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Tehetségpont

A múlt hét végéig tartó szép 
őszi idő mindenféle szabad-
ban végzett munkának ked-
vezett, amiért aztán nemcsak 
a kertekben volt tapasztalható 
a mozgás, hanem a közterüle-
tek is ásót forgató, avargereb-
lyélő, metszőollót csattogta-
tó, fát-bokrot csinosító mun-
kásokkal teltek meg. A tele-
fonos egyeztetéskor Molnár 
Pál, a Városgondnokság veze-
tője is szabadtéri interjút ja-
vasolt, mert mint mondta, a 
Széchenyi sugárúton faülte-
tés folyik, érdemes lesz meg-
nézni. A helyszínen, a Sugár-
út - Bethlen Gábor utca sar-
kán tucatnyi munkás ásta a 
gödröt, karózta a facsemetét, 
ültette a cserjét. Pótlás ez, tá-
jékoztatott a Városgondnok-
ság vezetője, mert a nyáron el-
távolították az elszáradt, vagy 
a korábbi időszakban életkép-
telenné gallyazott fákat.

- Ezek helyére alacsonyabb 
növésű gömbfákat ültetünk, a 
fák közé pedig cserjéket. Azt a 
programot, aminek ez a mos-
tani munka is a része, tavaly 
indította a Városgondnokság. 
Igaz, egységes fásítási terve 

nincs még a városnak, de úgy 
gondoltuk, hogy a nagyobb 
felvezető és bekötő utak men-
tén, főként a vezetékek alá, ala-
csony növésű fákat ültetünk.

- Hasznos kezdeményezés, 
hiszen a városszéli külterüle-
teken néhány éve végrehajtott 
erdősítések eredményei (pl. a 
„régi négyes” mellett) manap-
ság már jól látszanak. A külte-
rületek esetében várható-e to-
vábbi fejlesztés?

- Az önkormányzat több tíz 
hektár önkormányzati tulaj-
donú földre kérte az átminősí-
tést, és erdősítési pályázatot is 

be tudott nyújtani. A külterü-
leti erdők telepítése befejező-
dött. A kisújszállási országút 
mellett egy erdő már átadás-
ra is került, de van 24 hektár 
olyan terület, ami perifériku-
sabb helyen található.  Ezek-
nek a betelepítése is megtör-
tént, az ápolási munkák most 
folynak, vagy ezután indul-
nak. Több telepítés ugyan-
is olyan mélyfekvésű területet 
érintett, ahol még most is víz-
foltok találhatók.

Őszi munkák a köztereken

Folytatás az 2. oldalon

Beszélgetés Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével

Mint köztudott, a Györffy 
István Nagykun Múzeum az 
elmúlt egy év leforgása alatt 
jelentős belső felújításon esett 
át. Lebontották a régi tárlatot, 
és elkezdődött az épület tel-
jes belső átalakítása. Augusz-
tus végével az intézmény meg-
kezdte a visszaköltözést, és 
ma már újra a régi helyén mű-
ködik az adattár. Azonban az 
új kiállítás berendezése még 
várat magára. Hogy mikor és 
milyen körülmények között 
lesz látogatható a múzeum, 
arról dr. Nagy Molnár Miklós 
igazgatót kérdeztük.

– Igazgató úr, elmondhatjuk, 
hogy a múzeum épületét érintő 
– lassan tizenöt éves – felújítási 
munkák a végükhöz értek?

– Igen, gyakorlatilag el-
mondható, hogy most már tel-
jesen kész. Bár egy külső fes-
tés megint aktuális lenne, hi-
szen egy ilyen épületnél 15-20 
évente szükséges, de mindent 
összevetve az épület megújult. 
Tavaly ilyentájt zártunk be, és 

az elmúlt egy év alatt megújult 
a tetőszerkezet, látszik az, hogy 
átalakításra került a múzeum-
hoz vezető járda, amely a moz-
gássérültek bejutását is segíti. 
Ez látható a legjobban kívülről.

Ideiglenes tárlaton gondolkoznak
Átdolgozás alatt a múzeumi pályázat

Folytatás a 4. oldalon

Eddig még nem látott sport-
esemény, a városi tájfutó ver-
seny helyszíne volt a Kossuth 
téri park hétfőn, november 
8-én délelőtt. A város sport-
történetében különlegesség-
nek tekinthető alkalmat a 
Karcagi Ipari Park Kft. szpon-

zorálása és a KSE Tájfutó 
szakosztálya szakmai segítsé-
ge mellett a Kováts Tehetség-
pont rendezvényei keretében 
szervezték meg.

Kováts - Városi tájfutó verseny 

Folytatás a 7. 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.

Meghívó
„A felnőttképzés, szakképzés helyzete” című 

nemzetközi konferenciára
A részletes program a 3. oldalon olvasható.
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Közéleti szilánkok

Anyázás 
”hordón”
Nem volt különösebben váratlan, hogy 

az előző Gyurcsány–korszakhoz elsősorban 
egzisztenciálisan – de szellemiségében is 
– kötődő értelmiségi körök, a „demokrati-
kus chartások” előbb–utóbb színre lépnek. 
Meg is történt, november 2-án a pesti Vér-
tanúk terén több ezren gyűltek össze. Mivel 
Pesten nincs Hyde-park, a helyszíneket sza-
badon váltogathatják ezek a chartás úriem-
berek. Ám ettől függetlenül, minden ilyen 
chartás tüntetés szónokai nagyban hason-
lítanak a londoni Hyde-park hordószónoka-
ihoz, akik hol vehemens arroganciával, hol 
pedig polgárpukkasztó allűrjeikkel hívják 
föl magukra a figyelmet. Nos, Pesten is elég 
színes és változatos volt a kép: Gyurcsánytól 
Kőszeg Ferencig sok felszólaló volt, akik 
úgymond védték a jogállamiságot a jelen-
legi kormánytól. (Különösen az állami vég-
kielégítések megszüntetése és az új alkot-
mánytervezet körvonalai fájtak nekik.)

Kiemelkedett közülük Ungvári Rudolf 
közíró és publicista, aki az őszödi stílusban 
szórta a szitkokat, többek közt indulatosan 
harsogva: ”…a k… anyját mindenkinek, aki 
az én magyarságomat kétségbe vonja.” Hát, 
igen. Ez hamisítatlan őszödi vulgarizmus, 
ami meghonosodott a balliberálisok köz-
beszédében. (Természetesen a jelenlévők 
nagy tapssal jutalmazták a szónokot.) Per-
sze, Ungvári Rudolfot elég kevesen ismerik, 
de ha elolvassuk néhány írását, kissé elcso-
dálkozunk magyarságtudatán. Enyhén szól-
va is megkérdőjelezhető, ha a magyarság 
nagy gondolkodóira, tudósaira, íróira stb. 
gondolunk, akik mind megpróbáltak választ 
keresni és adni arra a kérdésre, hogy „ki a 
magyar?”, vagy „mi a magyar?” Hirtelenjé-
ben csak néhány nevet a sok közül: Györffy 
István, aki „Röpiratában” adott erre választ. 
De említhetném Babitsot, aki „A magyar jel-
lemről” c. esszékötetében gondolkodott el 
a kérdésről, vagy Illyés Gyulát, aki „Ki a ma-
gyar?” c. rövid tanulmánykötetében boncol-
gatta a kérdést. Azt hiszem, ezek a válaszok, 
amiket ők megfogalmaztak, különböző tör-
ténelmi időszakokban, politikai kurzusoktól 
függetlenül, állandó érvényességgel bírnak.

Most elég nagy válságban van az MSZP. 
Szili Katalin már kilépett, Szanyi Tibor pedig 
nagyon keményen bírálta Gyurcsányt, ami-
ért ő nem kaphatott hordószónoki szere-
pet ezen az  összejövetelen. Gyurcsány most 
mellőzte az obszcén kifejezéseket, „csupán” 
csalónak, tolvajnak és despotának nevez-
te a jelenlegi miniszterelnököt. Kedd regge-
li rádió interjújában pedig büszkén dicseke-
dett el, hogy az általa szervezett „Demokra-
tikus Platform” négyezer tagja néhány nap 
alatt összegyűjtött 2 millió 700 ezer forintot 
a tüntetések folytatására…

Nem is tudom mit mondana ezekre Ily-
lyés Gyula, aki a föntebb említett kötete 
záró fejezetében ezeket írja: ”… Az a ma-
gyar, aki bátran szembe néz a nép bajaival: 
a nemzet fejlődésének akadályaival. Aki a 
szabadságot ma is minden téren meg akarja 
valósítani. Aki a földmívesnek földet, a mun-
kásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi 
bánásmódot kíván, egyéni érdeke ellenére 
is. Aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosz-
tott láttán saját maga is sértve érzi embe-
ri, magyari mivoltában. Mit mondjak még?”

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
November 20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

HÍREK
2010. november 13-án (szom-
baton) 19 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emeleti nagytermében 

Élőzenés Táncház 
a Márton-nap jegyében 

Nagy Emese vezetésével.
Aprók tánca – kézműves fog-
lalkozás, tánc játék.
Táncház – ifjak és örökifjak 
részére.
Belépő: 200 Ft. Gyermekeknek 
6 éves korig ingyenes!

2010. november 17-én (szer-
dán) 18 órakor a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
színháztermében a Sziget 
színház előadása.
Szűts István – Koltay Gergely: 

Trója – rockopera két 
felvonásban.

Belépőjegy: 2.000 és 1.500 Ft, 
diákjegy 800 Ft.

A Refor-
mátus Nő-
s z öve t s é g 
mindenkit 
szeretettel 
hív és vár 
a már ha-

gyománnyá vált karácsonyi 
vásárára.

A vásár helye: Karcag, Rá-
kóczi út 3. (volt Leánykollégi-
um).

A vásár időpontja: 2010. 
december 3. (péntek) 9-16 órá-
ig, és december 4. (szombat) 
9-12 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép ál-

lapotban) és minden egyéb 
olyan tárgyat szívesen foga-
dunk adományként, amelyek-
re önnek már nincs szüksége, 
és jó szívvel ajánlja fel a vásár-
ra.

Az adományokat 2010. de-
cember 1-jén és 2-án (szerda, 
csütörtök) 9-16 óráig fogadjuk 
a vásár helyszínén.

A vásárból összegyűlt ösz-
szeget az idősek, egyedülállók 
és rászorultak karácsonyi sze-
retetcsomagjára fordítjuk.

Köszönjük adományát!
Református Nőszövetség 

elnöksége

Karácsonyi vásár!

- A régebbi erdeink, mint pél-
dául az Erzsébet liget, milyen 
állapotúak?

- Ezek esetében is van egész-
ségügyi ritkítás, amiket az 
erdőfelügyelőség ír elő. Sajnos 
van olyan korábbról örökölt te-
rület, ahonnan kivételre kerül-
tek a fák, és több éve hiába pró-
bálkozunk az újratelepítéssel. 
Ilyen például a sportpályával 
szemben lévő erdőterület, ahol 
a sok víz miatt évek óta siker-
telenek a telepítések. De tovább 
próbálkozunk, az ősszel is lesz 
ott faültetés.

- Sajátos használatú és keze-
lésű területek a temetők. A Vá-
rosgondnokság az utóbbi há-
rom-négy nyáron hatalmas 
munkát végzett el, hiszen több 
temető megtisztítását is vég-
rehajtották. Folytatódik-e ez a 
munka?

- Az 1. sz. kerületben, amely-
nek önkormányzati képviselője 
vagyok, néhány éve a lakosok 
és az egyház részéről is jelent-
kezett az Északi temető rend-
betételének a megoldása. Ért-
hető és jogos igény volt ez, hi-
szen a temetővel évtizedekig 
senki nem tudott érdemben 
foglalkozni. Elérkezett viszont 
az az időszak, amikor a Város-
gondnokság létszámban és sze-
mélyi állományban is felnőtt 
ehhez a munkához. Az Észa-
ki temetőt tehát néhány évvel 
ezelőtt sikeresen rendbe tet-
tük, aztán – képviselői kérés-
re – megkezdtük a munkát a 
Szívos temetőben. Az idén már 
az Ó és az Új Katolikus, vala-
mint a Déli temetőt is mun-
kába tudtuk venni. Ha létszá-
munk és anyagi lehetőségünk 

lesz rá, a következő években is 
folytatjuk. Szeretném azonban 
elmondani, hogy az a pályázati 
rendszer, amivel nagy létszámú 
munkást tudunk alkalmazni, 
az december 31-ig tart. A 2011. 
január 1-je után lehetőségeket 
egyelőre nem ismerjük.

- A két évtizede rendbe ho-
zott városi árok- és csatorna-
hálózat, a vízelvezető rendszer 
mindenesetre szintén meghálál-
ta a rendszeres karbantartást, 
mert az idei rengeteg eső sem 
okozott súlyos gondokat a vá-
rosban.

- Az biztos, hogy a Város-
gondnokság az elmúlt években 
nagyon sok energiát fektetett a 
vízelvezető árkok és a befogadó 
csatornák rendbetételébe. Egy 
ároktisztító gépet is beszerez-
tünk, amivel a kotrásokat meg 
lehetett oldani, ezért volt az, 
hogy ebben a csapadékos év-
ben sem alakult ki komolyabb 
belvíz a városban. A mélyebb 
fekvésű ingatlanokon illetve 
árokszakaszokon természete-
sen előfordultak időszakos víz-
megjelenések, de ezek nagy ré-
szét hamar mentesíteni tudtuk. 
Az árokrendszer karbantartása 
nem ért véget, folytatni kell. A 
pályázatokat is figyeljük, hogy 
azok lehetőségeivel újabb bel-
víz rekonstrukciós beruházá-
sok indulhassanak el.

- Az előrejelzés szerint hosz-
szú, kemény tél várható. A tél 
a Városgondnokság munkájá-
ban, az évszak hozta új felada-
tokkal önálló tétel. Hogyan ké-
szülnek rá?

- A figyelőkutakban mért ta-
lajvízszint magassága azt mu-
tatja, hogy ha a tél folyamán 
átlagos mennyiségű csapadék 
hullik, akkor a tavasszal, de 

akár előbb is újabb belvízre le-
het számítani. A mobilszivaty-
tyúk karbantartását elvégez-
tük, rendben vannak. A gépeket 
felkészítettük és elvégeztük az 
ároktisztítási és karbantartási 
munkák még hátra lévő részét 
is. A jövő héten lesz egy gép-
szemle, amikor majd a hótoló-
sószóró gépek állapotát ellen-
őrizzük. Azután pedig elindul-
hat a téli hóügyelet, amikor na-
gyobb csapadék vagy lefagyás 
esetén azonnal indítani tudjuk 
a gépeket. A szóróanyagok be-
szerzése is megtörtént.

- Olvasói kérdés, de a testü-
leti ülésen is szóba került a ka-
rácsonyi falu elhelyezése. Van-e 
már döntés?

- Olyan előzetes információ-
im vannak, hogy az idén a ka-
rácsonyi falu visszatér a régi 
helyére, a sétáló utcára, az ön-
kormányzat tulajdonában lé-
vő faházak pedig a Városhá-
za előtti téren lesznek felállít-
va. Ezúttal a város hangulatát 
is szeretnénk ünnepélyesebbé 
tenni – esetleg több díszt he-
lyeznénk ki, illetve műsorokat 
is szerveznénk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Őszi munkák a köztereken

Elővételi jegyek árusítása
2010. november 2-án elkezdtük a november 19-ei Rómeó 
Vérzik, Bloody Roots, Deep Inside bulira az elővételi jegyek 
árusítását!

Az elővételi jegy ára: 1.000.-Ft.
A belépő ára a koncert napján: 1.300.-Ft.
Az elővételi jegyeket a Karcagi Ifjúsági Házban lehet 

megvásárolni november 17-ig nyitvatartási időben.
Bővebb információ: www.ifihazkarcag.hu
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Par la men ti Nap ló

A mozgalmas politikai hét ese-
ményeiről nehezen lehet 28 sor-
ban írni. Pláne akkor, ha a tudósí-
tó számára a hét a budapesti tőzs-
dén indult. Hétfő reggel ugyan-
is a CIG-Pannónia Életbiztosító 
részvényeinek ünnepélyes becsen-
getésére kértek fel. A becsengetés 
gyakorlatban azt jelentette, hogy 
odalépve egy hatalmas 
elektromos csengőhöz, 
annak kapcsológombját 
kellett megnyomnom, a 
csengőszó pedig tudat-
ta mindenkivel: új pa-
pír forog a tőzsdén. Rá-
adásul magyar tulajdo-
nú biztosító részvénye, 
amire 1902 óta nem 
volt példa. Ezért bizony 
még az átmeneti fülzú-
gás is megérte!

De vissza a parlamenthez! A 
legnagyobb vita e héten az al-
kotmány módosítása körül kere-
kedett. Röviden az előzmények. 
Az elmúlt évek arcátlanul ma-
gas végkielégítéseinek visszavéte-
lére tett ígéretet a Fidesz a válasz-
tási kampányban. Júliusban az új 
parlament el is fogadta a törvényt, 
amely 98 százalékos adóval vet-
te volna vissza a 2010-ben kifize-
tett extra lelépési pénzeket. Er-

re mondta az Alkotmánybíró-
ság, hogy alkotmányellenes, va-
gyis maradjon a luxusjárandóság 
az érintetteknél. A Fidesz gyorsan 
lépett, alkotmánymódosítást nyúj-
tott be, amely mégis lehetővé teszi, 
az emberek igazságérzetével azo-
nos megoldást. Nem a kezünket 
tártuk szét, nem arról beszéltünk, 

hogy mit nem lehet, hanem meg-
oldást találtunk.

Persze a politika már csak 
olyan, nem hagyja a vitákat soha-
sem nyugvópontra jutni. Előkerül-
tek a politika és az állami-önkor-
mányzati cégek vezetőitől távol eső 
ügyek. 30 év után elküldött peda-
gógus, leépített egészségügyi dol-
gozó, vagy éppen nyugdíjba vonu-
ló köztisztviselő esete. Ilyen esetek 
valóban voltak, és ezeket el kell vá-

lasztani a jó erkölcsbe ütköző kifi-
zetésektől, de a nyilvánosság szá-
mára az ellenérdekeltek olyan ké-
pet kezdtek sugallni, hogy nincs is 
itt szó Eleonóra 120 milliós BKV-s 
végkielégítéséről, hanem egysze-
rű emberek hétköznapi dolgai van-
nak. Ez a kép pedig hamis! Csak 
2010-ben a politikai váltáshoz köt-

hetően közel 1 milli-
árd forint extra pénzről 
van szó!

Az előterjesztő Lázár 
János konzultációt kez-
dett a szakszervezetek-
kel, és ezt követően mó-
dosította a beterjesztett 
javaslatot. Maradt az 
alkotmánymódosítás, 
nőtt az összeghatár az 
egyszerűbb hétközna-
pi ügyeknél, de a visz-

szamenőleges hatály 2010 helyett 
2005 lett. Ez pedig azt jelenti, hogy 
az arcátlan, vagy, ahogy a politikai 
zsargonban meghonosodott, „po-
fátlan” végkielégítések nemcsak 
egy, hanem öt évre visszamenőleg 
lesznek megadóztatva. Ahogy azt 
az igazságérzet és a jó erkölcs dik-
tálja. (Írásom idején – szerdán dél-
ben - a parlament szavazása még 
tartott.)

Varga Mihály

Alkotmány, igazságérzet, jó erkölcs

november 12. péntek 14 óra
Köszöntés (Dr. Kapusi Lajos – orvos-igazgató)
Kátai Medi-Song műsora 
Bevezető (Dr. Aradi Erzsébet főorvos)
Egészség, betegség, tünetmentes állapot 
 (Dr. Aradi Erzsébet főorvos)
 Kérdések és válaszok
Változások és változtatások az egészségügyben (Dr. 

Szócska Miklós Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
egészségügyért felelős államtitkár)

 Kérdések és válaszok
SZÜNET 
A lúdtalp 
 (Dr. Szappanos László ortopéd főorvos)
 Kérdések és válaszok
Mit tegyek, ha utálok sportolni? 
 (Dr. Király Józsefné pedagógus – Kiskulcsosi Ál-

talános Iskola)
 Kérdések és válaszok
Könyvajánló (Dr. Aradi Erzsébet / Könyvesek)
Konzultációs lehetőség az előadókkal
 Kiállított termékek megtekintése, vásárlási lehető-

ség
Gyermekeknek kézműves foglalkozások az ebédlőben, 

a tornateremben játékos torna gyógytornászok ve-
zetésével

Zárás 17 órakor

2010. november 13. szombat 9 óra
Megnyitó  (Dr. Aradi Erzsébet főorvos)
Ne félj az orvostól, avagy mire való a kórház, mire va-

ló a járóbeteg szakrendelés? 
 (Dr. Aradi Erzsébet)
 Kérdések és válaszok
Így vizsgálunk a Gyermekkardiológián 
 (Kátainé Jakl Anna vezető ápoló - Gyermekgyógy-

ászat)
 Kérdések és válaszok
Szünet 
A helyes táplálkozás szerepe gyermekkorban, fókusz-

ban a kövérség 
 (Dr. Felszeghy Enikő gyermek endokrinológus - 

DEOEC Gyermekklinika)
 Kérdések és válaszok
Gyermekkori mérgezések 
 (Dr. Szabó Mária profilvezető főorvos - Gyermek-

gyógyászat)
 Kérdések és válaszok
Környezetvédelem és saját egészségünk 
 (Kun Linda környezetvédelmi szakmérnök, jogász)
 Kérdések és válaszok
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a ren-

dezvény fővédnökének köszöntője
Motorosok adományából vásárol műszerek és eszkö-

zök ünnepélyes átvétele 
 (Hells Angels képviselői – Dr. Aradi Erzsébet – Dr. 

Szabó Mária)
Kátai Medi-Song műsora
Zárás (Dr. Aradi Erzsébet főorvos)

Gyermek-egészségügyi Nap
2010. november 12-13.

Meghívó
A Karcag Városi Önkormányzat,

a Polgármesteri Hivatal,
a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium,

a Kiskulcsosi Általános Iskola Nevelőtestülete
és Szülői Közössége,

a Nimród Bioszálloda és Bioétterem
nevében tisztelettel meghívjuk Önt,

„A felnőttképzés, szakképzés helyzete”
című 

nemzetközi konferenciára
A konferencia időpontja: 2010. november 12. (péntek) 9:00 óra.
A konferencia helyszíne: Városháza I. sz. díszterem (Karcag, Kossuth tér 1.)
A konferencia résztvevői: Karcag és testvérvárosainak, 
Bácskossuthfalva – Délvidék–Szerbia,  Székelykeresztúr – Erdély–Ro-
mánia, Szepsi – Felvidék–Szlovákia, Krosno Odrzaňskie – Lengyelor-
szág, Longueau – Somme megye-Franciaország, Schwarzheide – Né-
metország oktatási szakértői.

A konferencia programja:
8:45 Regisztráció
 Helyszíne: Városháza 
9:00 A konferenciát levezeti: Kovácsné Kerekes Katalin, a Karcag Városi 

Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke 
9:10 A konferenciát megnyitja:
 Dobos László, Karcag város polgármestere
9:20 A szakképzés fejlesztésének eredményei
 Előadó: Módláné Görgényi Ildikó, a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttképzési Intézet főigazgató-helyettese
9:45 A szakképzés jelene és jövője 
 Előadó: Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és 

Innovációs Központ igazgatója
10:15 Szakképzés a lengyel iskolákban
 Előadó: Kwiatkowska Beata Iskolakomplexum igazgató-helyettese, 

Krosno-Odrzaňskie
10:55 A francia oktatási rendszer sajátosságai
 Előadó: Mme Florence Riquiez az amiens-i St. Martin Óvoda, Álta-

lános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola szakképzési felelőse
11:20 Felnőtt továbbképzés Németországban
 - Képzéssel küzdeni a szakképzett alkalmazottak hiánya ellen -
 Előadó: Sven Mochmann az Oberspreewald-Lausitz és a Dahme-

Spreewald körzetek munkaügynökségének területi vezetője
11:45 Folyamatos képzés a Lubuskie Vajdaságban a Zielona Gora-i Szak-

képzésfejlesztő Telep példáján 
 Előadó: Kumor Pilarczyk Izabela a Żari Felnőttoktatási Centrum 

igazgatója
12:10 A Somme megyei felnőttképzésről 
 Előadó: Colette Finet Longueau polgármestere
12:35 Alap és továbbképzés, szakképzett alkalmazottak biztosítása
 Előadó: Christiane Worrack a Wequa Kft. továbbképzési projektve-

zetője
13:00 A Térségi Integrált Szakképző Központ működésének tapasztala-

tai
 Előadó: Szűcs Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezé-

si Társulás igazgatója
13:30 Zárszót mond:
 Kovácsné Kerekes Katalin, a Karcag Városi Önkormányzat Oktatá-

si, Kulturális és Sport Bizottságának elnöke

15:00 A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium új tan-
műhelyének ünnepélyes avatása

Helyszín: Karcag, volt Laktanya területe
Köszöntőt mond: Dobos László Karcag város polgármestere,
 Karcagi Nagy Zoltán, a JNSZ Szakképzés-szervezési  Társulási Tanács el-

nöke
A tanműhelyt felavatja: dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
 Varga Mihály Miniszterelnökségi államtitkár,
 Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés Elnöke 
A tanműhelyt bemutatja: Puháné Urbán Katalin, a Varró István Szakisko-

la, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója
Az avatóünnepség helyszínére 14.45 órakor autóbusz indul a Varró úti kollé-

gium előtti parkolóból.
A projektet az Európai Unió 
„Európa a Polgárokért” program
keretében támogatta 
„ 2007 – 2013 ”.

A tanműhely kialakítását
a Karcag Városi Önkormányzat
a TIOP 3.1.1-2008-0007 projekt 
keretében valósította meg.

Támogató:
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Lélek és galamb
November 6-án a Városi 

Csokonai Könyvtár olvasó-
termében dr. Ötvös Lász-
ló nagytiszteletű urat, refor-
mátus lelkipásztort, biblia-
kutatót és költőt köszöntötték 
80. születésnapja alkalmá-
ból. A „kunok prédikátora” 
1930. szeptember 16-án szü-
letett Hajdúnánáson. Hívei, 
ifjabb és idősebb barátai két 
újabb kiadványát is kézbe ve-
hették a találkozón: a Lélek 
és galamb című versesköny-
vét, illetve Melius Juhász Pé-
ter egyik bibliafordításának 
hasonmás kiadását, amely 
egyébként Bölcskei Gusztáv 
püspök ajánlásával, valamint 
Heltai János, továbbá Bánfi 
Szilvia tanulmányával jelent 
meg. Ötvös László szerkesz-
tői összefoglalását dr. Var-
ga Gyöngyi és Tóth Mária ta-
nárnő fordította angol illetve 
német nyelvre.

Az ünnepi ülés menetét 
Nagy Mihályné könyvtárve-
zető irányította. Megnyitó 
szavai után ő a könyvtár, dr. 
Varga Gyöngyi a Kunhalom 
Polgári Kör, Kovácsné Kere-
kes Katalin Karcag város ne-
vében adott át ajándékokat 
Ötvös Lászlónak.

A műsor keretét a Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium nyolctagú kamara-
kórusa teremtette meg, amely 
Szabóné Székely Éva vezeté-
sével híres zsoltárokat éne-
kelt.

Vadai Viktória gimnáziumi 
tanuló a költő Nem maradha-
tok távol és Meghódol előtted 
lelkem című versét mondta el 
megható átéléssel.

Nagytiszteletű Koncz Ti-
bor vezető lelkész úr a 
laudatioban röviden felvá-
zolta Laci bácsi életútját, ki-
emelte érdemeit: töretlen is-
tenhitét, a magyar nyelv sze-
retetét, magyarságát, gazdag 
ismerettárát, humánumát, 
szerénységét, irigylésre mél-
tó szorgalmát és állhatatos-
ságát. Idézte egyik rövid ver-
sét, a mindössze három so-
ros Imádkozzál és dolgoz-
zál címűt, amit Sárospatakon 
írt 2002. május 18-án: „Add 
meg Uram, hogy változzon / 
a mi munkánk imává, / és az 
imánk munkává...” Ennél töb-
bet pap – mondotta Koncz 
Tibor – nem kívánhat magá-
nak.

Rideg István a költő min-
dig fiatalos, tettre kész alakját 
mutatta be a Lélek és galamb 
ciklus segítségével, ame-
lyet Rideg Enikő Alexandra 
gimnáziumi tanuló elemzé-
se alapján írt. A ciklus tizen-
három versből épül fel. Ezek 
a versek háromfélék: imádsá-

gok, leíró versek és jellegzetes 
isten-ember versek. A ciklus 
a tartalmas élet bizonyosságát 
hangsúlyozó Lélek és galamb 
című verssel ér véget: „A ta-
nítvány hálaadással / mondja 
kérését – bizonyossággal...” 

Laci bácsi elérzékenyül-
ve mondotta el életútjáról, 
hogy „Hálás vagyok, boldog 
vagyok, mert Istentől ajándé-
kot kaptam emberek által. Az 
életem azt példázza, ami ránk 
bízatott, azt végig kell csinál-
ni.” Ő, aki egy tanyasi isko-
lából indult, Brüsszelben, az 
Európai Parlament épületé-
ben felmutathatta az ő gon-
dozásában és Tőkés László 
püspök ajánlásával megjelent 
Melius Juhász Péter-féle bib-
liafordítást, Szent Jób köny-
vének hasonmás kiadását. 

Laci bácsi az újdonság ere-
jével avat be műhelytitkaiba. 
Kötetének három cikluscí-
me például – Isten és munká-
ja, Mester és tanítvány, Lélek 
és galamb – a Szentháromsá-
got idézi.

A találkozó műsoros része 
a Benedek Elek szerinti leg-
szebb zsoltár, a 90. szoltár el-
éneklésével ért véget. A refor-
mátus magyarság néphim-
nuszát Bocskai hajdúi tették 
népszerűvé, amikor harcba 
indulva énekelték. Erdélyben 
– mondotta Laci bácsi – ezt 
énekelték a székelyek a betil-
tott magyar Himnusz helyett, 
és a népi írók összejövetele-
in is mindig felhangzott ez az 
áldást kérő és bűnbánó imád-
ság.

Irodalmi monográfiáiért 
és kutatásaiért Ötvös Lász-
ló az idén Váci Mihály-dí-
jat kapott, mert munkássága 
a nemzeti összefogás esélyét 
erősíti, a népben és nemzet-
ben való gondolkodás elsőd-
legességét szorgalmazza. A 
díj rangját az is meghatároz-
za, hogy elsőnek Balázs Jó-
zsef, másodiknak Ratkó Jó-
zsef kapta.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő programja ugyan-
csak a Városi Csokonai 
Könyvtárral lesz közös: no-
vember 15-én (hétfőn) 17 
órai kezdettel a városi könyv-
tár olvasótermében Ruzicska 
Ferenc helytörténész a 60 év 
(1950-2010) című könyvet 
mutatja be, amely a hortobá-
gyi kényszermunkatábor ál-
dozatainak emlékére készült. 
A tanúságtevő kötet egyné-
mely problematikáját majd 
dr. Kenyeres Imre egyesüle-
ti elnök világítja meg. A ren-
dezők mindenkit szeretettel 
várnak.

R. I. 

Mindez egyébként a me-
gyei önkormányzat által meg-
pályázott Jászkun Kapitányok 
Nyomában Projekt keretén be-
lül valósulhatott meg, de még 
a Látogatóközpont is ennek ré-
szeként készülhetett el az egy-
kori Kézművesek házában.

A múzeum épületén be-
lül pedig a látogatóbarát fej-
lesztések fejeződtek be; elké-
szült a mozgáskorlátozott feljá-
ró, kialakításra került egy láto-
gatói vizesblokk – aki járt ide, 
az tudja hogy azelőtt ilyen nem 
volt – és a teljes elektromos há-
lózat is kicserélésre került, va-
lamint a fűtési rendszer is mo-
dernizálódott.

– Mikor költözhettek vissza? 
Jelenleg hogy működik az intéz-
mény, hiszen az új állandó kiál-
lítás még nem került berende-
zésre.

– Augusztus végéig tartott a 
felújítás, majd pedig az átadás-
átvétel. Szeptemberben kezd-
hettük meg a visszaköltözést. 
Ennek során az összes bútort, 
polcrendszereket vissza kel-
lett építenünk. Ehhez nagyon-
nagy segítséget kaptunk a Vá-
rosgondnokságtól. Azt itt rög-
tön megemlíteném, hogy aki 
most belép az épületbe, az egy 
teljesen más elrendezéssel ta-
lálja szembe magát. Megszűnt 
az elrekesztett teremőri fül-
ke, és a szűkös előtér. Ma már 
egy tágas, mondhatni recepció, 
vagy információs pult várja a 
látogatót. Ez a rész majd külön-
böző kiadványokkal lesz fel-
töltve, található itt ruhatár is, 
és majd egy érintőképernyős 

monitor is be lesz építve, ame-
lyen fotókat és bővebb infor-
mációkat lehet majd találni er-
ről a projektről.

Jelenleg a nyolcezres könyv-
állományunk áttakarítása, ren-
dezése zajlik, az adattár és a fo-
tótár már a helyére került, azo-
kat már lehet használni, tehát a 
múzeum tudományos kutatá-
sok céljára már alkalmas. Ha 
valaki bármilyen kutatáshoz, 
vagy esetleg szakdolgozathoz 
szeretne adatot gyűjteni, an-
nak már tudunk segíteni.

– Az új állandó kiállításhoz 
már beadták a pályázatot, de 
mégsem érkezett hozzá támo-
gatás. Mi lesz a következő lé-
pés? Miért nem valósulhat meg 
egyelőre az új tárlat?

– Mivel olyan nagy volu-
menű volt a felújítás, teljesen 
szét kellett szedni a régi tárla-
tot, amely egyébként már har-
mincnyolc éves volt. Az instal-
lációs rendszer teljesen elörege-
dett, a posztamensek is elértek, 
vagy elpenészedtek. Ezt már 
nem lehetett visszaállítani. 
Természetesen a kiállított tár-
gyakat biztonságba helyeztük. 

Manapság egy múzeumban 
egy teljesen új kiállítás megépí-
tése, berendezése, 25 millió fo-
rint körül kezdődik. Na most, 
ebben a projektben nem pá-
lyázhattunk kiállításra, így tel-
jesen más forrást kellett keres-
ni. A minisztériumnak léte-
zik az úgynevezett Alfa prog-
ramja, melynek keretében lehet 
10 millió forintnál többe ke-
rülő kiállításokra pályáza-
tot benyújtani. Mivel mi a me-
gyei önkormányzat fenntartása 
alatt működünk, ezért a megye 

pályázhatott – természetesen 
mi írtuk a forgatókönyvet és a 
látványtervet. Nos úgy néz ki, 
hogy szinte az Alfa program az 
egyetlen olyan lehetőség ami 
állandó kiállításokra tud anya-
gi támogatást biztosítani. Ez a 
program tavaly és tavaly előtt 
is 227 millió forinttal gazdál-
kodott...

– Ami országos viszonylat-
ban nem egy óriási összeg, sőt... 

– Igen, így van, nem egy 
nagy összeg. Például az egyik 
környékbeli múzeum 57 mil-
liót kért a kiállítására, szóval 
ebből a szemszögből vizsgálva 
tényleg nem elegendő ez a ke-
ret mindenre. 

Mi arra kaptunk pénzt, 
hogy a forgatókönyvet átdol-
gozzuk, mert a bizottság sze-
rint nagyon jól sikerült, de 
ez egy tudományos publi-
kációnak felel meg. Kicsit 
most visszább kell venni be-
lőle, egyszerűsíteni kell, hogy 
emészthetőbb legyen. En-
nek a programnak az a lénye-
ge, hogy minél több diákot, is-
kolást bevonjunk a látogatói 
körbe, és hogy azok jól érez-
zék magukat, hogy minél több 
múzeumpedagógiai foglalko-
zást tarthassunk.

Ennek szellemében kell át-
alakítanunk a kiállítási prog-
ramunkat, ami nem ilyen volt. 
De addig is – amíg ezt jövőre 
be tudjuk nyújtani – azon dol-
gozunk, hogy pénz nélkül mi-
lyen kiállításokat tudunk meg-
valósítani. Egyrészt időszaki 
tárlatokat, illetve olyat is, ame-
lyik a nagyobb teret ki tudja 
tölteni átmenetileg.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Ideiglenes tárlaton gondolkoznak

A Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központ 
Növénytermesztési és Kerté-
szeti Igazgatóság (Budapest) 
és MgSZH JNSZ megyei Ve-
tőmag-felügyeleti Osztály 
(Szolnok) szakembereit lát-
ták vendégül 2010. novem-
ber 3-án az Agrohungária 
Kft. központi telephelyén. 
A zárkörű tanácskozáson a 
vendéglátó dr. Farkas Béla 
az Agrohungária cégcsoport 
tevékenységét, lehetősége-
it, elképzeléseit mutatta be, 
Ertseyné dr. Peregi Katalin, a 
MgSZH Központ Növényter-
mesztési és Kertészeti igaz-
gatója, a Vetőmagvizsgálók 
Nemzetközi Szövetségének 
elnöke a vetőmagtermesztés-
sel kapcsolatos aktualitások-
ról szólt. 

Dr. Farkas Bélát, az 
Agrohungária Kft. ügyveze-
tőjét a tanácskozás szüneté-
ben a cég jelenéről, kilátásai-
ról kérdeztük. Mint elmondta, 

a többféle nehézséggel is szá-
molniuk kell. A jó minőségű 
vetőmagra ugyan nagy szükség 
van, hiszen az éghajlati szélső-
ségek hatását (vagy azok egy 
részét) a jó minőségű, megbíz-
ható vetőmaggal lehet kivéde-
ni. Magyarországon azonban 
visszább csúszott a fémzárolt 
vetőmagok használata. Ennek 
az oka részben a pénztelen-
ség, részben pedig az a jelen-
ség, hogy a gazdák közül sokan 
nem tulajdonítanak jelentősé-

get a fémzárolt, igazolt eredetű 
vetőmag beszerzésének. A ve-
tőmag szaporítóknál, kereske-
dőknél is lejátszódott egy sze-
lekció, aminek következtében 
csak a legjobbak tudtak fenn-
maradni. Az Agrohungária 
cégcsoport „jól van!”, terméke-
iket ebben az évben is értékesí-
teni tudták, sőt! a Partiumba, 
Erdélybe egy kisebb mennyisé-
get pedig Nyugat-Európába is 
exportáltak. 

Elek György

Tanácskozás a vetőmagtermesztésről
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2010. november 2–5. között 
a Kováts Mihály Általános Is-
kola pedagógusainak, támo-
gatóinak lehetősége nyílt ellá-
togatni Lengyelországba, ahol 
tiszteletünket tettük Krosno 
Odrzanskie-ben, a testvérvá-
rosunkban, valamint az innen 
16 km-re eső testvériskolában 
Wezyskachban a Zespól Szkól 
iskolában.

Iskolánk több nyertes pályá-
zat részese, így a TÁMOP-3.4.4 
„Összefogás a Kováts-
Tehetségpontért” pályázat se-
gítségével szakmai ismereteink 
bővítése érdekében nem csu-
pán Magyarországon, hanem 
külhonban is bővíthettük tu-
dásunkat.

A baráti ország olyan 
 messze van, hogy a kilométe-
rek könnyebb legyőzése érde-
kében összekötöttük a kelle-
mest a hasznossal és utunkat 
Oswiecim azaz Auschwitz fe-
lé vettük. Ott koszorút helyez-
tünk el a haláltáborban szen-
vedett magyar áldozatok em-
lékére állított épületblokkban. 
Megtekintettük a tábor más ré-
szeit is, ahol megrendültséggel, 
vegyes borzalommal álltunk 
meg a kiállított képek, szöve-
gek és tárgyak előtt.

EZT MINDENKINEK LÁT-
NIA KELLENE!

Az élményeket elraktározva 
indultunk tovább az úticélunk 
felé.

A testvériskola vezetői, 
Iwona Skolozubov igazgató-

asszony és helyettese köszön-
tött bennünket másnap dél-
előtt a festői szépségű faluban, 
az új és hallatlan praktikusan 
és esztétikusan felszerelt léte-
sítmény bejáratánál.

A barátságos fogadtatást kel-
lemes hangulatú beszélgetés és 
teázás követte.

Bepillantást nyerhettünk né-
hány tanítási órába, az iskola 
projektírási tanácskozásába és 
a tanulók tanórán kívüli ered-
ményes tevékenységébe, melyet 
egy kis műsor formájában él-
vezhettünk.

A felejthetetlen élmények 
mellé egy szomszédos nagyvá-
ros – Zielona Góra – neveze-
tességeinek megtekintését kap-
tuk csokorba kötve.

A kissé szeles időjárás elől 
egy pazar pálmaház vendég-
szeretetét élvezhettük egy csé-
sze innivaló mellett.

Utunk során Győrfiné 
Dudzinska Maria tolmácsunk 
rendíthetetlen munkája során 

az apró részletek sem marad-
tak lefordítatlanok.

Abban a nagy megtisztelte-
tésben volt részünk (többször 
is), hogy a térség polgármestere 
Andrzej Chinalski személyes 
jelenlétével erősítette a lengyel-
magyar kapcsolatot.

A hamarosan bekövetke-
ző helyi választási feladatok és 
kötelezettségek között is talált 
alkalmat arra, hogy pár ked-
ves szóval bátorítsa a helyi és 
a karcagi pedagógusokat a to-
vábbi munkára és együttmű-
ködésre. Nincs olyan távolság, 
amelyet kisebb – nagyobb ne-
hézségek árán le ne tudnánk 
küzdeni.

Bízunk benne, hogy ez a 
kapcsolat  gyümölcsöző lesz a 
jövőben és alkalmunk lesz vi-
szonozni a vendéglátást és to-
vább gazdagítani a tanítási 
módszereink tárházát.

Kováts Mihály Általános 
Iskola

pedagógusai, támogatói

Lengyelországban jártunk

Október elején Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Tu-
risztikai Védjegye címmel 
tüntették ki a két éve meg-
nyílt karcagi négycsilla-
gos Nimród Bioszálloda és 
Bioéttermet. A zsűri érté-
kelése szerint a megyei pa-
lettán még fiatalnak számí-
tó Nimród mint bioszálloda, 
és bioétterem olyan szolgál-
tatást, különlegességet je-

lent, ami országosan is egye-
dülálló. Amint Nagy Melin-
da, a Nimród bioszálloda ér-
tékesítési vezetője elmondta, 
a szállodát elsősorban a kon-
ferenciákra érkező és átuta-
zó vendégek veszik igénybe. 
A biogazdálkodást és termé-
keket népszerűsítő rendezvé-
nyeik között az idén – hagyo-
mányteremtő szándékkal – 

több bionapot is szerveztek. 
Volt ilyen György napkor, au-
gusztusban, és Mihály napkor 
is, de decemberre is terveznek 
egyet. A decemberben meg-
rendezésre kerülő Szent Mik-
lós napi bionap alkalmából az 
országban egyedülállóan a házi 
disznótorosok és a házi pálin-
kák csapnak össze. Az eddig is 
kimagasló szolgáltatásaik kö-
zött a wellness részleg erősíté-

sét tervezik, s kerékpáros lehe-
tőséggel és szolgáltatással kí-
vánnak csatlakozni a Tisza-ta-
vi Túraközpont hálózathoz, 
ezzel is bővítve a szolgáltatá-
sok körét.  A Jász-Nagykun-
Szolnok megye Turisztikai 
Védjegye címet három évig vi-
selik majd, melyet ezt követően 
felülbírálás után újabb három 
évre megvédhetnek.

A megye egyik 
turisztikai védjegye
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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.

Pályázat
A Kováts Mihály Általános Iskola (Karcag) a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A alapján pályáza-
tot hirdet 1 fő gazdasági ügyintézői munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kováts Mihály Általános Iskola (Karcag, 

Kálvin u. 9.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Pénzügyi, munkaügyi 

kapcsolatok ügyintézése, analitikus nyilvántartások vezetése, ké-
szítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Mérlegképes könyvelő. Felhasználói szintű szá-
mítógép kezelői ismeretek, 3 éves szakmai munkatapasztalat. 
Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú közgazdasági kép-
zettség, államháztartási felsőfokú képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Iskolai végzettséget iga-
zoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
részletes, kézzel írott szakmai önéletrajz referencia megjelöléssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását 
követően nyolc napon belül. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 15.
A pályázatok benyújtásának módja: az igazgató részére postai 

úton, vagy személyesen Karcag, Kálvin u. 9. sz. címre, és e-mail-
ben a chrapagi@kovats-karcag.sulinet.hu

A pályázat elbírálásának módja: Munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: Nyolc munkanap.
Részletesebb információ kérhető: 
Chrappánné Papp Ágnes igazgató, tel: 59/503-417; 20/379-4800.

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
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Novemberi, szokatlanul lan-
gyos szellő görgette a Varró ut-
ca fáinak őszi színpompás le-
veleit november 5-én délután. 
Az utca csendjét időskorú-
ak lépteinek kopogása zavar-
ta meg. Ők a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium ebédlőjébe igye-
keztek. Itt rendezhették har-
madik nyugdíjas találkozóju-
kat. Rövid idő alatt mosolygós, 
csillogó szemű vendégek töl-
tötték meg a kollégium ebéd-
lőjét. A légkör az egymás irán-
ti szeretetet, örömet sugározta. 
104 kedves nyugdíjas találko-
zott itt, hogy az elmúlt dolgos 
évtizedek emlékeit felidézze.

A megnyitó és az eltávozot-
takról való megemlékezés után 
a Kátai Gábor Kórház és Ren-
delőintézet volt főigazgatója, 
dr. Zsembeli József igazgató úr 
köszöntötte a résztvevőket. Az 
üdvözlő szavak és pohárkö-
szöntő elhangzása után kezde-
tét vette a bőséges és ízletes va-
csora elfogyasztása. A szépen 
díszített asztalok a finom fala-
tokkal megrakott terhüket alig 
bírták elviselni. A gasztronó-
miai örömöket követően az est 
hangulata egyre jobban foko-
zódott a jókedvű beszélgetések 
és koccintgatások következ-
tében, amit még a jó zene fo-

kozott, bár kicsit hangosabb-
ra sikerült. A tombola sorsolást 
már nehezen várták a résztve-
vők, hogy kinek hogy kedvez 
a szerencse. Volt is ok az izga-
lomra, mivel sok kisorsolás-
ra váró tárgy gyűlt össze – kö-
szönet az adakozóknak. Kettő 
szerencsés nyerte biztosan na-
gyobb örömmel térhetett ha-
za, mivel ők a fődíjak nyertesei 
lehettek. Nagyon köszönjük a 
felajánlóknak.

A Kun-Mediátor Utazá-
si Iroda vezetőjének, Dobrainé 
Marika ajándékával az egyik 
szerencsés nyertesünk egy na-
pot Bécsben tölthet Adventkor. 
Megismerkedhet a híres Bécs 
nevezetességeivel, és a csodála-
tos adventi fényben és hangu-
latban úszó várossal. 

Másik fődíjasunk a Kunlo-
varda igazgatójának, Mészáros 
Zsolt úrnak az ajándékát nyer-
te. Lehetősége lesz megismer-
kedni a lovarda csodás szép la-
kóival, a szebbnél szebb lovak-
kal, a környezettel, az ott dol-
gozók munkájával.

Az est hátralévő óráiban a 
derű, a jókedv, a vidámság volt 
jellemző. A jó zene hallatán 
még a fájós lábak, csípők is fe-
ledésbe merültek, mivel egy kis 
tánc is sorra került. Fergeteges 
hangulat volt.

Azért, hogy a találko-

zónk jól sikerültnek nevezhe-
tő, köszönet segítőinknek is, 
akik kérésünkben támogat-
tak bennünket. Köszönjük a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium 
intézményvezetőjének a kollé-
giumi ebédlő termének bizto-
sításáért. Köszönet Mészáros 
Zsoltnénak, az Essen Kft. ügy-
vezető igazgatójának és mun-
katársainak fáradozásáért és 
az ízletes, finom vacsora bizto-
sításáért és a figyelmes kiszol-
gálásért. Köszönjük a Karca-
gi Hírmondó Szerkesztőségé-
nek, hogy felhívásunkat több-
szöri alkalommal is közhírré 
tették. A jó hangulathoz a zene 
is kell, így köszönet illeti Far-
kas Judit kisújszállási zenészt. 
Köszönjük a Kun-Mediátor Te-
levízió munkatársának, Pán-
ti Imre úrnak és riportertár-
sának fáradhatatlan munkáju-
kat, akik felvételeik, riportja-
ik készítésével lehetővé teszik, 
hogy az idők múlásával is visz-
szaidézhessük e szép estét. Kö-
szönet mindenkinek, akik je-
lenlétükkel támogatták a ta-
lálkozó sikerét, vagy bármiben 
segítettek.

- A jó szívű adakozót az Is-
ten is szereti. -

Bogdán Istvánné  

Nyugdíjas egészségügyi dolgozók találkozója

A Kiskulcsosi Általános Is-
kola diákjai és kísérőik élmé-
nyekben gazdag napokat töl-
töttek Szepsiben. 

2010 októberének első heté-
ben, a szepsi Magyar Tannyel-
vű Alapiskola és Gimnázium 
diákjai illetve pedagógusai, az 
immár hagyománynak számí-
tó testvériskolai cserekirándu-
lás soros szervezőiként fogad-
ták a Magyarországról érke-
zőket. 

Az első nap az ismerkedés 
jegyében telt. A diákok foci-
ban és kosárlabdában mérhet-
ték össze tudásukat. A baráti 
mérkőzések vidám hangulat-
ban teltek, gyönyörű helyze-
tekkel, sportszerű versengés-
sel és olykor igen szoros küz-
delemmel. A kosárlabdában és 
fociban elért eredmények ösz-
szesítése után végül a szepsi 
iskolára szállt a vándorkupa, 
amely a két iskola barátságát 
jelképezi. A vándorkupa mel-
lett több díjat is kiosztottak a 
szervezők, mint például a leg-
szimpatikusabb sportoló díját, 
mert hát bizony ilyen is volt 
bőven, nehéz is volt a válasz-
tás. A mérkőzések után min-
denki jól elfáradva tért meg a 
fogadó családjához, ahol egy 

jó adag vacsora mellett ismer-
kedhettek meg egymással. 

A második nap, ragyogó 
napsütéses jó reggel üdvöz-
lése után, a szepsi és karcagi 
csoport közösen vágott neki 
a délelőtti kalandoknak. Elő-
ször Krasznahorka várát hó-
dították meg a lelkes fiatalok, 
akik sok érdekességet láthat-
tak és tapasztalhattak az el-
múlt évszázadok kincseiből, 
történelmi hagyatékaiból. Az 
első kaland után a csoport a 
betléri Andrássy-kastély fe-
lé vette az irányt, ámde mie-
lőtt ott is megvetette volna lá-
bát, egy jó ebédre betért egy 
közeli fogadóba. A finom la-
koma után újra útnak indult a 
társaság, és ki-ki akkora sétát 
tett a kastély-kert feltérképe-
zésére, amennyit csak a cipő-
je talpa elbírt. A felderítést kö-
vetően a csapat újra összeállt a 
megbeszélt időpontban és he-
lyen, egy újabb várlátogatás 
erejéig. A betléri kastély belső 
túrája után, kellő elfáradással, 
arra a megállapításra jutot-
tak, hogy mindenki talált vol-
na olyan belsőépítészeti kellé-
ket, ami jól mutatna a szobája 
falán, szekrénye polcán, netán 
a fürdőszobájában. Hiába, a 

szépségekkel nehéz volt betel-
ni.  A megfáradt kalandorok 
végül buszra szálltak, és visz-
szavágtattak Szepsibe. A dél-
után hátralévő részében a diá-
kok szabad programokon vet-
tek részt fogadó családjaikkal, 
míg a kísérők egy baráti ta-
nár-tanár kosárlabda viadalt 
vívtak egymással, amely ren-
geteg vidám pillanattal töltöt-
te meg a résztvevők szívét-lel-
két. 

A harmadik nap délelőttje 
Szepsi főterén telt, ahol min-
denki kedvére kutakodha-
tott a szerettei számára vala-
mi meglepetésen, apró ajándé-
kon. A három napos kirándu-
lás egy gazdag ebéddel zárult, 
amely után a kiskulcsosi csa-
pat könnyes búcsút vett foga-
dó társaitól és hosszú útra ke-
rekedett. Vége??? Még nem! 
Várjuk a szepsieket jövő év-
ben.

Köszönet a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolának, az isko-
la Diákönkormányzatának és 
Szülői Közösségének e felejt-
hetetlen három napért.

Gupcsó Tímea
iskola pszichológus

Kiskulcsosi diákok Szepsiben
Testvériskolai cserekirándulás

 A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága

szeretettel meghívja Önt a

„Gyermekgyógyászat aktuális kérdései”
címmel tartandó utó-akkreditált rendezvényére

Célcsoport: Szakorvosok, orvosok, háziorvosok, gyermekgyógyászok, 
belgyógyászok, szülész-nőgyógyászok, sebészek, fogorvosok, gyógy-
szerészek, pszichológusok.

Helyszín: Kátai Gábor Kórház előadóterme.
Időpont: 2010. november 25. 14.00 óra.

Előadások:
14:00 Dr. Szegedi István  klinikai adjunktus
 Sphaerocytosis
14:30 Dr. Aradi Erzsébet  főorvos
 Streptococcus B infectio gyermekkorban (Esetbemutatás)
15:00 Dr. Szabó Mária profilvezető főorvos
 Macskakarmolási betegség
15:30 Dr. Sólyom Zsolt főorvos, Dr. Ferencz Reiff Anikó főor-

vos, Dr. Bogdányi Katalin orvos-munkatárs (Astellas)
 Atópias dermatitis, ekcéma és modern kezelési lehetőségek
16:00 Hozzászólások, megbeszélés, tesztírás
Szakdolgozóinkat is szeretettel várjuk!

 Dr. Kapusi Lajos Dr. Szolnoki Erzsébet Dr. Szabó Mária
 orvos-igazgató Tudományos Bizottság Profilvezető főorvos
  elnöke

„Vakbarát településért”
A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Egyesületének programja
KARCAGON

2010. november 15-18.

„Bőröndbe zárt sötétség” – interaktív bemutató tanulóknak

A Kováts Mihály Általános Iskolában november 15-étől 18-
áig naponta 9 – 15 óráig;

„Erre csörög a dió…” – játékos foglalkozás óvodásoknak

A Táncsics krt. 19. sz. tagóvodában november 15-én 10 óra-
kor;
„Segítséggel könnyebb!” – bemutató a segítségnyújtás for-
máiról egészségügyi szakdolgozóknak

A Kátai Gábor Kórházban november 15-én 13 órakor;
„Fogadóóra” - az egyenlő esélyű hozzáférés jegyében

 A Karcag Város Polgármesteri Hivatalban november 16-án 
14 órakor;
„Miben segíthetünk?” – helyzet- és igényfelmérés a látássé-
rült emberek szűkebb környezetében november 17-én dél-
előtt;
„Érints is engem” – információs nap egyesületünk helyi tag-
jai részére

A Városi Csokonai könyvtárban november 17-én 13 órakor;

Szívesen állunk minden látássérült és látó embertársunk 
rendelkezésére november 17-én, szerdán 13 és 15 óra között 
a Városi Csokonai könyvtárban (Dózsa Gy. utca 29.), ahol 
tájékozódhatnak egyesületünk szolgáltatásairól, program-
jairól.

Tisztelt karcagi lakosok!
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Városgondnoksá-
ga Csemetekertjében az előző 
évekhez hasonlóan, lehetőség 
van facsemeték beszerzésére. 
A közterületen kiültetésre ke-
rülő csemeték ingyenesen el-
vihetők, magánterületre pe-
dig térítés ellenében. Az ár-
jegyzék és egyéb felvilágosítás 

a Csemetekertben személye-
sen, vagy az alábbi telefonszá-
mon kapható: Béres Attila er-
dész +36/30-676-7377.

Csemete kiadás: hétfőtől 
péntekig 8-9 óráig, vagy tele-
fonos egyeztetés alapján.

A facsemeték közterületre 
történő kiültetése ellenőrzés-
re kerül!

V. Ö. Városgondnoksága

Felhívás
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás 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 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak 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 (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 
fürdőszobás, 2 WC), 2 főbejá-
ratos, tetőteres családi ház 120 
m²-es díszkertes, összkomfor-
tos, lakható melléképülettel és 
garázzsal eladó. Vállalkozásra és 
több generáció együttlakásá-
ra 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 
családi ház garázzsal eladó. Tel.: 
+36/30-263-0909.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi 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 + mellék-
épületek, 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.
Kórház úti garázssoron garázs 
kiadó vagy eladó. Tel.: +36/30-
644-7542.
G a r á z s  e l a d ó  v.  k i a d ó  a 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Városközpontban, csendes kör-
nyezetben (Rákóczi utca) három 
szobás, gázfűtéses, kertes csa-
ládi 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, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától).

Szondi utcán szép nagy ház el-
adó rendezett, nagy udvarral. 
I.ár: 15 M Ft. Tel.: +36/70-349-
2163.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. 
alatti 3 szobás + nappalis + ga-
rázsos ház eladó, vagy Pest kör-
nyékire cserélhető, ill. kisebb la-
kás beszámítok értékegyeztetés-
sel. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcagon, a Varró utcán garázs 
kiadó. Tel.: +36/30-259-7124.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 üz-
letember, aki úgy érzi, hogy be-
lül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is 
igényes, kimondottan csinos tár-
sát hosszú távú kapcsolatra 35 
éves korig. Tel.: +36/20-280-1944.

Állat
Sziámi kiscicák eladók. Tel. : 
+36/30-427-0323.
Játékos foxi kutya ingyen elvihe-
tő. Tel.: +36/70-772-5259.
Hasas kocák, hízó, süldő, gyön-
gyös eladó. Kukoricát beszámí-
tok. Tel.: 59/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A 
terrorizmus csendes ellenszere. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolc-
ok eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lép-
cső rács, nagy kutyaház, rácsos 
kiságy + pelenkázó eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; 80 l-es villany-
bojler; 20 kg-os kos bárány ol-
csón eladó. Tel.: +36/20-358-
2348.
Bontot t  ajtók és különbö -
ző méretű 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 te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.400 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
„ H u l l  a  f á n a k  a  l e v e l e ” 
Nyomában az őszi köddel érke-
zik a hópihe. Mindkettőre felké-
szülhet erős kötésű cirok és vesz-
sző seprűvel. Kapható a karcagi 
piacon vagy a Takács P. u. 9/b. sz. 
alatt Jani bácsinál.

F É G - C  1 8  g á z k a z á n  + 
thermostat; Szamara új alkatré-
szek + gumi; 2 db Punto lengés-
csillapító, új tükör; hosszú télika-
bát; öltöny; régi biblia, énekes-
könyv, fényképező eladó. Tel.: 
+36/30-995-6929.
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.
4 részes jó állapotú barna szek-
rénysor eladó. Tel.: +36/20-505-
3467.
Eladó szekrénysor, TV-állvány, 
gardrób szekrény, konyhabútor, 
ülőgarnitúra, masszázs kád, szá-
mítógép asztal, tűzhely, stb. Tel.: 
+36/70-772-5259.
200 l-es fagyasztószekrény, 200 
literes villanybojler, hentelő asz-
tal, húsvágó tőke, bödön és ke-
rámia savanyító edény eladó. 
Tel.: +36/70-326-7291.
ZC-18 gázkazán eladó (7.000 Ft). 
Tel.: +36/30-318-9250.
Helloween koncertre, november 
28-ra a Petőfi csarnokba jegy el-
adó. Ára: 10.000 Ft. Tel.: +36/70-
349-2163.
Pe l e nk á zó s ze k ré ny e la d ó 
(15.000 Ft). Tel.: +36/30-330-7847.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. 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.
Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás vidékről is. Tel.: +36/30-336-
6142.
Ásást, fa összevágást és behor-
dást, kertben és ház körüli mun-
kát, stb. vállalok. Tel.: +36/70-
350-5308.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást, középfokú 
érettségire felkészítést vállalok. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Apróhirdetés
A Madarász Imre Egye-

sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Testnevelés és 
Gyógytestnevelés Munkakö-
zössége október 14-én 12. al-
kalommal szervezte meg a 
„Kelj fel Jancsi” ügyességi ve-
télkedőt nagycsoportos óvo-
dás gyermekek és játékos ked-
vű szüleik részére.

Az óvodákban már hetek-
kel ezelőtt nagy izgalommal 
készültek az óvó nénik és a 
gyermekek a sportvetélkedő-
re, alakították a csapatokat és 
igyekeztek minél gyorsabban 
végre hajtani a feladatokat.

A vetélkedőt az esős időjá-
rás miatt a sportcsarnokban 
sikerült megszervezni a ko-
rábbi, hagyományos helyszín 
a Zöldfa úti Óvoda helyett.

A Sport Szolgáltató Köz-
pontot ezen a lelkesedéssel 
fűtött őszi délutánon a város 
óvodásai és a szurkolók töltöt-
ték meg. A gyermekek és szü-
leik jó hangulatban, vidáman 
versenyeztek, összemérték 
ügyességüket, gyorsaságukat. 
A legfürgébbnek a Táncsics 
19. Óvoda csapata bizonyult 
és így most először kerülhe-
tett hozzájuk a „Kelj fel Jan-
csi” vándorkupa.

 Gratulálunk a Táncsics 
19. Óvoda Margaréta és Csi-
be csoport lelkes csapatának 
valamint a felkészítő óvó né-

niknek: Perge Tibornénak, 
Nagyné Varga Csillának, 
Krézné Szabó Katalinnak és 
Gyarmati Adriennek!

Rendezvényünket támo-
gatta pályázati keretből Kar-
cag Város Önkormányza-
ta, a „Gyermekeink mosolya 
- Egészséges gyermekekért” 
Alapítvány.

Az eredményhirdetés során 
a kis versenyzők a Tőkés Ke-
rámia Kft. által kiégetett ér-
meket vehettek át. A kupa el-
készítésében segítséget nyúj-
tott a VARÁZS-GRAVÍR Kft. 
A verseny sikeres lebonyolí-
tásában a testnevelő kollégák 
közreműködtek. A vetélke-
dő után Marsi Illés és Noémi 
gondoskodott a résztvevők jó 
kedvéről. A friss gyümölcsö-
ket az ESSEN Kft. és az óvo-
dák szülői közösségei biztosí-
tották a gyermekek számára. 
A csokitojásokat az ED HAAS 
ajánlotta fel a gyermekeknek. 
A rendezvény sikeres lebo-
nyolításában közreműködött 
a Sport Szolgáltató Központ 
képviseletében Szepesi Tibor.

Megköszönjük támogató-
inknak, hogy adományaikkal, 
hozzájárulásaikkal igyekez-
tek emlékezetessé tenni a 12. 
„Kelj fel Jancsi” ügyességi ve-
télkedőt.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
testnevelési mk. vez.

XII. „Kelj fel Jancsi” 
ügyességi vetélkedő

- Amikor a Tehetségpont 
programját megalkottuk, ak-
kor a szabadidős programok 
biztosítása kapcsán olyan 
sportágakat részesítettünk 
előnyben, amelyek a fő célki-
tűzéseinket segítik – mond-
ta a versenynap előzményeiről 
Lévainé Kovács Róza igazga-
tóhelyettes. - A sportágak kö-
zül azok jöhettek szóba, ame-
lyek megkövetelik a logikus 
gondolkodást vagy más gon-
dolkodási műveletek fejlesz-
tését. Így került képbe az asz-
talitenisz és a sakk mellett 
a tájfutás. Az asztalitenisz a 
taktika helyes megválasztásá-
nak a képessége miatt, a táj-
futáson pedig a térképhasz-
nálat-értelmezés, erő és tá-
volságfelmérés és más hason-
ló követelmények azok, amik 
miatt beilleszthető volt a te-
hetségpontos szabadidőbe.

- Nagy volt a forgalom. Há-
nyan versenyeztek?

- 236 felsősünk van, 
valamennyiükre számítot-
tunk, ám az eső közbeszólt, 
úgyhogy az utolsó osztály 
huszonegynehány tanulójá-

ból csak a tizennégy önként 
jelentkező teljesítette a távolt.

A Kováts Mihály Általá-
nos Iskola TÁMOP-3.4.3-
08/2- 2009-0049 pályáza-
ta megvalósítása érdekében 
szervezett tájfutó verseny 
eredménye:

Összetett eredmény: 5. év-
folyam: 1. Szikszai Sándor 5. 
b, 2. Tasi Petra 5. a, 3. Sallai 
Zoltán 5. b. 6. évfolyam: 1. 
Facsar Henrik 6. a, 2. Gődér 
Szilvia 6. a, 3. Bézi Szilvesz-
ter Patrik 6. a. 7. évfolyam: 
1. Huszti Sándor 7. b, 2. Sza-
bó Kristóf 7. b, 3. Tóth Péter 
Zoltán 7. b. 8. évfolyam: 1. Ja-
nó Tamás 8. b, 2. Pintér Ger-
gő 8. b, 3. Majláth Mihály Ist-
ván 8. b. A lányok versenyé-
ben: 5. évfolyam: 1.Tasi Pet-
ra 5. a. 2. Szakál Ágnes 5. b, 
3. Szabó Dorina 5. a. 6. évfo-
lyam: 1. Gődér Szilvia 6. a, 2. 
Katona Ágnes 6. a, 3. Katona 
Szilvia 6. a. 7. évfolyam: 1. Já-
nosi Szimonetta 7. b, 2. Deli 
Viktória Mária 7. b, 3. Fátyol 
Georgina 7. b. 8. évfolyam: 
1. Katona Krisztina 8. b, 2. 
Nagy Klaudia 8. b, 3. Szarka 
Boglárka 8. b.

Elek György

Városi tájfutó verseny
Folytatás az 1. oldalról
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2010. november 13. szombat
18.00  Műsorajánló

18.05  Kenyérmese - dokumentumfilm

18.30  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

híradó

19.05  Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Vendég: Dr. Vincze Mária

 Karcagi hírek

 - Megalakult az ekcéma klub

 - Turisztikai díj a Nimródnak

 - Őszi munkálatok advent előtt…

 Háttér

 Vendég: Laboncz Sándor

20.10  Biljana Gála 2010

2010. november 16-17. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református is-

tentisztelet

 - Tiszántúli Református Kórusta-

lálkozó I. rész

19.05  Megyei Tükör

19.30  Tiszántúli Református Kórustalál-

kozó II. rész

2010. november 19. péntek

18.00  Műsorajánló

18.05  Egészség Klub

 Vendég: Dr. Tóth Mihály

18.30  Kapocs

19.05  Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 Háttér

20.10  Megemlékezés a Gólyafészek 

Gyermekotthonban

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

Besenyszög – Karcag 2:2 
(0:2)

Besenyszög, 100 néző. 
Jv.: Gyertyás Zs. (Farkas D., 
Herczeg R.)

Karcag: Móga, Szívós 
G. (Fodor B.), Orosz, Lé-
vai, Bukovszki, Szívós Gy., 
Nagy D., Bodor, Szentannai 
(Rajcsányi), Balogh R., Erdei

Edző: Orosz István.
A tizenharmadik percben 

Tóth egyedül tört a kapu felé, 
de a kifutó Móga fölött a ka-
pu mellé emelt. A tizenhato-
dik percben Szívós G. jobb-
ról beadott Erdeinek, aki a vé-
dők között 8 m-ről félmagasan 
a hálóba lőtt (0:1). A harminc-
kilencedik percben Nagy D. 
gyorsan elvégzett szabadrú-
gása után Balogh R. elfutott 
a jobb oldalon, majd lövése a 
kapus kezéről a hálóba perdült 
(0:2). A negyvenhatodik perc-
ben Szalai 35 m-es szabadrú-
gásból a meglepett Móga mel-

lett a labda a hálóban kötött ki 
(1:2). Az ötvenhatodik perc-
ben Bodor jobboldali szabad-
rúgása a hálóban kötött kik, 
de a játékvezető les címén 
nem adta meg a gólt. A het-
venhetedik percben egy bal-
oldali támadás után Rimóczi 
közelről a hálóba perdített 
(2:2). 

Jók: Szabó, Rimóczi, Kovács 
ill. Bukovszki.

Orosz István: Úgy érzem, 
hogy több volt ebben a mérkő-
zésben.

L. Kis Lajos: Az első félidőt 
átaludtuk, a másodikban akár 
a győzelmet is megszerezhet-
tük volna.

Ifjúsági mérkőzés 

Besenyszög – Karcag 0:4
Góllövők: Henk, Lázók, 

Töviskes, Kálly

B. I.   

Moziműsor
November 12. péntek
 Czukor show
 Magyar játékfilm
November 13. 

szombat
 Dobogó kövek
 Magyar játékfilm
November 16. kedd
 Pancserpolice
 Amerikai akció-vígjáték
November 19. péntek
 Hétmérföldes 

szerelem
 Amerikai romantikus 

vígjáték

Anyakönyv

Születés
Marinyák Éva Andrea – 
Polónyi Zsolt
Kg., Sándor utca 15.  Réka

Halálozás
András Mátyás
 Karcag (1956.)
Kocsis Istvánné (Décsei Má-

ria)
 Karcag (1921.)
Magyari Józsefné (Vig Krisz-

tina)
 Karcag (1928.)
Nagy István
 Karcag (1949.)
Szabó Sándor
 Karcag (1940.)
Cséti Imre
 Debrecen (1919.)

Megyei I. osztályú bajnokság

November 12. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

November 13. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti

November 14. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

November 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 17. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

November 18. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

November 19. péntek
 Berek – Kiss A úti

Gyógyszertári ügyelet

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

November 03-án reggel a 
rendőrök elfogták és BV In-
tézetbe szállították azt a he-
lyi férfit, aki ellen a JNSZ 
Megyei BV Csoport körö-
zést bocsátott ki.

November 05-én éjsza-
ka a járőrök ellenőrzés alá 
vontak egy személygépko-
csi vezetőt, akiről kiderült, 
hogy a vezetés megkezdé-
se előtt szeszes italt fogyasz-
tott, ezért vezetői engedélyét 
elvették.

November 05-én éjsza-
ka ismeretlen személyek az 
egyik vendéglő előtt szóvál-
tásba keveredtek egy helyi 
férfival, akit olyan súlyosan 
bántalmaztak, hogy sérülése 
az elsődleges orvosi vizsgá-
lat alapján nyolc napon túl 
gyógyuló (arccsont törés).

November 05-én éjsza-
ka az egyik szórakozó hely 
pultjáról lopott el a tolvaj 
egy 25.000 Ft-ot érő őrizet-
lenül hagyott NOKIA 5130 
típusú mobiltelefont. 

November 06-ára virra-
dóra ismeretlen tettes egy 
irodahelyiség ajtaját feszí-
tette ki, majd az íróasz-
tal ajtaját is kifeszítette, és 
a benne tárolt pénzkazettát 
60.000 Ft-tal együtt eltulaj-

donította. Egy másik iroda-
helyiség ablakszárnyát be-
törve a munkaasztalról el-
tulajdonított egy kalapácsot, 
amit később egy közétkezte-
tési cég telephelyén megta-
láltak. Itt egy tűzoltó fogta 
el a betörőt és tartotta visz-
sza a rendőrség kiérkezésé-
ig, mert a férfi azt megelő-
zően az épületének ablaka-
in lévő szúnyoghálót letép-
te, az ablaküvegeket betörte, 
azonban oda nem ment be. 
A telephely udvarán lévő két 
tehergépkocsi ablakait is be-
törte, azokban kutatást vég-
zett, de onnan sem vitt el 
semmit. Mivel az elköve-
tő rátámadt az őt helyszínen 
visszatartó tűzoltóra, ellene 
nem csak lopás bűntett, ha-
nem közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntett 
miatt is eljárás indult, őri-
zetbe vétele mellett.

Ismeretlen tettes behatolt 
a kunmadarasi reptér egyik 
hangárába a vasajtó mellett 
lévő résen át, és onnan két 
öntöző villanymotor hűtőt, 
valamint négy munkagépből 
összesen 600 liter gázolajat 
tulajdonított el. A lopással 
okozott kár 1.000.000 Ft, a 
rongálási kár 100.000 Ft.
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A hatodik fordulóban a kar-
cagi Kováts M. DSK asztali-
teniszezőinek az ellenfelei a 
kecskeméti Univer KTE-Kft. 
II. csapata volt. 

Karcag Kováts M. DSK – 
Kecskemét Univer KTE-Kft. 
II. 9:9

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács 
Sándor párosban 1 győzelem. 
Skumáth István 4 győzelem, 
Kovács Sándor 3 győzelem, dr. 
Farkas Béla 1 győzelem.

Csornai Csaba: Az NB I-es 
játékosokkal megerősített 
Kecskemét ellen nagy küzde-
lemben igazságos döntetlen 
született.

A legközelebbi mérkőzés 
november 13-án 10 órakor a 
Kováts Mihály Általános Isko-
la tornatermében kerül meg-
rendezésre. Az ellenfél Eötvös 
DSE Orosháza csapata lesz.

B. I. 

Asztalitenisz NB. III. Észak-alföldi 
régió „A” csoport

Jászapáti VSE – Berekfür-
dői SE 18:16 (9:9)

Jászapáti. Jv.: Garamvölgyi 
M., Major G.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (2), Varga E. (2), Sza-
bó I. (1), Cseke P. (4), Szőkéné 
Varga I. (7), Kis A.

Cserék: Varga A., Pergéné 
Varga Zs., Perge P., Sípos K.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva

Berekfürdői SE – Martfűi 
VSE 21:14 (11:9)

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (3), Varga E. (2), Szabó 

I., Cseke P. (9), Szőkéné Varga 
I. (6), Kis A.

Cserék: Varga A., Pergéné 
Varga Zs., Perge P., Sípos K. 
(1)

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Az első mérkőzést gyenge já-
tékkal veszítettük el, majd a 
martfűi lányok ellen össze-
szedte magát a csapat, így si-
került begyűjteni a két pon-
tot. Ez arra lett elegendő, hogy 
megőrizzük az 5. helyünket a 
tabellán, 2 ponttal lemaradva 
az előttünk álló csapattól.

Női kézilabda – Megyei I. osztály


