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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Ágotán járt az Idegenforgalmi 
Bizottság

A helyi turizmus lehetőségeivel, a határ látnivalóival ismerked-
tek a Pánti Ildikó vezette Idegenforgalmi Bizottság tagjai, akik 
Elek György kalauzolása mellett szeptember 27-én délután a 
Zádor-hidat és az Ágota-halom környékét tekintették meg.

Az év folyamán az önkor-
mányzat számos takarékossági 
intézkedésről – intézmény ösz-
szevonásról, átszervezésről – 
határozott. Ezek végrehajtásá-
val egy időben, még a nyár fo-
lyamán több, a város pénzügyi 
helyzetét érintő híresztelés is 
elindult. Ezekkel kapcsolatban 
kerestük fel Dobos László pol-
gármestert a hét elején.

- Az ország gazdasági-pénz-
ügyi helyzetéről rendszeresen 
tájékozódhatunk és ismerjük 
ezek önkormányzatokat érintő 
hatását is. Hogyan csapódott le 
mindez Karcag esetében?

- Már a 2011-es költségvetés 
készítésekor tudtuk, hogy nem 
lesz könnyű év. Ennek nyil-
vánvalóan több oka van. Leg-
főképpen a világgazdasági vál-
ság, ami az egész országot, így 
az önkormányzatot is megnyo-
morította. Ráadásként jelentke-
zik még az is, hogy a korábban 
kibocsátott kötvény visszafize-
tését is meg kellett kezdeni. Te-
hát, amikor nekiláttunk a költ-
ségvetés készítésének, már lát-
ható volt, hogy még az eddigi-

ekhez képest is nagyon-nagyon 
szigorúan takarékos időszak 
következik, és ezzel kapcsolat-
ban szükségesek lesznek majd 

olyan intézkedések, amiket 
előbb-utóbb meg kell lépnünk. 
Ezek közé tartozott az intéz-
mények összevonása. Az isko-
lák esetében figyelembe kel-
lett vennünk a gyermeklétszám 
erőteljes csökkenését is, hiszen 
Karcagon tíz évvel ezelőtt leg-
alább ötszáz általános iskolás-
sal volt több a mostani létszám-
nál. Ötszáz gyerek pedig pon-
tosan egy általános iskolai mé-

retet, létszámot ad ki. Tehát a 
válság hatásai, a kötvény visz-
szafizetése, az árak emelkedé-
se, a gyereklétszám csökkené-
se tette szükségessé azt, hogy 
az általános iskolák összevoná-
sán gondolkodjunk. A döntés 
közismert. Egyébként, ha nem 
mi lépjük meg, akkor nagy va-
lószínűséggel a bennünket el-
lenőrző hivatalos szervek kény-
szerítik ki előbb vagy utóbb. A 
felsőbb szervek szerint az még-
iscsak luxus, hogy lényege-
sen kevesebb gyerekre ugyan-
akkora iskolai rendszert tart-
sunk fenn. Mi viszont semmi-
képpen sem akartunk iskolát 
– illetve kulturális vagy sport-
intézményt – bezárni, és a le-
hető legkevesebb oktatási in-
tézményi dolgozótól akartunk 
megválni. Vagyis a célunk a 
munkahelyek megtartása volt. 
A munkahelyteremtés a mai 
időkben rendkívül nehéz fel-
adat, de a munkahelyek fenn-
tartása, megóvása is nagy 

Beszélgetés Dobos László polgármesterrel

Mindig az adott helyzethez kell 
alkalmazkodni

Folytatás a 2. oldalon

A Nimród Bioétterem és 
Biohotel által elindított Mi-
hály-napi sokadalom rendez-
vénysorozatához az idén Kar-
cag Város Egészségfejlesz-
tő Egyesülete is csatlakozott, 
úgyhogy a biotermékeket és az 
egészséges táplálkozást nép-
szerűsítő rendezvény újabb 
egészséggel kapcsolatos meg-
mozdulással bővült.

Ehhez kapcsolódott a Vö-
röskereszt 130 évével kapcso-
latban a diákrajzokból és egy 
túrkevei gyűjtemény felszere-
lési tárgyaiból összeállított ki-
állítás. A pénteken délután a 
Déryné emeleti nagytermé-
ben lezajlott megnyitón Do-
bos László polgármester e leg-
nagyobb humaritáriánus szer-
vezet európai és magyarorszá-
gi évtizedeiről szólt. Az ezt 
követő tanácskozás előadásai 
is az egészségügy, a népegész-

ségügy és az egészséges élet-
mód kérdéseit járták körül. 

A kétnapos rendezvény esti 
programja (illetve megnyitója) 
a tanácskozás után zenés dísz-
menettel kezdődött. A Nim-
ród előtti utcaszakaszon felál-
lított színpadon a Vegyeskar 
és a Művészeti Iskola adott 
műsort, este pedig a sütés és 

főzés mellett táncház és utca-
bál kezdődött.

Másnap kirakodó vásár, 
arcfestés, állatsimogató, lo-
vaglási lehetőség, kóstolás, fő-
zőverseny, íjászat, néptáncbe-
mutató, ízpárbaj és még sereg-
nyi más látnivaló kereste a fel-
nőttek és gyermekek kedvét 
egészen az esti zárásig.

II. Mihály-napi Sokadalom és Egészségnap

Tájékoztató

a 2011. évi népszámlálásról
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország te-

rületén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot ala-
pulvételével népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres 
végrehajtásához kérem az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e kö-
zött a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, 
lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelye-
ken kerül sor.

A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakó-
helyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adat-
szolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan 
interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak vá-
laszolva. Az internetes és a papír alapú kitöltésre 2011. ok-
tóber 1. és 2011. október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás 
kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, 
a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdése-
ket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra hasz-
nálhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi iga-
zolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, 
hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Kérem, hogy a számlálóbiztosok munkájának segítése ér-
dekében helyezzék ki a megfelelő házszámokat, ajtószámo-
kat, valamint a neveket a postaládákon.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönöm. 

Rózsa Sándor
jegyző

Október 1-jén Idősek Világnapja

Az ENSZ húsz évvel ezelőtt, 1991-ben rendezte meg először az 
Idősek Világnapját. Azóta október 1-jén világszerte az idősekre 
emlékeznek. Hazánkban az előző népszámlálás szerint a lakos-
ság 20 %-a 60 év feletti, azaz időskorú személy élt, s számuk az-
óta tovább növekedett. Feléjük fordulunk ezen a napon.
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Közéleti szilánkok

Könnyű 
kérdések, 

nehéz 
megoldások
Ez a látszólagos ellentmondás jutott 

eszembe, amikor először végig olvastam 
az idei népszámlálási kérdőívekben meg-
fogalmazott kérdéseket. Ugyanis a kérdé-
sek – amelyet a KSH szakemberei össze-
állítottak – valóban egyszerűek, és köny-
nyűszerrel megválaszolhatók. Viszont ha 
összesítésre kerülnek és a csupasz statisz-
tikai adatok mögé néznek majd a külön-
böző területeken dolgozó döntéshozók, 
bizony nem lesznek könnyű helyzetben.

Elsősorban azért, mert főleg a de-
mográfiai és a foglalkoztatottsági muta-
tók – most csak ezt a két szegmenset ra-
gadnám ki – nem túl ideális és egészsé-
ges társadalomszerkezetet tárnak majd 
eléjük. Nem kívánok különösebb becslé-
sekbe bocsátkozni, de azt lehet sejteni, 
hogy a népesség csökkent a bázis évhez, 
a 2001-es adatokhoz viszonyítva. Ezt még 
a statisztikákkal nem foglalkozó laikus új-
ságolvasó is jó néhányszor megfigyelhet-
te, ha csak a Karcagi Hírmondó utolsó ol-
dalán lévő anyakönyvi híreket átfutot-
ta. (Néhány ismerősömnél megfigyeltem, 
hogy közülük sokan ezt a rovatot olvassák 
először, amikor kezükbe került az újság.)

Hát igen. Ez az a terület, amely az 
egyik fájó és sok vitákat kiváltó pontja a 
népességtudománnyal foglalkozó szak-
embereknek és a laikus társadalomkuta-
tóknak: íróknak, és szociográfusoknak. 
Annak idején volt alkalmam néhányszor a 
témát szinte mániákusan vizsgáló Fekete 
Gyula íróval személyesen is találkozni és 
végighallgatni a gondolatmenetét, meg-
oldási javaslatait. Az akkori kultúrpolitiká-
ban ő a megtűrt és néhányszor a támoga-
tott kategóriába tartozott, ám soha nem 
volt elégedett azzal, ahogyan ezt a fon-
tos társadalmi kérdést a „felső hatalom” 
kezelte. Szegénysorból fölvergődő kispa-
raszti családban született 1922-ben Me-
zőkeresztesen. Aztán Sárospatakon tanult 
a híres gimnáziumban, és később szellemi 
szülőföldje is Patak lett, melyekhez élete 
végéig hű maradt. Egyik tanulmányában 
ezeket írja: „… Fél évszázada foglalkozom 
népesedési gondjainkkal. Nyolc önálló 
kötetet írtam róla, egyéb 21-22 kötetem-
ben is néhány ezer oldalt. (…) Mindössze 
egyetlen kétoldalas javaslatomnak volt 
eredménye, még 1966–ban: a GYES. (Ki-
emelés tőlem) Évtizedek óta a népesedés-
politika gyakorlatában világméretekben 
jelentkező képtelen ellentmondásokat 
nyomozgatom. Végtére az ember-világ el-
ső számú sorskérdése az élet, a létezés, a 
megmaradás, s ennek legfőbb gondozása 
a demográfia tudományára tartozik.”

Többek közt ezért is fontos a tízéven-
kénti kötelezően elrendelt népszámlálás 
- még ha néhányan talán fölöslegesnek 
tartják is. (Még azok között is vannak ilyen 
vélekedések, akik naponta számolják a 
bevételeiket és a jószágaikat –valós és 
átvitt értelemben is.) Pedig a jövőnk ala-
kításának egyik fontos eszköze.

- ács -

HÍREK
Programajánlat

Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár 
5300 Karcag, Dózsa György 

u. 5-7.
Telefon: 59/503-224

A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár, valamint a SZIK-
FOLT Klub tagjai szeretettel 
meghívják Önt és kedves csa-
ládját, ismerőseit a
2011. október 4-én 17 órakor 

nyíló 
FOLTVARRÓ 

KIÁLLÍTÁSRA.
A Szikfolt Klub elmúlt évi 

munkáin kívül kiállításra ke-
rülnek még 

Nagy Ágnes könyvtáros 
origami alkotásai is.

Helyszín: Déryné Kulturá-
lis központ II. emeleti nagy-
terme.

A kiállítást megnyitja: 
Kovácsné Kerekes Katalin mb. 
igazgató

Közreműködik: Koppány 
Mária zongoraművész

A kiállítás megtekinthető 
2011. október 12-ig munka-
napokon 8-18 óra között.

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!

Gombász Szakkör

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket 2011. október 6-án 17 
órakor  a Déryné Kulturális 
Központba.

Szakkörvezető: Széll Attila, 
gombaszakellenőr

Információ: 59/503-224 
vagy 30/325-7724

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!

eredmény. A cél tehát a mun-
kahelyek megóvása volt, de 
mégis kevesebb gazdaságisra, 
kevesebb vezetői pótlékra van 
így szükség. Az összevonásokat 
ezért is tartottuk szükségesnek.

- Az eddig hozott intézkedé-
sek mennyiben tehermentesítet-
ték a városi költségvetést? Szep-
tember elején ugyanis minden-
féle híresztelések keltek szárny-
ra a fizetés elmaradásáról, két 
részletben történő folyósításáról 
és így tovább...

- Híresztelések mindig lesz-
nek, mert vannak olyan embe-
rek, akik „mindent tudnak”, 
sőt, mindenkinél mindent job-
ban tudnak. Magam is hal-
lottam a híresztelésről, hogy 
a közalkalmazottaknál, köz-
tisztviselőknél nem lesz bérfi-
zetés, de más rossz hírek is ter-
jedtek. Hát tisztelettel jelen-
tem: ez nem igaz! A gazdasági 
nehézségeink ellenére priori-
tási sorrendet állítottunk fel és 
feladatul adtam ki minden ez-
zel foglalkozó szakemberünk-
nek, hogy a bérek kifizetése, a 
szállítók és beszállítók szám-
láinak teljesítése, vagyis az in-
tézmények működésének biz-
tosítása legyen az első. Itt már 
a családoknak nincsenek tar-
talékaik, tehát egy kimaradó fi-
zetés miatt sok család „dőlhet”, 
vagy tartósan rendkívül rossz 
helyzetbe kerülhet. Tehát biz-
tos vagyok abban, hogy a bér-
fizetéssel nem fogunk elmarad-
ni. Egyébként már nagyon sok 
településen komoly gondot je-
lent a bér biztosítása is. A ná-
lunk jelentkezett híresztelések 
bizonyára a másfelől érkező hí-
rek nyomán indultak el.

- Miért mondott le az önkor-
mányzat a főtér felújítási prog-
ramról – amiben egyébként évek 
óta bizakodtunk?

- Az elmúlt ciklusban több 
kedvező pályázati lehetőség 
is volt. Ezek egyike a főtér re-
konstrukciója, de ide sorolha-

tó például a Kossuth és az At-
tila utcák útfelújítása és belvíz-
elvezető rendszerének kiépíté-
se. Ezek akkor nagyon kedvező 
feltételeket tartalmaztak, amit 
a város, mivel az említett mun-
kákra nagy szükség volt, meg is 
ragadott. 2007-ben a főtér-re-
konstrukciós pályázat 66 %-os 
támogatottságot biztosított. Vi-
szont amikor elindítottuk, még 
nem lehetett tudni, hogy be-
üt a gazdasági krach, sőt nagy 
reményeket fűztünk a lehető-
séghez, hiszen a főtéri projekt-
be beletartozott volna az egyik 
bölcsőde és a piaccsarnok fel-
újítása, az elhasználódott bel-
városi járdák felújítása, ke-
rékpárutak kialakítása... Csu-
pa hasznos és szükséges dolog. 
Változtak viszont a gazdasági 
körülmények és ma már mind-
ez erőn felüli önrészt kívánna. 
Ezt pedig felelősen gondolkod-
va pillanatnyilag nem lehet be-
vállalni. A megváltozott hely-
zetben nekünk is változtat-
nunk kellett a terveinket, hi-
szen mindig a helyzethez kell 
alkalmazkodni. Úgy döntöt-
tünk, hogy a kevésbé hatékony 
támogatottságú pályázatainkat 
– fájó szívvel -, de lemondjuk és 
helyettük a jobb kondíciójú pá-
lyázatokat fogjuk figyelemmel 
kísérni. Nyár óta ugyanis olyan 
pályázati lehetőségek vannak, 
amik esetében nem ritka a 90, 
sőt, a 100 %-os támogatottság. 
Ezeket maximálisan figyelem-
be véve, apránként, külön-kü-
lön kivitelezve szeretnénk a 
szükséges és tervezett felújítá-
sokat végrehajtani.

- A legnagyobb léptékű ilyen 
munka a városban a kórház fel-
újítása. Az folytatódik?

- Természetesen vannak 
olyan pályázatok és munkák, 
amiket nem szabad abbahagy-
ni. Ezek közé tartozik a kórház 
és a strand felújítása. Nyilván 
a legfontosabb a kistérségnyi 
nagyságú területet ellátó kór-
ház megújítása, ami nem most 
kezdődött, hiszen a 3. ütem-

nél tart. Most tudjuk megtölte-
ni tartalommal, a felújítási ösz-
szeg jelentős része ugyanis mű-
szerek beszerzésére fordítódik, 
de a járóbeteg rendelő épületén, 
a laboron, a röntgenen jelen-
tős átalakításokat hajtanak vég-
re. Ezekről semmiképpen nem 
mondunk le, szépen végig fog-
juk vinni.

- Az imént azt mondta pol-
gármester úr, hogy az intézmé-
nyek összevonását egyelőre nem 
folytatják. Ez rövid távra érten-
dő, vagy végleg lezárták ezt a le-
hetőséget?

- Ez a gazdasági helyzet 
függvénye. Ha nem rosszabbo-
dik a gazdasági helyzet, nincs 
szándékunkban hozzányúlni 
az intézményekhez. Nem mon-
dom azt, hogy itt-ott némi csi-
nosítás nem fér bele a kép-
be, hiszen menet közben lehet 
megtapasztalni, hogy az ilyen 
átszervezések milyen hatás-
sal vannak. Lehet, hogy kisebb 
pontosításokra, finomítások-
ra még szükség van. Ha tehát 
a gazdasági helyzet nem rom-
lik, akkor nincsenek, nem lesz-
nek átszervezési terveink, de is-
mét hangsúlyozom, mindig a 
helyzethez kell alkalmazkodni. 
Két nagy bankkal állunk kap-
csolatban. Az egyik az Erste 
Bank, ahol a kötvényből – óva-
dékként – még 250 millió fo-
rintunk van. Szeretnénk, ha ezt 
az óvadékot a bank kiengedné. 
A tárgyalások folynak. A má-
sik bank a Raiffeisen, amelytől 
300 millió forint működési hi-
telt szeretnénk kapni. A ban-
ki rendszer sajnos olyan, hogy 
a döntés meghozatalához na-
gyon sok idő szükséges, ráadá-
sul mindkét pénzintézet köz-
pontja Bécsben van. Reméljük, 
már a célegyenesben vagyunk, 
és ha megkapjuk ezeket, akkor 
nem fordul rosszabbra a hely-
zetünk. Keményen dolgozunk, 
hogy a város érdekeit érvényre 
juttassuk.

Elek György

Emlékezés az 
aradi vértanúkra

2011. október 6-án 
(csütörtökön) 15 órakor

Az aradi vértanúk 
emlékhelyén 

koszorúzással és 
gyertyagyújtással 

hajtunk fejet az Aradon 
és Pesten kivégzett 

vértanúk előtt.
Ünnepi szónok: 
Németh Szilárd 

Budapest XXI. kerület 
Csepel polgármestere, 

országgyűlési képviselő

Folytatás az 1. oldalról

Mindig az adott helyzethez kell alkalmazkodni
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Par la men ti Nap ló

A parlamenti ülések ütkö-
zetei az interpellációk, azon-
nali kérdések. Interpelláció-
nál a kérdezőnek három perce 
van, hogy elmondja mi az az 
ügy, amiben választ vár, majd 
ezt követően a kérdezett mi-
niszter, vagy államtitkár négy 
percben válaszolhat. Inter-
pellálni elsősorban kormány-
tagot lehet, de az utolsó szó a 
kérdezőé. Egy perce van, hogy 
az elhangzott válasz után el-
mondja, egyetért-e a válasz-
adóval, vagy sem. Azonna-
li kérdéseknél két perc hosz-
szú kérdésre két percben le-
het válaszolni, majd újabb egy 
perc kérdésre egy perc fele-
let jön. Mivel szűk az idő, sok-
szor ebben a műfajban élesebb 
az adok-kapok, olyan, mint-
ha csak üzenetek, vagy jel-
szavak repkednének a terem-
ben. Nem véletlen, hogy a 
parlamenti szakzsargon csak 
„azonnali sértésnek” nevezi az 
utóbbi műfajt.

Hétfő délután a minisz-
terelnököt kérdezték, ő vála-
szolt. A jobbikos Novák Előd 
az amerikai külügyi diplomá-
cia nyilvánosságra került üze-
netei alapján kérdezett. A mi-
niszterelnök viszontválaszá-
ban úgy fogalmazott: az em-
bert a tette, a munkája, a 
végigdolgozott élete minősí-
ti, és nem a szavai. A szocialis-
ta Gúr Nándor a Munka tör-
vénykönyvéről kérdezett. A 
képviselő szerint nem kapott 

választ arra a levélre, amit ko-
rábban írt. A kormányfő el-
mondta, hogy a képviselő a 
miniszterelnöki szóvivőn ke-
resztül írásos választ kapott, 
majd idézett a levélből: „A 
kormány eltökélt abban, hogy 
segély helyett munkát adjon 
az embereknek, hogy megte-
remtse azt a lehetőséget, hogy 

Magyarországon jobban le-
hessen élni.” 

Újra jobbikos kér-
dés jött. Mirkóczky Ádám 
Gyöngyöspatáról és a fejlesz-
tési forrásokról. Orbán Vik-
tor elmondta, a faluban elin-
dult a Start munkaprogram, 
és több tucat ember dolgozik. 
Gyöngyöspatát nemhogy sem-
milyen hátrány nem érte, a 

polgármestere miatt, hanem, 
az egyik most megindított 
közmunkaprogram helyszí-
névé vált. A források odaíté-
lésére úgy fogalmazott a kor-
mányfő: „Mindig ragaszkod-
ni fogok ahhoz, hogy a fejlesz-
tések odaítélése előtt ismerjem 
az ott megválasztott parla-
menti képviselő véleményét.”

Parlamenti naplóm e he-
ti jegyzetének végére kíván-
kozik, hogy hétfő délelőtt a 
parlamentben megalakult az 
Idősügyi Tanács. Tagja lett 
kedves és gyakori karcagi ven-
dégünk Zsák Jánosné Marika 
is, akinek Orbán Viktor adta 
át megbízólevelét.

Varga Mihály

Parlamenti ütközetek

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 1-2. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Október 8-9. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Segítségnyújtás a Püspökla-
dányi Tűzoltóság területén

Szeptember 13-án 17 óra 
29 perckor érkezett jelzés 
ügyeletünkre, mely szerint a 
4. számú főútvonalon, Kar-
cagtól néhány kilométerre 
baleset történt, melyben egy 
fő súlyos sérüléseket szenve-
dett. A vonulás során derült 
ki, hogy az eset valójában a 
püspökladányi tűzoltók terü-
letén történt, így az ő riasz-
tásuk is megtörtént. A kar-
cagi egység az árokba csapó-
dott Suzukit áramtalanította, 
majd az időközben kiérkező 
ladányi tűzoltóknak a hely-
színt átadta.

Aljnövényzet tűz a 4206. 
számú út mellett

Szeptember 14-én 16 óra 
34 perckor érkezett jelzés 
ügyeletünkre, a 4206. számú 

út Bucsa és Füzesgyarmat 
közötti szakaszáról, ahol az 
út menti elszáradt aljnövény-
zet égett. Az egységek 16 óra 
49 percre értek a helyszínre, 
majd a mintegy 500 négyzet-
méteren égő lángokat 17 óra 
52 percre megfékezték.

Tűz a repülőtéren
Szeptember 18-án 15 óra 

52 perckor kezdte meg a vo-
nulást 2 gépjárműfecsken-
dő 8 tűzoltóval Kunmada-
ras külterületére, ahol a volt 
szovjet repülőtéren tűz ke-
letkezett. Az eset során mint-
egy 6 hektáron égett elszá-
radt aljnövényzettel borított, 
nádas, cserjés terület. A ne-
héz körülmények, az erős 
szél indokolta, hogy a be-
avatkozó karcagi egységek 16 
óra 27 perckor a tiszafüredi 
tűzoltók segítségét is igénybe 

vették. Az oltási munkálatok 
19 órára értek véget.

Tűz Cserháton
Szeptember 24-én 12 óra 

47 perckor érkezett jelzés 
ügyeletünkre, mely szerint 
Karcag külterületén, az ún. 
Cserháton tűz keletkezett, 
ahol elszáradt aljnövényzet 
égett. A káresethez 3 gépjár-
műfecskendő vonult, 9 tűz-
oltóval. A gyors körülhatá-
rolásnak köszönhetően a tűz 
nem terjedt tovább a közel-
ben található karám épületre 
és körbálákra. Az utómun-
kálatok, a rejtett izzó, parázs-
ló részek felkutatása 13 óra 
49 percre értek véget.

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.

Színházbérlet
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár meghirdeti 4 előadásra szóló színházbérletét a 
2011/2012. színházi évadra a budapesti Körúti Színház ven-
dégjátékára.

A régi bérletesek és az új érdeklődők október 3-tól vásá-
rolhatják meg változatlan áron a bérleteket a Közönségszol-
gálati Irodában.

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

Előadások:
2011. NOVEMBER 22. 19 óra

Dr. Vitéz Miklós-Vadnai László: Meseautó
Eisemann Mihály-Szilágyi László: Én, és a kisöcsém

Marcell Archard: A bolond lány
Galambos-Turcsán-Meskó: Kell egy színház

A műsor és időpont változatás jogát fenntartjuk!

„Segíts, hogy segíthessünk!”
Meghívó

Egy este a gyógyulásért!
A karcagi „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Ala-
pítvány, az Együtt Egymásért 2006 Alapítvány, az Együtt 
Egymásért 2006 Alapítvány és a Nagykunságért Civil Fó-
rum Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 
barátait, ismerőseit jótékonysági rendezvényére:

 „Gyógyítás dallal és zenével”.
Időpont: 2011. október 1. (szombat) 18 óra.
Helyszín: Református Nagytemplom.
A műsor bevételével az 5 éves kunmadarasi Hodos Imike 
gyógykezelését, életkörülményeit kívánjuk segíteni.
Jelenlétével így Ön is hozzájárulhat Imike gyógyulásához!
A rendezvény fővédnöke: Varga Mihály miniszterelnöksé-
get vezető államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője.
Védnökei: Dobos László polgármester és Dr. Ragályi Anikó 
belgyógyász-onkológus főorvos.
A jótékonysági hangversenyen közreműködnek: a Laurus 
Művészeti Iskola tanárai és növendékei és Donkó Imre elő-
adóművész. Zongorán kísér: Koppány Mária előadóművész.
Támogatói belépőjegy ára: 1.000 Ft.
A helyszínen további adomány felajánlására is lesz lehető-
ség.
A támogató jegy a helyszínen vagy elővételben a Kálvin u. 
13. sz. (volt ÁFÉSZ irodaház) 8. számú irodájában hétköz-
nap munkaidőben megvásárolható.
Szeretettel várjuk, és megjelenésére, támogató részvételére 
feltétlenül számítunk!

Rendezők
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Kunhalom Polgári Kör

Amerikai vendégtanár 
Karcagon

November 26-án Chris-
tian Chorba, a református 
gimnázium anyanyelvi lekto-
ra volt a kör vendége. A más-
fél órás jó hangulatú angol 
nyelvű beszélgetés során meg-
ismerkedhettek az érdeklődők 
a 23 éves fiatalemberrel, aki 
az amerikai fővárosban szü-
letett, és a Washington kül-
városában lévő Georgetown 
Egyetemen végzett nemzetkö-
zi politika szakon. A vezeték-
neve (Csorba) nem véletlenül 
hangzik magyarosan, hiszen 
apai dédnagyapja kb. száz év-
vel ezelőtt vándorolt ki csa-
ládjával az Amerikai Egye-
sült Államokba. Fényképek 
segítségével bemutatta jogász 
szüleit, két fiútestvérét, be-
szélt céljairól és eddigi itte-
ni tapasztalatairól. A magyar 
nyelv, az ételek egzotikusnak 
tűnnek számára, bár a fiata-
lok érdeklődése, kinézete nem 
különbözik az amerikaiaké-
tól.

Egy nagy USA térkép tette 
szemléletessé a társalgást: kér-
désekre válaszolva megismer-
tette Washington nevezetessé-
geit, emlékműveit, múzeuma-
it. Szó esett eddigi utazásairól 
Amerikában és Európában, 
sőt Magyarországon is. Járt 
már Budapesten, Keszthelyen, 
Hajdúszoboszlón, Szolnokon, 
legutóbb Nagyváradon. El-
mondta, hogy sok segítséget 
kapott eddig a gimnáziumban 
és a kollégiumban, ahol lakik. 
Jól érzi magát Karcagon és szí-
vesen tanít.

A Karcagi Hírmondó an-
golul tudó olvasóinak a 
következő üzenetet fogalmaz-

ta meg Christian első benyo-
másairól és terveiről:

„I am very excited to teach 
at the Karcagi Nagykun Refor-
matus Gimnazium and look 
forward to helping the students 
improve their English this year. 
I am a member of the Cen-
tral European Teaching Pro-
gram, which places 80 Ameri-
can teachers in towns and cit-
ies across Hungary. This year, I 
hope to travel as much as pos-
sible in Hungary and also ex-
plore neighboring parts of Cen-
tral and Eastern Europe. So 
far, my time here in Karcag 
has been wonderful. The town 
is beautiful, people are friend-
ly, and my fellow teachers have 
been very helpful. I love trav-
eling and living abroad, but I 
am particularly excited to be 
living in Hungary because my 
great grandfather was from 
Hungary and immigrated to 
America about a hundred 
years ago.”

Örömmel olvashatjuk, 
 hogy Karcag szép város, ahol 
barátságosak az emberek, s 
hogy eddigi itt tartózkodása 
csodálatos. További eredmé-
nyes munkát kívánunk Chris-
tian Chorbának, s azt, hogy 
érezze magát otthon nálunk!

A Kunhalom Polgári Kör 
következő programjára októ-
ber 3-án, hétfőn fél hattól ke-
rül sor a Déryné Kulturális 
Központ első emeletén, ahol 
a karcagi Bartha András ma-
gyarnóta-énekes és népi ipar-
művész lesz a meghívott ven-
dég. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

V. Gy.

Iskolai pályázat
A Karcag Városi Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy 
hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű általá-
nos és középiskolás gyerme-
kek számára lehetőség van az 
Útravaló-Macika ösztöndíj-
program esélyegyenlőségi ösz-
töndíjra pályázni.

Az ösztöndíjprogramban a 
pedagógusok mentorként vesz-
nek részt, ezért forduljanak a 
részletekért az osztályfőnökök-
höz. Irodánk is szívesen nyújt 
tájékoztatást az 59/311-410-es 
és a 06/30-381-6403-as telefon-
számokon vagy személyesen a 
Kossuth tér 14. sz. alatti iroda-
helyiségünkben.

Varga István Mici
CKÖ elnök

A karcagi görögkeleti temp-
lom, egyházközség hiányában, 
ma már idegenforgalmi látvá-
nyosság. Az évtizedekig be-
zárt, senki által nem látogatott 
épületet (amelynek védőszent-
je Szent György, a sárkányölő) 
pár éve a Kulturális Örökség 
Napjai alkalmával biztosított 
látogatáson pár óra alatt százak 
nézték meg. Ez, és az azóta sem 
szűnő érdeklődés igazolta-iga-
zolja a feléje irányuló kíváncsi-
ságot. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy hébe-korba az egyházi 
élet is felpislan benne. Évsza-
konként egyszer ugyanis isten-
tiszteletet szerveznek. Így volt 
ez legutóbb szeptember 25-én, 
amikor Nachkebia Dimitriosz 
esperes mutatott be istentiszte-
letet. Az esperes urat a szertar-
tás végeztével kértük meg egy 
interjúra. Görögül adott vála-
szait Horeftosz Konstantin, a 
szentesi gyülekezet (egyházi 
gondnoka tolmácsolta.

Amint legelőször megtud-
tam, a Konstantinápolyi Pat-
riarchátusnak nagyon rég-
re visszanyúló története van 
Magyarországon, s a görög 
patriarchátus alá tartoztak 
– magyarországi megjelené-
sük idején – a román és a szerb 
orthodox egyházközségek is. 
Ám ez utóbbiakat – miután 
megerősödtek – függetlenítet-
ték. A görög alapítású magyar-
országi egyházközségek jelen-
leg a Konstantinápolyi Egyete-
mes Patriarchátus Magyaror-
szági Exarchátusa keretében, 
a Bécsi Püspökség felügyelete 
alatt működnek.

- Magyarországon az elő-
ző népszámlálás adatai szerint 
kétezer olyan görögkeleti val-
lású ember él, akik a Konstan-

tinápolyi Egyetemes Patriar-
chátushoz tartozik – mondja 
Dimitriosz atya. - Amint em-
lítettem, vannak más: orosz, 
román, bolgár vagy szerb 
orthodoxok is, akik ugyan-
olyan görögkeletiek, mint mi, 
vagyis liturgikus közösségben 

élünk, ám más jurisdictio, püs-
pökség alá tartoznak.

- A karcagi görögkeleti egy-
házközséget az itteni és kör-
nyékbeli görög kereskedők ala-
pították az 1790-es évek végén, 
de ekkor már több évtizede je-
len voltak a városban. Feltehe-
tően ebben az időben keletke-
zett a többi görög egyház is.

- Igen. Az első és a második 
nagy kivándorlási hullámmal 
Magyarországra érkezett gö-
rögök és leszármazottaik vol-
tak az alapítók. Manapság Bu-
dapesten van jelentős közös-
ség, például a Szent István és a 
Szent Jerótheosz Egyházközség-
ben. Ezekben a hívek túlnyomó 
többsége – a felmenőit illetően 
is – magyar. A fővárosi görög 
egyházközség is jelentős múltra 
tekint vissza. Ők emelték a Pe-
tőfi téri görög templomot, amit 
az ’50-es években a politikai 
presszió hatására az orosz pat-
riarchátus foglalt el. Ez az álla-

pot ma is fennáll, de újjáéledt a 
Nagyboldogasszony Görögkele-
ti Egyházközség, ami görög ala-
pítású. A budapesti közösségek 
mellett Beloianniszban, a görög 
faluban van még működő egy-
házközségünk.

- Itt a környékünkön hol van 

még ehhez hasonló egyházköz-
ség?

- Szentesen és Kecskeméten 
vannak ilyenek és mindketten 
régi alapításúak. Bízunk ben-
ne, hogy a karcagi egyházköz-
séget is tovább tudjuk majd él-
tetni. Itt évtizedekig nem volt 
liturgikus élet, most kezdjük 
feléleszteni. Az Alföldön én 
egyedül vagyok a görög pap, 
a mondott három egyházköz-
ség hozzám tartozik. Karcagon 
és Kecskeméten próbálom na-
gyobb rendszerességgel ellát-
ni a szolgálatot. Amikor módot 
találok rá, és a hívek meg tud-
ják bocsátani a távollétemet, 
nagy örömmel jövök ide.

Ahogy már írtuk, istentisz-
teletek évszakonként egyszer 
vannak/lesznek, az időponto-
kat a helyi lapban teszik közzé. 
Az istentiszteletek nyitottak, 
mindenkit szeretettel látnak.

Elek György

A kun birodalom két évszá-
zadig élt és virágzott a Magyar 
Királyság, az orosz városál-
lamok és a Bizánci Birodalom 
szomszédságában. A kétszáz 
év krónikái bőségesen tartal-
maznak történeti adatokat a 
sztyeppelakó kunok dolgairól. 
Maradtak fenn természetesen 
útleírások is, mégpedig arab 
utazótól ugyanúgy, mint a ke-
leti térítőútját megörökítő szer-
zetestől. A történeti és néprajzi 
adatok mellett a kunok nyelvé-
re vonatkozóan is becses emlé-
kek (pl. a kun előkelők, nem-
zetségfők nevei) szűrhetők ki, 
de becses adatokat találunk 
bennük a nép életéről (viseleté-
ről, gazdálkodásáról, szokásai-
ról etc.) is.

A régész és etnográfus 
Selmeczi László, aki a hazai 

kun-kutatás egyik elismert 
képviselője, Kötöny népe Ma-
gyarországon című legújabb 
kötetében az írott források 
alapján rajzolja meg a kunok 
birodalmának földrajzi kiter-
jedését, törzseinek szállásterü-
leteit, téli szállásaikat, uralko-
dóikat, majd a mongol hódítás 
előtti társadalmuk főbb voná-
sait. A Cumania régészeti kul-
túrája című fejezet az egyko-
ri nomád birodalom népének 
néprajzába, a kunok viseletébe, 
fegyverzetébe és temetkezési 
szokásaiba enged bepillantást 
és bőségesen illusztrált fejezet-
részt szentelt a sztyepén állí-
tott kun sírszobrok és az ezek-
hez fűződő szokások, hiedel-
mek bemutatására.

A kötet nagyobb részét, 
amint azt a cím is mutatja, a 

Magyarországra települt ku-
nok történetének részletes és 
alapos bemutatása adja, a 11. 
századi kun-magyar kapcsola-
tok kezdeteitől a 16-l7. századi 
kun falvak feltárásának ered-
ményeivel. A középkori kun 
néprajzi anyag már sokkal bő-
ségesebb, hiszen az állandó fal-

vakban élő kunok régészeti ha-
gyatéka is könnyebben  meg-
található. Selmeczi László 
1967-1980 között számos nagy-
kunsági, főként Karcag kör-
nyéki feltárást vezetett. E ku-
tatások leletanyagából, illetve a 
kiskunsági (Szentkirály) és du-
nántúli falufeltárások megfi-
gyeléseivel együtt sokszínű ké-
pet rajzol a magyarországi ku-
nok mindennapjairól. A kötet 
megállapításait sok-sok kép és 
rajz illusztrálja. Tanulmányo-
zása mindenképpen hasznos 
mulatság.

(Selmeczi László: Kötöny 
népe Magyarországon. Kar-
cag, 2011. 286.old.)

A könyv a Déryné Kultu-
rális Központban, valamint 
a Könyvtárban és a Látogató 
Központban vásárolható meg.

Kötöny népe Magyarországon 

Évszakonként egyszer

Istentisztelet a görögkeleti templomban
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Az egyik legszebb hónaphoz 
érkeztünk, a szeptemberhez. 
Megszólalt a csengő gyerekek-
nek, pedagógusoknak, szülők-
nek. A Karcagi Nagykun re-
formátus Általános Iskolában 
8 napközis csoport kezdte meg 
munkáját a 2011/2012-es tan-
évben. A délelőtti komoly ok-
tató - nevelő munka mellett is-
kolai életünket kiegészíti, szí-
nesíti a napközi otthon által 
kínált programajánlat. Nap-
közis programunk a népha-
gyományőrzésre épül. Célunk, 
hogy a gyerekek jól - érezzék 

magukat, tevékenység közpon-
tú tapasztalatokat szerezzenek.

Kiemelt feladatok között 
szerepel a tanuláson túl a 
szabadidő hasznos eltöltése, 
valamint a környezettudatos 
magatartásra való nevelés. El-
sősorban a jeles napok, a né-
pi kalendárium és szokások, 
ÖKO és világnapok gazdagít-
ják tevékenységünket. Fontos-
nak tartjuk a magyar hagyo-
mányok ápolását, elfelejtett 
népi szokások felelevenítését, 
megismertetését. Havonta egy 
játszóházat tervezünk témahe-
tekkel.

Szeptemberben meghird-
ettük az „Őszelő” játszóház 
programját. Megvalósultak a 
csoportokban a túrák, kirán-
dulások. Sétakocsikázáson, ke-

rékpártúrákon vettünk részt. 
A csoportok birtokba vették az 
iskola udvarát. Tanulóink al-
kottak, jókedvűen, kreatívan. 
A tanító nénik segítségével a 
begyűjtött anyagokat alko-
tó módon felhasználták. Ter-
mészetes anyagokból elkészí-
tettük az őszi „bőségszekeret”. 
Gyönyörű szövött kép készült, 
szintén természetes anyagból. 
Tanulóink felöltöztették a mó-
kás, színes madárijesztőt. Nagy 
örömmel készítették és vették 
birtokba a kukoricaszárból ké-
szült kunyhót. 

Meghirdettük a szülők és ta-
nítványaink körében a „Ko-
sár, kaska, kasita” című kiállí-
tás megszervezését, annak fo-
lyamatos gyűjtését, kivitelezés-
ét. Az elkészített munkáknak 
nagy sikere van a szülők köré-
ben is, akik megnézik, örülnek 
gyermekeik munkájának.

Napközisnek lenni jó! - fo-
galmazták meg tanítványaink.

A napközis munkaközös-
ség programja továbbra is szá-
mos olyan tevékenységet biz-
tosít tanulóink számára, ahol a 
diák, szülő, pedagógus együtt 
kíván működni a partnerség 
elve alapján.

Pengő Ferencné
napközis munkaközösség 

vezető 
Református Általános Iskola

Minden évben szeptember 
harmadik hétvégéje a Takarí-
tási Világnap. Ehhez a naphoz 
kötődően szeptember 19-e dél-
utánján az Arany János Tagis-
kolában is az iskola környéké-
nek, az udvarnak és nem utol-
só sorban az osztálytermeknek 
a takarítására, rendezésére hív-
ta a diákönkormányzat a tanu-
lókat.

Minden felső tagozatos osz-
tály sok diákkal képviseltette 
magát. Ezek a tanulók először 
egy környezetvédelmi totót töl-
töttek ki, majd – mivel az idő-
járás is kegyes volt hozzánk – a 
munkát több csoportra osztva 
az iskolán kívül és belül egy-
aránt el tudták kezdeni. 

A diákok egy része az Arany 
János és a Takács Péter utcá-

ban szedte a szemetet, míg a 
többiek az iskola melletti ár-
kokat gaztalanították. Hason-
ló munkálatok folytak a foci-
pályán és a belső udvarokon is. 

A fiúk és a lányok egyaránt 
lelkesen kivették részüket a 
munkából, így a lányok is ge-
reblyéztek, ástak, sarlóztak, vi-
szont cserébe a fiúk is ablakot 
pucoltak, port törölgettek, sző-
nyeget poroltak és sepregettek. 
A nap végére a szorgos mun-
káknak köszönhetően az isko-
la és környéke tisztább és ren-
dezettebb lett.

Reméljük, hogy ez nemcsak 
egy egyszeri alkalom volt, és 
ezután mindenki jobban ügyel 
környezetének rendjére.

Kovácsné Kun Eszter

Napközisnek lenni jó!

Takarítási Világnap 
az Arany János Tagiskolában

Őszi Könyvtári Napok a Csokonai Könyvtárban
2011. október 3-8.

„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!”
Programjaink:
Október 03.

10.00  Virágálmok – Szűcs Ilona grafikus kiállítása
16.00  Naprúl napra, hónaprúl hónapra
 Kabai László saját készítésű dokumentum filmje kerül vetítésre és utána kötetlen beszél-

getés
Október 05.

10.00  Babák a könyvtárban
 Ringató – Tóth Istvánné Mártika vezetésével

Október 06. Emlékezés az Aradi Vértanúkra  -  Könyvkiállítás 
Október 07.

16.00  Könyvbemutató: Berekfürdő története
Találkozás Elek György helytörténésszel és íróval

Október 11. 
17.30  Kaméleon Társulat műsora

Az Őszi Könyvtári Napok akciói:
Régi könyvek börzéje

A Csokonai könyvtár az állományából kivont könyvekből börzét szervez 2011. október 03-
tól folyamatosan az év végéig.

A régi könyvek megvásárlásával az új állományt gyarapítja a vásárló, hiszen a börze bevé-
teléből új könyveket szeretnénk vásárolni, amelyeket majd kölcsönözni lehet a könyv-
tárból. 

A börze részeként nemcsak a könyvtár régi könyvei cserélhetnek gazdát, hanem bárki be-
hozhatja a könyvtárba saját régi, megunt, de jó állapotban lévő könyveit.

Szeretettel várunk minden leendő és régi olvasónkat.
Kedvezményes családi beiratkozás

Ezen a héten (október 3-8) a családok részére szeretnénk kedvezményes beiratkozási lehe-
tőséget nyújtani.

A családi beiratkozás legalább három családtag egyidejű beiratkozásakor érvényesíthető. 
A családi beiratkozáskor a kedvezmény mértéke az egyénileg fizetendő díjak 50%-a.

Megbocsátás hete
Ennek szellemében azok az Olvasók, akik 2011. október. 3-8-ig visszahozzák a könyvtár-

ba a már régen kikölcsönzött könyveket mentesülnek a késedelmi díj megfizetése alól.

Nietzsche úgy gondolta, 
hogy a modern ember az élet 
minden területén a lehető leg-
nagyobb kényelemre törek-
szik. Azt hiszem teljesen iga-
za volt. 

A nyár közepén röppent fel 
a hír, miszerint az Egyesült 
Államokban már negyven-
két államban nincs folyóírás-
tanítás, vagyis nem tanítják a 
kézzel írást, még pontosabban 
a betűkötéssel történő írást. 
Először el sem hittem, már 
csak azért sem, mert tudom, 
hogy épp az USA-ban van év-
százados hagyománya a szé-
pen formált (dőlt betűs) kéz-
írásnak, hiszen ott ennek az 
oktatását talán a Függetlensé-
gi nyilatkozat óta sem igazán 
változtatták. Ellentétben ha-
zánkkal, ahol annyiszor vál-
tottak tantervet az elmúlt 50-
60 évben, hogy nem alakult ki 
egységes íráskép. (A mai negy-
venesek még emlékezhetnek, 
hogy a hat osztállyal rendel-
kező nagyszülők is viszonylag 
szépen ívelt, dőlt betűs kézírás-
sal rendelkeztek.) 

Aztán a hír mégis igaznak 
bizonyult. Ott a gyerekek már 
harmadikos koruktól tanulják 
a gépírást, három évvel később 
pedig már a házi feladataikat is 

számítógépen készítik el. Így 
aztán a tízujjas gépelés lett az 
alapkövetelmény. Az ottani ok-
tatáspolitika egy jelentős része 
úgy gondolja, hogy a számító-
gépek világában haszontalanná 
vált a kézírás. 

Világszerte megy a vita a té-
mával kapcsolatban. Vannak 
akik nagyszerű újításnak tart-
ják az amerikai trendet, de 
azért legtöbben kifejezetten 
elítélik. Sok szakember is ki-
fejtette, hogy az írás megtanu-
lása szerves részét képzi a sze-
mélyiségfejlődésnek. Michele 
Hanson a Guardian újságíró-
ja például kiemelte, hogy „Bú-
csút mondunk a tökéletesített 
kéz-szem koordinációnak, (…) 
a finom-motorikus mozgásnak 
….” és még sorolhatnánk, nem 
beszélve arról, hogy ezeknek 
az embereknek nem lesz saját 
aláírásuk. Szerencsére az itt-
honi oktatáspolitika épp az el-
lenkező irányba halad, úgy-
hogy remélhetjük, hogy ha-
sonló ötletek nálunk nem ke-
rülnek bevezetésre.

Persze az amerikaiak sok 
más dologgal meg tudják lep-
ni a világot. Nemrég olvastam 
egy hetilapban, hogy 2013-tól 
be akarnak vezetni egy olyan 
bőr alá ültethető chipet, amely 

tartalmazza az ember összes 
orvosi adatát, mikor milyen 
betegségei voltak, mivel kezel-
ték, stb. Ez az ötlet világszerte 
kezd terjedni. Épp a napokban 
hallottam, hogy Svédország-
ban már óvodások bőre alá 
helyeznek ilyen személyazo-
nosító kütyüt, hogy nyomon 
követhessék például a gyerek 
mozgását. Más helyeken már 
ilyen chipes rendszerrel fizet-
hetnek szórakozó helyeken 
azok, akik igénylik, hiszen ké-
nyelmesebb és készpénzt sem 
kell maguknál tartani.

Kis hazánkban egyelőre 
csak az ebeket akarják hama-
rosan ellátni ilyen jeladókkal, 
amely sok szempontból ért-
hető. De azért remélem, hogy 
embereket sosem köteleznek 
nálunk ilyen bizgentyűk vise-
lésére. Szerintem ezek a dol-
gok azért személyiségi jogokat 
is sérthetnek, ha jobban bele-
gondolunk, arról nem is be-
szélve, hogy az efféle ötletek 
lassan már tényleg az Orwell-i 
jövőképet idézik.

Miféle jövő vár a világra? 
Tudatlan, irányítható, megfi-
gyelhető rabszolgákra – vagy 
ahogy ma mondják – humán 
erőforrásra lesz szükség?

Cselényi Csaba  

Miféle jövő …?
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Sajtóközlemény
Óvodafelújítás Karcagon – nyár végétől két tagintézmény szépül 

uniós támogatásból

Százmilliós beruházás az óvodák korszerűsítéséért

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat két tagintézményének – a Jókai úti 
és a Táncsics krt. 19. sz. alatti óvodák – korszerűsítésére, felújítására kerül sor. A pályázatot 2010 no-
vemberében nyújtották be, amely 2011 áprilisában kapott pozitív elbírálást.

Az Észak-alföldi Operatív Program keretében, 2010 elején meghirdetett pályázatra összesen 1,2 mil-
liárd forintot irányzott elő a Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati kiírás; ezen az összegen 
jelen konstrukció keretén belül országszerte 33 nyertes pályázó osztozik – ezek egyike Karcag Város 
Önkormányzata.

Az augusztusban indult beruházás összes költsége közel 130 millió forint, melyből a Karcag Városi 
Önkormányzat 10% önrészt fedez, a fennmaradó több mint 115 millió forintot az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat részben önállóan gazdálkodó szerv-
ként működik. Az önkormányzati fenntartású intézmény a városban 9 tagóvodát működtet, mint-
egy 33 óvodáscsoporttal. A beruházással érintett épületek közül a Jókai úti óvoda a nevelési funkci-
ón túl műemléki jellegzetességgel is bír; az épületet az 1900-as évek elején emelték, majd az évek so-
rán több szakaszban került sor bővítésekre, felújításokra. Mindkét tagintézmény az 1970-es évek köze-
pe óta működik óvodaként. A kisebb karbantartási munkákat az éves költségvetés terhére valamennyi 
tagóvodában folyamatosan elvégezte az Önkormányzat, azonban egy ekkora volumenű beruházást 
már önerőből nem bírt volna el a város.

Mindannyiunk érdeke, hogy a város legifjabbjai is korszerű és esztétikus körülmények között tölt-
hessék mindennapjaikat, tehát a beruházás legfőbb haszonélvezői maguk az óvodások. Az intéz-
ményben dolgozók munkakörülményeinek javítása sem elhanyagolható szempont, valamint termé-
szetesen a szülők elégedettsége is rendkívül fontos.

A beruházás nem tartalmaz bővítést, a cél a meglévő feladatellátási helyek minőségének javítása. A 
projekt várható eredményei közül ki kell emelni az energiatakarékos üzemelés megteremtését, amely 
magában foglalja a nyílászárók cseréjét, a fűtés korszerűsítését, és az épületek megfelelő szigetelését. 
Ezen feladatok elvégzése nemcsak a gazdaságosabb működést teszi lehetővé, hanem a fenntartható 
fejlődés és a környezettudatos magatartás elveit szem előtt tartva, környezetkímélő megoldásokat al-
kalmazva valósul meg. Akadálymentesítés szempontjából mindkét érintett tagintézményben sor ke-
rül mozgássérülteket segítő rámpa kialakítására, valamint a Jókai úti tagóvodában látás- és hallássé-
rült gyermekek elhelyezésére is lehetőség lesz.

A felújítás ideje alatt a gyermekek átmenetileg más tagóvodákban, illetve a Dózsa György u. 4. szám 
alatti épületben kerülnek elhelyezésre. A beruházás várhatóan 2012 februárjában fejeződik be, így a 
nevelési év vége előtt már újra a régi helyen, de új környezetben tölthetik mindennapjaikat az ovisok.

A projekt címe: A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tég tagintézmé-
nyének fejlesztése, korszerűsítése  ÉAOP-2010-4.1.1/A_2-10-2010-0015

A projekt összköltsége: 128 448 359 Ft
A elnyert támogatás összege: 115 603 523 Ft
Önrész: 12 844 836 Ft
Kedvezményezett: Karcag Város Önkormányzata
Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 

Észak-alföldi Területi Iroda

EU Élelmiszersegély program
Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, hogy 
2011. október 4. – 17. között adományosztásra (tartós 
élelmiszer: liszt, száraztészta, italpor) kerül sor rászoru-
ló személyek részére a készlet erejéig.

Az Északi, Gyep, Napsugár, Szélmalom, Pacsirta, Cse-
repes, Daru, Hideg, Vágóhíd, Pálya, Albert, Jónás Béla, 
Bihari, Bíró, Tiszta, Haladás, Rigó Jancsi, Bura Sándor, 
Magyar Imre, Vajda, Tó, Dankó Pista, Nyár, Bátori, Dé-
libáb, Déli, Villamos, Gyarmati utcákon lakók a Baross 
úti iskola épületében vehetik át az adományt.

A város többi részén lakók a Szent Erzsébet Római 
Katolikus Kápolna, 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 68. 
(Vasút utca és Széchenyi sgt. sarkán) vehetik át az ado-
mányt.

Hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00; 13.00-16.00
Pénteken 8.00 – 12.00

Rászoruló személyek:
-  létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létmi-

nimum közelében élők (gyermekek is)
-  kisnyugdíjasok
Az alábbi táblázat segítséget nyújt az egyes személyek 
rászorultsági kategóriába tartozásának megállapításá-
hoz.

Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban 
(KSH adatai)

Háztartástípus
Egy főre számított 

havi érték, Ft 
összesen

Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt 71.736.-
1 felnőtt 1 gyermekkel 59.182.-
1 felnőtt 2 gyermekkel 51.411.-

2 felnőtt 62.769.-
2 felnőtt 1 gyermekkel 57.389.-
2 felnőtt 2 gyermekkel 52.008.-
2 felnőtt 3 gyermekkel 47.346.-
2 felnőtt 4 gyermekkel 44.237.-

3 felnőtt 59.780.-
3 felnőtt 1 gyermekkel 56.492.-
3 felnőtt 2 gyermekkel 52.367.-
3 felnőtt 3 gyermekkel 48.422.-
3 felnőtt 4 gyermekkel 45.604.-

Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy 64.562.-
2 személy 55.595.-
3 személy 52.606.-

Kérjük hozza magával a rászorultságot igazoló doku-
mentumot (például: rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás esetén 
a határozatot, egyéb esetben a jövedelmet igazoló banki 
folyószámla-kivonatot vagy szelvényt, nyugdíj esetén az 
utolsó havi nyugdíjszelvényt) és a rászoruló lakcímkár-
tyáját.

Az EU Élelmiszersegély program keretében 
szétosztásra kerülő élelmiszer a Magyar  

Élelmiszerbank Egyesület és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével kerül 

szétosztásra.

Nemcsak a felnőttek-
nek, hanem a gyerekek-
nek, tanulóinknak is 
nagy élményben volt ré-
szük a nyár folyamán. 
Két hetes nyári napkö-
zis tábort szerveztünk 
tanulóinknak. A szülők 
igen csekély anyagi tá-
mogatás mellett jelentős 
pályázati forrásokat be-
vonva, felhasználva tud-
tuk emlékezetessé tenni tanu-
lóink számára ezt a két hetet. 
Az indián- és a kalóztáborban 
részt vevő gyerekek számos ér-
dekes, izgalmas tevékenység-
ben vehettek részt. Néhány íze-
lítőül:

- Kirándultak helyben a 
Hortobágyra, Arborétumba, a 
Tisza partra

- Nemezeltek, batikoltak, 

gyöngyöt fűztek, fúrtak, fa-
ragtak

- Indián sátrat építettek 
(óriásit)

- Strandoltak a helyi stran-
don, vízi csatáztak az udvaron 
felállított nagy medencékben.

Iskolánk pedagógusai mel-
lett iskolánk volt diákjai men-
torként segítették a munkát. 
Különleges volt a tábor azért 

is, mert 11 a spanyolor-
szági Rubiból érkezett 
önkéntes cserkész fia-
tal is részt vett a prog-
ram megvalósításában. 
Így aztán gyakran le-
hetett hallani az udva-
ron a magyar és kata-
lán szavak keveredésé-
nek érdekes egyvelegét.

Nagyon nagy köszö-
netemet szeretném ki-

fejezni a gyermekek, s a ma-
gam nevében Péter testvérnek, 
aki a program megálmodója 
és mozgatórugója volt. Nagy 
köszönet illeti a nevelőket is, 
akik a nyári szünetük egy ré-
szét áldozták fel azért, hogy a 
gyerekek hasznosan tölthessék 
a szünet egy részét.

Nagy Józsefné
Igazgatónő

Szent Pál Marista Általános Iskola

Nyári napközis tábor
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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 kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak 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.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház Szolnokon korsze-
rű központi fűtéssel, hagyományos 
fűtésre is kialakítva, melléképülettel, 
garázzsal eladó. Fúrott kút az udvar-
ban. Csere is érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 
+36/30-432-5110.
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 eladó, vagy főtéri lakótelepi lakás-
ra cserélhető II. emeletig, ill. albérletbe 
kiadó. Kg., Zádor utca 28. Tel.: +36/70-
391-4295.
Termőföldet vásárolnék K arcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Karcag, Kacsóh u. 44. sz. alatti ház el-
adó. Összkomfortos, melléképülettel, 
egyéb építményekkel, garázs, kert stb. 
Tel.: +36/70-310-8741.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szobás ta-
nya 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 családi 
ház eladó az Ágota u. 25. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-245-3691.
Kórház úti lakótelepen II. emeleti, 2 
szobás klímás lakás reális áron eladó. 
Tel.: +36/30-616-2440.
Várkosközponti 2 szobás, IV. emeleti la-
kás eladó. Tel.: +36/30-410-9337.
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, dupla 
garázzsal, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 59/313-104.
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.
Karcagon egy portán két család részére 
külön épületben összkomfortos kertes 
ház eladó. Két rendszerű tüzelés meg-
oldott, ipari áram van. Kertes ház csere 
is érdekel. Tel.: +36/30-422-8334.
Karcag, Hunyadi u. 34. sz. alatti 6 szo-
bás, összkomfortos ház eladó. Tel.: 
+36/30-346-5601.
Ke r te s  c s a l á d i  h á z  e l a d ó.  Kg . , 
Rimaszombati u. 7. Tel.: +36/30-249-
1350.
Karcagon 83 m²-es családi ház 641 m²-
es telken eladó. Garázs, melléképület 
van, 3 -féle fűtési lehetőséggel: gáz 
+ vegyes tüzelésű kazánnal, 3 helyi-
ségben nagy méretű cserépkályha. 
Értékegyeztetéssel kisebb földszinti la-
kás csere is érdekel. Tel.: +36/30-483-
6705.
Vásárolnék Karcagon a központban 
2,5-3 szobás, I. vagy II. emeleti lakást. 
Tel.: +36/30-939-4433.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi téglaház sür-
gősen eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 18 órá-
tól)

Albérlet 
Karcag főterén bútorozott, felújított 2 
szobás összkomfortos lakás azonnal 
beköltözhetően kiadó. Tel.: 59/313-297 
v. +36/30-637-6905.

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

Állat
Yorki szuka 3 éves fialóképes 30.000 Ft, 
1 éves törzskönyves fehérarany erőtel-
jes si-cu, 8 kg kan 40.000 Ft eladó. Si-
cu, yorki, máltai szuka csere érdekel. 
Tel.: +36/70-310-8741.
Óriás Bráma tyúkok, csirkék és Itáliai 
csirkék eladók. Érd.: Kg., Villamos u. 
108. (délután), tel.: 59/312-396 (este).
Hús jellegű hízó malac eladó. Terményt 
beszámítok. Tel.: 59/300-875.
Beagle kiskutyák: trikolor – 5.000 
Ft; bikolor ajándékba elvihető. Tel.: 
+36/30-427-0323.

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
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Stresszoldás hatékonyan, természete-
sen. 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 pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással meg-
rendelhető. Tel.: +36/20-263-7444.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosszú-
ra nyúlt kimaradásotok miatt tönkre 
ment seprűket asszonyaitoknak ked-
vezményes áron cserélem. Kapható a 
piacon vagy a Takács P. utca 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál. Orvosi igazolás nem 
szükséges.
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 sza-
lagcserép és 15 m kúpcserép eladó. 
Tel.: +36/30-529-6038 vagy 59/300-567.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073.
Eladó szőlőzúzó, 10 és 50 l-es üveg-
demizsonok, Norton kútfej és szivaty-
tyú, kézi permetezőgépek, szerszámos 
ládák, benzines kannák. Tel.: +36/30-
215-1872
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.
Eladó 4 db fotel, fali gázkonvektor, pia-
ci vállfás állvány és összecsukható asz-
tal. Tel.: +36/30-484-1572.
Férfi ruházat: nagyméretű nadrágok, 
öltönyök, ingek, pulóverek, kabátok el-
adók. Tel.: +36/30-215-1872
Régi lovas ekekapa, répaszeletelő, 3 
ágú vasvilla, szénahúzó horog, kereszt-
vágó fűrész stb. eladó. 59/312-003.
Eladó új nagyszőnyeg (180x250 cm – 
10.000 Ft), üstház üsttel (10.000 Ft), 6 
személyes ebédlő asztal (8.000 Ft), ágy-
neműtartó (5.000 Ft), 6 fiókos hűtő-
szekrény jó állapotban. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 36.
Igényes minőségű nagyméretű bőrka-
bát kedvező áron eladó. Tel.: +36/30-
215-1872
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.
Felújításra szoruló 2 db folytonégő és 1 
db lepke kályha; 2 db melegítő kályha 
eladó. Tel.: +36/30-244-0682.
3 fiókos fagyasztószekrény, 2 db nagy 
középszőnyeg (bordó-fekete és vajszí-
nű-barna) eladó. Tel.: +36/30-249-1350.
Zománcozott öntöttvas vegyes tüzelé-
sű kályha olcsón eladó v. Stihl fűrészre 
cserélhető. Egy 20 l-es és 10 l-es fonott 
demizson; egy 20 és 10 l-es műanyag 
(új) ballon; és 3 db 20 l-es ballon eladó 
vagy bármire cserélhető. Tel.: 59/314-
243 v. +36/30-472-5776.
Csibészkart és katonai mikádó belső 
keresek megvételre. Tel.: +36/70-349-
2163.
Eladó 2 db vaskosaras üvegballon és 3 
db 200 l-es és 2 db 120 l-es műanyag 
hordó. Tel.: +36/30-939-4433.
Vadászruházat, bőrruházat: nagymé-
retű mellény és nadrág eladó. Tel.: 
+36/30-215-1872.

Eladó Siesta kályha, gázpalack, zomán-
cos nagylábas és kisebb lábasok, zo-
máncos tepsik, olcsó székek, asztalok, 
könyves szekrény, új Hajdu centrifuga 
és egy használt centrifuga, műanyag 
kád. Tel.: +36/70-282-6961.
Olajradiátor, elektromos orgona eladó. 
Karcag +36/30-517-0090.
Hordozható cserépkályhát keresek. 
Tel.: +36/30-244-0682.

Szolgáltatás
Mezőgazdasági Termelők! A Concordia 
Zrt. kisújszállási telepén megkezdtük 
a napraforgó és a kukorica felvásárlá-
sát. Ugyanitt kapható II. fokú fémzárolt 
őszi kalászos vetőmag készpénzes ér-
tékesítéssel, ill. integrátori finanszíro-
zásos lehetőséggel. Bővebb információ 
az 59/321-150, +36/30-998-5968-as te-
lefonszámokon.
Szövés oktatás kisebb-nagyobb szövő 
eszközökkel, egyénileg vagy csoporto-
san. Tel.: 59/313-674.
Kőműves munkát, tető javítást, kül-
ső-belső átalakítást vállalok olcsón. 
Referenciára is. Gönczi Imre Tel. : 
+36/30-710-9246.
Ház körüli munkát, kerítés javítást és 
fűkaszálást vállalok. Tel.: +36/70-278-
8332.
Palatető mosása, beázás mentesítése, 
felújítása zsindely lemezzel. Cserép át-
rakás, csatorna csere. Lefolyók dugulás 
elhárítása sürgős esetben azonnal. Ifj. 
Mile János Tel.: +36/70-941-3722.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás vi-
dékről is. Tel.: +36/30-336-6142.
Idős ember gondozását vállalom kertes 
házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
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  m ár  6 . 0 0 0 Ft /é j 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.

Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

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 min-
denféle szivattyú javítását, szerelését, 
telepítését magánszemélyeknek, közü-
leteknek is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 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, szak-
szerű 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 átválla-
lással eladó, kizárólag banki úton. Tel.: 
+36/30-647-7357.

1997-es S40-es Volvó, 1.6-os benzines, 
fehér színű, klímával sok gyári extrával, 
megkímélt állapotban eladó. Kisebb 
értékű autót beszámítok. Ár: 800.000 
Ft. Tel.: +36/70-310-8741.

Apróhirdetés
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Szeptember 19-ére virradó-
ra egy karcagi tanya villany-
pásztorral körbekerített terü-
letére ment be ismeretlen tet-
tes, és az ott lévő raktár épület 
tolózárral zárt ajtaját kinyi-
totta, oda bement, majd on-
nan egy 1.000 literes műanyag 
tartályból 120 litert gázola-
jat leengedett az ott lévő 6 db, 
egyenként 20 literes kannába, 
majd azokat eltulajdonította. 
A lopási kár 49.200 Ft.

Szeptember 20-ára virra-
dóra Karcag külterületén, az 
ún. 12. számú táblában talál-
ható Kunagro 21. Kft. tulaj-
donát képező LINEAR öntö-
ző berendezésről levágás mód-
szerével eltulajdonítottak 5 
köznyi, 11 eres elektromos 
rézvezetéket, amivel 1.250.000 
Ft kárt okoztak.

Szeptember 21-ére vir-
radóra egy karcagi, felújítás 
alatt álló óvoda ajtaját feszítet-
te ki ismeretlen személy, majd 
a belső helyiség zárt ajtaját is 
kifeszítette és bentről kávéfő-
zőt, mikrohullámú sütőt, és 

egy Gold Star típusú felsőma-
ró készüléket tulajdonított el. 
A lopással 100.000 Ft, míg a 
rongálással 3.500 Ft kárt oko-
zott.

Szeptember 21-én este a 
karcagi járőrök intézkedés alá 
vontak, elfogtak és a kapitány-
ságra előállítottak egy helyi 
férfit, aki ellen a BRFK adott 
ki elfogatóparancsot kábító-
szerrel való visszaélés elköve-
tése miatt. Kihallgatását köve-
tően szabadon bocsátották.

Szeptember 25-én este egy 
helyi férfit állítottak elő a la-
kásáról és vele szemben ide-
iglenes megelőző távoltar-
tás elrendelésére került sor, 
mert azt megelőzően ittas ál-
lapotban összeveszett a szin-
tén ittas élettársával, akit bal 
szemén két alkalommal úgy 
megütött, hogy leszakadt a 
szaruhártyája. Az asszonyt a 
Hetényi G. Kórházba szállítot-
ták. Az orvosi vélemény alap-
ján nyolc napon túl gyógyuló 
súlyos sérülést szenvedett a 
bántalmazás miatt.
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2011. szeptember 30-01. pén-
tek-hétfő

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

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László -  pol-

gármester
 Téma: aktuális politikai kérdé-

sek
 Karcagi Hírek
 Sikeres volt a motoros talál-

kozó
 Cserépkályhások országos ta-

lálkozója
 Karate verseny
 Háttér
  Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: Összefogás és segítség
20.10  Giro-Szász András volt a pol-

gári kör vendége

2011. október 4-5. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - református 

istentisztelet
19:05  Karcagi Hírek

19.35  A Hit Szava - római katolikus 
szentmise

20.35  Zenés Fürdőshow - Gémesi 
Lajos

2011. október 6. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi ízek
18.15  Öregdiák találkozó
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: aktuális politikai kérdé-

sek
 Karcagi Hírek
 A Tisza vizével oldanák meg a 

horgásztó vízellátását
 A tök a gyógyászatban
 Konferencia a kölesről
 Kunviadal volt Kisújszálláson
 Háttér
 Vendég: Farkas József r. ezre-

des megyei rendőrfőkapitány
 Téma: többek között - vár-

ják vissza a rendőrségre a sz. 
nyugdíjas kollégákat

20.35  Kultúrházak éjszakája

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 24.
Bokor Gabriella Andrea – 
dr. Terjék Imre
Erdős Tünde – Halász István

Születés

Nagy Karolina Anett – 
Mozsonyi Imre
Kg., Kórház u. 10.  Dominik
Farkas Vivien – Kiss József
Kg., Jónás B. u. 21. 
 Letícia Erzsébet

Halálozás

Czupp Elekné (Lázók Irén)
 Karcag (1925.)
Mészáros László
 Karcag (1919.)
Mile Gáborné (Karacs Ilona)
 Karcag (1932.)
Papp Elek
 Karcag (1942.)
Szentesi Istvánné (Nagy Má-

ria)
 Karcag (1938.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Besenyszög – Karcag 1:1 
(1:0)

Besenyszög, 80 néző. Jv.: 
Kelemen I. (Geleta M., Kiss 
R.)

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Fodor B., 
Szívós Gy., Szentannai, Erdei, 
Bukovszki (Balogh R.), Földi, 
Szőke R.

Edző: Orosz István
A tizenhatodik percben Szí-

vós G. 20 m-es lövése egy vé-
dőről lepattant. A huszonha-
todik percben Lengyel közel-
ről a jobb sarokba fejelt (1:0). 
Az ötvennyolcadik percben 
egy jobboldali beadás után az 
egyedül maradt Lengyel lövé-
sét védte Móga. A hatvanötö-
dik percben Szívós G. jobb-
ról beadott labdáját Balogh R. 
fordulásból a bal alsó sarokba 
bombázta (1:1). A nyolcvan-
kettedik percben Szalai sza-

badrúgását Móga vetődve véd-
te.

Jók: Kovács, Horváth, Len-
gyel, Polgár ill. Balogh R.

Orosz István: Az I. félidő-
ben nem találtuk a ritmust. A 
II. félidőben feljavultunk, de 
ez csak egy pontra volt elég.

L. Kis Lajos: A kapura ve-
szélyesebbek voltunk, ám győ-
zelmet szalasztottunk el.

Ifjúsági mérkőzés

Besenyszög – Karcag 1:1 (0:1)
Góllövő: Székely D.
U 15-ös korosztály: SZEOL 
FC Szeged – Karcag 3:0
U 13-as korosztály: Szeged – 
Karcag 0:3
Góllövők: Györfi (2), Kovács 
(öngól)

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 30. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 1. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 2. vasárnap
 Betánia Széchenyi sgt.

Október 3. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 4. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 5. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Október 6. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Október 7. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Gyógyszertári ügyelet

A Nemzeti Sakk Bajnokság 
„Tóth László” csoportjában ját-
szó csapatunk elsöprő győzel-
met aratott a kiskunfélegyházi 
Honvéd TK. Csongrád csapa-
ta ellen az őszi első fordulóban.

Bíztunk a sikeres rajban, de 
ilyen nagyarányú 11: 1–es győ-
zelemre nem számítottunk. A 
berekfürdői Művelődési Ház-
ban fogadott vendégek tartalé-
kos összeállításban ültek asz-
talhoz, míg nálunk a legjobb 
játékos gárda vette fel a küzdel-
met, de még így is meglepő az 
eredmény. Az első fordulóban 
ilyen arányú győzelmet sem az 
NB. I- és NB. I/B, sem a töb-
bi NB. II-es csapat nem tudott 
elérni. Ez a bravúros kezdés 
megnövelheti egészséges önbi-
zalmunkat és hozza a további 
győzelmeket.

Nézzük az egyéni teljesít-
ményeket a táblák sorrendjé-
ben: A. G. Catalin az első táb-
lán izgalom mentesen hozta a 
pontot. Levay Sorin, bár ellen-
fele szívósan ellenállt, győzte-
sen került ki az összecsapásból. 
Egyed Gábor már a harmadik 
táblán vitézkedik, sokáig gya-
núsan áll, de végül ötletes lé-
pésekkel nyerte a partit. Papp 
Józsefnek nem volt ellenfele. 
Puha Péter a játszma közepén 

biztatóan állt, de utána hát-
rányba került, azonban a végén 
beleerősített és még az ellenfe-
le örülhetett a fél pontnak. Ko-
vács Róbert harcos döntetlent 
játszott. Egyed Zsolt megnyi-
tási előnyét nyerésig vitte. Kó-
nya László maratoni partiban 
kerekedett felül. Mohácsi Imre 
védhetetlen mattra állította el-
lenfelét. László Béla kisebb ki-
hagyás után villámgyőzelmé-
vel megadta az alaphangot a 
csapatnak. Egyed Viktória ki-
sebb bizonytalankodás után 
végül is nyert. Dr. Kozák Ot-
tó végig jobban állt, és hozta az 
egy pontot. Tíz győzelem, két 
remi - a következőképpen osz-
lik meg: első hat tábla 5, míg 
az utolsó hat tábla 6 pont. Va-
lószínű, hogy a csapat összeál-
lítás is közrejátszott a sikerben. 
Ezt azonban csak a további for-
duló eredményei dönthetik el.

A második fordulóra októ-
ber 30-án kerül sor. A béké-
si TF csapatával játszunk vidé-
ken.

A városi egyéni bajnok-
ság nemsokára indul. Valószí-
nű, hogy a Déryné Művelődési 
Központ emeleti termét kapjuk 
meg, mely minden pénteken 
5-9 óráig áll rendelkezésünkre.

Fodor István

II. Thomas műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

X. forduló eredményei: 
Thomas – Família 0:5, 
Multi Tec – Szuperinfó 
2:0, Flottok – Roli Sped 
1:12, Brigád – Origo 0:7, 
Ökodízel – Blades 6:2.

NB. II. Sakkcsapatbajnokság

Elsöprő győzelem


