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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 3. oldalon

Előző lapszámunkban írtunk 
az oktatási intézmények át-
szervezése nyomán létre-
jött Karcagi Általános Iskolai 
Központról, amelynek tagin-
tézményei a Györffy István, 
a Kiskulcsosi és a Kováts Mi-
hály iskolák. A negyedik vá-
rosi fenntartású általános is-
kola az Arany János Ált. Isk. 

viszont a Varró Szakiskola 
tagintézménye lett, amelynek 
teljes megnevezése szeptem-
ber 1-jétől Varró István Szak-
iskola, Szakközépiskola, Ál-
talános Iskola és Kollégium. 
Puháné Urbán Katalin igaz-
gatónő azzal vezette be a be-
szélgetésünket, hogy az ösz-
szevonás szervezeti és nem 

„földrajzi” alapon értendő. 
Vagyis az „Arany János” ta-
nulói továbbra is a régi isko-
laépületbe járnak. Elhelyezés 
szempontjából a két intéz-
mény továbbra is elkülönül.

- Tehát a Varró szakiskola 
általános iskolai feladattal és 
feladatellátási hellyel bővült. 
A fenntartó ugyanis úgy gon-
dolta, mint szakképző intéz-
mény segítségére lehetünk az 
iskolának a pályaorientáció-
ban, vagyis, hogy minél töb-
ben a szakképzésben találják 
majd meg a továbbtanulás le-
hetőségét. A nyár folyamán a 
dokumentumok tekintetében 
már összeszerveztük a két in-
tézményt, most a legfonto-
sabb, hogy a közös munka 
idejében elinduljon és nekilás-
sunk azoknak a feladatoknak, 
amiket a pedagógiai program-
ban vállaltunk.

Szeptembertől egy intézmény az Arany és a Varró

Előtérben a gyakorlati képzés
Az idei év a régi, ám elfeledett gabonaféle, a köles reneszán-
szát hozta. A Karcagi Ízőrzők Klubja két tagja, Soós Lajos és 
Szabó Imre munkálkodása nyomán egy-két éve már ismerjük 
a kölesmálét, a kecskeméti barackos kölestorta pedig – Zila 
László mesterszakács süteményeként – az ország tortája lett 
2011-ben. A két süteményféleség manapság már Karcagon is 
készül. A kölesmálét a Kerekes cukrászatban, a kölestortát a 
Sajó utcai Angelika cukrászdában kereshetik az érdeklődők.

Augusztus 30-án ugyan soron 
kívüli ülést tartott a Képviselő 
Testület, de mondhatjuk, hogy 
a Városházán lassan kezdetét 
veszi az őszi ülésszak. Ez al-
kalommal a napirendi pontok 
szinte mindegyike a helyi ok-
tatási intézményekkel kapcso-
latos ügyekről szólt.

Így például több pedagógi-
ai programot is jóváhagyott a 
testület. Többek között a Var-
ró István Szakiskola, Szakkö-
zépiskola, Általános Iskola és 
Kollégium, vagy a három tag-
iskolából álló Karcagi Általá-
nos Iskolai Központ is ezek kö-
zé tartozik. Ezen intézmények 
felállításáról (több iskola ösz-
szevonásáról van szó) az ön-
kormányzat az év első felében 
döntött. Épp a májusban jóvá-
hagyott átszervezések miatt a 
Polgármesteri Hivatal Humán 
Szolgáltatási Irodája, szakértő 
bevonásával átvizsgálta az ön-
kormányzati közoktatási intéz-
ményrendszer működésének 
minőségirányítási programját. 

Az erről szóló előterjesztés is 
a képviselők asztalára került. 

Az anyag részletesen ismerte-
ti a programot, amely az ön-
kormányzati közoktatási rend-
szer egészére határozza meg 
például a fenntartó elvárása-
it az egyes intézmények felé, és 
az ezzel kapcsolatos feladato-
kat, beleértve más olyan – köz-
oktatást érintő – ágazatokat, 
mint a gyermek- és ifjúságvé-
delem, szociálpolitika, munka-
erő-gazdálkodás, stb. kapcso-
latait. A program javaslatokat 
is tartalmaz az egyes intézmé-
nyekre vonatkozóan, valamint 
egy részletes minőségfejlesz-
tési részt is csatoltak hozzá. A 
programot, amennyiben a jog-
szabályi változások mást nem 
tesznek lehetővé, négy évente 
fölül kell vizsgálni.

Egy előterjesztéssel – szintén 
az átszervezésekhez köthetően 
– módosították az önkormány-
zat által fenntartott általános 
iskolák felvételi körzetének 
meghatározásáról szóló hatá-
rozatot. Ez lényegében a tagin-
tézmények névváltoztatását je-
lenti. 2011. szeptember 1-el a 
Györffy István, a Kiskulcsosi 

és a Kováts Mihály tagiskolá-
kat magába foglaló intézmény 
Karcagi Általános Iskolai Köz-
pont néven kezdi meg műkö-
dését. Az Arany János Általá-
nos Iskola pedig a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Kollégium 
tagiskolája lesz. Ennek megfe-
lelően az említett intézmények 
nevében az „általános iskola” 
megnevezés „tagiskola” megje-
lölésre változik.

Ezen az ülésen a képvise-
lők elfogadták azt az előterjesz-
tést is, amely a Madarász Im-
re Egyesített Óvoda és Pedagó-
giai Szakszolgálat Jókai úti és 
a Táncsics krt. 19. szám alatti 
tagóvodák csoportjainak ide-
iglenes elhelyezéséről szólt. Er-
re azért van szükség, mert vá-
rosunk sikeresen pályázott a 
két épület felújítására az ÉAOP 
2010-4.1.1./A/2 pályázaton. 
Ennek eredményeként a Jókai 
bruttó 42 millió 700 ezer fo-
rintos összegből, a Táncsics pe-
dig bruttó 74 millió 34 ezerből 
újulhat meg.

Cselényi Csaba   

Testületi ülésBringára fel!
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár kerékpártúrákat szervez az általános iskolák fel-
ső tagozatos fiataljai számára szeptember hónapban há-
rom alkalommal!

Első túra időpontja: 2011. szeptember 08. (csütörtök) 
15:00 óra.

Gyülekező a Nagykun Látogatóközpont udvarán 14:30-
tól.

Tervezett érkezés időpontja: 2011. szeptember 08. (csütör-
tök) 18:00 óra.

A kirándulás úti célja Berekfürdő!
A túrán a részvétel ingyenes!
Amit a túrára hoznod kell: jó műszaki állapotban lévő 

kerékpár, élelmiszer, innivaló és jó hangulat!

Szeretsz fotózni? Szeretnéd megmutatni tehetséged?

Nevezz a fotópályázatra! Hozd el fényképezőgéped, és ké-
szíts fotókat „Zádor földjén” található természeti értékek-
ről, látnivalókról!

A legjobb fotókat az utolsó túra után kiállítjuk.
Jelentkezni lehet, és bővebb információ kérhető személye-

sen a Nagykun Látogatóközpontban, illetve az alábbi elér-
hetőségen: 06-30/730-0789.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 07. (szerda) 16.00 
óra.

A túrán az első 50 jelentkező vehet részt!

Gyere el, és kezdjük bringázással a tanévet!

Sütemények kölesből
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Közéleti szilánkok

A bankvilág 
nézete

Természetesen alulnézetből, mert az át-
lagemberek – ill. ha lehet átlagadós kife-
jezést is használni – csak innen láthatják. Ez 
persze kapcsolódik a világnézethez, még 
ha annyira nem is szorosan. Még annak ide-
jén, közvetlenül a rendszerváltás után, ami-
kor az utolsó szovjet katonai szerelvények el-
hagyták a záhonyi hidat, járta az a mondás: 
”kimentek a tankok, bejöttek a bankok”. Szó, 
ami szó, szellemes szójátéknak hangzott ak-
koriban, bár nem ugyanarról jöttek, aho-
vá az említett harci járművek mentek. Való-
ban gyorsan elszaporodtak a  külföldi, főleg 
nyugati pénzintézetek magyar fiókjai, leány-
intézményei. Mivel az ún. „eredeti tőkefel-
halmozódás” nem érintett széles társadalmi 
rétegeket, az átlagpolgárt nem nagyon fog-
lalkoztatták a kamatlábak változásai. A nagy 
átlag nem igazán tudott megtakarítani, akik 
pedig netán elolvasták néhány pesszimista 
közgazdász napilapokban megjelent írása-
it, túlélési stratégiákon törték a fejüket. Igaz 
ugyan, a postabankos macit látva már sokan 
kezdtek gyanakodni, hogy valami azért nem 
stimmel. Akkor még nem terjedt el a lakossá-
gi devizaalapú hitelezés. (A jegybank válla-
latoknak nyújtott devizahitelezés pedig már 
rég bevált gyakorlat volt az export terme-
lés fejlesztésére, már a létező szocializmus-
ban is.)

Később aztán a bankok nagy reklám had-
járatba fogtak a lakossági hitelezést illető-
en, és a devizaalapú hitelezés felé orientál-
ták kuncsaftjaikat. Valóban úgy tűnt sokak 
számára, hogy ez a hitelfelvétel kedvezőbb, 
mint a forint alapú. Így aztán szépen, lassan 
eladósodtunk, különösen a gépkocsi és a la-
kásvásárlásokra felvett kölcsönök által. Ami-
kor pedig az Államokban kitört a pénzügyi 
világválság, nyilvánvaló volt, hogy kis ha-
zánkba is begyűrűzik.

Eddig dióhéjban a történet, amelyet a 
laikusok is tudtak követni. Ám az állam sze-
repe ebben a történetben megkerülhetet-
len. Ugyanis a hitelfelvétel három szerep-
lős, nem csak a hitelt felvevő és a hitelt adó 
ügylete, hanem ott van az állam is, ami pl. a 
bankfelügyeletet kell, hogy ellássa. (Mond-
hatná ugyan most Simor András, a jelenle-
gi jegybanki elnök, hogy „tetszettek volna 
nagyobb pénzügyi ismeretekre szert tenni”, 
bár van benne némi igazság, mégis kissé ci-
nikusnak hangzana.)

Szóval, a magyar bankrendszer felügye-
letében valami nagyon el lett rontva. Az is 
bizonyosnak látszik, hogy a bankok felelős-
sége is megkerülhetetlen, mert egyes elem-
zők állítják, hogy külföldön az anyabankok 
nem csinálhatnának pl. olyan kamatemelé-
seket, mint az itteni fiókjaik. (A KSH adatai is 
magukért beszélnek: ebben a válságos hely-
zetben érdekes módon a magyar bankok 
160 milliárd adózás utáni tiszta jövedelemre 
tettek szert!!)

A jelenlegi kormány enyhít valamit a de-
vizahiteleseken a törlesztési plafon három 
éves bevezetésével.

Kemény ősz jön – nyilatkozta a miniszter-
elnök úr a hét elején. Magyarország szuvere-
nitása forog kockán: mindenképpen el kelle-
ne kerülni a görög utat. Ehhez persze a ban-
kok anomáliáinak is meg kellene változni. Ha 
úgy tetszik, a bankok világnézetének is...

- ács - 

HÍREK

Seniorok 
figyelem!

A Senior kerékpáros kör 
2011. szeptember 4-én 
(vasárnap) kirándulást 

tervez: Tilalmason 
át Berekfürdőbe 

biciklizünk. Gyülekező 
a Szélmalmi Fogadóház 
előtt, indulás 14 órakor.

Minden senior és 
érdeklődő kerékpárost 

várunk:
a szervezők

Horgászverseny
Gyermek és ifjúsági hor-

gászversenyt rendezünk 2011. 
szeptember 4-én (vasárnap) a 
Téglagyári horgásztónál.

Nevezés: 500 Ft, melyet a 
helyszínen 7:30 – 8:00 óra kö-
zött kell befizetni.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Vezetőség

Köszönet
Szeretnénk megköszön-

ni munkatársunknak, Né-
meth Krisztinának, hogy 
az esküvői léggömböket 
profilunknak adományoz-
ta, ezáltal színesítve és ba-
rátságosabbá téve a gyógy-
ulási időt kis betegeink 
számára.

Kátai Gábor Kórház
Csecsemő- és gyermek-

gyógyászati profil

A Nagykunsági Kulturális 
Napok 20. évfordulóján bő-
ven válogathattunk a külön-
böző rendezvények látogatásá-
ból. A nehéz gazdasági helyzet 
ellenére – ebben az évben is – 
minden korosztály talált meg-
felelő programot. Ezt bizonyí-
totta a különböző rendezvé-
nyeken megjelent szép számú 
résztvevő. Ismét tapasztalhat-
tuk, hogy együtt ünnepelt a 
város apraja és nagyja.

A 20. évforduló alkalmá-
ból felkérést kaptam, hogy ve-
gyek részt az aratási felvonu-
lásokon. 10 
évvel ezelőtt 
férjemmel és 
u n o k á m m a l 
együtt kö-
szöntöttük a 
felvonulók ne-
vében a vá-
ros vezetőit és 
adtuk át az új 
kenyeret. Va-
lamikor haj-
danán, sok al-
kalommal vettem részt aratás-
ban, illetve marokszedésben. 
Tehát tapasztalatból tudom, 
milyen nehéz munka a beta-
karítás. Az én korosztályom 
nemcsak felvonuláskor emlé-
kezik ezekre az időkre, hanem 
a szürke hétköznapokon is.

Kíváncsian vártam mennyi-
ben tér el a mostani felvonu-
lás a 10 évvel ezelőttitől. Ebben 
a mai nehéz gazdasági helyzet-
ben tudnak-e még valami meg-
lepőt, újat hozni? Nem csalód-
tam! A felvonulók létszáma, 
ünnepi ruhába öltözöttek vi-
selkedése, a lovasok bravúros 

bemutatói bizonyították, szív-
vel-lélekkel készültek, hogy el-
kápráztathassák a nézőket. A 
katonás rendben, percnyi pon-
tosságra érkező menet – ahogy 
azt már évtizedek alatt meg-
szoktuk – időben ért el a meg-
állókhoz. Az utakon, a házak 
előtt integetve a lakók moso-
lyogva várták a menetet. Sok 
helyen kerekes székben lévő 
idős emberek könnyes szem-
mel integettek a felvonulók-
nak. Pánti Ildikó képviselőasz-
szony egy-egy virágcsokorral 
köszöntötte őket, jó ünneplést 
kívánva.

A kijelölt megállóhelyeken 
– kicsik és nagyon tánccso-
portja, a nagy meleg ellenére 
is vígan ropta a táncot. A szép 
műsor, jó kísérőzenével páro-
sulva vidám hangulatot bizto-
sított a nézőknek.

Nekünk nagyszülőknek és 
szülőknek egyaránt arra kell 
törekedni, hogy ez a szép ha-
gyomány minden évben foly-
tatódjon és szerezzen a részt-
vevőknek és a nézőknek egy-
aránt sikert és elismerést.

A felvonulás szervezettsé-
géért, végrehajtásáért, dicsé-
ret és köszönet illeti Kálmán 
Imréné Margót, aki ismét si-
keresen levezényelte ezt a nem 
mindennapi rendezvényt.

Gratulálok minden részt-
vevőnek és szívből kívánom, 
hogy a jövőben ilyen és ehhez 
hasonló élményben legyen ré-
szük a felvonulóknak és a né-
zőknek egyaránt, öregbítve 
ezzel is városunk hírnevét!

Kovács Pálné
Idősek klubja

EBOLTÁS 2011.
Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen

2011. szeptember 12. (hétfő) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52.
14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 52.

2011. szeptember 13. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Szivárvány u. 3.
14-17 óráig Karcag, Szivárvány u. 3.

2011. szeptember 13. (kedd) 09-10 óráig Karcag, Tilalmas
11-12 óráig Karcag, Magyarka

2011. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek
14-17 óráig Kiskulcsosi pavilonsor Kisföldek

2011. szeptember 14. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.
14-17 óráig Karcag, Dózsa György u. 72.

2011. szeptember 15. (csütörtök) 09-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
14-15 óráig Karcag, Sport u. 13.

2011. szeptember 15. (csütörtök) 14-17 óráig Karcag, Állatvásártér
2011. szeptember 16. (péntek) 14-17 óráig Karcag, Széchenyi István sgt. 38.

PÓTOLTÁS: folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az 
eboltásra elővezetni, hamis ebeket szájkosárral kötelező ellát-
ni!
Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alap-
ján 2800.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 200.-Ft/db.

A HÍRMONDÓ POSTÁJÁBÓLA HÍRMONDÓ POSTÁJÁBÓL

Aratási felvonulás

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, Kedves 
Növendékeink!

Az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási In-
tézmény 2011. szeptem-
ber 02-án (pénteken) 
17:00 órai kezdettel tart-
ja Tanévnyitó Ünnepségét 
a Déryné Kulturális Köz-
pont mozitermében.

Mindenkit szeretettel 
várunk.

Plósz Csilla
igazgató
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 3-4. Dr. Godó Zoltán  Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
Szeptember 10-11. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465

Köszönet
Megbecsülésem és köszönetem fejezem ki azoknak, akik 

hozzásegítették a déli városrészen lakó gyerekeket ahhoz, 
hogy a korábban meglévő futballpályát ismételten birtokba 
vehették.

Megköszönöm Rábai Sándor ügyvezető igazgatónak és 
feleségének a futball kapuk elkészítését; Kurucz Istvánnak 
és cégének a pálya gléderezését; Szepesi Tibor igazgatónak 
és a Sportlétesítmény munkatársainak a pálya elkészítését, 
felfestését; Gál és Társa ügyvezető igazgatójának és fiainak 
a szállítást; Farkas Kálmánnak a fűnyírást; ifj. Farkas Kál-
mánnak és Csabának a gyerekek körében végzett szerve-
ző munkát; Tóth Józsefnek és nejének a munkálatokhoz az 
elektromos áram biztosítását.

Bízom abban, hogy ez a pálya további összefogással, ten-
ni, segíteni akaró emberek munkájával, a létrehozott érté-
kek megbecsülésével örömet szerez azoknak a gyerekeknek, 
akikért létrehoztuk.

Köszönettel:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Az ország teljes területén lévő erdőkre, va-
lamint az erdőterületek határától számított 
kétszáz méteren belüli területre – átmene-
ti időre – jelen határozatom közzétételének 
időpontjából azonnali hatállyal általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelek el.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűz-
gyújtás a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó 
helyeken is, valamint a közút- és vasút men-
ti fásításokban, beleértve a parlag és gazége-
tést is.

Felhívom a közúton és vasúton utazókat, 
az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági 
területeken dolgozókat, hogy égő cigarettát 
és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden 
esetben oltsák el.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megsze-
gi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély 
elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

Az utóbbi időben a rendkívüli meleg és 
csapadékmentes időjárás miatt az ország te-
rületén lévő erdőkben fokozott tűzveszély 
alakult ki.

A közúton és vasúton utazók, az erdőben 
kirándulók, valamint a mezőgazdasági terü-
leteken dolgozók által eldobott égő cigaret-
ta és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, 
mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti 
töltések mellett keletkező tüzek sok esetben 
közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területe-
ket is veszélyeztetnek.

A fentiek által indokolt tűzgyújtási tila-
lom elrendelése az erdőről, az erdő védelmé-
ről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVI. törvény 67. § (1) bekezdésen alapul.

Vidékfejlesztési Minisztérium

Tűzgyújtási tilalom

- Mennyiben hoz ez a prog-
ram újat, illetve mást az 
Arany János iskola életében?

- Szeretném kiemelni, 
hogy igyekszünk az általá-
nos iskolai oktatást megre-
formálni és olyan programot 
kidolgozni, ami a gyakorla-
ti képzést helyezi előtérbe. 
Tehát – például – meg fog-
juk emelni a technika óra-
számot, de azon túlmenő-
en minden tantárgyban el-
várás lesz, hogy minél több 
„tevékenykedtető” foglalko-
zásban részesüljenek a tanu-
lók. Arra szeretnénk inkább 
építeni, amit a tanuló megta-
pasztalás útján el tud sajátí-
tani – egy picit akár háttérbe 
szorítva az elméleti tudást. 
Tudjuk, az általános iskolá-
ban nagyon magas a hátrá-
nyos helyzetű és halmozot-
tan hátrányos helyzetű ta-
nulók aránya. Ők reálisan a 
szakiskolát tudják megcéloz-
ni. Természetesen, amennyi-
ben kiemelkedő képességű 
tanuló van, mindent megte-
szünk, hogy eljusson a meg-
felelő tanintézménybe. De az 
elsődleges cél, hogy a szak-
képzés felé tereljük a tanuló-
kat és már az általános isko-
lában megszokják a gyakor-
lati foglalkozásokat, a gya-
korlati munkavégzést.

- Változik-e az új elképze-
lésekkel együtt a tanári kar, 
bővülnek-e a tanárok felada-
tai?

- A tagintézmény közvetlen 
vezetését az eddigi igazgató, 
Kovácsné Szendrei Borbála 
fogja ellátni. A tanári kar lét-
száma nem változott, mind-
össze egy fő gazdasági dol-
gozót kellett elküldeni. Szep-

tember 1-jétől közös költség-
vetéssel fogunk működni, 
három fős gazdasági csoport 
intézi a költségvetési ügyeket. 
Az nem kizárt, hogy a peda-
gógusok mindkét irányban 
lássanak el feladatokat. Eb-
ben a tanévben négy kollé-
ga tanít majd mindkét intéz-
ményben. A Varróból fizikát 
és kémiát oktatnak az Arany-
ban, onnan pedig nyelveket 
fognak tanítani a Varróban. 
Ezzel lehetővé válik, hogy az 
eddig óraadóval ellátott fel-
adatokat az intézményi mun-
kaerőből oldjuk meg. Egy-
előre ennyi – a távolibb jö-
vőt még nehéz áttekinteni. A 
közös munkát igyekeztünk a 
hagyományok figyelembe vé-
telével kidolgozni.

- Milyen létszámokkal és 
feladatokkal indul az új tan-
év?

- Az általános iskolában 12 
osztály indul, 225 tanulóval. 
Az első osztálynak 22 kis-
diákja lesz. A Varró István 
Szakiskolában az elmúlt há-
rom hónap sok munkát ho-
zott. Össze kellett szervezni 
az intézményeket. (A doku-
mentumok időben elkészül-
tek.) A tanműhely kialakítá-
sa is folytatódott. A földszin-
ti részen a lakatos műhely 
és a kőművestanulók műhe-
lye készült el. A takarékos-
ság miatt a megszokott 20-21 
osztálynál kevesebb, 17 osz-
tály indul, összesen 420 ta-
nulóval. Az induló osztályok 
között 1 szakközépiskolai, 
2 szakiskolai osztály van és 
előre hozott szakképzésben 
gépi forgácsoló képzést kez-
dünk meg.

- Hány szakmát oktatnak?
- Bútorasztalos, élelmiszer- 

és vegyiáru eladó, festő-má-

zoló, tapétázó, gépi forgácso-
ló, kőműves, villanyszerelő 
– ezek a szakmák, amikben 
minden évfolyamon van ta-
nulónk. Ezek közül eddig az 
eladó volt a legnépszerűbb, az 
idén viszont a gépi forgácsoló 
szakmára 32-en jelentkeztek, 
közöttük tízen már az érett-
ségi vizsga birtokában. Kü-
lön csoportot formáltunk be-
lőlük.

- A nagy kollégiumépület 
mutatja, hogy az iskolaalapí-
tók térségi ellátásban gondol-
kodtak. Hogyan alakul most 
a helyi és a bejáró tanulók 
aránya?

- A tanulóink 55-60 %-a 
karcagi. A többiek a kör-
nyékbeli településekről – 
Kenderesről, Abádszalókról, 
Tiszafüred környékéről, Püs-
pökladányból és igen nagy 
számban Bucsáról járnak 
ide. Azt, hogy valaki közü-
lük kollégista lesz vagy sem, 
két dolog határozza meg. Az 
egyik a távolság. Meg tud-
ja-e oldani a napi bejárást? 
Ha igen, akkor nem szí-
vesen vállalják a kollégiu-
mi kötöttségeket. A másik a 
család anyagi helyzete, ami 
sok esetben lehetetlenné te-
szi a kollégium igénybevétel-
ét. Kollégiumi díj ugyan nin-
csen, csak az étkezést kell fi-
zetni, és arra is kedvezményt 
kapnak a tanulók. Ennek el-
lenére nagyon sok családnak 
megoldhatatlan anyagi meg-
terhelést jelent, a havi egy-
összegű kifizetés, úgyhogy 
inkább bejár a tanuló. Na-
gyon szegény sorsú gyereke-
ink vannak. A kollégiumban 
alacsony létszámra, a 120 fé-
rőhelyen 60 tanulóra számí-
tunk.

Elek György

Civilek Éjszakája 
2011. szeptember 10.

Program:
16:00 Megnyitó. Köszöntőt mond Kovács Szilvia alpolgár-

mester
16:15 Gyermek programok
 - aszfaltrajz verseny
 - KRESZ pálya (gyermek kerékpár szükséges)
 - Ügyességi verseny (a legügyesebbek ajándékot kap-

nak!)
 - Hennafestés
 - Kisújszállási Kreatív Csoport
 - Óvodások műsora
 - Talp- kéz lenyomat készítése
 - Gyerektánc bemutató (16:45)
 - Retrózene
17:00 KUCE szűrés (vérnyomás mérés, vércukor vizsgálat, 

BMI mérés)
 Foltvarró munkája
 Vöröskereszt csere-bere akció: „Ami Neked már 

nem kell, másnak még hasznos lehet” címmel
 - önkéntes munka és toborzás,
 - sebellátás alapjai - tesztlap
18:00 Élőzene: Nervus együttes
 Motoros bemutató – Határok Nélkül Motoros Egye-

sület
 Galamb reptetés – R-02 Galambász Egyesület
 Egyesületek bemutatkozása a Nagykun Látogató 

Központban
 Gyümölcs-zöldség szobrász
20:00-21:00 Nótacsoport műsora
22:00-01:00 Vendéglátás, tábortűz, nótázás – Egyesületi 

Ház
Fővédnök: dr. Fazekas Sándor.

Gyerek tombola sorsolás 18:30 órakor, felnőtt sorsolás 20 
órakor!

A tombolából befolyt összeget Hodos Imikének ajánljuk 
fel, a megmaradt játékok, könyvek a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egysé-
ges gyógypedagógiai módszertani intézmény, diákotthon és 
gyermekotthonnak adományozzuk.

Rossz idő esetén a rendezvényt a Rákóczi út 3. szám alatt 
tartjuk meg!

Folytatás az 1. oldalról

Előtérben a gyakorlati képzés
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Dr. Nyíri László, a karca-
gi kutató intézet nyugalma-
zott igazgatója, professzor 
emeritus az államalapítás ün-
nepén vette át a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisz-
ti Keresztje kitüntetést. Ez al-
kalomból kértem meg egy in-
terjúra.

Régi ismerősök vagyunk, 
úgyhogy a beszélgetés előtt 
a családi ház kertjébe invi-
tál és egy szőlész elégedett-
ségével mutatja a szép lugast, 
a mézédes, zamatos vagy ép-
pen a másfél vagy kétkilós 
fürtöket. Készítek néhány 
felvételt, azután már a szo-
bában, Cilike néni (dr. Nyí-
ri Lászlóné régebben városi 
és SZIM Könyvtár, manap-
ság patchwork) üdítővel kí-
nál, s szép csendesen kezdő-
dik a beszélgetés.

- A kitüntetésre tulajdon-
képpen azok a volt munka-
társak terjesztettek fel a vi-
dékfejlesztési minisztérium 
kutatói főosztályáról, akik-
kel együtt dolgoztunk az Al-
föld programban. Nagyon 
jól eltitkolták, úgyhogy csak 
az utolsó pillanatban tudtam 
meg, hogy ekkora kitüntetés-
ben lesz részem.

Ezek szerint vannak még 
hívei a húsz éve kidolgozott 
programnak, pedig pár éve ép-
pen itt, ebben a szobában be-

szélgettünk arról, hogy elfelej-
tették.

- Már minden a legjobb 
úton haladt, már csak a vég-
rehajtási törvényjavaslat hi-
ányzott, amikor jött a beteg-
ségem és az kettétörte az egész 
Alföld-programot. Azután 
szemfülesek nagyon gyorsan 
megcélozták és megszerez-
ték az arra elkülönített pénzt, 
szintén Alföld program cí-
men, de egy kimondottan 
nem kutató-fejlesztő, hanem 
tisztán elméleti kutatásra.

Volt más is – elemez to-
vább a professzor úr -, bekö-
vetkezett a rendszerváltás, és 
az új világnak teljesen más vi-
lágszemlélete volt már a föld-
használatról. A magántulaj-
don jelszavát mindenki elfo-
gadta, de az átállást nem tu-
dományos előkészítéssel és 
nem megfontolt lépésekkel 
hajtották végre.

- Sokan mondják, hogy en-
nek a legnagyobb vesztese 
a mezőgazdaság volt. Így is 
van, mert mivel járt ez? Meg-
szűntek a gazdaságok, he-
lyettük földtulajdonosok let-
tek és vannak, akik tulaj-
donképpen a földdel rendel-
keznek, de gazdasággal nem. 
Mára szinte teljesen leépült 
az állattartás és az a gazdál-
kodási egység, amely a talaj-
növény-állat-ember kapcso-

latrendszerben működik. Ez 
teljesen megszűnt. Négy nö-
vényt termesztünk az or-
szágban, és azt a csodála-
tos agroökológiai potenciált, 
amit feltárt az előző rendszer, 
amivel világszínvonalú ter-

mésátlagokat értünk el, tel-
jesen elveszítettük. Ezzel az 
ökológiai adottsággal, ami 
itt van a Kárpát-medencé-
ben, csodákra lennénk képe-
sek – ha lenne egy világ- vagy 
legalább európai színvonalú 
élelmiszeriparunk, ami ezt a 
terményt fogadni tudná. Cso-
dálatos gazdag országa len-
nénk Európának és rengeteg 
hungarikumunk lenne.

- Ehelyett?
- Ehelyett elvesztettük a vi-

lágpiaci helyünket, és csak 
egy piacnak kellő, kimondot-
tan csak fogyasztó ország let-
tünk. És ez nemhogy a sze-
münk láttára történt, hanem 

szinte statisztáltunk ahhoz, 
hogy így legyen. Volt valaha 
Mosonmagyaróváron, a pá-
lyám kezdetén egy idős pro-
fesszor, akkori főnököm – 
Gyárfás József. Ő mondta, 
hogy „mindenért felelősek 
vagyunk, ami körülöttünk 
történik”. Ahogy telnek a na-
pok, egyre többet tűnődök 
ezen a kijelentésen, mert mi 
agrárértelmiségiek sem tet-

tünk meg mindent, hogy 
megálljt parancsoljunk annak 
a folyamatnak, ami a nemzet 
e nagy kincsét teszi tönkre és 
építi le.

- Vajon hogyan lesz, lehet 
tovább?

- Talán azt mondhatnám, 
hogy a nagy cél megfogalma-
zásával nincs is baj, de a „ho-
gyan”-jában már igen. Ve-
gyük tudomásul, hogy ennek 
az országnak a természeti-
földrajzi tájai (amiket mond-
hatnánk talajtájaknak is), 
azok csodálatos értéket rejte-
nek magukban. Ha meg tud-
nánk valósítani, aminek már 
tényleg vannak nyomai, hogy 
visszaállítjuk ezeknek a tá-
jaknak az önálló gondolkodá-
sát... Ezeknek a kis természe-
ti-földrajzi tájaknak a más-
ságában van értékük, amit 
meg kell őriznünk, és ami-
vel élnünk kell. Tehát igen-
is van lehetőség, van elkép-
zelés. Hogy ez az út járha-
tó-e? Szerintem igen. De csak 
olyan nagy kitartással és tü-
relemmel megy, mint amivel 
a magyar parasztság ezeket 
a tájakat, ezeket az értékeket 
évszázadok alatt létrehozta. 
Mert ilyen a talajt (a földet) 
szerető nemzet kevés van, és 
én hiszek ebben!

Elek György

Állami kitüntetések augusztus 20-án
A legnagyobb vesztes a mezőgazdaság

Ez a közösség elismerése is

Az augusztusi állami ün-
nep egyik karcagi kitün-
tetettje Örlős Tibor rend-
őr főtörzszászlós, aki a bel-
ügyminiszter felterjesztésére, 
az államfő jóváhagyásával a 
Köztársasági Érdemjel bronz 
fokozatát vehette át.

A kitüntetett főtörzszász-
lóst – többszöri egyeztetés 
után – a munkahelyén keres-
tem fel.

- Mikor kezdte a szolgála-
tot?

- 1992. szeptember 1-jén, 
éppen tizenkilenc éve szerel-
tem fel a Karcagi Rendőrka-
pitányságon, majd Miskol-
con szereztem meg a tiszthe-
lyettesi szakképesítést. A kö-
vetkező évben beiskoláztak a 
zászlósképzőre, ami abban az 
időben már csak idézőjelben 
volt zászlósképző. A pontos 
megnevezése ugyanis „körze-
ti megbízotti szaktanfolyam”. 
A tíz hónapos tanfolyam a 
következő előmenetelhez kel-
lett, hogy magasabb beosztás-
ba kerüljön az ember. Ez után 
– 1994-től kezdve – Karca-
gon az „egyes számú” körze-
ti megbízotti területre kerül-

tem. (Az 1. sz. körzeti terület 
a Jókai és a Baross utcák su-
garában a város déli része.) Itt 
2009-ig voltam körzeti meg-
bízott. Közben egy időszak-
ban – 1998-2003-ig – meg-
bízásos alapon a közrendvé-
delmi osztályvezető helyet-
tese voltam. Öt év elteltével 
visszakerültem a területre. 
2009-től a bűnügyi osztályon 
a felderítő csoportban dolgo-
zom.

- Melyik munka volt a test-
hezállóbb?

- Mindkettő az, nálam böl-
csebb emberek mondják, 
hogy a fásultság elkerülésé-
re egy idő után váltani kell 
és más beosztásban is ki kell 
próbálnia a tudását az ember-
nek.

- Ez a majd’ húsz év hány 
szolgálatban eltöltött órát je-
lent?

- Nem tudom. A statiszti-
kákból talán ki lehetne gyűj-
teni, de nagyon sok lehet. 
És ennek a legnagyobb ré-
sze közterületi óra volt, te-
hát nem irodai munkával telt. 
A körzeti megbízott feladata, 
hogy ismerkedjen az embe-

rekkel, tartsa a kapcsolatot a 
lakossággal, beszélgessen, in-
formációkat gyűjtsön. Termé-
szetesen vannak adminisztrá-
ciós feladatok is, de a munka-

időnek a 70-80 %-át a közte-
rületi órák teszik ki.

- Gondolom azt sem köny-
nyű megmondani, hogy ennyi 
év alatt hány eseménye volt?

- Több ezer. Húsz év alatt 
több ezer olyan bejelentés 
van, amiben intézkedik az 
ember. Ezek kapcsán pedig 

összességében több tízezer ál-
lampolgárral beszélget.

- Mit jelentett a rengeteg 
szolgálat a családnak? De elő-
ször is – van-e család?

- A feleségem Örlős 
Tiborné Oros Edit a Gyer-
mekotthon dolgozója. Két 
gyermekünk van. A nagyob-
bik fiunk már 25 éves, a Ceg-
lédi Rendőrkapitányság ál-
lományában próbaidősként 
teljesít szolgálatot. A kiseb-
bik fiú a Szentannai Sámu-

el Gimnázium rendvédelmi 
osztályának végzős hallga-
tója. Rábeszélés nélkül dön-
töttek így a fiúk. A felségem 
az egészségügyben dolgo-
zik, ami azért nagy szeren-
cse, mert nagyon sok türelem 
kell megszokni, hogy hirtelen 
híváskor, berendeléskor, el-
távozáskor mindig korlátoz-
va vannak az ember mozgá-
si lehetőségei. Nem úgy van, 
mint az átlag állampolgárnál, 
hogy beülök a kocsiba és le-
szaladok a Balatonra. Itt ná-
lunk lejelentkezési kötelezett-
ség van, és vannak készenlé-
tes időszakok, amikor otthon 
kell lenni, vagy biztosítani az 
állandó elérhetőséget.

- Mit szóltak a kitüntetés-
hez?

- A hozzátartozói kör, a 
család nagyon örül és a kollé-
gáktól is sok gratulációt kap-
tam. Lehet ez éppen nekik is 
köszönhető, vagyis hogy az 
érdem nem egyedül az enyém 
volt. Itt egy közösség dolgo-
zik és valahol a közösség elis-
merése is, ha bármelyik tagja 
ilyen kitüntetésben részesül.

Elek György
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A testvérvárosi kapcsolat keretén belül 
Longueauban Nemzetközi Kézműves Ta-
lálkozón és konferencián a saját költségü-
kön utazó csipkeverők, mézeskalácsos, hím-
ző, tűzzománc-művész, zongoraművész, 
közlekedési mérnök, vendéglátós szakem-
ber, köztisztviselő, mazsorettes csapat kép-
viselte városunkat. A csoportot a Francia- 

Magyar Baráti Társaság szervezte, a tolmá-
csot az önkormányzat biztosította. A ren-
dezvényen Karcag testvérvárosai közül 
Székelykeresztúr, és Schwarzheide képvise-
lői is jelen voltak. A delegáció tagjai az elő-
ző évekhez hasonló sikerrel képviselték Kar-
cagot, kivívták a meghívók és a rendezvény 
résztvevőinek elismerését. 

Az intézményünk két 
telephelyen működik. A Hor-
váth Ferenc út 1 sz. alatt 63 fé-
rőhellyel, és a Zöldfa út 48 sz. 
alatt 108 férőhellyel. A bentla-
kásos intézményben az ápolá-
si-gondozási feladatokon túl, 
mentálhigiénés ellátás is fo-
lyik. Az idős ember védelme 
és jólétének elősegítése kiter-
jed lelki egészségének védel-
mére, szociális kapcsolatainak 
támogatására, személyes, csa-
ládi és társas kapcsolataiban 
is egyensúlyának megőrzésé-
re. A mentálhigiénés csoport 
törekvése a testi-lelki egyen-
súly megőrzése, vagy annak 
visszanyerésében támogatás 
nyújtása. Az intézményi élet-
ben való részvétel, foglalkozá-
sok biztosítása, szellemi és fi-
zikai aktivitások elősegítése. 
Különböző programok szer-
vezésével próbáljuk meg éle-
tüket tartalmasabbá, színe-
sebbé tenni. Az intézményen 
belüli és az intézményen kí-
vüli szervezett események ha-
tása fontos, mert csökken-
ti a bezártság érzetét, változa-
tosságot jelent. Az egyes tevé-
kenységek célmeghatározása 
alapján szükséges a módszert 
kiválasztanunk, hiszen nem 
mindegy, hogy a szabadidő 
hasznos eltöltését célozzuk-e 
meg szórakoztató vagy kultu-
rális jelleggel, vagy éppen fej-
lesztés, szinten tartás az, amit 
elérni kívánunk.

 A szabadidős szórakoztatá-
sok a teljesség igénye nélkül a 
következőket tartalmazhatják: 
- kreatív kézműves foglalko-

zás
- memória tréning, a meglévő 

tudás karbantartása, gyara-
pítása

- csoportos játékok (társasjá-
ték)

- videó filmvetítés
- napi torna, mozgás, sport, 

labdajáték, tekegurítás
- társas összejövetelek 

- jeles ünnepnapokról 
megemlékezés

- séta a városban, kiállítások 
megtekintése, múzeumláto-
gatás

- strandolás a helyi fürdőben
- egy napos kirándulások 

megszervezése:
- sétakocsikázás a városban
- kunlovarda megtekintése
- buszos kirándulás
- kéthetente katolikus isten-

tisztelet
- biblioterápiás és hittani fog-

lalkozások
Ebben az évben nagy-

szabású farsangi mulatságot 
rendeztünk. Mindenkori 
éves ünnepeink alkalmával, 
színvonalas megemlékezé-
si műsorokon vettek részt la-
kóink. Itt ragadnám meg az 
alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak műsoraink, rendez-
vényeink, szabadidős prog-
ramjaink lebonyolításában, 
segítséget nyújtó vagy azok-
ban közreműködő városi óvo-
dás, iskolás csoportok, ma-
gánszemélyek, nonprofit szer-
vezetek és cégek munkájá-
nak. Közös főzést rendeztünk 
az intézet parkjában, ami na-
gyon jól sikerült. Mindennapi 
feladataink közé tartozik még, 
a hozzátartozókkal való kap-
csolattartás, számukra az in-
formáció széleskörű áramol-
tatása, illetve a jó kapcsolat ki-
alakítása, fenntartása, ápolása 
és ügyintézési feladatok elvég-
zése.

Az ápolási-gondozá-
si feladatokon, a mindennapi 
fejlesztő és szabadidős prog-
ramok tervezése és megszer-
vezése sok munkát és kreati-
vitást kíván el az intézet az ez-
zel foglalkozó mentálhigié-
nés munkatársaitól. Folytatva 
a több éves hagyományokat, 
munkamenetet, ez az év is sok 
meglepetést és színes progra-
mokat tartogat az idősek szá-
mára. 

A Kováts Mihály Általá-
nos Iskolában felső tagoza-
ton emelt szintű matematika-
oktatás folyik.

Két fő feladatot valósítunk 
meg: az egyik a tananyag mé-
lyebb elsajátítása, gyakorolta-
tása. Ezzel a középiskolai ta-
nulmányokhoz kívánunk még 
erősebb alapokat biztosíta-
ni. A másik pedig a tehetség-
gondozás, versenyeztetés. Ter-
mészetesen elsődleges célunk, 
hogy tanulóink jó eredménye-
ket érjenek el a versenyeken, 
de nem ez az egyetlen cél. Na-
gyon fontosnak tarjuk a ru-
tin megszerzését is. Azok a ta-
nulók, akik rendszeresen mé-
rik össze tudásukat másokkal, 
egy idő után legyőzik „lám-
palázukat”, egyre magabizto-
sabbá válnak. Mivel ez szin-
tén nagy segítség a középis-
kolai tanulmányokhoz, a nem 
emelt szintű oktatásban része-
sülő gyerekeket is bevonjuk a 
különböző matematika verse-
nyekbe. 

Iskolánkban tanulóink az 
elmúlt tanév során nagyon 
sok matematika versenyen 
vettek részt. Íme egy kis ösz-
szeállítás a legjelentősebb ese-
ményekről.

Minden évben szervezünk 
iskolai versenyt, erre bárki je-
lentkezhet tanulmányi ered-
ményétől függetlenül. 2010. 
október 4-én 74 tanuló vett 
rész, s évfolyamonként az 1-2. 
helyezett képviselte iskolán-
kat a városi matematika ver-
senyen. 

Munkaközösségünk no-
vember 15-én immár 10. alka-
lommal szervezte meg a volt 
matematika-fizika szakos ta-
nárunk, Molnár Anna nevét 
viselő matematika városi ve-
télkedőt Karcag minden is-
kolája, valamint a berekfür-
dői Veress Zoltán Általános 
Iskola tanulóinak részvételé-
vel. Harmadiktól nyolcadikig 

évfolyamonként két fő képvi-
selte társait. Íme iskolánk ta-
nulóinak névsora: Darók Il-
lés 3.b 1.h. Czinege Tamás 
3.b 5.h. Varga Róbert 4.b. 6.h. 
Kálmán Melinda 5.b. 8.h Ör-
si Imre 5.b 3.h. Kiss Lotti 5.b 
8.h Tóth Tina 6. b 3.h. Kovács 
Péter 6.b 6.h. Sándor Bence 7.c 
2.h Balog Balázs 7.c 3.h. Szé-
kely Dávid 8.c 5.h Suszter Ju-
dit 8.c 7.h. 

2006 óta veszünk részt a 
Bolyai Matematika csapat-
versenyen. Az október 15-én 
Törökszentmiklóson megren-
dezett versenyen a 16 csapa-
tunkból a legjobb eredményt 
Kálmán Melinda, Mátyus An-
na, Varga Karina, Balogh Fru-
zsina (4.b.) érte el. (megyei 6. 
h.)

A Szegő Gábor megyei ma-
tematika versenyt minden év-
ben a szolnoki Verseghy Fe-
renc Gimnázium szervezi 
nyolcadik osztályosok részére. 
A vetélkedés három forduló-
ban zajlik. Iskolánk nyolc be-
nevezett tanulója közül a két, 
levelezős feladatsor megoldá-
sa után Pintér Gergő (8.b)  ka-
pott meghívást a megyei dön-
tőre.   

1992 óta rendezik meg a Zrí-
nyi Ilona matematika versenyt 
országos szinten. Iskolánk fel-
vállalta az egyik megyei hely-
szín rendezését is. Nagyon rö-
vid idő alatt kell a gyerekeknek 
öt lehetőség közül az egyetlen 
helyes választ megjelölni. Eb-
ben a tanévben a megyei for-
dulóra iskolánk 36 tanulója ne-
vezett be. Az évfolyamonkén-
ti több száz résztvevő közül a 
legjobb eredményt Darók Il-
lés 3.b 7. h., Sándor Bence 7. c 
33. h., Törőcsik Dávid 8.c 39. h.  
érte el.

A „Kenguru” nemzetközi 
matematika versenyt 1991 óta 
rendezik meg. Hazánk 1994-
ben kapcsolódott be először. 
1999 óta a mi iskolánk diák-

jai is részt vesznek e verse-
nyen. Az idén 70-en neveztek 
be, s a legjobb eredményt Ko-
vács Péter 6.b 6.h. Balog Ba-
lázs 7.c 11.h. Székely Dávid 8.c 
13.h. Darók Illés 3.b 15.h. Pin-
tér Gergő 8.b 15.h. érte el.

A Logika versenyre 45 ta-
nulónk nevezett be, akik kö-
zül 21-en jutottak az orszá-
gos döntőbe. Legjobb eredmé-
nyek: Székely Dávid 8.c 14.h. 
Soós Judit 2.b 15. h. Tóth Ti-
na 6.b 16.h Rózsa Zoltán 3.a 
18. h.

A Jedlik Ányos Matematika 
Verseny hosszú, kitartó mun-
kát, felkészülést igényel a ta-
nulóktól. Az 50 darab feladat 
megoldása után a regionális 
fordulón való megmérettetés 
következik. Innen az országos 
ranglista alapján jutnak a ta-
nulók az országos döntőbe. A 
regionális fordulón a követ-
kező eredmények születtek: 
Darók Illés 3.b V. díj, Kánya 
Zoltán 6.a III. díj, Kohári Vik-
tória 5.b VIII. díj, Varga Nóra 
5.b VII. díj Németh Csilla 6.b 
VII díj Tóth Tina 6.b IV. díj 
András Andrea 6.b VII. díj. 
Az országos döntőbe Darók 
Illés jutott, ahol II. díjat ért el. 

Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében 2011. április 14-én ren-
deztek másodszor Alapmű-
veleti Matematika Versenyt. 
Iskolánk itt is felvállalta az 
egyik megyei helyszín rende-
zési jogát. 

A Szolnoki Műszaki Szak-
közép- és Szakiskola Jedrassik 
György Gépipari Tagintéz-
ménye által szervezett Jendra 
Matematika versenyen Székely 
Dávid 8.c megyei 3. helyezést 
ért el.

A Kováts Mihály Általános 
Iskola matematika munkakö-
zössége ezúton is gratulál va-
lamennyi eredményesen sze-
replő diáknak.

Antalócziné Balog Ágnes
matematika szakos tanár

Versenyről versenyreBetekintés a Karcagi 
Idősek Otthona életébe

Tájékoztató
A Szajol-Püspökladány vasútvonal kapacitásnövelési beru-
házásával kapcsolatos lakossági fórumot tartunk. A fórum 
célja az érintett területek tulajdonosainak tájékoztatása.

Időpontja: 2011. szeptember 12. 17:00 óra.
Helyszíne: Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, 

304-es szoba (Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a.)
A beruházással érintett települések:

- Szajol
- Törökszentmiklós
- Örményes
- Kisújszállás
- Karcag
- Püspökladány.

A tájékoztatót a Z.I.B. Consulting Kft., valamint a terü-
letszerzésben közreműködő ügyvédi iroda munkatársai 
tartják.
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A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület pályázatot hirdet magán lakóépületek 
hagyományőrző utcafronti kapu építésének támogatására.

I. A pályázat célja: hagyományőrzés, a hajdani kun kapuk mintájára elkészítendő 
kapuk költségeihez támogatás nyújtása.

II. A pályázók köre: Pályázhatnak a Karcag város közigazgatási területén lévő 
magánépületek tulajdonosai abban az esetben, ha vállalják a pályázati kiírásban 
foglalt feltételek teljesítését.

III. Pályázati feltételek:
1. A kapu (kis és nagy) hagyományos fa szerkezetből épülhet meg, fémből csak 

a sarokvas, a kapupánt és a hagyományos zárszerkezet készülhet. Nem kötelező 
pályázati elem a kerítés építése, de a bírálatnál előnyt jelent, aki a kerítést is hason-
ló stílusban és szerkezetben készíti el. 

2. Beton és egyéb vasszerkezet nem látható módon készülhet.
3. Az oszlopok akácfából készüljenek, méretük legalább 15x20 cm keresztmet-

szetű legyen.
4. A szerkezet összeállítása facsapolással, szegezéssel, csavarozással történhet.
5. Az oszlopok és a kapuk főbb szerkezeti részeinek díszítése (faragása) az ere-

deti kun kapuk hagyományos mintáját tartalmazza.
Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Erkel F. u 1. Karcag, Jókai u. 16., a Karcag, Dó-

zsa Gy u. 62. sz. alatti kapuk. (A kapukról készült fotók a Polgármesteri Hivatal Épí-
tési és Műszaki Irodájában megtekinthetők.)

6. Az elkészült kapuk színezése egyöntetű legyen, hagyományos fáradtolaj-szí-
nű vagy natúrfa színű.

IV. A pályázatokat a Nagykun Városvédő Egyesület szakértői csoportja bírálja el.
V. A pályázható elnyerhető maximális összeg: 100 ezer forint.
VI. Az elnyert összeget, a kapuk kivitelezését követően, a szakértői bizottság vé-

leménye alapján folyósítja az egyesület a nyertes pályázóknak. A kapuk kivitelezés-
ének határideje: 2011. november 30.

VII. A Pályázat beadása: A pályázatot 2011. szeptember 30-ig kell beadni, a Kar-
cagi Nagykun Városvédő Egyesület címére: 5300 Karcag Kossuth tér 1.

A pályázókat a döntésről a beadási határidő után számított 1 hónapon belül 
írásban értesítést kapnak.

A pályázók szakmai tanácsot a Györffy István Nagykun Múzeumtól kérhetnek.
Tisztelt leendő pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogszabályváltozás miatt 2008. januárjától nem en-

gedélyköteles a kapu, illetve a kerítés építés, így a tervet nem kell engedélyeztetni.
Várjuk a pályázatokat!

Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS 
KARCAGI KAPUK 

FENNMARADÁSÁÉRT”

Pályázati felhívás

A csodálat: valaminek a 
rendkívülisége, nagyszerűsé-
ge által keltett érzés. Csodála-
tosnak tartani, gyönyörködni, 
ezért az élményért megyünk ki-
állításra, tárlatra. S ha az ember 
igazán benne él a perc nyújtot-
ta életminőségben, akkor szel-
leme, tudata átlényegül, a szép 
hatni kezd, belső világunk el-
csendesedik. A képek sugárzá-
sa, ez a bensőséges titok, elva-
rázsol bennünket. Az elmúlt 
kiállítási szezonban hónapról 
hónapra átélhette a műpárto-
ló közönség, szimpatizánsok, 
barátok ezt az érzést, élményt 
a Kaiser étteremben a Kolláth 
Galéria kiállításain. Egy érté-
kes, elismerést érdemlő kezde-
ményezés részesei voltunk a kü-
lönböző alkotók munkáinak be-
mutatása során. A galéria tulaj-
donosa úttörő küldetést vállalt 
azzal, hogy a Püspökladányban 
működő galéria anyagából vá-
logatva tehetséges, közkedvelt, 
vagy felfedezésre érdemes festő-
ket mutatott be.

A sorozatot az alföldi táj fes-
tője Jakubik István festménye-
inek bemutatása indította. Ma-
gyaros tájfestészetét az alföl-
di tanyavilág szeretete hatja át. 
Feszesen komponáló, kiváló 
koloritású, kiegyensúlyozottan 
festő művész. Festészetében tu-
datosan rendezi megfigyelései-
nek anyagát. Tájfestészetét egy-
fajta rá jellemző merengés hat-
ja át. Kecskemét és környéke 
nagyban meghatározza monda-
nivalóját, kedvence a Duna-Ti-
sza közének ábrázolása. A 19. 
századi nemzeti festészet han-
gulatát idézik képei, de az ecset-
kezelése és a színhasználata az 
impresszionizmusra utal. Mű-
vei igen kedveltek, megjelennek 
hazai és külföldi galériákban, 
magángyűjteményekben egy-
aránt. Kovrig Miklós festőmű-
vész 1990-ben települt Magyar-
országra Erdélyből Festményei 
témái a természet, mint egység, 
a vadon élő állatok és vadász-
élmények. Sok időt tölt a va-
don élő állatok megfigyelésével 
természetes környezetükben. 
Alkotásai tükrözik a termé-
szet iránt érdeklődését, szerete-
tét. Vad- és vadásztémájú képei 
visszaviszik a nézőt a természet-
be, elvarázsolják, rabul ejtik. El-
ismert természet és vadászfestő. 
Képeiből sugárzik a természet, a 
táj szeretete. Erdőt, erdőmélyét, 
vízpartot, folyópartot fest úgy, 
ahogyan az ő lelkén átszűrődik, 
érzelmileg megérinti. Ábrázo-
lása valósághű, nagyon pontos 
ábrázolásra törekszik. Ecsetke-
zelése lágyabb, eloszlatottabb 
felületeket fest. A lágyabb, fino-
mabb vonalakkal kiemeli, ér-
telmezi a formát. Masits Ist-
ván Debrecenben él és alkot. 
A Medgyessy Stúdió tagja. Ra-

jong a realista és impresszio-
nista stílusért, tiszteli az évszá-
zadok alatt kialakult festészeti 
irányzatokat. Kissé zaklatott vi-
lágunkban a tájképek, portrék, 
aktok, és a régi kis utcák hangu-
latát próbálja rögzíteni, melyek 
egyfajta nyugalmat árasztanak. 
Gyakran ábrázolja a mediter-
rán tájat. Szereti a csendéletet is, 
az állatábrázolásokat, az aktot, 
vagy a portrét. A lényeg a han-
gulat; a festmény adjon vissza 
ebből valamit a nézőnek. Hozzá 
a realizmus, az impresszioniz-
mus áll közel. Érzelmileg meg-
érinti a látvány. Festőként nézi 
a világot. Megjelennek a debre-
ceni utcák, erdő részletek, olasz 
városok, melyek izgalmas fes-
tői hatásokban bővelkednek, 
romantikus alkatról tanúskod-
nak.   A varázslatos hangulat, 
amely munkáit jellemzi, sajátos 
színvilágának, ecsetkezelésé-
nek köszönhető.  Maksai János 
Debrecenben alkot. Galériák-
ban, magángyűjtőknél, számos 
országban és földrészen meg-
találhatók alkotásai. A tanyavi-
lágot ábrázoló, az idilli létezés 
apró szigeteit jelölő képek em-
berismeretről tanúskodó port-
réi, csendéletei mély karakter-
érzékenységét bizonyítják. De-
koratív, színes mesevilágba vi-
szi a nézőt, feledtetve az élet, a 
mindennapok gondjait. A rej-
telmes, idill a színek hangula-
ta mellett mégis elgondolkod-
tat, töprengésre késztet. Képe-
inek témái: a virágok, tanyák, 
erdő, a városkép, a bohócok, va-
lamint a jelenésszerű női ala-
kok, portrék. Egyéni színvilá-
ga van, erős, intenzív színeket 
használ, egy-egy szín rengeteg 
árnyalatával dolgozik, ennek el-
lenére nem harsányak és tarkák 
a képei.. Moldován Zsolt az elő-
ző kiállításokon bemutatott fes-
tőművészektől két lényeges do-
logban tér el: elsősorban hatá-
ron túli magyar- székely- fes-
tő, másodsorban előszeretettel 
alkalmazza a pasztellt. Alko-
tásai nagyrészt műtermi, vala-
mint hazai és külföldi alkotótá-
borokban plein-air és egyéb stí-
lusban születnek. Témái zömét 
a természet, a székelyföldi tá-
jak, Csíki medence és környé-
ke, a Hargita, illetve az emberek 
természetéből áradó nyugodt 
vagy drámai hangulatok adják. 
Moldován Zsolt kiállítása egy-
fajta erdélyi kirándulásra hív, 
Csík- és Udvarhelyszék vidékére 
vagy a Gyimesekbe. Emberek és 
tájak, egy-egy falurészlet – a ké-
peken természet és táj összefo-
nódását tapasztaljuk. Színei ha-
tásosak, természetességet tük-
röznek. Mindehhez egy nehéz 
technikát használ a pasztellt. 

A sorozat záró kiállítása két 
nagyon lényeges dologban is el-
tért az előzőektől. Kolláth Er-

zsébet művésznő, ez alkalom-
mal nem csak a galériát képvi-
selte, és mutatott be egy-egy te-
hetséges alkotót, hanem saját 
alkotásait hozta el. Másik lénye-
ges eltérés a korábbi művészek 
munkáitól az a technika, amit 
ő képvisel, a tűzzománc. Külön-
böző tűzzománc fajtákat alkal-
maz, olyanokat, amit általában 
mások is, de egyéni megoldá-
sokkal is dolgozik. Alkalmazza 
a rekeszzománc technikát. Ké-
pei között fellelhető a szgraffito 
zománc vagy más néven fes-
tett zománc, amiben nincs re-
kesz. Egyéni megoldásai: réz-
fóliára tarnszparens zománcot 
rak. Az egyéni égetési mód ezt 
kihangsúlyozza: a rézlap áttet-
szik a zománcon. A transzpa-
rens zománccal együtt opak zo-
máncot is alkalmaz.  A két zo-
mánc együtt megint más hatást 
ér el. Szereti az anyagszerűséget 
hangsúlyozni a felület kialakí-
tásában, így nem merevek a vo-
nali. A kész képet nem csiszol-
ja fel, inkább még több réteget 
visz rá. Variálja a rekeszt a fóliá-
val is. Képeinek témája a termé-
szet: virágok, meglátott pillana-
tok, hangulatok, amik csak ott 
és csak akkor érzékelhetők, nem 
ismétlődnek. Egy külön világot 
teremtett a magának, amiből hi-
ányoznak az emberek. A termé-
szetben találta meg a harmóni-
át, ami rendkívül fontos szá-
mára. Örömét leli a természet 
szépségeiben. Egészen pici fe-
lületeken is képes szépnek, har-
monikusnak, vonzónak láttat-
ni azt. Mívesen megmunkált fi-
nom részletek bújnak meg a kép 
gondosan megkomponált egé-
szében. Kompozíciói feszesek, 
minden esetben kitölti a teret.  
Az új alkotásokat nem az érte-
lem hozza létre, hanem a belső 
késztetés szülte játékos ösztön. 
Rátalált arra a szellemi ösvény-
re, ami kreativitása eléréséhez 
vezet. Megvetette rajta a lábát 
és elindult felfelé. Adva van egy 
felfokozott szépérzékkel, ön-
kifejezési vággyal   bíró emberi 
lény, aki miután egyszer is kö-
zelébe került ennek a varázsere-
jű anyagnak, maga is  úgy elva-
rázsolódik, hogy szűnni nem 
akaró lelkesedéssel akarja újra 
és újra   a csodát megélni, ami-
kor a bábállapotból, mondhat-
nánk porból  és piszokból a ke-
mencék izzó terében, végbe-
megy   a varázslat. Képeit néz-
ve az ember megérzi a vegetáció 
csöndes erejét, szerényebb lesz, 
s megleli valódi helyét ebben a 
csodálatos tüneményben, amit 
földi létnek hívunk. A kiállí-
tott munkák mindegyike egyé-
ni vonzerővel, különleges bájjal 
rendelkezik, ami miatt érdemes 
alaposan tanulmányozni őket. 

Türke Jánosné

Csodálatosnak tartani, gyönyörködni, ezért 
az élményért megyünk kiállításra, tárlatra

Tisztelt Szülők!

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat részéről ezúton tájékoztatom Önöket, hogy intéz-
ményünk telefonszámai megváltoztak az alábbiak szerint:

Székhely központ intézményveze-
tő, intézményvezető helyettes

06/59-503-324

Gazdasági Iroda 06/59-503-323 
(fax is)

Mobil 06/30-573-6080

Tagintézmény Telefonszám
Táncsics krt. 17. óvoda 06/30-573-0928
Csokonai úti tagóvoda 06/30-573-1264
Kinizsi úti tagóvoda 06/30-573-1321
Kuthen úti tagóvoda 06/30-554-4492
SZIM tagóvoda 06/30-573-0726
Takács P. úti tagóvoda 06/30-573-0716
Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda 06/30-573-0578
Zöldfa úti tagóvoda 06/30-573-0498
Nevelési Tanácsadó 06/30-573-0548

Megértésüket köszönjük!

Szarka Lászlóné
intézményvezető
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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: 
10,5 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.
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.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 
83 m²-es teljes közművesített csa-
ládi ház. Garázs, melléképület van. 
Fűtési lehetőségek: vegyes tüze-
lésű központi fűtés + gázkazán 
+ 3 helyiségben kisipari 9x4 so-
ros üzemképes cserépkályha van. 
Értékegyeztetéssel kisebb, földszin-
ti tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Eladó Karcagon családi ház. Tel.: 
+36/30-263-1504 vagy 59/312-675.
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.
Karcag, Hunyadi utcán padlástér 
beépítésű, 3 szobás családi ház el-
adó, vagy értékegyeztetéssel cse-
rélhető. I.ár: 12 M Ft. Tel.: +36/70-
701-1705.
Központhoz közeli, régi típusú csa-
ládi ház eladó az Ágota utca 25 sz. 
alatt. Tel.: +36/30-245-3691.
Ház eladó vagy hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/70-518-9075.
Bereki társas üdülő eladó vagy 
karcagi lakásra cserélhető. Tel.: 
+36/30-535-4907.

Kórház úti lakótelepen II. emeleti 2 
szobás, klímás lakás reális áron el-
adó. Tel.: +36/30-616-2440.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 18-
20 sz. alatt. Tel.: 59/610-141 vagy 
+36/30-587-7608.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla-
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától)
Reális áron eladó Kg., Csokonai ut-
ca 58/a. sz. alatti 2 szobás, 80 m² 
+ verandás, összkomfortos családi 
ház 1.187 m² telken, gazdasági épü-
letekkel, dupla garázzsal, különál-
ló üzlethelyiséggel. Tel.: 59/313-104.
Kertes családi ház építésre alkalmas 
telken (776 m²) eladó. Gáz + víz + 
villany + cserépkályha + kábel TV 
+ telefon + garázs. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/70-770-4933 vagy 
+36/30-485-0044.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti, 
4 szobás családi ház kedvező áron 
eladó vagy tömblakásra cserélhe-
tő értékegyeztetéssel. I.ár: 12 M Ft. 
Tel.: +36/30-517-2434.
Jó környéken, központ közeli, ré-
gi típusú, jól karbantartott, 90 m² 
alapterületű, összkomfortos, gáz 
központi + cserépkályha fűté-
sű, rendezett portájú családi ház – 
melléképület, garázs, fúrott kút – 
eladó. II. emeletig tömb vagy tár-
sasházi lakásra cserélhető. Tel.: 
+36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típu-
sú, kettős fűtésű kertes családi ház 
2,2 M Ft-os áron eladó. Tel.: +36/70-
326-7290.
2 szobás tégla családi ház nagy 
portával, gyümölcsfákkal leadó 
vagy főtéri lakótelepi lakásra cse-
rélhető II. emeletig. Kg., Zádor utca 
28. Tel.: +36/70-391-4295.
Központi, 2 szobás, IV. emeleti lakás 
eladó. Tel.: +36/30-410-9337.
Kertes családi ház eladó vagy ki-
adó. Kg., Rimaszombati utca 7. Tel.: 
+36/30-249-1350.
Karcagon, a Kaiser étterem mögött 
garázs kiadó. Tel.: +36/30-259-7124.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti szintes ház eladó vagy kisebbre 
cserélhető, vagy Budapest és kör-
nyékire cserélhető. Tel.: +36/20-
505-3467.

Állás
Minősített AWI hegesztőket ke-
resünk rozsdamentes kismére-
tű tartály hegesztésére németor-
szági munkára. Fizetés: 4.000 eu-
ró. Feltétel: rajzolvasás, minimum 
alapszintű német nyelvtudás. Nem 
magyar vállalkozók vagyunk! Tel.: 
+49/176329-28126. Önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre küldje el: info@
wps-boeblingen.de

Állat
Eladó 1 db 140-150 kg-os hízó. 
Hagyományosan hízlalt. Ára: 350 
Ft/kg. Tel.: +36/70-262-5583.

Kétéves, fiú drótszőrű tacskó ku-
tya ingyen elvihető. Tel.: +36/30-
289-5103.
Trikolor és bikolor beagle kiskutyák 
eladók. Tel.: +36/30-427-0323.
Fehér, húsjellegű malacok és egy 
koca süldő kb. 85 kg-os eladó, ter-
ményre cserélhető. Tel.: 59/300-
875.
Nagy testű húsgalambok fiatalok 
és költőpárok eladók. Tel.: +36/70-
326-7291.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Könnyű, természetes és tudo-
mányosan igazolt program. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
Kiságy matraccal, baldachin szet-
tel, 12-es és 16-os bicikli eladó. Tel.: 
+36/30-954-8215.
A nyári szélviharok, a böjti sze-
lek erejét megduplázva szemét-
tel tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tisz-
ta városunkért mozgalomban! 
Kapható a piacokon vagy a Takács 
P. utca 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-
094.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 
db 160x140-es redőny. Tel.: +36/70-
364-5414.
26-os férfi Mountain Bike, elektro-
mos Quad (kb. 2 éves gyermek ré-
szére), beltéri ajtó (üvegezhető) és 
fiú gyermekruhák 2 éves korig el-
adók. Tel.: +36/70-326-7292.
Zenélős járássegítő (3.000 Ft), ak-
kumulátoros kismotor (10.000 Ft), 
rokkant kocsi (10.000 Ft), 2 bon-
tott ablak (2.000 Ft/db), 45 db kúp-
pala (200 Ft/db), 16-os és 20-as 
mountain bike bicikli (3.000 Ft/db). 
Tel.: +36/30-327-5124-
Eladó kétkerekű húzóskocsi (7.000 
Ft), üsház üsttel (10.000 Ft), 6 sze-
mélyes ebédlő asztal (8.000 Ft), 
ágyneműtartó (5.000 Ft), cserép 
anyagból káposztás hordó; régi 28-
as férfi kerékpár (6.000 Ft). Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
Eladó étkezőasztal hat székkel, va-
lamint szilvacefre 1200 liter. Tel.: 
59/311-732.
Eladó verseny férfi kerékpár, fénye-
zett háromajtós szekrény, Siesta 
kályha palackkal, valamint három-
kerekű mozgássérült moped. Tel.: 
+36/30-236-5858.

Eladó 2 db háromajtós szekrény; 
ágyneműtartós rekamié; fote-
lok; heverő; konyhaasztal; hoked-
li; elektromos fűnyírógép. Tel.: 
+36/70-326-7291.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Eladó 1 db 4 részes fehér szek-
rénysor; 1 db kétszemélyes reka-
mié fotellel; zöld színű régebbi faj-
ta konyhaszekrény 2 db hokedlivel 
és szennyesládával, asztallal. Tel.: 
+36/20-505-3467.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.
Egész nyáron matematika korre-
petálást vállalok. Tel.: +36/20-445-
3064.
Házaknál takarítást vállalok. Tel.: 
+36/30-422-7719.
SZÁLLÁSHELY. Max. 8 fő teljes fel-
szereléssel, önellátással. BUCSAI 
MALOM VENDÉGHÁZ. Tel.: +36/70-
328-5738.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
+36/70-314-4403 vagy +36/30-647-
7324.
Diákok kutyasétáltatást vállalnak. 
Tel.: +36/30-327-5124.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 
7-től minden szerdán 10-10:30 órá-
ig a Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Már ta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. Tel.: 
+36/30-489-2076.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot felvásárolok. Ha kell, 
házhoz is megyek. Tel.: +36/30-605-
3521.

Áron alul vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapube-
járók, útburkolatok javítását, vagy 
teljes körű aszfaltozását, épületek 
bontását, átalakítását, bármilyen 
nemű kőművesmunkát, burkolást, 
tetőszerkezet elbontását, épületek 
építését, udvarok és terepek tisztí-
tását. Jól képzett szakemberekkel 
dolgozom! Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirkálók, 
álló kazánok javítása, cseréje, víz-
fűtés szerelés minden technológi-
ával. 0-24 óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javí-
tása, cseréje. Villanybojlerek javí-
tása, cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon 
bizalommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készü-
lékek cseréje, fekete-fehér és színes 
kamerás készülékek telepítése, ka-
puzár, garázskapu szerelés, javítás. 
0-24 óráig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyek-
nek, közületeknek is. Szivattyúzás, 
vagyonmentés 0-24 óráig. Tel.: 
+36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkam-
rák, kínáló pultok, sokkolók szak-
szerű javítása 0-24 óráig minden-
nap. Hívjon bizalommal! Krajczár 
Imre hűtőgépszerelő. Tel.: +36/70-
264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Augusztus 19-én kora dél-
után a kórház egyik kórtermé-
ből két mobiltelefont lopott el 
ismeretlen személy, amivel az 
ott fekvő betegnek összesen 
30.000 Ft kárt okozott.

 
Augusztus 20-án 00:10 óra-

kor a járőrök Karcag külterü-
letén a 3401 út 9 km szelvényé-
nél lévő 4-es bekötőút (földút) 
kereszteződésében intézkedés 
alá vontak két LADA személy-
gépkocsit és az abban utazó 
személyeket, akik az autókban 
ömlesztve, illetve azok tete-
jén zsákokban összesen kb. 700 
kg vöröshagymát szállítottak, 
melynek eredetével nem tud-
tak elszámolni, ezért a nyolc 
kunmadarasi férfit előállítot-
ták és a hagymát lefoglalták. 
Az intézkedést követően meg-
állapítást nyert, hogy az előállí-
tottak 19-én 17:00 és 23:45 óra 
közötti időben Kunhegyes kül-
területéről egy ottani lakos tu-
lajdonát képező bekerítetlen 
mezőgazdasági termőföldről, 
az ott termelt és tárolt (földből 
kiforgatott) vöröshagymából 
szedtek fel, illetve tulajdonítot-
tak el, amivel 70.000 Ft lopási 

kárt okoztak, amely a lefogla-
lással megtérült. Az eljárás so-
rán az is megállapítást nyert, 
hogy az egyik férfi engedély 
nélkül vezette a járművet, ami 
miatt szabálysértési eljárás in-
dult, továbbá az üzembentar-
tó személy, aki szintén az elő-
állítottak között volt, nem ren-
delkezik a járművére érvényes 
kötelező gépjármű felelősség-
biztosítási szerződéssel, illet-
ve járműve vezetését más sze-
mélynek átengedte, ezért ellene 
is szabálysértési eljárás indult.

Augusztus 21-ére virradó-
ra egy helyi férfi a vasútállo-
máson elhelyezett, lezárt 28-
as férfi Nelson Altrix márkájú, 
05079309 gyári számú kerék-
párját lopta el a tolvaj, amivel 
20.000 Ft kárt okozott.

Augusztus 24-én hajnalban 
a karcagi rendőrök egy fiatal-
korú lányt állítottak elő, aki a 
nevelői felügyelet alól engedély 
nélkül vonta ki magát. Meg-
hallgatását követően vissza-
szállításra került az intézetbe.
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2011. szeptember 2. péntek
18.00   Műsorajánló
18.05   Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Könyvbemutató a Városi 

Csokonai Könyvtárban
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Karcagi Hírek
 Látogatás a Kecskeri Tónál
 Asztalitenisz verseny
 Zarándokúton
 Háttér
 Arató felvonulás
20.10  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Néptáncosok műsora az 

arató felvonuláson

2011. szeptember 6. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 
19:20  A Hit Szava - Római Katoli-

kus szentmise 

20:15  Karcag Sport : KARCAG - 
TÚRKEVE Megyei I.Osztályú 
labdarúgó mérkőzés

2011. szeptember 8. csütör-
tök

18.00   Műsorajánló
18.05   A Halasi Csipke
18.30   A hortobágyi kisvonat
18.40   Egészség klub
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovácsné Kerekes 

Katalin
 Téma: tanévnyitó
 Karcagi Hírek
 Thürmer Gyula Karcagon
 Tanévnyitó értekezlet 
 Golf tábor volt Berekfürdőn
 Baleset a városban
 Háttér
 Dr. Fazekas Sándor vidék-

fejlesztési miniszter tanév-
nyitó beszéde

20.10  Nagykunsági Kulturális Na-
pok

 Sáray Band műsora

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. augusztus 27.
Sári Hajnalka – Disznós Im-
re
Csordás Andrea – 
Vingendorf József
Horváth Melinda – Bogdán 
Gábor

Születés

Tóth Mariann – Silye Csaba
Kg., Kodály Z. u. 17.  Enikő
Bézi Beáta Zsuzsanna – 
Nagy József
Kg., Takács P. u. 25. 
 Kamilla

Halálozás

özv. Kise Imréné (Magyar 
Mária)

 Karcag (1925.)
Kovács István
 Kg., Kápolna u. 1. (1922)
Rimaszombati Mária
 Karcag (1923.)

Labdarúgás

Karcag – Túrkeve 2:2 (1:1)
Karcag, 80 néző. Jv: S. Nagy 

Zs., Varga B., Szilágyi S.
Karcag: Móga, Szívós G. 

(Fodor B.), Orosz, Kovács Cs., 
Rajcsányi, Bukovszki, Szívós 
Gy., Szentannai, Erdei, Henk, 
Balogh R. (Balla)

Edző: Orosz István
A mérkőzés előtt a karcagi 

„Blue Wizard” szurkolói cso-
port tagjai nevében az elmúlt 
szezon legjobban teljesítő fut-
ballistájának, Bukovszki Dá-
nielnek különdíjat adtak át. A 
huszonkettedik percben Szívós 
Gy. lövésébe egy védő kézzel 
ért bele – 11-es. A büntetőt Ba-
logh R. a kapu fölé lőtte. A har-
mincadik percben Tóth hosz-
szú indítását az egyedül ma-
radt Horváth öt méterről elő-
ször a felső lécre, majd Mógába 
lőtte. A harminckettedik perc-
ben Bukovszki felszabadító rú-
gását Rajcsányi a felező vonal-
nál megszerezte és egyedül in-
dult a kapu felé, majd a kifutó 
Kis fölött a hálóba emelt (1:0). 
A harminchetedik percben egy 
szögletet követően Horváth ka-
pura lőtt, de a védők a gólvo-
nal mögül kirúgták a labdát, 
ám a játékvezető gólt ítélt (1:1). 
A hetvenötödik percben Hor-
váth a jobb sarokba lőtt (1:2). A 
nyolcvanötödik percben Erdei 
25 méteres szabadrúgása a sor-
falon átjutva laposan a kapuba 
vágódott (2:2).

Jók: Bukovszki, Szívós Gy., 
Henk ill. S. Nagy K., Horváth, 
Nagy P.

Barna Gábor: Nagyon gyen-
gén játszottunk de sajnos azt 
kell mondanom, hogy voltak 
nálunk gyengébbek is a mérkő-
zésen.

Orosz István: Még mindig 
voltak egyéni hibák, de már 
pontot tudtunk szerezni. Bíz-
zunk a jobb folytatásban.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Túrkeve 6:0 (0:0)
Góllövők: Földi D. (2), 

Lázók, Madarász, Herczeg, 
Balla D.

U 13-as korosztály: Gyula – 
Karcag 0:2

Góllövők: Tóth, Balla G.
U 15-ös korosztály: Gyula – 

Karcag 0:1
Góllövő: Kupai K.

I. Fanzug bajnokság

Már lassan nyolcadik éve, 
hogy Karcag Fanzug város-
rész futballszerető lakói össze-
fogtak, hogy rendszeresen kis-
pályás labdarúgás keretében 
összemérjék tudásukat. He-
tente háromszor 2x40 perces 
mérkőzéseket játszanak. Első 
alkalommal rendezték meg az 
I. Fanzug bajnokságot három 
csapat részvételével.

I. helyezettek: Hamar Lász-
ló, Tóth Barna, Harsányi Ger-
gő, Saliga András.

II. helyezettek: Kiss Gergő, 
Saliga Ádám, Hamar Bence, 
Tóth Gergely.

III. helyezettek: Pallagi Lász-
ló, Harsányi László, Szopkó 
Ferenc, Saliga Andrásné.

Különdíjasok: gólkirály: Kiss 
Gergő, legjobb kapus: Hamar 
Bence, legjobb játékos: Tóth 
Gergely.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 2. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 3. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 4. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 6. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 7. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 8. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Szeptember 9. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

A nyári hőség, illetve a nyári zimankó sem 
lehet akadálya, hogy a tájfutók kedvükre ver-
senyezzenek. Így volt ez augusztus közepén is, 
amikor Eger déli részén Lajosvárosban, úgy-
nevezett parktájfutó sprintversenyt rendez-
tek. Az időjárás jelentés zápor-zivatar jóslatá-
ra alaposan rácáfolva zavartalan napsütés fo-
gadott bennünket. A verseny két fordulóban 
zajlott. Délelőtt percenként indultak a verseny-
zők, míg délután rekkenő melegben tömegraj-
tos megoldást választottak a rendezők. Ekkor a 
sportolók egymást látva keményebben küzdöt-
tek. No, persze ez nem ennyire egyszerű, mert 
a pálya közepén egy pályakombináció révén 
mindenkinek más irányba kell futnia, majd a 
pálya végén újból azonos pályán száguldás a 
cél felé. Érdekes és izgalmas egy ilyen városi 
verseny, ahol a különböző belső udvarokba va-
ló bejutás csak egy-egy kapun lehetséges. Jobb-
ról kerüljek, vagy balról? És bármennyire vá-
rosban vagyunk, nem hegyen, Eger azért szin-

tes terep, tehát arra is figyelni kell, hogy feles-
legesen ne másszunk hegyet. Az eredmények 
is jól alakultak: Lévainé Kovács Róza és Lévai 
Kálmán is megnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei értékelést, míg összetettben a Dobó 
István emlékversenyen Rózsika első, míg Kál-
mán 4. helyezést ért el.

Tájfutók

Tájfutás


