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Városunk aktív résztvevője 
a testvérvárosi mozgalomnak, 
amit, mint helyi szintű kez-
deményezést az Európai Unió 
is támogat. Ennek a figyelem-
nek és támogatásnak köszön-
hetően már több alkalommal 
készült szakmai konferen-
cia, amikor a testvérvárosok-
ból érkezett szakemberek egy-
egy, az unió tagországait egy-
aránt érintő kérdésben mond-
ták el tapasztalataikat. Volt 
már konferencia az idegenfor-

galom, a környezetvédelem té-
maköréből, míg a múlt héten a 
felnőttképzés és a szakképzés 
helyzetét mutatták be az elő-
adók.

Az önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal, a Var-
ró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium, a 
Kiskulcsosi Általános Iskola 
nevelőtestülete és szülői mun-
kaközössége, valamint a Nim-
ród Bioszálloda és Bioétterem 
szervezésében november 12-

én megtartott konferencia-
nap a tapasztalatcsere mellett 
még egy oktatásügyi eseményt 
is tartogatott, mert a délután 
folyamán ünnepélyes keretek 
között átadták a Varró Szak-
iskolának az egykori laktanya 
területén kialakított központi 
tanműhelyét.

A városháza dísztermé-
ben megrendezett nemzetkö-
zi konferencia köszöntőjében 
Dobos László polgármester 
hangsúlyozta, hogy az utób-
bi években végrehajtott átala-
kítások a diákoknak, pedagó-
gusoknak, munkáltatóknak 
és munkavállalóknak egy-
aránt nagy kihívást jelentet-
tek, ugyanakkor a társadalmi, 
gazdasági és kulturális válto-
zások, az ebből fokozódó el-
várások is mélyen érintették a 
szakképzéssel foglalkozó in-
tézményeket, a szakmai gya-
korlatot folytató szervezete-
ket. A város két középiskolájá-
ban folyó szakmai oktatásnak 

Konferencia a szakképzés helyzetéről 
és tanműhely átadás

Folytatás a 4. oldalon

Karcag, 2010. november 12.

Az általános iskolák végző-
sei részére komplex tájékozó-
dási fórumként, a megyei kö-
zépfokú tanintézmények szá-
mára pedig tájékoztatási, be-
mutatkozási lehetőségként 
szervezi meg a Déryné Műve-
lődési Központ már évről év-
re a Középiskolák börzéjét. 
Az elmúlt héten, november 
11-én harminc iskola és in-
tézmény standját tekinthették 
meg a végzősök a Kultúrpalo-
ta emeleti termeiben. A kiál-
lító középiskolák között meg-
találhattuk Jász-Nagykun-
Szolnok megye tiszántúli ré-
szének szinte minden érintett 
intézményét, hiszen a karca-
giak mellett Kisújszállásról, 
Túrkevéről, Mezőtúrról, Szol-
nokról, Tiszafüredről érkeztek 
kiállítók. Legtávolabbról az 
egri Neumann János Szakkö-

zépiskola jelentkezett, s per-
sze szokás szerint toborzott a 
Magyar Honvédség, és a Kar-
cagi Ifjúsági Ház is felhívta 
a figyelmet a maga továbbta-
nulást segítő lehetőségeire. A 
szervezők a látogatók szem-

pontjából is térségivé szélesí-
tették a börzét, ahová a karca-
giak mellett Berekfürdő, Kun-
madaras, Kenderes, Kisújszál-
lás és Bucsa általános iskolái is 
ellátogattak.

Elek György 

Hernádszentandrás közel öt-
száz lelkes település BAZ me-
gyében. Június elején a Hernád 
áradása egy hétre elzárta a kül-
világtól, a vizet sikerült ugyan 
az 1991-ben épült körgáton kí-
vül tartani, de a töltésen be-
lül több ingatlanon megjelent a 
belvíz. A nemrégiben Karcagra 
látogató Üveges Gábor polgár-
mester tájékoztatása szerint a 
170 lakóingatlan 35-40 %-a ká-
rosodott kisebb-nagyobb mér-
tékben, öt ház pedig lakhatat-

lanná vált. Karcagon az önkor-
mányzat felhívása nyomán az 
augusztus 31-ig összegyűlt je-
lentős mennyiségű adomány 
megtekintésére érkezett Kar-
cagra Hernádszentandrás pol-
gármestere, aki a városházán 
Lódi Endréné, az igazgatási és 
szociális iroda szociális cso-
port vezetőjével egyeztetett az 
adomány átvételéről és elszál-
lításáról.  

Középiskolák börzéje

Segítség Hernádszentandrásnak

A megelőzés fontosságának népszerűsítése, a helyes táplálko-
zás, életmód kialakításának a segítése volt a célja a Kátai Gá-
bor Kórház gyermekosztályának és a Gyermeképség Alapít-
ványnak, amikor dr. Aradi Erzsébet főorvos vezetésével im-
már másodjára szervezték meg a Gyermek-egészségügyi Napot 
november 12-13-án. A két napos előadássorozatot dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitotta meg, majd a hallga-
tóság szakemberek előadásait hallhatta, a helyes táplálkozásról, 
az életmódról, a kórházi munkáról, de egészséges ételek bemu-
tatója is nyílt. A rendezvény záró eseményeként a Hells Angels 
motoros klub képviselői adták át a tavaszi motorosvonulás és a 
helyi vállalkozások adományaiból megvásárolt műszereket.

Gyermek-egészségügyi Nap
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Közéleti szilánkok

Büdzsé
Nem szeretnék szőrszálhasogató 

lenni – bár, lehet annak tűnik -, de ez a 
már szinte meghonosodott francia ere-
detű idegen szó hangzása néha sér-
ti az ember fülét. Arról nem is beszélve, 
hogy még jól informált ismerőseim né-
melyike is sokszor államháztartást ért 
alatta. Pedig egyszerű és világos a ma-
gyar jelentése: költségvetés. Aminek a 
héten kezdődött meg az általános vitája 
a parlamentben és bárki, aki érdeklődik 
erről, az egyik legfontosabb kérdéskör-
ről többször is meghallgathatta ill. meg-
nézhette a miniszterelnök úr expozéját, 
azaz megnyitó tájékoztató beszédét, 
hogy a magyar kifejezést használjam.

A laikus választópolgárok közül nyil-
vánvalóan majd sokan nem értenek in-
formációk híján egyet és mást, különö-
sen a részletes vitákban, de valójában 
csak a végeredmény a fontos.

Az eddigi viták, és a döntések (pl. 
a nyugdíjrendszer átalakításáról) saj-
nos azért ilyenek, mert tavaly csalással 
tervezték meg a költségvetést, és ezek 
nélkül nem lehetne tartani a hiánycélt. 
Sajnos közvetlenül nem érezzük, hogy 
mindegyik magyar állampolgárra (cse-
csemőket is beleszámítva) 2 millió fo-
rint jut az államháztartási hiányból. Köz-
vetve, persze érezzük és szitkozódunk 
is, noha nem vagyunk közgazdászok. 
(Mondhatják azt is sokan, Görögország-
ban is hamis adatokat adtak meg - nem-
csak magyar jelenség ez. Csak hát meg 
kell nézni, hogy Angela Merkel német 
kancellár, akit most újra nagy többség-
gel megválasztottak a CDU elnökének, 
miket is  mond mindezekről.)

Szintén keverve, újra halljuk a reform 
és a megújulás kifejezéseket is. De job-
bára a reform a használatos, ami szintén 
francia eredetű, de már annyira meg-
honosodott és magyarrá vált, hogy föl 
sem tűnik – és praktikusabb a megúju-
lásnál, mert rövidebb, tömörebb. Vi-
szont az a baj vele, hogy az elmúlt nyolc 
évben is minduntalan jöttek a refor-
mokkal, melyek valójában – szinte ki-
vétel nélkül – megszorításokat jelentet-
tek. Nemrég olvastam egy reprezenta-
tív közvélemény kutatásról készült ta-
nulmányt, amely ehhez is kapcsolódott. 
Egy ötezres mintában kérdezték meg az 
embereket, hogy bizonyos kifejezések, 
fogalmak negatív vagy pozitív képzete-
ket váltanak ki belőlük. A reform kifeje-
zés a megkérdezettek 68%-nál negatív 
képzeteket váltott ki, amin a föntebb ír-
tak miatt különösebben nem is csodál-
kozhatunk.

Az viszont elgondolkodtató, hogy 
a fogalom második jelentése, a szótár 
szerint is: „a régi, már elavult társadalmi 
rendszer hibáit javítani akaró, a múlttal 
nem gyökeresen szakító változtatás” 
(kiemelés tőlem). Márpedig ez csak félig 
igaz a büdzsét tekintve, mert pl. a ban-
kok különadója – amit már több helyen 
másolnak le Európában – bizony gyöke-
res átalakítás.

Szóval, ezek csak árnyalatok, az ör-
dög, tudjuk jól, mindig a részletekben 
bújik meg. De nem úgy, ahogy az LMP 
gondolja, hogy : ”voodoo büdzsét állí-
tott össze” a kormányzó párt…

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
November 27-28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

HÍREK
Figyelem!

A Vöröskereszt Karcagi Te-
rületi Szervezete véradást szer-
vez 2010. november 25-én 
(csütörtökön) 8-13 óráig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzetlen 
segítségüket.

Vöröskereszt területi szerve-
zete

Meghívó
A Napsugár nyugdíjas klub 

szeretettel meghívja Berek-
fürdő lakosságát és az itt tar-
tózkodó vendégeket 2010. no-
vember 27-én (szombaton) 
16 órára a Strand bejáratá-
nál tartandó műsoros adventi 
gyertyagyújtás ünnepségére.

Hozz magaddal egy szál 
gyertyát!

A hideg ellen forró teával 
gondoskodunk.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Adventi kiállítás
November 29-én (hétfőn) 

16:30 órakor a Déryné Műve-
lődési Központ földszinti kis-
termében  nyílik meg a Szikfolt 
Foltvarró Klub hagyományos 
adventi kiállítása, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a Szikfolt Klub tagjai és 
a művelődési ház munkatársai.

Tájékoztatás
A Karcag Városi Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat el-
nöke értesíti a város lakossá-
gát, hogy 2010. november 23-
án (kedden) 14 órai kezdettel 
ülést tart a Városháza erkély-
termében (Karcag, Kossuth tér 
1.).

Az ülésre minden érdeklő-
dőt tisztelettel várunk.

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és If-

júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez várjuk 
a csatlakozni vágyók jelentke-
zését.

A foglalkozásokat pénteken-
ként, 17-18 óra között tartjuk.

Ismertetésre kerülnek Ma-
gyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges 
gombák (mintegy 200 faj), kü-
lönös tekintettel a környékün-
kön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek 
jelentkezését váruk.

Jelentkezni lehet az 59/503-
224-es, vagy a +36/30-325-
7724-es telefonszámon, vagy a 
fenti időpontban a helyszínen.

Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.

Felhívás
A Magyarországi Cigá-

nyokért Közalapítvány eb-
ben a tanévben is meg-
hirdette a hátrányos roma 
származású jó tanulók ösz-
töndíját.
Pályázók köre:
-  általános iskola 7-8. osz-

tályos tanulói 4,00 ta-
nulmányi átlagtól,

- középiskola 9-12. osztá-
lyos tanulói 4,00 tanul-
mányi átlagtól,

- nappali tagozatos főisko-
la, egyetemi hallgatók.
Javító vizsgát az alapít-

vány nem fogad el!
Az ösztöndíj igénylésé-

hez szükséges adatlap be-
szerezhető a Kisebbségi 
Önkormányzat irodájában 
munkanapokon 14:30 – 
18 óráig. Tel.: +36/30-381-
6403.

Az ösztöndíj benyújtá-
si határideje: 2010. decem-
ber 15.

Zenés Vasárnap 
Délután 

lesz 2010. november 21-
én (vasárnap) 14:30 órakor 
Karcagon a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ-
ban.
Fellépők:

Rácz Anita, 
a Duna TV nótaversenyé-

nek döntőse
Vincze János, 

a debreceni Csokonai 
Színházból

Magyar nóták, operettek, 
örökzöld slágerek.

Jegyek kaphatók a Déryné-
ben. Tel.: 59/503-224.

Rég adtunk hírt a karca-
gi Szimfónikus zenekarról. A 
nyári szünet óta nagy lendü-
lettel kezdte meg az együttes a 
következő hangversenyre való 
felkészülést.

Mint korábban, ezúttal is az 
előkészítő munka adott nagy 
feladatot, elsősorban a kar-
mesternek. Legnagyobb gond 
a kottaanyag beszerzése, illet-
ve áthangszerelése volt, hiszen 
a kapott anyag kis együttes-
re készült, így az eredeti par-
titúrából kellett kiegészíteni, 
áthangszerelni a mi zeneka-
runkra.

A következő feladat az éne-
kes szereplők biztosítása. Egy 
debreceni ének-zene tagozatos 
iskola tanárai és diákjai vállal-
ták az ének szólamok megszó-

laltatását. Miközben javában 
zajlottak a zenekari próbák, az 
énekesek visszamondták a köz-
reműködést. Újabb egyeztetés 
után sikerült egy másik iskola 
énekeseivel megállapodni. Ter-
mészetesen a főbb szerepeket 
színészek, operaénekesek szó-
laltatják meg. Többek között a 
soproni bemutató főszereplője 
Bence Ilona.

A televízióból valószínű is-
merős a történet, hiszen a fil-
met többször vetítették a 
Trapp család életéről, önélet-
rajzi írásból született mű, 
1938-ban Ausztriában játszó-
dik.

Két fontos szálon szövődik 
a történet. A nácizmussal való 
szembenállás és egy gyönyörű 
szerelmi történet, melyet a két 

gyermek elevensége, csínyte-
vése tesz izgalmassá.

A sikeres produkció megva-
lósulásához még a költségve-
tés hiányán túl van megoldan-
dó feladat.

A mű bemutatásához vetí-
tett díszletet szeretnénk alkal-
mazni. Ennek technikai meg-
valósítása igen költséges, de 
a mű esztétikai élményéhez 
döntő hatású.

Pályázataink nem voltak 
eredményesek, de bízunk ben-
ne, hogy sikerül a december 
4-i bemutatóra minden felté-
telt biztosítani.

Reméljük, hogy ezúttal is 
maradandó élményben része-
sül Karcag zeneszerető közön-
sége.

Sípos Antal

A muzsika hangja Karcagon

Az egészség olyan, mint a 
gondosan égetett gyertya. Ha 
körültekintő figyelmet szen-
telünk a gyertyának, soká-
ig fog égni. Ez volt a mottója 
a november 8-12-ig tartó idő-

szaknak iskolánkban. Bár Pe-
dagógiai Programunk alap-
ján iskolánk nevelőközössé-
ge a mindennapokban is nagy 
hangsúlyt fektet az egészség-
nevelésre. Az egészség-hét so-
rán az iskola apraja-nagyja vá-
logathatott a játékos, vagy ko-
moly, egészségmegtartó témá-
jú programokban. Ezek között 
volt filmvetítés az egészséges 
életmódról, tűzharc-bajnok-
ság, interaktív előadás a szen-
vedélybetegségekről, az egész-
séggel kapcsolatos vetélke-
dő, floorball-bajnokság, a he-

lyes fogápolásról szóló előadás. 
Nagy élményt nyújtott a gyer-
mekeknek a birkózó sport-
ágat népszerűsítő bemutató, 
élménybeszámoló. Az egész-
ség-hét zárásaként a versenyek 

eredményes résztvevői között 
értékes jutalmakat oszthattunk 
szét a Mária Iskolatestvérek jó-
voltából.

Megköszönjük dr. Vass Éva 
iskolaorvosuknak, dr. Muneer 
A.M. Al-Attal iskolafogá-
szunknak és Kurucz Istvánnak 
a tartalmas, érdekfeszítő elő-
adásuk megtartását, a városi 
Vöröskereszt felajánlását, és a 
Szent Pál Marista Általános Is-
kola pedagógusainak az újabb 
élményekben gazdag program-
sorozat megszervezését.

Az iskola vezetősége

Egészség-hét a Szent Pál Marista 
Általános Iskolában
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn elkezdődött a 2011-
es költségvetés négynapos vi-
tája, amely érinti az ország 
közpénzből fizetett életének 
minden részét. Oktatás, egész-
ségügy, kultúra, sport, köz-
munka, családi támogatások, 
legyen szó bármiről, most be-
szélni kell és lehet róla. 1800 
percen, azaz 30 órán át folyik 
a vita, le a kalappal az előtt a 
választó előtt, aki végigköveti 
az összes hozzászólást. Ráadá-
sul a televízió nem adja a tel-
jes vitát, a legkitartóbbaknak 
a parlamenti honlapon nyí-
lik csak lehetősége, hogy min-
denről értesüljenek.

Hétfőn délután az expozék-
kal, vagyis a miniszterelnök 
és a nemzetgazdasági minisz-
ter beszédével kezdődött a tár-
gyalás. A miniszterelnök kö-
zel 30 perces előterjesztésé-
ben a hangsúlyt az adósság-
csapdából való kitörésre tette. 
Az elmúlt évek mindent felélő, 
adósság-lavinát elindító po-
litikája oda juttatta Magyar-
országot, hogy újra a 10 évvel 
ezelőtti problémákat kell ke-
zelni. Hitelesség, fizetőképes-

ség, adósságszolgálat, ezek új-
ra a „magyar lét” kérdései. 
2008 őszén éppen túléltük a 
világgazdaság válságát, az 
IMF (Nemzetközi Valutaalap) 
mentőöve a süllyedéstől men-
tett meg bennünket.

Mire költünk többet 2011-
ben? Rend- és közbiztonság-
ra, közlekedésre, távközlésre, 
energiaellátás biztonságára. 
Radikális átalakuláson megy 
keresztül az adórendszer, az 
arányos, egykulcsos adózás 
két szempontot vesz figyelem-
be: a gyermek- és a munkavál-
lalás érdekeit. Az adókedvez-
mények többsége megszűnik, 
marad a lakástámogatásra for-
dított összegek leírhatósága. 
A válságadók, vagyis a táv-
közlést, az energiacégeket és 
a kiskereskedelmi „multikat”, 
valamint a bankokat érintő 
adók 2011-re maradnak, ez se-
gíti a költségvetési hiányt 3% 
alatt tartani, valamint elin-
dítani a 16%-os arányos adó-
zást, és levinni a cégek adóját 
10%-ra.

A patinás falak sok ilyen 
vitát hallhattak már. Az el-

múlt száz évben sokszor, sok-
sok pénzügy- és gazdasági 
miniszter ígérte, hogy ettől a 
költségvetéstől jobb lesz. Az 
első költségvetést e falak kö-
zött a zalatnai születésű Lu-
kács László nyújtotta be, aki 
1895-1905 között volt pénz-
ügyminiszter, később 1910-12 
között még egyszer. Pénzügy-
miniszterből aztán 14 hónap-
ra miniszterelnök lett, nevére 
talán az alaposabb történelem 
tanulók emlékeznek is a „vér-
vörös csütörtök” eseményéről. 
A Tanácsköztársaságig Tisza 
István pártját vezette, utána 
már nem játszott komolyabb 
politikai szerepet. Életének 
utolsó öt évében a felsőház 
tagja volt, Horthy 1927-ben 
delegálta. 82 évesen halt meg, 
megrongált síremléke a Kere-
pesi temetőben áll, a kevésbé 
hálás utókor feledése mellett.

Ja, kérem! Sic transit gloria 
mundi, azaz Róma óta így 
múlik el a világ dicsősége. 
Még a minisztereké is.

Varga Mihály

Ki jár jól, ki jár rosszul?

TŰZKAKAS

Közlekedési baleset a 4. 
számú főúton

November 8-án, 14 óra 7 
perckor jelzés érkezett hír-
adóügyeletünkre, mely sze-
rint Karcag külterületén a 
4. számú főút 155. kilomé-
ter szelvényében közlekedé-
si baleset történt. A baleset-
ben három gépjármű ütkö-
zött. Egy Suzuki típusú sze-
mélygépkocsi, egy román 
nemzetiségű Volskwagen 
kisbusz és egy MAN típu-
sú tehergépjármű volt a bal-
eset résztvevője. A Suzu-
ki az ütközés során az árok-
ba csúszott. A kiérkező egy-
ségek elvégezték a gépjármű 
áramtalanítását és vissza-
vontatták az úttestre. A 
mentési munkálatok válta-
kozó félpályás útzár mel-
lett történtek. A közlekedé-
si baleset során 4 személy 
könnyebben sérült, őket a 
mentők ellátták és kórházba 
szállították.

Melléképület égett Karca-
gon

November 12-én, 00 óra 
35 perckor jelzés érkezett 
híradóügyeletünkre, mely 
szerint Karcagon a Délibáb 
utcában egy melléképület 
ég. A jelzett helyen egy 18x6 
méter alapterületű mel-
léképület három helyisége 
égett körülbelül 70 négyzet-
méteren. A kiérkező karcagi 
és püspökladányi egységek 
4 db „D” sugárral, kéziszer-
számokkal, füstelszívó ven-
tilátorral avatkoztak be. A 
tűz veszélyeztette a helyisé-
gek mellett lévő kazánházat 
és nagyobb mennyiségű tű-
zifát. A beavatkozás során 
1 fő tűzoltó sérülést szenve-
dett, őt a mentők kórházba 
szállították. Az oltási mun-
kálatokat követően, a tűz-
oltó egységek 4 óra 25 perc-
kor érkeztek állomáshely-
ükre.

A beavatkozásról fény-
képek a web.t-online.hu/
kgtpk címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

XVIII. „Kurucz testvérek” 
Nemzetközi Diák kötöttfogású 

birkózó emlékverseny
2010. november 27-én (szombaton) 14 órakor a Városi 
Sportcsarnokban 18. alkalommal kerül megrendezésre 
„Kurucz testvérek” birkózó emlékversenye.
Program:
November 27.
13:45-től Felnőtt magyar birkózó válogatott bemutató 

birkózása (Világ- és Európa bajnokok részvéte-
lével)

 Koszorúzás a Borjúdűlő temetőben az ünnepi 
megnyitó után

14:20 órától  Selejtezők
November 28.
8 órától Helyosztók, döntők, eredményhirdetés, a ver-

seny bezárása.
A belépés díjtalan!

Meghívó

A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossá-
gi fórumra hívja és várja a választókerület lakóit.
Az összejövetel időpontja: 2010. november 29. (hétfő) 16:30 
órai kezdettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Kisegítő Is-
kola). Kisújszállási út 45.
Témája:
Bemutatkozik Dobos László, városunk polgármestere
A város 2010. évének értékelése, tervek, lehetőségek a 2011. 

évre
Domokos Gyula, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi 

Központ Karcagi kirendeltsége igazgatójának tájékoztató-
ja a város foglalkoztatási helyzetéről, a jövő évi lehetősé-
gekről

Nagy Mihályné, a Csokonai Könyvtár igazgatója bemutat-
ja a legújabb kiadványokat, könyveket ajánl a karácsonyi 
ajándékozásra.

Az összejövetelre minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

A KUNSZÖVETSÉG közleménye
Köszönet a személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési 

adó 1 %-ának felajánlásáért
A Kunszövetség ügyvivő testülete ezúton fejezi ki köszöne-
tét azoknak a magánszemélyeknek, akik  személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át, illetve azon vállalkozásoknak, amelyek a 
helyi iparűzési adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.
A Fővárosi Bíróság 1999. április 01-jén a Kunszövetséget 
8471 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásá-
ba vette és közhasznú szervezetté minősítette.
Működési köre: kulturális
Célja: A kun, besenyő, tatár származású emberek összefogá-

sa, a kun-kipcsák öntudat, hagyományok és kultúra ápo-
lása valamint az országos érdekképviselet megteremtése.

2009.évben a helyi iparűzési adó 1%-ának felajánlásából 
87.574 Ft támogatást kapott egyesületünk.

A kapott támogatást 2010. október 31-ig hagyományőrző 
rendezvények és könyvkiadás támogatására használtuk 
fel.

50.000 Ft-tal hozzájárultunk Kiss Attila Historia 
Kumanorum – a honfoglalás c. könyv megjelentetéséhez.

70.000 Ft-tal támogattuk A Kiskun Huszár és Honvéd Egye-
sület rendezvényeken való fellépését.

Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat annak reményé-
ben, hogy továbbra is megtisztelik egyesületünket adójuk 
1%-ának felajánlásával.
A Kunszövetség ügyvivő testületének nevében, köszönettel:

Dr. Fazekas Sándor
elnök

A Karcag Városi 
Gyógyvizű 

Strandfürdőben 2010. 
november 20-án 1400 - 

1800óráig 
ingyenes vérnyomás, 

vércukor és 
koleszterinszint 

mérést 
végeznek a Berek Patika 

dolgozói a fürdőző 
vendégeink részére.

Minden Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Ízőrzők klubja
A hagyományos paraszti 

ételek, a paraszti 
konyha ételeinek a 

megőrzése és felélesztése 
a célja a nemrégiben 

alapított Karcagi Ízőrző 
Klubnak. A szervezők 
2010. november 24-én 

(szerdán) 18 órai 
kezdettel tartják az első, 

alakuló összejövetelt, 
amelyre minden 

érdeklődőt szeretettel 
várnak.
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Kunhalom Polgári Kör

A hortobágyi munkatáborok 
emlékezete

Rákosi Mátyás 1948 nyará-
tól az ország felett kiteljese-
dő hatalma az „osztályharc el-
mélyülését”, a társadalom és 
a gazdaság szovjet mintájú, 
szocialista átalakítását, csa-
ládok tízezreinek kifosztását, 
vagyonuk államosítását hoz-
ta. A terror 1950-től általános-
sá vált, a börtönök megteltek, 
s az ÁVH a szovjet gulagok 
mintájára munkatáborokat 
állított fel. Ezek közül Recs-
ket, Kistarcsát, Oroszlányt is-
merik a leginkább, de mint a 
közelmúlt kutatásai kiderítet-
ték, legalább 100 ilyen műkö-
dött. Ezekbe deportálták a ku-
láknak bélyegzetteket, a poli-
tikailag megbízhatatlanokat, 
egykori tisztviselőket, értel-
miségieket etc. Súlyosbodott 
a helyzet és nőtt az elhurcol-
tak sokasága, amikor 1949-
ben Jugoszlávia letért a sztáli-
ni útról, ami eleinte háborúval 
fenyegetett. Ebben az új törté-
nelmi helyzetben 1950 nyarán 
került sor a hortobágyi mun-
katáborok kijelölésére, ame-
lyekbe 1953 nyaráig mintegy 
10 ezer embert, a legtöbb eset-
ben egész családokat helyeztek 
el minden bírósági végzés nél-
kül. A Hortobágyi Kényszer-
munka Táborokba Elhurcol-
tak Egyesülete 1990 óta mű-
ködik, s húszéves fennállása 
alatt számos kötetben tárta fel 
az ‘50-es évek törvénysértése-
inek eme újabb epizódját. Az 
egyesület 2010-ben kiadott, 
60 év: 1950-2010 című kötetét 
mutatta be a Kunhalom Pol-
gári Kör és a Városi Csoko-
nai Könyvtár közös rendezvé-
nyén Ruzicska Ferenc helytör-
ténész és dr. Kenyeres Imre, 
aki tízévesen került a Horto-
bágyra. A könyv emlékezte-
tő, írott emlékmű, a hortobá-
gyi kényszermunká sok sorsá-
ra figyelmeztet. 1950-ben két, 
1951-ben három, 1952-ben 

további két tábort alakítot-
tak ki a pusztán, Árkus, Bor-
sós, Borzas, Ebes, Elep, Erzsé-
bet-tanya, Kócspuszta, Kónya, 
Kormópuszta, Lászlómajor, 
Lenin-tanya és Tedej közpon-
tokkal. Ezek régi uradalmak 
központjában létesített állami 
gazdaságok területén helyez-
kedtek el. Az egy éjszaka alatt 
otthonról kevéske személyes 
holmival elköltöztetett kény-
szermunkásokat ezekben a 
központokban, a rendelkezés-
re álló gazdasági épületekben, 
juhhodályokban, ólakban, 
cselédlakásokban helyezték el. 
Ahogy azt Kenyeres Imre kér-
désekre válaszolva elmondta, 
a személyi irataikat már az el-
ső napon összeszedték és meg-
semmisítették, mert ahogy 
az őrök mondták, innen nem 
mennek már sehová. Foglal-
koztatásra a mezőgazdaságban 
előforduló bármilyen munká-
ra beosztották őket. A tábor te-
rületét legfeljebb a munkával 
kapcsolatban lehetett elhagyni, 
egyébként nem. Szörnyű volt 
a zsúfoltság, hiányzott a rend-
szeres orvosi ellátás, a rendes 
táplálkozás. A kényszermun-
ka táborokat Nagy Imre hata-
lomra jutásával, 1953 nyarától 
számolták fel, amikor 7282 de-
portált hagyhatta el a Hortobá-
gyot, de haza akkor sem me-
hettek.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetelén, no-
vember 22-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné MIK első emeleti 
klubtermében Ifj. Györfi Sán-
dor lesz a meghívott vendég, 
aki édesapja szobrász műter-
mében végzett kőfaragó mun-
kájáról beszél az érdeklődők-
nek, valamint válaszol ked-
venc időtöltéseivel kapcsolatos 
kérdésekre is.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Elek György

egyszerre kellett megbirkóznia 
a gyors változásokkal, a kép-
zés feltételrendszerének hiá-
nyosságaival, a központi sza-
bályozás és finanszírozás vál-
tozásaival. A szakképzés, és a 
felnőtt továbbképzés azonban 
valamennyi uniós országban 
központi feladatnak tekint-
hető, vagyis nagyon fontos a 
megszerzett tapasztalatok át-
adása megvitatásra. A délelőtt 
folyamán Mayer József (Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet Fejlesztési és Innovációs 
Központ), Beata Kwiatkowska 
( K r o s n o - O d r z a n s k i e ) , 
Florence Riquiez (Amiens), 
Sven Mochmann (Német-
ország), Kumor Pilarczyk 
Izabela (Zari Felnőttoktatá-
si Centrum – Szerbia), Colette 
Finet (Longueau), Christiane 
Worrack (Wegna Kft.) vala-
mint Szűcs Gyula (JNSZ Szak-
képzés-szervezési Társulás) 
előadásait hallhatta a díszter-
met megtöltő, elsősorban szak-
emberekből álló hallgatóság.

A Varró István  Szakisko-
la új, központi tanműhelyének 
története két évvel ezelőtt kez-
dődött, amikor a frissen ala-
kult Jász-Nagykun-Szolnok 
Szakképzés-szervezési Társu-
lás pályázatot nyújtott be kép-
zőközpontok kialakítására. Ek-
kor kapott lehetőséget az in-

tézmény arra, hogy a nagykun 
települések szakképzési igénye-
it is szem előtt tartva, a gépé-
szet szakmacsoportban eszkö-
zöket vásároljon. A több mint 
70 millió forintos fejlesztés a 
gyakorlati képzőhely bővíté-
sét is szükségessé tette, mert a 
korábbi (Gépgyár úti) tanmű-
hely már szűknek bizonyult. A 
bővítésre nem volt lehetőség, 
a képviselő-testület és az isko-
la vezetése utóbb arra a meg-
oldásra jutott, hogy az isko-
la több helyszínen elhelyezett 
tanműhelyeit egyetlen épület-
be vonják össze. Az e célra al-
kalmas ingatlant – a régi lakta-
nya területén – az önkormány-
zat biztosította. A több mint 
1400 négyzetméter alapterü-
letű épület felújítását három 
ütemben (Mike Ferenc ter-
vei alapján) szándékoztak vég-
rehajtani. 2009 végére felújí-
tották a víz- és szennyvízhá-
lózatot, a fűtésrendszert, biz-
tosították az ipari áramot, s a 
földszinten elkészült néhány 
tartósan használatba vehe-
tő terem is. A 2010 nyarán in-
dult második ütem során ki-
alakították a 220 négyzetmé-
ter alapterületű forgácsoló mű-
helyt, 60 négyzetméteres CNC 
oktatótermet, kiépült a tűz- és 
biztonságvédelmi rendszer, le-
cserélték a földszinti nyílászá-
rókat és felújították a homlok-
zatot. A harmadik ütem vég-
rehajtása, vagyis az emeleti 

villanyszerelő, festő- és aszta-
losműhely, valamint a tanbolt 
és a taniroda kialakítása még 
ezután következik. Az épület 
közel 70 millió forintos felújí-
tási költségét az intézmény ko-
rábbi években összegyűjtött 
szakképzési hozzájárulásai és 
a városi önkormányzat fedez-
te, a tervek elkészítéséhez az is-
kola Szaki 2000 Alapítványa 
egymillió forinttal járult hoz-
zá. A tanműhelyek számára vá-
sárolt gépeket, berendezéseket 
és eszközöket a TIOP 3.1.1 pro-
jekten belül a Jász-Nagykun-
Szolnok Szakképzés-szervezési 
Társulás szerezte be. Az önkor-
mányzat részéről Dobos Lász-
ló, a JNSz Szakképzés-szerve-
zési Társulás képviseletében, 
Karcagi Nagy Zoltán, az isko-
la nevében Puháné Urbán Ka-
talin igazgatónő köszönte meg 
az önkormányzat, a műsza-
ki iroda, a helyi cégek, vállal-
kozók, intézmények segítségét. 
A központi tanműhelyt Varga 
Mihály miniszterelnökségi ál-
lamtitkár, a 8. sz. választóke-
rület országgyűlési képviselő-
je, Kovács Sándor a JNSZ me-
gyei Közgyűlés elnöke, dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter és Karcagi Nagy Zol-
tán önkormányzati képviselő, a 
Szakképzés-szervezési Társulá-
si Tanács elnöke a nemzeti szí-
nű szalag átvágásával adta át az 
oktatásnak.

Elek György   

Meghívó
A Francia-Magyar Baráti 

Társaság
2010. november 24-re (szer-

da) 17:00 órára
szeretettel hívja az érdeklő-

dőket összejövetelére.
Franciaországi 
táborozásunk 

élményei
A Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, és a 

Szentannai Gimnázium ta-
nulóinak beszámolója

A csoport vezetője Major Já-
nos tanár úr
Tájékoztató

 a 2011-ben Longueauban 
megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Kézműves 

Kiállítás és Vásárról
Előadó: Türke Jánosné

Az összejövetel helyszíne:
Nagykun Református Gim-

názium 
(Karcag, Madarasi u. 1-3.)

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért” 

Alapítvány és a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Peda-
gógiai Szakszolgálat tisztelettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját 2010. november 20-án (szombaton) 14:00 órakor kez-
dődő OVI GÁLÁRA, amely a Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ földszinti termében kerül megrendezésre.

A gálán városunk minden óvodájából műsorral kedves-
kednek óvodásaink és az óvónénik.

Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft
Kérjük támogassák az alapítványon keresztül a karcagi 

óvodásokat.
Az alapítvány kiemelten közhasznú, az adomány után 

adókedvezmény érvényesíthető.
Adószám: 18829417-1-16
Számlaszám: 10404522-45211869-00000000
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható: 

Halász Andrásné 59/312-203. Gulyás Ferencné: 59/503-324.

Konferencia a szakképzés helyzetéről 
és tanműhely átadás

A Gyermeképség Alapítvány és a 
Kátai Gábor Kórház köszönetet mond 
mindazoknak, akik segítségükkel lehe-
tővé tették a II. Gyermek-egészségügyi 
Napok megrendezését.

Az alábbi vállalkozók és magánsze-
mélyek időt, pénzt és fáradtságot nem 
kímélve segítettek minket:

Rinocérosz Grafikai Stúdió, ESSEN 
Kft. - Mészáros Zsolt, Nimród Bio Ho-
tel - Ifj. Hubai Imre, Andrásiné Peszeki 
Ágnes mézeskalácsos, BIOPATIKA - Ko-
vács Péter, Mészáros Bt., Rácz Lajos 
zöldségszobrász, magát megnevezni 
nem kívánó virágbolt

Kisebb hozzájárulásoknak is örül-
tünk: Kotkoda csemegebolt, Tóthné 
Czinege Mária csemegebolt.

Megkülönböztetett köszönet ille-
ti dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter urat, aki országos szintű te-
endői mellett szakított időt arra, hogy 
rendezvényünk fővédnökségét elvál-
lalja és meg is tisztelje jelenlétével, kö-
szöntőjével, biztatásával.

A rendezvény arculatának megter-
vezéséért és szervezéséért Földi Orso-
lyát illeti köszönet. 

Köszönöm továbbá a kórház főigaz-
gatóságának, ápolási igazgatóságának 
és gazdasági igazgatójának támogatá-
sát, jelenlétét, a titkárságok dolgozó-
inak rendkívül sok segítségét, a Gyer-

mekgyógyászati profil és Újszülött 
részleg valamennyi dolgozójának, va-
lamint a kórház Diétás, Gyógytornász, 
Informatikai csoportjának, valamint a 
Rendészet önzetlen segítségét.

Megköszönöm a tisztelt előadók-
nak, hogy a nagyon komoly dolgok-
ról, közérthetően és a hétköznapi gya-
korlatnak megfelelő módon adták elő 
hasznos és érdekes előadásaikat. 

Megköszönöm a Kátai Medi-Song 
és a megjelent hat óvodás kislány rész-
vételét, mellyel emelték az esemény 
színvonalát.

Köszönet Pánti Ildikó képviselőnő-
nek és a megjelent vendégeknek inte-
raktív részvételükért.

Köszönjük a Hells Angels Klub kép-
viselőinek, hogy jelenlétükkel ünne-
pélyessé tették a Toy Run alkalmával 
összegyűjtött adományokból vásárolt 
műszerátadást.

A hagyományokhoz híven 2011-
ben, várhatóan november második 
hétvégéjén is várunk minden kedves 
karcagi lakost a gyermekekről szóló, és 
a gyermekek, valamint felnőttek szá-
mára rendezett Gyermekegészségügyi 
Napokra.

Dr. Aradi Erzsébet

kuratóriumi elnök
Gyermeképség Alapítvány

Köszönet

Folytatás az 1. oldalról
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Október 26-án, nagy iz-
galommal ébredtem, hiszen 
Székelykeresztúrra indultunk. 
Iskolánkat Farkas Fanni 3.b, 
Kovács Luca,Szabó Kíra 4.b, 
Kele Ádám, Nagy László 4.c 
osztályos tanulók képviselték 
a szövegértő versenyen.

Az út nagyon hosszú és fá-
rasztó volt, ugyanakkor cso-
dálatosan szép. Délután öt 
órakor értünk az erdélyi vá-
rosba. A Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában nagy szeretet-
tel fogadtak bennünket. Ekkor 
tudtuk meg, hogy ki melyik 
családnál lesz elszállásolva. 
Én és Laci Kántor István csa-
ládjánál töltöttük ezt a néhány 
napot. A következő nap a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolá-
val ismerkedtünk meg. a ven-
déglátó kisfiú, Pisti osztá-
lyába látogattunk el. Ezen az 
órán megfigyelhettük, hogy 

ők hogyan tanulnak egy ma-
gyar nyelvű olvasás órán. Az 
óra után ellátogattunk a mú-
zeumba, ahol láttunk egy ré-
gi székelykaput, a székely nép-
viseletet, edényeket,bronzkori 
és kőkori fegyvereket. A mú-
zeum udvarán megtekinthet-
tünk egy régi erdélyi faházat 
kívülről, belülről, teljesen be-
rendezve. 

Délután került sor a Baran-
golás Meseországban című 
szövegértő versenyre. Elol-
vastuk a szöveget, amit vissza 
kellett adni, és emlékezetből 
megoldani a hozzá kapcsolódó 
feladatokat. Sajnos dobogós 
helyezést nem értünk el, de jól 
szerepeltünk. Harmadik nap a 
Timafalvi utcai iskolában ro-
mán és magyar olvasás órán 
vettünk részt. Délután Pityu 
apukája elvitt minket Seges-
várra. Itt megnéztük a várat. 

Felmentünk a vár kilátójába 
is. Jó kis túra volt! Este a csa-
lád a Bonfini Pizzériába vitt 
el bennünket. Bonfini Mátyás 
király történet írója volt. Érde-
kes volt a vacsora, hiszen sze-
münk láttára sütötték a ke-
mencében sült pizzát. Másnap 
reggel egész napos kirándu-
láson voltunk a Királyhágón. 
Voltunk a parajdi sóbányá-
ban, körbe sétáltuk a Medve-
tavat. Családtagjainknak vet-
tünk erdélyi emlékeket. Kellő-
képpen elfáradtunk, de meg-
érte, mert sok emlékezetes 
dolgot láttunk. Reggel kissé 
bánatosan búcsúztunk a csa-
lád tagjaitól.

Eseményekben gazdag szép 
napokat töltöttünk Erdélyben. 
Úgy érzem, hogy ez egész élet-
re szóló élmény marad szá-
munkra.

Kele Ádám 4.c

Köszönet

A Kiskulcsosi Általános Iskola Nevelőtestülete és Szü-
lői Közössége nevében köszönetet mondunk az Alapítvá-
nyi bál megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segít-
ségért a kedves szülőknek, az iskola valamennyi dolgozójá-
nak és támogatóinknak: Karcag Város Önkormányzata, Dr. 
Fazekas Sándor, Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 
Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési Szolgálta-
tó Kft., Csányi Sándor, Szepesi Tibor Sportszolgáltató Köz-
pont, ESSEN Gyermekétkeztetési Kft., Mészáros Zsolt és fe-
lesége, Kun-Mediátor Utazási Iroda, Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft., Karcagi VG Kft., Henrietta és Társa 21 Bt., 
DATE Karcagi Kutatóintézet, Oláh Kálmán FerroMetal 
Kft., Szatmári András, Takács József, Túrmezei Sándor, 
Simonné Sztrelko Mária, Hérmánné Márki Ildikó, Csanádi 
Irén Virág, Deák Ferenc, Papp Gyuláné, Allianz Hungária 
Biztosító, Diadém Üzletház, Apáczai Kiadó, Erixa Szépség-
stúdió, Szalay Könyvesbolt, Angelika Cukrászda, Thomas 
Sportruházati bolt, Varázs ajándékbolt, Tőkés kerámia, 
Tanka és Társa Bt., Ficánka baba- és gyermekruházati bolt, 
Szentannai Sámuel MGSZKI.

Mintha valami lassan, de 
biztosan változna a zenei pia-
con. Az elmúlt két évben szá-
mos rendkívüli album jelent 
meg olyan előadóktól, akik 
a kilencvenes évek alt-rock, 
grunge, rap, techno, nu-metal 
őrületében igencsak háttér-
be szorultak. Ezek a stílusok 
ugyan valóságos zenei forra-
dalmat indítottak el, viszont 
egyre inkább nélkülözték a 
szólisztikus részeket, az iga-
zi hangszerek használatát, sőt 
egy idő után az igazi hangsze-
res tudást is. A digitális tech-
nika legújabb vívmányainak 
segítségével már hosszú ideje 
gyorsan lehet panelekből, bedi-
gitalizált zenei részekből, egész 
lemezeket összepakolni. Elég 
hozzá találni egy jó énekest, 
és megfelelő reklámmal a hát-
térben gyorsan el is lehet adni 
ezeket a produkciókat.

Az utóbbi években viszont 
újra igény mutatkozik az élőze-
nére, a valóságos zenei tudás-
sal előadott koncertekre, hang-
anyagokra. Egyre többen jár-
nak olyan koncertekre, ahol 
nem gépről bejátszott alapok-
ra produkálja magát egy éne-
kes, hanem komplett zenekar 
kíséretében teszi mindezt. En-
nek meg is van a varázsa, amit 
semmivel sem lehet helyettesí-
teni. 

Nemrég négy olyan muzsi-
kus fogott össze, akik mind-
annyian letettek már vala-
mit az asztalra. A legismer-
tebb közülük Glenn Huges 
énekes-basszusgitáros, aki a 
Deep Purple korai időszaká-
ban vált igazán ismertté, és 
akit kora ellenére is még min-
dig úgy emlegetnek, hogy a 
rock hercege. Szóval, ez a fic-
kó fogta magát és összeült egy 

Joe Bonamassa nevű harminc-
három éves gitárzsenivel, és el-
kezdtek dalokat írni. Aztán 
szóltak Jason Bonham dobos-
nak (a Led Zeppelin fiatalon el-
hunyt dobosának nem kevésbé 
tehetséges gyermeke), valamint 
meghívták a projektbe Derek 
Sherinian billentyűst, aki a vi-
lág leghatalmasabb progresszív 
bandájában, a Dream Theater-
ben is zenélt egy ideig.

Nem sokat teketóriáz-
tak, hanem Black Country 
Communion néven stúdióba 
vonultak és Kevin Shirley pro-
ducer vezetése mellett rögzítet-
tek egy albumot. De még mi-
lyen albumot! Egyszerűen fog-
ták a hangszereiket, és minden 
cicomázás nélkül felrántottak 
tizenhárom dalt. Az egész le-
mez élő, lélegzik, robban mint 
a dinamit. Nincsenek itt digi-
tális kütyük, szubbasszusok, 
utólag feljavított részek, csak 
a csípőből eljátszott hamisí-
tatlan rockzene. Amit az öt-
vennyolc éves Huges művel, az 
egyszerűen eszelős és zseniális. 
Még mindig úgy szól a hangja, 
mint harminc évvel ezelőtt, na 
meg a basszusgitáron is olyan 
futamokat játszik, hogy az lé-

legzetelállító. Bonham, apja 
örökségéhez híven precízen, 
feszesen hozza a dobalapo-
kat, Sherinian szolidan díszít, 
Bonamassa pedig hihetetlen 
érzéssel kezeli a gitárt.

Színes produkció ez. Van-
nak olyan dalok, amelyek a 
Led Zep legjobb időszakát idé-
zik, sok helyen bluesosabb té-
mák váltják fel a rockalapokat, 
amolyan Gery Moore-féle íz-

zel, de néhány alkalommal 
akár az Eagles hatásait is érez-
ni. A banda hosszabb pályafu-
tásra készülhet, hiszen már sa-
ját honlappal is rendelkezik, 
több webes oldalon is ott van-
nak, és nagyon úgy tűnik élve-
zik is a közös muzsikálást, an-
nak ellenére, hogy saját projek-
tekkel is rendelkeznek mind-
annyian.

Végre megint egy olyan al-
bum került a piacra, ami nem 
monoton, hanem igazán színes 
és szórakoztató. A lemez a csa-
pat honlapjáról ingyenesen le-
tölthető, de a nagyobb lemez-
boltokban igényes kiszerelés-
ben meg is vásárolható.

Ajánlott oldal: www.
bccommunion.com  

Cselényi Csaba

Györffy-s diákok Székelykeresztúron

Amikor legendák találkoznak

2010. május 28-án pénteken 
Budapesten, az ORFK kikép-
ző bázisán került sor a MINI-
KRESZ „Pindur-Pandúr Ki 
Mit Tud” elnevezésű közleke-
dési vetélkedőre, melyen me-
gyénket a karcagi Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat Zöld-
fa úti Óvoda 9 fős csapata kép-
viselte. A versenyen 108 csapat 
indult az ország több pontjá-

ról, azzal a céllal, hogy játékos 
keretek között ismertesse meg 
a gyerekekkel a legalapvetőbb 
közlekedési szabályokat.

A lelkes kis csapat először az 
elméleti versenyen adott szá-
mot tudásáról úgy, hogy ké-
peket mutattak fel részükre és 
fel kellett ismerni rajta a sza-
bálytalanságokat. Ezt követte 
a gyakorlati verseny, mely so-
rán egy egyszerűnek semmi-
képp nem mondható ügyességi 
pályán kellett minél rövidebb 
idő alatt hibátlanul végigmen-
niük. A nagycsoportos óvodá-
sok utóbbi versenyszámban ki-
magaslóan ügyesek voltak, hi-
szen mindegyikük hibátlanul 
hajtott végig a pályán. Az ösz-
szesítésben a maximális 128 
pontból 127-et értek el a gyere-

kek, felülmúlva az alsó tagoza-
tos korosztály eredményét.

A verseny zárásaként ki-
hirdették az eredményeket, és 
nagy-nagy örömünkre a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei 
gyermekek országos I. helye-
zést értek el, így jutalmul 2 db 
kerékpárral és egy nagy értékű 
ajándékcsomaggal tértek haza.

A nyertes csapat tagjai: Hor-
váth Gergely, Kiss Milán, 

Szalai Máté, Balajti Anton, 
Pandúr Petra, Vinis Dóra, 
Horváth Edina, Szentesi Niko-
lett és Emődi Réka. A felkészí-
tő óvodapedagógusok: And-
rási Tiborné és Varsóczi Zsu-
zsanna. A rendőrség részéről: 
Antalóczi János r. alezredes, 
Vinis Zsolt r. szds., Antal Jú-
lia r. szds. és Dávid Mónika r. 
szds. valamint a gyermekek 
szülei.

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság a két óvó nénit orszá-
gos elismerésre terjesztette fel, 
melyet 2010. október 16-án Bu-
dapesten a Teve utcai Rendőr-
palotában ünnepélyes keretek 
között dr. Hatala József rendőr 
altábornagy, az országos rend-
őrfőkapitány adott át.

Országos „Pindur-Pandúr Ki Mit Tud” vetélkedő

Első helyezettek lettek a Zöldfa 
úti óvodások
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Versenykiírás 
Versenyek:  Hagyományos, házi disznótorosok és Szent Miklós-napi 

házipálinkák versenye
A verseny kiírója: Nimród **** Bioszálloda és Bioétterem
Rendezők: Nimród **** Bioszálloda és Bioétterem, 

Nagykun Víz- és Csatornamű, 
MAGOSZ JNKSz Megyei Ifjúgazda Tagozata

Fővédnökök: Varga Mihály államtitkár, Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, Dobos László polgármester

A verseny célja: Hagyományteremtés, hagyományőrzés 
Időpont: 2010. december 11. (szombat) 
A verseny kezdete: 7 órától
Helyszín: Karcagi Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén

Nevezés
Nevezési határidő:  A kitöltött nevezési lapok leadásával a házi disznótoros versenyre 

2010. december 03. 16:00 h, a házipálinkák versenyére 2010. december 10. 16:00 h

Nevezési feltételek:
 I. Hagyományos disznótoros verseny: 3-10 fős csapatok, családi, baráti társaságok, 

munkahelyi kollektívák jelentkezését várjuk. Feladat egy 100-200 kg-os sertés hely-
színen, hagyományos módon történő feldolgozása. A versenyen nevezni bármilyen 
hagyományos disznótoros étellel lehet.

 Nevezési díj: csapatonként 5.000.- Ft 
 A nevezési díj csapatonként 10 féle disznótoros étel nevezését tartalmazza.
 A csapatoknak kötelező hurkát és kolbászt készíteni, valamint legalább kettő vagy há-

rom féle hagyományos disznótoros ételt.
 A sertésről, a hozzávalókról, és a feldolgozás eszközeiről, személyi és tárgyi feltéte-

lekről mindenki magának gondoskodik! Amennyiben a megfelelő élősertés nem áll 
a csapat rendelkezésre, azt konkrét megrendelés esetén a szervezők 320Ft/élősúly-
kg+25% Áfa ellenértékért tudják biztosítani.

 A nevezési díj független a résztvevő csapattagok létszámától!
 A kóstoltatást mindenki egyénileg végzi el, szükség esetén eszközöket a szervezők 

kedvezményes áron, térítés ellenében biztosítanak!  
 A versenyzők félkész, illetve otthon előre elkészített termékeket is nevezhetnek, és 

ezeket kóstoltatni is szabad! Ez esetben a nevezés díja ételenként 500 Ft. 
 I. Szent Miklós-napi házipálinkák versenye: Nevezni egy személynek többféle pálin-

kával is lehet.
 Nevezési díj: pálinkánként 1.000.- Ft.

Nevezési információ:
A házi disznótoros versenyre 2010. december 3. 16:00 h-ig, a házipálinkák versenyére a ki-
töltött írásbeli nevezéseket legkésőbb 2010. december 10-én 16:00 h-ig a kell a Nimród **** 
Bioszálloda és Bioétterem recepcióján személyesen (5300 Karcag, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.), 
vagy faxon (59)503-421, vagy e-mailen keresztül logisztika@biohotelnimrod.hu címen 
Sziklenka Zsanettnél leadni. További felvilágosítás vezetékes telefonon (59)503-199, vagy 
mobilon is kérhető: 06/30/2778809!
A jelentkezéseket a jelentkezési kiírás tudomásul vétele, a jelentkezési lap aláírása és a ne-
vezési díj befizetése után véglegesítjük. A hagyományos disznótoros verseny esetében a je-
lentkezési lapon csapatkapitány  aláírása feltétlenül szükséges! 
A házi disznótoros verseny résztvevőinek 2010.december 8-án a Karcagi Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő  területén előre egyeztetett időpontban egy helyszíni bejárást tartunk.

A versenyek menete:
A versenyek szombaton reggel 7 órakor kezdődnek.

I.  Házi disznótoros verseny résztvevői a malacokat a helyszínen vágják le, és a feldolgo-
zás helyben történik. A feladat, valamilyen hagyományos disznótós ételek elkészítése.

I.  Szent Miklós-napi házi pálinkák versenyén kizárólag valódi gyümölcspárlatok nevez-
hetők. A pálinka lehet házi főzésű vagy bérfőzésből származó. Nevezni korlátlan szá-
mú és évjáratú pálinkával lehet!

Az elkészült ételeket folyamatosan lehet a zsűri részére kínálni. Az utolsó ételt legkésőbb 
14 órára kell tálalva bemutatni.  Mivel a zsűri a prezentációt is külön értékeli, a tálalásra 
külön felhívnánk a figyelmet!
A pálinkákat 14 óráig kell a zsűri részére bemutatni. A prezentációt mindenki a saját asz-
talánál készíti el.

Technikai feltételek
 A rendezők a helyszínen kívül biztosítják folyóvíz, tűzrakási hely kialakítását.
 A résztvevőknek kell biztosítaniuk a feldolgozásra kerülő sertést, amit külön megren-

delés esetén a szervezőktől is megvásárolhatnak, a feldolgozáshoz szükséges, valamint 
a tálaláshoz és kóstoltatáshoz szükséges eszközöket, személyi, tárgyi és higiéniai felté-
teleket. A versenyzők félkész, illetve otthon előre elkészített termékeket a benevezett 
disznótoros ételekhez nem használhatnak fel (kóstoltatni viszont szabad!), az ízesítés-
hez csak fűszereket és sót használhatnak.

A verseny résztvevőinek garanciát kell vállalniuk az általuk készített ételek és felkínált 
italok élelmiszerbiztonsági megfelelőségére.

Értékelés
A zsűri az alábbi szempontok figyelembe vételével fogja értékelni a csapatok teljesítmé-
nyét:
A sertés vágásának, tisztításának, darabolásának, a húsrészek feldolgozásának a szakszerű-

ségét, tisztaságát.
Az ételek készítésének tisztaságát, szakszerűségét, eredetiségét.
Az ételek színét, illatát, ízét, prezentációját.
A csapat munkájának a tervezettségét, szervezettségét, az együttműködés színvonalát.
A pálinkák tisztaságát, színét, illatát, zamatát, lecsengését.

I. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros és pálinkaverseny zsűrije

I. Házi disznótoros verseny zsűri elnöke: Zsolnay Gábor Venesz díjas mesterszakács, fő-
iskolai oktató, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Oktatási Bizottsága Elnöke
I. Szent Miklós-napi házipálinkák versenye zsűri elnöke: Dr. Oroszné dr. Prekop 
Erzsébet pálinka nagykövet, Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, valamint a Miskolci 
Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója.

A verseny díjazása:
I. Házi disznótoros verseny
I. díj: 50.000.- Ft, II. díj: 35.000.- Ft. III. díj: 20.000.- Ft értékű vásárlási utalvány. A nyertes 
csapat birtokolja ”2010 legkiválóbb karcagi böllér csapata” kitüntető címet, valamint ván-
dorserleget. Külön díjazásban részesül a legidősebb és a legfiatalabb résztvevő.

I. Szent Miklós-napi házipálinkák versenye
I. díj: 30.000.- Ft, II. díj: 20.000.- Ft. III. díj: 10.000.- Ft értékű vásárlási utalvány. A nyertes 
pálinka tulajdonosa birtokolja ”2010 legkiválóbb karcagi házi pálinkája” kitüntető címet, 
valamint vándorserleget. Külön díjazásban részesül a legfurfangosabb pálinka készítője.

A verseny támogatói
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., Karcag Város Önkormányzata,  Hubai és Társai Kft. és 
Nimród **** Bioszálloda és Bioétterem

További információkért szívesen állunk rendelkezésére: 
Ifj. Hubai Imre 0630/9153174
Sziklenka Zsanett  0630/2778809, logisztika@biohotelnimrod.hu

I. Karcagi Szent Miklós-napi házi disznótoros és pálinka verseny

Jelentkezési lap
I. Házi disznótoros verseny

Csapat neve:  ...............................................................................................................

Csapatkapitány neve, címe:  .....................................................................................

Csapattagok neve:  .....................................................................................................

Hagyományos disznótoros ételek nevei:  ...............................................................

.......................................................................................................................................
A jelentkezési feltételeket tudomásul vettem, aláírásommal teljes felelős-
séget vállalok az általam és csapatom által elkészített ételek után:

Kelt: …..............................., …..................................
 csapatkapitány

Jelentkezési lap
I. Szent Miklós-napi házipálinkák versenye:

Pálinkatulajdonos neve:  ............................................................................................

Pálinka neve:  ...............................................................................................................

Évjárat:  .........................................................................................................................

A jelentkezési feltételeket tudomásul vettem, aláírásommal teljes felelős-
séget vállalok az általam elkészített házi pálinka után:

Kelt: ….........................., …..........................

 pálinkatulajdonos  /  versenyző
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 11 M Ft. Tel.: +36/70-310-
1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei 
övezetben a Kossuth és az 
Agrár Egyetemhez gyalog 10 
percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla 
építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).
Karcagon központhoz kö -
zel 100 m²-es 2,5 szobás, 
összközműves kertes családi 
házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. 
I.ár: megegyezés szerint. 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 együttlaká-
sára is alkalmas. Mélyen áron 
alul, akár hitelátvállalással is 
eladó. Csere is érdekel. Tel.: 
59/313-053 v. 06/20-242-2922.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses + 
cserépkályha, nagy garázs + 
melléképületek, 604 m²-es te-
lek belterület. Tel.: +36/30-263-
1504 v. 59/312-675.
Sürgősen, áron alul eladó több 
generációnak is alkalmas csa-
ládi ház. U.itt egy 6 és egy 10 
soros kertföld eladó a Komisz 
I. keretben. Tel.: +36/20-533-
8934.
Kórház úti garázssoron garázs 
kiadó vagy eladó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Garáz s  e ladó v.  k iadó a 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Szondi utcán szép nagy ház el-
adó rendezett, nagy udvarral. 
I.ár: 15 M Ft. Tel.: +36/70-349-
2163.
A Dózsa György úton 500 m²-
es telekkel ház eladó. A Szent 
László utcán ház eladó. Tel.: 
+36/20-230-1202.

Berekfürdőn 600 m-re a fürdő-
höz 60 m²-es nyaraló és építési 
telek eladó. Lakáscsere is érde-
kel Karcagon II. emeletig. Tel.: 
+36/30-218-9781.
16 évig működött élelmiszer 
bolt (bármilyen más tevékeny-
ségre használható) leadó vagy 
kiadó. 60 + 30 m². Tel.: +36/30-
218-9781.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 
üzletember, aki úgy érzi, hogy 
belül még gazdagabb érzel-
mi világú, keresi önmagára és 
társára is igényes, kimondot-
tan csinos társát hosszú távú 
kapcsolatra 35 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Állás
40 éves kereskedelmi gyakor-
lattal, rokkantnyugdíjas hölgy 
munkát keres. Bármilyen más 
kisegítő munka, akár rész-, 
vagy alkalmi munkaidő beosz-
tással. Tel.: +36/30-218-9781.

Állat
Hasas kocák, hízó, süldő, gyön-
gyös eladó. Kukoricát beszámí-
tok. Tel.: 59/300-875.
Tesszán galambok eladók. 
Fiatalok ,  költőpárok .  Tel . : 
+36/20-298-8715.
1 db fiatal anyabika eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke kialakítása. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Szekrénysor, vitrines szekré-
nyek, könyvszekrény és köny-
vespolcok 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; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző 
méretű ablakok eladók. Tel.: 
+36/30-619-9775.
Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708

„ 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 fel-
készülhet erős kötésű cirok és 
vessző seprűvel. Kapható a kar-
cagi piacon vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó szekrénysor, TV-állvány, 
gardrób szekrény, konyhabú-
tor, ülőgarnitúra, masszázs kád, 
számítógép asztal, tűzhely, stb. 
Tel.: +36/70-772-5259.
Kétszemélyes, kihúzhatós he-
verő jó állapotban eladó, ára 
10.000 Ft vagy baromfi apró-
lékra cserélhető. Tel.: +36/20-
349-2163.
Gázkályha, 160 l-es hűtőszek-
rény, gáztűzhely eladó. Tel.: 
+36/20-230-1202.
Mosógép, 28-as hajlított vázú 
kerékpár, és egy 26-os kerék-
pár eladó. Tel.: 59/314-892.
Koloniál szekrénysor, ágy, asz-
talok, irodai bútorok, fotelok, 
nyomtató, írógép, mobil, csil-
lárok, fürdőszoba felszerelés, 
műanyag WC-tető, négy égős 
gázkályha, ablak klíma, Samara 
személygépkocsi kormánymű, 
30 fm gumi slag eladó, cserél-
hető hízóra, segédmotor-ke-
rékpárra, házi szárnyasra. Tel.: 
+36/20-318-0875. 
Kézzel hajthatós 3 lábú kukori-
ca darálót vennék kb. 4.000 Ft-
ért. Tel.: +36/30-873-2614.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több ban-
ki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! 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 munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidő-
re vállalom. Tel.: 59/311-910.
Talajvizes házfalak utólagos 
szigetelése falbontás nélkül. 
Tel.: +36/30-360-3373.
Idős, beteg személyek gon-
dozását, ápolását vállalom re-
ális áron. Tel.: 59/300-567 v. 
+36/30-455-5103.
Fakivágás, felvágás, hazaszál-
lítás vidékről is. Tel.: +36/30-
336-6142.
Ásást, fa összevágást és be-
hordást, kertben és ház kö-
rüli munkát, stb. vállalok. Tel.: 
+36/70-350-5308.
Cserépforgatást, tetőjavítást 
és teljes körű építőipari mun-
kát vállalunk. Tel.: +36/30-599-
9238.

Apróhirdetés KOSÁRLABDA

Megkezdődött a fel-
nőtt kosarasaink számára a 
2010/2011-es bajnoki évad. 
Karcagon, a Városi Sport-
csarnokban, az elmúlt évad 
bajnokcsapata két utánpót-
lás csapattal mérte össze ere-
jét számos kosárlabda sportot 
kedvelő előtt. Mindkét mér-
kőzésen csak az volt a kérdés, 
mennyi lesz a különbség ellen-
feleivel szemben csapatunk-
nak. Így folyamatos cserékkel, 
gyakorló mérkőzéseken nem 
forgott veszélyben a győzelem.

Eredmények:
Karcagi SE - Jászbe-

rényi KSE Junior 90:42 
(26:13,21:2,27:9,16:18)

Karcagi SE: Kiss J. 6/6p., Er-
dei J. 20/3p., Tóth I. 3p., Ko-
vács M. 14p., Vincze M. 14/6p.

Csere: Hajdú G. 6p., Simon 

L. 19/3p., Laboncz L. 8p., Mé-
száros A., Kovács Zs.

Karcagi SE - Szol-
nok VSI/A 94:38 
(30:13,20:11,22:0,22:14)

Karcagi SE: Kiss J. 5/3p., Er-
dei J. 18/3p., Tóth I. 17p., Ko-
vács M. 24p.,Vincze M. 4p.

Csere: Hajdú G. 4p., Simon 
L. 10p., Laboncz L. 8p., Mé-
száros A. 2p., Kovács Zs. 2p.

Edző: Fodor Csaba
A következő fordu-

lóban, november 21-én 
Törökszentmiklóson, majd 
2010.december 04-én Karca-
gon a Városi Sportcsarnok-
ban lép pályára, remélhetőleg 
újabb győzelmeket szerezve, 
együttesünk!

Hajrá Karcag!
Fodor Csaba

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály-vezető

Kosárlabda Megyei Bajnokság

Kézilabda

Az elmúlt vasárnap 
Tiszakécskén folytatódtak a 
megyei férfi kézilabda baj-
nokság mérkőzései, ahol a 
KSE férfi együttese Szolnok 
és Jászladány együttesével 
mérkőzött. Az egygólos vere-
ség és a Jászladány elleni győ-
zelem biztató folytatása volt a 
két héttel ezelőtti jó játéknak. 
Eredmények:

Szolnok - Karcag 27:26 
(13:14)

Karcag: Nagy, Örsi (7), 
Ferenczi (1), Vályi (1), Major 
(9), Lajtos (7), Pápai.

Csere: Nagy, Hamar (1), Se-
bők, Csordás, Tóth.

Játékos-edző: Major János.
A védekezés tengelyének 

permanens gyengesége, va-
lamint a 2. félidőben tucat 

számra kimaradt ziccer hely-
zetek aligha fogják átbillen-
teni a csapatot egy ilyen mér-
kőzésen a győzelem oldalára, 
még akkor sem, ha az ellenfél 
az utolsó másodpercekben ta-
lált be a kapunkba.

Karcag - Jászladány 23:18 
(11:8)

Karcag: Nagy, Örsi (3), 
Ferenczi, Vályi (3), Major (5), 
Lajtos (2), Pápai (2).

Csere: Nagy, Hamar (2), Se-
bők (3), Csordás, Tóth (2).

Játékos-edző: Major János.
Gyengébb első, biztosabb 

második félidei teljesítmény 
jellemezte csapatunk játékát, 
helyenként jó egyéni megoldá-
sokkal.

MAJOR

Férfi megyei bajnokság

November 9-én, Mezőtúron 
rendezték meg a VI. korcso-
port fiú kézilabda diákolimpia 
megyei selejtezőit, ahonnan a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium fiai a megyei elődöntő-
be kvalifikálták magukat, mi-
után legyőzték a házigazdákat 
és döntetlen eredményt értek 
el a törökszentmiklósi Bercsé-
nyi együttesével. Csupán 1 gó-
lon és a fegyelmezetlen végjá-
tékon múlott az egyenes ági 
továbbjutás a megyei döntőbe, 
de az igazolt kézilabdázók ver-
senyében már a továbbjutás is 
nagy bravúrnak számít, főleg 
az NB II-ben szereplő Mező-

túr és az NB I/B-ben szerep-
lő Törökszentmiklóssal szem-
ben. Reméljük a jó folytatást a 
megyei elődöntőben.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Bercsényi, 
Törökszentmiklós 22:22 (13:8)

Karcag: Nehéz, Karsai (7), 
Koncz (2), Nagy (3), Kovács 
(6), Tóth, Szepesi (2).

Csere: Gulybán, Borsós (1), 
Csordás (1), Herceg, Kovács.

Karcagi Nagykun - Szegedi, 
Mezőtúr 25:23(16:10)

Karcag: Nehéz, Karsai (4), 
Koncz (4), Nagy (4), Kovács 
(4), Tóth (1), Szepesi (6).

Csere: Gulybán, Borsós (2), 
Csordás, Herceg, Kovács.

MAJOR

Megyei elődöntőben a Refi
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2010. november 19. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykun Népművészeti Egye-

sület - a Stefánia rendezvények
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kurucz István
 Téma: Újra Kurucz Testvérek 

Birkózó emlékverseny lesz
 Karcagi hírek
 Óvodáink… ma: Csokonai úti 

tagóvoda
 Vetőmag konferencia volt
 Átadták a Varró új gyakorlati 

épületét
 Hol sírjaink domborulnak... 

Kátai Gábor és Kálmán Sándor
 Háttér
 Vendég: Sípos Antal
 Téma: Koncertre készülnek a 

Szimfónikusok
20.10  Megemlékezés a Gólyafészek 

Gyermekotthonban

2010. november 23-24. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református 
istentisztelet

 Tiszántúli Református Kórus Ta-
lálkozó I. rész

19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport – futballmérkőzés 

közvetítése
21.10  Nótacsokor

2010. november 25. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
 Vendég: Dr. Tóth Mihály
18.30  Arc Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Foltvarrók kiállítása lesz
 Karcagi hírek
 Adomány a gyermekosztálynak
 Kitüntették a betörőt fogó tűz-

oltót
 Filmet forgattak a Kazakok
 Balesetek
 Tájékozódási verseny a 

Kovátsban
 Háttér
20.10 Sikeres Szakképzési Konferencia 

volt Karcagon

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 – Újszász 0:2 (0:1)
Karcag, 100 néző. Jv.: Kormos 

G. (S. Nagy Zs., Csontos D.)
Karcag: Móga, Szívós G., 

Orosz, Lévai, Bukovszki, Ba-
logh R. (Kocsis), Bodor, Szívós 
Gy., Nagy D., Erdei, Szentannai 
(Rajcsányi)

Edző: Orosz István
A kilencedik percben Bo-

dor 30 méteres lövése elzúgott a 
jobb kapufa mellett. A tizenötö-
dik percben Szurmai távoli lö-
vését védte Móga. A huszonne-
gyedik percben egy vendégszög-
let után kavarodás támadt a kar-
cagi kapu előtt. Mérész lövése 
a bal oldali kapufáról a hálóba 
pattant (0:1). Az ötvenkettedik 
percben Farkas jobbról a kapu 
elé ívelt és a védők mögül kibú-
jó Komka fejjel a kapuba talált 
(0:2). Az ötvennyolcadik perc-
ben egy előre ívelésnél az üresen 
maradt Lengyel elől Móga láb-
bal bravúrosan tisztázott. A hat-
vanötödik percben Czifra közeli 
lövését védte Móga. A hatvanhe-
tedik percben Szívós Gy. beíve-
lését Bukovszki az alapvonal kö-
zeléből a felső lécre fejelte.

Jók: Móga ill. Kovács Gy., 
Lengyel, Katona, Rézsó, Farkas, 
Komka

Orosz István: Ez nem a mi 
napunk volt.

Mérész Zoltán: A helyzete-
ink alapján megérdemeltük a 
győzelmet, a játékban jó teljesít-
ményt nyújtó Karcag ellen.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Újszász 0:0

Utánpótlás korosztályok
U 15-ös korosztály: Kecskeméti 
TE – Karcag SE 5:7
Góllövők: Hamar (2), Székely 
D. (29, Horváth G., Berczi G., 
Herczeg G.
Karcag SE – Hódmezővásár-
hely 5:3
Góllövők: Székely D. (2), Hor-
váth G. (2), Hamar J.
Karcag SE – Cegléd 3:2
Góllövők: Székely D., Hamar J., 
Horváth G.
U 13-as korosztály: Kecskeméti 
TE – Karcag SE 5:0
Karcag SE – Hódmezővásár-
hely 3:1
Góllövők: Szabó E. (2), Balogh 
D.
Karcag SE – Cegléd 2:1
Góllövők: Terjék P. (2)

Thomas városi kispályás 
bajnokság

Az előző hétvégén tartották 
meg a Thomas városi kispályás 
bajnokság III. fordulóját.

Eredmények: Brigád – DKV 
2:1, Ho-Ri-Ko – Karefa 0:3, 
Thomas – Rózsa 3:4, Blades 
– Flottok 2:1, Armacomp 
– Ökodizel 2:1, Rali Sped – 
Agrosprint 3:0, Multi Tec – 
Szuperinfó 6:2, Família – BSK 
5:0.

B. I.

Moziműsor
November 19. péntek
 Hétmérföldes 

szerelem
 Amerikai romantikus 

vígjáték
November 23. kedd
 Szex és New York 2
 Amerikai romantikus 

vígjáték
November 27. szombat
 Az őrzők 

legendája
 Amerikai-ausztrál 

animációs film
 Filmkezdés: 18 óra!

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. november 12.
Takács Vivien – Rab Viktor 
Szabolcs

Születés
Takács Anikó – Kiss Zoltán
Kg., Attila utca 22.  
Milán

Halálozás
Bernát Imréné (Antal Mária)
 Kg., Délibáb utca 7. (1928.)
Id. Kolostyák István
 Karcag (1940.)

Megyei I. osztályú bajnokság

November 19. péntek
 Berek – Kiss A. úti
November 20. szombat
 Berek – Kiss A. úti
November 21. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
November 22. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 23. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 24. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
November 25. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
November 26. péntek
 Berek – Kiss A úti

Gyógyszertári ügyelet

November 08-án reggel is-
meretlen tettes ment be egy 
helyi lakos házának udvará-
ra, ahol az ajtó nélküli mel-
léképületből kézi szerszám-
gépet és horgászfelszerelést 
vitt el, összesen 60.000 Ft ér-
tékben.

Késő este az állomás te-
rületén a rendőrök egy helyi 
körözött férfit fogtak el, és 
szállítottak a ceglédi Rend-
őrkapitányság fogdájára.

Szintén ezen az estén is-
meretlen személy mászott be 
egy helyi - jelenleg lakatlan - 
ház udvarára, ahol a bejára-
ti ajtót befeszítette, bent ku-
tatást végzett, majd laptopot, 
hi-fi berendezést és egy mo-
biltelefont vitt el, összesen 
110.000 Ft értékben. A ron-
gálással 15.000 Ft kárt oko-
zott.

November 09-ére virra-
dóra ismeretlen személy egy 
helyi lakos retesszel zárha-
tó nagykapuján át bement 
az udvarba, majd a lakás be-
járati ajtaját kifeszítette, és a 
konyhában, a kandallón el-

helyezett női válltáskából 
29.600 Ft készpénz tulaj-
donított el. A rongálási kár 
1.000 Ft. 

November 11-én a déli 
órákban egy lezáratlan, 26-
os, összteleszkópos, király-
kék színű EVEREST márkájú 
férfi biciklit vitt el ismeret-
len személy a Karcagi Házi-
orvosi Intézmény udvaráról. 
A kár 30.000 Ft.

November 14-ére virra-
dóra egy helyi lakóház kis-
kapuján mászott be isme-
retlen személy, majd az alsó 
épület lakatpántját lefeszítet-
te, és onnan szerszámos lá-
dát – benne szerszámokkal 
– eltulajdonította. Az elkö-
vető a ház padlásán is járt, de 
onnan nem vitt el semmit. A 
lopási kár 18.000 Ft, a rongá-
lási kár 1.000 Ft.

November 14-ére virradó-
ra ismeretlen tettes bement 
egy helyi lakos udvarára, és 
a nyitott garázsból egy ben-
zinmotoros STIHL láncfű-
részt tulajdonított el. A kár 
100.000 Ft.
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Nagy sikert értünk el a sakk 
NB II. ötödik fordulójában, 
ugyanis Békés csapatát nagy 
arányban 9,5: 2,5 arányban 
múltuk felül. A vendégek el-
mondása szerint ilyen arány-
ban még nem szenvedtek vere-
séget NB-s szereplésük során.

Nekünk sikerült a teljes 
alapcsapattal felvenni a küz-
delmet a november 7-én leját-
szott mérkőzésen, míg a ven-
dégek kissé tartalékosan ültek 
asztalhoz.

A második helyet jelen-
tő összecsapáson a táblák sor-
rendjében a következő ered-
mények születtek. Az első táb-
lásunk G.A Catal meggyőző 
játékkal nyert. A másik ven-
dégjátékosunk Soryn hozva jó 
formáját, szintén begyűjtöt-
te az egy pontot. Papp József a 
harmadik táblán remekelt és 
nyert. Kónya László az ellen-
fél hibáját szépen kihasznál-
va győzött. Sebők István a régi 
formáját hozva szép kombina-

tív játékát játszva döntő anyagi 
előnnyel megadásra kénysze-
ríttette ellenfelét. Egyed Zsolt 
szintén jó formában van, túl-
játszotta ellenfelét. Mohácsi 
Imre tartja nyerő sorozatát. 
Egyed Viktória a végjátékban 
kerekedett felül.

A döntetleneket Kovács Ró-
bert kezdte meg, a remi a ne-
gyedik táblán jó eredmény. 
Egyed Gábor a hatodik táb-
lán előnyös állását döntetlenre 
rontotta. Ugyanez mondható 
el rólam is, de a 11. táblán már 
ez a döntetlen gyenge teljesít-
mény. Így az első hat táblán ve-
retlenül 5 pontot, míg az utol-
só hat táblán 4,5 pontot értünk 
el. Ezzel alakult ki a végered-
mény. Az eddig megszerzett 38 
pontunk feljogosít bennünket a 
dobogós helyek megszerzésére.

Minden azon dől el, hogy a 
két hét múlva a tabellát vezető 
Röszke csapatától mennyi pon-
tot sikerül hazahoznunk.

Fodor István

Kosaras 
előkészítő 

tanfolyam indul!
A Karcagi SE Kosárlab-

da Szakosztálya leány ko-
sárlabda előkészítő tanfo-
lyamot indít be az 1999-
2000-es korosztály számá-
ra.

Az edzések helye a Vá-
rosi Sportcsarnok.

A foglalkozások ideje: 
hétfő 17:00 – 18:30

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Őrlős Zoltán
szakedző

Sakkcsapatunk lendületben


