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KARCAGI
HÍRMONDÓ

- Milyen apropóból készült 
ez a kiállítás?

- Az ember életében több 
fordulópont is van, például, 
amikor nyugdíjba megy, il-

letve amikor az életében új 
évtized kezdődik. A kiállí-
tást egy ilyen alkalom tet-
te aktuálissá, tavaly év végén 
ugyanis elértem a 60. évet. 

Úgy gondoltam, hogy most 
a nagykunságiak előtt eddig 
ismeretlen oldalamat muta-
tom meg. A külföldön, a ha-
táraink másik oldalán, illet-
ve jóval távolabb, esetenként 
más kontinenseken esett 
gyűjtéseimből állítottam ösz-
sze az anyagot.

- Hány év termését láthat-
juk?

- 1989-ben mentem először 
Észtországba és utoljára Szlo-
vákiában voltam tavaly. Tehát 
két évtized az, amit intenzíven 
ezzel a gyűjtéssel töltöttem. 
Saját magam álltam a költsé-
geket és a saját érdeklődésem 
hajtott, de mint nemzetközi 
néprajzi társaságok tagja hiva-
talos meghívóval részt vehet-
tem egy-egy nemzetközi kon-
ferencián, ott előadást tarthat-
tam – és így jutottam el egy-
egy országba.

- Hány országban járt eddig?
- Szám szerint nem tudnám 

megmondani, de Norvégiától 
Izraelig, vagy Ausztriától In-
diáig, tehát Európa és Ázsia 
számos országában megfor-
dultam az elmúlt húsz évben 
– mindig fényképezőgéppel és 

A múlt héten, csütörtökön nyílt meg a Györffy István 
Nagykun Múzeumban dr. habil. Örsi Julianna Nagykunsá-
gért-díjas kutató, a múzeum egykori munkatársa, a túrkevei 
Finta Múzeum nyugalmazott igazgatója Kutatóúton Eurá-
zsiában című kiállítása. Az Örsi Julianna életművét isme-
rők jól tudják, négy évtizedes néprajzkutatói munkássága el-
sősorban a Nagykunságot érintette, de gyűjtött az Alföl dön, 
a palócok között, a Dunántúlon, a határon kívül került ma-
gyarok között Bácskában, az Érmelléken, a Felvidéken is. 
Amint a tárlat anyaga igazolja, az utóbbi évtizedekben a vi-
lág más tájaira is eljutott – előadásokat tartott és gyűjtött: fi-
gyelt, jegyzetelt, fényképezett... Örsi Juliannával a kiállítás 
megnyitása előtt beszélgettünk.

Folytatás a 5. oldalon

Húsz év fotói és tárgyai

Testületi ülés

A közmeghallgatáson nem 
hangzott el sem lakossági, sem 
képviselői hozzászólás. A na-
pirendeket vita nélkül fogad-
ták el a képviselők. 

Egy másik előterjesztés Ró-
zsa Sándor jegyző teljesítmény-
követelményének értékelésé-
ről szólt. A jegyző munkájával 
kapcsolatos követelményeket 
legutóbb 2010 márciusában ha-
tározták meg, melynek értéke-
lése nemrég meg is történt. A 
0-tól 8-ig terjedő skálán 7,8-re 

értékelték Rózsa Sándor mun-
káját, amely kiváló eredmény-
nek minősül. 

Fontos napirendi pontnak 
számított az az előterjesztés, 
amely arról számolt be, hogy 
Ecsegfalva és Bucsa önkor-
mányzatai azzal a kéréssel for-
dultak a Karcag Városi Ön-
kormányzathoz, hogy tovább-
ra is tegye lehetővé lakosságuk 
számára a karcagi kórházban 
a járó- és fekvőbeteg szakellá-
tás biztosítását. 

Bár kérelmeiket az ÁNTSZ 
Dél-alföldi Regionális Inté-
zete és a Békés Megyei Ön-
kormányzat korábban eluta-
sította, a két önkormány-
zat fellebbezési jogával élve 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatalhoz fordul. Ehhez azon-
ban szükség van arra, hogy 
a Karcag Városi Önkor-
mányzat – mint a Kátai Gá-
bor Kórház fenntartója – to-
vábbra is felvállalja a két te-
lepülés lakosságának egész-
ségügyi szakellátását. Mivel 
városunkhoz közelebb esnek 
az érintett települések, mint 
a gyulai Pándi Kálmán Me-
gyei Kórházhoz, ezért a kar-
cagi képviselő-testület elfo-
gadta az erre vonatkozó ha-
tározatot.

Folytatás a 4. oldalon

Az elmúlt napokban rövid időn belül két egymást követő tes-
tületi ülésre is sor került. Február 10-én két napirendi pon-
tot is közmeghallgatással egybekötve tárgyaltak a képvise-
lők. Mindkét előterjesztés a Karcagi Településrendezési Terv-
vel volt kapcsolatos. Az előterjesztések egyrészt a terv részeit 
képző Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv meg-
állapításáról szóló többszörösen módosított önkormányzati 
rendelet 2010. évi 1. és 2. számú módosítását, másrészt a Tele-
pülésszerkezeti terv 2010. évi 1. számú módosításának megál-
lapításáról szóló határozatot tartalmazták.

A szakemberek több 
( psz ichés és higiénés) szem-
pontból is fontosnak tartják, 
hogy az orvosi vizsgálat előtt 
a felnőttek és a gyerekek külön 
helyiségben (légtérben) vára-
kozzanak. Lényeges lépést ha-
tározott el tehát a Kátai Gábor 
Kórház gyermekosztálya, ami-

hez egy gyermekek számára 
berendezett várószoba kialakí-
tását tűzte ki célul. Dr. Szabó 
Mária osztályvezető főorvos 

elmondása szerint a pénz elő-
teremtése nem ment könnyen, 
de a kórházi vezetés, valamint 
a Kátai Gábor Alapítvány és a 
Gyermeképség Alapítvány is a 
segítségükre sietett. Ennek az 
összefogásnak az eredménye a 
múlt héten csütörtökön átadott 
gyermek várószoba. Az átadás 

alkalmával került sor a gyere-
keknek meghirdetett kórházi 
tárgyú rajzpályázat eredmény-
hirdetése is.  

Február 11-én a névadó 
szobrának megkoszorúzásá-
val kezdődött a Györffy Na-
pok rendezvénysorozata a tu-
dós nevét viselő általános is-
kola aulájában, délután pedig 
szép kiállítás nyílt a főtéri is-
kolaépületben.

„A magyar táncnak olyan 
sokféle fajtája volt, sőt van 
még ma is, hogy elég volna 
ötször ennyi nemzetnek is” 

- idézte Györffy Istvánt a 12. 
Néptáncgálát megnyitó Pán-
ti Ildikó önkormányzati kép-
viselő, nyugdíjas igazgató. A 
nemzetközivé szélesedett gá-
lán az iskola táncosai mellett 
Bácskossuthfalváról, Kecske-
métről, Székelykeresztúrról 
és Szepsiből érkezett hagyo-
mányőrzőknek műsorát lát-
hatta a közönség. 

Várószoba a kicsiknek

Györffy Napok
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Közéleti szilánkok
A helyettes 
kérdezők

(avagy, értetlenkedők)
A ´80-as évek végén, a ´90-es évek 

elején alakult Magyarországon egy 
avantgard képzőművészeti csoport, 
amely „Helyettes Szomjazóknak” nevezte 
el magát. Nem róluk akarok írni, hiszen én 
is alig értettem meg a performance mű-
fajban előadott művészetüket, de elég 
mókásnak találtam a nevüket, ezért ma-
radt meg az emlékezetemben. (Akit eset-
leg érdekel, keressen rá a világhálón, bi-
zonyára megtalálja a nem éppen szokvá-
nyos műalkotásokat,.ill. művészeket.) Ők 
jutottak eszembe, amikor hétfőn meg-
néztem a parlamentben a miniszterelnök 
úr napirend előtti felszólalását, és az erre 
adott ellenzéki válaszokat. Pontosabban 
Mesterházi Attila MSZP-s frakcióvezető 
úr reagálása volt olyan, mintha az egyko-
ri MSZP-s miniszterelnök, Gy. F., „helyettes 
kérdezője” lenne. Illetve: értetlenkedő-
je. Régen láttam már Orbán miniszterel-
nök úrtól ennyire pontosan a helyére ten-
ni az MSZP már-már az obstrukció határát 
súroló reagálását. Nem akarom ragozni 
– bizonyára sokan látták a rövid szócsa-
tát: de a vaskos tények sajnos magukért 
beszélnek. A nyolc évvel ezelőtti állam-
adósság 27(!) %-kal növekedett a mai na-
pig. „Hát Ember! Huszonhét százalékkal!! 
Nem érti?!” – válaszolta eléggé indulato-
san a miniszterelnök Mesterházi frakció-
vezető úrnak.

Dehogynem érti, csak ilyen a mentali-
tásuk: mellébeszélni, ködösíteni, gáncsos-
kodni és értetlenkedni. Mert szerintük ez 
viszi előre az országot.

Mint ahogy sokan, „gyermeteg” ötlet-
nek tartják a gyermekek után járó esetle-
ges plusz  voksolási lehetőséget a jövőbe-
ni választásokkor. Csupán azért, mert ők 
ilyenről még nem hallottak, s el sem tud-
ják képzelni. Pedig komoly érvek szólnak 
mellette (és persze, lehet, hogy ellene is 
komoly érveket lehet fölsorakoztatni.).

Idéznék a gondola.hu weboldalról, 
egy Nyiri János nevű szerző írásából: „…
Ha meg akarunk maradni a demokrati-
kus keretek között, akkor a választójog át-
alakítása a legcélszerűbb eszköz. Steffen 
Krönert német kutatót idézzük: „Olyan 
kor köszöntött a fejlettnek nevezett vi-
lágra, hogy mindenkinek egyre kevesebb 
pénzből kell kijönnie, a béreknek csök-
kenniük kell, a nyugdíjkorhatárnak ki kell 
tolódnia. Azt azonban nem szabad elhall-
gatni, hogy drámai konfliktushelyzet van 
kialakulóban a jelenlegi átmeneti idő-
szakban. Az idősebbek lobbiereje növek-
szik, hiszen ők több szavazatot hoznak a 
politikusok számára, mint a fiatalok. A po-
litika tehát tendenciózusan nem az ifjú-
ságnak, hanem az idősebbeknek fog ked-
vezni, s ebből kinőheti magát egy merő-
ben újfajta osztályharc, a korosztályok 
harca.” (Kiemelés tőlem - ács.) Aki netán 
nem értené – s ha nem is „helyettesként” 
kérdezné: egyre öregszik a társadalom. 
Magyarországon 1983 volt az az utolsó év, 
amikor egyensúly volt a születési és halá-
lozási arányszámok között. Azóta minden 
évben csökken a születések száma.

Fölösleges netán akkor elgondolkozni 
a szavazati jog ilyetén való kiterjesztésén?

- ács -

HÍREK
Horgászok figyelem!
A Nagykun HE február 20-

án (vasárnap) 9 órai kezdet-
tel tartja küldöttközgyűlését a 
gimnázium Varró utcai étkez-
déjében.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Vezetőség

Farsangi felvonulás
Kedves Gyerekek!
A Szent Pál Marista Álta-

lános Iskola diákjai farsangi 
felvonulásra indulnak febru-
ár 24-én 10 órakor. 

Szeretnénk minél vidámab-
ban elbúcsúztatni ezt a hosszú 
és hideg telet. Kérünk benne-
teket, jöjjetek és vegyetek részt 
vigasságunkon!

Útvonalunk: Kossuth L. ut-
ca – Szent István sgt. – Kos-
suth tér – Horváth F. utca – 
Táncsics krt. – Dózsa Gy. út – 
Kossuth L. utca

Tisztelt Olvasóink!
Múlt heti, 2011. február 11. 

6. lapszámunkban technikai 
okok miatt lemaradt a közéleti 
szilánkok rovat írójának szig-
nója. A rovat ács szerzőségével 
jelenik meg. A szerző és az ol-
vasók szíves elnézését kérjük.

Szerkesztőség

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON A DÉRYNÉ MŰV. KÖZPONTBAN

2011. FEBRUÁR 20-ÁN (VASÁRNAP)
 14:30 ÓRAKOR 

KARCAGI NAGY ZOLTÁN 
VENDÉGE LESZ

DR. FEHÉR ESZTER

az éneklő háziorvos
és

ZSUZSA MIHÁLY
MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, 

OPERETTKETTŐSÖK és ÖRÖKZÖLD DALOK.
ÉRDEKLŐDNI: A DÉRYNÉ MŰVHÁZBAN,

 TEL: 06-59-503-224 és 503-402

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
2011. február 19-20. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
2011. február 26-27. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

A Nagykunsági Népművé-
szek Egyesülete valamikor 
az évezred első éveiben kapta 
meg a Hizly ház felső, koráb-
ban iskolarésznek használt 
termeit, ahol a népművészek 
kiállító termet és persze tár-
latot rendeztek be. Tavaly 
nyáron aztán a régi mester-
ségek iparosainak székházát 
a jászkun kapitányok vették 
birtokba, úgy tűnik végle-
gesen, mert a terem nagysá-
gú szobákban őszre szép ál-
landó kiállítást rendeztek be. 
A népművészek nem sokat 
bánkódtak, mert munkájuk 
és termékeik iránt megma-
radt az érdeklődés – számos 
városba, kiállításra hívták 
őket. Az új esztendő pedig 
pótolta az elveszített kiállító-
termet – januárban dr. Nagy 
Molnár Miklós rendezte be 
az egyesület bemutató tárla-
tát a múzeumban. Megtehet-
te, ő az elnökük.

Az elmúlt években több jó 
kapcsolat is szövődött a távo-
libb tájak kiállítóival és nép-
művészeivel – tudom meg 
Pinczésné Soós Gyöngyitől, 
aki csipkeverő és az egyesü-
let titkára. A 2010. év első be-
mutatkozó helyszíne Sárospa-
tak városa volt, ahol a Szent 
Erzsébet napok vendégei vol-
tak a karcagi népművészek. 

Ki is tettek magukért, mert 
az idei Szent Erzsébet napok-
ra is meghívást kaptak, sőt egy 
másik rendezvényre is kilá-
tás van. Régibb idő óta fennáll 
már a barátság a hevesi Csil-
lagsugár Népművészeti Egye-
sülettel. Ez a barátság hoz-
ta a május 1-jei vendégeske-
dést Hevesen, amikor a kun-
ságiak a Civil Napokra kaptak 
meghívást, de szeptember-
ben ismét megfordultak er-
refelé – és 2011. május 1-jén 
ismét mennek. Tavaly vol-
tak még Hevesvezekényben 
és Mátraderecskén is. 
Hevesvezekényben nem egy-
szerűen csak vásároltak, ha-
nem a Gyereknap alkalmából 
bemutatkozó foglalkozást tar-
tottak.

Ha nyár, akkor pedig Sió-
fok. Ott a Stefánia Fesztivá-
lon tavaly már másodjára ven-
dégeskedett az egyesület és 
ugyanígy a Siófolk rendezvé-
nyein is kipakolták a terméke-
iket és a szerszámaikat. Siófo-
kon egyébként egész sereg volt 
kunsági mesterekből, mert fa-
zekasok, kovácsok, fafaragók, 
gyöngyfűzők, mézeskalácsos-
ok, hímzők, csipkeverők gon-
doskodtak arról, hogy a soka-
dalomban tolakodó nagykö-
zönségnek legyen merre-mire 
kapkodnia a fejét. És hát en-

nek is sikeres folytatása lett, 
mert novemberben már arról 
kaptak értesítést, hogy a Ste-
fánia kiváló minősítésű fesz-
tivál, ezzel együtt kiemelt ren-
dezvény lett és a Siófolk is mi-
nősített rendezvény lesz ez-
után. A karcagiakat pedig az 
minősíti, hogy már kézhez is 
vették a nyárra szóló meghí-
vókat. Amúgy jó fesztiválok 
és rendezvények itthon is szép 
számmal akadtak. Az esőverte 
Birkafőzőt sok kézműves igen 
sikeresnek könyvelte el, de 
eredményes volt a Lovasnap és 
szép reményekkel kecsegtet a 
Nimród 2010 tavaszán nyitott 
rendezvénysorozata is.

A tavalyi esztendő nagy 
vesztesége Oláhné Lipták Er-
zsébet halála volt. A Karca-
gon jól ismert, népszerű hím-
ző iparművészt a Népművé-
szek Egyesülete örökös taggá 
választotta. A tagság létszá-
ma egyébként változatlan: 34 
fő, ám a tavaszi közgyűlésen 
gyarapodás várható. Máris ké-
szülnek az új esztendőre, ami-
kor a tavasz kinyíltával meg-
kezdődnek a fesztiválok, vá-
sárok, találkozók. Az újabb 
barátságok és kapcsolatok is 
felsejlenek, mert Ómoravicán 
és Bácskatopolyán is élnek ám 
kézművesek – mégpedig jó-
részt kunsági gyökerű magya-
rok.

Elek György 

Az élő népművészet – és karcagi egyesülete

Pályázat

A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet 2 fő fogszakorvos munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Karcag, Zöld-

fa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Járóbeteg fogá-

szati szakellátás a Kátai Gábor Kórház fogorvosi rendelő-
jében.

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

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség. 
Szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- orvosi diploma, a fogorvosi szakvizsgát igazoló okirat 

másolata,
- magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
- működési nyilvántartásba vételről igazolás,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 07.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. 

Oszlács Judit főorvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-
nyünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: fogszakorvos– orvosi állás, vagy elektro-
nikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 16.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn elindult a magyar 
Országgyűlés 2011-es munká-
ja. Erről beszámoltak bőven a 
tudósítások, a miniszterelnöki 
beszédről, a rá adott észrevéte-
lekről, aki látta, hallotta, olvas-
ta, kialakíthatta a véleményét. 
Hozzátennem pusztán any-
nyit kell: a tavaszi szezon tészta 
gyúrásának csomósodási pont-

ja az alkotmány lesz. Sokan 
úgy félnek az alkotmányozás-
tól, mintha végítélet közeleg-
ne, miközben már csak a köz-
vagyon eltűnése, vagy az ela-
dósodás, a jövő felélése már rég 
indokolttá tette volna.  De ez 
majd egy másik írás tárgya le-
gyen, most inkább Pozsonyról.

Kedden ugyanis Pozsony-
ban tartották a visegrádi or-
szágok (Lengyelország, Cseh-
ország, Szlovákia és Magyar-
ország) vezetőinek találko-
zóját. Húsz éve indult útjára 
a kezdeményezés, akkor még 
három országgal, közben 
1993-ban Csehszlovákia fel-
bomlott, így lett négyes fogat. 

Antall József, Vaclav Havel és 
Lech Walesa összefogása az-
óta az Európai Unió stabil bel-
ső működésének is egyik fun-
damentuma lett. Kiderült, 
hogy vannak közép-európai 
érdekeink, és ezeket az érde-
keinket közösen kell képvisel-
ni ahhoz, hogy céljainkat el-

érjük. Húsz év igazolta a ki-
induló gondolat helyességét. 
Az évfordulóra Pozsonyba jött 
a német és osztrák kancellár, 
valamint az ukrán miniszter-
elnök is.

Persze nincs új a nap alatt. 
1335-ben Károly Róbert ma-
gyar, János cseh és III. Káz-
mér lengyel király találkozott 
egymással Visegrádon. A ma-
gyar király érdeme volt, hogy 
kibékítette egymással a cseh 
és lengyel uralkodót, és meg-
állapodtak abban is, hogy Ma-
gyarországról az áruszállítás-
sal kikerülik Bécset, és inkább 
morva és cseh földön keresz-
tül szállítanak Németország-
ba. A három uralkodó abban 
is döntött, hogy ha bárme-
lyik országot megtámadják, a 
másik kettő segítségére lesz. 
A visegrádi együttműködést 
mindhárom országban nem-
zeti megerősödés, gazdasági 
bővülés követte.

Miért ne lehetne kétszer 
ugyanabba a folyóba lépni, va-
gyis újra megteremteni azt, 
amit elődeink 676 évvel ez-
előtt már jól kigondoltak?

Varga Mihály

Visegrádi gondolat

Tudja (tudják) biztonságban társasházuk jövőjét.
Bízza ügyeit szakképzett társasházkezelőre!

Érdeklődni: Magyar Ildikó közös képviselő és szakképzett 
társasház kezelő. Tel.: 06/30-565-7171.

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt felhívja a hazai 

diszkótulajdonosok, őrző-védő szolgáltatók, és a fiata-
lok figyelmét elsősegélynyújtó tanfolyamaira. A szerve-
zet a West Balkánban történt történt tragédiához hason-
ló esetek elkerülése érdekében akkreditált elsősegélynyúj-
tó tanfolyamokat szervez. A képzésekre jelentkezni lehet te-
lefonon: 06/70-933-8480 vagy 06/30-648-4466, e-mailen: 
karcagvoroskereszt@gmail.com. 

Nagy Sándorné
területi vezető

Karcag, Vöröskereszt

Figyelem!
A Vöröskereszt Karca-

gi Területi Szervezete vér-
adást szervez 2011. febru-
ár 25-én (pénteken) 8-13 
óráig a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központban.

Beteg embertársaink ne-
vében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket.

Vöröskereszt területi 
szervezete

Negyedik alkalommal rendezték meg Derecskén a Hajdú ko-
mák, konok kunok, jó palócok ízig-vérig disznótoros ver-
senyt, amelyre – hagyományosan – a karcagi önkormány-
zat csapata is meghívást kapott. A tizenöt csapat versenyé-
ben a kunságiak derekasan helyt álltak, s nemcsak a disznótor 
munkáiban, hanem a disznóságok elkészítésében is jelesked-
tek, s 15 -féle finomsággal lepték meg a nagyközönséget és a 
szűrit. A lacipecsenye kategóriában ők kapták az első díjat. 

Hajdú komák, konok kunok

1% 
AZ EMBERIESSÉG 

EREJE!

Kérjük, hogy adóbeval-
lásakor is gondoljon a ha-
zai rászorulókra, és sze-
mélyi jövedelemadójának 
1 %-ával legyen részese 
humanitárius tevékenysé-
günknek.

Kedvezményezett neve: 
JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK MEGYEI 
VÖRÖSKERESZT
A kedvezményezett 

adószáma: 19215109-2-16
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Kunhalom Polgári Kör

A kör téli szünet utáni első 
programjára február 21-én ke-
rül sor a szokott időben és he-
lyen: hétfőn délután fél hattól a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ első emeleti klub-

termében. Szeretettel várunk 
újra minden érdeklődőt Elek 
György a Nagykun kapitá-
nyokról szóló előadására!

V. Gy.

Szülői kezdeményezésre 2011. 
február 5-én a Györffy István 
Általános Iskola ebédlőjében 
került megrendezésre a Takács 
Péter úti óvoda 11. Alapítvá-
nyi bálja. A szülők és más támo-
gatók összefogásukat és segítő 
szándékukat bizonyították az 
óvodában folyó nevelőmunka 
elismeréseként. Fontosnak tart-
ják a mozgás iránti igény kiala-
kítását gyermekkorban, mert az 
lehet a sikeres, boldog felnőtt-
kor alapja.

Az estét a Takács Péter úti 
óvoda nagycsoportosai nyitot-
ták meg zenés-mozgásos műso-
rukkal. Andy és Karcagi Nagy 
Zoltán állandó támogatói en-
nek a rendezvénynek. Műsoruk 
most is a vendégek nagy örömé-
re szolgált.

A felnövekvő, tehetséges gye-
rekek közül Szűcs Renáta és 
Márkus Dóra gyönyörű hang-
ja érintette meg a vendégek és a 
volt óvó nénik szívét. Kolostyák 
Gyula előadóművész nótá-
kat énekelt és kitűnő hangula-
tot teremtett. Az est hangulatát 
emelte az a sok gyönyörű virág 
és asztaldísz, melyet Konczi Fe-
renc virágkötő készített.

A felhőtlen, könnyed szóra-
kozáshoz Fülöp István szolgál-
tatta a talpalávalót.

A sikeres összefogás eredmé-
nyessége, ami a szülők, a támo-
gatók és az óvodapedagógusok 
részéről megnyilvánult, segíti 
az óvoda fejlesztő eszközeinek 
gyarapítását.

A Takács P. úti tagóvoda szü-
lői szervezete, és az óvoda dol-
gozói köszönetet mondanak 
mindazoknak, akik az Alapít-
ványi bált támogatták: dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter, Varga Mihály ál-
lamtitkár, Karcag Város Ön-
kormányzat Polgármesteri 
Hivatala, a Képviselő-testü-
let tagjai, Dobos László polgár-
mester, Kovács Szilvia alpolgár-
mester és férje, Karcagi Nagy 
Zoltán Pénzügyi, Fejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság elnö-
ke; Pánti Ildikó Idegenforgal-
mi, Társadalmi és Külkapcso-
lati Bizottság elnöke, Györffy 
István Általános Iskola, Szar-
ka Lászlóné, Gulyás Ferencné 
és férje, Tapasztó Lajosné, Nagy 
Anita, Essen Kft., Konczi Fe-
renc és felesége, Tanka István, 
Kerekcipó Kft., Lajtos István 
és felesége, Rinoceros Grafikai 
Stúdió, Kanász-Nagy Optika, 

ARMACOMP Számítástech-
nikai Szaküzlet, Kálmán La-
jos EXTERT BT., Kálmánné 
Nagy Mária, Nagykun Víz-
és Csatornamű Kft.; Füleki 
Lászlóné, dr. Farkas Flórián, 
Popovicsné Nagy Mária, Sza-
bó Erika, Balogh Sándorné, 
Kovácsné Laczikó Tímea és 
férje, Szekrényesi Józsefné, 
Posztósné Kovács Éva és fér-
je, Rauschenberger Gáborné és 
férje, Vadai Gyuláné, Lőwinger 
Katalin, Vadai Zsolt és fele-
sége, Ábrahám Barna és fele-
sége, Elek László, Anselmo, 
Kovácsné Szabó Ágnes és fér-
je, Kovács Zoltán és felesége, 
Lajtosné Kovács Judit és család-
ja, Karuczkáné Takács Krisz-
tina és barátai, Andrási Szabi-
na, Szabó Lajos, Rab Sándorné, 
Szentesiné Kosztolnik Beáta, 
Kraicz István, Balogh Lőrinc, 
Balogh Sándor, Mészáros Lász-
ló, Terbócs Csaba, Barkóczi Zol-
tán, Gyűjtő Sándor, Kónya Ist-
ván, Rab Ibolya, Mátyus Csaba, 
Kompanek István, Juhász Éva.

A Takács P. út óvoda nevelő-
közössége nevében megköszön-
jük Kardos Attila, Kardosné La-
katos Erika önzetlen fáradozá-
sát, hozzájárulását, mellyel az 
alapítványi bál megszervezését 
és lebonyolítását segítették. Kö-
szönjük Lajtos István, Lajtosné 
Kovács Judit támogatását és Ró-
zsa János, Rózsáné Kaposi Szil-
via segítségét.

A műsor támogatói: Andy és 
Karcagi Nagy Zoltán, Kolostyák 
Gyula, kísérte Barkóczi Zoltán, 
Szücs Renáta és Márkus Dóra, 
Tarr Zoltán.

Tombola tárggyal támo-
gatták: Kocsis főtéri illatszer-
bolt, Deák Sándor – Kutya-
Macska bolt, BHG Villamossá-
gi Szaküzlet, LUX Villamossági 
Szaküzlet, Oxigén bolt, T-mo-
bil, Áron férfidivat, Szendi-Lux 
– Eldorádo ajándéküzlet, Mű-
anyagbolt, Angelika Cukrász-
da, Natúr Komfort Lakástex-
til, Alexys Ételbár, Piaccsar-
noki csemegebolt, Cumano 
kötöttárú bolt, Fűben-Fában – 
bio patika, Flóra virágbolt, En-
csi Cukrászda, Mészáros Pé-
ter – Vitamin ABC, Good’s 
Market, Semsei Imre, Mikros-
ker Nagykunsági Áruház, Éva 
fodrász szalon – Rapiné Hosszú 
Éva, Győri Alina – kozmetikus, 
Bújtás Andrea.

A Takács Péter úti óvoda ne-
velőközössége

A kisújszállási Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek-
otthon és a karcagi Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat közös pá-
lyázatot írt.

A TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0028 sz. „Mi-
nőségi szolgáltatások az együttnevelé-
sért”. A projekt alapvető célja, hogy a mód-
szertani központunk minőségi szolgáltatása-
ival járuljon hozzá az inkluzív neveléshez, se-
gítve a többségi óvodák, iskolák, középfokú 
oktatási intézmények munkáját.

Az együttnevelést támogató szolgáltatási in-
nováció keretében,” Varázsvilág játszóház” az-
zal a céllal szerveződött, hogy a 3-7 éves kor-
osztály számára szakmai alapokon nyugvó 
színvonalas fejlesztő foglalkozásokat nyújt-
son tipikus fejlődésű és sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára, megkönnyítve az óvo-
dából iskolába való átmenetet. Játszóházun-
kat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy előtérbe 
helyezzük az emberi értékeket, egyaránt gyer-
mekközpontú és szülőközpontú legyen. A gye-
rekekkel gyógypedagógusok, gyógytestnevelő, 
mozgásterapeuta, logopédus, művészterapeuta 
szakember foglalkozott.

A foglalkozásokon megismerkedtek a gyer-
mekek: 

• Kézművesedés változatos technikáival és 
eszközeivel.

• Zenei tevékenységekkel
• Mese, báb és dramatikus foglalkozással.
• Mozgásfejlesztő játékos foglalkozásokkal.
• Kommunikációs készséget fejlesztő foglal-

kozásokkal.

Minden alkalom egy téma köré épült fel. A 
foglalkozásokon a differenciálást, a gyermekek 
életkorához és képességeihez igazítottuk, tá-
maszkodva az erősségeikre. Folyamatos moti-
válással és megerősítéssel ösztönöztük a gyer-
mekeket, szülőket egyaránt. A projekt ideje 
alatt 10 foglalkozás került megvalósításra, eb-
ből 6 Kisújszálláson, 4 pedig Karcagon a Ta-
kács Péter úti Óvodában.

A játszóházi foglalkozások két órája alatt 
mindenki új élményeket, barátokat szerezhetett. 
A szülők és a szakemberek tartalmas beszélge-
téseket folytattak. Öröm volt látni a foglalkozá-
sokon a résztvevő gyermekek érdeklődését. A 
szülők és gyermekek a foglalkozások során részt 
vehettek olyan tevékenységben, amelyben ta-
pasztalatot szerezhettek, fejlődtek és jól érezték 
magukat, örömüket lelhették benne. 

Kun Marianna
 gyógytestnevelő, szakvizsgázott                                                                                                                                   

 egészségfejlesztő mentálhigiénikus

Február 15-én szintén köz-
meghallgatással egybekötött 
ülésre került sor, amelyen a 
városi költségvetés volt a köz-
ponti téma. Napirend előt-
ti felszólalás alkalmával Ró-
zsa Sándor jegyző Pánti Ildikó 
kérdésére válaszolva elmond-
ta, hogy a Nyugdíjfolyósí-
tó Intézet helyi kirendeltsé-
gének ügyében már folytak 
megbeszélések, és minden re-
mény szerint újra működhet 
váro sunkban egy helyi iroda, 
amely az érintetteknek rész-
letes tájékoztatást, segítséget 
nyújt. Konkrét információra a 
közeljövőben számíthat a köz-
vélemény.

A Karcag Város Önkor-
mányzata 2011. évi költségve-
téséről szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalását Dobos Lász-
ló polgármester felvezetőjé-
vel kezdte a testület. A polgár-
mester elmondta, hogy az idei 
év tervezésnél a magas forrás-
hiány miatt új módszereket is 
kellett alkalmazniuk. A költ-
ségvetés kidolgozásának kez-
detén több mint 2 milliárd fo-
rintos forráshiánnyal kellett 
szembenézniük, amelyet mos-
tanra 1,7 milliárdra sikerült 
mérsékelniük. Emellett azon-

ban elkerülhetetlenné váltak 
bizonyos területeken a leépí-
tések és az intézmény-össze-
vonások. A polgármester és az 
utána felszólaló Karcagi Nagy 
Zoltán is utalt az elmúlt nyolc 
év szocialista kormányai-
nak rossz gazdaságpolitikájá-
ra, amely mostanra az orszá-
gos költségvetésben is hatal-
mas lyukakat eredményezett. 
A Pénzügyi Bizottság elnö-
ke elmondta, hogy továbbra 
is a város fizetőképességének 
megőrzése volt a céljuk. Foly-
tatódnak a megkezdett beru-
házások és fejlesztések, és a 
megszokott sport és kulturális 
rendezvények is meg lesznek 
tartva, azonban szerényebb 
körülmények között. 

Kisebb vitát kavart dr. Lu-
kács László jobbikos képvi-
selő hozzászólása, aki meg-
kérdőjelezte a beruházások 
szükségességét, a korábbi fej-
lesztési célú hitelek felvétel-
ét. Az ezt követő számos, ez-
zel kapcsolatos hozzászólás 
között Kovács Sándoré volt 
a legrészletesebb, aki arra fi-
gyelmeztette a testület vala-
mennyi tagját, hogy a költ-
ségvetéssel kapcsolatban va-
lamennyi képviselőnek nem 
a pártja, hanem a város kép-
viselete a legfőbb feladata. El-

mondta, hogy a legfontosabb, 
hogy településünknek legyen 
költségvetése. Ennek hiányá-
ban a város működése kerül-
het veszélybe. Fontosak pél-
dául a kórházi fejlesztések, 
CT-berendezés beszerzése, 
vagy a belváros rekonstruk-
ciós munkáinak beindítása. 
Mint mondta, vagy folytatják 
a felújításokat, vagy hagyják 
hogy fokozatosan leromoljon 
minden. Kovács Sándor elle-
nez minden olyan törekvést, 
amely a város és a városi in-
tézmények fejlesztését gá-
tolják, ellenzi a városi tulaj-
donok eladását, felélését, hi-
szen – mint mondta – itt em-
berek megélhetéséről, idősek 
és gyermekek ellátásáról van 
szó. Kovácshoz csatlakoz-
va szólalt még fel Molnár Pál 
és dr. Kapusi Lajos, valamint 
a közmeghallgatás keretén 
belül Kurucz István egyko-
ri karcagi képviselő is. Vala-
mennyien védelmükbe vették 
a korábbi évek költségvetési 
döntéseit és az ideit is.

A képviselő-testület vé-
gül két „nem” szavazat ellené-
ben elfogadta a 2011-es városi 
költségvetést, amelynek főösz-
szege 8,6 milliárd forint.

Cselényi Csaba

Tizenegyedik Alapítványi Bál a 
Takács Péter úti óvoda gyermekeiért

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni.”
/Véghelyi Balázs/

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

2010. október 1-jén megkezdődött a 
„Kátai Program”, Kórházfelújítás a nagy-
kunságiak egészségéért elnevezésű, 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 jelű pá-
lyázat, vagyis az évek óta tartó kórház-
felújítás harmadik üteme. A 18 hónapig 
tartó munka során elvégzik a szakrende-
lői épület átalakítását, s a szakmai mun-
kát szolgáló géppark cseréjét és moder-
nizálását is végrehajtják. Digitális tech-
nikán alapuló berendezéseket állítanak 
rendszerbe a radiológián, ami a prog-
ram keretében még egy CT berendezés-
sel is bővül. Nagy fejlesztéseket hajta-
nak végre az egyik legnagyobb forgal-
mat lebonyolító részleg, a laboratórium 
esetében, ahol a felújítás és a moderni-
zálás jelentősen csökkenti a várakozá-
si időt és meggyorsítja majd a betegfor-
galmat. Modernizálják a betegirányító 
rendszert, teljes gépészeti felújítást hajta-
nak végre a steriilzáló részleg esetében, 
átalakítják a patológia helyiségeit és be-
rendezéseit, s kiegészítik az intenzív osz-
tály felszerelését.

A munkálatokra, a gépműszer felújí-
tásra, cserére az 1,4 milliárd forintos ösz-
szegű uniós forrással és a 10 %-os ön-
kormányzati önerővel együtt a program 
több mint 1,5 milliárd forintot biztosít.

A 2011. január 27-én megtartott so-
ros munkaértekezleten a kórház szakmai, 

műszaki és gazdasági vezetése, az ön-
kormányzat szakemberei valamint a pro-
jektmenedzsment szervezet képviselői 
számoltak be a projekttel kapcsolatos 
legújabb feladatokról, és vitatták meg 
– helyiségekre lebontva – a kivitelezés 
egyes részleteit, a munkák indításának 
és lezárásának időpontjait. A feladatok 
részletes megbeszélése és konkretizálá-
sa teszi lehetővé a tervek végleges el-
készítését és ezzel együtt a kivitelezési 
pályázat kiírását. A közbeszerzést vég-
ző jogász beszámolója szerint az ösz-
szeállított műszer-listákat a minőségbiz-
tosítási ellenőrzés elfogadta, tehát meg-
hirdethetők. Beszámoló készült az ed-
dig felhasznált pénzösszegekről és az 
önkormányzati rész mikéntjéről, amelyről 
önkormányzati döntés született. A legna-
gyobb feladat a tervek pontos kidolgo-
zása mellett az, hogy az érintett szakren-
delői és kórházi részlegek az átalakítás 
építészeti munkái és a műszercserék kivi-
telezése alatt is működőképesek legye-
nek. A legjobb helyzetben az új műsze-
rekkel felszerelt, új helyen kialakított ra-
diológia lesz, nagy körültekintést igényel 
viszont a mind a laboratórium, mind a 
sterilizáló áthelyezése. Az előbbi az elő-
zetes elképzelések szerint átmenetileg a 
pszichiátria földszinti épületrészében kap 
helyet.

„Kátai Program”
Kórházfelújítás a nagykunságiak egészségéért

Az „Intenzív és anaesthesiológiai betegekért” 
elnevezésű Alapítvány közleménye a 2010. évi 

iparűzési adó 1 %-ának felhasználásáról

Az alapítvány az iparűzési adó 1 %-ával 96.647 Ft támo-
gatáshoz jutott.

A kuratórium döntése alapján az alapítvány 51.750 Ft ér-
tékben dolgozóinak az Intenzív és Anaesthesiológiai osztály 
logóját viselő munkaruhát, 24.000 Ft értékben szakkönyvet 
vásárolt. A fennmaradó összeget szakmai továbbképzés tá-
mogatására fordította.

Az alapítvány a támogatást tisztelettel megköszöni!
Dr. Bácsics Annamária

a Kuratórium Elnöke

2011. február 02-án került 
sor az immár hagyománnyá 
vált, 3. alkalommal megren-
dezett szakmai napunkra.

Helyi Nevelési Programunk 
kiemelten kezeli a külső vi-
lág tevékeny megismerését és 
az egészséges életmódra neve-
lést. Ehhez kapcsolódóan tar-
tottunk bemutató foglalko-
zásokat mindkét csoportban. 
A Katica csoport témája „Fé-
nyes játékok” címmel a fény – 
árnyék hatását vizsgálta a nö-
vények, állatok és az emberek 
életére. A Süni csoportban „Ez 
Én vagyok”, a testrészeink, ér-
zékszerveink funkcióival és 

egészségének megőrzésével is-
merkedhettek óvodásaink já-
tékos módszerek alkalmazá-
sával. A szakmai napunk zá-
rásaként Dr. Vass Éva tartott 
előadást, melynek címe: ”Ho-
gyan óvjuk testi-lelki egész-
ségünket.” Ezúton is szeret-
ném megköszönni doktornő 
élményszerű, új ismeretnyúj-
tó előadását.

Vendégeinket egészséges 
zöldség-gyümölcs saláták-
kal, reform ételekkel kínál-
tuk, mely tálalásához az Es-
sen Kft., Mészáros Zsoltné ál-
tal nyújtott segítséget szeret-
nénk megköszönni.

Örömünkre szolgált a kol-
léganők, tanító nénik érdeklő-
dése, és az, hogy Dobos Lász-
ló polgármester úr megtisztelt 
bennünket jelenlétével.

Nevelőtestületünk fontos-
nak tartja az egymástól va-
ló tanulást, tapasztalatcseré-
ket, megmutatni munkánk jól 

működő területeit. Ebből adó-
dott, hogy tavaly sikeresen 
pályáztunk és ez által felke-
rült két „jó gyakorlatunk” az 
Educatio Nonprofit Kft. hon-
lapjára.

Jó gyakorlataink címe: 
”Gyermekekkel a természe-
tért!”, „Szülők bevonása az 
óvodai életbe”. A Referen-
cia Intézmény előminősítésén 
óvodánk megfelelt. Várjuk a 
további pályázati kiírásokat.

Munkánkhoz igyekszünk 
magas színvonalú elméleti tu-
dás birtokába jutni, valljuk 
az élethosszig tartó tanulást. 
Ez bizonyítja a folyamatos to-

vábbképzéseken való részvéte-
lünk is. Egy kolléganőnk a ta-
valyi nevelési évben az EGT 
Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus keretében támoga-
tott „Fenntarthatóságra neve-
lés” című pályázatban szerezte 
meg magas szintű környezeti 
neveléshez szükséges képzett-
ségét.

Intézményünk benyújtotta 
a TÁMOP 3.1.5 továbbtanu-
lás támogatásához pályázatát, 
mely nagy örömünkre nyer-
tes lett. Az intézményünkből 
támogatott négy fő közül egy 
óvodapedagógus a Szent Ist-
ván Egyetem Pedagógiai Ka-
rán készülhet szakvizsgájára 
nevelőtestületünkből. 

„Az ember lelke olyan, mint 
a gyémánt, amit csiszolni kell 
hosszú időn keresztül, míg tel-
jes fénye és szépsége kitisztul.”

(Wass Albert)
Balajtiné Sütő Margit

SZIM - tagóvoda vezető

Szakmai nap a SZIM - óvodában

filmfelvevővel felszerelve. Így 
készültek az itt látható fotók 
és hát muzeológusi mivolto-
mat sem tagadtam meg, mert 
igyekeztem mindenhonnan 
néhány tárgyat is hazahoz-
ni. Általában a hagyományos 
kultúra jellemzőit kerestem, 
ezeknek a hordozóival beszél-
gettem. Így tulajdonképpen a 
muzeológus és a néprajzos ku-
tató munkáját végeztem.

- A vizsgálódások során ta-
pasztalta-e a globalizáció ha-
tását?

- Ez nagyon érdekes, mert 
pl. a legelső élményem Észtor-
szággal kapcsolatos. Amikor 
ott jártam, 1989-ben, Észtor-
szág épp azon dolgozott, hogy 
leváljon a Szovjetuniótól. Fe-
lemás helyzetet láthattam, 
mert voltak, akik ünnepeltek 
november 7-én, és voltak aki-
nek még a piros ruha miatt is 
tiltakoztak. Az észtek tehát 
akkor önmagukat keresték. 
Egy másik véglet, a sokszínű-
ségéről nevezetes India. Nem-

csak sokszínű, hanem szélső-
séges is: mélyszegénységgel és 
nagyon nagy gazdagsággal is 
találkoztam. Nekem ez rend-
kívül meglepő volt. Ott jöt-
tem rá továbbá, hogy meny-
nyire keresztény alapú az eu-
rópai kultúra, és hogy éppen 
ezért mennyire nem tudok 
mit kezdeni a hindu vallással, 
vagy az iszlámmal. A mi ne-
veltetésünk keresztény alapo-
kon nyugszik és az értelmezés 
gondot is okozott sokszor In-
diában.

- Meddig maradhat fenn az 
országok sokszínűsége? Azért 
kérdem, mert azt sokan már 
temetik.

- Szerintem ellenkező 
irányzat is van, mert a kis né-
pek egyre inkább keresik ön-
magukat és igyekeznek min-
dent megtenni azért, hogy a 
kultúrájuk fennmaradjon. Ezt 
Magyarországon is lehet ta-
pasztalni, mégpedig éppen a 
kisebb közösségek új ünnepe-
inek a létrejöttével, értem ez-
alatt a falunapok, városna-
pok vagy fesztiválok sokasá-

gát. Az természetesen nyil-
vánvaló, hogy ma már ott a 
világnyelv, az angol, de látha-
tó, hogy az emberek ragasz-
kodnak az anyanyelvükhöz is, 
mert főként a fiatalok arra tö-
rekednek, hogy egy világnyel-
vet is megismerjenek, de szó 
sincs arról, hogy az anyanyel-
vüket felcserélnék az említett 
világnyelvre.

- Lesz-e az itt látható szép 
anyagból valami egyéb publi-
káció?

- Ezen még nem gondol-
kodtam. Egyelőre inkább 
a helyben gyűjtött anyaga-
imnak keresek kiadót. Azo-
kat az írásaimat szeretném 
megjelentetni, amik a Nagy-
kunságon, Magyarországon, 
vagy a Kárpát-medencében 
születtek. Köztük például 
a karcagi Varró család tör-
ténete, vagy egy szlovákiai 
magyar falu kapcsolatrend-
szeréről készült vizsgálódás 
a kiadóra várnak.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Húsz év fotói és tárgyai
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Folytatták kosarasaink re-
mek szereplésüket a Megyei 
Felnőtt Bajnokság újabb for-
dulójában.

Ezúttal Jászberényben ,a há-
zigazda Jászberényi KSE NB/
I.B-s Junior csapata és a Szol-
noki Olaj ifi csapata voltak 
az ellenfelei csapatunknak. 
Mindkét mérkőzésen győzött 
a rutin, azaz a fiatalok nem 
tudták megnehezíteni csapa-
tunk dolgát, s magabiztosan 
nyert az elmúlt évben  bajnok 
együttesünk. A mérkőzéseken 
folyamatosan játéklehetőséget 
kapott minden játékos, amivel 
élt is minden pályára lépő, hi-
szen mindenki kivette a részét 
a pontgyártásból.

Eredmények:
Szolnoki OLAJ III. - Kar-

cagi SE 44:95 (12:16, 7:19 
,6:32, 19:28)

Karcagi SE: Kiss J. 7 p., Er-

dei J. 10/3 p., Kovács M. 15 p., 
Tóth I. 7 p., Vincze M. 11 p.

Csere: Simon L. 12/6 p., Fá-
bián P. 13/3 p., Rideg L. 16 p., 
Kovács Zs. 4 p.

Jászberényi KSE Juni-
or - Karcagi SE 43:95 (15:25, 
13:15, 2:28, 13:27)

Karcagi SE: Kiss J. 3/3 p., 
Erdei J. 14 p., Fábián P. 18/9 p., 
Kovács M. 19 p., Tóth I. 12 p.

Csere: Simon L .2 p., Rideg 
L. 12 p., Vincze M. 14/3 p., 
Kovács Zs.1 p.

Edző: Fodor Csaba
Kosarasainknak az alapsza-

kaszból már csak egy oda-vis-
szavágó mérkőzése van hátra 
a Békés II. ellen. Ha mindkét 
mérkőzését sikerrel veszi csa-
patunk, akkor a rájátszást az 
első helyről fogja majd meg-
kezdeni. Hajrá Karcag!

Február 4-6. között nagy 
létszámú sakkversenyre került 
sor Aggteleken. A „Csepp-
kő Open„ sakktornán váro-
sunkat három fő képviselte. A 
„B” csoportban induló dr. Ko-
zák Ottó jó teljesítménnyel 10 
„élő” pontot szerzett. Vizkeleti 
Pálnak most nem ment a já-
ték. A „C” csoportban indu-
ló roma származású sakko-
zónk Nagy Szilárd sakkpálya-
futása legnagyobb sikerét érte 
el a csoport megnyerésével. Az 
ötfordulós, úgynevezett svájci 
rendszerű versenyen 4,5 pon-
tot gyűjtve minden ellenfele 
ellen nyert, csak egy döntet-
lent engedélyezett. Nagysze-
rű teljesítményével növelte a 
sakkozóknál igen fontos „élő” 
pontjainak számát is. Továb-
bi sikereket kívánunk az igen 
lelkes NB. II. és megyei I. osz-
tályban is játszó versenyzőnk-
nek. Tekintettel arra, hogy a 
Sportegyesületünk a nagy ki-
adással járó csapatversenye-
ket tudja csak finanszírozni, 
így az egyéni versenyekre a já-
tékosoknak maguknak kell a 
költségeket állni. Nagy Szilárd 
szűkös anyagi helyzete miatt 
kénytelen szponzorok segítsé-
gét igénybe venni, így ezúton 
köszöni meg Blaskó Lajos, dr. 
Fazekas Sándor, Gyurcsek Já-
nos, Horváth Lajos, dr. Kapu-
si Lajos, Molnár Pál, Pánti Il-
dikó, Rózsa Sándor, dr. Szabó 
Miklós és id. Wolf György se-
gítségét, mely támogatók nél-
kül sakkversenyeken nem in-
dulhatna.

A Megyei Diákolimpia dön-
tője Szolnokon került megren-

dezésre. Csapatunkat Egyed 
Zsolt vezetésével népes kül-
döttség, 9 fő képviselte. Az 
alsó I. korcsoportban indu-
ló versenyzők igen jó eredmé-
nyekkel térhettek haza. Sántha 
László nagyon küzdött, bár 
nem sikerült több pontot sze-
reznie. Ugyanez mondható el 
Csombordi Jánosról és Ökrös 
Benjáminról is. Erdei Kristóf 
kiválóan szerepelt, a mezőny 
első felében végzett. Darók Il-
lés a középmezőnyben vég-
zett, míg Lévai Kristóf a tava-
lyi eredményét ismételte meg. 
Rózsa Zoltán csoportjában, il-
letve Rózsa Anita a leány me-
zőnyben az ötödik helyet ér-
te el. Legnagyobb sikerün-
ket a III. korcsoportban Egyed 
Viktória produkálta, a cso-
port megnyerésével az Orszá-
gos döntőbe jutott. Testvére, 
Egyed Judit, mint az elmúlt év 
országos bajnoka, játék nélkül 
vehet részt az Országos dön-
tőn.

Három a magyar igazság 
mondás szellemében a Deb-
recenben tanuló Egyed Gábor 
a Hajdu Bihar Megyei döntő 
megnyerésével szintén Orszá-
gos döntős lett. Tehát mind-
három Egyed testvér az ország 
legjobb ifjúsági játékosai kö-
zött játszhat. Bizakodva vár-
juk tőlük az immár megszo-
kott remek eredményeket.

A legközelebbi megmérette-
tés február 20-án vár sakkozó-
inkra, a Megyei I. osztályban 
Túrkevére utazunk.

Fodor István

Az év első hónapjai az ér-
tékelések, összesítések, illetve 
az előretekintés, a tervkészítés 
időszaka. Így van ez a társas-
házak – nyugodtan mondhat-
juk gazdasági közösségei ese-
tében is – itt május 31-ig kell 
a közös képviselőnek elkészí-
tenie a beszámolót az előző 
év gazdálkodásáról, amit az-
tán a következő évre kidolgo-
zott gazdasági tervvel együtt a 
közgyűlés előtt ismertetnek és 
vitatnak meg az érintettek.

- Hogyan lehet erre 
szakszerűen felkészül-
ni?

- Ez ma már elég-
gé összetett problé-
ma – mondja Vál Ta-
más, aki tizenegy éve 
foglalkozik társasház-
kezeléssel és 2006 óta, 
mint szakképzett tár-
sasházkezelő, saját vál-
lalkozásán belül vég-
zi ezt a munkát. - A 
probléma összetettsé-
gére a törvényalkotók 
figyeltek fel, és ma már 
törvény szabályozza, 
hogy mivel ez a kép-
viselet egyre komple-
xebb ismereteket kí-
ván meg, ezért képzett 
szakembernek kell vé-
geznie. A szakirányú 
(tehát társasházkeze-
lői) képzettség mellett nem 
árt, ha valaki műszaki tapasz-
talatokkal, gazdasági, számvi-
teli, jogi és menedzsment is-
meretekkel rendelkezik még. 
Mindezek nagyon lényegesek 
egy-egy beszámoló vagy egy 
gazdasági terv elkészítésénél. 
Tehát: egy beszámolónak tar-
talmaznia kell egy áttekintést 
az előző években történt ese-
ményekről: mennyi pénz folyt 
be a társasház folyószámlájá-
ra, és ugyanarról a folyószám-
láról mennyi pénzt fizettek ki 
és persze milyen célokra. Eh-
hez szükségesek a számvite-
li ismeretek, hiszen ezt le kell 
könyvelni. Ismerni kell a tár-
sasház műszaki állapotát és 
ehhez képest felújítási és mű-
ködtetési tervet kell készíteni. 
Ezzel már tudni lehet meny-

nyi pénzre lesz/lenne szükség 
a működéshez és a tervek vég-
rehajtásához, amit össze kell 
vetni a lehetőségekkel.

- Ez tulajdonképpen a bevé-
tel és a kiadás kezelése, a fel-
adatok megállapítása és ezek 
finanszírozásának biztosítása.

- Így van. S azért is kell ma 
már az ilyet egy szakképzett 
társasházkezelőre bízni, mert 
a társasházak egyre több le-
hetőségben gondolkodhatnak. 
Én pl. a gyerekem tanítását 

pedagógusra, a házam építését 
kőművesre bízom. Azt gondo-
lom, hogy a társasházkezelést 
is műszaki, gazdasági ismere-
tekkel rendelkező szakember-
re kell bízni. Hozzá lehet jutni 
például állami kamattámoga-
tott hitelekhez, vagy pályáza-
tok útján lehet pénzösszege-
ket elnyerni mondjuk az alter-
natív energiaforrásokkal, de 
bármilyen más karbantartás-
sal, felújítással kapcsolatban. 
Ez az újabb lehetőség amellett, 
hogy a társasház közös kiadá-
sait a lakók által befizetett kö-
zös költségekből, és a társas-
házak esetleges üzleti (bérbe-
adásból befolyó) lehetőségei-
ből finanszírozzák. Mindezt 
azért mondtam el, hogy min-
denki lássa, ma már csak a 
megfelelő képzettség birtoká-

ban lehet egy társasház érde-
keit (tulajdonképpen a lakók 
vagyonát) megfelelően kép-
viselni. A társasházak műkö-
dését egyébként a 2009. évi 
LXXXIX. törvény szabályoz-
za. Nagyon fontos, hogy a tár-
sasházkezelő az ebben megfo-
galmazottak szerint kezelje és 
vezesse a társasházak komp-
lett dokumentációját, mert aki 
nem a törvény ismerete alap-
ján végzi ezt, az nem biztos, 
hogy jól fogja csinálni. Ha pe-

dig a társasház nem a 
törvényeknek, jogsza-
bályoknak megfele-
lően működik, akkor 
nem juthat állami tá-
mogatáshoz, kamattá-
mogatott hitelhez.

- Ön láthatóan jelen-
tős rutinnal rendelke-
zik már.

- 2000. óta foglal-
kozom társasházke-
zeléssel, 2006 óta saját 
vállalkozásom kere-
tén belül csinálom, ma 
már Tiszafüredtől Me-
zőtúrig, kb. 50 kilomé-
teres körzetben. Ezen a 
területen több társas-
házat kezelek. A mun-
kám során nagyon sok 
társasház lakógyűlé-
sén megfordultam, te-
hát eléggé nagy rálá-

tásom van a problémákra. Én 
egyébként műszaki mérnök 
vagyok, ebben az évben pedig 
a Debreceni Egyetem közgaz-
dasági karán közgazdász dip-
lomát fogok szerezni. Rendel-
kezem OKJ-s társasházkeze-
lői szakképesítéssel is, és vele/
benne tizenegy év tapaszta-
lattal. Mindez szükséges, hi-
szen mindenütt tapasztalható, 
hogy egyre nagyobb igény van 
a profizmusra. Én ezt a keres-
letet szeretném kielégíteni.

- Ha valaki igénybe akarja 
venni ezt a lehetőséget, hol ke-
resheti önt?

- A vállalkozásom székhelye 
Karcag, Szent István sgt. 18., 
telefon: 06/20-344-2183, e-ma-
il: tomival@enternet.hu

(X)

Tisztelt érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Nagykun Látogatóközpont 
(Karcag, Táncsics krt. 46.) pró-
baüzeme alatt – 2011. február 
28-ig – ingyenesen látogatha-
tó az attrakció, ahol gazdag él-
ményelemekkel, interaktív já-
tékokkal várjuk vendégeinket. 
Csoportok előzetes bejelentke-
zése az alábbi telefonszámokon 
lehetséges: 06/30-730-0789 és 
59/503-225 (Tourinform Iroda).

Kosárlabda

Megyei férfi bajnokság

Sikeres évkezdés 
a sakkozóknál

Felhívás

A Nagykun Horgász Egyesület köszönetet mond azoknak 
a magánszemélyeknek, ill. vállalkozásoknak, akik a SZJA 
ill. iparűzési adó 1 %-ával támogatták az egyesületet.

Ezt az összeget a horgásztó környezetének fejlesztésére 
fordítottuk.

Kérjük, ebben az évben is támogassák egyesületünket!
Adószám: 19867335-1-16.

Vezetőség

A társasházkezelés területén is egyre 
nagyobb az igény a profizmusra
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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 öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre kiválóan alkalmas. 
Kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. 
alatt 3 szobás + nappalis ház 
eladó, vagy kisebbre cserélhe-
tő Pest és környékére is. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Karcag főterén garázs hosszú 
távra kiadó. Tel.: 59/314-650.
Eladó az 1. sz. Zugkertben 5 sor 
föld 21 db termő fával (köves-
út van). Érd.: Kg., Epreskert utca 
7/a. Tel.: 59/313-694.
Karcag, Kungát utca 2. sz. alatt 
ház eladó. Tel.: +36/30-915-
7644.

Albérlet
A Varró utcán 70 m²-es lakás ki-
adó. Tel.: +36/30-325-7724.
Főtéri 2 szobás, II. emeleti, bú-
torozatlan, felújított lakás 2011. 
március 1-től hosszú távra ki-
adó. Tel.: +36/20-327-5719.
Karcag, Táncsics krt.-n két szo-
bás lakás kiadó. Tel.: +36/20-
389-3360.

Karcag központjában első eme-
leti, 2 szobás lakás március 
1-től hosszú távra kiadó. Kaució 
szükséges. Tel.: +36/30-493-
0690.

Állat
Hagyományosan hizlalt 250 kg-
os hízók eladók. Kg., Madarász 
I. utca 16/a.
1 db hízó és lucerna széna el-
adó. Érd.: Kg., Epreskert utca 7/a. 
Tel.: 59/313-694.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Világosabb helyzetfelismerés, 
nagyobb átlátóképesség, tisz-
tább gondolkozás. 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.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Lehullott a fák levele, nyo-
mában a szürke köddel érke-
zett a hópihe. Télidőbe, hó-
esésbe seprűimet vegye kéz-
be. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.
Új olajradiátor áron alul eladó. 
Tel.: +36/30-448-7960.
1 db rendszám nélküli fékes 
utánfutó; 1 db 100 l-es hűtő; 2 
db heverő eladó. Tel.: +36/30-
587-9678.
Jó minőségű hereszéna van el-
adó (kb. 35-40 q kazlas). Tel.: 
59/300-356.
Olcsón eladó szép öltönyök; fiú 
irhakabát; bőrkabát; bokacipő; 
kovácsoltvas csillár; ágymelegí-
tő párna; hősugárzó; dohányzó 
asztal. Tel.: 59/313-526 (délutá-
ni órákban).

Eladó 1 db 4 részes fehér szek-
rénysor (55.000 Ft), asztali var-
rógép, 1 db gázpalack. Tel.: 
+36/20-505-3467.
2 db koloniál szekrény + ágy, 
asztalok, fotelek, szekrények, 
porszívók, ablak klíma, iroda-
bútorok, nyomtató, írógép, te-
lefon üzenetrögzítő, mobil te-
lefon, gázkályha, csillárok, für-
dőszobai felszerelés, Trotti se-
gédmotor-kerékpár, Samara új 
kormánymű, 30 fm gumislag, 
40 db egyesített szárnyú ablak-
szárnak eladók, cserélhetők hí-
zóra, házi szárnyasra, laptop-
ra, kisgépekre. Tel.: +36/20-318-
0875.
Eladó elektromos bébi hinta; 
testvér fellépő; bébiruhák. Tel.: 
+36/30-612-3651.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +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.
Idős, beteg személyek gondo-
zását, ápolását vállalom reális 
áron. Tel.: 59/300-567 v. +36/30-
455-5103.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát 
vállalunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-325-7724.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat 
vásárol. Nyitva: hétfőtől pénte-
kig 8 – 17 óráig, szombaton 8-12 
óráig. Karcag, Kossuth L. utca 
22. Tel.: +36/30-255-6742.
Eladó TZ 4K 14B kistraktor pi-
ros rendszámmal, 2015-ig érvé-
nyes műszakival, két új gumival, 
kis kettes ekével. Ára: 670.000 
Ft. U.itt Babetta segédmotor-
kerékpár. Tel.: +36/30-963-5070.

Apróhirdetés
Hosszú évek után ismét 

megrendezésre kerül az általá-
nos iskolák közötti kézilabda 
bajnokság négy iskola neve-
zésével (Györffy, Kiskulcsos, 
Kováts, Református). Az első 
fordulót február 9-én rendez-
tük a Városi Sportcsarnokban.

Kováts – Református 14:14 
(10:5)

Az első félidő 20. percéig 
fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, de a Kováts a félidő 
előtt 5 gólt lőtt zsinórban, így 
bizakodva várhatták a folyta-
tást. A második félidőre a Refi 
védekezése feljavult és az utol-
só percben lőtt góllal döntet-
lenre hozta a mérkőzést.

Kováts: Örlős, Szabó (5), 
Fernczi (5), Sebők (2), Mészá-
ros, Nagy (1), Majláth (1), Fe-
jes.

Refi: Tóth, Rácz (6), Tóth Z. 
(3), Györffy (2), Karas (1), Fo-
dor, Ferenczi, Fenyődi (2), Hu-
bai.

Kiskulcsos – Györffy 17:19 
(7:10)

Mindkét csapattól szebbnél 

szebb gólokat láthatott a kilá-
togató közönség. A mérkőzés 
végeredményét a védekeziés 
határozta meg. A Györffy ke-
ményen, agresszívan védeke-
zett a Kiskulcsossal szemben 
és megérdemelten nyerte meg 
a mérkőzést.

Kiskulcsos: Herceg, Terjék 
(5), Baráth (6), Regényi (4), 
Bajusz (1), Tóth, Kozák (1), 
Bencsik.

Györffy: Kisari M. (6), Var-
ga (4), Nagy (7), Kovács (1), 
Székely, Patkó, Bernáth (1), 
Korsós, Bayarsaikhan.

A bajnokság állása az első 
forduló után:

1. Györffy 2 p. 19:17
2. Kováts 1 p. 14:14
3. Refi 1 p. 14:14
4. Kiskulcsos 0 p. 17:19
A második fordulót Már-

cius 2-án (szerdán) játsszák 
a gyerekek 15-17 óra között 
a Városi Sportcsarnokban, 
melyre minden kedves szülőt 
és kézilabda barátot szeretet-
tel várunk!

Balog Zoltán  

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tornater-
mében rendezték meg az ama-
tőr kosárlabda diákolimpiai 
elődöntőt. Csapatunk javuló 
játékkal, magabiztosan szerez-
te meg a továbbjutást jelentő 
első helyet. Eredmények:

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Szolnok Környezet-
gazdálkodási 79:32 (22-4, 17-
3, 21-16, 19-6)

Bérczi D. (6), Orosz G. (6), 

Bodnár V. (9), Szabó D., Ko-
vács L. (11), Hamar K. (2), 
Varga V., Chrappán R. (39), 
Varga D. (6).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Kunszentmártoni 
Gimn. 57: 14 (37-4, 18-10)

Bérczi D. (5), Orosz G., 
Bodnár V., Szabó D., Kovács 
L. (6), Hamar K. , Varga V., 
Chrappán R. (40), Varga D. 
(6). Edző: Őrlős Zoltán

Február 7-én a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium tornatermében rendez-
ték meg 4 csapat részvételével 
a fiú amatőr röplabda V-VI. 
korcsoportjának megyei se-
lejtezőit, ahonnan két karcagi 
együttes jutott a megyei dön-
tőbe. A refiseknek nem oko-
zott különösebb gondot egyik 
csapat legyőzése sem, míg a 
Varró, a Szentannai és a Kis-
újszállási Móricz csapatai iz-
galmas mérkőzéseket játszot-
tak egymással, s közülük a 
Technikum csapata jutott to-
vább 2. helyezettként a megyei 
döntőbe. A megyei döntőt a 
Karcagi Sportcsarnokban ren-
dezik meg február 23-án, szer-
dán, 14 órai kezdettel, a két 
karcagi és egy szolnoki csa-

pat részvételével. Szívesen lát-
juk a röplabda iránt érdeklődő 
szurkolókat, szülőket, gyer-
mekeket a megyei döntőre.

Eredmények:
Nagykun Református - 

Szentannai, Karcag 2:0 (25-11, 
25-16)

Nagykun Református - Var-
ró, Karcag 2:0 (25-12, 25-13)

Nagykun Református - Mó-
ricz, Kisújszállás 2:0 (25-13, 
25-12)

A megyei selejtező 1. helye-
zett csapat tagjai: Budai Csa-
ba, Oszlánczi Máté József, Fu-
tó Tamás, Nagy Attila, Gyö-
keres Árpád, Halász Richárd, 
Saska Viktor, Perge Tibor, Al-
bert Krisztián, Iványi-Nagy 
Gábor.

MAJOR

Kézilabda városi bajnokság (U12)

Sima út a megyei döntőbe
Refi röplabda

Refis kosárlabda

Megyei döntőbe jutott a karcagi 
leány csapat
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Február 3-a és 7-e közöt-
ti időben a kunmadarasi rep-
tér egyik raktárépületének ab-
lakáról feszítette le a rácsot 
a tolvaj, majd a dupla ablak-
üveget betörte és bentről gáz-
melegítőt, varrógépet, lámpá-
kat és egyéb használati tárgya-
kat tulajdonított el. A lopási 
kár 124.000 Ft, a rongálási kár 
50.000 Ft.

Február 8-ára virradóra 
egy kunmadarasi férfi lezárt 
személygépkocsiját törte fel a 
tettes a karcagi MÁV állomás 
előtti parkolóban. Az autó-
ban kutatást végzett, de abból 
nem tulajdonított el semmit. 
A rongálási kár 15.000  Ft.           

Február 8-án reggel egy 
kunhegyesi buszmegállóban 
várakozó férfi táskájának zip-
záras zsebéből lopott ki a tol-
vaj egy OTP bankkártyát. Mi-
re a sértett letiltatta a kártyát, 
akkorra a számlájáról már 
40.000 Ft hiányzott.

Február 8-án délelőtt a 
rendőrök három kenderesi 
férfit állítottak elő, akik azt 
megelőzően kábítószert fo-
gyasztottak, amit a náluk al-
kalmazott gyorsteszt is iga-
zolt.

Február 9-én hajnalban a 
rendőrök körözési akció ke-
retében öt körözött személyt 
fogtak el, akiket BV intézet-
be, illetve egyiküket az aszó-
di Fiúnevelő Intézetbe szállí-
tottak.

Február 12-én hajnalban 
az egyik helyi szórakozóhe-
lyen három férfi előzetes szó-
váltást követően dulakod-
ni kezdett, tettleg bántalmaz-
ták egymást, melynek a helyi-
ségben tartózkodó vendégek 
vetettek véget és kitessékelték 
őket a sörözőből, de kint ismét 
dulakodni kezdtek egymással, 
mely során nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedtek.
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2011. február 18. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Társadalmi célú felhívás
18.10  Sikeres pályázat után…
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: Vasárnapi Iskola Jó-

tékonysági Bál
 Karcagi hírek
 Györffy Napok
 Néprajzi kiállítás a múze-

umban
 A Téglagyári tónál jártunk
 Farsang a Református Ált. 

Iskolában
 Hulladékgazdálkodás Kar-

cagon
 Háttér
 Új rovat – Döntés után
 Vendég: Karcagi Nagy Zol-

tán
 Téma: Városi költségvetés 

2011.
20.05  Önkormányzati ülés
20.20  Györffy Néptánc Gála I. rész

2011. február 22-23. kedd-

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – istentisz-

telet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava – szentmise
20.35  Főtéri Randevú
 A DMIK tánccsoportjai

2011. február 24. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Társadalmi célú felhívás
18.10  Túzokok védelme 2. rész
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Rajzpályázat a kórházban
 Interjú Varjú Mátyással
 A plébánia felújítása
 Háttér
20.20  Györffy Néptánc Gála II. 

rész

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

Moziműsor
Február 19. szombat
 Az utazó
 Amerikai-francia thriller
Február 22. kedd
 Red
 Amerikai akció-vígjáték
Február 25. péntek
 Üvegtigris 3
 Magyar vígjáték

Február 18. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
Február 19. szombat
Betánia – Széchenyi sgt.
Február 20. vasárnap
Betánia – Széchenyi sgt.
Február 21. hétfő
Oroszlán – Kórház út
Február 22. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Február 23. szerda
Kígyó – Horváth F. út
Február 24. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Február 25. péntek
Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. február 12.
Andrási Katalin Anna – 
Gyulai Tamás

Születés

K. Nagy Katalin Eszter – 
Szabó Sándor
Kg., Liget utca  Alexa
Lajtos Ágnes – Kovács László
Kg., Kossuth tér  László
Balogh Inez – Váradi Zoltán
Kg., Gyep utca 37.  Levente

Halálozás

Balogh István
 Karcag (1925.)
Özv. Kállai Imréné (Nagy 

Erzsébet)
 Karcag (1922.)
Kóródi Mihályné (Hérmán 

Julianna)
 Karcag (1937.)
Kovács Istvánné (Simon 

Márai)
 Karcag (1937.)
Özv. Nagy Imréné (Gyökeres 

Julianna)
 Karcag (1923.)
Dr. Skolák Ferenc
 Karcag (1950.)
Sztropóczki Péter
 Karcag (1991.)

Lapzárta: kedd 12 óra

12

12

16

Farsang Kupa 
teremlabdarúgó torna

„A” csoport:
MultiTec – Rózsa 0:3, BBB 

Glass – Blades 3:0, MultiTec 
– Blades 4:0, BBB Glass – Ró-
zsa 5:1, Rózsa – Blades 2:0, 
MultiTec – BBB Glass 0:3.

„B” csoport:
Szuperinfó – Brazil 0:2, 

Ökodízel – Laboncz fa 1:4, 
Brazil – Laboncz fa 0:7, 
Ökodízel – Szuperinfó 1:0, 
Szuperinfó – Laboncz fa 2:1, 
Ökodízel – Brazil 3:0.

„C” csoport:
Roli Sped – Péntek esti 3:0, 

AgroSprint – Veritas 2:0, Pén-
tek esti – Veritas 1:6, Roli 
Sped – AgroSprint 2:2, Pén-
tek esti – Agro Sprint 2:7, Roli 
Sped – Veritas 3:1.

„D” csoport:
Família – Karefa 1:0, 

Armacomp – DKV 2:3, Famí-
lia – Armacomp 1:0, Karefa – 
DKV 4:0, Família – DKV 3:0, 
Armacomp- Karefa 0:3.

Elődöntő:
BBB Glass – Roli Sped 

2:0, Laboncz fa – Karefa 1:0, 
AgroSprint – Rózsa 1:2, Famí-
lia – Ökodízel 4:0, BBB Glass 
– Laboncz fa 0:0 (büntetőkkel 
2:1), Rózsa – Família 1:2.

Döntő:
1-2. helyért: BBB Glass – Fa-

mília 1:1 (büntetőkkel 2:3), 
3-4. helyért: Laboncz fa – Ró-
zsa 1:2.

Legjobb kapus: Péterfi Ta-
más (BBB Glass), gólkirály: 
Kiss Károly (Rózsa), legjobb 
játékos: Tukarcs Zoltán (Fa-
mília).

B. I.

2011. évi 

Karcag Városi 

Amatőr Asztalitenisz Csapatbajnokság

Időpont: 2011. március 7-től, hétfői napokon 16:30 – 18:00 
között. 

Helyszín: A Kováts Mihály Általános Iskola tornaterme.
Résztvevők: A bajnokságra 3-5 fős amatőr – férfi, női, vagy 

akár vegyes összetételű csapatok, baráti társaságok, 
munkahelyi, iskolai csapatok nevezhetők.

Nevezési díj: 3.000.- Ft.
Nevezési határidő: 2011. február 28-án 18.00 óráig, a Sport 

Szolgáltató Központban.
Információ, részletes versenykiírás: www.karcagsport.hu  

- Kováts DSE, vagy tel.: 30/ 572-0000.

Az elmúlt hetekben két 
tornán is részt vettek a 
2000/2001-es születésű gyer-
mekeink. A január 23-án 
megrendezett Lekvár Sán-
dor Emléktornán ellenfele-
ink voltak a Debreceni Sport-
iskola, a Jászberény, Túrkeve, 
Tápiószentmárton, Debrece-
ni Olasz Focisuli és a Szol-
nok MÁV csapatai. Jó játék-
kal (3 győzelem) sikerült az 
elődöntőbe küzdeni magun-
kat, azonban ott 1:1-es vég-
eredmény után büntetőkkel a 
Szolnok MÁV jutott tovább. A 
bronzmeccsen 2:0-ra legyőz-
tük Túrkevét, így a III. helyen 
végeztünk. Két díjat is elhoz-
tunk, a torna legjobb kapusa 

Farkas Elemér, a legjobb kar-
cagi játékos pedig Balla Ger-
gő lett.

Február 06-án meghívásos 
teremlabdarúgó tornára utaz-
tunk Szolnokra. A fáradtság-
nak, és az ebből adódó dekon-
centráltságnak köszönhetően 
azonban a csoportból sem si-
került tovább jutnunk.

Eredmények: Karcag - Szol-
nok MÁV 2000 0:1, Csepel FC 
- Karcag 2:0, Karcag - Jászbe-
rény 1:2, Szolnok B - Karcag 
1:6.

Legközelebb 2011. február 
27-én az Intersport Kupa zá-
ró fordulóján veszünk részt 
Abonyban. 

Utánpótlás focitornák


