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Karcagon immár két egy-
házi fenntartású általános is-
kola kezdte meg az új tanévet. 
A Szent Pál Marista Általános 
Iskolának a második (igazából 

a harmadik), a Karcagi Refor-
mátus Általános Iskolának a 
tizenhatodik tanéve ez.

A Szent Pál Általános Isko-
lában a nyáron nagy felújítási, 

bővítési és átalakítási munkák 
kezdődtek.

A építkezések hetvenöt szá-
zalékban befejeződtek – vezet 
körbe a nyári munkák helyszí-
nein Nagy Józsefné igazgatónő. 
-  A tantermek és az öltözők 
felújítása befejeződött.  Bőví-
tettük a központi fűtést, pót-
lásokat, javításokat hajtottunk 
végre a vizesblokkokon, az 
épületekben mindenütt víz-
takarékos csapokat szereltet-
tünk fel. Megújult a két tor-
natermünk és az azokhoz tar-
tozó öltözők. A Kossuth utcai 
épületeink, a „zárda” és a „do-
bozépület” esetében az egyik-
re tetőt építtettünk, a másikat 

Két egyházi iskola

Folytatás a 2. oldalon

Berekfürdő története

Nagy érdeklődés mellett mutatta be Berekfürdő története cí-
mű legújabb kötetét Elek György helytörténész a Megbékélés 
Házában. A falu nyolc évtizedét átfogó monográfiát a Bereki 
Irodalmi Társaság jelentette meg.

Szabó István méhésszel a ta-
vasszal, a repcevirágzás idején 
beszélgettünk utoljára. Ak-
kor a kilátások kerültek szóba, 
hiszen a szezon, a méhészek 
„gazdasági éve” még előttünk 
állt. Az állomány egy repce-
tábla közelében erősödött. 

Ezekben a hetekben kevés 
csapadék volt, de mert jelent-
keztek erős lehűlések, a csa-
ládok az akácvirágzás idejére 
kellő erőre fejlődtek.

Az akácon vagy két hetet 

töltöttünk – sorolja a nyár ta-
pasztalatait a méhész. - Vi-
szonylag kiegyensúlyozott, 
mérsékelten meleg időszak 
volt ez, és hát az akácmézünk 
az előző évekéhez képest kivá-
ló, több év átlagát tekintve pe-
dig egészen jó lett. Amikor ha-
zajöttünk, a tavalyi sok csa-
padéknak köszönhetően még 
mindig sok növény virágzott 
és folytatódott hordás. Ezt már 
nem szabad olyan nagy dolog-

nak tekinteni, de a méhek ere-
jét szépen fenntartotta.

- Ez mit jelent? 
- Azt, hogy az az év a méhek 

szempontjából is kiválónak te-
kinthető, mert alig volt olyan 
időszak, amikor valami miatt 
„állt a munka”. Tehát az akác 
sikeressége mellett nagy ered-
ménye még a nyárnak, hogy 
a családok a telelőkészlet zö-
mét is behordták. Az pedig az 
egészségi és erőnléti állapotuk-
nak is nagyon jó tesz, ha mé-

zen és nem répacukron telel-
nek.

- Milyen piaca van most a 
méznek?

- A kistermelői árak az akác-
méz esetében 1500-1800 fo-
rint között járnak, a vegyes vi-
rágméz 1200-1500 forint körül 
mozog. A nagybani ár viszont 
igen nagyot esett. Ez feltehető-
en a téli időszakban fog majd 
javulni.

Elek György

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban 

(Gimnázium mögött, Horváth Ferenc utca) 
2011. szeptember 25-én 10 órai kezdettel 

istentisztelet lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Az idei nyárral kapcsolatban, a 
várost érintő időjárási esemé-
nyek szempontjából legalább-
is, nem lehet kifogásunk. Nem 
maradtak el az „évszaknak 
megfelelő” hőségek, de mindig 
jelentkeztek a felfrissülést ho-
zó hideghullámok is – és igazá-
ból csapadékból sem volt hiány 
– mondják a mezőgazdászok. 
A meteorológiai megfigyelé-
sekről Kovács Györgyit, a Ku-
tató Intézet munkatársát kér-
deztük.

A meteorológiai adatok sze-
rint az idei május a sokéves át-
lag szerint alakult. Igaz, a hó-
nap közepén már 25 C fok fe-
letti melegek voltak, de 30 fok-
nál többet csak két alkalommal 
regisztráltak. A csapadék is az 
átlag szerint alakult, illetve alig 
maradt a megszokott májusi 
mennyiség alatt.

Júniusban folytatódott a 
nyári idő, ám megfigyelhető az 
a sok bosszúságot okozó jelen-
ség, amikor a hét közbeni nyári 
idő hétvégére esősre és hideg-
re fordult. Ez a hónap végéig 
így ment, bár a havi csapadék-
mennyiség a többszöri esők el-
lenére sem érte el az ötvenéves 
átlag kétharmadát.

A hétvégével kezdődő július 
tehát hideggel indult (elsején 
24, másodikán 18, harmadi-
kán 20 C fok volt a napközbe-

ni átlag), de három nap múlva 
már kéthetes hőség kezdődött, 
benne – július 10-én – a nyár 
legmelegebb napjával, amikor 
37,6 C fokot regisztráltak és 
napokig éjszakára sem esett 20 
C fok alá a hőmérséklet. Július 
21-én Karcag térségét is elérte 
az a hidegfront, aminek hatá-
sára a hőmérséklet 11 fokot zu-
hant, s erős széllel, heves szél-
lökésekkel zivatarcella vonult 
el felettünk. A front hatására 
visszaesett hőmérséklet a hó-
nap végéig 25 C fok alatt ma-
radt (a nyaralók nagy bánatá-
ra.) Július 29-30-án (pénteken 
és szombaton) egy mediterrán 
ciklon vonult át felettünk. Ha-
tására rövid idő alatt jelentős 
mennyiségű csapadék esett. A 
hidegfrontok hatására jelent-
kező esők nyomán a július ha-
vi csapadékmennyiség csak-

nem 20 milliméterrel lett több 
az átlagnál.

Augusztus elején, hosz-
szú melegedés után visszatért 
a nyár. Az átlagos nyári értéke-
ket produkáló első három hét 
után, amikor egyébként már 
szűnnek a nagy melegek, visz-
szatért a hőség és augusztus 
25-én pl. 36,4 C fokot mutatott 
a hőmérő. A havi átlaghőmér-
séklet 2,3 C fokkal lett maga-
sabb az ötvenéves átlagnál.  Ez 
a hónap viszont egyetlen jelen-
tősebb mennyiségű esőtől el-
tekintve teljesen csapadékta-
lan, száraz maradt. Az átla-
gos 48,7 mm helyett mindössze 
28,4 mm csapadékot mértek. A 
2011-ben augusztus végéig le-
esett 277,6 mm csapadék majd' 
70 mm-rel kevesebb az ötven-
éves átlagnál, ami 347,4 mm.

Elek György

Hőségek és hidegfrontok

Milyen volt az idei nyár?

Megfelelő a méztermés
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Közéleti szilánkok

A ciklikusság, 
és a múlt 
árnyéka

Hallgatva az országgyűlés őszi ülés-
szakának első munkanapján elhang-
zó miniszterelnöki programbeszédre el-
hangzott ellenzéki válaszokat, azért kis-
sé meglepődött időnként az ember. 
Várható volt ugyan, hogy meg lesz az 
oppozíció, de az a helyenkénti átlátszó 
demagógia és merev szembehelyezke-
dés az egyértelmű javító szándékokkal 
(amelyek pl. a devizahitelesek megsegí-
tésére irányulnak), eléggé érthetetlenek. 

Persze a parlamenti küzdőtér soha 
nem volt a „kisasszony futball”, legfel-
jebb diktatúrákban. (Csak az a problé-
ma, hogy az LMP elnöke már „portugál 
diktatúrát” emleget, az egykulcsos adó-
rendszer miatt.) Szóval, a nemzeti meg-
újulásnak nem csak külső, hanem belső 
akadályai is lesznek. A válság pedig, ki 
tudja milyen fordulatokat tartogat még 
a világban.

Nemrég olvastam egy érdekes cikket 
a kapitalizmus ciklikus válságelméleté-
nek egyik egykori elemzőjéről, Nyikolaj 
Kondratyevről. Ő 1926-ban kezdte vizs-
gálni a ciklikusságot: hogy miért van-
nak idők, amikor a gazdaság nő, aztán 
pedig olyanok, amikor a gyárak bezár-
nak és éhínségek pusztítanak, stb. Sztá-
linnak nem tetszett az elmélete és Szi-
bériába száműzte, majd ’38-ban ki is vé-
gezték. (Bár az 1930-as krachnál ameri-
kai közgazdászok egymás után kezdték 
fölkutatni tanulmányait, könyveit). 
Kondratyev az előző 150 évet vizsgálta, 
és arra a következtetésre jutott az USA, 
Franciaország és Anglia ár-, bérviszonya-
iból, kamatláb, nyersanyag felhasználá-
sa, stb. termelés adataiból, hogy 40-50 
éves ciklusok vannak. Ezt aztán később 
többen igazolták, és tovább finomítot-
ták. Igazolta látszólag maga a gazdaság-
történet is, az 1970-es olajválság, pénz-
ügyi válság (’71-ben az USA dollárt már 
nem lehetett közvetlenül aranyra válta-
ni, stb.), és rá negyven évre, a mában va-
gyunk.

Amikor Kondratyev a ciklikusság el-
méletén dolgozott, Magyarország is 
a válság előtt állt. Érdekes beleolvas-
ni Klebersberg Kuno, akkori kultuszmi-
niszter írásaiba. A „160 esztendő” c. Pes-
ti Naplóban megjelent cikkében ezeket 
írja: „…Gyakran hallottuk, hogy angol 
és amerikai pénzemberek jóakaróan íté-
lik ugyan meg pénzügyi és közgazdasági 
politikánkat, de felvetik a kérdést, hogy 
miért foglalkozik nálunk annyi minden-
nel az állam, miért nem engedjük át a te-
vékenységnek egyik vagy másik meze-
jét a társadalomnak. Igen ám, de az ilyen 
rendszer csak ott válik be, ahol van ak-
tív, vagyonos társadalom. Az én fiatal-
ságomban is mondogatták a pénzügy-
miniszterek: ezt vagy azt át kell engedni 
a társadalomnak. Ez azonban minálunk 
veszedelmes frázis volt, mert a társada-
lomnak átengedés annyit jelentett, hogy 
nem történt semmi. Mai helyzetünkben 
komoly munka csak állami vagy városi 
erővel és állami vezetés mellett fejthe-
tő ki…”

- ács - 

HÍREK
Programajánlat
Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.

Telefon: 59/503-224

Mesemozi
2011. szeptember 20-án (kedden) 

10:00, 14:00 és 18:00 órakor
MICIMACKÓ

Színes, amerikai rajzfilm. 69 perc
Jegyár: 300 .-Ft

Színházbérlet
Tisztelt Színházszerető Közön-

ségünk!
Értesítjük Önöket, hogy idén 

is meghirdetjük a 4 előadás-
ra szóló SZÍNHÁZBÉRLETET a 
2011/2012. színházi évadra.

A régi bérletesek és az új érdek-
lődők várhatóan 2011. október 
3-án válthatják meg bérleteiket.

A bemutatásra kerülő előadá-
sokról és a bérletek áráról külön 
plakáton és az 59/503-224-es tele-
fonszámon adunk felvilágosítást.

Néptánc 
A foglalkozások időpontja 

a 2011/2012. tanévben
Bokréta Kedd 15:30 - 16:30
 Péntek 15:30 - 16:30
Kopogók Kedd 14:30 – 15:30
 Péntek 16:30 – 17:30
Pántlika Péntek 18:00 – 20:00
Iringó Szerda 18:00 – 20:00

A foglalkozások a fenti csopor-
toknak a 2011. szeptember 12-ei 
héten indulnak.

A Toporgók és Zsiba csoport 
foglalkozásait 2011. október elején 
indítjuk.

Szeretettel várjuk a táncos lábú 
érdeklődőket.

Szülői értekezlet

Megjelent a 2011. évi szeptem-
beri műsorfüzet.

Átvehető a Déryné Kulturális 
Központ közönségszolgálati és I. 
emeleti irodájában.

Mazsorett
A Déryné Kulturális, Turiszti-

kai, Sport Központ és Könyvtár 
felvételt hirdet táncolni szerető, 
jó ritmusérzékkel rendelkező lá-
nyoknak 6 éves kortól, akik meg-
ismerkedhetnek a tradicionális- 
és show mazsorett alapjaival. Fog-
lalkozások szerdánként a Déry-
né Kulturális Központ földszinti 
színháztermében:
14:00 órától: Utánpótlás mazsorett 
(6 éves kortól )
18:00 órától: Haladó csoport ( 14 
éves kortól )
Művészeti vezető: Györfi Dalma
Információ: Gulyás Hédi
Telefon: 59/503-224 ( 12-es mellék)

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4. pályázatával kap-
csolatban néhány rendelés, illetve iroda helye megváltozik.

A Főépület Földszint 22-es helyiségében lévő rendelések szeptember 19-től az I. emelet 
104. sz. rendelőben lesznek megtartva, változatlan rendelési időben:

Belgyógyászat Dr. Yusef Abubakar Hétfő 6:30-8:30
Mozgásszervi rehabilitációs 
szakrendelés Dr. Baranyi Éva Hétfő 10:00-14:00

Infektológia-hepatológia Dr. Oszlács Judit Kedd 8:00-10:00

Nefrológia Dr. Török Marietta Kedd 10:00-13:00

Nefrológia Dr. Szabó Melinda Szerda 8:30-10:30

A Pszichiátriai épületrész fölszintjén (ahol a tüdőszűrés zajlott): 
- a Vöröskereszt Karcagi Szervezete tart ügyfélfogadást
 minden héten csütörtökön 9:00-11:00 óráig,
- az OEP ügyfélszolgálat (TB, TAJ-szám, EU kártya ügyintézés) 
minden héten csütörtökön 9:00-12:00 óráig,
valamint
- a Kórház oktatási-, decubitus- és higiénés csoportja át költözik 2011. szeptember 19-től a 3. 
sz. helyiségbe.
A Betegjogi képviselő elérhetősége: 
minden páros héten pénteken 9-11 óráig a Főigazgató titkárság tárgyalójában.
Megértésüket köszönjük, a továbbiakban is folyamatos tájékoztatást adunk a lakosságot érin-
tő változásokról.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

pedig kijavíttattuk és szigete-
léssel láttuk el. Az udvaron az 
alsósoknak egy szép új játszó-
tér készült, a felsősök pedig az 
újraaszfaltozott, betonozott 
nézőtérrel ellátott kézilabda-
pályának örülhetnek.  Öt tan-
teremben, folyosórészen  és 
egy leendő könyvtárhelyiség-
ben a parkettát és a műanyag-
padlót cserélték le járólapok-
ra. A „dobozépület” falán 
üvegtéglás világítóablakokat 
építettek be. Ezek a leglénye-
gesebb változások, de csokor-
nyi apróság van még. Az épít-
kezések hetvenöt százalékban 
befejeződtek.

- Hány tanulóval kezdték a 
tanévet?

- Az iskola tanulólétszáma 
210 fő, huszonhárom elsősünk 
van.

- Az oktatásban történt-e 
valami változás?

- Ha a feltételekben történt 
változásokat vesszük, akkor 
az annyi, hogy most már el-
sőtől nyolcadikig minden osz-
tályban biztosított a számító-
gép használat és az internet el-
érés.  Ami változott még – és 
ami gondolom minden iskolát 
érint – az az, hogy kivezettük 
a nem szakrendszerű oktatást 
az ötödik évfolyamon. Az el-

ső tagozaton bevezetésre ke-
rült az osztályozás és eltörlés-
re a buktatás tilalma.

A Karcagi Református Ál-
talános Iskola az idén tizen-
öt éves. Az intézmény a tizen-
hatodik tanévet 440 tanulóval 
– köztük 63 első osztályossal 
-, 19 osztállyal és 8 napközis 
csoporttal kezdte, közölte ve-
lünk Földváriné Simon Ilona 
igazgatónő, s azt is megemlí-
tette, hogy a tantestület létszá-
ma is emelkedett.

A nyár láthatóan itt sem 
múlt el munkák nélkül. A ter-
mek, folyosók frissen meszel-
ve, új padokat, bútorokat is lá-
tok. Ezeket a nyáron vásárol-
ták, mondja az igazgatónő, 
mert az esztétikus környezet 
ugyebár nagyon fontos. A di-
ákok oktatását egyébként ké-
pességfejlesztő órákkal, kö-
zépiskolai előkészítő foglako-
zások biztosításával és néhány 
tantárgy emelt óraszámával  
egészítik ki. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Két egyházi iskola
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Par la men ti Nap ló

Az elmúlt három év leg-
többet vitatott ügye a kriti-
kus méretűre nőtt devizahi-
telek problémája. Probléma a 
javából! 800 ezer olyan hon-
fitársunk van, akinek napi 
szinten kell figyelnie az euro 
és a svájci frank árfolyamá-
nak változását. A bankok je-
lentése szerint ebből minden 
tízedik már három hónapja 
nem tud fizetni, vagyis 80-90 
ezer család már hónapok óta 
a kilakoltatás félelmével él.
Senki számára 
nem lehetett meg-
lepő, hogy a kor-
mány és az Or-
szággyűlés is ez-
zel a súlyos gond-
dal kezdte az őszi 
munkáját. A kor-
mánypárti kép-
viselők hajdúszo-
boszlói ülése javas-
lattal állt elő, ezt a 
kormány támogat-
ta, hétfőn pedig a 
kormányfő a par-
lamentben bejelen-
tette az újabb in-
tézkedést. Ez sor-
rendben a harma-
dik, hiszen tavaly 
a kilakoltatási mo-
ratórium, tavasszal az árfo-
lyamgát bevezetése előzte 
meg.

A javaslat lénye-
ge, hogy rögzített árfolya-
mon, 180 forintos sváj-
ci frank, 250 forintos euro, 
2 forintos japán jen szinten 
lehetne előtörleszteni azok-

nak, akik erre képesek. Ezzel 
nagyjából feleződne az a te-
her, amit eddig kizárólag csak 
az adós, a hitelt felvett viselt. 
Az árfolyam változás hatá-
sát ugyanis csak az ügyfél vi-
selte eddig, ebből a bank sem-
mit sem vállalt. A javaslatról 
hamarosan megkezdődhet a 
parlamenti vita.

Az igazi kérdés persze az: 
Hogyan történhetett meg a 
magyar lakosság ilyen kiszol-
gáltatottsága? Miközben a 

környező országokban min-
denhol korlátozták a deviza-
alapú hitelek tömeges elterje-
dését, nálunk szó szerint be-
lelovalták az embereket a fo-
rint helyetti svájci frankos 
vagy jobb esetben eurós hi-
telekbe. Semmilyen hatóság 
nem érezte fontosnak, hogy 

fellépjen ez ellen, vagy tájé-
koztassa az embereket az ár-
folyamváltozás veszélyéről. 
Mi történt 2004 és 2008 kö-
zött, ami miatt az ország eb-
be a helyzetbe került?

A kérdések megválaszolá-
sára parlamenti bizottság ké-
szül. Sokak szerint az embe-
rek már 2010-ben, a parla-
menti választásokon ítéletet 
mondtak a felelősségről. Ta-
lán az sem véletlen, hogy hét-
fő este a parlament 85 szá-

zalékos többséggel mondott 
igent Gyurcsány Ferenc men-
telmi jogának felfüggesztésé-
re. 

Rövid ideig mindenkit félre 
lehet vezetni, de hosszú időn 
keresztül sok embert nem le-
het megtéveszteni.   

Varga Mihály

Remény a devizafoglyoknak

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 17-18. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Szeptember 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Veszélyessé vált fák Karca-
gon

Szeptember 6-án 2 alka-
lommal is vonultak a tűzol-
tó egységek veszélyessé vált 
fák, vagy ágaik eltávolítására. 
7 óra 54 perckor a Rigó ut-
cába, ahol egy kettéhasadt fa 
járdára és úttestre borult, így 
akadályozta a közlekedést. 10 
óra 55 perckor az egyik kö-
zépiskola udvarán álló pla-
tánfa törzse hasadt meg, ta-
nulókat veszélyeztetett. Itt a 
talaj- és szélviszonyok nem 
tették lehetővé a beavatko-
zást, így a tűzoltók csak a te-
rület lezárásáról tudtak gon-
doskodni.

Bedőlt falú vályogépület
Szeptember 6-án, 12 óra 

18 perckor kezdte meg a vo-

nulást 2 gépjármű 7 tűzoltó-
val, mivel a Magyar utcában 
egy vályog falazatú lakóépü-
let egyik fala kidőlt. Az épü-
letben 2 fő lakott, az eset so-
rán személyi sérülés nem 
történt. A tűzoltók értesítet-
ték a szükséges hatóságokat, 
tájékoztatták az ott lakókat, 
és lezárták a veszélyessé vált 
épületet.

Közlekedési baleset a 34. 
számú úton

Szeptember 10-én, 10 óra 3 
perckor kezdte meg a vonu-
lást 8 tűzoltó 2 gépjárművel 
a 34. számú út Kunmadaras 
és Kunhegyes közötti 26. ki-
lométerszelvényébe, ahol egy 
Peugeot típusú személygép-
kocsi az útról lesodródott. 
A tűzoltó egységek a jármű-

vet áramtalanították, illet-
ve a baleset súlyos sérültjét a 
helyszínre érkező mentőheli-
kopterbe helyezték.

Aljnövényzet-tűz Kunmada-
rason

Szeptember 10-én, 15 óra 
11 perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő 6 tűzoltóval Kun-
madarasra, ahol az Új sor 
mögött, mintegy 200 négy-
zetméteren elszáradt aljnö-
vényzet égett. A tűzoltók „D” 
sugárral és kéziszerszámok-
kal 15 óra 47 percre eloltot-
ták a lángokat.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Ebben a félévben is csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a 
még meg nem keresztelt gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüle-
iknek, rokonoknak, felnőtteknek.
A csoportos keresztelés időpontja: 2011. október 9. és október 16. 
vasárnap 10 óra.
Helye: karcagi református nagytemplom.
A kereszteléshez csak a jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, amit 
a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megtenni.
Jelentkezni, érdeklődni a hivatalban vagy Konczné Lehoczky Krisz-
tina lelkipásztornál a +36/30-627-8613-as telefonszámon lehet.

K Ö Z H Í R E L É S
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke ér-
tesíti a város lakosságát, hogy a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
2011. szeptember 20-án (kedden) 9 órai kezdettel
 általános közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Karcag, Kossuth tér 1. (Erkélyterem).
(Az általános közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.)
A testületi ülés nyilvános. 

Varga István
elnök

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja 

azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszámú gépjárművek 
tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi iparűzési adó fizeté-
sére kötelezettek, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó má-
sodik félévi előlegének befizetési határideje

2011. szeptember 15-én lejár.
A szükséges befizetéseket a Karcag Városi Önkormányzat gép-

járműadó, illetve helyi iparűzési adó számlájára készpénzátutalási 
megbízással, illetve banki átutalással kell teljesíteni.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Bringára fel!
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár ke-
rékpártúrákat szervez az általános iskolák felső tagozatos fiatal-
jai számára szeptember hónapban három alkalommal!
Harmadik túra időpontja: 2011. szeptember 22. (csütör-

tök) 15.00 óra.
Gyülekező a Nagykun Látogatóközpont udvarán 14.30-tól.
Tervezett érkezés időpontja: 2011. szeptember 22. (csütör-

tök) 18.00 óra.
A kirándulás úti célja: Bengecseg.
A túrán a részvétel ingyenes!
Amit a túrára hoznod kell: jó műszaki állapotban lévő ke-

rékpár, élelmiszer, innivaló és jó hangulat!
Szeretsz fotózni? Szeretnéd megmutatni tehetséged?
Nevezz a fotópályázatra!
Hozd el fényképezőgéped, és készíts fotókat „Zádor földjén” 
található természeti értékekről, 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 21. (szerda) 16.00 óra.
A túrán az első 50 jelentkező vehet részt!
Gyere el, és kezdjük bringázással a tanévet!
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A Kulturális Örökség Napjai Karcagon
Kultúrházak éjjel-nappal 

a zene jegyében
2011. szeptember 17. (szombat) 19.00-24.00 óráig

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal programsorozat koncert helyszíneire.
19:00-20:00 óráig  Komolyzenei koncert az Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szabó J. u. 10. 
szám alatti épületének udvarán,

21:00-22:00 óráig  hagyományos fúvós muzsika magyar in-
dulók felelevenítésével, közreműködik a Nagykun Hon-
védbanda a Polgármesteri Hivatal udvarán,

23:00-24:00 óráig  népszerű dallamok, musical részletek a 
Művészeti Iskola Magánének Tanszakának közreműkö-
désével a Nagykun Látogatóközpont udvarán.
A helyszíneket várostörténeti séta köti össze, melynek ve-

zetője Ruzicska Ferenc
A programokon való részvétel ingyenes!
Érdeklődni lehet: Plósz Csilla 06/59-503-281 - Kréz Ta-

más: 06/30-730-0789

Idén ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Balatoni 
Elsősegélynyújtó Szolgálat 18 
part menti település, összesen 
27 strandján július 1-je és au-
gusztus 21-e között. Megyénk 
önkéntesei augusztus 10-től 
22-ig tartózkodtak a magyar 
tenger partján. Önkéntese-
ik 10 strand önfeledt nyara-
lói felett őrködtek. Iskolánk-
ból részt vett: Kiss Boglárka, 
Szabó Kitti, Kökönyei Krisz-
tina, Berényi Annamária, Ju-
hász Szabolcs.

Já s z -Na g y k u n- S z o l nok 
megyét 18 önkéntes kép-
viselte. Az önkéntesek 
Törökszentmiklós, Jászberény, 
Karcag és Szolnok területről 
érkeztek. A résztvevők főleg 
egészségügyi dolgozók, tanu-
lók voltak. Több olyan jól kép-
zett önkéntes is képviselte me-
gyénket, akik előző évek el-
sősegélynyújtó versenyein jól 
teljesítettek, így méltóan rá-
szolgáltak arra, hogy részt ve-
gyenek a projektben.

A kis csapatunk az érkezést 
követő első nap, defibrillátor 
képzésen vett részt, ahol min-
denki biztonsággal elsajátítot-
ta a készülék használatát, va-

lamint egy tudást frissítő gya-
korlaton is részt vettek.

A képzést követő napon 
megkezdődött a várva várt 
szolgálat. Minket ért a meg-
tiszteltetés, mint a szolgálat 
utolsó csoportját, hogy három 
nappal hosszabb szolgálati 
időt tölthettünk a strandokon.

Szerencsére lent tartózko-
dásunk során a nyár legme-
legebb napjait élvezhettük. 
Ez megmutatkozott egyrész-
ről abban, hogy önkénteseink 
a balatoni szolgálat leteltével, 
egy kis színt vittek haza ma-
gukon, valamit az esetek szá-
mában is. A strandokon az el-
sősegélynyújtó pontokon ösz-
szesen 302 esetet láttunk el, 
ebből 3 esetben szükség volt a 
mentők beavatkozására is.

A Balatoni Elsősegélynyúj-
tó Szolgálat során a szerve-
zet önkénteseit csaknem 4000 
esetben keresték fel a segítség-
nyújtásra szoruló strandolók. 
Ebből is látszik, hogy szükség 
van a jól képzett elsősegély-
nyújtókra.  Ne feledd – az el-
sősegélynyújtást megtanulni 
gyerekjáték!

Nagy Jánosné

Lányok, Fiúk Figyelem!
A Dalma Dance Club minden szerdán várja a Déryné Kul-
turális Központ földszinti színháztermébe a táncolni szere-
tő fiúkat és lányokat! Vezeti: Györfi Dalma
15:00 órától: Dalma Dance Club 2-es csoport – alsó tagoza-
tosok (7-11 éves korig)
16:00 órától: Dalma Dance Club 1-es csoport – óvodás kor-
osztály (4-6 éves korig)
17:00 órától: Dalma Dance Club 3-as csoport – felső tagoza-
tosok ( 12 éves kortól)
Balett – klasszikus balett alapok, kortárs, graham-, és jazz 
technikák. Vezeti: Ecsedi Szilvia
Információ: Györfi Dalma
Telefon: 30/349-4266

Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 
2011.

Az egykori Brit Kelet-Indi-
ai Társaság összeomlását, és 
ezzel együtt a gyarmatbiroda-
lom lassú, de biztos erózióját 
a mérhetetlen hatalomvágy és 
az emberi gőg okozta. Külön-
böző részvénytársaságok már 
a XVII. század óta működtek 
a nyugati világban, de a legna-
gyobb hatalomra az előbb em-
lített társaság tett szert.

Annak idején az indiai ter-
mékek angliai exportja hatal-
mas bevételeket generált, ez-
zel alapozva meg, és növel-
ve a társaság gazdasági, poli-
tikai, sőt kulturális befolyását 
keleten. Így aztán a 19. század 
közepére megindult az erősza-
kos modernizálás, nyugatosí-
tás – mélyen gyökerező indi-
ai szokásokat, tradíciókat vet-
tek semmibe a gyarmatosí-
tók, lenézték az őslakosságot. 
Olyan törvényeket foganatosí-
tottak, amelyek segítségével a 
helyiek birtokaira és vagyoná-
ra is rátehették a kezüket. (Egy 
rendelkezés például kimondta, 
hogy egyenes ági fiú gyermek 
híján a család birtoka a társa-
ságot illeti.) Emellett „termé-
szetesen” elvárták az együtt-
működést, amelyet szipolyok-
kal, vagyis a britek szolgála-
tában álló indiai katonákkal 
próbáltak biztosítani. Ilyen 
okok miatt egy idő után álta-
lános közutálat övezte a beto-
lakodókat.

Végül mégis épp az 1857 
májusában kitört szipolylá-
zadás rengette meg a társaság 
hatalmát. A történet szerint a 
seregben rendszeresített újfaj-

ta lőportartó tasakokat mar-
hafaggyúval, vagy disznózsír-
ral vízhatlanították. Ezeket 
azonban harci helyzetben csak 
foggal tudták felnyitni a kato-
nák, viszont a hindu és a mu-
zulmán még a szájával sem 
érintheti ezeket az anyagokat. 
(A pontosság kedvéért meg kell 
jegyezni, hogy abban az idő-
ben elöltöltős puskákat hasz-
náltak, különálló puskaporral, 
fojtással, golyóval, puskavesző-
vel – ebben a sorrendben tölt-
ve.) A szipoly tisztek ezt jelez-
ték angol feletteseiknek, java-
solva, hogy inkább méhviasz-
szal vonják be a tasakokat, de 
a britek ígéretük ellenére ezt 
nem tették meg. A Felkelés cí-
mű rendkívül látványos indi-
ai film ezt az esetet igencsak 
kiemeli, sőt egy jelenetben az 
egyik angol főtiszt babonát, 
ostoba maradiságot emleget, 
ezzel is megvetően leszólva a 
helyi vallási szokásokat. Olva-
som a neten, hogy ezt az állí-
tást mára történészek cáfol-
ták. Gondolom egyikük sem 
indiai tudósember...

Egy biztos, az angoloknak 
hamarosan 257 ezer szipoly-
lyal kellett szembenézni. Bár 
a felkelést hamarosan vérbe 
fojtották, de a másfél évszá-
zados uralom ereje ekkor tört 
meg, és kilencven évvel ké-
sőbb, 1947-ben a királyság ál-
tal uralt részek elnyerték füg-
getlenségüket. (Szintén meg-
jegyzésre szorul, hogy Kelet-
Indiában más nemzetek is 
alapítottak társaságokat: hol-
landok, franciák, dánok, své-

dek, és egy rövid ideig osztrá-
kok is.) 

A XX. század közepére a 
fejlett nyugat egy olyan álom-
ba ringatta magát, ahol elhit-
te a tőke és a piac mindenha-
tóságát, amely önjáró, önsza-
bályozó mivolta miatt az idők 
végezetéig biztosítja a fejlő-
dést, a folyamatos fogyasztást, 
a legnagyobb kényelmet – a 
szép új világot. Egy világvál-
ság és két világégés sem tud-
ta ebből az álomból felriaszta-
ni. A cél most is ugyanaz, csak 
a módszerek változtak. Nem 
csak hadsereggel lehet gyar-
matosítani. Katonák helyett 
küldenek bankokat, visszafi-
zethetetlen hiteleket, megve-
szik a földet, vagy elveszik jel-
záloggal, a politikai korrekt-
ség nevében megmondják mit 
tanulhatsz és mit taníthatsz. 
Fizetett, vagy épp önkéntes 
rókalelkű  közírókkal, pocs-
kondiáztatják a kiszemelt né-
pet, hagyományait, kultúráját.

Nyugat Európa már las-
san ébredezik, mert az egy-
kori gyarmatok szegényei-
nek leszármazottaiból lett be-
vándorlók néha-néha lángra 
lobbantanak egy két nagyvá-
rost, helyet követelve ott azok-
nál, akik korábban kizsákmá-
nyolták őket. Az újabb gyar-
matocskák meg jelezték hogy 
nem kell több kölcsön, nem 
kell IMF, nem kell gén-kezelt 
gabona, és nem eladó a föld 
sem. A példa ragadós, szóval 
ideje felébredni!

Cselényi Csaba

Hosszú álom után

Berekfürdő ünnepe
Ünnepélyes ke-
retek között em-
lékeztek meg Be-
rekfürdőn szep-
tember 8-án a 
település levá-
lását eldöntő 
1991. szeptem-
ber 8-i népsza-
vazás 20. évfor-
dulójáról. Ez al-
kalomból meg-
nyitották, azaz 
átadták a nyá-
ron a művelődé-
si ház udvarán 

felállított kun-
kaput, majd a 
nagybányai fes-
tőiskola egyko-
ri növendékei-
nek festménye-
iből nyílt kiállí-
tás. A kétnapos 
ünnepségsoro-
zatot szomba-
ton jó hangula-
tú, sikeres falu-
nap zárta. 
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Karcag vajdasá-
gi (Szerbia) testvérváros-
ában, Bácskossuthfalván 
(Ómoravica) 2011 augusztus 
24. - szeptember 4. között ren-
dezték meg az I. Kun Népmű-
vészeti Tábort, amelynek élet-
re hívói a helybéli Ady Endre 
Kulturális Egyesület és a kar-
cagi székhelyű Nagykunsági 
Népművészek Egyesülete.

A két település az 1990-
es években létrejött 
testvértelepülési megállapo-
dás megkötése óta szoros kap-
csolatokat ápol, ám ez a meg-
állapodás nem két „idegen” 
település között jött létre. A 
mai bácskossuthfalviak ősei 
ugyanis több mint 220 esz-
tendeje települtek ki főképpen 
Karcagról, illetve Jászkisérről 
az egykori bácskai Moravica 
elpusztásodott területére. 
E történelmi tény emlékét 
mindhárom településen az-
óta is megőrizték. A kunsá-
gi származás, a kuntudat, a 
redempció fogalmai nem is-
meretlenek Bácskossuthfalván 
sem. Az ember e kis hangu-
latos településen járva szá-
mos olyan dologgal találko-
zik, amely a karcagi erede-

tet igazolja. Elég csupán a re-
formátus templom ónedényeit 
megemlítenünk, illetve a ré-
gi fejfákon olvasható több kar-
cagi családnevet idéző nevek-
re gondolnunk. E jelenségek is 
erősítették azt az igényt, hogy 
a bácskossuthfalviak egykori 
népművészetüket, az arra jel-
lemző elemeket felelevenítsék. 
Az igényt elhatározás, majd 
tett követte.

A népművészeti tábor gon-
dolata először 2009-ben fo-
galmazódott meg, amikor fel-
merült egy kunhímző tanfo-
lyam megszervezése. Ez a tan-
folyam 2010-ben sikeresen 
megvalósult, s ekkor már az 
egykori ötletgazda, Gogolyák 
Gabriella, az Ady Endre Kul-
turális Egyesület elnöke a to-
vábbfejlesztésen gondolko-
dott. 2011 kora tavaszán a 
bácskossuthfalvi egyesület és 
a karcagi Nagykunsági Nép-

művészek Egyesülete megál-
lapodást írt alá, amelynek ke-
retében elhatározták, hogy 
együttműködnek a népművé-
szeti hagyományápolásban. A 
megállapodást követően kez-
dődött meg a szervező mun-
ka, a pályázatok írása. A kar-
cagi egyesület sikeresen pá-
lyázott a Nemzeti Kulturális 
Alap Népművészeti Szakmai 
Kollégiumához és a Nemze-
ti Civil Alapprogramhoz, s így 
az augusztus végén megrende-

zett népművészeti tábor mun-
kájában öt karcagi kézműves 
vehetett részt. A tíz nap alatt 
a fazekasság iránt érdeklődők 
tevékenységét Sz. Nagy István, 
népi iparművész, a Népmű-
vészet Mestere, a kunhímzés 
iránt érdeklődőkét Pinczésné 
Soós Gyöngyi népi iparmű-
vész, a szövést pedig Moldvai 
Katalin irányította. Az emlí-
tettek mellett tűzzománc fog-
lalkozásokat tartott Pinczés 
Szilvia, Moldvai Tamás pe-
dig a fafaragás rejtelmeivel is-
mertette meg az érdeklődőket. 
A tábor ideje alatt néhány ér-
deklődő a vesszőfonás alap-
jaival és a kalotaszegi „írásos 
hímzéssel” is megismerkedhe-
tett. A népművészeti tábor el-
ső heti munkájában részt vett 
dr. Nagy Molnár Miklós nép-
rajzkutató, aki a Nagykunsági 
Népművészek Egyesülete el-
nökeként is kötetlen beszélge-

tések formájában szólt a ma-
gyar népművészetről, a faze-
kasságról, illetve a kun hagyo-
mányokról.

Az I. Kun Népművésze-
ti Tábor – amelynek há-
zigazdája Gogolyák Gab-
riella mellett Bece Angé-
la volt – programjaiban a 
bácskossuthfalviakon kí-
vül számos, a környező tele-
pülésekről (Feketics, Pacsér, 
Bácstopolya, Bajmok) érke-
ző érdeklődő is részt vett. A 

tíz nap során mintegy 80-100 
fő ismerkedett meg – egy-
mást felváltva – a népmű-
vészeti hagyományainkkal. 
A tábor „eredményéről” – 
Bácskossuthfalva polgármes-
terének, Fazekas Róbertnek 
jelenlétében – a Szüreti Na-
pok rendezvényeinek előest-
éjén megtartott értékelő be-
számolón adtak tanúbizony-
ságot a résztvevők. A szó-
beli beszámolót egy kamara 
kiállítás (cserépedények, kun-
hímzéses terítők, szőtt tarisz-
nyák, vesszőből fonott dí-
szek) egészítette ki, amelyet 
Karcag Város hivatalos de-
legációjának jelenlétében te-
kinthettek meg az érdeklődő 
látogatók.

Az I. Kun Népművészeti 
Tábor szeptember 4-én zárta 
kapuit. A szervezők és a részt 
vevők – a rendezvény sikerén 
felbuzdulva – már a második 
tábor szervezésén gondolkod-
nak, amelyen talán még több 
kézműves, más szakágak kép-
viselői is jelen lehetnek majd. 
Az ötletek, tervek már most 
kezdenek kibontakozni, fel-
merült például egy jellegze-
tes kunsági kapu megfaragása 
is. Remélhetőleg ehhez a jövő 
esztendőben a sikeres pályáza-
ti tevékenységnek köszönhe-
tően is meglesz az anyagi fe-
dezet, s folytatódhat a most el-
kezdett hagyományőrző, ha-
gyományápoló munka, amely 
a közösség identitásának meg-
őrzésében fontos szerepet ját-
szik.

dr. Nagy Molnár Miklós
egyesületi elnök

E program a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai szervezésében 
valósult meg, s az általános is-
kolákban került meghirde-
tésre, melynek lehetőségét ez-
úton is köszönjük.

Heti rendszerességgel talál-
koztunk, rajzoltunk, társasjá-
tékoztunk, kézműveskedtünk, 
kreatívkodtunk, szabadtéri 
programokat, kirándulásokat 
szerveztünk. 

Célunk volt játszva tapasz-
talni és tanulni, feltöltődni, is-
merkedni, barátokat szerezni, 
hogy a gyermekek a nyári szü-
nidejüket vidám környezet-
ben kellemesen, hatékonyan 
tölthessék el.Látványos, szóra-
koztató, közérthető módon is-
merkedtünk a természet  cso-
dálatos és meghökkentő vi-
lágával (pl.: kirándulás a Kun 
Lovardába, Arborétumba), vá-
rosunk nevezetességeivel (pl.: 
Morgó Csárda, Patika Múze-
um), kézműves tevékenysé-
gekkel (pl.: agyagozás, faze-

kas-műhely), csapatjátékokat, 
készségfejlesztő foglalkozáso-
kat tartottunk.

Örömet szereztünk, de köz-
ben mi sem unatkoztunk. 
Munkánkat lelkes önkénte-
sek, illetve helyi intézmények, 
szervezetek is segítették.

Hálás köszönetünket fejez-
zük ki az alábbi személyeknek 
és intézményeknek önzetlen-
ségükért, önkéntes munkáju-
kért, támogatásukért,: Szabó 
Péterné gyermekkönyvtáros 
(Déryné Kulturális, Turiszti-

kai Sport Központ és Könyv-
tár), Gál Márta Nagykun-Ház 
Kft. munkatársa, Tóth János 
fazekas, Karcagi Kun-Lovarda 
munkatársai, Magyar Ildikó 
gyógypedagógus, Prókai Ale-
xandra önkéntes, Posztós Ré-
ka önkéntes, Ábrahám Anett 
önkéntes.

Összeszokott kis csapa-
tunk aktív, élményekben gaz-
dag, örömteli nyarat töltött 
eggyütt, melyről pillanatképe-
ink is tanúskodnak.

Kun Csilla
intézményvezető

Népművészeti tábor BácskossuthfalvánVakáció 2011
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Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Belgyógyászati Mátrix
belgyógyászati mátrixvezető ápoló

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye:
 Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, 

Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Belgyógyászati mátrixvezető ápolói feladatok ellátása. Beosztás: 

Ápoló, szakápoló, diplomához kötött szakápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek: Szakirányú egészségügyi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okirat másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 érvényes működési nyilvántartásról szóló dokumentum másolata 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálá-

sát követően azonnal.
A pályázat  benyújtásának határideje: 2011. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Mészárosné 

Hakucsák Erika nyújt a 06-59/507-103-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a mun-

kakör megnevezését: osztályvezető ápoló állás, vagy elektroniku-
san: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: 

 foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat  elbírálásának  határideje:  2011. szeptember 30.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Általános intenzív terápiás és aneszteziológia osztály 
osztályvezető ápoló
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:
 Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, 

Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges  feladatok:
 Osztályvezető ápolói feladatok ellátása. Beosztás: Ápoló, szakápoló, 

diplomához kötött szakápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek: Intenzív terápiás asszisztensi szakképesítés 
szükséges. Főiskolai szakirányú végzettség előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okirat másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 érvényes működési nyilvántartásról szóló dokumentum másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálá-

sát követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Mészárosné 

Hakucsák Erika nyújt a 06-59/507-103-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a mun-

kakör megnevezését: osztályvezető ápoló állás, vagy elektroniku-
san: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: 

 foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat  elbírálásának  határideje: 2011. szeptember  30.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

 Védőnő
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:
 Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház  Háziorvosi Intézmény 
  5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okirat másolata
 részletes szakmai önéletrajz
 érvényes működési nyílvántartásról szóló dokumentum másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 magyar állampolgárság.
A munkakör  betölthetőségének  időpontja: A pályázat elbírálását kö-

vetően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács Judit főor-

vos nyújt a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör 

megnevezését: Védőnői állás, vagy elektronikusan:
 Dr. Nagy Mihály főigazgató részére:
 foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

A hagyományos sakkverse-
nyünk szeptember 1-4. között 
került megrendezésre a berek-
fürdői Művelődési Központ-
ban. Rekord számú nevezés ér-
kezett Egyed Zsolt nagysze-
rű szervezői tevékenységének 
eredményeképpen mind az A 
mind a B csoportban. A zök-
kenőmentes, sportszerű lég-
körben lezajlott versenyen már 
megszokott éles küzdelmek 
alakultak ki igen sok játsz-
mában. Köszönhetően a szép 
pénzdíjaknak és a sok értékes 
sakk-könyvnek.

A fő versenyen hármas holt-
verseny alakult ki. A hét for-
dulóból 5-5 pontot ért el Ianov 
Viktor (ukrán), Habibi Ali (né-
met) és Balla Tamás Kristóf 
(román) versenyzők között, a 
felsorolás egyben a helyezé-
seket is jelöli. Itt két karcagi is 
indult a román Levay Sorin az 
NB. II-es csapatunk második 
táblása és az elmúlt B verseny 
győztese Egyed Gábor szemé-
lyében. Sajnos versenyzőink-

nek nem ment a játék. Levay 
Sorin 3, míg Egyed Gábor két 
pontot ért el.

A B csoportban szintén hét 
forduló volt. A megszokott 
karcagi létszámnál most ke-
vesebben indultak, az ered-
mények is lehettek volna job-
bak. Harmadik helyen vég-
zett Mohácsi Imre 5,5 pont-
tal. Egyenletes jó teljesitményt 
nyújtott, ami biztató a szep-
tember végén megkezdődő 
NB. II. csapatverseny szem-
pontjából. A többször első he-
lyezést is elért Kónya Lász-
ló egy fontos partiban súlyos 
megnyitási hibát vétett, melyet 
már nem tudott a többi parti-
ban helyrehozni, igy 5 pontjá-
val „csak” ötödik lett.

Jól játszott Egyed Viktória, 
aki 3,5 pontot ért el. Kombi-
nációs készségét kell fejleszte-
nie, ami meghozná számára a 
mégjobb eredményeket. Nagy 
Szilárd játékában több volt 
az elért három pontnál. Több 
partiban is jól állt, melyet nem 

tudott nyerésre vinni. Egyed 
Juditnak nem ment a játék, 
már a megnyitásokból is hát-
rányosan jött ki, melyet ötle-
tes lépésekkel sem tudott hely-
rehozni.

Köszönetet mondunk 
szponzorainknak az anya-
gi segitségükért, hogy ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben is 
támogatják sportunkat: Karcag 
és Berekfürdő Önkormány-
zatának, Horvát és Tsa-nak, 
KVG Kft-nek, Wolf Lászlónak 
az OTP vezetőhelyettesének és 
id. Wolf Györgynek.

Szeptember 25-én a berek-
fürdői Művelődési házban 
megkezdődik az NB. II csapat-
verseny a KHTK Csongrád csa-
patát látjuk vendégül. Egy sike-
res kezdés nagy lendületet adna 
csapatunknak. Célkitűzés: az 
első három helyen végezni.

Két hét múlva, kisebb szünet 
után, a városi egyéni sakkbaj-
nokság is megkezdődik a Déry-
né Művelődési Központban.

Fodor István

VI. Nemzetközi „Berekfürdő Ősz” Sakkverseny

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden egészségügyben dolgozott 
nyugdíjast találkozónkra.
Időpont: 2011. október 21. 16 óra.
Rendezvény helye: Karcagi Nagykun Református Gimnázium Egész-
ségügyi Szakközépiskola és Kollégium ebédlője. (Karcag, Varró u. 1. sz.)
Jelentkezés: Simonné Ági – 59/401-354, Bogdánné Magdi – 59/313-
571, Mándiné Jucika – 59/313-004, Rauschenbergerné Böbike – 
59/313-718, Dr. Jeneiné Terike – 59/311-531, Tóthné Erzsi – 59/311-658.

Köszönet
2011. szeptember 7-én a 

Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében adták 
át azt a díjat, melyet a ba-
baszoba.hu portál indított. 
Az „Év Szülészete 2011” díj 
odaítéléséről maguk a szü-
lők dönthettek, akik há-
rom hónapon át tartó in-
ternetes szavazáson érté-
kelték a hazai, állami vagy 
önkormányzati tulajdon-
ban lévő szülészeteket. A 
díj megalapításának cél-
ja az volt, hogy méltó be-
szédtéma legyen a szülés és 
a születés helyzete, segítői-
nek munkája és megbecsü-
lése. 

Ennek megfelelően há-
rom kategóriában lehe-
tett május 2-tól július vé-
géig értékelni a szülésze-
teket, mégpedig szülőszo-
bai ellátás, a gyermekágyi 
és újszülöttellátás, a felsze-
reltség és környezet alap-
ján. 

A Gyermekágyi és új-
szülött ellátás kategóriá-
ban a Kátai Gábor Kórház 
nyert.

Itt szeretnénk megkö-
szönni az édesanyáknak, 
hogy gyermekágyi és új-
szülött ellátásunkkal elé-
gedettek voltak és szava-
zataikkal ehhez az ered-
ményhez hozzásegítették 
osztályunkat.

Kátai Gábor Kórház
Szülészeti és Újszülött 

osztály dolgozói
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 10,5 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, felújí-
tott lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképü-
letekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 83 
m²-es teljes közművesített családi ház. 
Garázs, melléképület van. Fűtési lehe-
tőségek: vegyes tüzelésű központi fű-
tés + gázkazán + 3 helyiségben kisipari 
9x4 soros üzemképes cserépkályha van. 
Értékegyeztetéssel kisebb, földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: +36/30-
483-6705.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszige-
telt családi ház Szolnokon korszerű köz-
ponti fűtéssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, 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 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkályha, 
nagy garázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-263-1504.
2 szobás tégla családi ház nagy portá-
val, gyümölcsfákkal leadó vagy főté-
ri lakótelepi lakásra cserélhető II. eme-
letig. Kg., Zádor utca 28. Tel.: +36/70-
391-4295.
Központi, 2 szobás, IV. emeleti lakás el-
adó. Tel.: +36/30-410-9337.
Eladó vagy kiadó üzlethelyiség szep-
tember 1-től. 33 m²-es, teljes közművel, 
Eötvös L. u. 10. sz. alatt. Megtekinthető 
egész nap. Tel.: +36/30-285-7900.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras kör-
nyékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi téglaház sürgő-
sen eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától)
Karcag kertvárosi részén eladó egy 80 
m²-es, 2 szoba + ebédlős, felújított csa-
ládi ház. Kettős fűtési rendszerű – gáz- 
és vegyes tüzelésű kazán. Rendezett 
550 m²-es udvar termő gyümölcsfákkal, 
fúrott kúttal, garázzsal. Lakáscsere ér-
dekel. Tel.: +36/70-326-7293.

Reális áron eladó Kg., Csokonai utca 
58/a. sz. alatti 2 szobás, 80 m² + veran-
dás, összkomfortos családi ház 1.187 
m² telken, gazdasági épületekkel, dup-
la garázzsal, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 59/313-104.
Kertes családi ház építésre alkalmas 
telken (776 m²) eladó. Gáz + víz + vil-
lany + cserépkályha + kábel TV + te-
lefon + garázs. Ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/70-770-4933 vagy +36/30-
485-0044.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alatti 
szintes ház eladó vagy kisebbre cserél-
hető, vagy Budapest és környékire cse-
rélhető. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcagon, a Hunyadi utcában 3 szobás, 
összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 
+36/30-349-4316.
Egy 10 millió forint és egy 5 millió forint 
értékű ház és egy 500 m²-es telek sür-
gősen eladó. Tel.: +36/20-230-1202.
Eladó ingatlanok alkalmi áron! A 
Kisvénkertben a Kékvirág utcában 1 
szoba, konyhás, fürdőszobás, cserép-
kályhás újszerű kis ház eladó. U.itt 1,5 
szobás, konyhás, fürdőszobás, cse-
répkályhás, újszerű kis ház eladó. Tel.: 
+36/20-548-6729.
Eladó ingatlanok a főtéren, alkalmi 
áron! A Vásárcsarnoknál komfortos, 
kétszobás lakás kis telekrésszel eladó. 
U.itt 1 szobás komfortos lakás kis te-
lekrésszel eladó. U.itt új családi ház 600 
m²-es telekkel, belső udvari eladó. Tel.: 
+36/20-548-6729.

Albérlet 
A Kisvénkertben, közel a fürdőhöz egy 
12 m²-es szoba, fürdőszoba, társalgó, 
főzőfülkés lakóház csak egy nyugdí-
jasnak, esetleg kismamának egy gyer-
mekkel olcsón bérbe adó. Tel.: +36/30-
835-0953.
Főtéri két szobás, felújított üres lakás al-
bérletbe kiadó. Tel.: +36/20-327-5719.
Kiadó főtér közeli 2 szobás, bútorozat-
lan lakás, valamint a Kántor S. utcai ga-
rázssoron (Nagyvénkert) 17 m²-es ga-
rázs hosszabb távra kiadó. Tel.: 59/311-
732.
Egyedülálló szülő három gyermekkel 
sürgősen olcsó, kertes albérletet keres. 
Tel.: +36/20-358-2348.

Állás
Vállalkozók figyelem! Traktoros, kom-
bájnos, mezőgazdasági gépszerelő 
munkát keres családostól. Lakás szük-
séges. Magányos gazdálkodóknak be-
segítenék. Tel.: +36/30-566-6140.

Állat
4 db szép kiscica ingyen elvihető. Tel.: 
+36/30-289-5103.
Fehér, húsjellegű malacok és egy ko-
ca süldő kb. 85 kg-os eladó, terményre 
cserélhető. Tel.: 59/300-875.

Társkeresés
Kimondottan jó (luxus) körülmények 
között élő 45/182/95 sármos, sportos 
üzletember, aki úgy érzi, hogy belül 
még gazdagabb érzelmi világú, keresi 
önmagára és társára is igényes, kimon-
dottan csinos, vékony testalkatú társát 
hosszú távú kapcsolatra 37 éves korig. 
Tel.: +36/20-280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Könnyű, 
természetes és tudományosan iga-
zolt program. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. 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 üdü-
lőjoga eladó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
Kiságy matraccal, baldachin szettel, 12-
es és 16-os bicikli eladó. Tel.: +36/30-
954-8215.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosszúra 
nyúlt kimaradásotok miatt tönkre ment 
seprűket asszonyaitoknak kedvezmé-
nyes áron cserélem. Kapható a piacon 
vagy a Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál. Orvosi igazolás nem szüksé-
ges.
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.
Eladó verseny férfi kerékpár, fénye-
zett háromajtós szekrény, valamint há-
romkerekű mozgássérült moped. Tel.: 
+36/30-236-5858.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos sza-
lagcserép és 15 m kúpcserép eladó. Tel.: 
+36/30-529-6038 vagy 59/300-567.
Eladó Naumann elektromos varrógép; 
szőlőprés zúzóval; paprika daráló; ásó; 
kapa; vasvilla; csákány; fejsze; gereb-
lye; kőműves kalapács; kasza kalapács; 
lapát; fogók; fúró tokmányok; kasza. 
Érd.: Kg., Hunyadi utca 40. Tel.: +36/70-
532-6644.
Eladó új nagy szőnyeg (180x250 cm – 
10.000 Ft), kétkerekű húzóskocsi (7.000 
Ft), üstház üsttel (10.000 Ft), 6 szemé-
lyes ebédlő asztal (8.000 Ft), ágynemű-
tartó (5.000 Ft). Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 óráig).
Költözés miatt sürgősen eladó 2 db 
Relax fotel; 2 db éjjeli szekrény; 2 db 
franciaágy (140x190 és 180x200); TV-
állvány; fényezett szekrénysor; rácsos 
kiságy. Ár: helyszíni megtekintés után, 
megegyezés szerint. Tel.: +36/70-326-
7293.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073.
Eladó 1 db 4 részes fehér szekrénysor; 1 
db kétszemélyes rekamié fotellel; zöld 
színű régebbi fajta konyhaszekrény 2 
db hokedlivel és szennyesládával, asz-
tallal. Tel.: +36/20-505-3467.
Megvételre keresek min. 240 cm hosz-
szú beton vagy fa kerítés oszlopot. Tel.: 
+36/30-963-5073.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.200 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Vásárolnék felültöltős, Siemens mosó-
gépet, centrifugát, FÉG kéményes gáz-
konvektort. Tel.: 59/312-562 v. +36/20-
411-9686.
Eladó 2 db ajtó (egyik zárt, a másik üve-
ges); 4 db reluxa redőny. Tel.: +36/70-
278-8332.
Szilvacefre eladó. Tel.: 59/401-093.

Eladó 4 db fotel, fali gázkonvektor, piaci 
vállfás állvány és összecsukható asztal. 
Tel.: +36/30-484-1572.
Kicsi Bipotron lámpámhoz színterápi-
át veszek vagy cserélek. Hűtőszekrény, 
ágyneműtartó, asztal, szekrény, páros 
faágy eladó. Tel.: +36/20-230-1202.
Koloniál szekrény, ágy, fotel, szék, író-
gép, hűtő, telefon + üzenetrögzítő, ab-
lak klíma, üvegezett ablakszárnyak, 
porszívó, csillár, irodabútorok, olasz se-
gédmotor-kerékpár eladó, cserélhető. 
Tel.: +36/20-318-0875.

Szolgáltatás
M e z ő g a z d a s á g i  Te r m e l ő k !  A 
Concordia Zrt. kisújszállási telepén 
megkezdtük a napraforgó és a kuko-
rica felvásárlását. Ugyanitt kapható II. 
fokú fémzárolt őszi kalászos vetőmag 
készpénzes értékesítéssel, ill. integráto-
ri finanszírozásos lehetőséggel. Bővebb 
információ az 59/321-150, +36/30-998-
5968-as telefonszámokon.
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Egész nyáron matematika korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/20-445-3064.
SZÁLLÁSHELY. Max. 8 fő teljes felsze-
reléssel, önellátással. BUCSAI MALOM 
VENDÉGHÁZ. Tel.: +36/70-328-5738.
Matematikából és fizikából korrepetá-
lást vállalok, valamint szakdolgozatok 
gépelése, szövegszerkesztés, névjegy-
készítés. Tel.: +36/20-334-6689.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-4403 
vagy +36/30-647-7324.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKEL J! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. Ringató 
foglalkozás szeptember 7-től min-
den szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné Kovács 
Márta óvónő, Ringató foglalkozásveze-
tő. Tel.: +36/30-489-2076.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
ak ár  már 6 .0 0 0 Ft /éj tő l .  w w w.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-928-
3073.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.

Áron alul vállaljuk az alábbi munkálatok 
elvégzését: járdák, kapubejárók, útbur-
kolatok javítását, vagy teljes körű aszfal-
tozását, épületek bontását, átalakítását, 
bármilyen nemű kőművesmunkát, bur-
kolást, tetőszerkezet elbontását, épüle-
tek építését, udvarok és terepek tisztí-
tását. Jól képzett szakemberekkel dol-
gozom! Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.
Régi pénzeket és bármilyen nemű ha-
gyatékot felvásárolok. Ha kell, házhoz is 
megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Duguláselhárítás, csatorna kamerázás 
csőgörénnyel, magasnyomású gép-
pel magánszemélyeknek, közületek-
nek is. A hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy +36/30-
300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, álló ka-
zánok javítása, cseréje, vízfűtés szere-
lés minden technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítása, 
cseréje. Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőtlenítése. Hívjon bizalommal! 
+36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes kamerás 
készülékek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja minden-
féle szivattyú javítását, szerelését, tele-
pítését magánszemélyeknek, közüle-
teknek is. Szivattyúzás, vagyonmentés 
0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kíná-
ló pultok, sokkolók szakszerű javítása 
0-24 óráig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szaksze-
rű javítása, telepítése akár alpin tech-
nikával is. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-247-
9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 4WD 
garázsban tartott, hitel átvállalással el-
adó, kizárólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.
1300 köbcentis, megkímélt állapotú 
ezüstmetál színű Suzuki Swift eladó. 
2002-es évjáratú, elektromos ablak-
emelők, dupla légzsák. I.ár: 500.000 Ft. 
Tel.: +36/70-330-7528.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

07-én egy miskolci férfi je-
lentette be a rendőrségre, hogy 
a város belterületén defektet 
kapott az autója, ami miatt az 
út szélére leállt, s amíg az el-
akadás jelző háromszög kihe-
lyezésével foglalatoskodott, az 
idő alatt az autóhoz odament 
egy ismeretlen személy, és az 
ún. anyósülésen lévő mellé-
nyét kiemelte, amiben 302.000 
Ft készpénze volt, s azzal eltá-
vozott.

07-én délután egy helyi asz-
szonyt tartott vissza az egyik 
áruház biztonsági őre, aki 960 
Ft értékben árut lopott. A tol-
vaj ellen szabálysértési eljárás 
indult. 

09-én délelőtt egy helyi asz-
szonyt bántalmaztak a szom-
szédjai, mely miatt könnyű sé-
rüléseket szenvedett. 

09-én a karcagi MÁV állo-
más kerékpártárolójából az 
oda kulcsos lezáróval lezárt 
piros színű biciklit lopta el is-
meretlen tettes, amivel a sér-
tettnek 16.200 Ft kárt okozott.

10-én nappal 20 perc idő 

alatt egy karcagi üzlet előtt, 
másik kerékpárhoz kulcsos le-
záróval lezárt Hollandiából 
származó alu. vázas 26-os fér-
fi NEUSER MISTRAL kerék-
párt lopott el ismeretlen sze-
mély, amivel 70.000 Ft kárt 
okozott. 

10-én délután ittas segéd-
motor kerékpárossal szem-
ben intézkedett a rendőr, aki-
től vezetői engedélyét is elvette 
és ellene büntetőeljárást kez-
deményezett.

10-én este egy berekfür-
dői sörözőben két férfi szólal-
kozott össze, majd dulakodás 
alakult ki közöttük, mely so-
rán egyikük eleset és a bejá-
rati ajtó üvegét kitörte, amivel 
3.000 Ft rongálási kárt oko-
zott. 

11-én a karcagi fürdő előt-
ti kerékpártárolóból lopott el 
a tolvaj egy sötétkék színű, 26-
os női MTB kerékpárt, amivel 
10.000 Ft kárt okozott a sér-
tettnek.
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2011. szeptember 16. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kenyérszentelés
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Téma: kezdődnek a felújítási 

munkák
 Karcagi Hírek
 Óvoda felújítás
 Gyermek horgászverseny
 Elkészült a plébánia
 Háttér
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: népszerű a művészet-

oktatás Karcagon
20.10  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 Senior koncert

2011. szeptember 20-21. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - református 

istentisztelet
19.10  Karcagi Hírek

19.40  A Gyöngy Ének I. rész 
20.:05  Karcag Sport: 
 Karcag SE ifi - JVSE-

ROSENBERGER 
Jászárokszállás ifi

2011. szeptember 22. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek 
18.15  Egészség Klub
18.40  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László pol-

gármester
 Téma: Testületi döntés után
 Karcagi Hírek
 Elismerés a kórház gyermek-

osztályának
 Fotókiállítás 
 Kettérepesztette a villám a 

járdát
 Háttér
 Téma: Kitüntetésben része-

sült I. rész
20.10  Nagykun Polgári Kör vendé-

ge volt Giro Szász András

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. szeptember 10.
Péntek Csilla – Kerekes Jó-
zsef
Szendrei Brigitta Judit – 
Szopkó Tibor László
Gacsal Eszter – Tóth Roland

Születés

Varga Tünde – Bíró Sándor
Kg., Kátai G. utca 5. Zsófia
Balla Katalin – Béres Attila
Kg., Bethlen G. utca 47. Dó-
ra

Halálozás

Czinege István
Kg., Hajnal u. 11/h. (1951.)
Ferenczi Sándor
Karcag (1941.)
Olajos István Mihály
Karcag (1949.)
Raffai Imréné (Nagy Róza)
Kg., Duna u. 39. (1927.)

Lapzárta: kedd 
12 óra

Labdarúgás

Karcag – Jászárokszállás 
1:2 (0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Mun-
kácsi L. (Skultéri Cs., Farkas 
D.)

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Kovács Cs., Bukovszki, Szí-
vós Gy., Szentannai, Erdei 
(Orosz), Henk (Fodor B.), Ba-
logh R., Szívós G., Földi (Sző-
ke R.)

Edző: Orosz István
Az első percben Bukovszki 

lövését Papp megfogta. A hu-
szonötödik percben Tóth nagy 
erejű lövését Móga védte. Az 
ötvenharmadik percben egy 
jobbról érkező beadást Tóth 
10 méterről kapásból a kapu-
ra lőtte. A labda Mógát érint-
ve a hálóba gurult (0:1). A hat-
vanharmadik percben az előre 
törő Kovács Cs. 30 m-ről lőtte 
a gólját (1:1). A hetvenegyedik 
percben egy szögletet követő-
en a lepattanó labdát a szem-
füles Nagy közelről a hálóba 
gurította (1:2).

Jók: Kovács Cs., Bukovszki, 

ill. Nagy, Kaszab, Gergely, 
Tóth

Orosz István: Sajnos 
megint nem sikerült pontot 
szereznünk.

Szabó Imre: Megtört az át-
kom, mert még Karcagon so-
hasem sikerült nyerni, úgy ér-
zem, hogy egy góllal jobbak 
voltunk a fiatal jövő csapata 
ellen.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Jászárokszállás 4:1
Góllövők: Kovács, Székely, 
Lázók, Berczik.

Utánpótlás bajnokság

U 13-as korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 0:2
Góllövők: Tóth E., Györfy Gy.
U 15-ös korosztály: Hódme-
zővásárhely – Karcag 6:7
Góllövők: Kupai K. (3), 
Daróczi D. (2), Balogh D., Kö-
kény Cs.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 16. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 17. szombat
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 18. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 19. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 20. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 21. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 22. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Szeptember 23. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Asztalitenisz NB III. Észak-Alföld régió
I. forduló
Kováts DSE Karcag – Vásárosnamény 8:10
Karcagi győzelmek: Skumáth István – Börzsei Krisztián 

párosban 1 győzelem. Egyéniben: Skumáth István 4 győze-
lem, Börzsei Krisztián 3 győzelem.

Csornai Csaba: Az ukrán NB-s játékosokkal felálló 
Vásárosnamény óriási küzdelemben nyerte meg a mérkő-
zést.

A karcagi asztaliteniszezők legközelebb szeptember 16-
án Szolnokon játszanak.

Megyei I. osztályú bajnokság
Kováts DSE Karcag – Jászberény 4:14
Karcagi győzelmek: Szepesi Bence – Kovács Miklós pá-

rosban 1 győzelem. Egyéniben: Szepesi Bence 3 győzelem.
Csornai Csaba: A volt NB III-as és NB II-es játékosokkal 

felálló, erős játékerőt képvisel Jászberény biztos győzelmet 
aratott. Megemlíteném Szepesi Bencét, aki kiemelkedően 
szerepelt, a négy mérkőzésen – három egyéniben és páros-
ban.

II. forduló
Jászapáti SE – Kováts M. DSE Karcag 9:9
Karcagi győzelmek: Kovács Miklós – Nagy Lajos páros-

ban 1 győzelem. Egyéniben: Csornai Csaba, Kovács Miklós, 
Nagy Lajos, Varga Csaba 2-2 győzelem.

Csornai Csaba: A kiváló játékerőt képviselő jászapáti ott-
honában szoros mérkőzésen igazságos pontosztozkodás 
született.

B. I.

II. Thomas műfüves kispályás labdarúgó 
bajnokság

VIII. forduló, szeptember 11.
Eredmények: Flottok – Szuperinfó 1:2, Ökodízel – Brigád 
6:1, Armacomp – Multi Tec 4:0, Thomas – Origó 4:7, Blades 
– Família 1:5

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 2011. évben 
ismét ügyfélfogadást tart.

Helye: a Városháza fsz. 47-
es számú irodájában.

Ideje: minden hónap első 
csütörtökén 9-11 óra között.


