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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Iskolakezdés

A tanévkezdés alkalmából a város oktatási intézményeibe lá-
togatott Dobos László polgármester. Az intézményekben az 
új tanév első tapasztalatairól, a beiskolázás eredményeiről 
tájékozódott és meglátogatta az elsősöket is. Felvételünk az 
Arany János tagiskolában készült.

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban 

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

istentisztelet lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Az alternatív növények ter-
mesztése és felhasználási le-
hetőségeik volt a témája a DE 
AGTC KIK Karcagi Kuta-
tó Intézete által szeptember 
15-én megrendezett tanács-
kozásnak. Dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter 
köszöntője után a meghívott 
– agrár- és élelmiszer-ipari 
szakemberek, orvosok, vala-
mint az intézet munkatársai 
foglalták össze a kutatások 
eddigi tapasztalatait.

Az alternatív növények azok 
a növényféleségek, amelyeket 
ma Magyarországon már kis 
területen termesztenek, ám na-
gyon sok szempontból hasznos 
növények. A kutatóbeli tanács-

kozás elsősorban a kölessel, a 
cirokkal és a szegletes lednek-
kel kapcsolatos kutatások ered-
ményeit részletezte.

- Ezek ezen a tájon régóta 
tradicionális élelmiszer növé-
nyek – mondta kérdéseinkre 
dr. Blaskó Lajos, a kutató inté-
zet vezetője a tanácskozás szü-
netében -, de még nagyon sok 
lehetőség van bennük. Példá-
ul gluténmentes liszt állítható 
elő belőlük.

- Tehát segítség a 
lisztérzékenyeknek?

- Igen. A gluténmentes 
lisztet fogyaszthatják a 
lisztérzékenyek. Fontos ered-
mény ez a lehetőség, mert 
ma Európa lakosságából már 

csaknem minden századik 
ember ebben a betegségben 
szenved. A hagyományos ga-
bonaféléket helyettesítheti két 
itt ismertetett növényünk – a 
köles és a cirok.

- A kölest – főleg az utóbbi 
idők híradásai nyomán – azt 
hiszem már igen sokan isme-
rik. A cirokfogyasztás viszont 
– nekem legalábbis – újdon-
ságnak tetszik.

- A köles valóban régi táp-
láléknövényünk és a fogyasz-
tása ismét terjedőben, felfu-
tóban van. Amellett, hogy 
gluténmentes, számos más 
előnye is van. A cirok – és va-
lóban kevesen tudják – szin-
tén alkalmas ilyen célok-
ra. Nagyon sok változata van. 
Mind rokonok, de más és más 
tulajdonságuk kerül előtér-
be. Innen van, hogy cirokból 
seprűt éppen úgy készítenek, 
mint takarmányt, sört vagy 
táplálékot. Van ugyanis az ún. 
szemescirok, aminek a szem-
termését használják fel, és eb-
ből is gluténmentes liszt állít-
ható elő. Hasonlóan lehet fel-
dolgozni, mint a kölest.

Tanácskozás a Kutató Intézetben

Alternatív növények

Folytatás a 2. oldalon

Szeptember 14-én ismét so-
ron kívüli testületi ülésre ke-
rült sor a Városházán, mely-
nek alkalmával elsősorban 
költségvetési és beruházá-
si ügyekben kerültek napiren-
di pontok megtárgyalásra. Az 
első pont a városi költségve-
tés 2011. évi első félévi végre-
hajtásáról szólt. Az idevágó 
többszörösen módosított ren-
delet az idei költségvetés bevé-
teli-, és kiadási előirányzatá-
nak fő összegét 8.887.790 ezer 
forintban határozta meg. Az 
előirányzathoz viszonyítva az 
első félévben a bevétel 39,1%-
ban, a kiadás pedig 38,3%-ban 
teljesült. A beszámoló össze-
foglalója kitér arra, hogy „...a 
tervezett kiadások, fejlesztések 
pénzügyi szükségletének telje-
sítése az I. félévben megfelelő 

ütemben, a fedezet folyamatos 
biztosításával valósult meg.” 
Lejjebb azonban megjegyzés-
re került, hogy „a költségvetés 
egyensúlyának és a mindenko-
ri likviditás megtartása érde-
kében azonban a költségvetés 
intézményi végrehajtását fo-
lyamatosan, illetve az év má-
sodik felében havonként rész-
letesen felül kell vizsgálni. (…) 
fontos kiemelnünk azt a lénye-
ges körülményt, hogy az Erste 
Bank Hungary Zrt. még a mai 
napig sem engedte ki a műkö-
dési célú kötvényforrásból a 
még bent lévő 250 millió Ft-ot.”

Ez alkalommal az évi költ-
ségvetési rendelet módosításá-
ra is sor került. A rendelet-ter-
vezet tartalmazza a központi 
költségvetésből időközben le-
bontott támogatásokat, hozzá-

járulásokat, valamint az utób-
bi hónapokban történ költség-
vetési szervek összevonásából, 
átszervezéséből adódó válto-
zásokat. Ezek alapján a terve-
zet (-) 831.242 ezer Ft-os be-
vételi-, és kiadási előirányzat 
csökkenést tartalmaz. A mó-
dosítást 2 „nem” szavazat mel-
lett fogadta el a testület.

Az önkormányzat koráb-
ban határozatban döntött ar-
ról, hogy ajánlatot kér a jelen-
legi számlavezető pénzintézet-
től, egy meglévő folyószámla 
hitelkeretet módosító, azt ki-
egészítő, legkésőbb 2012. de-
cember 31-ei lejáratú, maxi-
mum 300 millió forint összegű 
plusz hitelkeret biztosítására. 
A Raiffeisen Bank Zrt. erre az 

Testületi ülés

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Nagy-
kun Látogatóközpont és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár közös szervezésében zajlott le a Kulturá-
lis Örökség Napjai című rendezvény idei programsorozata. A 
szeptember 17-i kulturális megmozdulás a zene jegyében telt. 
Az Erkel Ferenc iskola, a Városháza és a Látogatóközpont udva-
rán a zeneiskola növendékei, a Nagykun Honvédbanda és a Ma-
gánének Tanszak adott sikeres koncertet. A helyszíneket Elek 
György vezetésével várostörténeti séta kötötte össze. 

Cserépkályhások találkozója

Karcagon rendezte meg idei Népi Cserépkályhás Találkozó-
ját a Magyar Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók 
Ipartestülete. A hét éve alakult és mintegy százötven mestert 
számláló MACSOI rendszeresen szervez találkozókat, ahol a 
szakma kérdéseiről hallgathatnak előadásokat a mesterek. A 
karcagi esemény házigazdája T. Szabó Pál kályhásmester volt.

A Kulturális Örökség Napjai

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Alsó, 
közép, felső

A címben lévő jelzők több fogalom-
hoz kapcsolhatók. Ám ha egy rendszer-
hez kapcsoljuk, az általában az oktatás 
intézményrendszere. Ez az egyik leg-
fontosabb társadalmi alrendszer, ame-
lyet nem hiszem, hogy indokolni kellene, 
hogy miért. Nagyon sok családot érint, 
különösen ahol gyermekek vannak. Az 
is nyilvánvaló, hogy ennél az intézmény-
rendszernél is ki kell javítani a fölhalmo-
zódott rendszerhibákat, és át kell alakí-
tani. Az idei költségvetésnek ez is nagy 
gondot fog jelenteni és nagy vitákat fog 
indukálni. A laikus állampolgárokat per-
sze nem nagyon érdeklik a költségve-
tési sarokszámok és az ebből kialaku-
ló „számháborúk”. Csupán azok a rész-
letek, amelyek a privát családi büdzsét 
befolyásolják: a tandíj, ösztöndíj, kollé-
giumi díj, stb. Továbbá az az akut gond, 
amelyben az elmúlt két évtizedben az 
állam eléggé magára hagyta őket: az in-
tézményválasztás gondja. A társadalom 
igénye a piacképes tudás megválasztá-
sára – magyarán, az hogy a meglévő tu-
dással, végzettséggel el tudnak-e he-
lyezkedni a tanulmányaikat befejezők. 
Valamint az, hogy a megszerzett tudást, 
szakértelmet milyen formában vihetik 
ki külföldre. (Még akkor is, ha netán egy 
frissen végzett cukrász Bécsben akar-
na cukrászdát nyitni?). Utóbbiakról több 
tanulmányt írtak már, még fölsorolni 
sem lehetne. Érdekességképpen ismét 
Klébersberg Kuno, 80 évvel ezelőtti kul-
tuszminiszter sorait idézem – aki a múlt 
század kiemelkedő államférfija volt: „…
Minden tanév elején ismétlem a szülők-
nek 0- különösen a vagyontalanoknak és 
sajnos ilyen a szülők zöme -, hogy ne en-
gedjék gyermekeiket tömegesen a jogi 
pályára és a szellemi tudományokra to-
lódni. A hivatalnokok száma lecsökkent, 
ami úgy történt, hogy az idősebb kor-
osztályok elmentek és ma a létszám fia-
talabb emberekből áll, akik még jó ide-
ig szolgálnak, így kevés lesz az üresedés 
és takarékossági okokból a megüresedő 
állások egy részét sem töltik majd be. A 
jogi és általában az impraktikus stúdiu-
mok, ide nem számítva a modern nyel-
veket és az irodalmakat, a megélhetés 
szempontjából zsákutcába vezetnek. 
Senkinek sem lesz tehát joga jogi dip-
lomát mutogatva állást követelni. Ezért 
erősítem műegyetemünket, ezért léte-
sítek ott új tanszékeket, most éppen a 
városépítésit, melyet a gyöngefeszült-
ségű áramok (rádió) katedrája és az ae-
rodinamika tanszéke követ majd. Ezért 
szerelem fel a műegyetem laboratóriu-
mait és támogatom a természettudomá-
nyi kutatást. De a népiskolából, középis-
kolából és egyetemből összetevődő ál-
talános iskolai szervezet gyakorlativá fej-
lesztésénél nem állhatunk meg, hanem 
ezen túlmenőleg a gazdasági szakokta-
tás rendszerét is igyekszem kiépíteni…”

Hát, igen. Lehet azt mondani, más 
idők voltak akkor és mennyi víz lefolyt a 
Dunán. Magyarország lakossága pedig 
az 1920 -as népszámlálás szerint alig volt 
csupán 8 millió…

- ács -

HÍREK
Programajánlat

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár 

5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
Telefon: 59/503-224

Színházbérlet
A Déryné Kulturális, Turisz-

tikai, Sport Központ és Könyv-
tár meghirdeti 4 előadásra szóló 
színházbérletét a 2011/2012. szín-
házi évadra a budapesti Körúti 
Színház vendégjátékára.

A régi bérletesek és az új érdek-
lődők október 3-tól vásárolhatják 
meg változatlan áron a bérleteket 
a Közönségszolgálati Irodában.

1-10. sor: 8.000.- Ft
11-19. sor: 6.500.- Ft
Erkély páholy: 8.000.- Ft
Erkély szék: 6.500.- Ft
Előadások:

1. Dr. Vitéz Miklós-Vadnai Lász-
ló: Meseautó - NOVEMBERben

2.  Eisemann Mihály-Szilágyi 
László: Én, és a kisöcsém 

3. Marcell Archard: A bolond 
lány

4. Galambos-Turcsán-Meskó: 
Kell egy színház
A műsor és időpont változatás 

jogát fenntartjuk!

Néptánc – Toporgók, 
Zsiba csoportok

A foglalkozások időpontja a 
2011/2012. tanévben
Toporgók
 Kedd 17.00-18.00
 Péntek 17.00-18.00
Zsiba Szerda 17.00-18.00
 Péntek 17.00-18.00
Első foglalkozás:
Toporgók
 2011.október 4. ( kedd)
Zsiba
 2011.október 5. ( szerda)
Szülői értekezlet
Toporgók 2011. október 4.( kedd) 

16.30
Zsiba 2011. október 5.( szerda) 

16.30
Szeretettel várjuk a táncos 

lábú érdeklődőket!

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)

„Kátai Program”
Kórházfelújítás a nagykunságiak egészségéért

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4. pályázatával kapcsolat-
ban 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 
érintő változásokról.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

A Kutató Intézet a köles 
szempontjából jelentős előny-
ben van, hiszen az ország-
ban pillanatnyilag állami-
lag elismert 7-8 fajtából öt a 
DE AGTC kutatóintézeteinél 
– Nyíregyházán és Karcagon 
– van. Tehát ezek az intézetek 
tartják fenn a fajtát, állítják 
elő a vetőmagot.

- Több szempont szerint 
vizsgálták a szóban forgó nö-
vényeket, hiszen az agrárszak-
emberek eredményei mellett az 
értékesítésről és például a köles 

táplálkozás-élettani jelentősé-
géről is hallhattunk.

- Komplex oldalról igyekez-
tünk megvilágítani a lehetősé-
get, ezért kértünk fel előadók-
nak különböző szakembere-
ket. Először hangzott el pl. egy 
orvos részéről ezen termények 
jelentősége és először hang-
zott el előadás az értékesítés-
sel, menedzseléssel kapcsolat-
ban. Nagy dolog, mert a kö-
lest el lehet adni úgy is, mint 
madáreleséget, de akkor nem 
fogja hozni azt a hasznot és je-
lentőséget, ami benne rejlik. A 
mi feladatunk, hogy feltárjuk 

és ismertté tegyük az emlí-
tett növényekben rejlő értéke-
ket. A kutatásnak – amelyben 
együtt dolgozunk a Közpon-
ti Élelmiszer-ipari Kutatóval 
– ez a legfontosabb célkitűzé-
se. Pályázatunk van rá, amely-
nek most zárul az első éve. A 
tanácskozással az eddigi ered-
ményeket kívántuk megmu-
tatni a nagyközönségnek. Sze-
rencsére a gazdálkodók közül 
is szép számmal jelen voltak. 
Reméljük, sokan kedvet kap-
tak, hogy ezeket az értékes nö-
vényeket termesszék.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Alternatív növények

Köszönet
Kedves Szülők, Hozzátartozók!
A református általános iskola vezetősége és a diák-

önkormányzat nevében megköszönjük az őszi hulla-
dékgyűjtésben való aktív részvételt, segítséget.

Iskolavezetés

Meghívó
„ A zene az örökkévalóság előlege”
címmel a Karcagi Nagykun Református Általános 

Iskola szeptember 29-én 14:30-kor diákhangverseny 
keretében emlékezik meg a Zene Világnapjáról a Re-
formátus Nagytemplomban.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
Iskolavezetés

Lányok, Fiúk Figyelem!
A Dalma Dance Club minden szerdán várja a 
Déryné Kulturális Központ földszinti színház-
termébe a táncolni szerető fiúkat és lányokat! 
Vezeti: Györfi Dalma
15:00 órától: Dalma Dance Club 2-es csoport – 
alsó tagozatosok (7-11 éves korig)
16:00 órától: Dalma Dance Club 1-es csoport – 
óvodás korosztály (4-6 éves korig)
17:00 órától: Dalma Dance Club 3-as csoport – 
felső tagozatosok ( 12 éves kortól)
Balett – klasszikus balett alapok, kortárs, 
graham-, és jazz technikák. Vezeti: Ecsedi Szilvia
Információ: Györfi Dalma
Telefon: 30/349-4266
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Par la men ti Nap ló

A hétfő esti szavazás pontot 
tett a devizahitelek végtörlesz-
tésének jogszabályi szakaszá-
ra. A vita azt hozta, amit várni 
lehetett. Sokak számára a tör-
ténet inkább a bankokról szólt, 
kevésbé az emberekről. Kar-
cagi fogadóórám gyakori ese-
te volt mostanában, amikor az 
ügyféllel együtt tanakodtunk 
azon, mit lehet tenni a devi-
zahitel duplájára nőtt törlesz-
tő részletével. Családok, embe-
ri sorsok vannak a hitelek mö-
gött, sokszor egy szülői életút 
fedezete (lakás, családi ház) áll 
a gyermekek svájci frankos hi-
tele mögött. A hétfői parlamenti 
vita nem erről adott képet, több 
hozzászólásban inkább a pénz-
intézetek félelmeiről.

Másnap – kedden – a jegy-

bank elnöke bejelentette, hogy 
a jegybanki tartalékból segí-
teni fogják a bankokat, a vég-
törlesztések megoldásában. 
Mindez váratlan, de örömteli 
volt azok után, hogy egy ame-
rikai diplomáciai táviratban 
arról olvashattunk: a jegy-
bank elnöke egy árva forintot 
sem adott volna az adózók-
nak segítségül. Tanulják meg, 
mivel jár a hitel! Persze elfe-
lejtkezett arról, hogyan húz-
ták csőbe az embereket az el-
múlt években. Olcsó deviza-
hitel? Fogd és vidd! Reklámok 
áradata szólt arról, hogy nulla 
forinttal is lehet kocsihoz, la-
káshoz, üdüléshez jutni. A fi-
zetés ráér később. Nagyon ke-
vés hang hallatszott arról, mit 
is jelent az árfolyamváltozás.

No, de vissza a döntéshez! 
Az adózóknak december vé-
géig van lehetősége arra a tör-
vény szerint, hogy éljenek a 
lehetőséggel. Egy összegben 
törleszthetnek, a bank nem 
számolhat fel semmilyen költ-
séget. A banki reakciók vegye-
sek voltak, de végre megjelent 
a józanabb felfogás is. Néhány 
bank forint alapú hitelt indít 
azért, hogy a devizahitelt – ha 
nem is tudja, az ügyfél vissza-
fizetni- lecserélje forint hitel-
re.

Mindenki alkalmazkodni 
tud egy új helyzethez, ha van 
erre képessége és akarata. A 
magyar pénzintézetek elkezd-
ték felvenni a tempót. 

Varga Mihály

Megnyílt a törlesztés lehetősége

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Október 1-2. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

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.

ajánlatát megtette, majd több-
szöri újratárgyalás után a Kép-
viselő-testület határozatban fo-
gadta el. Ennek értelmében, az 
önkormányzat forgalomképes 
ingatlanokat nyújt biztosítékul 
a hitelszerződés lejártáig. Dr. 
Lukács László György jobbikos 
képviselő vitatta az ehhez kap-
csolódó értékbecslések helyes-
ségét. Kovács Sándor válaszá-
ban kiemelte, hogy az önkor-
mányzat évtizedek óta gyűj-
tötte az ingatlanvagyonát, pl. 
üzlethelyiségek, lakások, ter-
mőterületek formájában, ki-
fejezetten azzal a céllal, hogy 
azokat adott körülmények kö-
zött például pályázatok önere-
jének biztosítására fel tudják 
használni. A napirendi pontot 
két „nem” szavazat mellett fo-
gadták el.

A testület továbbá elfogadta 
azt az előterjesztést, melynek 
értelmében pályázatot nyúj-
tanak be a műfüves labdarú-
gó pálya melletti öltözőkomp-
lexum lapos tetejének szigete-
lése érdekében.

Emellett azonban a képvi-
selők döntöttek két pályázat 

megvalósításától való visszalé-
pésről is. Az egyik az Kossuth 
Lajos utca – Attila utca útbur-
kolat szélesítése, meglévő bur-
kolat megerősítése volt, a má-
sik pedig „A Nagykunság fő-
tere – Karcag városközpont 
funkcióbővítő fejlesztése” elne-
vezésű projekt volt. Az első pá-
lyázat esetében azért döntöt-
tek így, mert az elszámolható 
összköltséget 24.626.387 Ft-tal 
csökkentette a bíráló bizottság 
a szerződés megkötéséhez. A 
második pályázat esetében pe-
dig a 2011. évi költségvetés elő-
készítése kapcsán nyert meg-
állapítást, hogy a beruházások 
megvalósításához szükséges 
saját források összege nem áll 
rendelkezésre, ehhez pedig hi-
telfelvételre lenne szükség. Saj-
nálatos módon, azonban a hi-
telfolyósítás feltételei előny-
telennek bizonyultak. Több 
képviselő is elmondta hozzá-
szólásában, hogy ezekről a be-
ruházásokról nem mondanak 
le, hanem egy másik, előnyö-
sebb – ahogy fogalmaztak – 
intenzívebb támogatási formát 
választanak a megvalósításuk-
hoz. 

Cselényi Csaba  

Folytatás az 1. oldalról

Bolgár-Magyar Művészeti Gála

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a „Bolgár és magyar kultúrával a szívünkben” című gá-
laműsorra.
Helyszín: Déryné Kulturális Központ színházterme (Kar-

cag, Dózsa Gy. u. 5-7.)
Időpont: 2011. október 8. (szombat) 17 óra.
Belépődíj: 400 Ft.
A műsorban fellépnek: Meraklii bolgár Néptáncegyüttes 

(Ivailovgrad), Biljana Néptáncegyüttes (Karcag), Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium Énekkara, DMIK 
Pántlika és Bokréta néptánccsoportjai (Karcag), Karcagi 
Citerakör, Árvalányhaj Kamara Néptáncegyüttes (Bucsa).
A műsor után bolgár táncház.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Testületi ülés

A nyári szezon végén, szep-
tember harmadik hétvégén 
rendezi meg a helyi motoros 
találkozóját a Karcagi Moto-
ros Egyesület. A későinek tű-
nő időpont nem probléma, 
mondják ennek az életformá-
nak a kedvelői, és a távolság 
sem, hiszen mobil csapatról 
van szó. Legfeljebb az időjá-
rás fullaszthatja esőbe és sár-
ba a bulit, de most az sem volt. 
A remek időnek köszönhetően 
a karcagi kempingben hatszáz 
motoros vert sátrat pár napra.

 Sántha László, a karcagi 
motorosok vezetője elmondá-
sa szerint Tatbányától a Sár-
rétig képviselve voltak a ma-
gyarországi ismerősök, de 
még a határon túli Tornaljáról 
és Szatmárnémetiből is érke-
zett egy-egy csoport.

A jubiláló (10.) karcagi ta-
lálkozó a szokásos rendez-
vényeket hozta. A színpadon 
összesen tíz együttes (köz-
tük pl. Kalapács József és a 
Maximus, az AB/CD, a Mát-
rix, Sinful Passions stb.) pro-

dukcióját láthatták, volt mo-
toros felvonulás, meg az el-
maradhatatlan sörivó, sörevő, 
virslievő, dugattyúdobó verse-
nyek. Szóval jó buli volt.

Elek György

Jubiláló motorosok

Karate
Szombaton tizenegyedik al-

kalommal rendezték meg a 
Sportcsarnokban az Országos 
Kyokushin Karate versenyt. A 
ma már országos elismertség-
nek örvendő alkalomra az idén 
harminchárom szakosztály és 
klub küldte el versenyzőit, s 
reggeli kata gyakorlatok után 
kezdődő összecsapásokon két-
százhúsz versenyző mérte ösz-
sze tudását.

A karcagiak eredményei: III. 
Fazekas Bence (KSE) gyermek 
II. korcsoport; III. Balogh Dóra 
gyermek I. korcsoport; II. Ha-
lasi Fruzsina felnőtt 60 kg; III. 
Pékné Pap Beáta felnőtt +60 kg.
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Kunhalom Polgári Kör

Új amerikai vendégtanár
Indul a kör őszi előadás 

sorozata! Szeptember 26-
án a szokásos időben és he-
lyen, hétfőn fél hattól, a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyv-
tár első emeleti klubtermében 
Christian Chorba, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium fi-
atal amerikai vendégtanára 

lesz a Kunhalom Polgári Kör 
előadója. A jól érthető angol 
nyelvű bemutatkozás meg-
hallgatására és az azt köve-
tő hasznos és érdekes beszél-
getésre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, s remél-
jük, hogy sokan kihasználják 
a Washingtonból érkezett lek-
tor nyújtotta ritka lehetőséget! 
See you on Monday.

V. Gy.

Pályázati felhívás!
A Lakiteleki Népfőiskola 2 fordulóból álló pályázatot hir-

det a Kárpát-medence 9-12. osztályos középiskolás diákjai 
számára „Hungarikumok, nemzeti kincsek” címmel.

I. A pályázónak az 1. fordulóban be kell mutatni egy, a 
környezetében található természeti, épített vagy szellemi 
értéket. A bemutatott helyi értékek között lehet egyedi ter-
mék, amely régi technológiával készül, helyi specialitású 
étel, ital, különleges munkát végző kézműves, mesterember, 
helyi hagyomány, illetve olyan épület is, amely a helyi örök-
ség részét képezi.

Formai követelmények: 
- a pályázati anyag tartalmazza a pályázó nevét, korát, az 

iskolája nevét, értesítési címét (lakcím, telefon, email)
- minimum 1 oldal, maximum 3 oldal géppel írva (M. 

Word formában, 12-es betűtípus)
- fotó,- ill. egyéb dokumentáció
Beküldési határidő: 2011. október 10.
Beküldési cím: Lakiteleki Népfőiskola, 6065 Lakitelek, 

Felsőalpár 3.
II. A pályázónak a 2. fordulóban az alábbi témák valame-

lyikét kell bemutatnia esszé formájában:
- Nemzeti értékeink szerepe az idegenforgalomban, 

hungarikumok a turizmusban.
- Nemzeti létünk 1100 éves értékei, nemzeti karakterünk 

megőrzése a XXI. században.
Formai követelmények:
-  minimum 2 oldal, maximum 5 oldal géppel írva (M. 

Word formában, 12-es betűtípus)
Beküldési határidő: 2011. október 21.

A 10 legeredményesebb pályázó személyesen mutatja be 
munkáját a Lakiteleki Népfőiskolán 2011. november 16-17-
én.

Díjak:  
I. helyezett 50 000 Ft
II. helyezett 30 000 Ft
III. helyezett 20 000 Ft.
További információ: Juhász Pintér Pál, tel.: 70/341-5263.

Lezsák Sándor
az Országgyűlés alelnöke,

a Lakiteleki Népfőiskola vezetője

Iskolai pályázat
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tá-

jékoztatja a lakosságot, hogy hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű általános és középiskolás gyermekek 
számára lehetőség van az Útravaló-Macika ösztöndíjprog-
ram esélyegyenlőségi ösztöndíjra pályázni.

Az ösztöndíjprogramban a pedagógusok mentorként 
vesznek részt, ezért forduljanak a részletekért az osztályfő-
nökökhöz. Irodánk is szívesen nyújt tájékoztatást az 59/311-
410-es és a 06/30-381-6403-as telefonszámokon vagy sze-
mélyesen a Kossuth tér 14. sz. alatti irodahelyiségünkben.

Varga István Mici
CKÖ elnök

A karcagi határ apróvad állo-
mányát a tavalyelőtti aszály és a 
tavalyi esős hónapok is jelentő-
sen leapasztották. Egy őszi in-
terjúban már az is elhangzott, 
hogy a fácán és a nyúl vadásza-
tát nemcsak korlátozták, hanem 
leállították. A tél vége felé Szabó 
Pál fővadász (Nagykun Vadász-
társaság, Karcag) e két vadfaj 
kritikus visszaeséséről beszélt. 
A 2011-es tavasz és nyár jól ala-
kult, a legtöbb gazdálkodó leg-
alábbis elégedett. Azt meg még 
korábban egy vadásztól hallot-
tam, hogy amilyen év van a gaz-
dálkodásban, körülbelül olyan 
várható a vadgazdálkodásban 
is. Helyreigazodott-e már a ha-
tár vadállománya? - tettük fel a 
kérdést Szabó Pál fővadásznak.

- Az idei év hál’ Istennek jó 
volt és eddig mondhatni, hogy 
szaporulatot látunk. Sajnos a ta-
valyi és a tavalyelőtti évben any-
nyira lecsökkent a területen ta-
lálható apróvad szaporodóké-
pes törzsállománya, hogy ebben 
az évben csak a növelése lehet a 
célunk.

- Ez mit jelent?
- Azt, hogy a mostani jó sza-

porulat ellenére sem lélegezhe-
tünk fel. Még mindig a szapo-
rítás a legfontosabb feladat, hi-
szen a tízéves vadgazdálkodá-
si üzemtervünk is előírja, hogy 
mennyi vadállománynak kell 
lennie a területen. A külső té-
nyezőket legfeljebb azzal tud-
juk befolyásolni, ha nem va-
dászunk, vagy csak annyit, 
amennyit a természet elvisel.

- Tehát akkor teljes leállás 
vagy mérsékelt számú kilövés?

- Régebben az őz mellett a 
nyúl volt a vadásztársaságunk 
gazdálkodásának a „második 
lába”. Élő nyulat is értékesítet-
tünk és komoly darabszámot 
lövettünk ki külföldi bérvadá-

szokkal. Nagyon komoly be-
vételt adott, ami most nincs, és 
mondanom sem kell, nagyon 
hiányzik. Ezért is szeretnénk a 
régi szintre visszahozni a nyúl-
állományt. A jelenlegi hely-
zet biztató. A vadászatát tavaly 
szinte teljesen leállítottuk. Er-
re az évre van egy olyan döntés, 
hogy bérvadásztatás nem lesz, a 
tagság fejenként egy mezei nyu-
lat kap. Ez azt jelenti, hogy a 26  
ezer hektáron 80 darabot lő-
nénk le, ami mondhatni elenyé-
sző. A nyúlvadászati szezon ok-
tóber 1-gyel kezdődik. Előtte 
még lesz egy kontroll felmérés. 
A fácán esetében valamivel ked-
vezőbb a helyzet, mert azt tud-
juk nevelni. Az idén 7.400 fá-
cánt neveltünk. Ebből értékesí-
tettünk, és a területre is került.

- Az itteni őzállományról ta-
valy sem esett sok szó. Amint 
mondták, ennek a populáció-
ja stabil. Hogy „nyaraltak” az 
őzek?

- Az őzbak a trófeáját mindig 
télen növeszti, vagyis ebben az 
évben az előző évet produkál-
ja. Ebből is érthető az, hogy az 
idén kiemelkedő trófeával nem 
szolgálhattunk. Az őzet egyéb-
ként valóban úgy említhetjük, 
mint a területünk díszét és a 
legfontosabb bevételt adó for-
rását. Amellett, hogy errefelé a 
’60-as években jelent meg, mos-
tanra nagyon megerősödött, és 
továbbra is nagyon stabil az ál-
lománya.

- Eső-víz-vízivad. Gondo-
lom nem ilyen egyszerű, de a 
vívizvad bizonyára jól érezte 
magát errefelé tavaly.

- A tavalyi év a sok vízborí-
tással valóban nagyon kedvező 
helyzetet teremtett ennek a vad-
fajnak. Mostanra azonban a ta-
valyi hatalmas fertők teljesen 
kiszáradtak és maradtak a ko-

rábbi élőhelyi lehetőségek. Ilye-
nek például a rizsföldek, ami-
ből szerencsénkre az idén is 
van. Ezeken már folyik a kacsa-
félék vadászata és vadásztatá-
sa. A kacsavadászat nagyon fon-
tos a külföldi vendégek fogadá-
sa szempontjából, másrészt pe-
dig a tagságunknak egész éven 
át tartó vadászati lehetőséget 
biztosít. Ebben az évben jó a ka-
csák szaporulata. Van récénk. A 
vadászható lúdfélék még nem 
érkeztek meg. (A nagylilik és 
a vetési lúd vadászható, a nyári 
lúdnak, ami jelenleg is több ez-
res nagyságrendben van itt, vé-
dett a státusza.

- Vannak vadak, amik erre-
felé nem szívesen látott vendé-
gek, mert az apróvadas területen 
egyértelműen károkozók. Évek 
óta hallani a vaddisznók egyre 
gyakoribb feltűnéséről és a rókák 
elszaporodásáról. Ezekkel mi a 
helyzet?

- Vaddisznóból 2009-ben 74 
darabot, 2010-ben 84 darabot, 
az idén pedig eddig még 30 da-
rabot sem lőttünk. Tehát bizo-
nyára szaporodik az állománya, 
de hozzánk jelenleg a töredé-
ke jár be. Ez jó hír a vadgazdál-
kodás szempontjából, de rossz 
hír azoknak, akik szeretik va-
dászni. A rókaállomány keze-
lése és csökkentése nagyon fon-
tos, mert komoly károkat tud-
nak okozni. Itt Karcagon körül-
belül 500 rókát lőttünk ki ebben 
az évben.

- Mik az ősz egyéb feladatai?
- A szeptember és az október 

a télre való felkészüléssel telik. 
A fácán- és az őzetetőket kika-
száljuk, a vadföldjeink el van-
nak vetve – a minőségük válto-
zó. A téli takarmányt betárol-
tuk.

- Köszönöm a beszélgetést.
Elek György

A tanév befejezését 
követően iskolai kö-
zösségünk zarándok-
útra indult a francia-
országi Lyon mellett 
lévő marista anyaház-
ba.

A zarándok út cél-
ja az volt, hogy meg-
ismerjük azt a vidé-
ket, ahol Marcellin 
Champagnat a marista 
testvérek alapítója született, 
és megépítette az első marista 
anyaházat a Notre Dame de I’ 
Hermitage-t.

Másik célunk az volt, hogy 
legyünk közösen együtt isko-
lán kívül, hogy jobban megis-
merjük egymást, hogy megerő-
sítsük a Karcagon, iskolánkban 
formálódó marista közösséget.

Az út alatt meglátogattuk 
Champagnat atya szülőhá-
zát, szülőfaluját, megismertük 
gyökereit, végigjártuk életének 
fontos, meghatározó helyszíne-
it, megismertük Champagnat 
atyát, mint alapítót s, mint al-
kotó embert. Gyakran és sokat 
beszélgettünk a testvériségről, 
a nevelő közösségről, helyünk-

ről a nevelő közös-
ségben s arról, hogy 
mire hív bennünket 
az Isten ebben az új 
marista közösségben 
Karcagon, a mi isko-
lánkban. Ez az együtt 
töltött egy hét felejthe-
tetlen lesz mindannyi-
unk számára.

Szeretném köszöne-
temet kifejezni a Má-

ria iskolatestvérek Szerzetes-
rendnek, hogy az egész éves 
marista képzés befejezéseként 
részt vehettünk ezen a zarán-
dokúton, s hogy lelkileg feltöl-
tődve, a marista családhoz va-
ló tartozásban megerősödve 
kezdhetjük el az új tanévet.

Nagy Józsefné
Igazgatónő

Biztató az őszi vadállomány

Szent Pál Marista Általános Iskola hírei

Zarándokút Franciaországba



2011. szeptember 23. 5

A Magyar Országgyűlés 2011. június 4-én a 
nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvá-
nította július 22. napját. „Ez a nap nem csu-
pán a nemzetnek, hanem a keresztény Euró-
pának és a mai keresztény világ összességének 
az emléknapja. Ez a nap a hazafiságnak, önfel-
áldozásnak, emberi helytállásnak, az európai-
ságnak, európai összefogásnak és a keresztény-
ségnek máig élő példaképe” – szól a határozat.

A Lakiteleki Népfőiskola a nándorfehérvá-
ri diadal 555. esztendejében Kárpát-medencei 
történelem tanulmányi versenyt hirdet általá-
nos iskolás és középiskolás diákok részére.

A verseny témája Magyarország történelme 
a Hunyadiak korától a török Magyarországról 
való kiűzéséig, 1699-ig. A megmérettetésre há-
romfős csapatok jelentkezését várjuk. Három 
írásbeli forduló megoldása után a legjobb 20 
csapat középdöntőn vehet részt. Itt dől el, me-
lyik 12 csapat lesz a résztvevője a szóbeli dön-
tőnek 2012 márciusában a Lakiteleki Népfőis-
kolán.

A verseny védnöke Lezsák Sándor, az Or-
szággyűlés alelnöke; zsűrijének elnöke Dr. 
Szegfű László, a Szegedi Egyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kara történettudományi 
tanszékének nyugalmazott vezetője.

Minden iskolából, településről, baráti közös-

ségből tetszőleges számú csapat jelentkezhet az 
erőpróbára. A fődíj az általános iskolás és a kö-
zépiskolás korosztályban egyaránt Nándorfe-
hérvár erődjének meglátogatása 2012. július 
22-én. A döntőbe jutó csapatok értékes tárgy-
jutalmakban részesülnek.

A versenyre csapatonként 4000 Ft, illetve 15 
Euró a nevezési díj, melyet átutalással kérünk 
befizetni a Népfőiskola számlájára:

Népfőiskola Alapítvány (székhely: Lakitelek)
Belföldről: 52000018-15100106-00000000 

számlaszám;
Külföldről: HU61-5200-0018-1510-0106-

0000-0000 számlaszám, BIC: TAKBHUHB
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: 

„HADAK VILLÁMA”
Jelentkezési határidő: 2011. október 15.
A nevező csapatok számára az első írásbeli 

forduló feladataival együtt küldjük el a kötele-
ző források és az ajánlott irodalom jegyzékét, a 
verseny fordulóinak ütemezését. A feladatok a 
Népfőiskola honlapjáról (http://www.lakitelek.
hu/nepfoiskola) lesznek letölthetők.

További felvilágosítással örömmel szolgá-
lunk a 76/449–077, vagy a 70/931-7808-as szá-
mon (Olajos István iskolaigazgató).

Lakitelek Népfőiskola

„Hadak villáma” 

Ez a felhívás jelent meg a 
Magyar Közlekedési Klub 
közleményében 2010-ben, 
amelynek eredményeként: 
Örökbe fogadták a Vásártéri 
megállót.

Az „örökbefogadó” Kolozsi 
István nyugdíjas vasutas és 
kedves családja. A család 12 
éve él a köztudatban élő „Kis-

állomás” szolgálati lakásá-
ban, s azóta gondozza, ápolja 
az állomást és környező terü-
letét. Újra életre kelt ez a meg-
állóhely is, mióta a „Kispiros” 
ismételten szállítja az utaso-
kat Karcag és Tiszafüred kö-

zött. Az itt élő vasutas csa-
lád (a családban a két fiú is a 
MÁV alkalmazásában áll) a 
jógazda gondosságával törő-
dik a megállóhellyel és kör-
nyezetével: csinosítja, virágot 
ültet, tisztán tartja. Kérésükre 
eső beállóhely és pihenőpadok 
kerültek a megállóhely terüle-
tére. Az örökbefogadó figyeli 
a menetrend változását, észre-
vételeit, javaslatait jelzi a MÁV 
vezetése felé. Hitet, reményt 
ad számára az önkéntes mun-
ka végzéséhez a vasútnál eltöl-
tött több évtizedes munkája, a 
szakma szeretete, tisztelete. 

Példaértékű, követendő ez 
a tevékenység, hiszen 2011 az 
önkéntesség éve is.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

az Idegenforgalmi, 
Társadalmi kapcsolatok
bizottságának az elnöke

Jól telipakoltam a bőrön-
dömet és már indulhattunk 
is berekfürdőbe a gyógytesis 
táborba, amit Kun Mari-
ann gyógytestnevelő szerve-
zett. A szállás egy üdülőház-
ban volt a strand közelében. 
Miután megérkeztünk, elfog-
laltuk a szobáinkat és kipa-
koltunk. Reggelit, ebédet, va-
csorát egy közeli étteremben 

kaptunk. Szinte minden nap 
kétszer kimentünk vízi terápi-
ázni és úszni. Voltunk fizikai 
kísérleteken, csillagászati elő-
adásokon, megfigyeléseken, 
ahol távcsővel láttuk a Holdat, 
a Jupitert és a Napot. Nagyon 
érdekes volt. Részt vettünk 
két csapattal egy kalandtúrán, 
melyhez térképet kaptunk. 
Menet közben feladatokat kel-
lett megoldani. A vetélkedő 
vége egy játszótérhez vezetett, 

ahol jól éreztük magunkat. 
Ebéd után voltak foglalkozá-
sok: dekopázsolást és batiko-
lást tanultunk, ami nagyon 
tetszett. Délutánonként cse-
megéztünk, egészséges finom-
ságokat. Esténként viccet me-
séltünk, meg beszélgettünk, 
ha nem voltunk elég fáradtak. 
Csütörtök este volt egy közös 
szalonnasütés is. Este néhány 

lánnyal előadást adtunk elő, 
ami igen jól sikerült. Reggel 
elpakoltunk, elmentünk úsz-
ni, majd ebéd után vártuk a 
buszt és utaztunk haza. 

Nagyon tetszett a tábor! 
Mindenkinek ajánlom, sok új 
barátom lett. Remélem jövőre 
is, mehetek!

Sebők Viktória Edit 5.oszt.
Karcagi Általános Iskolai 

Központ 
Kiskulcsosi tagiskola

Fogadj örökbe egy állomást!Gyógytestnevelés tábor

Kárpát-medencei történelmi vetélkedő
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2011-ben az ösztöndíjat az a tehetséges és szoci-
álisan hátrányos helyzetű, karcagi lakóhellyel ren-
delkező fiatal igényelheti, aki az alábbi feltételeknek 
megfelel:

a) az ország valamely felsőoktatási intézményé-
ben tanuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatja tanulmányait,

b) az ország valamely középiskolájának (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) nappali tago-
zatos tanulója (9-15. osztályos), illetve középis-
kolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú kép-
zésben részt vevő tanuló,

Tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása 
előtti félévben:

felsőoktatásban tanuló esetén:
4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
  ∑ teljesített kreditpont
amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 00 

vagy e fölötti tanulmányi átlag,
középiskolában tanuló esetén: 4.50 vagy e fölötti 

tanulmányi átlag,
az ösztöndíj benyújtásához szükséges előző félévi 

eredménye a pályázó jelenlegi oktatási fokoza-
tából származik, 

a magatartás és szorgalom jegy nem tartozik bele 
az átlag számításába.

A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövede-
lem nem haladja meg a pályázat kiírásakor központi-
lag meghatározott legkisebb munkabér nettó össze-
gét (60. 600,- Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 25.000,-Ft-ig terjed-
het, amely egy naptári évben egyszer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
tandíjfizetésre,
kollégiumi díj fizetésre,
egyéb - tanulmányi munkával összefüggő – kiadá-

sokra,
tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához. 
Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghir-

detésre (márciusban és szeptemberben).
A pályázatot a Karcag Városi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálta-
tási Irodájához kell benyújtani (Karcag, Kos-
suth tér 1. 34. szoba)

A beadás határideje: 2011. október 20.
A kérelmeket elbírálja a Karcag Városi Önkormány-

zat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. Az elbí-
rálás határideje: 2011. november 30. 

A döntés eredményéről a Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Irodája levélben értesíti a pályá-
zót. 

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humán Szol-
gáltatási Irodájában (Karcag, Kossuth tér 1.), továbbá 
az internetről a www.karcag.hu oldalról letölthető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellék-
letek:

igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó – legalább az utolsó három havi – 
nettó jövedelméről (eredeti példányok),

a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány),

a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő test-
vérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti pél-
dány),

még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

az oktatási intézmény által hitelesített félévi érte-

sítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat 
az átlag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége;

Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési köte-
lezettséggel csökkentett 

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szárma-
zó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is,

az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállal-
kozói adóról, illetve az egyszerűsített köztehervise-
lési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövede-
lemadóról szóló törvényben elismert költség, vala-
mint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egy-
szerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a be-
vétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó-
évi őstermelésből származó bevétele nem több a kis-
termelés értékhatáránál (illetve ha részére támoga-
tást folyósítottak, annak a folyósított támogatással 
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, il-
letőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás 
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyug-
díjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átme-

neti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adós-
ságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 
Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 
20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a ne-
velőszülők számára fizetett nevelési díj és külön el-
látmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak 

jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő szemé-

lyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési ked-
vezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyaté-
kossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel törté-
nő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér-
ének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 
gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, a 

pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek 
együttes benyújtásával érvényes.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyze-

tű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók 2011. évi ösztöndíjára.

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 

osztály vezető főorvos 
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (Karcag, Zöldfa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Osztályvezető főor-

vosi feladatok ellátása mellett intenzív és aneszteziológia szakorvo-
si teendők végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. Kiegészítő bérezés egyéni megbeszélés 
alapján.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség. Egész-
ségügyben töltött szakmai tapasztalat, 5 év feletti vezetői gyakor-
lat. Előny: 1-3 év vezetői tapasztalat.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
 részletes szakmai önéletrajz,
 szakmai vezetői program,
 működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 kamarai tagságot igazoló dokumentum,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást köve-
tően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Nagy Mihály 

főigazgató nyújt, a 06-59/507-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör megnevezését: ál-
talános intenzív terápiás és aneszteziológia osztály osztályvezető 
főorvos, illetve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 27.
Megjegyzés: Szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

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

Radiológus szakorvos 
Belgyógyász szakorvos

Traumatológus szakorvos
Intenzív terápiás és aneszteziológia szakorvos

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Mozgásszervi rehabilitáció szakorvos

Iskolaorvos
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (Karcag, Zöldfa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szakorvosi (orvosi) 

feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók, kiegészítő bérezés egyéni megbeszélés 
alapján.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség. Rezi-
dens, szakvizsga előtt álló orvos jelentkezését  is várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
részletes szakmai önéletrajz,
működési nyilvántartásba vételről igazolás,
kamarai tagságot igazoló dokumentum,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást köve-
tően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Nagy Mihály 

főigazgató nyújt, a 06-59/507-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, illet-
ve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje:2011. október 27.
Megjegyzés: Szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató
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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.
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. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
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.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Karcagon a Kisvénkertben a kisál-
lomástól 150 méterre 1500 m² kö-
rülkerített portán egy 2 szobás, és 
egy 1 szobás, vízvezetékes fürdő-
szobás lakóház eladó vagy bérbe 
vehető. Tel.: +36/30-835-0953 vagy 
59/312-562.
Karcag, Kacsóh u. 44. sz. alatti ház 
eladó. Összkomfortos, melléképü-
lettel, egyéb építményekkel, ga-
rázs, kert stb. Tel.: +36/70-310-8741.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szo-
bás tanya nagy portával eladó. Tel.: 
+36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M Ft. 
Tel.: +36/30-296-0902.

Központhoz közeli, régi típusú csa-
ládi ház eladó az Ágota u. 25. sz. 
alatt. Tel.: +36/30-245-3691.
Kórház úti lakótelepen 2. emeleti, 2 
szobás klímás lakás áron alul eladó. 
Tel.: +36/30-616-2440.
Karcag központjában, a Madarasi 
út 33. sz. alatt 3 lakásos családi ház-
ban, a harmadik kis előkertes, felújí-
tott 70 m²-es, gázkonvektor + cse-
répkályha fűtésű, alacsony rezsi-
jű, fúrott kút, mobil garázs, tárolók-
kal, mozgássérült részére kialakított 
önálló lakás 7,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 
+36/30-236-5858.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.
Kórház úti lakótelepen II. emeleti, 
2 szobás klímás lakás reális áron el-
adó. Tel.: +36/30-616-2440.
Várkosközponti 2 szobás, IV. emele-
ti lakás eladó. Tel.: +36/30-410-9337.

Albérlet 
Főtéri két szobás, felújított üres la-
kás albérletbe kiadó. Tel.: +36/20-
327-5719.
Kiadó főtér közeli 2 szobás, búto-
rozatlan lakás, valamint a Kántor S. 
utcai garázssoron (Nagyvénkert) 17 
m²-es garázs hosszabb távra kiadó. 
Tel.: 59/311-732.

Állás
Vállalkozók figyelem! Traktoros, 
kombájnos, mezőgazdasági gép-
szerelő munkát keres családostól. 
Lakás szükséges. Magányos gaz-
dálkodóknak besegítenék. Tel.: 
+36/30-566-6140.

Állat
Parlagi fajtájú kakasok, japán ka-
kasok, valamint díszbaromfiak el-
adók. Tel.: 59/311-237 v. +36/30-287-
3662.
Yorki szuka 3 éves f ialóképes 
30.000 Ft, 1 éves törzskönyves fe-
hérarany erőteljes si-cu, 8 kg kan 
40.000 Ft eladó. Si-cu, yorki, mál-
tai szuka csere érdekel. Tel.: +36/70-
310-8741.

Társkeresés
Kimondottan jó (luxus) körülmé-
nyek között élő 45/182/95 sármos, 
sportos üzletember, aki úgy érzi, 
hogy belül még gazdagabb érzel-
mi világú, keresi önmagára és társá-
ra is igényes, kimondottan csinos, 
vékony testalkatú társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 37 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, termé-
szetesen. 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.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosz-
szúra nyúlt kimaradásotok miatt 
tönkre ment seprűket asszonyai-
toknak kedvezményes áron cse-
rélem. Kapható a piacon vagy a 
Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál. Orvosi igazolás nem szük-
séges.
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.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Eladó Naumann elektromos var-
rógép; szőlőprés zúzóval; papri-
ka daráló; ásó; kapa; vasvilla; csá-
kány; fejsze; gereblye; kőműves ka-
lapács; kasza kalapács; lapát; fogók; 
fúró tokmányok; kasza. Érd.: Kg., 
Hunyadi utca 40. Tel.: +36/70-532-
6644.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 
+39/30-928-3073.
Megvételre keresek min. 240 cm 
hosszú beton vagy fa kerítés oszlo-
pot. Tel.: +36/30-963-5073.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! 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.
Eladó 4 db fotel, fali gázkonvektor, 
piaci vállfás állvány és összecsukha-
tó asztal. Tel.: +36/30-484-1572.
Régi lovas ekekapa, répaszelete-
lő, 3 ágú vasvilla, szénahúzó ho-
rog, keresztvágó fűrész stb. eladó. 
59/312-003.
Fényezett háromajtós szekrény, há-
romkerekű mozgássérült moped 
eladó. Fém paradicsom darálót ke-
resek megvételre. Tel.: +36/30-236-
5858.
Eladó új nagyszőnyeg (180x250 cm 
– 10.000 Ft), üstház üsttel (10.000 
Ft), 6 személyes ebédlő asztal 
(8.000 Ft), ágyneműtartó (5.000 Ft), 
6 fiókos hűtőszekrény jó állapot-
ban. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.

Szolgáltatás
SZÁLLÁSHELY. Max. 8 fő teljes fel-
szereléssel, önellátással. BUCSAI 
MALOM VENDÉGHÁZ. Tel.: +36/70-
328-5738.

Mezőgazdasági  Termelők !  A 
Concordia Zrt. kisújszállási telepén 
megkezdtük a napraforgó és a ku-
korica felvásárlását. Ugyanitt kap-
ható II. fokú fémzárolt őszi kalászos 
vetőmag készpénzes értékesítés-
sel, ill. integrátori finanszírozásos 
lehetőséggel. Bővebb információ 
az 59/321-150, +36/30-998-5968-as 
telefonszámokon.

Fakivágás, felvágás, hazaszállítás vi-
dékről is. Tel.: +36/30-336-6142.

Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.

Egész nyáron matematika korre-
petálást vállalok. Tel.: +36/20-445-
3064.

Matematikából és fizikából korre-
petálást vállalok, valamint szakdol-
gozatok gépelése, szövegszerkesz-
tés, névjegykészítés. Tel.: +36/20-
334-6689.

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.

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.

Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6.000 Ft/éjtől. www.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-
928-3073.

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.

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.

1300 köbcentis, megkímélt állapo-
tú ezüstmetál színű Suzuki Swift el-
adó. 2002-es évjáratú, elektromos 
ablakemelők, dupla légzsák. I.ár: 
500.000 Ft. Tel.: +36/70-330-7528.

1997-es S40-es Volvó, 1.6-os benzi-
nes, fehér színű, klímával sok gyá-
ri extrával, megkímélt állapotban 
eladó. Kisebb értékű autót beszá-
mítok. Ár: 800.000 Ft. Tel.: +36/70-
310-8741.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Szeptember 14-én délután 
a rendőrök a 4. sz. fkl. út 134 
km. szelvényéből tiltott ké-
jelgés szabálysértés elköve-
tése miatt előállítottak egy 
kenderesi és egy tiszabői nőt, 
akiket kihallgatást követően 
a Törökszentmiklósi Fogdá-
ra szállítottak.

Szeptember 16-ára vir-
radóra egy karcagi horgász-
bolt hátsó ajtaján lévő rá-
csot feszítette ki ismeretlen 
tettes, majd a boltba bemen-
ve kutatást végzett és külön-
féle horgászcikkeket, és kézi 
szerszámokat tulajdonított el 
1.411.790 Ft értékben. A ron-
gálással 30.000 Ft kárt oko-
zott.

Szeptember 16-án este egy 
szolnoki és egy kisújszállási 
körözöttet fogott el a rendőr, 
akiket meghallgatást követő-
en a lakcímükön lévő lakó-
otthonba szállítottak.

Szeptember 16-án 21:00 
és 22:00 óra közötti időben 
egy karcagi lakóház utca-
fronti nyitott állapotú abla-

kának belső párkányáról lop-
ta el ismeretlen tettes az ott 
elhelyezett Sony Ericcson 
W502 típusú, fekete színű 
8936303411050005594F SIM 
kártya számmal rendelkező 
mobiltelefont, amivel 15.000 
Ft kárt okozott.

Szeptember 16-a és 17-e 
közötti időszakban egy kar-
cagi tanya bontás alatti épü-
letéből kéziszerszámokat, lé-
ceket és építési anyagokat tu-
lajdonított el ismeretlen sze-
mély, amivel 30.000 Ft kárt 
okozott.

Két helyi férfi került egy-
mással szóváltásba a Hor-
váth F. utcai szociális otthon 
előtt, s egyikük megpróbálta 
arcon ütni a másikat, azon-
ban az ütés elől elhajolt, így 
a bántalmazó az otthon ab-
lakába ütött, amitől a 30x30 
cm-es ablaküveg betört. A 
rongálási kár 2.000 Ft.
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2011. szeptember 23. péntek

18.00   Műsorajánló
18.05   Egészség Klub 
 Vendég: Hubai Imre
18.20   Karcagi ízek
18.30   Nótacsokor
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kurucz István
 Téma: Karcagi sikerek a bir-

kózó sportágban
 Karcagi Hírek
 Elismerés a gyermekosz-

tálynak
 Véradás volt 
 Sikeres rendőri felderítés
 Háttér
 Vendég: Kerekes Ágnes
20.10  Önkormányzati ülés
 Közvetítés felvételről

2011. szeptember 27. kedd-

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 09.11

19:12  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise 09.18. 

20:10 Karcag Sport: Karcag SE 
IFI - JVSE-ROSENBERGER 
JÁSZÁROKSZÁLLÁS felnőtt

2011. szeptember 29. csütör-
tök

18.00   Műsorajánló
18.05   Kenyérszentelés
18.30   Nótacsokor
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 Sikeres volt a motoros talál-

kozó
 Országos cserépkályhások 

találkozója
 Karate verseny
 Háttér
 Téma: tanévkezdés
20.10  Giro-Szász András volt a 

polgári kör vendége

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 16.
Raffai Judit – Horváth János
2011. szeptember 17.
Balogh Carmen – Baranyi 
Tibor
Brehó Mónika – Molnár Ti-
bor

Születés

Tippai Angelika – Gőz Bálint
Kg., Kölcsey u. 26.  Bálint
Nyíri Szilvia – Erdei Attila
Kg., Rákóczi u. 35.  Petra

Halálozás

Csukat Istvánné (Csikos Ilo-
na)

 Karcag (1936.)
Örlős Sándor
 Karcag (1949.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Újszász – Karcag 0:1 (0:1)
Újszász, 80 néző. Jv.: Pikó 

A. (Molnár, Hallgat)
Karcag: Móga, Szívós G., 

Orosz (Fodor B.), Kovács Cs., 
Henk, Bukovszki, Szentannai, 
Szívós Gy., Balogh R., Földi 
(Csatári), Szőke R. (Balla Zs.)

Edző: Orosz István
A harmincadik percben 

Földi lövése a bal kapufa mel-
lé szállt. A harmincnegyedik 
percben Moczó lövése a felső 
léc fölött elzúgott. A negyven-
egyedik percben Szőke R. sza-
badrúgását Fodor B. a léc alá 
vágta (0:1). A negyvennyolca-
dik percben Szabó A. lövését 
Móga bravúrral szögletre véd-
te. Az ötvenhatodik percben 
Balogh R. 25 m-es szabadrú-
gása a kapu fölé ment. 

Jók: Oláh, Szabó A. ill. Ko-
vács Cs., Bukovszki, Szőke R.

Orosz István: Nagyon fon-
tos három pontot szereztünk.

Antal Elemér: Öt helyzet-
ből egyet sem tudtunk a kapu-
ba találni, a vendégeknek egy-
ből is sikerült betalálni.

Ifjúsági mérkőzés

Újszász – Karcag 0:2 (0:2)
Góllövők: Madarász, Székely 
D.
U 13-as korosztály: 
Mezőberény – Karcag 1:4
Góllövők: Györffi (2), Terjék, 
Tóth T.
U 15-ös korosztály: 
Mezőberény – Karcag 1:7
Góllövők: Kupai (4), Daróczi 
(2), Kökény.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 23. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 24. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 25. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Szeptember 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 28. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Szeptember 29. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Szeptember 30. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Az idén tizenötödik alka-
lommal – augusztus 21-23. kö-
zött – rendezték meg a debre-
ceni Eötvös Kupa Kelet-Euró-
pa legjelentősebb nemzetkö-
zi röplabda tornáját, amelyre 
ez évben már öt kontinensről, 
Európán kívül Ázsiából, Afri-
kából és Amerikából is érkez-
tek csapatok. A 24 lány és 16 
fiúcsapatból álló mezőnyben 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium fiúcsapatát is 
ott találtuk.

- Ide az utánpótlás csapa-
tok legjobbjai, a legnagyobb 
játékerőt képviselő csapatok, 
válogatottak jönnek el – tá-
jékoztatta a Hírmondót Ma-
jor János tanár úr, a karcagi fi-
úk trénere. - Ezért is rendkí-
vül erős a mezőny, és a három 
napon át, több helyszínen, sőt 
több városban lejátszott mér-
kőzések a sportág minden 
kedvelőjének kiváló szórako-
zást jelentettek.

A több helyszín az első nap 
csoportmérkőzéseire vonatko-
zik, amiket az idén (is) – Deb-
recen mellett – Balmazújváro-
son, Budaörsön és Nagyvára-
don játszottak a csapatok. A 
küzdelmek a torna második 
napjától Debrecenben folyta-
tódtak. A karcagi csapat már 
a csoportmérkőzéseket is deb-
receni helyszínen játszotta. Az 
első napon legyőzték a debre-

ceni Eötvös és a lengyelorszá-
gi Jaslo csapatát, ám veresé-
get szenvedtek a magyar ifjú-
sági válogatottól. Ez a két győ-
zelem elég volt a legjobb nyolc 
közé kerüléshez. A második 
napon a lengyel Mosir (ké-
sőbb döntős) csapatától, majd 
a Nagyváradtól szenvedtek ve-
reséget, de magabiztos győzel-
met arattak az ócsai Bolyai Já-
nos Gimnázium csapata felett. 
Ez biztosította számukra a he-
tedik helyezést.

„Úgy gondolom, hogy a ti-
zenhat igen erős csapatból álló 
mezőnyben ez igen szép ered-
mény” – értékelte a karca-
gi röplabdások teljesítményét 
Major János tanár úr, aki azt 
is elmondta, hogy a kupa en-
nek a karcagi csapatnak az 
utolsó együtt megvívott küz-
delme volt.

- A református gimnázium 
röplabdasportjában ezzel új 
időszak kezdődik. A 2010/11-
es tanév végén ugyanis elbal-
lagott az a nyolc játékosunk, 
akikkel abszolút a semmiből 
élesztettük újjá ezt az iskolai 
sportágat. Ősztől természete-
sen folytatjuk a munkát, hi-
szen maradtak még játékosok, 
és nagyon bízom abban, hogy 
az elsősök között is sokan 
kedvet kapnak majd a röplab-
dához.

Elek György

Röplabdasiker

Minis hírek
Bár még 2011-et írunk, a 

Mini Club Hunary már min-
den erejével a 2012-es Mi-
ni Világtalálkozóra készül. 
Király Ferenc, a klub alapí-
tója elmondta, hogy Bala-
tonfüreden, 2012. május 24-
28-ig kerül megrendezésre, 
amelyet a Magyar Mini Club 
szervez. Erre az esemény-
re a világ minden tájáról ér-
keznek klasszikus és új Mi-
nik is. A szombati nap egyik 
attrakciója lesz a Minis es-
küvő, ahol egyik klubtag-
juk mondja ki a „boldogító” 
igent. Ebben az évben szep-
tember végén rendezik meg a 
Cseh-találkozót. Ezen kívül 
a magyarországi évadzáróra 
készülnek, amely előrelátha-
tólag októberben lesz meg-
tartva a szentendrei szigeten.

B. I.


