségtelen, a legtöbb szó a nyugdíj-
rendszer átalakításáról és a válságadók-
ról esett az elmúlt napokban a közbe-
szédben és a közéletben. A nyugdíj-hely-
zet már régóta akut probléma, és akár-
honnan nézzük, sok igazságtalanság van 
a rendszerben. Hallgatva néhány „kibe-
szélő” tv-adását, a pro és kontra érveket, 
láthatjuk  milyen sok anomália van, nem 
is említve most azt a közhelyet, hogy az 
átlagnyugdíj a megélhetéshez kevés, az 
éhenhaláshoz meg sok. A fő ok régi ke-
letű: öregszik a társadalom és a magas 
munkanélküliség. Való igaz, a magán-
nyugdíj pénztárakba való terelés, az el-
hibázott döntés volt. Ugyanis az a legna-
gyobb probléma, hogy ezeknek a pénz-
táraknak a befektetési politikájuk nem 
megfelelő, és ez meglátszik a hozamokon 
(bár a kifizetések csak 2013-ban kezdőd-
nek). Kombinálják sokszor ezeket külön-
böző életbiztosításokkal is, de talán így 
még nagyobb az egyén kockázata.

Apropó: életbiztosítás. Nemrég me-
sélte egy fiatal, harminc körüli ismerő-
söm, hogy nagyapja annak idején, 1940-
ben ún. aranypengős életbiztosítást kö-
tött a Hazai Általános Biztosítási Rt.-nél, 
húszéves futamidőre. Aztán a háború-
ban a nagyapját elhurcolták a szovjetek 
és nyoma veszett. Valahol jeltelen tö-
megsírban nyugodhat. Hiába volt még 
haláleseti kockázati biztosítással is ki-
egészítve, a kedvezményezett nagy-
mama nem kapott semmit. Az Állami 
Biztosításfelügyelethez és a Pénzügy-
minisztériumhoz is fordultak, de semmi 
biztató választ nem kaptak. Megsaccolni 
sem tudnám, hányan lehettek ill. vannak 
ilyen helyzetben.

Talán sokan, talán kevesen. Most ma-
gányos farkasként kíván újra utána nézni 
a dolgoknak, mert valahonnan hallotta, 
hogy ezek nem évülnek el…

Attól tartok, sajnos vajmi kevés az 
esélye némi kárpótlásra is, mert az állam 
ilyenkor a jogutód nélküliségre hivatko-
zik.

A nyugdíjrendszerhez visszatérve, saj-
nos nagyon sok országban jelent ez prob-
lémát. (Láthattuk, hogy Franciaországban 
a nyugdíjkorhatár emelése milyen társa-
dalmi ellenállásba ütközött – napokig tar-
tó sztrájkok -, mégis elfogadta a szenátus 
az elnöki előterjesztést, pedig ott hagyo-
mányosan erősek a szakszervezetek.) De 
említhetném a világ legnagyobb népes-
ségű országát, Kínát is, amely óriási gaz-
dasági lendületben van – viszont néhány 
évtized után nagyon nagy feszültségeket 
fog okozni a demográfiai változás a szüle-
tésszabályozások miatt. Arról nem is be-
szélve, hogy ott alig 30%-os a társadalmi 
nyugdíjbiztosítási lefedettség.

Különösen a nyugati mezőgazdaság-
gal foglalkozók vannak súlyos helyzet-
ben…

Úgyhogy, a nemrég Kínában tárgya-
ló miniszterelnökünk a nyugdíj kérdés-
hez nem igen kaphatott használható öt-
leteket. Persze, nem is ez volt a látogatá-
sának a célja…

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 6-7. Dr. Terjék Imre Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
November 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/30-939-4650

HÍREK

A Jászkun Kapitányok 
Nyomában 

projekt részeként megújult 
a Hizly ház, mely 2011 ja-
nuárjától, mint Nagykun 
Látogatóközpont várja a 
vendégeket. A belső attrak-
ciós tér kialakítása folya-
matban van. 
Szeretnénk a „polgári szo-
ba” enteriört személyes tár-
gyakkal gazdagítani. Ezek 
pl.: személyes hangvéte-
lű képeslap, levél, családi 
iratok, fotók, emlékkönyv, 
kesztyű, pipa, pipere hol-
mik, alsónemű, kalap, 
zsebkendő, szemüveg, ba-
baholmi, gyerekjáték, stb., 
valamint régi íróasztalok, 
székek, fogasok. 
Amennyiben munkánkat 
segíteni tudja, kérem ke-
ressen meg.
Köszönettel: Nagy Emese 
Tel.: +36/20-263-7444.

Köszönet 
A Karcagi Ipartestületért 

Alapítvány tisztelettel megkö-
szöni az alapítvány javára fel-
ajánlott helyi iparűzési adó 1 
%-át. A 9.920 Ft összeget nyug-
díjas iparos társainkra költjük.

Sajtóközlemény
A „Varga József Nyelvtanu-

lás” Alapítvány a 2009. év fo-
lyamán az iparűzési adó 1 
%-ból 1.875 Ft összegű jutta-
tásban részesült. A fenti össze-
get a 2010. évben használtuk fel 
a diákok nyelvtanulásának tá-
mogatásához a benyújtott pá-
lyázatok alapján.

Dr. Varga Gyöngyi
a kuratórium elnöke

Egyesületi Közzététel
A Pusztai Róka Nomád Ha-

gyományőrző Egyesület közli, 
hogy a 2009. évi SZJA 1 %-ból 
192.558 Ft, az iparűzési adó 1 
%-ból 75.904 Ft felajánlást ka-
pott.

Ezen összeget tagjaink to-
vábbképzésére (díjlovaglás, 
trükklovaglás), s eszközeink, 
fegyvereink, felszereléseink 
bővítésére fordítottuk.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani mindazoknak, 
akik adójuk 1 %-val támogat-
ták egyesületünket, s kérjük 
amennyiben lehetséges a jövő-
ben is tegyék azt!
Adószámunk: 18838257-1-16.

Köszönettel:
Bene Sándor

egyesület elnöke
www.pusztairoka.5mp.eu

A KARCAGI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG FELHÍVÁSA!

Támogassuk az iszapkatasztrófa súlytotta embertársainkat!
Tisztelettel kérjük a jószívű, segíteni szándékozó testvére-

inket, hogy adományaikkal támogassák Kolontár és Devecser 
sokat szenvedett lakosságát.

Adományaikat többféle módon is eljuttathatják a Reformá-
tus Egyházközség által:
-  Személyesen a Lelkészi Hivatalban (Kálvin utca 3.) befizet-

hetnek névvel, avagy név nélkül céladományt a károsultak 
támogatására.

-  A Nagytemplomban kihelyezett, a Hivatalban megsze-
rezhető csekken, avagy fizethetnek „iszapkárosultaknak” 
megnevezéssel.

 Mind a perselyadományt, mind a céladományként befize-
tett és érkeztetett összegeket a Magyar Református Szere-
tetszolgálat számlájára fogjuk befizetni!

-  Az Egyházközség mellett közvetlenül is lehet a magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat számlájára adományt befizetni. 
A számlaszám: 10702019-85008898-51100005.
Fogjunk össze a bajban élő Felebarátainkért! Jézus 

Krisztus parancsa szerint most ne a magunk gondja legyen 
a legfontosabb, hanem azoké, akik ártatlan áldozataivá let-
tek az emberi felelőtlenségnek.

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, 
ahogyan én szerettelek titeket.” (János 15,12)

Áldást és békess éget kívánva Mindannyiunknak:
Koncz Tibor 

Szentesi Lajos

Zenés Vasárnap 
Délután

 lesz 2010. november 
21-én (vasárnap) 

14:30 órakor 
Karcagon a Déryné 

Művelődési és 
Ifjúsági Központban. 

Magyar nóták, 
örökzöld slágerek.

Jegyek már kaphatók 
a Dérynében. 

Tel.: 59/503-224.

Nyílt nap

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium 2010. 
november 15-én (hétfőn) 
nyílt napot tart.

8 órától 11 óráig nyílt 
tanórák lesznek, majd 17 
órától tájékoztató szülői 
értekezletre várjuk az ér-
deklődőket.

az iskolavezetés

kúpcserepeit is rögzítsék. Ez 
annak idején elmaradt, s jobb 
beázás-, balesetveszély nélkül 
nekimenni a közelgő télnek. 
Az épület környékét megtisz-
tították a gyomtól, s belülről is 
több pótkocsi törmeléket, sze-
metet talicskáztak ki. A fel-
szabadult zárt térben az ép-
pen rendelkezésre álló dróthá-
ló segítségével építették meg 
az első kenneleket. Ezek hála 
az összefogásnak, mára telje-
sen lecserélődtek. A lakossági 
pénzfelajánlásból vasanyagot 
vásároltak és ebből új, lénye-
gesen stabilabb, megbízha-
tóbb lakhelyek készültek (töb-
bük felé – a szökések megaka-
dályozandó – tetőt is építet-
tek.) Az említett vasanyagból 
a nyáron megoldódott a kifu-
tó kérdése is, mert az állatott-
honként szolgáló épület beto-
nozott előterét körbekerítet-
ték, erre a bezárt udvarra en-
gedik ki a kutyákat a takarítás 
idején. A kerítésnek és egy ap-
ró előtetőnek köszönhetően a 
szabadban folynak a kezelé-
sek, mert hát a „kivert kutya-
ság” idején felszedett bőrbe-
tegségeket, a verések és vere-

kedések során kapott sebeket 
gyógyítani kell.  Az itt ott-
honra lelt kutyák a kosztnak 
és kvártélynak, meg a gondos-
kodásnak köszönhetően lát-
hatóan (és hallhatóan) jóked-
vűek. Nem is csoda, hogy a 
szeptember közepén tartott 
örökbefogadó napon többük 
gazdára talált. (Az örökbefo-
gadottakat az egyesület akti-
vistái új helyükön is megláto-
gatják, megnézik, hogy megy 
a soruk az új gazdánál.)

A menhelyek és lakóinak 
egyébként tíz-tizenöt önkén-
tes viseli gondját. Szinte vala-
mennyien munka után, az elő-
re elkészített beosztás alap-
ján járnak ki etetni, takaríta-
ni, sebeket ellátni, egyszóval: 
gondoskodni. Nagy öröm, 
mondják, hogy szeptember-
ben újabb önkéntesekkel gya-
rapodtak, de a munkaügyi 
központ segítségével egy RAT-
os (rendelkezési állási támo-
gatásban részesülő) fiatalem-
ber alkalmazása is folyamat-
ban van, és így az etetés és a 
takarítás problémái mellett 
az újabb kennelek készítése is 
megoldódhat. 

Az egyesület munkáját so-
kan támogatják. Hét helyen – 

az A+A kenyérboltban, Peli-
kán papír boltban, SKF csap-
ágyszaküzletben Kacsóh ut-
cai állateledel boltban, a Tesco 
lottózóban, a Kacsóh utcai bü-
fében és a Piaccsarnok lán-
gossütőjében – helyeztek ki 
perselyeket, de rendszeresen 
kapnak élelmiszersegélyt is. 
Jelenleg, összegzi az első év ta-
pasztalatait Elek Sándorné, a 
tagdíjak és az emberek jósá-
ga jelenti a legfőbb támoga-
tást. Ez bizony nem kevés, de 
jól jönne még valami közpon-
ti (országos) odafigyelés, rész-
ben az állatvédelem gondjai-
ra, részben az állatmenhelyek 
munkájának megsegítésére. 
Másik, de helyben megoldha-
tó gond, hogy az egyesület je-
lenleg vezető nélkül van. Álta-
lános tapasztalat és tény, hogy 
az igazán sikeres és „százszá-
zalékos” munkához nemcsak 
jó csapat, hanem jó csapatka-
pitány is szükséges. Csapat-
kapitány, aki szívén viseli az 
egyesület céljait, munkáját, 
s élére áll az önkénteseknek. 
Mégpedig minél hamarabb, 
hiszen jön a tél, munka pedig 
van bőven.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Vezetőt keresnek az állatvédők



2010. november 5. 3

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

„Utazz velünk 
gondolatban”

A Kun-Mediátor Utazási Iroda és a tulajdonában lé-
vő Mediátor Televízió „Utazz velünk gondolatban” cím-
mel nagyszabású turisztikai vetélkedőt szervezett a régi-
óban: Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós, Püspökla-
dány középiskolás diákjai számára. A megye határokon át-
nyúló, eddig egyedülálló vetélkedőre 67 csapat nevezett. A 
vetélkedő célja az utazási kedv felkeltése, hazánk és a világ 
szép tájainak, tájegységeinek megismertetése, az egyes vi-
dékek népművészetének, kulturális értékeinek bemutatá-
sa. A három fős csapatoknak meghirdetett verseny elődön-
tőjén írásbeli feladatokat kellett megoldania a tanulóknak. 
Az elődöntők 2010. november 19-én Törökszentmiklóson, a 
Bercsényi Gimnáziumban, november 20-án Püspökladány-
ban, a Karacs Ferenc Gimnáziumban, november 21-én pe-
dig Karcagon, a Szentannai Sámuel Gimnáziumban zaj-
lottak. A tíz feladatból álló feladatsor megoldására egy óra 
állt a csapatok rendelkezésére. A feladatokat Simon Edina, 
a Kun-Mediátor Utazási Iroda tevékenységkör felelőse és a 
törökszentmiklósi, püspökladányi és karcagi alirodák mun-
katársai (Seres Éva, Disznós Ágnes, Sárközi Erzsébet, Job-
bágy Zoltán, Kemecsi László), valamint Csontos Gabriella, a 
Mediátor Televízió munkatársa állították össze. A mintegy 
kétszáz főt megmozgató vetélkedő lebonyolításában tevé-
kenyen részt vettek a térség középiskoláinak vezetői, taná-
rai, akiknek ezúton mondunk köszönetet segítségükért. Az 
elődöntőn legmagasabb pontszámot elért csapatok jutottak 
tovább a 2010. november 29-én Karcagon megrendezendő 
döntőbe, s ezek a következők: Travellers – Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Karcag; Szőlőszem – Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Karcag; Eldorádó – Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Karcag; Ciklon – Karacs Ferenc Gimná-
zium, Püspökladány; Csőd – Karacs Ferenc Gimnázium, 
Püspökladány; Alföldi lányok – Bercsényi Miklós Gimná-
zium, Törökszentmiklós; Kakóscsiga – Bercsényi Miklós 
Gimnázium, Törökszentmiklós; Bastogne – Móricz Zsig-
mond Gimnázium, Kisújszállás; Kékes csapat – Varró Ist-
ván Szakközépiskola, Karcag; 12. B/2. – Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Technikum, Karcag.
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PREVENCIÓS  

Ű Ő Ő 
A Karcagi Rendőrrkapitányság munkatársának 

közreműkködésével. 
 

Az előadás tervezett témái: 
 

 családon belüli erőszak 
 

 drogmegelőzés 
 

 gyermek- és ifjúságvédelem 
 

 fiatalkori bűnözés 
 

 gyermekeket ért erkölcs elleni 
bűncselekmény 

 
Az előadás helyszíne: 

Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem 

Az előadás időpontja: 

2010. november 11. (csütörtök) 

15.00 óra 

11.. 
csütörtök 

Dr. Lukács László György 
a Jobbik nevében arra kérte a 
testületet, hogy támogassa egy 
1956-os archívum létrehozá-
sát, és az ehhez szükséges fel-
táró munkát. Magyarázatában 
utalt arra, hogy az idő múlá-
sával fakulhat az emlékezet és 
egyre kevesebben élnek közöt-
tünk olyanok, akik átélték azo-
kat a napokat, esetleg résztve-
vői voltak a forradalomnak. 
Dobos László hozzátette, hogy 
számos feltáró munka készült 
már a témával kapcsolatban, 
de egy átfogó archívum létre-
hozásának nem lehet akadálya.

A napirend előtti felszó-
lalások végén Varga Nándor 
az Ipari Park Kft. vezetősége 
nevében gratulált az új Kép-
viselő Testületnek és egyút-
tal átadott egy – a parla-
mentihez hasonlatos – réz-
csengettyűt a polgármes-
ternek, amellyel ezentúl az 
ülések kezdetét lehet majd 
jelezni.

Az ülésen két kisebb mó-
dosítással elfogadták a Kar-
cag Városi Önkormányzat-
ra vonatkozó belső ellenőr-
zési tervet. A módosítások 
két intézményt érintettek; 
ennek értelmében a Város-
gondnokság szükséges el-

lenőrzési kapacitását húsz 
napra csökkentették, míg a 
Kátai Gábor Kórház revizori 
napjait ugyan ennyivel nö-
velték. Így a kórház ellenőr-
zéséhez szükséges kapacitás 
55 revizori napra változott.

Szintén megszavazták azt 
az előterjesztést, amely a 
polgármester helyettesítési 
rendjére vonatkozott a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsá-
ban. Ennek értelmében, Do-
bos László – akadályoztatá-
sa esetén – Gyurcsek Jánost 
bízza meg a helyettesítéssel.

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

2010. november 
13-án 16.30 órától 

Márton-napi 
kézműves foglalkozás 

a Karcagi Ifjúsági 
Házban.

Libatollkészítés, 
írás libatollal, 
Márton-napi 
szakácskönyv 
nyomtatása, 

textil libuskavarrás.

Testületi ülés

Programok:

2010. november 12. péntek
14:00 Köszöntés
 (Dr. Aradi Erzsébet főorvos – Gyermek-

gyógyászati Szakrendelés)
14:03 Kátai Medi-Song műsora
14:10 Bevezető (Dr. Aradi Erzsébet)
14:15 Egészség, betegség, tünetmentes állapot a 

változó egészségügyi ellátás tükrében
 (Dr. Aradi Erzsébet)
14:25 Kérdések és válaszok
14:30 SZÜNET
14:50 Gyermekkori mérgezések
 (Dr. Szabó Mária profilvezető főorvos – 

Gyermekgyógyászat)
15:00 Kérdések és válaszok
15:05 Könyvajánló
 (Dr. Aradi Erzsébet, könyvesek)
15:15 Konzultációs lehetőség az előadókkal
 Kiállított termékek megtekintése, vásárlási 

lehetőség
 Gyermekeknek kézműves foglalkozások az 

ebédlőben
 Tornateremben játékos torna, gyógytor-

nászok vezetésével

2010. november 13. szombat
9:00 Köszöntés
 (Dr. Aradi Erzsébet főorvos – Gyermek-

gyógyászati Szakrendelés)
9:01 Ne félj az orvostól, avagy mire való a kór-

ház, mire való a járóbeteg szakrendelés?
 (Dr. Aradi Erzsébet)

9:10 Kérdések és válaszok
9:15 Így vizsgálunk a Gyermekkardiológián
 (Kátainé Jakl Anna vezető ápoló – Gyer-

mekgyógyászat)
9:25 Kérdések és válaszok
9:30 Mit tegyek, ha utálok sportolni?
 (Dr. Király Józsefné pedagógus – 

Kiskulcsosi Általános Iskola)
9:40 Kérdések és válaszok
9:45 SZÜNET
10:05 A lúdtalp
 (Dr. Szappanos László ortopéd főorvos)
10:15 Kérdések és válaszok
10:20 Környezetvédelem és saját egészségünk
 (Kun Linda környezetvédelmi szakmér-

nök, jogász)
10:30 Kérdések és válaszok
10:35 A helyes táplálkozás szerepe gyermekkor-

ban
 (Prof. Dr. Pintér Sándor)
10:45 Kérdések és válaszok
10:50 Konzultációs lehetőség az előadókkal
12:00 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter, a rendezvény fővédnökének kö-
szöntője

12:05 Motorosok adományából vásárolt műsze-
rek és eszközök ünnepélyes átvétele

 (Hells Angels képviselői – Dr. Aradi Erzsé-
bet – Dr. Szabó Mária)

12:15 Kátai Medi-Song műsora
12:25 Zárszó   (Dr. Aradi Erzsébet) 

Gyermek-Egészségügyi Nap
2010. november 12-13.
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Kunhalom Polgári Kör

Csodás Irán
A kör legutóbbi összejövete-

lén szép számú közönség hall-
gatta meg dr. Wolf György fi-
zikus iráni úti élményeit. Előbb 
néhány szót szólt munkájáról, 
arról, hogy a budapesti Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézetben 
jelenleg a világegyetem kezde-
teinek megértésével foglalkoz-
nak.

A hatalmas területű Iránt fe-
leségével utazták be busszal, s 
élményeit gazdag háttérisme-
rettel rendelkezve adta köz-
re csodálatos művészi fényké-
pek kivetítésével. Utalt az or-
szág földrajzi adottságaira, 
amely jórészt hegyes és sivata-
gos vidék, történelmét illetően 
pedig többek közt megemlítet-
te, hogy rajta vezetett keresztül 
a selyemút, s kultúrák kereszt-
pontjában helyezkedett el. Tér-
kép segítségével a szomszédos 
országokkal való kapcsolatát 
foglalta össze, hiszen Iránban 
sokféle etnikum él, pl. azerbaj-
dzsánok, törökök, kurdok, ara-
bok, türkmének.

A beszámoló során megele-
venedett a Perzsa birodalom 
története, az indoeurópai né-
pek bevonulása, Egyiptom-
mal, Görögországgal, Rómával 
és a mongolokkal való katonai 
kapcsolata. Uralkodó vallása 
az iszlám síita ágához tartozik, 
amely az ősi perzsa vallásra is 
épít. Gyönyörű képeket mu-
tatott az előadó az isztambu-
li Kék mecsetről, amely nevét a 
belső falait borító kék és fehér 
növényi motívumokat ábrázo-
ló csempékről kapta. Különö-
sek a színesre festett üvegabla-
kos mecsetek, a kőfaragások, az 

óperzsa képírás, a reliefek. Ki 
ne hallott volna Dárius kincsé-
ről, az ókor leggazdagabb per-
zsa uralkodójáról, Darius és 
Xerxes palotájáról és temetke-
zési helyéről?

Jellegzetesek az ajándékokat 
kínáló bazárok, a perzsa sző-
nyegek, az ételek közül a lapos 
kenyér, a sokféle fűszer, a sáf-
ránnyal ízesített csirkehúsok. 
Emlékezetesek maradnak az 
utcarészletek a barátságos em-
berekkel, akik többször meg-
hívták az utazókat vendégség-
be. A képek bemutatták a teljes 
testet fedő iszlám ruhákat vi-
selő nőket, a tipikus tájat pász-
torral és nyájával, egy-egy me-
csetet a mögötte lévő sivár vi-
dékkel, s a gyönyörű perzsa 
kerteket. Építészetük is külön-
féle: faházakat, masszív kőépü-
leteket és sziklákba vájt bar-
lang-házakat is lehetett látni. A 
három hetes nagy út, amely ke-
letről délre, majd északra veze-
tett jóval árnyaltabb képet fes-
tett Iránról, mint amit a hír-
adásokból elképzel az európai 
ember. Ebből adott ízelítőt az 
előadó sokirányú tapasztalata, 
ismerete.

A Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező programja szombaton 
kerül sorra: november 6-án 15 
órától a Csokonai Könyvtár ol-
vasótermében dr. Ötvös Lász-
ló legújabb verseit és bibliaki-
adását ismerhetik meg a refor-
mátus gimnázium diákjainak 
közreműködésével a nyolcvan-
éves lelkész-költőt köszöntő ér-
deklődők. Mindenkit szeretet-
tel várnak a rendezők!

V. Gy.

A karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollé-
gium tanárai rendszeresen jár-
nak a szórványmagyarság lakta 
erdélyi településekre. Kis csa-
patunk az idén 5. tanévét kezd-
te meg, töretlen lelkesedéssel és 
odaadással. 

Pedagógus társaink (Nagy 
Éva, Szathmári Lajosné, 
Selmeczi Edit) munkájába há-
rom évvel ezelőtt kapcsolód-
tunk be. Fenes és Belényes te-
lepüléseken elsajátítottuk 
mindazokat az ismereteket, 
amelyeket szükségesnek tar-
tottunk ahhoz, hogy két új te-
lepülést kapcsoljunk bele a va-
sárnapi iskola vérkeringésé-
be. Belényessonkolyoson és 
Körősjánosfalván október hó-
napban kezdtük meg tevékeny-
ségünket. Csoportunk Nagy 
Éva kolléganőnk és Szabó Ár-
pád tiszteletes úr segítségével 
szerveződött, ő személyesen 
kereste fel a családokat és hív-

ta a gyermekeket és a szülőket a 
foglalkozásokra. 

Az első alkalommal 17 gyer-
mek tisztelt meg bennünket 
jelenlétével. A kölcsönös játé-
kos ismerkedés után bemutat-
tuk Karcag város nevezetes-
ségeit, épületeit és iskolánkat. 
A gyermekek röviden beszél-
tek a két településről, az ott élő 
magyarok életéről. A vasárna-
pi istentisztelet keretében a fa-
luban élő családokkal is talál-
kozhattunk.

Tevékenységünk célja a szór-
ványba élők magyarságtudatá-
nak fejlesztése, az anyanyelv is-
merete és folyamatos használa-
ta, mely ráébreszti a gyermeke-
ket, szüleiket és nagyszüleiket 
anyanyelvünk szépségeire.

Reméljük, hogy a későbbiek 
során megelégedéssel számol-
hatunk be az elért eredmények-
ről.

A Vasárnapi Iskola tanárai
Nagy Jánosné
Kovács Ilona

Október 26-án a TÁMOP 
3.2.4-08/1 könyvtári pályázat 
keretében Nógrádi Gábor és 
Nógrádi Gergely írók voltak a 
vendégek.

Ma élő és alkotó írókkal ta-
lálkozni nagy élmény az olva-
só gyerekeknek. Nem ismeret-
lenül nézik az előadót, hanem 
van köztük egy titkos kapocs, 
a jó könyv.

Nógrádi Gábor könyvei pe-
dig nagyon jók. Reális történe-
teket ír gyerekeknek, modern 
nyelven, sok humorral…és 
eközben bölcsen irányít, oktat, 
nevel. A rendhagyó irodalom 
órákon a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola diákjai a Segítség, 
ember! című regényből össze-
állított rövid műsorral kedves-
kedtek az íróknak, a Nagykun 
Református Általános Iskola 
diákjai pedig bensőséges han-

gulatot teremtettek a kötetlen 
beszélgetéshez.

Volt szó az íróvá válás kacs-
karingós útjairól, film forga-
tókönyv írásról (Sose halunk 
meg, Csocsó stb.), a tehetsé-
günkről, amiért mindannyi-
an felelősek vagyunk, az ál-
mok megvalósulásáról, olva-

sásról…és mindenről ami a 
gyerekeket érdekelte. Nógrá-
di Gergely /a nagyobbik fiú/ 
a felnőtt olvasók körében is-
mert, hiszen a Pokoli történe-
tek társszerzője, Albert Györ-
gyi könyveinek szerkesztője. 
Ezen a napon azonban két gye-
rekeknek szóló munkáját mu-
tatta be, és a kötelező olvas-
mányok olvasásához is kedvet 
csinált azzal, hogy újra mesél-
te azokat. A rendezvény után 
lehetősége volt mindenkinek 
akciós áron beszerezni a regé-
nyeket, és névre szólóan dedi-
káltatni azokat. Biztos vagyok 
abban, hogy a jól sikerült talál-
kozó után nagyon sok gyerek-
nek az őszi szünet programjai 
közé bekerült az olvasás, és ak-
kor hurrá…!!!

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Találkozás írókkal

Vasárnapi Iskola

Jubileumi fesztiválsorozatot 
szervez a Balkán Hangja Kul-
turális Egyesület, amely eb-
ben az évben 15. alkalommal 
rendezi meg a Balkán Hang-
ja Fesztivált. A szeptembertől 
novemberig tartó programok-
nak eddig Tököl, Baja, Buda-
pest és Szeged adtak otthont, 
az utolsó helyszín Békéscsaba 
lesz majd november közepén. 
A fesztiválsorozat program-
jában valamennyi helyszínen 
koncertek, táncházak, fotó-
kiállítás, balkán bazár és bal-
kán gasztronómia várták az 
érdeklődőket.

A karcagi Biljana Bolgár 
Néptáncegyüttes, Ifjúsági és 
Hagyományőrző Közösség 
október 29-én a szegedi hely-
színre kapott meghívást, me-
lyet a felső-tiszaparti Ifjúsági 
Házban rendeztek. Az együt-
tes remekül sikerült fél órá-
ban mutatta be a várnai tánc-
táborban elsajátított kore-
ográfiáit, nagy sikert arat-
va a szolid létszámú szegedi 
közönség előtt. A biljanások 
programjában várnai, dobru-
dzsai, trák és sop táncok sze-
repeltek. A karcagiakon kívül 
a fellépők között ott volt még 

a budapesti Cerbul De Aur 
(román) és a Helidonaki (gö-
rög) Néptáncegyüttes, a bé-
késcsabai Balkán (bolgár), va-
lamint a Deszki Bánát Tánc-
együttes (szerb). A színpadi 
produkciók után hajnalig tar-
tó táncház várta a közönséget 
és járta a közös horot, a kelle-
mes balkáni hangulatról a Bá-
nát és a Maskarades zenekar-
ok gondoskodtak.

A karcagiak külön örömére 
szolgált, hogy a tánccsoport 
oszlopos tagjának, Nagy Bar-
barának egyik Bulgáriában 
készített fényképét (szófiai 
Nevszki-székesegyház) a ta-

valyi évhez hasonlóan, ismét 
kiállították a Balkán Hang-
ja Fotókiállításon budapesti 
helyszínnel. Ezúton is gratu-
lálunk neki a tánccsoport va-
lamennyi tagja nevében.

Tájékoztatásul felhívjuk a 
tánccsoport pártoló tagjai-
nak a figyelmét arra, hogy a 
következő év őszén a már ha-
gyományosan megrendezés-
re kerülő bolgár gála-a meg-
felelő megállapodások eléré-
sével-egyben a Balkán Hang-
ja Fesztivál karcagi helyszíne 
is lehet.  

MAJOR

Biljana Táncegyüttes

Balkán Hangja Fesztivál Szegeden
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A szolgáltatás  
munkaközvetítést nem foglal magában! 
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 Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően? 
 Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a 
számodra megfelelő? 

 Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, 
képességeidre? 

 Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid 
helyességéről? 

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

se egy évtizede megszervezte 
az intézményben a fakultatív 
néptáncoktatást. A „Györffy” 
táncosaiból és táncoktatóiból 
alapították aztán – 2003-ban 
– a máig a Déryné Művelődé-
si Központ égisze alatt műkö-
dő Kopogók és Pántlika nép-
tánccsoportokat, s a két (kez-
dő és haladó) csoport mellé az 
idők során más korosztályokat 
felvonultató, újabb csoportok 
alakultak. Úgyhogy a Déry-
nében manapság már soha ed-
dig nem tapasztalt létszámban 
és eredményekkel zajlik a népi 
táncok oktatása és tanulása. A 
táncosok tudásáról a Bokréta, 
a Kopogók és a Pántlika októ-
berben bemutatott műsorai-
ból is meggyőződhettünk. Az 
előadás után Kovácsné Kere-
kes Katalint, a művelődési ház 
munkatársát kértem meg egy 
év(ad) értékelő beszélgetésre.

- A Kopogók és a Pántli-
ka működésével együtt egyre 
érezhetőbb lett az igény a nép-
tánc tanulás-tanítás felé, va-
gyis újabb és újabb csoportok 
alakultak. A kisebbek Kunné 
Nánási Mónika vezetésével, 
Toporgók néven kezdték meg 
a tanulást. Később újabb cso-
portokat indítottunk. A To-
porgók továbbra is a legkiseb-
bek, az óvodás korosztály, a 3 
és 6 éves kor közöttiek. Őket 
követi a Zsiba (a kislibák ne-
ve – E.Gy.), ami egy éve mű-
ködik. Ők azok a táncosa-
ink, akik már kinőttek a To-
porgók közül. A vezetőjük 
Bolgovics Andrásné. Három 
éve működik a Bokréta (ame-
lyet kezdetben Nagytoporgók, 
majd Szökellők néven jegyez-
tünk). Ők a legnépesebb cso-
portunk – vezetőjük Oroszné 
Millinkhoffer Rita. A „bok-
rétások” nagyon nyitottak és 
fogékonyak az új táncokra, 
gyönyörűen énekelnek és na-
gyon szépen táncolnak, ezért 
a tanárnő már a Jászkun Világ 
Művészeti Szemlét is kilátás-
ba helyezte a számukra, pon-
tosabban egyre érik az elhatá-
rozás, hogy 2011 tavaszán ott 
is megmutathatják majd mit 
tudnak. A Kopogók és a Pánt-
lika a hetedik évében jár. Az 
idő hozott ugyan változásokat 
a tagság soraiban, de nagyon 
sokan táncolnak még az alapí-
tó tagok közül is. Két éve Ma-
jor János tanár úr erősíti a fi-
úk csoportját, ahová újabban 
lépett be Rácz Norbi Berek-
ből és Kutyora Laci Karcagról, 
az Iringó tánckörből. Meg kell 
jegyeznem, lehet hogy Ma-
jor János tanár úr nem foly-
tatja, mert neki ezen felül ott 
a Biljana, a sport és a tanítás. 
Sajnálattal vesszük tudomá-
sul a szándékát, mert oszlopos 
taggá lett a Pántlikában.

- Másrészt meg a táncosok 
zöme lány, ami feltehetően a 

csoport repertoárját is befolyá-
solja.

- Régóta küzdünk azzal a 
problémával, hogy sokkal ke-
vesebb a fiú érdeklődő, mint 
a lány. A Bokrétának is kö-
zel negyven tagja van, s köz-
tük csak kilenc fiú. A legnehe-
zebb a helyzet a Kopogóknál. 
Ott volt már olyan időszak, 
amikor csak két fiú táncolt. 
Ahogy nőnek a kisebbek, úgy 
pótolható a hiány. Kósa Zo-
li, aki a legutóbbi szereplésen 
olyan nagy sikert aratott, a 
Kopogókban és a Bokrétában 
is táncol. A fiúlétszám örök 
probléma, és valóban, nagyon 
nehéz volt a fellépéseken olyan 

„szereposztást” kitalálni, hogy 
minden lány színpadra tudjon 
lépni. Egyébként a felnőttek-
ből álló Iringó néptánckörben 
is kevés a férfi, úgyhogy a pá-
ros táncok tanulása igen ne-
hézkes.

- Hogy lesz a létszám ké-
sőbb? A legidősebb táncosok 
végeznek a gimnáziumban 
vagy középiskolában, és jövő 
ősszel már másutt, más város-
ban tanulnak majd.

- Igen, többen most feje-
zik be a középiskolai tanul-
mányaikat és ahogy lenni szo-
kott, a szélrózsa minden irá-
nyába szétszélednek. Eddig is 
voltak olyan táncosaink, akik 
vidéken végzik a középiskolát, 
ezért lett úgy, hogy a próba 
időpontokat péntek délutánra 
szerveztük, amikor dupla fog-
lalkozás volt. Ez a próbarend 
bizonyára később is beállítha-
tó lesz.

- A többi, főként általá-
nos iskolákból álló csoportban 
hogy vannak a próbák?

- A kisebbeknél heti két al-
kalommal egy-egy óra, a na-
gyobbaknál heti egy alkalom-
mal két óra a foglalkozás. Eb-
ben nagyon jó, hogy két óra 
áll rendelkezésre, de ha va-
laki egy próbát kénytelen ki-
hagyni, akkor egyből két órát 
mulaszt, ami elég nehezen be-
hozható. Gyakorlat még az is, 
hogy a nagy fellépések előt-
ti szombatra rendkívüli pró-
bákat szervezünk. A Pántli-
kánál és a Kopogóknál alkal-

mazott gyakorlat még az egész 
napos próba – zenekarral vagy 
anélkül. A másik nagyon ak-
tív tanítási-tanulási lehetősé-
get a szakmai táborok jelen-
tik. 2008-ban Nagyvisnyón, 
2009-ben Berekfürdőn vol-
tunk. Az idén nyáron a Déry-
nében szerveztünk a kiseb-
beknek bejárós néptánctábort. 
Természetesen szabadidős el-
foglaltságot, kézműves fog-
lalkozást is biztosítottunk, de 
a hangsúly a táncon volt. Na-
gyon aktív felkészülési lehető-
ségnek bizonyult, hiszen min-
den csoport egy új koreográfi-
ával állt elő. A Pántlika ezen a 
nyáron is Berekfürdőn tábo-

rozott. Náluk két új koreog-
ráfia (a lányok kalocsai tánca 
és a fiúk karcagi pásztortán-
ca) született. Itt kell megemlí-
tenem, hogy az évek alatt na-
gyon jó együttműködés ala-
kult ki a Pipás zenekarral. 
Ha sikerül megszervezni, ak-
kor ők a kísérői a csoportok-
nak – másrészt pedig Bíró At-
tila a zenekarvezető Oroszné 
Millinkhoffer Ritával együtt a 
Pántlika felkészítője.

- Többször szóba került a 
hatodik csoport, a felnőttekből 
álló Iringók neve. Róluk mit 
kell tudni?

- Az Iringó huszonöt tag-
gal működik, de ez a szám is 
állandóan változik. Most van 
négy új belépő, de vannak/
lesznek, akik lemaradnak, „le-
velezős” tagjai lesznek a cso-
portnak, vagyis alkalmanként 
kapcsolódnak be a munkába. 
Moldvai táncokat táncolunk, a 
felkészítőnk Nagy Emese.

- Hat néptánccsoport, s 
ahogy hallottam nyolcvan fel-
lépést jegyeztek ebben az év-
ben. Szép teljesítmény.

- A fellépések igen tág te-
ret jelentenek, mert az óvo-
dai szüreti mulatságon épp-
úgy felléptünk, mint a szarva-
si aratónap díszvendégeként. 
A város határain kívül a Pánt-
lika szerepelt a legtöbbször, de 
az Iringó is eljutott a Dunán-
túlra, ahol Pannonhalmán 
táncoltunk.

Elek György

Hat néptánckör 
A karcagi Bézi család gyöke-

reit a 19. század közepéig tudjuk 
visszakövetni. Nagyapánk, Bézi 
Imre 1858-ban született Kar-
cagon. 1876-ban kötött házas-
ságot Cs. Kovács Rózával, a re-
formátus egyház anyakönyvei 
szerint a következő huszonhá-
rom évben tizenegy gyermekük 
született, illetve ennyi gyerme-
ket neveltek fel. A gyermekek 
– János, Imre, Sándor, Lász-
ló, Lajos, Lőrinc, Mária, Eszter, 
Zsuzsanna, Julianna és Erzsé-
bet – házasságaiból mindösz-
szesen huszonnyolc unoka szü-

letett. Közülük a 2010. október 
9-én megtartott családi találko-
zón már csak hatan voltak jelen. 
Huszonketten sajnos nem élték 
meg az egyébként igen népes 
összejövetelt. (Érdekességként 
megemlítendő, hogy a legfiata-
labb unoka 101 évvel a nagyapa 
születése után született.)

Első családi összejövete-
lünk valóban népes volt, hi-
szen 35 család, összesen 124 
fő vett részt rajta. Jöttek a ro-
kon családok az ország min-
den részéből: Budapest-
ről, Debrecenből, Enyingről, 
Egerből, Tiszaföldvárról, 
Törökszentmiklósról, Kisúj-

szállásról, Bánhalmáról, Berek-
fürdőről és természetesen Kar-
cagról is. Sokan már jóval túl 
vannak a hatvan éven, de csak 
ezen az összejövetelen találkoz-
tak először – az unokákról, déd-
unokákról vagy az ükunokákról 
nem is beszélve. Azt hiszem va-
lamennyien nagyon vártuk már 
a találkozást azokkal a roko-
nokkal, akikről eddig csak hal-
lottunk. Vártuk a rokoni öle-
lést, kézfogást és a beszélgetést, 
ami még közelebb hozott ben-
nünket.

A találkozón természetesen 

megemlékeztünk azokról is, 
akik már nem lehettek közöt-
tünk, és azokról, akik betegsé-
gük vagy valami elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak velünk lenni. 

Az asztalokról nem hiányoz-
hatott a karcagi birkapörkölt, és 
nem maradtunk adósok a nó-
tázással sem. Egy baj volt csak: 
az idő hamar elrepült, a családi 
délután véget ért, következett a 
búcsúzkodás – de valamennyi-
en megegyeztünk abban, hogy a 
következő években ismét meg-
rendezzük majd a Béziek talál-
kozóját. Hadd legyen belőle csa-
ládi hagyomány.

Bézi Ferenc 

Béziek találkozója
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Szokatlannak tűnő kiállítás-
ra kaptak meghívást a kép-
zőművészet iránt érdeklő-
dök. Mi a szokatlan ebben? 
Az, hogy elsősorban nem egy 
festő alkotásaival ismerked-
hetnek meg, hanem egy galé-
ria mutatkozik be, és mutat 
be egy tehetséges fiatal festőt.  
Szokatlan a helyszín is, hisz 
nagyon régen volt Karcagon 
étteremben kiállítás. 

A Kolláth Galéria Püspökla-
dány központjában található. Hi-
ányt pótol, hisz a térségben egye-
dülálló: Szolnoktól Debrecenig, 
a román határtól Egerig nincs 
máshol galéria. Kortárs művé-
szek, kizárólag műteremből vá-
sárolt alkotásai képezik a galéria 
kínálatát. A közkedvelt olajképek 
mellett pasztellek, akvarellek, li-
nómetszetek, vegyes techniká-
val készült képek, tűzzománcok, 
ikonok is láthatók a galériában. 
A kerámiák egyediek, alkotó-
ik sajátos, egyéni formavilágával, 
magukon hordozva készítőik 
hangulatát, gazdag lelkivilágát.
A rogyasztott üveg a tulajdonos 
tűzzománc műtermének termé-
ke, kihasználva, hogy hason-
ló technikai megoldást igényel, 
mint a tűzzománc. A tenyésztett 
gyöngy, ásvány, rogyasztott üveg 
valamint tűzzománc ékszerek 
szintén egyediek, egyedi készí-
tésűek, gazdagítva a galéria vá-
lasztékát és segítve az ajándéko-
zók döntését. A Galéria tulajdo-
nosa Kolláth Erzsébet, aki maga 
is művész. Püspökladányban él 
és dolgozik. Középiskolás korá-
ban kezdett a képzőművészettel 
foglalkozni Topor András akkori 
püspökladányi szakkörében. Az 
általa vezetett alkotótáboroknak 
is rendszeres résztvevője volt. 
1981-ben végzett Nyíregyházán 
a Tanárképző Főiskola földrajz-
rajz szakán. 1989-ben hozta lét-
re a szükséges eszközökkel fel-
szerelt tűzzománc műtermét, és 
ettől kezdve folyamatosan fog-
lalkozik a tűzzománcozással. A 
tűzzománcozás technikai alap-
jait, különböző technikáit Sisa 
Józsefnél sajátította el a Gödöl-
lőn tartott alkotótáborában. Az 
1990-es évek elején, csoportos 
kiállításokon vett részt, 1994 óta 
rendez önálló kiállításokat az or-
szág különböző városaiban, így 
Karcagon is 1998-ban a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban.  2009-ben, Franciaor-
szágban is bemutatta munkáit. 
2008-ban nyitotta meg a galériát 
Püspökladányban, ahol folyama-
tosan megtalálhatóak tűzzomán-
cai a kortárs művészek alkotása-
ival együtt. Nem titkolt szándé-
ka, hogy az értékesítésen túl le-
hetőséget adjon az alkotóknak a 
bemutatkozásra. A galériát nem 
csak a vásárlók, hanem az érdek-
lődők is látogathatják. A mos-
tani bemutatkozás egy sikeres-

nek ígérkező sorozat első alkal-
ma. Havonta megújuló anyaggal 
jelentkezik a galéria a Kaiserben. 
Nem csak olajfestményeket ha-
nem, a tervek szerint pasztelle-
ket, rézkarcokat, tűzzománc al-
kotásokat láthatnak majd az ér-
deklődők. A kiállítás megnyitó-
kon – és csak akkor- ékszereket 
is bemutatnak. 

A Kolláth Galéria elsőnek egy 
nagyon tehetséges fiatal festőt 
mutatott be a karcagi közönség-
nek, JAKUBIK ISTVÁN-t. 

Jakubik István 1968-ban szü-
letett Kecskeméten. Iskoláit itt, 
majd Szegeden végezte.   Taná-
ra az általános iskolában figyelt 
fel a tehetséges fiúra. Tanulmá-
nyai során építészettel kezdett el 
foglalkozni. Szegeden építésze-
ti technikumot végzett. Azonban 
sokkal többet foglalkozott a sza-
badtéri rajzzal, a tájat rajzolta az 
épületek helyett. Így fordult a fes-
tészet felé. A Dulity Tibor festő-
művész által vezetett alkotókör-
ben sajátította el a festészet rejtel-
meit.  Különböző szabadiskolák-
ban, alkotótáborokban csiszolta 
tudását. Gyermekként szívta ma-
gába az alföldi táj szépségét, sze-
retetét. Kora gyermekkorát az 
ALFÖLDI TÁJ szeretetében töl-
tötte. Elmondása szerint azért 
így említette, kiemelte nagybe-
tűkkel, mert akkor szívta magá-
ba a “ látásmódját”.  Régi meste-
re hitvallása: “ne csak nézz, láss 
is “. S azóta nem csak nézi az al-
földi   tájat. Szereti ezt a vidé-
ket, szereti a tájat, az embereket.  
Tájfestészetét az alföldi tanyavi-
lág szeretete hatja át, ez a festé-
szet rokonságot mutat a hódme-
zővásárhelyi iskolával. Feszesen 
komponáló, kiváló koloritású, 
kiegyensúlyozottan festő mű-
vész. Festészetében tudatosan 
rendezi megfigyeléseinek anya-
gát. Magyaros tájfestészetét egy-
fajta rá jellemző merengése hatja 
át. Kecskemét és környéke nagy-
ban meghatározza mondaniva-
lóját, kedvence a Duna-Tisza kö-
zének ábrázolása. Az alföldi tájat 
festi, de nem a pusztát. A megha-
tározó számára az élmény, ez a 
lelkes látásmód tükröződik visz-
sza képein. Megjelennek a pusz-
tai naplementék, tóparti részle-
tek, mocsaras tájak, alföldi faluk 
és kisvárosok, melyek izgalmas 
festői hatásokban bővelkednek, 
romantikus alkatról tanúskod-
nak.   Elnézve képeit Juhász Gyu-
la gondolatai jutnak az eszünkbe. 
Magyar táj, magyar ecsettel.

A kiállított képein nagyrészt 
erdős tájat ábrázol, erdőbelsőt 
fest.  Meg kell említeni a kép-
szerkesztését, amivel perspektí-
vát ad képeinek. Figyeljék meg a 
tájképeken az átlós elhelyezése-
ket, a felfelé tartó vonalakkal mi-
lyen mesterien ábrázolja a távol-
ságot. Több képén fellelhetjük az 
aranymetszés szabálya szerin-

ti középpontba helyezést.  Képe-
in a fény is jelentős szerepet kap, 
az önállóan teremtett fényviszo-
nyok módosítják a bemutatott 
élettér minőségét, átfogalmaz-
va a tér, a tárgyak karakterét. Ez-
zel elgondolkoztat, arra késztet, 
hogy az ábrázolt tárgyak, hely-
zetek, érzések, mozdulatok mögé 
nézzünk, továbbgondoljuk azo-
kat, próbáljuk megfejteni titkai-
kat.  Fordított fényhatással éri el 
a térhatást. A legtávolabb a legvi-
lágosabb, és ahogy közeledünk, 
úgy sötétedik a kép. A távlat áb-
rázolása ilyen formában általá-
nos a képeken. A levegő meg-
jelenítésével perspektívát ad a 
képnek.  A fényt mesterien áb-
rázolja, ahogy megcsillan a fák 
törzsén, az úton.  Nem jellem-
ző a képein a sok alak. Ha alako-
kat fest csak 1-2-t a tájba illeszt-
ve. Tájképein gyakran előforduló 
elem, egy háttal bandukoló asz-
szony, mely gyermekkorát idé-
zi fel, a mezőről hazatérő édes-
anyát jeleníti meg. A varázslatos 
hangulat, amely munkáit jellem-
zi, sajátos színvilágának, ecsetke-
zelésének köszönhető. A 19. szá-
zadi nemzeti festészet hangulatát 
idézik képei, de az ecsetkezelése 
és a színhasználata az impresszi-
onizmusra utal. Archaisztikus a 
színvilága. Meleg színeket hasz-
nál, a zöld hidegsége és a me-
leg szín, a sötét és a világos kont-
rasztjával térhatást ér el. Talán ez 
az oka, hogy művei igen kedvel-
tek, megjelennek hazai és külföl-
di galériákban, magángyűjtemé-
nyekben egyaránt. Idilli termé-
szetábrázolása megnyugvást hoz, 
biztos kézzel bánik az ecsettel. 
Jakubik István nemcsak a termé-
szet, hanem az idő titkait, a múl-
tat, a múlt relikvitumait is kutató 
festő. Az ember és természet vi-
szonyát faggató alkotó. Egy ter-
mészeti élettér tárgyi, személyi 
és hangulati megidézése, mint 
egyrészt az elmúlt idő, másrészt 
a ránk hagyott értékek megtes-
tesítője, romantikát és nosztal-
giát egyaránt takar.  Atmoszferi-
kus kifejezőkészsége üzenet a jö-
vő generáció számára, hogy őriz-
ze meg, amit az elődök hagytak 
rá, hisz a jövő mit sem ér a múlt 
értékei nélkül. A képek nyugal-
mat, melegséget árasztanak. Jó 
együtt élni velük. A Kolláth Ga-
léria sok ilyen festőt mutat majd 
be az elkövetkezendő hónapok-
ban, a tervezett kiállítási sorozat 
keretén belül.

Meleg szeretettel ajánlom az 
olvasók figyelmébe a kiállított 
képeket. Kérem, látogassák meg 
a kiállítást, adják át magukat a 
képek sugallta nyugodt meleg-
séggel teli hangulatnak, és ha te-
hetik, vigyenek otthonukba be-
lőle! A képek november 14-ig te-
kinthető meg a Kaiser étterem-
ben.

   Türke Jánosné

A Kolláth Galéria Karcagon
Jakubik István festőművész képei a Kaiser étteremben

Harmadik hely a sakk NB. II-ben

Az október 24-én lejátszott Makó elleni negyedik fordu-
lóban elszenvedett vereség miatta  harmadik helyre csúszott 
csapatunk. Mint várható volt, az NB. I-es fordulóban nem 
volt játék, így a vendéglátók nagyon erős összeállításban ját-
szottak ellenünk. Nekünk ráadásul nem is sikerült a legjobb 
csapatunkkal kiállni ellenük, így a végeredmény, a 8:4-es 
vereség tulajdonképpen várható volt.

G. A. Catal, elsőtáblásunk szép végjátékvezetéssel nyert. 
Papp József gyaloghátrányos állását döntetlenre mentet-
te. Egyed Gábor harcos döntetlent játszott, jóval magasabb 
„élő” pontszámmal, rendelkező partnerével. Egyed Zsolt tő-
le szokatlanul, előnyös állásban elfogadta ellenfele döntetlen 
ajánlatát. Puha Péter, ha nehezen is, de nyert. Nagyon fon-
tos pont volt. Mohácsi Imre sokáig nyerésre állt, de a végét 
döntetlenre rontotta.

Az egyik legnehezebb csapaton már túl vagyunk. Elsőd-
leges cél, hogy az utánunk következők ellen nyerjünk. A no-
vember 7-i, ötödik fordulóban idehaza játszunk. A közép-
mezőnyben lévő Békés csapatával kerülünk szembe. Ha tel-
jes csapattal tudunk asztalhoz ülni, akkor meglesz a csapat-
győzelem.

Fodor István
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek 
kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-300-
9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 für-
dőszobás, 2 WC), 2 főbejáratos, 
tetőteres családi ház 120 m²-es 
díszkertes, összkomfortos, lakha-
tó melléképülettel és garázzsal el-
adó. Vállalkozásra és több gene-
ráció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvál-
lalással is eladó. Csere is érdekel. 
Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes 
családi ház garázzsal eladó. Tel.: 
+36/30-263-0909.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs + mel-
léképületek, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: +36/30-263-1504 v. 
59/312-675.
Sürgősen, áron alul eladó több 
generációnak is alkalmas csalá-
di ház. U.itt egy 6 és egy 10 soros 
kertföld eladó a Komisz I. keret-
ben. Tel.: +36/20-533-8934.
Jó környéken, jó környezetben, 
központ közeli, régi típusú, jól 
karbantartott, 90 m²-es alapte-
rületű, 2 szoba összkomfortos, 
rendezett portájú kertes családi 
ház melléképületekkel, garázzsal, 
fúrott kúttal eladó, vagy II. eme-
letig tömb vagy társasházi lakás-
ra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: 36/70-326-7291.
Két szobás, gáz- és cserépkály-
ha fűtéses téglaház nagy portá-
val eladó. Kg., Zádor utca 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Kórház úti garázssoron garázs ki-
adó vagy eladó. Tel.: +36/30-644-
7542.

Városközpontban, csendes kör-
nyezetben (Rákóczi utca) három 
szobás, gázfűtéses, kertes családi 
ház eladó. Tel.: +36/30-872-8757.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. Tel.: 59/610-141 v. +36/30-
587-7608.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 órától).
Szondi utcán szép nagy ház eladó 
rendezett, nagy udvarral. I.ár: 15 
M Ft. Tel.: +36/70-349-2163.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmé-
nyek között élő 45/182/95 üzlet-
ember, aki úgy érzi, hogy belül 
még gazdagabb érzelmi világú, 
keresi önmagára és társára is igé-
nyes, kimondottan csinos társát 
hosszú távú kapcsolatra 35 éves 
korig. Tel.: +36/20-280-1944.

Állat
Süldők ,  gyöngyösök eladók 
vagy kukoricára cserélhetők. Tel.: 
59/300-875.
Sziámi k iscicák eladók. Tel . : 
+36/30-427-0323.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A 
terrorizmus csendes ellenszere. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ru-
ha eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső 
rács, nagy kutyaház, rácsos kiságy 
+ pelenkázó eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Süldő nyúlketrec; 80 l-es villany-
bojler; 20 kg-os kos bárány olcsón 
eladó. Tel.: +36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző mé-
retű ablakok eladók. Tel.: +36/30-
619-9775.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.400 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
T a k a r m á n y b o r s ó  e l a d ó . 
Zsákonként is! 10.000 Ft/q. Tel.: 
+36/30-442-9226.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vessző seprűvel. 
Kapható a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/b. sz. alatt Jani bá-
csinál.

FÉG-C 18 gázkazán + thermostat; 
Szamara új alkatrészek + gumi; 2 
db Punto lengéscsillapító, új tü-
kör; hosszú télikabát; öltöny; régi 
biblia, énekeskönyv, fényképező 
eladó. Tel.: +36/30-995-6929.
Eladó LG GT 500-as érintőképer-
nyős mobiltelefon; Balzer 3 m-es 
teleszkópos bot 40-es hátsófékes 
orsóval; bontott 1 db lambériás 
bejárati ajtólap (130x210); 6 db 
síntalpfa. Tel.: +36/30-968-8090.
HOPPÁ! Fehér köpeny, fehér nad-
rág érkezett a turkálóba!. Karcag, 
Kossuth L. utca 22. Tel.: +36/30-
447-3918.
Siesta kályha (új állapotban); gáz-
palack; 2 db új szőnyeg (250x180 
cm); személygépkocsihoz te-
tő csomagtartó eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (déli órákban).
240 l-es fagyasztóláda, 200 l-es 
fagyasztószekrény, 200 l-es vil-
l a ny b o j l e r,  h e n te l ő  a s z t a l , 
alutepsi, húsdaráló, hurkatöl-
tő, üst, bödön, kerámia savanyí-
tó edény eladó. Tel.: +36/70-326-
7291.
Két szárnyas bejárati ajtó bizton-
sági zárral együtt eladó (6.000 Ft) 
vagy aprólékra cserélhető. Tel.: 
+36/70-349-2163
Eladó cserépkályha sparhelt; fe-
hér zománc salgótarjáni kály-
ha; salgótarjáni fehér zománc 
superkalor kályha (33x27x91 cm) 
és 207-es és 210-es Babetta. Tel.: 
+36/30-963-5073.
11,3 ha szántó és 5,2 ha gyep el-
adó. Tel.: +36/30-463-9033.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
+36/70-314-4403 v. +36/30-647-
7324.
Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373.
Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.
Német nyelvből korrepetálást, 
nyelvvizsgára falkészítést vállalok. 
Tel.: +36/30-642-5553.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás 
vidékről is. Tel.: +36/30-336-6142.

Gépjármű
150-es ETZ motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó vagy haszonál-
latra cserélhető. Tel.: +36/30-336-
6142.

Apróhirdetés KOSÁRLABDA
Középiskolás Megyei Bajnokság

Megkezdődtek a megyei baj-
nokság küzdelmei a középis-
kolás fiúknál. Karcagon az első 
fordulóban mindhárom karca-
gi induló érdekelt volt a Nagy-
kun Református Gimnázium-
ban megrendezett tornán. A 
mezőnyből kiemelkedett a ren-
dező iskola kosárlabda csapatá-
nak tudása, de a másik két csa-
pat is remekül küzdött, s remek 
sportszerű meccseken dőltek el 
a végeredmények.

Eredmények:
Nagykun Ref. Gimn 

.- VARRÓ SZKI. 50:31 
/9:4,17:6,14:8,10:13)

Játékvezető: Fodor Csaba
Nagykun: Nagy P., Szepesi B. 

(8p.), Németh G. (5p.), Gyöke-
res I., Kovács M. (18p.)

Cserék: Béres B. (10 p.), Nagy 
V. (4p.), Domján P. (3/3p.), Fa-
zekas B. (2p.)

Edző: Őrlős Zoltán
VARRÓ: Papp Zs. (4p.), Ko-

vács I., Elek N. (2p.), Vasca F. 
(4p.), Szabó D. (12p.)

Cserék: Szabó T. (4p.), Kiss 
L., Horváth A. (3p.), Bányai G. 
(1p.), Bakó L.,Simon P. (1p.), 
Turai I.

Edző: Kiss János
VARRÓ SZKI - Kar-

cagi SE „kadett” 53:37 
(10:11,15:6,14:14,14:6)

Játékvezető: Kovács Máté
VARRÓ: Papp Zs. (10p.), Si-

mon P. (2p.), Elek N. (6p.), Bakó 
L. (1p.), Kiss L. (2p.)

Cserék: Horváth A. (4p.), 
Vasca F. (4p.), Szabó D. (6p.), 
Turai I. (2p.), Szabó T. (10p.) 
Bányai G.

Edző: Kiss János, Fodor Csa-
ba

KSE kadett: Andrási B. (2p.), 
Rózsa I. (6p.), Kovács L. (3p.), 
Tóth G. (4p.), Bokor P. (6p.)

Cserék: Kovács B., Kiss T. 
(6p.), Király Á., Deák Z. (4p.), 
Háló P., Suba I., Mészáros G. 
(6p.)

Edző: Kiss János
Nagykun Ref. Gimn .- 

Karcagi SE „kadett” 83:32 
(30:11,16:4,18:13,19:4)

Játékvezető: Fodor Csaba
Nagykun: Nagy P. (8p.), Sze-

pesi B. (11p.), Béres B. (12p.), 
Németh G. (20p.), Kovács M. 
(20p.)

Cserék: Gyökeres I. (4p.), 
Nagy V. (2p.), Domján P. (2p.), 
Fazekas B. (4p.)

Edző: Őrlős Zoltán
KSE kadett: Andrási B. (3p.), 

Rózsa I. (2p.), Kovács L. (3p.), 
Tóth G. (9p.), Bokor P. (5p.)

Cserék: Kovács B., Kiss T. 
(2p.), Király Á. (2p.), Deák Z., 
Suba I., Mészáros G.

Edző: Kiss János 
Mindhárom csapatnak to-

vábbi sikereket a bajnokság-
ban!

Fodor Csaba
Karcagi SE Kosárlabda Szak-

osztályvezető

2010. november 11-én (csü-
törtökön) a Karcag Városi 
Sportcsarnokban 16:30 óra-
kor Jászberényi KSE Junior - 
Szolnok VSI „A”, 18:00 óra-
kor Karcagi SE KBK - Jászbe-
rényi KSE Junior, 19:30 óra-
kor Karcagi SE KBK - Szolnok 

VSI „A” mérkőzések kerülnek 
megrendezésre.

Minden kosárlabda ra-
jongót várunk a mérkőzések 
megtekintésére!

Hajrá Karcag!
Fodor Csaba

Karcagi SE  Kosárlabda 
szakosztályvezető

NB III. Észak-alföldi 
„A” csoport

Az elmúlt hétvégén a Városi 
Sportcsarnokban került meg-
rendezésre az V. forduló. 

Karcagi Kováts Mihály 
DSK – Mezőtúri AVC II. 9:9

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács 
Sándor páros 1 győzelem, 
Skumáth István és Kovács 
Sándor 4-4 győzelem.

Csornai Csaba: Rendkívül 
szoros küzdelemben, a győze-
lem közelében született meg a 
döntetlen eredmény.

Megyei I. osztályú 
Asztalitenisz Bajnokság
A IV. forduló keretében 

Jászkiséren léptek az asztalok 
mellé asztaliteniszezőink.

Jászkisér SE – Karcag 
Kováts DSK KK. 14:4

Karcagi győzelmek: Szepe-
si Bence – Kovács Miklós pá-
ros 1 győzelem, Szepesi Bence, 
Kovács Miklós és Nagy Tibor 
egyéniben 1-1 győzelem.

Csornai Csaba: Az egysé-
ges jászkiséri csapat biztosan 
nyerte a találkozót.

Legközelebb az NB III-as 
csapat november 2-án 17 óra-
kor játszik a Sportcsarnok-
ban, az ellenfél az Univer KTE 
Kecskemét II. csapata lesz.

A megyei bajnokságban pe-
dig Kováts M. DSK II. együt-
tese a jászapáti SE ellen játszik 
november 7-én (még változhat 
az időpont!).

B. I.

Asztalitenisz

Megyei Felnőtt Bajnokság
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2010. november 5-8. péntek - 
hétfő

18.00 Műsorajánló
18.05 Önkormányzati ülés
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Mulicz Ferenc
 Karcagi hírek
 - Látogatóban a kutyamen-

helyen
 - Megalakult az Ekcémások 

klubja
 - Átadták a sportcsarnok új 

parkettáját
 Háttér
 Téma: Ízőrzők
20.10  Idősek Világnapja a Város-

házán
 
2010. november 9-10. kedd, szer-

da
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet X. 24.

19.05  Megyei Tükör
19.30  Zenés Fürdő Show
 - Andy és Székely Balázs
21.00  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet X. 31.
 
2010. november 11. csütörtök
 18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei híradó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - vetőmag konferencia
 - mezőgazdasági körkép
 - Lovasnapok összefoglaló
 Háttér
20.10  Biljana Gála 2010

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

Karcag – Fegyvernek 1:0 
(0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Szi-
getvári Zs. (Rozsnaki P., Ko-
vács B.)

Karcag: Móga, Bukovszki 
(Fodor B.), Orosz, Lévai, 
Rajcsányi, Balogh R. (Fo-
dor Bence), Szívós Gy., Bodor, 
Nagy D., Kocsis (Szívós G.), 
Erdei

Edző: Orosz István
A tizenhetedik percben Ba-

logh R. az alapvonal közeléből 
a kapura lőtt, de Fekete vé-
dett. A huszonegyedik perc-
ben Nagy D. 28 m-es lövése 
a felső lécen csattant. A har-
mincnegyedik percben Fara-
gó A. 40 m-es szabadrúgását 
Móga fogta. Az ötvenharma-
dik percben Balogh R. szögle-
te után Nagy D. félmagasan a 

hálóba bombázott (1:0). A het-
venedik percben Bodor lövése 
kb. 35 m-ről a felső lécről pat-
tant ki. 

Jók: Móga, Bukovszki, ill. 
Bognár, Id. Farkas Z., Ifj. Far-
kas Z.

Faragó Attila: Számunk-
ra most az eredmény csak má-
sodlagos, sokkal fontosabb, 
hogy gyógyuljon meg Kristóf.

Orosz István: Az ősz leg-
gyengébb játékával csak a há-
rom pontnak örülhetünk.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Fegyvernek 2:0
Góllövők: Henk, Gönczi

B. I.

Moziműsor
November 5. péntek
 Karate kölyök
 Amerikai-kínai akciófilm
November 6. szombat
 Nagyfiúk
 Amerikai vígjáték
November 9. kedd
 Adéle és a múmiák 

rejtélye
 Feliratos francia 

kalandfilm
November 12. péntek
 Czukor show
 Magyar játékfilm
November 13. szombat
 Dobogó kövek
 Magyar játékfilm

Anyakönyv
Halálozás

Czina Lajos
 Karcag (1942.)
Kiss Imréné (Nagy Erzsébet)
 Karcag (1931.)
Magyarné Veres Mária An-

na
 Kg., Halom utca 17. 

(1955.)
Örsi Imréné (Béres Anna 

Magdolna)
 Kg., Madarasi út 9-11. 

IV/15. (1946.
Péter László
 Karcag (1951.)
Szolcsányiné Hajdú Margit
 Karcag (1960.)
Tóthkomlósi Jánosné (Müller 

Erzsébet Ida)
 Kg., Kisújszállási út 

(1953.)

Megyei I. osztályú bajnokság

November 5. péntek
 Berek – Kiss A. úti

November 6. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 7. vasárnap
 Betánia - Széchenyi sgt.

November 8. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 9. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 10. szerda
 Berek – Kiss A. úti

November 11. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

November 12. péntek
 Kígyó – Horváth F. 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.

Októbber 29-én délelőtt a 
nyomozók három helyi fér-
fit állítottak elő, akik előző éj-
szaka tetőbontás módszerével 
behatoltak egy melléképület-
be, s onnan 130.000 Ft érték-
ben elektromos szerszámokat 
és alkatrészeket tulajdonítot-
tak el. A rongálással 3.000 Ft 
anyagi kárt okoztak. 

Ugyanez a három elköve-
tő egy Kft. telephelyére is be-
mászott, s a hátsó bejárati aj-
tó üvegablakát betörve a zár-
ban belül bent lévő kulccsal az 
ajtót kinyitotta, majd az iro-
dák ajtajait befeszítette, azo-
kat átkutatta, és egy 35.000 Ft-
ot érő 17 colos LCD monitor-
ral távozott. A rongálási kár 
100.000 Ft

Októbber 22-én két fér-
fi kért kölcsön egy utánfu-
tót 1-2 napra faszállítás céljá-
ból, de azt a megbeszéltek el-
lenére nem vitték vissza. A két 
személy sikkasztás bűncselek-
ményt követett el, ami miatt a 
sértett feljelentést tett a rend-
őrségen. A kára 100.000 Ft.

Októbber 30-án este Kar-
cag külterületén kint hagyott, 
műszeres méréshez használt 
vezetékből egy biztonsági őr-
ként ott dolgozó kunmadarasi 
férfi vágott le és lopott el egy  
124,5 m hosszú darabot, amit 
a kocsijába tett és a zsákmány-

nyal az út végéhez hajtott, 
majd beszédbe elegyedett egy 
másik biztonsági őrrel. Nem 
volt szerencséje, mert a veze-
tékszakadást észlelő fegyve-
res biztonsági őrök ott találták 
és visszatartották. Az autó át-
vizsgálása során még találtak 
egy feltehetően másik hely-
színről lopott 54 m hosszú ve-
zetéket is. A kár a későbbiek-
ben kerül megállapításra, de 
milliós nagyságrendű. A férfit 
gyanúsítottként hallgatták ki, 
valamint a kocsi, és a lopott 
vezetékmennyiség lefoglalás-
ra került. 

Októbber 31-én este egy 
helyi férfi bevásárlásból gya-
logosan haladt a háza felé, 
amikor az egyik utcasarkon 
három ittas férfit látott, akik 
közül az egyik a közúti jelző-
táblát rongálta, kitörte. Ekkor 
rájuk szólt, mire ketten rátá-
madtak, bántalmazták, egyi-
kük a táblával fejbe ütötte. 
Ezt követően a férfi a szaty-
rát és papucsát hátrahagyva 
a lakására szaladt. A bántal-
mazás során nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett, a szatyor a hely-
színen nem került elő. A rend-
őrök előállították a három fia-
talembert, akik a cselekmény 
elkövetésével gyanúsíthatók.

Az elmúlt hétvégén, szom-
baton rendezték meg a Vá-
rosi Sportcsarnokban az im-
már országos jelentőséggel 
bíró X. Nagykun Kupa ka-
rate versenyt. Az ország-
ból 41 sportklub 230 ver-
senyzője lépett a tatami-
ra. Sőt, még Horvátország-
ból és érkezett 2 élversenyző. 
Több neves vendég is megje-
lent a versenyen, többek kö-
zött Shian Furkó Kálmán 
7 danos mester, a Shinkya 
kushin szövetség elnöke, 
akinek elévülhetetlen érde-
mi vannak a kyokushin ka-
rate megalapításában; Borza 
József 6 danos mester, a ha-
zai Oyama szervezet elnöke, 
az európai szervezet techni-
kai igazgatója. Karcagi Nagy 
Zoltán önkormányzati kép-
viselő nyitotta meg a ver-
senyt. 

Gyarmati Imre, a karca-
gi szakosztály vezető edző-
je elmondta, hogy a verseny-
zői mindent megtettek a si-
ker érdekében, de egy kicsit 
fáradtnak tűntek. Ez nem is 
csoda, hiszen az őszi szezon-
ban szinte minden második 
héten versenyeztek. Hátra 
van még három verseny az 
őszi szezonban, amelyen egy 
kis rápihenéssel szép ered-
mények fognak születni. 

Borza József: Magas szín-
vonalon megrendezett ver-
seny volt. Gyarmati Imre is-
mét bebizonyította, hogy 
nagyon jó versenyt tud szer-
vezni. Ragyogó küzdelmeket 

láttunk. A felnőtt kategóri-
ákban versenyzőknél voltak 
láthatók a stílus jegyei. Ez a 
verseny abból a szempont-
ból is fontos, mivel az euró-
pai bajnokság Egerben lesz 
megrendezve, és ez a felké-
szülést is szolgálja rá. Meg-
próbálunk olyan eredmé-
nyeket elérni az EB-n, hogy 
minél több érem maradjon 
Magyarországon.

Keller Tamás (felnőtt fér-
fi „A” 70 kg kategória I. he-
lyezettje, a „legtechnikásabb 
versenyző” cím birtokosa): 
Először 15 évesen voltam itt 
a Nagykun Kupán. Az első 
versenyem volt, és harma-
dik lettem. Utána többször 
is az első helyen végeztem, 
mindig pehelysúlyú verseny-
ző voltam. 2007-ben Ukraj-
nában voltam a válogatottal. 
Csepeli versenyző vagyok, 
az edzőm Mátyók Andrea 
két danos mester.

Karcagi eredmények: Fel-
nőtt +80 kg „B” kategória: 
I. Nagy István, junior 60 kg 
kat.: II. Szűcs Tibor, gyer-
mek II. leány -30 kg kat.: II. 
Balogh Dóra, gyermek II. 
fiú -30 kg kat.: II. Bene Lász-
ló, junior +70 kg kat.: III. 
Kiss László, serdülő +55 kg 
kat.: III. Lép Dániel, junior 
női abszolút kat.: III. Raczkó 
Viktória, gyerek I. -45 kg. 
kat.: III. Kozák János, gyerek 
I. 40 kg kat.: III. Szabó Kla-
udia.

B. I.   

X. Nagykun Kupa karate verseny


