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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A városi kezelésben lé-
vő utak téli tisztítása, 
hómentesítése, a jeges, csúszós 
útszakaszok járhatóvá tétele a 
Városgondnokság feladata. A 
gondokság az említett mun-
kák elvégzésére és a rendkívü-
li időjárási események – hely-
zetek esetére is bevethető téli 
ügyeletet szervez. A téli ügye-
let főpróbája a gépszemle, ami-
re a múlt hét végén került sor a 
Füzesgyarmati úti telephelyen.

- A téli feladatok megoldásá-
ra bevethető gépeinket ilyen-
kor felszereljük a szükséges ki-
egészítőkkel (tolólapok, só-
szórók), és próbaköröket is te-
szünk velük, hogy az esetleges 
problémák ne a bevetés köz-
ben, váratlanul érjenek ben-
nünket - mondja Molnár Pál, a 
Városgondnokság vezetője.

- Hány géppel készülnek a 
hó- és jégszezonra?

- A síkosságmentesítésben öt 
középkategóriás mezőgazdasá-
gi vontató, két IFA teherautó és 
két rakodógép áll a rendelkezé-
sünkre.

- Életkor szerint, amint lá-
tom, meglehetősen vegyes a gép-
park.

- Sajnos eléggé öreg gépek-
ről van szó, van közöttük 20-
25 éves jármű is. Igyekszünk 
azonban valamennyit a legjobb 

állapotban tartani. Leginkább 
az alkatrész beszerzés jelent 
problémát, mert sok esetben 
egyedi darabokat kell hozzájuk 
legyártatni. Ezért is nagyon 
fontos, hogy az esetleges prob-
lémák még lehetőleg most, a 
felkészülési időszakban előjöj-
jenek és a szükséges alkatrészt 
be tudjuk szerezni. A géppark 
egyébként rendben van, ha be-
köszönt a rossz idő, elkezdhe-
tik a munkát.

- A téli ügyelet hány munka-
társat érint? Hányan mozgó-
síthatók a különböző időjárási 
eseményekhez?

- Az ügyeletet valóban na-
gyon szigorúan vesszük, az ide 
beosztott kolléga a nap bár-

mely szakában, beleértve az éj-
szakát is, elérhető kell hogy le-
gyen. Az ügyelet tagjai egyéb-
ként mobiltelefonnal vannak 
felszerelve, tehát ha szüksé-
ges, akkor akár éjfélkor is in-
dulhatnak a gépek. Két na-
gyobb fokozatunk van. Ha a le-
esett hómennyiség nem éri el a 
tíz centimétert, akkor tizenkét 
embert mozgósítunk, ha a hó 
mennyisége, magassága meg-
haladja a tíz centimétert, akkor 
akár ötven ember is bevethető.

- Az előrejelzések szerint ke-
mény tél várható...

- Mindig a legnehezebb idő-
re készülünk, hogy ne legyen 
nagy meglepetés.

Elek György

Kemény télre készül a Városgondnokság 
Gépszemle

Elismerés

Karcag város területén, a bűnüldözés területén kifejtett áldo-
zatos közreműködésének elismeréséül a Biztonságos Megyé-
ért Emlékplakettet adományozta dr. Simon Tamás r. dandár-
tábornok, megyei rendőrfőkapitány Feke Lajos főtörzsőrmes-
ternek, a Karcag városi önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 
munkatársának. Az elismerést rendkívüli állománygyűlés ke-
retében Molnár Tibor r. ezredes, a megyei rendőr-főkapitány-
ság rendészeti igazgatója adta át a hónap elején egy betörés 
meghiúsításában eredményesen közreműködő főtörzsőrmes-
ternek, akinek elismerése alkalmából Dobos László polgármes-
ter és Mészáros Zsolt vállalkozó is gratulált.

a házi komposztálási lehető-
ség iránt – tudtuk meg Balajti 
Józseftől, a Nagykunsági Kör-
nyezetvédelmi Kft. vezető-
jétől. Az év elején elindított 

népszerűsítési program nyo-
mán, és egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően 250 darab 
négyszáz literes komposztáló-
edényt helyeztek ki a háztar-
tásokba, a nagyobb, ezer lite-
res változatból pedig az intéz-
ményeknek juttattak. A házi 
komposztálás népszerűsítése 
természetesen nem állt meg, 
a hónap végére, azaz novem-
ber 19. és 20-ára újabb bemu-
tatókat szerveztek, amikor a 
Zöldfa úti óvodában, a Var-
ró István Szakiskolában és a 
Kiskulcsosi Általános Iskolá-

ban mutatták be a komposz-
tálás gyakorlati oldalát az ér-
deklődő kertbarátoknak, no-
vember 19-én este pedig a 
Déryné Művelődési Házban 

tartottak előadást.
- Nagyon jó tapasztalata-

ink vannak – összegezte az ed-
digieket Balajti József. - So-
kan, kétszáznál többen érdek-
lődnek az új lehetőség iránt, s 
a nagy érdeklődés miatt most 
igyekszünk egy újabb ütemet 
kidolgozni és megvalósítani.

Képünk a Zöldfa úti óvoda 
udvarán készült, ahol a „zöld 
óvoda” kitüntető címet el-
nyert intézménybe járó gyere-
kek és szüleik is megtekintet-
ték a bemutatót.

Elek György

A múltkoriban egy gazdál-
kodót az őszi munkák meg a 
téli kilátások felől faggattam. 

Mondta is a tényállást: a kö-
rülményekhez képest sikerült 
elvégeznie mindent, a mag 

a földben van, sőt – jegyezte 
meg -, „arra meg egy kis eső 
se volna rossz”, de - fűzte hoz-
zá azonnal -, le ne írjam, hogy 
ezt mondta, mert őt ne szid-
ják. Hát igen, az idei év után 
egy kicsit elegünk van már az 
esőből (pedig lesz még). Ko-
vács Györgyi, a kutató inté-
zet meteorológiai megfigyelé-
sekkel megbízott munkatár-
sa is átlagon felüli csapadék-
mennyiségekről számolt be. 
Az intézetben 1948 óta áll-
nak rendelkezésre a helyi me-
teorológiai mérések eredmé-
nyei. Ezek szerint a tavalyi 
év végéig az 1996-os eszten-

Nagy az érdeklődés

A nyárnál szárazabb ősz

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
Színházbérlet

Lehet, hogy kicsit megtévesztő a cím, 
mert sokan a színházi bérletre gondol-
nak, ami egy bizonyos színház egy évad-
ján bemutatott előadásaira érvényes be-
lépőjegyeit foglalja magába – általában 
bizonyos kedvezményekkel. (Aminek per-
sze vannak hátrányai is, mert olyan dara-
bokra is szólnak, amire nem annyira kí-
váncsi a néző.) Persze, bizonyára vannak 
az olvasók között olyanok is, akik tud-
ják, miért választottam: a Nemzeti Szín-
ház igazgatója ugyanis bérbe akarta adni 
a műintézményt a Román Nagykövetség-
nek november 30-a estéjére, hogy itt ün-
nepelje a nagyérdemű a románok egyik 
legnagyobb nemzeti ünnepét. (1918. de-
cember 1-jén volt az a nap, amikor Gyula-
fehérváron egy nagygyűlésen elfogadták 
a már megszállt Erdély egyesülését a Ro-
mán Királysággal, megalakítva a Román 
Nemzeti tanácsot.)

Azért írtam, hogy egyik legnagyobb 
nemzeti ünnepe ez Romániának, mert 
20-40 évvel ezelőtt augusztus 23-a volt 
az „igazi” sátoros nemzeti ünnepük, ami-
kor május 1-jéhez hasonlóan felvonuláso-
kat és díszszemléket rendeztek, fellobo-
gózva az egész országot, munkaszüneti 
napnak nyilvánítva.

De visszatérve a mához: Alföldi di-
rektor úr úgy gondolta  helyt ad a ro-
mán nagykövetség megkeresésének. Le-
het, arra is gondolt, jól jön ez a bérleti díj 
a színházának ebben az ínséges időkben? 
Ám azt hiszem, amolyan politikai hap-
peningnek szánta, kíváncsi volt, meddig 
mehet el a magyar polgárok pukkasztá-
sával. Annyira azért nem buta ő, hogy ne 
mérte volna föl, milyen fölhördülést fog 
kiváltani ez a terve, ráadásul egy bemu-
tató előadással egybekötve. (Závada Pál, 
Magyar Ünnep c. színművének premier-
jét is ekkor tartották volna ugyanis, ami 
túl azon, hogy a darab címében szere-
pel az „ünnep” szó, egyáltalán nem „ma-
gyar”, de erről inkább akit érdekel, olvas-
sa el Apáti Miklós kritikáját.)

Szóval, minden bejött végül Alföldi 
úrnak, a Závada darabot, a Gobbi Hilda 
Színházban mutatták be, november 19-
én (!), Erzsébet napon. (A nyomatékos fel-
kiáltójelet azért tettem zárójelbe, mert le-
het, hogy ez sem véletlen: talán így akar-
tak célozni arra, hogy van egy elfeledett 
magyar drámaíró, akinek „Erzsébet nap” 
c. drámáját, soha nem fogja bemutatni a 
Nemzeti Színház sem, amíg ő ott lesz?!) 
A direktor úr azzal is tisztában volt, hogy 
a jelenlegi kulturális kormányzat emi-
att őt nem fogja leváltani, mert akkor te-
le lennének a balliberális napilapok Bécs-
től Washingtonig: „Magyarországon pél-
dátlan módon akadályozzák a kulturális 
szabadságot” – vagy hasonló című ve-
zércikkekkel. (Persze, elgondolkodhatunk 
azon is, mit szólnának pl. a franciák, ha 
az angolok Waterloot, a „French National 
Theatre”-ban akarnák megünnepelni?)

Egy szó, mint száz: sikerült ez a „frics-
ka” is a szabadosság fő művészének. 
Még ha az egyik internetes lap ezt is ír-
ja: „Alföldi Róbert olyan mint a ciki dé-
li nagypapa Amerikában, aki nem vet-
te észre, hogy a világ mennyit változott, 
és még most is (jobb esetben) négernek 
hívja az afro-amerikaiakat.”

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 27-28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
December 4-5. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

HÍREK
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 Mű-
velődési Központ földszin-
ti kistermében  nyílik meg a 
Szikfolt Foltvarró Klub ha-
gyományos adventi kiállítá-
sa, amelyre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a Szik-
folt Klub tagjai és a művelődé-
si ház munkatársai.

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban minden 
szerdán 10-11 óráig ringa-
tó foglalkozás – óvoda előt-
ti korosztálynak, valamint né-
hány hónapos kortól három 
éves korig.

A foglalkozást vezeti 
Tóthné Kovács Márta óvónő.

 

 
5300 Karcag, Püspökladányi út 11. Tel: 59-300-857; E-mail: ifihazkarcag@externet.hu; Web: 

www.ifihazkarcag.hu 
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A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZ A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

KARCAGI SZERVEZETÉNEK KÖZREMűKÖDÉSÉVEL 

RENDEZI MEG AIDS VILÁGNAPI PROGRAMJÁT, 

MELYRE 3 FőS CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK! 

TERVEZETT PROGRAMOK: 

- HIV/AIDS PREVENCIÓS ELőADÁS 

- AZ ELőADÁS ANYAGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TESZT KITÖLTÉSE 
- FILMVETÍTÉS 
- PLAKÁTRAJZOLÁS 

- PÓLÓKÉSZÍTÉS (HOZD EL KEDVENC FEHÉR SZÍNű PÓLÓDAT!) 

A programokon való részvétel ingyenes! 

A hét egyik pozitív hírének 
számít, hogy a közszolgálati te-
levízió újonnan kinevezett ve-
zetője bejelentette: újra készíte-
nek tévéjátékokat, igényes ter-
mészetfilmeket, kiváló gye-
rekműsorokat, vetélkedőket. 
Mi tagadás, erre igencsak nagy 
szükség lenne, abban viszont 
egyelőre csak reménykedni le-
het, hogy nem a kereskedel-
mi csatornák csiricsáré, de leg-
több esetben tartalmatlan mű-
sorainak mintájára teszik majd 
mindezt.

A múlt héten egy lemezaján-
ló kapcsán arról írtam, hogy 
egyre nagyobb igény mutat-
kozik az igazi hangszerekkel 
előadott koncertekre, élőze-
nére. Úgy tűnik, hogy a film-
kedvelő közönség is szeretne 
tartalmasabb alkotásokat lát-
ni. Ez nem csak a mozifilmek-
re, de a televízióban bemuta-
tott alkotásokra is vonatko-
zik. Azért ismerjük el, hogy 
a „zs” kategóriás Dél-ameri-
kai – újabban ázsiai soroza-
tok – nem épp a minőségi szó-
rakoztatásról szólnak! Arról 
nem is beszélve, hogy a komo-
lyabb rendezők filmjeit nem-
hogy késő estére, de legtöbb-
ször éjszakára teszik. Így az-
tán az ember vagy kölcsönzi a 
filmeket, vagy megvásárolja, 
vagy pedig nagyadag kávéval a 
gyomrában várja a kezdés idő-
pontját.

Azt tudjuk, hogy a ma-
gyar filmszakma, már hosz-
szú évek óta komoly gondok-
kal küszködik, de azért az el-
múlt nyolc-tíz évben szüle-
tett néhány remekmű, úgy a 

közönségfilmek, mint a ko-
molyabb hangvételű alkotá-
sok között. Gondoljunk csak 
a közelmúltban külföldön is 
szép sikereket elért magyar 
rendezők; Hajdu Szabolcs (Fe-
hér tenyér, Bibliothéque Pas-
cal), Gigor Attila (A nyomo-
zó), Mundruczó Kornél (Del-
ta) című alkotásaira. Persze 
az érem másik oldala, hogy 
a fiatal és tehetséges rende-
zők egyre inkább a külföld 
felé kacsingatnak, nem csak 
egy-egy produkció erejéig, ha-
nem karrierjük, sőt későbbi 
életük megalapozása céljából 
is. (Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy az egykori Pannó-
nia Filmstúdió rajzfilmrész-
lege a világ negyedik legna-
gyobb stúdiója volt. Azon-
ban a magyar rajzfilmgyártás 
majdnem belepusztult az el-
múlt húsz év pénztelenségébe, 
miközben Hollywood irgal-
matlan mennyiségű animáci-
ós film árasztotta el a világot.)

Apropó, ha már Hollywood, 
akkor lépjünk ki a zárójelből! 
A Forrest Gump óta rengeteg 
amerikai film készült, ame-
lyeket szinte válogatás nélkül 
bemutattak kis hazánkban is. 
Ezek között volt mindenféle, 
de több száz közül néhány tu-
catra lehet azt mondani, hogy 
igazán nagy alkotás. Külö-
nös módon mégis évről-év-
re szinte mindig ugyanazok a 
filmek kerülnek televíziós be-
mutatásra, az unalomig játsz-
va. Például a Reszkessetek be-
törők az egyik ilyen, amit ka-
rácsonykor kötelező jelleggel 
nyomnak a csatornák. Holly-

woodról talán még annyit ér-
demes megjegyezni, hogy 
mintha valamiféle ötlettelen-
ség vett volna erőt a forgató-
könyvírókon. Lassan tíz éve 
a világvége az egyik fő téma. 
Van akinek sikerül igazán jól 
megcsípni a témát, mint pél-
dául John Hillcoat rendező-
nek és Cormac McCarthy for-
gatókönyvírónak Az út cí-
mű filmben, amiben Viggo 
Mortensen játssza a főszere-
pet, vagy Richard Kelly-től A 
doboz még olyan ebben a té-
mában, ami szintén nem egy 
szappanopera. Aztán vannak 
olyanok is mint a 2012, vagy 
a Képlet, amelyek inkább az 
thriller, vagy az akciófilm ka-
tegóriába tartoznak. No, de 
hát mindegy, mert arra is van 
igény. 

Mindegy, térjünk vissza a 
cikkem elején megemlített hír-
hez! Reménykedjünk, hogy 
tényleg történik valami és új-
ra érdemes lesz bekapcsolni a 
televíziót azoknak is, akik igé-
nyesebb műsorstruktúrát vár-
nak, legalább a közszolgálati 
csatornáktól. Persze, aki a csili-
villi show műsorokra vágyik, 
ám  nézze azokat…. 

Ahogy a zárósorokat ír-
tam, eszembe jutott egy idé-
zet, amit nemrég olvastam 
Palahniuktól, a Harcosok 
klubja írójától. Ő azt mondja, 
hogy a Nagy Testvér nem fi-
gyel minket, hanem táncol és 
énekel, hogy minden figyel-
münket lekösse, és ne legyen 
egy önálló gondolatunk se.

Érdekes meglátás...
Cselényi Csaba  

Talán történik valami

Városi Balesetmegelőzési Bizottság közleménye

Sok a baleset az utakon!
Ahogyan azt már megszokhattuk, idén ismét egyik napról a másikra 

változik az idő, hét végére havazás is várható. Ilyenkor megnövekszik a 
balesetek száma, sokszor a gyakorlott vezetők sem tudnak megfelelően 
és időben alkalmazkodni a megváltozott út- és látási viszonyokhoz. Ha 
még nem tették meg, minél hamarabb szereljék, szereltessék fel a téli 
gumiabroncsokat, hiszen +7C fok alatt már nagyban romlik a 

nyári gumik tapadása. A járművezetőnek is alkalmazkodnia kell ve-
zetéstechnikai szinten a megváltozott közlekedési környezethez. Óva-

tosabban kell a jármű gyorsítását, lassítását elvégezni, a fékpedált kü-
lönös gondossággal kell kezelni. Figyelni kell arra is, hogy az adott úton 
a KRESZ által engedélyezett legnagyobb sebesség megfelelő-e, vagy 
esetleg csak attól kisebb tempó az, amellyel biztonságosan lehet halad-
ni. A vezetéstechnikai hibákból hamarabb baleset származhat 

- hirtelen gyorsítás és fékezés, útkanyarulat nagy sebességgel való meg-
közelítése, útkanyarulatban való erőteljes fékezés. Az ABS-szel felszerelt 
autók esetében hosszabb fékútra kell számítania a járművezetőnek.

Kellő óvatosságot és balesetmentes közlekedést kívánunk!
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Par la men ti Nap ló

Javában tart a 2011-es költ-
ségvetést megalapozó törvény-
javaslatok vitája, közben a vi-
lágot újabb válsághullám éri el. 
Most éppen Írország a soros, 
ahol a válság mélységeit kezdik 
megismerni. A korábban csak 
„kelta tigrisnek” nevezett or-
szág gazdasági fellendülése ma-
gasabb életszínvonalat teremtett 
az íreknek, mint a szomszédos 
briteknek. Ám kiderült, hogy a 
piac itt sem tud szabályozni és 
rendet csinálni. Olyan ingatlan-
fejlesztések indultak el banki se-
gítséggel, amelyek miatt 2008-
ban már az adófizetők zsebé-
be kellett nyúlni, és megmente-
ni az ír bankrendszert a csődtől. 
Államosítottak, a kapitalizmus 
nagyobb dicsőségére. Ez sem 
volt elég. A költségvetés 2010-
ben riasztó számokat mutat, 
a gazdasági össztermék 32%-
a lesz az idei hiány, nálunk ez 
3,8%. Megint zsebbe kell nyúl-
ni, de nincs már kiébe. Marad 
az IMF, Nagy-Britannia, Né-
metország, azaz most a német 
adófizető zsebe bánja az ír bajo-
kat. (Korábban a görög csőd is a 
német számlákat apasztotta.)

Mivel nem vagyunk euróval 

fizető ország, mindebből ne-
künk most annyi fontos, hogy 
megvédjük az országot az újabb 
válsághullámtól, és lehetőség 
szerint olyan költségvetést ter-
vezzünk, amely kihoz bennün-
ket az adósságcsapdából. Az el-
múlt évek ugyanis a számolat-
lanul felvett hitelekről szóltak, 
a szocialista kormányok 54%-os 
államadósságból csináltak 80%-
os GDP-arányos adósságot. Ha 
ebből nem tudunk kijönni, ak-
kor ugyanaz a helyzet várhat 
ránk, mint a megroggyant Ír-
országra, ahol éppen 15%-kal 
csökkentik a jóléti kiadásokat, 
csökken a minimálbér összege 
is. Ezért van szükség igazságos, 
egyszerű és ösztönző adórend-
szerre, a takarékos állami mű-
ködésre, a felesleges kiadások 
visszafogására. Magyarország 
egy évet kapott arra, hogy cse-
lekedjék, de nem biztos, hogy az 
ír válság hagy ennél több időt.

És még egy dolog. A múlt 
héten részt vehettem az Eu-
rópai Unió elnökével, vala-
mint a francia köztársasági el-
nökkel történt tárgyalásokon, 
ahol természetesen szóba ke-
rültek a magyar gazdaság kér-

dései is. Sárközy elnök úr, de 
az Európai Unió vezetői is vilá-
gossá tették, hogy tudják, Ma-
gyarország milyen mélyre ju-
tott 2010-re, és tudják, hogy az 
új kormány honnan indulhatott 
el. De tudatták azt is: ez nem ok 
arra, hogy más mércével mér-
jenek bennünket, és bármire is 
haladékot kapjunk. Be kell in-
dítanunk a növekedést, bőví-
teni kell a munkahelyek szá-
mát, több lehetőséget kell adni 
az embereknek az elhelyezke-
désre, foglalkoztatásra.  Ezért is 
kell új adórendszer, ennek meg-
felelően nyújtottuk be az ará-
nyos adóztatást megteremtő ja-
vaslatot. Minden jövedelemre 
egységesen egykulcsos, 16 szá-
zalékos mértékű lesz az adó, az 
új szabályok támogatást nyújta-
nak a családoknak, a támogatás 
igénybevétele ráadásul nem fog 
többé attól függeni, mennyi is a 
szülők keresete. 

Arról, hogy milyen részlet-
szabályokat tárgyaltunk, vala-
mint kell-e megijedni az orszá-
got kritizálóktól, bővebben a jö-
vő héten.

Varga Mihály

Újabb hullámok a válságtengeren 

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

Az AGROHUNGÁRIA Cégcsoport 
és Szentesi Mag Kft.

 szántóföldi és kertészeti növények 
kereskedelmi tevékenységéhez 

keres 
egyetemet végzett agrár- és 

kertészmérnököt.
Érdeklődni: 59/503-553 v. +36/20-353-5738.

Meghívó

A „Jászkun kapitányok nyomában” 
tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-

Szolnok megyében c. projekt ünnepélyes átadó 
rendezvényére 

2010. november 26. (péntek) 11 órakor 
a Nagykun Látogatóközpontban (Táncsics krt.46.) 

kerül sor.

A rendezvényre minden érdeklődőt várnak 
a szervezők!

dő bizonyult a legcsapadéko-
sabbnak, mert akkor janu-
ár 1-től december 31-ig ösz-
szesen 761,7 mm csapadékot 
mértek. Az idén viszont, ha a 
január 1-gyel kezdődő naptá-
ri évet vesszük, akkor novem-
ber 11-éig hajszál pontosan 
ugyanennyi csapadék öntöz-
te meg a földeket. Vagyis a ti-
zennégy évvel ezelőtti rekord 
már megdőlt. A december 31-
ig még várható esővel, hóval 
együtt ez a mennyiség bátran 
elérheti a 800 millimétert. Ér-
demes viszont megjegyez-
ni, hogy a 700 milliméter kö-
rüli éves csapadékmennyiség 
is csak mostanában jelentke-
zett, régebben nem. Az intéze-
ti adatok szerint 1948 óta csak 
1996-ban, 2004-ben és 2005-
ben fordult elő, 800 millimé-
ter pedig még soha.  Egyéb-
ként pedig, ha az egy évnyi 
időtartamot a gazdasági év, 
azaz október végétől a követ-
kező október végéig számol-
juk, akkor már a 900 mm-en 
is felül vagyunk. Az esős idő-
szak még augusztus hónapban 
is egyre tartott, hiszen 101,6 
mm eső érkezett és szeptem-

ber is meghaladta az ötven-
éves átlagot, a maga 77,9 mil-
liméterével. Az októberi 23,1 
mm viszont alatta maradt a 
31,8 mm-es átlagnak. Novem-
ber 17-i beszélgetésünkig e hó-
napban 21,9 mm-t regisztrál-
tak, amiből úgy tűnik, hogy 
az évből hátra lévő másfél hó-
nap már talán az átlag körüli 
értékeket hozza. 

A nyár vége – ősz eleje a 
hőmérséklet felől is érdeke-
sen alakult. Már augusztusról 
megjegyezhető, hogy a napi 
csúcshőmérséklet mindössze 
11 napon érte el a 30 C fokot, 
ami pedig ebben a hónap-
ban nem ritkaság. Augusztus 
27-én köszöntött ránk az év-
szakváltó hideg. Ezen a na-
pon ugyanis 33,3 C fokot 
mértek, másnap viszont már 
csak 19,1 C, pár nap múlva 
pedig mindössze 15,9 C volt a 
csúcshőmérséklet, ami ilyen-
kor még szokatlan, bár ezzel 
a hideggel-meleggel együtt 
is az időjárás átlagosnak volt 
mondható. A szeptemberi kö-
zéphőmérséklet (14,8 C fok) 
alatta maradt az ötven éves 
átlagnak (15,9 C), s a hónap 
végére - egy szép őszt mutató 
időszak után - szinte novem-

ber elejét idézte az időjárás. 
Októberben – a kirándulók 
nagy örömére -a hónap köze-
pén igazán szép idővel ránk 
köszöntött a vénasszonyok 
nyara, éjszakánként azonban 
már jelentősen lehűlt a levegő 
– október 14-én hajnalban 0,7 
C fokot mértek, alig egy hét 
múlva viszont egy markáns 
hidegfront hatására hajnalon-
ként már fagypont alá esett 
a hőmérséklet. A leghide-
gebb az október 29-re virra-
dó éjszakán volt, amikor -2,8 
C fokot mértek. (Ez a szoká-
sos Halottak napja körüli hi-
deg, ami általában leszedi a 
faleveleket. - E.Gy.) A hónap 
utolsó napján viszont meg-
enyhült az időjárás és a múlt 
hét végéig az átlagnál mele-
gebb, kellemesebb volt az idő. 
November 5-én (Imre nap-
kor) máskor már nem egy-
szer-kétszer havat is láttunk, 
most 20,1 C fok volt a napi 
csúcshőmérséklet. Az ősz te-
hát lényegesen csapadéktala-
nabbnak és melegebbnek mu-
tatkozott – ennek köszönhe-
tő, hogy a vetések szépen ki-
keltek és megerősödtek.

Elek György

A nyárnál szárazabb ősz
Folytatás az 1. oldalról
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Kőfaragó mesterség
November 22-én Ifj. Györfi 

Sándor kőfaragó mester és épü-
letszobrász volt a kör vendége, 
aki munkájáról beszélt az érdek-
lődőknek. Gyerekkorában is so-
kat viaszoztak, gyurmáztak öccsé-
vel együtt. Technikumban érett-
ségizett, majd Budapesten foly-
tatta tanulmányait, ahol szakmai, 
gyakorlati ismereteket sajátított el. 
1996-ban végzett, amikor édesap-
ja rábízta az első munkát, a Kuthen 
úti óvoda díszkútjának elkészíté-
sét. Érdekes képek tanúskodnak 
a Déryné MIK homlokzatán lévő 
mészkőből készült puttók felújítá-
sáról.

Az előadás során kivetített ké-
pek segítségével ismerkedhettek 
meg a jelenlévők a kőfaragó mes-
terség részleteivel: a kövek fajtáival, 
tulajdonságaival, megmunkálásá-
val, az ehhez használt eszközök-
kel. A szobrok talapzatához elő-
ször is meg kell találni a legmeg-
felelőbb méretű és formájú követ, 
amely önmagában sem könnyű 
feladat, nem is szólva a szállításá-
ról. A megmunkálás a műhelyben 
történik az ott kifejlesztett mód-
szerekkel, majd a kő felállítása kö-
vetkezik emelődaru segítségével és 
igen kemény emberi erővel, hiszen 
a kőtömbök több tonna súlyúak. A 
bronz szobrokat krómacél tüskék-
kel rögzítik a talapzatba. A szobor 
öntését a műhelyben 1280 C fokon 
végzik viaszégetéses technikával , 
amikor az elpárolgott kristályvíz 
helyébe öntik a bronzot.

Ismertette az előadó a különbö-
ző megmunkálási módokat, pél-
dául a süttői mészkő esztergálását, 
csiszolását, az intarzia készítés ho-
mokfúvásos technikáját, a lánggal 
történő kőfaragást, a gránit-fúrá-
sos technikát. Nagyon szép szob-
rokat láthattak kivetítve a jelenlé-
vők, pl. Petőfi Sándor Helvécián 
2005-ben felállított bronz szobrát, 
Györfi Sándor szobrászművész al-
kotását, amelyen a Nemzeti dal Pe-
tőfi kézírásával olvasható. Ennek 

hitelességét számítógép segítségé-
vel oldották meg. Szerte az ország-
ban találhatók szobraik, pl. Szent 
László király szobra Kisvárdán, a 
sóstói díszkút, a karcagi Emlékha-
rang (a gránit megmunkálása ki-
lenc fázisban történik, hogy szép 
fényes legyen). Szent István szolno-
ki szobránál kőlapokon olvashatók 
intelmei.

Mint elmondta az előadó, na-
gyon szerencsés, hiszen édesapja 
csodálatos szobraihoz készítheti a 
kő talapzatot, tartóoszlopokat, kő-
táblákat, hogy csak néhányat em-
lítsünk még: II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem szobrát Gyöngyösön, To-
rok Sándor sírem lékét és Wass 
Albert szobrát Debrecenben, az 
1956-os emlékművet Kisvárdán, a 
szép karcagi szobrokat és emlék-
műveket.

A beszélgetés során még jó né-
hány műhelytitokra fény derült, 
szó volt az egyéni fejlesztésű konst-
rukciókról, a kőfaragás veszélyei-
ről, a védőöltözékről, a jövőt jelen-
tő számítógépes vezérlésű techni-
kákról. Az értékes elméleti isme-
retet a gyakorlatban is láthatjuk 
majd, hiszen örömmel elfogadtuk 
meghívását műhelyükbe. Végeze-
tül hobbijáról, a lovaglásról és a ha-
gyományőrzésről szólt és kérdé-
sekre válaszolt ifj. Györfi Sándor, 
akinek további eredményes mun-
kát kívánunk!

A kör és a könyvtár következő 
közös a november 29-én (hétfőn) 
17 órakor kerül sor a Városi Cso-
konai Könyvtárban, ahol a Pistis 
Sophia evangéliuma című köny-
vet Nagy Lajos mutatja be, amely-
nek eredetije a British Múzeumban 
található. A kötetet az LNL kiadó 
2010-ben jelentette meg.

Szintén a Csokonai Könyvtár-
ban lesz december 3-án (pénteken) 
16.30 órától Vándor Károly könyv-
bemutatója. Az érdeklődőket sze-
retettel várják a rendezők!

V. Gy.

„Miénk ez a nap, mert a 
szakma hívogat!” Ez volt a cí-
me és a mottója is annak a pá-
lyaválasztással, szakmákkal 
kapcsolatos rendezvénynek, 
amelynek a Kádas György Ál-
talános Iskola és Szakiskola 
karcagi tagintézménye adott 
otthont.

- Az iskolák pályaválasztás-
sal  kapcsolatos rendezvény-
kínálatát jól ismerjük, hiszen 
rendszeresek a pályaválasz-
tási kiállítások, börzék, nyílt 
napok. Mi egy új módszert 
szerettünk volna bevezet-
ni – mondja Török Csilla ta-
nárnő, az esemény egyik szer-
vezője. - Mégpedig egy kis ta-
nulmányi versenyt hirdettünk 
a 7-8. osztályos sajátos nevelé-
si igényű tanulók részére: kéz-
műves-alkotó, legjobb kerék-
páros és kis-kertész kategóri-
ákban. A kézművesek pálya-
munkákat küldhettek be, a 
kiskertészek szakmával kap-
csolatos TOTÓ-t töltöttek ki, 
valamint ültetés gyakorlat volt 
a számukra feladatnak kiadva, 
amikor egy mini sziklaker-
tet készítettek el. A kerékpáros 
kategóriában szintén a témá-
hoz illő TOTÓ kitöltésével és 
egy kerékpáros ügyességi ver-
senyen való szerepléssel lehe-
tett versenyezni.

- Milyen volt a fogadtatás?
- Harmincöt sajátos neve-

lési igényű tanuló jött el Kar-
cagról és a környező települé-
sekről – Kenderesről, Kisúj-
szállásról, Kunhegyesről -, de 
Szolnokról is érkezett egy ne-
vezés. Nagyon jól sikerült ver-
seny volt, és talán nem is any-
nyira a küzdelem és a helye-
zés volt a lényeges – minden 
tanuló kapott ajándékot és ju-
talmat -, hanem az, hogy a ta-
nulók és az őket elkísérő fel-
nőttek megismerték az intéz-
ményt. Ez nagyon jelentős, 
mert szeretnénk, ha minden-
ki elfelejtené a régi elnevezése-
ket, ami az intézményhez kö-
tődik – vagyis azt, hogy nem 

kisegítő, hanem általános és 
szakiskola vagyunk.

- A pályaválasztással, szak-
matanulással, illetve az elhe-
lyezkedéssel kapcsolatban mik 
a tapasztalataik?

- A kosárfonó és fonott-
bútor-készítő, szőnyegszö-
vő, kertész-parkgondozó, ke-
rékpáros és mézeskalács-ké-
szítő szakmákban oktatunk. 
Ezek egy része a népi kézmű-
vesség hagyományaihoz kö-
tődik, vagyis olyan mestersé-
gekhez, amik manapság újra 
fellendültek. A tavalyi év sta-
tisztikája alapján elmondhat-
juk, hogy az előző tanévben 
végzettek 47 %-a kereső tevé-
kenységet folytat, 35 %-a to-
vábbtanult, és nagyon kicsi 
azok aránya, akik jelen pilla-
natban még nem találták meg 
a helyüket.

- Az év elején arról is tudó-

sítottunk, hogy az iskola diák-
csoportja néhány hetet Spa-
nyolországban töltött szakmai 
gyakorlaton.

- Ez a külföldi szakmai gya-
korlat folytatódik, a legköze-
lebb, azaz jövőre Németország-
ba mehetnek a tanulók egy hó-
napos szakmai gyakorlatra. A 
kollégák tervezik, illetve kö-
vetkezik annak az újabb kül-
földi szakmai pályázatnak a 
megszerzése, ami alapján már 
olyan tanúsítványt tudunk sze-
rezni, amivel pályázatok írása 
nélkül tudjuk külföldi szakmai 
gyakorlatra vinni a gyerekeket.

- Tervezik-e az intézményben 
oktatott szakmák bővítését?

- Tervek mindig vannak. 
Egyelőre az imént felsorolt 
szakmákban gondolkodunk, 
de ha a gyereklétszám úgy ala-
kul, akkor bővíteni is tudunk.

Elek György

Köszönet

A Gyermeképség Ala-
pítvány köszönetnyilvání-
tásában a kisebb adomá-
nyozók közül kimaradt az 
Ortomobil Kft. és a Dózsa 
Gy. úton lévő Fonalbolt ne-
ve.

Elnézésüket kérjük és az 
ő segítségüket is köszön-
jük.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Köszönet
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 

nevelőtestülete és tanulói névében köszönetet mondunk az 
új tanműhely épület kialakításához, beüzemeléséhez és az 
avató ünnepség megszervezéséhez nyújtott segítségért az is-
kola valamennyi dolgozójának és támogatóinknak: Karcag 
Városi Önkormányzata, Gyurcsek János alpolgármester úr, 
Agrosprint Kft., Antali és Tsa Kft., Bakó István, Besze Já-
nos, Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, Dobrai Zol-
tán, Essen Gyermekétkeztetési Kft., Farkas Sándor, Kis 
László és a Karcagi Erőforrás Kft. munkatársai, Kun László, 
Kun-Spán Kft., Kurucz István, Laboncz Kft., Mátyus Lajos, 
Mészáros Zsolt és felesége, Molnár Pál és a Városgondnok-
ság dolgozói, Nagy Lőrinc, Népszer Nagykunsági Építő Sze-
relő Kft., Ökrös János, Ökrös Zoltán, Polgármesteri Hivatal 
- Építési és Műszaki Iroda, Polgármesteri Hivatal - Humán 
Szolgáltatási Iroda, Szentannai Sámuel Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium, Szentesi Lajos műszaki ellenőr, 
Tanka és Tsa Bt., TetraPen Bt.

Miénk ez a nap!

Közlemény
Karcag Zeneoktatásáért Ala-

pítvány 2009. évben a SZJA 1 
%-ból 359.203 Ft, az iparűzési 
adó 1 %-ból 11.412 Ft támogatás-
ban részesült.

A kapott felajánlásból a Mű-
vészeti Iskolába járó tanulók tan-
eszköz ellátásához és javíttatásá-
hoz, valamint a kiemelkedő ered-
ményt elért tanulók jutalmazásá-
hoz járult hozzá az alapítvány.

Jelentős, 54.000 Ft a hátrányos 
helyzetű tanulók térítési díjához 
nyújtott támogatás.

Az Alapítvány Kuratóriuma 
ezúton is megköszöni támogatói-
nak a felajánlását.

Adószám: 18830369-1-16.
Sípos Antal

a Kuratórium elnöke

Közlemény
A Pro Musica Karcag Alapít-

vány 2009. évben a SZJA 1 %-ból 
80.653 Ft, a helyi iparűzési adó 1 
%-ból 9.840 Ft felajánlást kapott 
alapítványunk.

Karcag Város Önkormány-
zata 22.000 Ft rendkívüli támo-
gatásban részesítette az alapít-
ványt.

A kapott 112.493 Ft bevétel-
ből a Karcagi Szimfónikus Zene-
kar működéséhez szükséges esz-
közök beszerzését, illetve a mű-
ködési kiadások finanszírozását 
biztosítottuk.

Köszönjük támogatóink fel-
ajánlását. Kérjük további segít-
ségüket.

Adószámunk: 19223436-1-16.
Az alapítvány Kuratóriuma
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Váratlan segítség a Gyermeképség 
Alapítványnak

Ez év novemberében a Kunszöv Textilruházati Kft. egyik 
dolgozója beteg gyermekével bent feküdt a Kátai Gábor 
Kórház Gyermekosztályán. Ekkor látta, hogy elkelne né-
hány új gyermekpizsama. Gondolata és elhatározása való-
sággá vált és ez év novemberében a Kisújszállási Kunszöv 
Kft. ügyvezető igazgatója, Somlyai Andrea 231.500 Ft ér-
tékben ajándékozta meg alapítványunkat különböző mére-
tű, bőrbarát pamut anyagból készült gyermek pizsamákkal. 
Dr. Aradi Erzsébet, a Gyermeképség Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke az adományt örömmel juttatta el Dr. Szabó Má-
riának, a Gyermekosztály vezető főorvosának. Mindketten 
köszönik az adományokat az osztályon gyógyított-ápolt kis 
betegek és szüleik nevében. 

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Gyermeképség Alapítvány

Mint ahogy azt már hírül 
adtuk, december 4-én nagy-
szabású musical előadással le-
pi meg közönségét a Karcagi 
Szimfónikus Zenekar.

Mivel a színpadi lehetősé-
gek behatároltak, hasznosnak 
tartjuk megismertetni a kö-
zönséggel a darab történetét.

Az 1930-as években Auszt-
riában játszódó esemény a 
valóságban is megtörtént. 
A most 93 éves Maria von 
Trapp írta meg a családi tör-
ténetet, melyből Richard 
Rodgers írt nagy sikerű zenés 
darabot.

A fiatalon nyugállományba 
kényszerült báró Georg von 
Trapp tengerész kapitány – fe-
lesége halála után – egyedül 
neveli hét apró gyermekét. E 
feladatot spártaian szigorú, 
katonás szellemű neveléssel 
igyekszik megoldani, melyhez 
a kolostorból két nevelőnő se-
gítségét és kéri. A báró szol-
gálatába álló fiatal, noviciát 
Máriát – sokkal jobban ér-
dekli az éneklés, a zene, mint 
a zárda zord világa. A Trapp 

családnál viszont nehezen vi-
seli a gyerekek szigorú, öröm 
nélküli életét. A papa tiltá-
sa ellenére az éneklés, a zene 
erejével megszelídíti a kezdet-
ben ellenszegülő dacos gyere-
keket, s ezzel felvidítja, meg-
színesíti a ház életét. Szembe-
szegülése miatt a kapitány el-
bocsátja ugyan Máriát, de a 
kettőjük között lassan kibon-
takozó szerelem házassághoz 
vezet. A német megszállás 
után Trapp kapitány behívót 
kap a haditengerészethez. Két 
választása marad, behódol-
ni, vagy elmenekülni. Az idő-
közben énekegyüttessé ala-
kult család a menekülésre egy 
énekversenyen való fellépést 
választja. Az eredményhir-
detés ünnepi zűrzavarában – 
ahol különben első helyezést 
kaptak – külföldre szökik az 
együttes. A Trapp család ki-
vándorol az USA-ba, ahol si-
kerrel szerepelnek. 

A darabot ma is játsszák 
Amerikában Trapp kapitány 
dédunokái.

Sípos Antal

2010. december 4-én (szombaton) 19 órától Karcagon, 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági  Központ II. emeleti 

hangversenytermében a Karcagi Szimfonikus Zenekar
előadása

Richard Rodgers: 
A MUZSIKA HANGJA

családi musical 2 részben,
avagy a daloló Trapp család története

Főbb szerepekben: 
Bencze Ilona, Laklóth Aladár, Fehér Éva, Urbán Nagy Ró-

bert, 
Takács Ildikó és a Svetits Intézet diákjai, továbbá apácák 

és novíciák
Közreműködik:

a Karcagi Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Pazár István

Rendező: dr. Pinczés István

Belépőjegy: 2.000.- és 1.500.- Ft (helyre szóló).
Információ: az (59)503-224-es telefonon.

Az iskolai könyvtárosta-
nárok munkaközössége so-
ron következő foglalkozását a 
Szent Pál Marista Általános Is-
kola könyvtárában tartotta no-
vember 11-én.

A helyszín kiválasztását az 
indokolta, hogy a nyári szü-
netben új, önálló helyiséget ka-
pott az iskolai könyvtár. Jelen-
tős előrelépés ez az intézmény 
életében, mert a tanulók nagy 
része halmozottan hátrányos 
helyzetű, ezért a szociális hát-
rányok enyhítése, a tanórán kí-
vüli foglalkoztatás kiemelt fel-
adat az iskolai és a könyvtári 
pedagógiai programban.

Az iskolai könyvtár fő fel-
adata a tanulás és a tanítás se-
gítése, felzárkóztatás, tehet-
séggondozás, olvasóvá neve-
lés, a szabadidő hasznos és kul-
turált eltöltésének biztosítása. 
Ezen feladatoknak a tágas te-
rű, ízlésesen berendezett isko-
lai könyvtár az eddigieknél lé-
nyegesen jobb körülménye-
ket biztosít. A könyvtárisme-
reti órák megtartására is jobb 

lehetőség nyílt. Ezt a munka-
közösségi foglalkozás alkal-
mával személyesen tapasztal-
tuk is. Ezen a délutánon került 
sor a bemutató órára Andrá-
si Zoltánné könyvtárpedagó-
gus vezetésével, 15 lelkes, csil-
logó szemű 4.a. osztályos ta-
nuló részvételével. Ez az óra az 
olvasóvá nevelést szolgált, vál-
tozatos feladatokkal, a tanulók 
aktív közreműködésével. Móra 
Ferenc kedves soraira emlékez-
tetett bennünket: „Nem fecske 
módra kell átsurranni a köny-
vön. Meg is kell abban merül-
ni.”

A bemutató órát követően 
Nagy Józsefné igazgatónő is-
mertette az iskola munkáját 
és a fenntartásban bekövetke-
zett változásokat. A fenntartó 
a Mária Iskolatestvérek Szer-
zetesrend. Működésük követ-
kezményeként jelentős pozitív 
irányú változások következtek 
be az iskola életében. A taní-
tás, tanulás mellett céljuk a ró-
mai katolikus szellemiség ki-

alakítása, és a tanulók sokirá-
nyú gyakorlati fejlesztése.

 Foglalkozásunk helyszíné-
nek választását indokolta egy 
másik örvendetes dolog is. A 
Könyvtárostanárok Országos 
Egyesülete pályázatot hirdetett 
„Tervezz iskolai könyvtárat!” 
címmel. Erre a felhívásra And-
rási Zoltánné pályázatot készí-
tett a könyvtáruk új helyre köl-
tözéséről, amely munkát első 
díjjal jutalmazta az országos 
szakmai zsűri. Értékelésükben 
kiemelték a pályázó tisztelet-
reméltó könyvtár-pedagógiai 
munkáját, amelyet a hátrányos 
helyzetű tanulók olvasóvá ne-
velése érdekében végez.

A szakmai délután fontos ré-
sze volt a munkaközösség jö-
vő évi feladatainak ütemezése, 
a Városi Csokonai Könyvtárral 
való együttműködés lehetősé-
geinek megbeszélése. Találko-
zásunk baráti beszélgetéssel, 
kellemes vendéglátással zárult. 

Dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség vezető

Az én könyvtáram - a mi könyvtárunk

Előszó a Muzsika hangja 
musicalhez

Az Alapfokú Művészetokta-
tási intézménnyé bővült Zene-
iskola a néhány évvel ezelőtti 
névadó óta koncerttel ünnepli 
meg Erkel Ferenc születésnap-
ját. A hónap első napjaiban, 
még az ünnepi készülődés kö-
zepette kerestük fel Plósz Csil-
la igazgatónőt, hogy – kicsit 
igazodva a jeles alkalomhoz – 
az új tanévről beszélgessünk.

A Szabó József utcai épü-
let a vakáció idején is munka-
terület volt, mert nyolc tante-
remben és három előtérben 
végezték el a falak, valamint 
a nyílászárók festését és me-
szelését, sőt a Karcagért Köz-
alapítvány pályázatának kö-
szönhetően két terem parket-
táját is sikerült felújítani. Ép-
pen idejében, mert ez legalább 
egy évtizede halasztódott már. 
A nyári munkák nagyságát 
jól mutatja, hogy az utoljára 
maradt Szabó József utca 10. 
szám alatti épületben az őszi 
szünetben zárult le a nyílászá-
rók és a padozat rendbetétele, 
de már minden kész, folyhat a 
tanítás, jöhet a tél.

Az igazgatónő a tanévkez-
déssel is elégedett: a négyszáz-
tíz tanulót huszonöt pedagó-
gus oktatja, a szaktanári ellá-
tottság minden tanszakon biz-
tosított. A zenei tan szakokon 
a kezdő gyerekek körében na-
gyon népszerű a furulya, a 
többi tanszék sem panasz-
kodhat, a hegedű, a zongora 
és az ütőhangszerek továbbra 
is igen „felkapottak”. A tava-

lyi létszámhoz képest jócskán 
nőtt a képzőművészet szak-
ra járók száma, ezért a tava-
lyi három helyett a 2010/11-es 
tanévben öt csoportot indítot-
tak, mindösszesen hatvan fős 
létszámmal. Az öt festészet-
grafikai csoportot két pedagó-
gus oktatja. 

A zenészek és képzőművé-
szek által látogatott iskolaépü-
let kihasználtsága – mond-
hatjuk – több mint teljes. A 
két saját telephely nem is elég 
– a festők és a grafikusok a 
Kováts Mihály Általános Is-
kolában, a zenészek egy ré-
sze pedig a z Ifjúsági Házban 
kapott helyet. Régebben el-
döntött dolog, hogy a művé-
szeti iskola kapja majd (har-
madik állandó épületként) az 
egykori Úri Kaszinó, a Dózsa 
Gy. út 4. sz. alatti épületét. Ez 
a nevezetes épület hosszú ide-
ig, mint iskola működött, az-
tán néhány hónapra a Munka-
ügyi Központot, azután pedig 
– szintén átmenetileg – a mú-
zeumot helyezték el benne. Je-
lenleg ismét üresen áll, s még 
egy darabig így is marad, mert 
az októberben megtartott át-
adás és bejárás alkalmával azt 
is megállapították, hogy az 
épület jelen állapotában nem 
alkalmas arra, hogy oktatás 
folyjon benne. Külső és belső 
felújításra is bőven megérett 
már. A város előreláthatóan 
pályázaton nyert pénzből vé-
gezteti el a külső munkákat, a 
belső felújítás pedig egy másik 

időpontban kezdődik meg. Ha 
minden jól megy, akkor a kö-
vetkező tanévben már ott kap-
nának helyet nemcsak a kép-
zőművészeti csoportok, ha-
nem az ütőtanszak, a fúvós-
zenekar, az ének és a rézfúvós 
tanszak is ideköltözne. Ezek a 
tervek, amelyeknek a megva-
lósítása mellett még a beren-
dezés beszerzése is szükséges. 
„A jövő nyár ezzel fog telni. 
Minden pályázati lehetőséget 
meg kell ragadnunk” - mondja 
Plósz Csilla.

Addig a hagyományos ke-
retek között és helyszíneken 
folyik a munka, mégpedig 
irigylésre méltó lendülettel, 
amit az is mutat, hogy az el-
ső félév eddig elmúlt néhány 
hónapja is igen gazdag volt 
programokban, azaz kon-
certekben és egyéb fellépé-
sekben. A közönség a Nagy-
kunsági Kulturális Napok 
rendezvényein, a Zenei Vi-
lágnapon vagy a Biljana gála-
műsorán éppen úgy hallhatta 
az iskola tanárait és diákjait, 
mint kisebb városi rendezvé-
nyeken (kórházi projektnyitó, 
Idősek klubja nyárbúcsúzta-
tója, Idősek Világnapja stb.). 
Ezekre a napi munka mellett 
készülnek fel, s külön feladat 
a szereplések megszervezé-
se, lebonyolítása. Mindez pe-
dig köszönetet érdemel, mert 
minden esetben színvonalas 
műsorok kerültek és kerülnek 
napirendre

Elek György

A Művészeti Iskoláról

Erkel Ferenc születésnapján
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Az asztalitenisz NB III. 
Észak-alföldi régió „A” cso-
portjában a VII. fordulóra ke-
rült sor a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola tornatermében.

Karcagi Kováts M. DSK – 
Eötvös DPSE Orosháza 9:9

Skumáth István – Kovács 
Sándor páros 1 győzelem. 
Skumáth István 4 győzelem. 
Kovács Sándor 4 győzelem.

Csornai Csaba: Az egyenlő 

erők küzdelméből, igazságos 
döntetlen született.

Legközelebb Jászberényben 
lépnek az asztalhoz a karca-
gi asztaliteniszezők. Jelenleg 
az NB III-as csapat a tábláza-
ton – 7 ponttal – a középme-
zőnyben áll, a megyei csapat 
pedig a mezőny második felé-
ben van.

B. I.

November 13-án Budapes-
ten a pestszentimrei sportkas-
télyban rendezték meg az ösz-
szevont kyokushin utánpót-
lás magyar bajnokságot. A 
magyarokon kívül még há-
rom ország versenyzői is részt 
vettek – Ukrajna, Szlovákia, 
Romiánia -, mellyel nemzet-
közi szintre emelték a bajnok-
ságot. A nagy létszámban in-
duló versenyzők – 52 egyesü-
let 340 sportolója -, köztük hét 
fő képviselte a karcagi kara-
te szakosztályt. Ebben az igen 
magas színvonalú mezőnyben 
Gyarmati Imre vezetőedző 
szerint is csak a legkiválóbbak 
tudtak érvényesülni. Egyik 
legkiválóbb versenyzőnk, 
Raczkó Viktória hiába jutott a 
döntőig kiváló küzdelmekkel, 
de bírói hibák miatt ellenfelét 
hozták ki győztesnek.

Eredmények: Gyermek I. 

középsúly: Kozák János I. he-
lyezés. Gyermek II. könnyű-
súly: Bene László I. helyezés. 
Junior (60 kg): Raczkó Viktó-
ria II. helyezés.

Az országos bajnokságon 
Gyarmati Imre, mint a ver-
seny vezető bírájaként te-
vékenykedett.  Szintén ezen 
a napon ifj. Gyarmati Im-
re és Szűcs Patrik a Szarva-
si Fight Klub által rendezett 
küzdősportgálán vettek részt 
a szarvasi sportcsarnokban. 
Patrik egy gyomaendrődi ver-
senyzővel küzdött meg. A 3x2 
perces K-1 szabály szerint ví-
vott találkozón Patrik egy-
hangú pontozással nyert. 

Legközelebb november 20-
án az utánpótlás muay-thai 
magyar thai-box bajnokságán 
Szűcs Tibor és Bakos János 
vesz részt.

B. I.

Két hete vasárnap meg-
kezdődtek a Sportszolgáltató 
Központ által kiírt kispályás 
labdarúgó kupa küzdelmei. 
A két különböző időpontban 
– november 14-én és novem-
ber 21-én – lejátszandó mér-
kőzésekre a benevezett labda-
rúgó csapatokat négy csoport-
ba osztották be. „A” csoport: 
Multi Tec, Roli Sped, Karefa, 
DKV. „B” csoport: Agro 
Sprint, Rózsa, Szuperinfó, 
Flottok. „C” csoport: Família, 
Blades, Armacomp, BSK. „D” 
csoport: Ökodizel, Brigád, 
Ho-Ri-Ko, Thomas.

November 14-i eredmé-

nyek: „A” csoport: Multi Tec – 
Roli Sped 7:0, Karefa – DKV 
3:1, Multi Tec – DKV 1:0, 
Roli Sped – Karefa 2:4. „B” 
csoport: Agrosprint – Flot-
tok 5:1, Agrosprint – Rózsa 
3:3, Szuperinfó – Rózsa 3:3, 
Szuperinfó – Rózsa 2:3, Flot-
tok – Szuperinfó 6:1. „C” cso-
port: Família – Blades 2:0, 
Armacomp – BSK 3:0, Fa-
mília – BSK 6:0, Blades – 
Armacomp 2:1. „D” csoport: 
Ökodizel – Thomas 1:0, Bri-
gád – Ho-Ri-Ko 2:1, Okodizel 
– Ho-Ri-Ko 1:1, Brigád – 
Thomas 6:1.

B. I. 

Tisztelt Karcagi Lakosok!
A 2010/2011-es télen is a Városi Ön-

kormányzat Városgondnoksága vég-
zi a Karcag város belterületének hó- és 
síkosságmentesítését. Amennyiben a le-
esett hó vastagsága nem haladja meg a 
10 cm-t, abban az esetben csak az utak 
síkosságmentesítése történik. Ekkor a város 
aszfalttal burkolt útjain útszóró só és érdesítő 
anyag kerül kijuttatásra. A sószóró gépek kö-
vetési távolságát érdemes betartani, mivel ka-
vicsfelverődést okozhat. A megfelelő követési 
távolság figyelmen kívül hagyása miatt bekö-
vetkezett károkért felelősséget nem tudunk 
vállalni.

Ha a hó vastagsága már meghaladja a 10 

cm-t, akkor a gépek a hótolást végzik. Ehhez 
kérnénk a lakosságot, hogy a lehetőségeik-
hez mérten gépjárműveikkel ne parkoljanak 
az utak mellé, mivel így a gépek nem tud-
ják eltakarítani az utakról a havat. A hótolást 
végző gépet megelőzni csak nagyon indokolt 
esetben érdemes, mivel a hótoló gép mögött 
már biztosítva van a letolt útszakasz.

Az utak tisztítása fontossági sorrendben 
történik, amiben a közintézmények, köz-
feladatot ellátó egységek és a főbb forgalmú 
utak részesülnek előnyben.

Köszönjük, hogy munkánkat megértésük-
kel és türelmükkel segítik.

Tisztelettel:
a Városgondnokság vezetősége

Pályázat
A Kováts Mihály Általános Iskola a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A alapján pá-
lyázatot hirdet 1 fő gazdasági ügyintézői munkakör betöl-
tésére.
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 nyilván-
tartások vezetése, készítése.

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

Pályázati feltételek: Mérlegképes könyvelő. Felhaszná-
lói szintű számítógép kezelői ismeretek, 3 éves szakmai 
munkatapasztalat. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú közgaz-
dasági képzettség, államháztartási felsőfokú képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Iskolai végzett-
séget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, részletes, kézzel írott szakmai önéletrajz re-
ferencia megjelöléssel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbí-
rálását követően nyolc napon belül. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 10.
A pályázatok benyújtásának módja: az igazgató részé-

re postai úton, vagy személyesen 5300 Karcag, Kálvin u. 
9. sz. címre, és e-mailben a chrapagi@kovats-karcag.
sulinet.hu

A pályázat elbírálásának módja: Munkáltatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15.
Részletesebb információ kérhető: 
Chrappánné  Papp Ágnes igazgató, 
tel.: 59/503-417; 20/379-4800

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

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

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

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

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

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

Figyelem!

A Vöröskereszt angyal-
kája szeretné meglep-
ni azokat a gyermekeket, 
akiknek nem jut a kará-
csonyfa alá ajándék. Ezért 
arra kérünk, ha van olyan 
játékod, plüssállatkád, 
vagy könyved, mellyel szí-
vesen megajándékoznál 
egy gyermeket, akkor hozd 
el nekünk, és az Angyalka 
segítségével mosolyt vará-
zsolunk az üres karácsony-
fák alá.

Ajándékaidat leadhatod: 
Magyar Vöröskereszt kar-
cagi képviseletén (Karcag, 
Zöldfa utca 48.)

Személyesen: 8-12 óráig, 
vagy tel.: +36/70-933-8480, 
+36/30-743-4565, +36/30-
648-4466.

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt 

szervezésében Vöröske-
resztes Önkéntes Gondozói 
Szolgálat indul.

A szolgálat célja, hogy 
önkéntesek segítségével 
könnyebbé tegyük a kór-
házban hosszú, nehéz na-
pokat töltő idős, segítségre 
szoruló betegek minden-
napjait, és elősegítsük mi-
hamarabbi gyógyulásukat. 
Kezet nyújtunk, támoga-
tunk, beszélgetünk, moso-
lyunkkal simogatunk.

Várjuk azok jelentke-
zést, akik szívesen nyújta-
nák kezüket, adnák moso-
lyukat.

Információ: Magyar Vö-
röskereszt karcagi képvi-
selete (Karcag, Zöldfa ut-
ca 48.)

Személyesen: 9-12 órá-
ig a fenti címen, vagy tel.: 
+36/70-933-8480, +36/30-
743-4565, +36/30-648-
4466.

Jelentkezését december 
5-ig várjuk.

A hóeltakarításról
Asztalitenisz

NB III. Észak-alföldi régió „A” csoport

Karate és thai-box

Sportszolgáltató Központ Kupa

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 háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M 
Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Karcag frekventált negyedében 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 für-
dőszoba, 2 WC), 2 főbejáratos, tető-
teres, 120 m²-es, díszkertes családi 
ház teljes összkomforttal, lakható 
melléképülettel és garázzsal, mé-
lyen áron alul, 11 M Ft-ért, akár hitel 
átvállalással is eladó. Tel.: 59/313-
053 v. 06/20-242-2922.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Sürgősen, áron alul eladó több ge-
nerációnak is alkalmas családi ház. 
U.itt egy 6 és egy 10 soros kert-
föld eladó a Komisz I. keretben. Tel.: 
+36/20-533-8934.
Kórház úti garázssoron garázs ki-
adó vagy eladó. Tel.: +36/30-644-
7542.
Garázs eladó v. kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-
4990.
Szondi utcán szép nagy ház eladó 
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 te-
lek eladó. Lakáscsere is érdekel 
Karcagon II. emeletig. Tel.: +36/30-
218-9781.
16 évig működött élelmiszer bolt 
(bármilyen más tevékenységre 
használható) leadó vagy kiadó. 60 
+ 30 m². Tel.: +36/30-218-9781.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.
Karcag központjában (a katoli-
kus templommal szemben) 54 m²-
es két szobás, téglaépítésű, erké-
lyes, üresen álló lakás eladó. Tel.: 
+36/30-447-3918.
Garázs kiadó a Kántor S. úti garázs-
soron. U.ott diófarönk eladó. Tel.: 
+36/30-304-9645.

Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).
Karcagon, a Varró utcán garázs ki-
adó. Tel.: +36/30-295-7124.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmé-
nyek között élő 45/182/95 üzletem-
ber, aki úgy érzi, hogy belül még 
gazdagabb érzelmi világú, keresi 
önmagára és társára is igényes, ki-
mondottan csinos társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 35 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Állás
40 éves kereskedelmi gyakorlattal, 
rokkantnyugdíjas hölgy munkát ke-
res. Bármilyen más kisegítő munka, 
akár rész-, vagy alkalmi munkaidő 
beosztással. Tel.: +36/30-218-9781.

Állat
Hasas kocák, hízó, süldő, gyöngyös 
eladó. Kukoricát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
Tesszán galambok eladók. Fiatalok, 
költőpárok. Tel.: +36/20-298-8715.
1 db fiatal anyabika eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Németjuhász kiskutyák; 2 éves 
tenyésszuka; 7 hetes fehér kismalac 
(húsjellegű); 130 kg-os hízó eladó 
vagy szemes kukoricára cserélhető. 
Tel.: +36/30-393-3343. 

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Tartós világbéke kialakítása. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső 
rács, nagy kutyaház, rácsos kiságy 
+ pelenkázó eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Süldő nyúlketrec; sertés önetető és 
sertés önitató eladó. Tel.: +36/20-
358-2348.
Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. ext-
ra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópi-
he. Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vessző seprűvel. 
Kapható a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.
Kétszemélyes, kihúzhatós heverő 
jó állapotban eladó, ára 10.000 Ft 
vagy baromfi aprólékra cserélhető. 
Tel.: +36/70-349-2163.
Gázkályha, 160 l-es hűtőszekrény, 
gáztűzhely eladó. Tel.: +36/20-230-
1202.
Vásárolnék használt konyhai szek-
rénysort és egy kerekes ruhás áll-
ványt. Tel.: +36/20-411-9686.

Jó minőségű búza ocsú van eladó. 
Tel.: 59/503-553 v. +36/20-353-5738.
Eladó TZ4K 14B kistraktor (670.000 
Ft); Babetta 207, 210 (22-25.000 Ft), 
hordozható cserépkályha (40.000 
Ft); Super Kalor 2 kályha (15.000 Ft); 
Salgó teakályha (25.000 Ft); cse-
répkályha sparhelt (25.000 Ft). Tel.: 
+36/30-963-5073.
Samara új alkatrészek, Punto hát-
só lengéscsillapító, új termostát, 
hosszú télikabát, ingek, régi biblia, 
énekeskönyv, fényképezőgép. Tel.: 
+36/30-995-6929.
HOPPÁ! Bélelt nadrág, sí overál, té-
li áru, valamint fehér köpeny, fehér 
nadrág, és fehér póló folyamatosan 
kapható a turiban. Karcag, Kossuth 
L. utca 22. 
Bontott redőny tok nélkül eladó 
(3 db 1830x1400; 1 db 1180x1400). 
Érd.: Kg., Kisújszállási út 107. Tel.: 
59/313-380.
Eladó 4 db téli gumi felnivel (Ford 
Escortról) 175x13. Tel.: 59/312-562.
Eladó rendszerre köthető víztartá-
lyos kandalló, hozzá való kémény-
nyel (külön is!). Tel.: +36/20-560-
6226.
B H G ü z l e t s o r  e lőt t  t a lá l t am 
egy kék-fehér színű kispárnát. 
Szeretném visszajuttatni a tulajdo-
nosának. Tel.: +36/30-540-1406.
Gázpalack, 2 db új nagyszőnyeg 
(250x180), Dachia csomagtartó. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.
Pelenkázó szekrény, három ajtós 
szekrény, szétnyithatós konyhai 
asztal eladó. Tel.: +36/30-330-7847.
Férfi antik barna bőr dzseki és egy 
54-es méretben vőlegénynek al-
kalmi öltöny eladó. Tel.: 59/312-562.
Eladó 4 méteres támasztólétra, 
seprűkötőgép, hornyolt cserép, for-
gótárcsás mosógép motor kapcso-
lóval, zsinórral. Tel.: 59/401-087.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág var-
rását rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Ásást, fa összevágást és behordást, 
kertben és ház körüli munkát, stb. 
vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Vállalom egyéni és társas vállalko-
zások könyvelését, képviseletét, 
bevallások készítését. Tel.: +36/30-
415-5218 Fórizs Judit

Gépjármű
1991-es Peugeot 405-ös 1 év mű-
szakival, kitűnő állapotban eladó. 
Tel.: +36/20-588-1812.

Apróhirdetés

Az elmúlt hétvégén Békés-
csaba adott otthont a Békés 
Megyei Férfi Röplabda Baj-
nokság második fordulójá-
nak, amelyre 20 női és 12 fér-
fi csapat adta le a nevezését. A 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium tanulói az elmúlt 
fordulóról bronzéremmel tér-
hettek haza Gyomaendrődről, 
ezúttal a békéscsabai forduló-
ban is sikerült nagyszerű já-
tékkal eljutniuk az elődöntő-
ig, de sajnos mind az elődön-
tőt, mint a bronzmérkőzést 
elveszítették. A késő esti órá-
kig tartó rendezvényen - ahol 
a mérkőzéseket ezúttal nem 
nyert szettekre, hanem idő-
re játszották - lecsúsztak a do-
bogóról, a 4. helyen végeztek a 
csabai fordulóban.

Csoportmérkőzések:
1. Karcag Refi - Pro Vollei, 

Arad 40:23
2. Sarkad DDR - Karcag-

Karcag Refi 34:29
Negyeddöntő:
3. Karcag - Szeged 36:28

Elődöntő:
4. Idea Arad - Karcag Refi 

33:27
Bronzmérkőzés:
5. Debrecen - Karcag Refi 

29:22
A torna végeredménye: 1. 

Idea Arad 2. Sarkad 3. Debre-
cen 4. Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium 5. Szeged 6. 
Temesvár 7. Szarvas 8. Gyula 
9. Sarkad, Ady 10. Hajdújárás 
11. Békéscsaba 12. Pro Vollei, 
Arad.

A 4. helyezett csapat tagjai: 
Budai Csaba, Oszlánczi Máté 
József, Futó Tamás, Nagy At-
tila, Gyökeres Árpád, Nagy Ti-
bor. Játékos-edző: Major János.

A Református Gimnázium 
fiataljai november 23-án Sar-
kadra utaznak a meghívásos 
Ady-kupára, amelyen négy kö-
zépiskolás csapat - Sarkad Ady 
Gimnázium, Gyula Erkel Fe-
renc Gimnázium, Gyula Ro-
mán Gimnázium, Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium -  verseng majd a kupa-
győzelemért.

MAJOR

Férfi röplabda

Lecsúszott a Refi a dobogóról

Birkózás

2010. évi Diák I. és Diák II. 
Serdülő kötöttfogású területi 

diákolimpia

November 6-án (szombaton) Kecskeméten rendezték meg 
a 2010. évi Diák I. és Diák II. serdülő kötöttfogású terüle-
ti diákolimpiát. Az ország különböző klubjaiból több mint 
140 fiatal versenyző nevezett. A KSE birkózó szakosztályát 
10 birkózó képviselte.

Eredmények: Mándi Mihály I., Horváth Dániel I., Papp 
Krisztián II., Kun István III., Nagy András III., Duka Lász-
ló III., Keres Dávid III., Kovács Tamás IV., Laczi István V.

A csapatok versenyében a karcagi együttes az előkelő ötö-
dik helyezést érte el.

Országos Birkózó Diákolimpia

November 11-13-án rendezték meg Monoron az Országos 
Birkózó Diákolimpiát. A diák I. csoportban 175 induló ne-
vezett be, köztük öten a KSE birkózó szakosztályából.

Eredmények: Gaál István II. helyezett (Arany J. Úti Ált. 
Isk.), Horváth Dániel II. helyezett (Kováts M. Ált. Isk.) Ser-
dülő korcsoport: Mándi Mihály II. helyezett (Györffy I. Ált. 
Isk.).

Amint azt ifj. Kurucz István vezető edzőtől megtudtuk, a 
szakosztály vezetői és versenyzői gőzerővel készülnek a no-
vember 27-én megtartandó Kurucz emlékversenyre. Külön 
érdekesség lesz, hogy a nagyszabású versenyen három Euró-
pa- és egy Világbajnok külön bemutató versenyt tartanak a 
közönségnek. Ezenkívül elmondta, hogy az év hátralévő ré-
szében még három országos szintű versenyen is részt vesz-
nek. 

A birkózó szakosztály továbbra is várja fiatal fiúk és lá-
nyok jelentkezését, ahol saját birkózó termében (Pap Béla 
utca 4. sz.) állandó jelleggel lerakott szőnyegekkel, kondici-
onáló felszerelésekkel állnak az érdeklődők részére. Már öt 
éves kortól is lehet jelentkezni. A foglalkozások időpontjai: 
hétfő és szerda 16:30 – 18:30-ig, pénteken 16 – 18 óráig.

B. I.
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2010. november 26-29. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Jótékonysági koncert a katolikus 

templomban
18.30  Mérleghinta – téma: szegénység. 

2. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Foltvarrók kiállítása lesz
 Vendég: Nyíri Lászlóné
 Karcagi hírek
 - Adomány a gyermekosztálynak
 - Tájékozódási futás a Kovátsban
 - Felkészült a város a téli 

síkosságmentesítésre
 Háttér
 Különkiadás -  átadták a Varró új 

gyakorlati tanműhelyét
20.10  Sikeres Szakképzési Konferencia 

volt Karcagon
2010. november 30., december 1. 

kedd, szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református is-
tentisztelet

 - Tiszántúli Református Kórus Talál-
kozó I. rész

19.30  Megyei Tükör
20.00  A Hit Szava – katolikus szentmise
20.45  Főtéri Randevú – History Együttes

2010. december 2. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
 Vendég: Dr. Tóth Mihály
18.30  Arc Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Mezőgazdasági körkép
 - Kitüntették a betörőt fogó tűzol-

tót
 - Balesetek
 - Kurucz Testvérek emlékverseny
 Háttér
20.10  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Szajol – Karcag 2:2 (2:1)
Szajol, 100 néző. Jv.: Rusz T. 

(Gyertyás Zs., Kóródi T.)
Karcag: Móga, Rajcsányi, 

Orosz, Lévai, Henk (Fodor 
Balázs), Balogh R. (Fodor 
Bence), Bodor, Szívós Gy., Ko-
csis, Erdei, Bukovszki

Edző: Orosz István
A negyedik percben Szedlák 

elől Móga megszerezte a lab-
dát. A hetedik percben Ba-
logh R. jobbról beadott, de 
Bukovszki nagy helyzet-
ben mellé lőtt. A huszonha-
todik percben Donkó 25 mé-
teres szabadrúgása kipattant 
Mógáról pontosan Szedlák 
elé, aki a hálóba fejelt (1:0). A 
negyvenkettedik percben Bo-
dor 30 m-es szabadrúgását Lé-
vai az ötös sarkánál a hálóba 
fejelte (1:1). A negyvenötödik 

percben Papp A. 25 m-es sza-
badrúgása a bal felső sarokba 
vágódott (2:1). A hatvankette-
dik percben Bukovszki a szög-
let zászló közeléből Orosznak 
beadott, aki a kapu közepébe 
fejelt (2:2). A hatvanhetedik 
percben Erdei nagy helyzet-
ben mellé lőtt. 

Jók: Bognár, Papp ill. Lévai, 
Szívós Gy.

Kun Mihály: Egy ponttal 
elmaradtunk a tervezett 20-
tól, de újoncként úgy érzem 
helytálltunk.

Orosz István: Gratulálok 
a fiataloknak az egész éves 
munkájukhoz.

Ifjúsági mérkőzés 
Szajol – Karcag 1:2
Góllövők: Nagy D., Szőke R.

B. I. 

Moziműsor
November 27. 

szombat
 Az őrzők legendája
 Amerikai-ausztrál 

animációs film
Filmkezdés: 18 óra!
November 30. kedd
 Ízek, imák, 

szerelmek
 Feliratos amerikai 

filmdráma
December 3. péntek
 Tőzsdecápák 

– A pénz nem 
alszik

 Amerikai filmdráma

Anyakönyv
Születés

Czibere Edit – Takács Sán-
dor
Kg., Soós I. utca 6.  Sándor

Halálozás
Balajti Lászlóné (Fodor Er-

zsébet)
 Karcag (1953.)
Balog László
 Karcag (1953.)
Szendrei Zsuzsánna
 Kg., Horváth F. u. 1. 

(1933.)

Megyei I. osztályú bajnokság

November 26. péntek
 Berek – Kiss A. úti
November 27. szombat
 Berek – Kiss A. úti
November 28. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
November 29. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 30. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 1. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
December 2. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
December 3. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

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.

FELHÍVÁS
A rendőrség kéri a kerékpá-

rosokat, külterületen gyalogló-
kat, hogy esti-éjszakai közleke-
désük során mindenképpen vi-
seljenek láthatósági mellényt, 
kerékpárjukon kapcsolják be a 
világító berendezést, cseréljék 
újra az elemeket, hiszen a pis-
lákoló fény semmit nem ér. Ne 
elégedjenek meg a hátsó piros 
fényű villogó működtetésével, 
mert szemből is észlelhetőnek 
kell legyenek!

November 13-ára virradó-
ra egy karcagi telephelyre má-
szott be a kerítésen át ismeret-
len személy. Egy tehergépko-

csi kulccsal lezárt tanksapkáját 
felfeszítette, és a tankból össze-
sen 210 liter gázolajat tulajdo-
nított el.

November 18-án délután 
a nyomozók lakásán elfogtak 
egy fiatalkorú fiút, aki ellen lo-
pás miatt körözés volt kiadva.

Megelőző távoltartás került 
elrendelésre egy helyi férfivel 
szemben, aki élettársát hóna-
pok óta tettleg bántalmazta, fe-
nyegette. A férfi ellen elfogató 
parancs van kiadva lopás elkö-
vetése miatt. A férfit őrizetbe 
vették, majd a Ceglédi Rend-
őrkapitányság fogdájára szállí-
tották.
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2010. november 17-én a Szege-
di Kis István Református Gim-
názium adott otthont Mezőtú-
ron az I. Derby-Túr fiú és lány 
kézilabda tornának, amelyre re-
formátus középiskolák kap-
tak meghívást. A fiúk mezőnyé-
ben igen erős csapatok küzdöt-
tek az impozáns kupáért. A kar-
cagi refisek tisztes helytállással, 
nagyszerű játékkal - a karcagi lá-
nyokhoz hasonlóan -, ezüstér-
met szereztek ezen a játéknapon. 
A torna jó felkészülése volt a no-
vember 26-ai Karcagon meg-
rendezésre kerülő VI. korcso-
portos fiú kézilabda diákolim-
pia megyei elődöntőjének, me-
lyen a karcagiakon kívül Szolnok 
és Kisújszállás csapatai vesznek 
részt. Cél a megyei döntőbe való 
kvalifikáció. A mérkőzések 26-
án pénteken, 12:30-tól kerülnek 
megrendezésre a városi sport-
csarnokban. Szeretettel várjuk a 
refis kézilabdás fiúk szurkolóit!

Eredmények:
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 

- Szegedi Kis István Ref. Gimn. 
Békés 21:19 (11:10)

Karcag: Nehéz, Karsai (4), 
Koncz (3), Nagy (2), Szepesi (2), 
Kovács (3), Tóth (3).

Csere: Gulybán, Kovács, Csor-
dás, Herceg (4), Borsós.

Edző: Major J.
A tavalyi országos reformá-

tus döntőben még sima veresé-
get szenvedtünk az NB I/B-ben 
nevelkedő békési fiataloktól, az 
idén már a mi fiaink játéka is ki-
forrottabb, erősebb, taktikailag 
átgondoltabb. Remek mérkőzés 
volt, szép győzelem a csapattól.

Szegedi Kis István Ref. 
Gimn. Mezőtúr - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 15:13 
(10:4)

Karcag: Nehéz, Karsai (1), 
Koncz (7), Nagy (1), Szepesi (1), 
Kovács (1), Tóth.

Csere: Gulybán, Kovács, Csor-
dás (1), Herceg (1), Borsós.

Edző: Major J.
Gyengén játszottunk az első 

félidőben, a másodikban viszont 
parádés volt a csapat játéka, kü-
lön kiemelkedő egyéni teljesít-
ménnyel. Az ellenfél 10:4-es ve-
zetésénél 11:9-re sikerült feljön-
nünk, de a Mezőtúr NB II.-ben 
szereplő idősebb, rutinosabb já-
tékosainak már sikerült megtar-
taniuk az eredményt a mérkő-
zés végéig. Ha a végjátékban nem 
hozunk rossz döntéseket a pá-
lyán, akkor másképp is alakulha-
tott volna az eredmény, de nincs 
okunk panaszra, így is dicséretes 
a csapat teljesítménye.

Az ezüstérmes csapat tag-
jai: Nehéz Zsolt, Gulybán Oli-
vér, Karsai Imre, Kovács Miklós, 
Kovács Máté Zádor, Nagy Pé-
ter, Szepesi Balázs, Tóth Botond, 
Herceg Péter, Csordás Balázs, 
Koncz Dávid, Borsós László.

Felhívjuk a kézilabda szurko-
lók figyelmét, hogy a november 
26-ai karcagi megyei diákolim-
piai elődöntőt követően, decem-
ber 12-én Karcagon kerül majd 
sor a Nagykun Férfi Kézilab-
da Torna megrendezésére a há-
zigazda Karcag, Jászladány és 
Kunhegyes csapatainak részvé-
telével.

Major

Refi kézilabda
Ezüstérmesek a fiúk a Derby-Túr Kupán

Minden, ami a szépséghez kell !

Fodrászcikk és kozmetikai szaküzlet
Karcag, Kacsóh utca 3. (Vásárcsarnok)

Nyitási akció december 3-ig 

20-50 % engedménnyel, az akciós készlet erejéig.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8 – 12 óráig és 14 – 17 óráig

csütörtökön 7:30 – 12 óráig, 14 – 17 óráig
szombaton 7:30 – 12 óráig


