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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Idősek Világnapja

A Zeneiskola Erkel termében dallal, nótaszóval, szavalattal és 
tánccal ünnepelték az Idősek Világnapját az Idősek Klubja tag-
jai. Az énekléssel záruló műsort közös ebéd zárta.

Csepel Önkormányzatának 
meghívására október első nap-
ján a szatmári tájegység telepü-
lései és Karcag város mutatta 
be népi kultúráját, népművé-
szetét és hagyományos ételeit 
a Nagy Imre Általános Műve-
lődési Központ előtti téren. A 
szép, napos időjárás, a tároga-
tószó és a penyigei kisbíró do-

bolása már kora reggel kicsal-
ta a csepelieket a szabadba. A 
karcagi birkapörkölt, a szatmá-
ri málékásás töltött káposzta, 
a sülő mangalicahús finom il-
lata újabb és újabb látogatókat 
vonzott a térre. Volt ott min-
den finomság: kölesmálé, leb-
bencses köles, káposztás bab-
leves, kötött-tészta leves, málé-

kásás töltött káposzta, kenyér-
lángos, fánk, pezsgős pogácsa, 
barackos kölestorta - erede-
ti receptúrája alapján, porlós 
tészták, aszalványok. Megkós-
tolhatták és megvásárolhatták 
a panyolai pálinkát, a penyigei 
lekvárt, a szatmári almát és 
aszalványokat. A sátrakban 
rögtönzött kiállításokon lát-
hattuk a karcagi és a szatmá-
ri kézművesek és népművészek 
alkotásait, a kunhímzéseket, a 
szőtteseket, a bőrből és vessző-
ből készült használati tárgya-
kat, a vertcsipkét, a beregi ke-
resztszemes hímzést, és a fa-
zekasok csodálatos termékeit. 
A települések kiadvá nyokkal, 
könyvekkel, fotókkal és fil-
mekkel is megjelentek, és jó 
szívvel invitálták leendő ven-
dégeiket.

Tájegységek Napja Csepelen

Játékos sorversennyel, képkirakással, léggömbfogással, üveg-
töltéssel emlékeztek a szüretre a Szent Pál Marista Általános 
Iskolában szeptember 30-án délután.

Folytatás a 2. oldalon

Horgászverseny
A Téglagyári tóra enge-

déllyel rendelkezők verse-
nyére 2011. október 8-án 
(szombaton) 7-11 óráig ke-
rül sor. Regisztráció: 6:30 
– 7:00. A helyszínen büfé 
biztosított.

Vezetőség

A nyár folyamán mintegy 
7.000 hektárnyi terület víz-
szolgáltatását biztosította a 
Nagykunsági Vízgazdálkodá-
si Társulat. Mivel az öntözés 
igen költséges, a gazdák és a 
gazdálkodó közösségek legin-
kább „a feltétlen öntözési igé-
nyű” kultúrák esetében veszik 
igénybe. Az öntözött területek 
aránya alig változik. Tavaly-
előtt 6.800 hektár volt, most 
7.000, bár ez – mondja András 
László, a Vízgazdálkodási Tár-
sulat vezetője – leginkább a 
rizsföldek és a halastavak gya-
rapodásával magyarázható. A 
fentebb említett 7.000 hektár-
ból mindössze 4.000 hektár a 
szántó.

A nyár persze nemcsak az 
öntözés, vízutánpótlás ide-
je, hanem az árkok, a csator-
narendszer és műtárgyak kar-
bantartásáé is.

- Az idei évben a Vidékfej-
lesztési Minisztérium által 
biztosított forrásból 48 mil-
lió forint értékben végeztünk 
fenntartási munkálatokat. 
(Ezt igazából csak augusz-
tus elejétől lehet eredménye-
sen és látványosan végrehaj-

tani, mert ekkortól már nincs 
baj a vegetációval, vagyis nem 
nő ki újra a nád.) Az említett 
karbantartási munkákat kb. 
40 kilométernyi szakaszon vé-
geztük el. A gaztalanítás mel-
lett kotrás is kezdődött. Az 
apavári részen megkotortuk a 
III/5-ös összekötőt, most a ré-
gi III-as kotrása van folyamat-
ban.

- Hány fő áll rendelkezésre 
mindehhez?

- A január eleje óta foglal-
koztatott 45 közmunkásunk 
mellé szeptember 1-től a Start 
program (a roma közfoglal-
koztatás) keretében 90 főt fog-
lalkoztatunk – összesen öt te-
lepülésről. A foglalkoztatás 
november végéig tart. Első-
sorban a tipikusan kézimun-
kát jelentő áteresz tisztításban 
és a műtárgyak környékének 
megtisztításában jelentenek 
nagy segítséget.

- A tisztogatással, kotrás-
sal csak az egyik probléma ol-
dódik meg. A határbeli műtár-
gyak rongálásáról már sokszor 
írtunk. Milyen a helyzet most?

Október 1-jén (szombaton) tar-
totta szokásos őszi évindító ösz-
szejövetelét a Karcagi Öregdi-
ákok Baráti Köre. A több évti-
zede eredményesen működő, és 
az eltelt hosszú idő alatt hírne-
vet szerzett baráti kör tagsága 
ezúttal is megtöltötte a refor-
mátus gimnázium tornatermét.

Pedig a baráti kör székhelye 
igazából Budapest – tűnődtem, a 
gyülekezőket, az egymást a régen 
várt viszontlátás örömével üd-
vözlők folyosói kupaktanácsait 
figyelve. S az itt gyülekezők még 
valamikor az ’50-es, ’60-as évek-
ben érettségiztek. Vajon az alma 
materek ereje hol lakik? A falak-

ban?, a lelkekben? Ki tudja, de 
nagyon erős. Ez szemmel látható.

- Az itt érettségizettek az év-
tizedek során – érthetően – az 
ország minden területére sod-
ródtak, de a legtöbben még-
is a fővárosban laknak közü-
lünk – mondja a Szöllősi János 
helyét két éve elfoglaló új elnök, 
Mikus István. - Ezért lett buda-
pesti székhelyű a közösségünk. 
Van viszont egy másik „köz-
pontunk” is, Debrecenben, ahol 
Cséti Imre öregdiák társunk 
fogja össze az ott élőket. A pél-
dájuk nyomán – megkönnyíten-
dő a szervezést – szeretnénk egy 
hasonló csoportosulást a me-
gyeközpontban, Szolnokon is és 
régóta várjuk a Karcagon élők 
hasonló kezdeményezését.

Őszi évindító az Öregdiákoknál

Öntözés, vízutánpótlás, karbantartás

Továbbra is gond a fémlopás

Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Élénk érdeklődés mellett nyitották meg kedden a Déryné 
Kulturális Központ emeleti nagytermében a karcagi foltvar-
rók és Nagy Ágnes origami készítő kiállítását. A tárlat októ-
ber 12-éig látogatható.

Foltvarrás és origami
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Közéleti szilánkok

Népség és 
népesség

(avagy tévhitek a 
népszámlálásról)

Az ember időnként újfent rácsodálko-
zik, milyen érdekes is a magyar nyelv. Példá-
ul a népség és a népesség kifejezésben csu-
pán két betű különbség van a szó képében, 
ám tartalmilag, ill. jelentésében viszont elég 
nagy. Az előbbi egy rendezetlen, hevenyé-
szetten összeállt embercsoportot jelöl, míg 
a népesség egy tágabb kategóriát. Egy ren-
dezett lélekszámmal bíró, jól behatárolha-
tó embertömeget, amely egy bizonyos nép-
hez, ill. etnikumhoz tartozik.

Mindez a most folyó népszámlálás vo-
natkozásában azért jutott eszembe, mert 
egy főiskolát végzett ismerősöm is elkezdett 
értetlenkedni a népszámlálás célját illetően. 
Egy másik ismerős pedig váltig bizonygatta, 
hogy ez nem népszámlálás, hanem vagyon-
felmérés. Nem akartam különösebben vitat-
kozni vele, mert kijelentéséből egyértelmű-
en kiderült, hogy soha nem tanult statiszti-
kát, és a népszámlálás kérdőívén a kitöltési 
útmutatót sem olvasta el végig, sem a kér-
dőívben szereplő kérdéseket. Ugyanis sem-
mi vagyonnal kapcsolatos kérdés nem sze-
repel, még az sem, hogy azt a lakást, amely-
ben él, mennyiért vette, vagy szerinte most 
mennyit érne. Továbbá a jövedelmi viszo-
nyai felől sem érdeklődnek, sem arról, van-e 
megtakarítása és azt melyik bankban, vagy 
melyik szalmazsákjában helyezte el. Még 
azt sem kérdezik, hogy hány lakás van a tu-
lajdonában, mert a földhivatalokban meg-
találhatóak a tulajdoni lapok. Ahhoz sem 
kell még érettségi sem, hogy belássuk, 
olyan helyzet is előfordulhat, hogy van vala-
kinek pl. 5 db lakása, de 30 milliós tartozá-
sa is. Szóval, nem is folytatom, a lényeg: az 
egy nagy mutatvány lenne, ha a kérdőívek-
re adott válaszokból valaki is meg tudná be-
csülni – még hozzávetőlegesen is – az illető 
vagyoni helyzetét.

A lakáskörülmények felmérésére viszont 
azért van szükség, mert abból már némi kö-
vetkeztetést le lehet vonni arra nézve, hogy 
„dübörög-e a jólét”, mint ahogy azt az ara-
nyos Kóka János ex miniszter úr annak ide-
jén kinyilatkozta. Továbbá a családszerke-
zet is fontos a népesség politikusok számá-
ra, mert így állapítható meg például, hogy 
mennyien vannak olyanok, akik egyedül 
nevelik példának okáért három gyermekü-
ket, viszont hiába keresnek maguknak mun-
kát – noha két héten belül munkába tudná-
nak állni –, pillanatnyilag még sem találnak. 
Az is fontos a népesség politikusok számára, 
hogy el tudtak-e helyezkedni saját szakmá-
jukban az egyes állampolgárok, és mennyi-
en lehetnek pl. egyetemi diplomával utca-
seprők vagy segédmunkások. (Ugyanis ilyen 
statisztika sem készült soha.). Mert ilyenek-
ről is tudok a saját rokoni köreimen belül is.

Abba már bele sem akarok menni, hogy 
a családi állapot meghatározása miért fon-
tos. Az európai liberális főguruk talán meg is 
köveznének, ha azt mondanám nekik: no de 
uraim, azt maguk sem képzelik komolyan, 
hogy ugyanolyan jogokat adjon az állam 
az azonos nemű  együtt élőknek, mint akik 
házasságban vagy élettársi viszonyban – 
mint nő és férfi – élnek?

- ács -

HÍREK

Programajánlat
Déryné Kulturális, Turisztikai, 

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

Telefon: 59/503-224

Néptánc
A foglalkozások időpontja a 

2011/2012. tanévben
Toporgók Kedd 17.00-18.00

 Csütörtök 17.00-18.00
Zsiba Szerda 17.00-18.00

 Péntek  17.00-18.00
Szeretettel várjuk a táncos lá-

bú érdeklődőket!

Gombász Szakkör
Szeretettel várjuk az érdeklő-

dőket 2011. október 6-án 17 óra-
kor  a Déryné Kulturális Köz-
pontba.

Szakkörvezető: Széll Attila, 
gombaszakellenőr

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

Elsőként dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter, a 
rendezvény fővédnöke köszön-
tötte a közönséget, szólt a „Vi-
dék élni akar„ tízéves vidék-
stratégia lényegéről, felhívta a 
figyelmet a vidékfejlesztés je-
lentőségére, a két neves tájegy-
ség tradícióira, a népművészet 
és a hagyományos ízek megőr-
zésének fontosságára. Németh 
Szilárd, Csepel polgármeste-
re, Kovács Sándor, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat alelnöke, Lakatosné 
Sira Magdolna, túristvándi 
polgármestere után én is kö-
szöntöttem a jelenlévőket. Va-
lamennyien megerősítettük, 
hogy a tájegységek bemutat-
kozása hidat képezhet a vidé-
ken és a fővárosban élő embe-
rek között. Szóltunk a hagyo-
mányőrzés, a múlt értékeinek 
megőrzésének és a tovább élte-
tésének fontosságáról. Kiemel-
tük az egészséges élelmisze-
rek fogyasztásnak fontosságát, 
amelyre ilyen, és ehhez hason-
ló programokkal kell felhívni 
a figyelmet. A megnyitó után 
a színpadon Plósz Csilla táro-
gatóművész, a karcagi Pántli-
ka Néptánccsoport és a Pipás 
zenekar adott nagy sikerű mű-
sort, majd a szatmáriak népze-
nei és néptánc produkcióit lát-
hatták, hallhatták. A szerve-
zők és a résztvevők sikeresnek 
ítélték a rendezvényt, amely-
nek folytatását a jövőben is ter-
vezik.

Köszönjük a karcagi bemu-
tatkozásban részt vett és azt 

támogató vállalkozások, in-
tézmények, vállalkozók, civil 
szervezetek és magánszemé-
lyek önzetlen munkáját, közre-
működését. Csepel Város Ön-
kormányzata, a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat és a Csepp 
TV támogatását, Garai Katalin 
Polgármesteri Hivatal vezető 
főtanácsos szervező, koordiná-
ló munkáját, Hubai és Tsa Kft.-
nek, ifj. Hubai Imrének a Nim-
ród Bioszálloda és Bioétterem 
tulajdonosának a szervezést és 
az anyagi támogatást, a Kar-
cagi Nagykun Ízőrző Egyesü-
let tagjainak a közreműködést, 
a finom ételek elkészítését: id. 
Csontos Györgynek, ifj. Cson-
tos Györgynek, Csontos Pé-
ternek, Györfi Balázsnak, Lé-
vai Ferencnek, Szabó Imré-
nek, Soós Lajosnak, az Ange-
lika Cukrászdának, Vincze 
Sándornak, Deák Ferenc-
nek, Laczi Imrének. Csontos 
Menyhért tárogatósnak a köz-
reműködést. A szép kiállítást 
és a bemutatók tartását a Kar-
cagi Nagykun Népművészeti 
Egyesület elnökének, dr. Nagy 

Molnár Miklós igazgató úr-
nak és az egyesület tagjainak, 
Pinczésné Soós Gyöngyi csip-
keverőnek, Fejesné Koppány 
Gabriella csipkeverőnek, Nagy-
Pálné Pádár Ágnes szövőnek, 
Illyés Ferencné kunhímzőnek, 
Szűcs Imre és Szűcs Imréné 
fazekasnak. Köszönjük Plósz 
Csilla tárogatóművész, a Pánt-
lika néptáncegyüttes és a Pipás 
zenekar fellépését. Köszönjük 
a szervezést és a konferálást a 
Déryné Kulturális, Turiszti-
kai Sport Központ és Könyvtár 
igazgatójának, Kovácsné Kere-
kes Katalin mb. igazgatónak, 
a felkészítést és a bemutatko-
zást Oroszné Millinkhoffer 
Rita néptánc-oktatónak, a 
Tourinform Iroda bemutatko-
zását Kréz Tamásnak, a Nagy-
kun Látogatóközpont vezető-
jének, Tóth Krisztina önkén-
tesnek. Köszönjük a Karcagi 
Nagykun Városvédő Egyesü-
letnek az anyagi támogatását. 
Október elsején Csepelen jó 
volt karcaginak lenni.

Dobos László
polgármester

Tájegységek Napja Csepelen

Meghívó
2011. október 15-én 18 

órakor a Szent István ró-
mai katolikus templom-
ban Steve Taylor-Szabó 
pánsípművész koncertet 
tart, melyre szeretettel vár-
juk Önöket.

Jegyek a plébánián kap-
hatók. Felnőtt: 1.000 Ft, 
gyerek-diák: 500 Ft.

Az előző félév gazdasági 
kényszerből esett átszervezé-
sei nyomán fele tanár és tanu-
lói létszámmal indította az új 
tanévet az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény szeptember 2-án.

- Közel kétszáz tanulónk 
van – tájékoztatta a Hírmon-
dót Plósz Csilla igazgatónő -, 
az oktatási feladatokat tizen-
négy pedagógus látja el. Az 
50 %-os csökkenés kényszer-
helyzetben született – a kény-
szer pedig nagy úr. Az elő-
ző félévet nagyon nehezen vi-
seltük. Az új állapot kialakítá-
sa lelkileg is nagy hatással volt 
az intézményre – a tantestü-
letre, a gyerekekre, a szülők-
re egyaránt. Úgy gondolom, 
azért hogy tovább folytatódjon 
a művészeti oktatás, túl kell él-
nünk az ilyen megpróbáltatá-
sokat.

- Tanszakok is szűntek meg?
- A létszámot voltunk kény-

telenek csökkenteni, de a tan-
szakok számát ez nem érin-

tette. Az iskolában továbbra is 
fa- és rézfúvós, zongora, hege-
dű, ütős és magánének tanszak 
működik. Van olyan hangszer 
– az oboa -, amit 
a kevés jelent-
kező miatt most 
nem indítottunk, 
de ismétlem – a 
nagy tanszak-
ok nem szűn-
tek meg. Sőt, azt 
is elmondhatom, 
hogy a tanszaka-
inkon, minden 
hangszeren telt-
házzal nyitottuk a tanévet.

- Az új viszonyok közepette 
változtak-e a telephelyek?

- A telephelyeink az egyéb 
átszervezésekkel kapcsolatban 
(is) változtak. Az ütő tansza-
kunk és a fúvószenekar eddig 
az Ifjúsági Házban működött. 
Mivel az Ifjúsági Ház be fog 
zárni, a tanszak a Szabó József 
utca 10. szám alá költözött, 
ahol a nyár folyamán – éppen 
ezért – némi átalakítást haj-

tottunk végre. A fúvószene-
kart is átköltöztettük és ezen-
túl péntek esténként itt, az Er-
kel teremben fognak próbálni. 

A Kováts Mihály Általános Is-
kolában megmaradt a telephe-
lyünk. Ott az eddigiek szerint 
folytatódik a képzőművésze-
ti oktatás.

- A tanév megkezdődött és a 
Magyar Örökség Napjai zenei 
eseményeivel, később Boda Ba-
lázs koncertjével megvoltak az 
első rendezvények is. Mik lesz-
nek még?

- Október 1-je a Zenei Világ-
nap. Itt az intézményben ok-

tóber 4-én tartjuk a világnapi 
hangversenyünket, de együtt-
működünk az általános is-
kolákkal is. Szeptember 29-
én a Református Általános Is-
kolával közösen a református 
nagytemplomban, a követke-
ző napon pedig – a Kiskulcsosi 
Általános Iskolával közösen – 
a kiskulcsosi templomban volt 
hangversenyünk. Októberre és 
novemberre is vannak már fel-
kéréseink. A Horváth Ferenc 
utcai és a Zöldfa utcai Idősek 
Otthonában a magánének tan-
szakunk ad majd műsort. A 
karácsonyi hangversenyünk 
ebben az évben annyiban lesz 
más, hogy Longueau-ból és 
Szepsiből érkezett művészeti 
együttesekkel közösen rendez-
zük meg. Ezeken felül a szoká-
sos tanszaki hangversenyeket 
tervezzük, illetve számos or-
szágos zenei verseny (közöt-
tük trombita, cselló és nem-
zetközi zongoraverseny) kerül 
majd megrendezésre, amelye-
ken természetesen a mi isko-
lánkból is indulnak majd nö-
vendékek.

Elek György

Fél létszámmal

Folytatás az 1. oldalról
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 8-9. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Október 15-16. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Püspökladányi tűzoltók 
Kunmadarason

Szeptember 28-án, 13 óra 
29 perckor kezdte meg a vo-
nulást 2 karcagi gépjármű-
fecskendő Kunmadaras-
ra, ahol a Kálvin utca végé-
ben elszáradt aljnövényzet 
égett, mintegy 600 négyzet-
méteren. A beavatkozást ne-
hezítette az erős szél. 14 óra 
11 perckor a karcagi egysé-
gek segítséget kértek a püs-
pökladányi tűzoltóktól. Az 
utómunkálatok befejezé-
se 15 óra 40 percre történt 
meg, mely során 3 „D” su-
gárral, 1 „C” sugárral és ké-
ziszerszámokkal sikerült a 
tüzet eloltani. A leégett terü-
let nagysága 3 hektár.

Tűz a Partos I. kertben
Október 1-jén, 15 óra 59 

perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. és a Kar-

cag Víz gépjárműfecsken-
dő Karcagra, az úgynevezett 
Partoskertbe, ahol mintegy 
1 hektáron kukorica tarló 
égett. A tűzoltók 2 „D” su-
gárral és kéziszerszámokkal, 
16 óra 40 percre eloltották a 
tüzet.

Ég a nádas a déli külváros 
mellett

Október 1-jén, a déli kül-
város melletti nádas terü-
leten is keletkezett tűz. Az 
esetről 22 óra 9 perckor ér-
kezett jelzés ügyeletünkre. A 
Pálya utca végéhez kiérkező 
gépjárműfecskendő legény-
sége 17 perc alatt megszün-
tette a tüzet.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

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!

MEGHÍVÓ
A Karcag Városi Önkormányzat és a Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szeretet-
tel meghívja Önt a Szentannai-napok rendezvényeire, me-
lyekre iskolánk fennállásának 112. évében, 2011. október 
12. és 14. között kerül sor.

PROGRAM
Október 12. szerda
15:00 Emlékezés egykori tanárainkra. Koszorúzás a Déli és 

a Borjúdűlő temetőben
Október 13. csütörtök
11:00 Szentannai emlékünnepség, koszorúzás névadónk 

szobránál
12:15 Kopjafaavatás Szentannai Sámuel tiszteletére, a Déli 

temetőben, névadónk sírjánál
 A kopjafát adományozta: Dr. Szentannai Dénes 
Október 14. péntek
09:00 Szakmai konferencia
 Ünnepélyes megnyitó
 Az iskola szakképzési profiljának megfelelő szakmai té-

májú előadások
 A Közép-Tiszavidék és a Nagykunság természeti értékei
 Előadó: Monoki Ákos, Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-

gatóság, természetvédelmi tájegységvezető
 Mérföldkövek a magyar agrártechnika történetében
 Előadó: Dr. Hentz Károly, SZIE Gépészmérnöki Kar, 

Gyakorlati Képzési Központ, igazgató 
 Magyarország részvétele a közös agrárpolitikában, el-

nökségünk emberi vonatkozásai
 Előadó: Dr. Vajda László, Vidékfejlesztési Minisztérium 

EU Koordinációs Főosztály, főosztályvezető
12:00 Konzultáció, a rendezvény zárása

A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor, vidékfej-
lesztési miniszter

Védnök: Dobos László, Karcag város polgármestere.
A rendezvény az „Európa a polgárokért - Testvérvárosi 

hálózatok - Aktív fiatalok Európáért” című program kere-
tében valósul meg.

Információ:
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-

légium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. Tel.: 06-
59/312-744 E-mail cím: sztannai@externet.hu Honlap: 
http//www.szentannai-karcag.sulinet.hu 

Bolgár-Magyar 
Művészeti Gála

Tisztelettel és szeretettel meg-
hívjuk Önt és kedves család-
ját a „Bolgár és magyar kultú-
rával a szívünkben” című gála-
műsorra.
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 Néptánc-
együttes (Ivailovgrad), Biljana 
Néptáncegyüttes (Karcag), 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium Énekkara, DMIK 
Pántlika és Bokréta néptánc-
csoportjai (Karcag), Karcagi 
Citerakör, Árvalányhaj Kama-
ra Néptáncegyüttes (Bucsa).
A műsor után bolgár táncház.
Szeretettel várjuk kedves 

vendégeinket!

- Sajnos a lopások számá-
nak szaporodásából úgy tűnik, 
hogy a hulladékvas ára ismét 
felfelé tart. A 32-es szivattyú-
telepünket – igaz, az a 4-es el-
kerülővel könnyebben megkö-
zelíthető lett – tönkre is tették. 
Az egy Csepelmotoros szivaty-
tyú, amit úgy megcsonkítot-
tak, hogy be kellett szállíta-
nunk. Itthon rendbe tettük, de 
úgy tervezzük, hogy csak ak-
kor visszük ki a területre is-
mét, ha arra szükség lesz. A 
berendezés megóvására saj-
nos alig látszik esély. Léteznek 

ugyan GSM rendszerek, amik 
bejeleznek, ha valami rendkí-
vüli esemény történik, de mire 
kiér az ügyelet, az elkövetők-
nek hűlt helyük.

- Mik lesznek az ősz felada-
tai?

- A halastavi vízszolgálta-
tás november 10-ig megy. Ezen 
kívül, ha ilyen száraz lesz az 
idő, akkor szeptember végé-
ig még egy-két keresztöntözés-
hez is biztosítanunk kell a vizet. 
A fenntartási munkákat folytat-
juk. Ezeken kívül a beadott pá-
lyázatunkat még mindig nem 
bírálták el: a másodfokú hatóság 
az első fokot új eljárás lefolytatá-

sára utasította. Ezek mind idő-
be kerülnek. Szeptember 15-től 
október 14-ig lehet új pályáza-
tot beadni. Az apavári rész ter-
veivel olyan szinten vagyunk 
készen, hogy a vízügyi létesítési 
engedély kiadásának nincs aka-
dálya – ugyanígy a hegedűshá-
ti belvízöblözet II-III-as üte-
mének. Ugrásra készen állunk, 
amíg azonban nem látjuk, hogy 
az előző pályázatunk hogy áll, 
addig nem merjük beadni, mert 
két éves megvalósítású és utófi-
nanszírozású, 600 millió forin-
tot pedig a társulat nem tud elő-
re megfinanszírozni.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

- Hány tagot számlál a bará-
ti kör? Azért kérdem, mert a ha-
gyományos karcagi találkozókon 
mindig egy kisebb iskolányi öreg-
diák van jelen.

- Kétszázötven tagunk van, 
ami valóban igen jelentős lét-
szám, de nekünk van egy kimu-
tatásunk, amely szerint az elmúlt 
évtizedekben mintegy nyolcszá-
zan érettségiztek itt. Az után-
pótlás biztosítása érdekében, de 
egyébként is, szeretnénk bevonni 
a fiatalabb korosztályokat. A né-
pes októberi találkozókon való-
ban megjelenik az öregdiákok je-
lentős része. Ilyenkor – az ünne-
pélyes alkalmat erősítendő – bir-
kaebéd és kötetlen beszélgetés 
zárja az összejövetelt.

- Az éves programokat min-
dig nagyon jó előadások színesí-
tik – általában az öregdiákok kö-
zül biztosítva az előadót.

- Elég hosszú szervezést és fel-
készülést igényel az éves prog-
ram összeállítása, pontosab-
ban az, amíg megtaláljuk azokat, 
akiknek kedvük és idejük is van 
hozzá. Az itteni éves találkozót 
ugyanis további budapesti talál-
kozók egészítik ki. Ez évben pél-
dául november 9-én dr. Daruka 
István fizikus, jövőre pedig (ja-
nuár 11-én) dr. Csatári Bálint 
geográfus, március 7-én pedig dr. 
Szabó József címzetes egyetemi 
tanár és Szöllősi János örökös el-
nökünk tart majd előadást. Eze-
ken kívül december 17-én Luca 
napi, február 11-én farsangi, má-
jus 12-én Szervác napi találko-
zónk lesz – a megfelelő tartalom-
mal.

- Hol és kinél jelentkezhet, aki a 
baráti kör tagja szeretne lenni?

- Jelentkezési lapot itt Karca-
gon a gimnáziumban is lehet kér-
ni, egyébként pedig a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-

um honlapján szerepel az Öreg-
diákok Baráti Köre elérhetősé-
ge. A titkárunk – Bihari Lász-
ló –, a pénzügyekkel foglalkozó 
tagtárs – Király Csaba –, és jóma-
gam is elérhetők vagyunk telefo-
non, interneten – és bárkit szí-
vesen ellátunk belépési lappal. A 
tagdíj már régóta ötszáz forint és 
bár az évenként kiküldött leve-
lek egyenként 150 forintba kerül-
nek, nem kívánjuk emelni. Ez azt 
is sejteti, hogy nem ebből gazdál-
kodunk, hanem a felülfizetések-
ből. Sok jókedvű adakozónk van 
ugyanis, akik felülfizetnek – és 
azt a diákok javára fordítjuk. Az 
elmúlt tanévben például negyven 
diákot tudtunk zsebben hordható 
adathordozóval ellátni. Az idén 
– most először – a gimnáziumi 
könyvtár fejlesztéséhez fogunk 
hozzájárulni. Várunk tehát min-
den érdeklődő öregdiákot.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Őszi évindító az Öregdiákoknál

Továbbra is gond a fémlopás

Folytatás az 1. oldalról



4 2011. október 7.

Kunhalom Polgári Kör

Fafaragó és nótaénekes
Október első hétfőjén Bartha 

András népi iparművész és ma-
gyarnóta-énekes volt a kör ven-
dége, aki nagyon hangulatos be-
számolót tartott az érdeklődők-
nek. Több szép ismert nótát el-
énekelt, legelőször az Én vagyok 
a, én vagyok a kunsági fi kez-
detűt. Bemutatta családját, fe-
leségét, két lányát. Tősgyöke-
res karcagi paraszt családból 
származik. Szeretettel említet-
te dédnagyapját, nagyapját, ap-
ját, akik tanyán éltek (Apavárá-
tól nem messze a kanális közelé-
ben), lovaik, ökreik voltak. Gye-
rekkorában kijártak a tanyára, 
a felnőttek kaszáltak, ők pedig 
gyűjtötték a szénát. Jó néhány 
anekdotát is felidézett, pl. a gé-
meskúttal és a méheikkel kap-
csolatban.

Karcagon járt iskolába, esz-
tergálni tanult, majd levelezőn 
leérettségizett. Egyik kedvelt te-
vékenysége a fafaragás, amely-
ről részletesen beszélt bemutat-
va néhány csodálatos munkáját: 
tölgyfából faragott gazdag mo-
tívumokkal díszített széktám-
lákat, egy nevezetes pörgety-
tyűt, de ezen kívül is megcso-
dálhattuk a faragott bútorairól 
készült fényképeket. Megkap-
ta a népi-iparművészet mestere 
címet, számos nívódíj tulajdo-
nosa. Név szerint megnevezett 
jó néhány karcagi népművészt, 
akikkel együttműködik. Min-
dig is felkeltették érdeklődését a 
régi szép mángorlók, komódok, 
függönytartók, s más, fából ké-
szült berendezési tárgyak. Ma is 
készít ilyeneket elsősorban dió-, 
meggy- és körtefából. Megtud-
hattuk, hogy fafaragó barátai-
tól is sokat tanult, Szolnokon és 

Karcagon is van egyesületük, 
Tiszavárkonyon Népművészeti 
Alkotóházuk. Gyakran kapnak 
meghívást kiállításokra itthon 
és főként Erdélyben.

Az éneklés szeretetét és te-
hetségét édesanyjától örököl-
te, akinek nagyon szép hangja 
volt, és sokat énekelgettek csa-
ládi összejöveteleken, lakodal-
mak alkalmából. Rengeteg nó-
tát megtanult, amelyeket ma-
napság nótaesteken társaival 
együtt előadnak hangszeres kí-
sérettel. Egy országos nótaver-
senyen negyedik lett, Budapes-
ten évekig hangképzést tanult. 
Gyakran énekel Berekfürdőn, 
Csíkszentkirályon és a test-
vérvárosokban. Itthon is kap-
nak meghívásokat, többek közt 
Debrecenbe, de még a Dunán-
túlra is. Szerencsére ma is van 
igény a magyar nótákra, ame-
lyek közül egy csokorra valót el 
is énekelt Bartha András, pl. az 
Erdő, erdő, erdő, A csitári he-
gyek alatt, Haj, haj, haj, letörött 
a gally kezdetűeket. Azt kíván-
juk, hogy másoknak is gyönyö-
rűséget okozó hobbijait még so-
káig jó egészségben űzze!

A Kunhalom Polgári Kör 
tagjainak ajánljuk a Csokonai 
Könyvtárban sorra kerülő Őszi 
Könyvtári Napok rendezvénye-
it: október 6. (csütörtök): Em-
lékezés az Aradi Vértanúkra – 
Könyvkiállítás, október 7. (pén-
tek): 16.00 órától Elek György 
helytörténész bemutatja Berek-
fürdő története c. új könyvét, 
október 11. (kedd) 17.30 órától a 
Kaméleon Társulat improvizá-
ciós színházi előadása. Szeretet-
tel várják az érdeklődőket!

V. Gy.

Gyógyítás dallal és zenével

A református nagytemplom adott helyet október 1-jén es-
te annak a jótékony célú koncertnek, amelyet három karcagi 
alapítvány és egyesület szervezett. A karcagi Laurus Művésze-
ti Iskola tanárai és növendékei, valamint Donkó Imre opera-
ének szakos hallgató műsoros estjéből befolyt összeget az öt-
éves kunmadarasi Hodos Imike gyógykezelésére és otthoni 
utókezelésének biztosítására fordítják.

Erzsike: Fiatal nyugdíjas. A városban 
mindenki ismeri, szereti, hiszen a Város-
gondnokság munkatársaként évtizedeken 
át gondozta, ápolta a város parkjait, virág-
ágyásait munkatársaival közmegelégedés-
re. Jelen helyzetében is feltalálja magát, csa-
ládi gazdálkodásuk aktív tagja: készíti a fi-
nom túrót, tejfelt, ellátja családját, szeretett 
kis unokáját viszi az óvodába.

További szép alkotó éveket, jó egészséget 
kívánunk mindannyiuknak.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati 
képviselője

Idős korban alkotón munkálkodva
„Ó kedves,
ránk tekint,
zeng az ősz
megint.”

(József Attila)

„Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol 
majd öregségedért.”

(Leonardo da Vinci)

Október első napjaiban az „időskorúakat” 
köszöntjük, akik egy élet munkáját, rengeteg 
tapasztalatot tudhatnak maguk mögött. Élettel 
teli bölcsességüket, szeretetüket, gondoskodá-
sukat mindannyian érezzük, hiszen ők nevel-
tek és tanítottak minket. Hagyományokat ad-
tak át, erkölcsösséget, a tiszta szellem, a tenni 
akarás és a kitartás fontosságát élték meg pél-
damutatóan. 

Néhány képsor róluk:

Ica mama: Példás rendben, tisztaságban 
tartja családi házát, lakását, kertjét. Öröme 
telik szép virágjaiban, környezete rendezett-
ségében. Családja szeretete veszi körül. Jó 
szomszédságban él környezetében, minden-
kinek segít jó szóval, szeretettel.

Rózsika néni: 86 évesen 
helyhez kötött. Élvezi szere-
tő családja gondoskodását. Ő 
maga pedig mindennap al-
kot: hímez, álmodja és varr-
ja a szebbnél-szebb virágmin-
tákat, terítőket, abroszokat. 
Öröme telik benne, családtag-
jait ajándékozza meg egy-egy 
szép munkájával.

Boriska néni: Így isme-
ri szűkebb és tágabb környe-
zete. Szerető családja körében 
él, helyhez kötötten. Szereti az 
embereket, fiatalokat és idő-
seket egyaránt. Bölcsességé-
vel, élettapasztalatával segíti a 
hozzáfordulókat: lelki táma-
sza környezetének.
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Szinte itt lüktet a nyár pezs-
gő, égető vidámsága, kérlelve, 
ne legyen még vége, várunk 
egy kis folytatást. Ezen gon-
dolatok is arra késztettek ben-
nünket, hogy kiránduljunk fő-
városunkba, a kifogyhatatlan 
programlehetőségek birodal-
mába.

A hónap elején egy ked-
ves felhívást kaptunk a Nem-
zeti Színháztól, hogy a Ma-
gyar dráma napja alkalmából 
ingyen belépés lehetőségével 
várják a kedves érdeklődő-
ket. A média a Nemzeti Vágta 
szenzációját hirdette, ami kí-
váncsivá tett bennünket, így, 
ehhez a programsorozathoz 
már csak a Nemzeti Múzeum 
meglátogatása társulhatott.

A reggeli vonatra felszáll-
va, meglepődve tapasztaltuk, 
hogy már minden vagon meg-
telt. 

Más iskolák is szívesen vá-
lasztották Budapestet a szep-
temberi jó időben.

Elismeréssel tudok szólni a 
2011. szeptember 17-én Kar-
cagról 7.20-kor induló 6209-

es számú vonat kedves kala-
uz hölgyéről, akivel beszél-
getve erről a zsúfolt állapot-
ról, azonnal segítséget kért a 
szolnoki állomástól. A me-
gyeszékhelyre érve már há-
rom szerelvény várt bennün-
ket. Egy pillanat alatt megtör-
tént az összekapcsolás, és sok-
sok utazótársunkkal együtt 
kényelmesen folytathattuk 
utunkat.

A Nyugati pályaudvar-
ról indulva a metró, a mozgó-
lépcső egy-egy kisgyermek-
nek apró félelmet, de nagy él-
ményt jelentett.  

Első  állomásunk a Nemze-
ti Múzeumhoz vezetett, ahol 
ezen a napon az egész múze-
um látnivalóját díjmentesen 
tekinthettük meg. Nemzetünk 
történelmét követhettük végig 
a kezdetektől napjainkig.

Ezután a Nemzeti Vágta 
megnyitóprogramját hallgat-
hattuk, nézhettük meg. Óriá-

si sétálóutca alakult ki ezeken 
a napokon az Andrássy úton. 
Látványos, ínycsiklandozó 
nemzeti ételkülönlegességek, 
régi és új mesterségek kiváló 
termékeit csodálhattuk, vásá-
rolhattuk meg.

Kis villamosozás követke-
zett, majd a kellemes Duna-
parti séta közben már messzi-
ről megpillanthattuk a Nem-
zeti Színház épületét. A park 
kapuszobrán belépve egy-egy 
legendás szerepükben meg-
örökített, egész alakos szobor 
fogadott bennünket.

A parkban öltözősátrat ál-
lítottak föl, melyben korabe-
li női- és férfiruhákat lehetett 
magunkra ölteni. Egy óriás 
tükörben, no, és persze a fény-
képezőgépeknek pózolva mú-
lattuk az időt.

A helyi televíziónak is meg-
tetszett játékosságunk, így 
még interjút is készítettek ve-
lünk.

A parktér nyírt sövényből 
alkotott labirintusa, a Bábel 
toronyra emlékeztető spirál-
alakban kanyarodó fal nagyon 

tetszett a diákoknak.
A kulisszák mögé, a szí-

nészöltözőkbe tekinthettünk 
be, nemzetünk színészóriá-
sai alakításainak történetét is-
merhettük meg idegenveze-
tőnktől, autogramokat kér-
hettünk, találkozhattunk szí-
nészekkel, köztük Alföldy 
Róberttel, a Nemzeti Színház 
főigazgatójával.

A hatalmas színházterem-
ben hang- és fényeffektusok 
kíséretében mutatták be a vi-
lágon egyedülálló mozgatha-
tó, emelhető, süllyedő számí-
tógéppel vezérelt színpadrend-
szert.

A nap végén, élménnyel tel-
ve, kissé fáradtan érkeztünk 
haza.

Köszönjük e felejthetetlen 
lehetőségeket a rendező intéz-
ményeknek.

Horváthné Pandur Tünde
szervező tanár

Alice Cooper amerikai rock 
legenda egyszer azt mondta, 
hogy a Led Zeppelin zenekar 
volt a hatvanas-hetvenes évek 
Metallica-ja. Ezt úgy értet-
te, hogy elég kemények és in-
novatívak voltak ahhoz, hogy 
a hagyományos blues-rock 
alapon nyugvó akkori zenei 
irányzatot forradalmasítsák 
és ezzel világszerte magukra 
vonják a figyelmet.

Az idén ősszel épp negyven 
éve annak, hogy megjelent 
a Zep leghíresebb albuma – 
ahogy a cím nélküli korongot 
emlegetik  –  „A negyedik”. 
Ez a lemez minden tekintet-
ben csúcsminőségűnek szá-
mít. Egyszerre kemény, célra-
törő és mégis finom, érzelmes. 
Több olyan szerzemény is he-
lyet kapott rajta, amely azóta 
egyediségével beírta magát a 
rock történelembe. Ilyen a le-
mezt nyitó Black Dog, a máso-
dik tétel amely a Rock ‚n’ Roll 
címet viseli, vagy a lemezzá-
ró When the Levee Breaks (a 
Stairway to Heaven-ről külön 
szólok). A Black Dog 9/8-os, 
4/4-es és 5/4-es ritmusképle-
tek különös variációja, még-
hozzá úgy, hogy egyedül a 
dob nem variál, mert Bonham 
végig 4/4-et hozott a többi 
hangszer alá. A Rock ‚n’ Roll, 
mint egy tisztelgés az 50-es 
évek rockzenéje előtt, a ban-
da egyik legkedveltebb tételei 
közé tartozik, ahol kifejezet-
ten nagy szerepet kap a dobté-
ma, csakúgy mint a When the 
Levee Breaks, amely a rock-
zene egyik leghíresebb dob 
groove-jával indít. Ezt a tételt 
a kritika egyszerűen diadal-
menetként aposztrofálta, és 
nem véletlenül, hiszen olyan 

erővel szólal meg a ritmus-
szekció és olyan súllyal omlik 
rá a gitár és a szájharmonika, 
hogy még a mai trendek kö-
zött is megállja a helyét. (A dal 
egyébként egy régi gospel át-
dolgozása.) 

Itt fontos megjegyezni, hogy 
Page mindig is sokat kísérlete-
zett a gitárhangzásokkal, ami-
ket gyakran nem is az erősí-
tők különböző hangszínbe-
állításaival ért el, hanem az 
úgynevezett nyitott hangolás-
sal. Ez azt jelenti, hogy a hú-
rokat a megszokottól eltérő-
en hangolta. Ebben a dalban 
a hagyományos E, A, D, G, H, 
E hangolás helyett C, F, C, F, 
A, C beállítást használt. Ettől 
és a slide gyűrű használatától 
olyan érdekesen lebegős né-
hány helyen a hangzás.

A lemez többi dalában is so-
kat kísérleteztek, a Going to 

California, Four Sticks, The 
Battle of Evermore és a Misty 
Mountain Hop is sok érde-
kes hangzással operál (a Four 
Sticks-ben Bonham pl. négy 
dobverővel játszik), de a ko-
rábban említett Stairway to 
Heaven talán a legösszetettebb 
szám az albumon. Tökéletesen 
felépített ballada, ami lehelet-
finom 12 húros gitártémával 
és egy megkapó énekdallam-
mal indít. Az eleinte törékeny 
kis dalocska szépen lassan, 
alulról építkezve egy kifejezet-
ten drámai hangvételű bom-
basztikus befejezésben csú-
csosodik ki. Page gitárja úgy 
szól mint valami villámcsa-
pás, Plant tisztán, magasan, 
de a megfelelő karcossággal 
énekli a csodálatos dallamot, 
Bonham és John Paul Jones 
alapozása pedig korát meg-
haladó. A Stairway to Heaven 
meghatározó hatással volt a 
rockzene további fejlődésére, 
a legtöbb ballada évtizedek-
kel később is hasonló dalszer-
kezetre épült, még a legkemé-
nyebb heavy metal zenekarok-
nál is.

A Led Zeppelin negyedik al-
buma 1971. november 8-án je-
lent meg, sem a zenekar nevét, 
sem lemezcímet nem tüntet-
tek fel a borítóján. Sokan a bel-
sőborítóban található jelek mi-
att hívták már ZoSo-nak vagy 
The Unnamed Album, vagyis 
névtelen albumként emleget-
ték, de a legelterjedtebb a ne-
gyedik elnevezés. A megjele-
nés óta 23-szoros platina lemez 
lett (23 millió példányban kelt 
el), és a mai napig sok fiatal ze-
nészre hat inspirálóan. Érde-
mes meghallgatni.

Cselényi Csaba  

A negyedikNemzeti napon a 
kiskulcsosi diákokkal

Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Ebben a félévben is csopor-
tos keresztelkedésre lesz lehe-
tőség a még meg nem keresz-
telt gyermekeknek, szüleik-
nek, keresztszüleiknek, roko-
noknak, felnőtteknek.
A csoportos keresztelés idő-
pontja: 2011. október 9. és ok-
tóber 16. vasárnap 10 óra.
Helye: karcagi református 
nagytemplom.
A kereszteléshez csak a jelent-
kezési adatlap kitöltése szük-
séges, amit a Lelkipásztori Hi-
vatalban (Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni.
Jelentkezni, érdeklődni a hi-
vatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a +36/30-627-8613-as 
telefonszámon lehet.

Elkészült a plébánia

Közel egy évbe került, amíg az 1943-ban épült és mára ugyan-
csak leromlott plébánia épületét az alapoktól a tetőszerkeze-
tig felújították, padozatát lecserélték, fűtését korszerűsítet-
ték és új közösségi termeit berendezték. Október 2-án a dr. 
Ternyák Csaba egri érsek által celebrált mise után érsek úr ál-
dotta meg és szentelte fel a megújult plébániát és a templom-
kertben – szintén rendbe hozott – grottát.
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Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a Kul-

turális Örökség Napjai rendezvénysorozat megvalósí-
tásához és lebonyolításához önzetlenül hozzájárultak, 
 feláldozták szabadidejüket és önkéntes munkával dolgoz-
tak azon, hogy szeptember 17-én egy rendhagyó zenei ese-
ménysorozatnak lehettünk részesei a három helyszínen. 

Bízunk benne, hogy hagyománnyá válik városunkban, 
és ezzel a rendezvénysorozattal is hozzájárulunk kulturális 
örökségünk védelméhez és ápolásához.

Az idei évben köszönet illeti az alábbi támogatókat: Kar-
cag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala; Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár vezetése 
és dolgozói; Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény valamennyi dolgozója és növendékei; Városgond-
nokság és dolgozói; Nagykun Látogatóközpont dolgozói; 
Erőforrás Kft.; Karcag Televízió munkatársai; Essen Kft. 
Mészáros Zsoltné; Kerek Cipó Kft. Laczik Dénes és Laczik 
Dénesné; Kaiser Étterem Szűcs Sándor; Erdei Zoltán

 Köszönettel: 
Plósz Csilla és Kréz Tamás

2011. szeptember 10. az összefo-
gás napja volt. Játék, zene, jókedv, 
hangos gyerekzsivaj a sétálóutcán 
mindenütt. Sok család számára 
volt jó időtöltés, a fiataloknak út-
mutatás, bepillantás a „civil szer-
vezetek” munkájába. Köszönet a 
felkért vendégeinknek, akik sza-
badidejüket áldozták a nap sikeré-
ért: Határok Nélkül Motoros Egye-
sület tagjai; Kreatív csoport ve-
zető: Vargáné Kerti Anikó; Gönczi 
Edit; Rigó Zoltán; Déryné Művelő-
dési Ház Mazsorett csoport; Kisné 
Veres Edit; Medgyesi Tiborné; 
Nervus együttes; Ungi Imréné; 
Ferenczi Imre; Mulicz Zoltán.

Itt szeretnénk megköszönni 
mindazok munkáját, akik a Civilek 
Éjszakája rendezvényen az egye-
sület tagjaiként, illetve önkéntes-
ként segítségünkre voltak, munká-
jukat adták a program lebonyolítá-
sához. Nélkülük a rendezvény nem 
jöhetett volna létre: Borsi Lászlóné, 
Dániel István, Borsos Ibolya, Ecsedi 
Béláné, Ecsedi Anna, Ecsedi Zsó-
fi, Ébner Istvánné, Ferenczi Kin-
ga, Földvári Anna Csenge, Hürkecz 
Istvánné, Janó Mária, Janó Imre, 

Kovács Dávid, Kovács János, Ko-
vács István, Kovács Éva, Kovács Kit-
ti, Kovácsné Nagy Erika, Kovcásné 
Oszlánczky Judit, Kovács Károlyné, 
Molnár Attila, Molnár Lajosné, Mol-
nár Zsolt, Molnárné Győri Erika, 
Medgyesi Tiborné, Perge Erzsébet, 
Pesti Tiborc, Pappné Benesóczky 
Mária, Rénes Renáta, Rácz Jánosné, 
Rigó Zoltán és kollégái, Simon Re-
náta, Sántáné Antal Mária, Sza-
bó Fanni, Szabó Szandi, Szabó 
Józsefné, Szabó Márk, Varga Ibolya, 
Varga Sándorné.

A „Civil Láng” útjára indult: Buda-
pest, Debrecen, Győr, Pécs, Miskolc, 
Edelény, Letenye, Döbrönte, Vecsés, 
Székesfehérvár, Nagyszeben, Sepsi-
szentgyörgy, Karcag. 

Köszönjük minden karcagi kis-
vállalkozónak és mindazoknak, 
akik tombolatárgy adományaival 
és bármilyen jellegű hozzájárulá-
sával segített a gyűjtésben a Kun-
sági Cukorbeteg Egyesületnek, 
melyet Hodos Imikének ajánlot-
tunk fel. Kérjük, aki tud, a további-
akban is segítse a családot. Hodos 
Imre János OTP Bank, számlaszám: 
11773456-01013421.

Szeretnénk köszönetet mondani 
a KUCE támogatóinak: Karcagi Kun-
lovarda – Mészáros Zsolt; Kovács 
Imre Kunmadaras; Doma Sándorné 
Kunmadaras ev.; Hürkecz Istvánné 
Kunmadaras; Kerekcipó Kft.; Essen 
Kft. - Mészáros Zsoltné; Andrási Mi-
hály mézeskalács készítő; Apropó 
vegyesbolt – Háló Zoltán ev.; Co-
op Star Zrt.; Folprint 2002 Kft.; Kun-
Mediátor.

Szponzorok: Kerekes Lászlóné 
ev.; Janó Imréné, Póllai Angelika ev., 
Extrasiker 9000 Bt., Natur Comfort, 
Kun-Ker Ined Bt., VIDIV Kft. - Ve-
res István, Szivárvány Áruház, 
Raiffeisen Bank, Karcagi Borház Bt., 
CIB Bank, Fülep Andrásné ev., OTP 
Bank, Papp Gyuláné – Arizóna, Va-
rázs Kft., Kiss Kitti Baby-Center, 
Szentesi Margit ev., Armacomp, 
Lux Villamosság – Háló János, K&H 
Bank, Mészáros Bt., Kovács Éva, Ko-
vács Kitti, Sántha Mihályné, Zepter, 
Janó Mária, Déryné Művelődési 
Központ, Városgondnokság, Szervo 
Bt., Antal Júlia őrnagy és munkatár-
sai, Karcagi Hírmondó.

Kunsági Cukorbeteg Egyesület

Köszönet

A „Gyermeképség” Alapítvány
 közleménye

a személyi jövedelemadóból 2009. évben 
befolyt támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 
47. sz., adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a szemé-
lyi jövedelemadó 1 %-ából (393.760 Ft), helyi iparűzési adó 
1 %-ából (22.837) 2009-ben befolyt összeg felhasználását.

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére használta fel: pulzoximéter 
(377.103 Ft), hirdetés (20.000 Ft), textilpelenka (14.650 Ft), 
dekorációs kellékekre (10.046 Ft).

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány
2010. évi közhasznúsági jelentés

A Gyermeképség Alapítvány 1998. január 12-én alakult 
meg. 1998. november 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróság közhasznú szervezetté minősítette. 

Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú, 
egyszerűsített beszámolót készít.

Pénztári bevételünk:  1.418.080 Ft
- SZJA 1 % 393.760 Ft
- Önkormányzati támogatás   22.837 Ft
- Motorosok támogatása 469.500 Ft
- Támogatások 531.000 Ft
- Banki kamat        983 Ft.

Kiadás: 2.146.817 Ft
- Eszközvásárlás 1.288.348 Ft
- Anyagbeszerzés    701.909 Ft
- Továbbképzés      40.000 Ft
- Banki költség      19.493 Ft
- Postaköltség        5.770 Ft
- Egyéb szolgáltatások költsége      91.297 Ft.

Záró egyenleg: 142.441 Ft

Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk. A tisztség-
viselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kaptak. A 
pénzeszközök felhasználása az alapítvány céljával megegye-
zik. A részletek az alapítvány székhelyén megtekinthetők.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

Tájékoztató a Kátai Gábor Kórház Felügyelő 
Tanácsának újraalakulásáról

A Kátai Gábor Kórházban 2000 óta működik Felügyelő Tanács a 23/1998/XII.27/ EÜM 
rendelet alapján. 

Mandátumának lejárta után ez év tavaszán a Felügyelő Tanács újra alakult, melynek tag-
jai: 

- Dr. Hegyi György háziorvos, Tiszafüred
- Pádár Lászlóné polgármester, Kenderes
- Kovács Szilvia alpolgármester, Karcag
- Kovács Mária, a Vöröskereszt Karcag-Kisújszállás-Túrkeve Területi Szervezet vezetője
- Szilágyi Lajosné, a Kátai Gábor Alapítvány Kuratóriumának elnöke
- Ébner Józsefné, a Nagykunságért Civil Fórum Egyesület képviselője
- Sántáné Antal Mária, a Kátai Gábor Kórház Közalkalmazotti Tanács tagja
- Johanné Török Ágnes, a Kátai Gábor Kórház Közalkalmazotti Tanács tagja
- Igás Eszter, a Kátai Gábor Kórház Közalkalmazotti Tanács tagja.
A Felügyelő Tanács feladatkörébe tartozik, hogy figyelemmel kísérje az intézmény műkö-

dését és biztosítsa a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között.
Képviselje az érintett lakosság érdekeit a Kátai Gábor Kórház működésében.
A fenti témában közvetlenül fordulhat a lakosság a Tanács tagjaihoz, akik közvetítik a 

kórház vezetése felé kérésüket, észrevételeiket.
Ébner Józsefné

elnök

Karcag, Gyarmati út 6/a. sz.
Nyitva tartás: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

Karcag, Gyarmati út 6/a. sz.
Nyitva tartás: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

Karcag, Gyarmati út 6/a. sz.
Nyitva tartás: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

A környék 

legolcsóbb áraival!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:

06-70-384-4114
HÁZTARTÁSI

 ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

Megkezdõdött a téligumi vásár!
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
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.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó 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, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi 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, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 17 M 
Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
2 szobás tégla családi ház nagy por-
tával eladó, vagy főtéri lakótelepi la-
kásra cserélhető II. emeletig, ill. al-
bérletbe kiadó. Kg., Zádor utca 28. 
Tel.: +36/70-391-4295.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
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 csalá-
di ház eladó az Ágota u. 25. sz. alatt. 
Tel.: +36/30-245-3691.
Várkosközponti 2 szobás, IV. emele-
ti lakás eladó. Tel.: +36/30-410-9337.
Karcagon 83 m²-es családi ház 641 
m²-es telken eladó. Garázs, mellék-
épület van, 3 -féle fűtési lehetőség-
gel: gáz + vegyes tüzelésű kazánnal, 
3 helyiségben nagy méretű cserép-
kályha. Értékegyeztetéssel kisebb 
földszinti lakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Vásárolnék Karcagon a központban 
2,5-3 szobás, I. vagy II. emeleti la-
kást. Tel.: +36/30-939-4433.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla-
ház sürgősen eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)
Karcag, Hunyadi u. 34. sz. alatti 6 
szobás, gáz+vegyes tüzelésű kazá-
nos, telefonos, kábeltévés, csatornás 
családi ház eladó. 2,5 szobás csalá-
di házat beszámítok. Tel.: +36/30-
346-5601.
Karcag, Kacsóh u. 44. sz. alatti ház el-
adó. 75 m²-es fürdőszobás, mellék-
épülettel, egyéb építményekkel, ál-
lattartásra, vállalkozásra alkalmasak. 
Garázs, kert 880 m²-en. Tel.: +36/70-
310-8741.

Eladnám, vagy kisebb kertes vagy 
társas házra cserélném 2,5 szobás 
családi házamat. Tel.: +36/20-567-
2769.
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: +36/70-
300-9730.
Karcagon, a Pipacs utcában telek el-
adó. Tel.: +36/30-349-4316.
Karcagon 3 szobás, összkomfortos 
(két fűtéses, két garázsos, ipari áram-
mal ellátott) családi ház eladó vagy 
értékegyeztetéssel I. emeletig lakás-
ra cserélhető. Tel.: +36/30-349-4316.
Régi típusú, kettős fűtésű, 2 szoba 
összkomfortos, kertes családi ház 
valamint hagyatéki bútorok és elekt-
romos fűnyíró eladó. Tel.: +36/70-
326-7291.

Állás
Vállalkozók f igyelem! Traktoros, 
kombájnos, mezőgazdasági gépsze-
relő munkát keres családostól. Lakás 
szükséges. Magányos gazdálkodók-
nak besegítenék. Tel.: +36/30-566-
6140.

Állat
Hús jellegű hízó malac eladó. 
Terményt beszámítok. Tel.: 59/300-
875.
2 db 1 éves befedeztetett hibátlan 
si-cu szuka, valamint 1 db 1 éves 
törzskönyves hibátlan si-cu kan egy-
ben eladó. Karcag. Tel.: +36/70-310-
8741.
6 db két éves házi tyúk eladó (lako-
dalomra). Tel.: 59/400-654.
12 pár húsra termelő galamb eladó. 
Tel.: +36/30-252-8698.
Hófehér posta és nagy testű hús-
galamb költőpárok eladók. Tel.: 
+36/30-324-0522.

Társkeresés
Kimondottan jó (luxus) körülmények 
között élő 45/182/95 sármos, spor-
tos üzletember, aki úgy érzi, hogy 
belül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is igé-
nyes, kimondottan csinos, vékony 
testalkatú társát hosszú távú kap-
csolatra 37 éves korig. Tel.: +36/20-
280-1944.
Ha 45-54 év közötti, független, ren-
dezett körülmények között élő férfi 
vagy, és 47 éves telt nőt keresel társ-
nak, hívj. Tel.: +36/20-230-3690.

Vegyes
Tr a ns z ce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Stresszoldás hatékonyan, természe-
tesen. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man 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.

Új seprű jól seper Már kapható az 
idei termésből készült erős kötésű 
cirok és vessző seprű. Kapható a pi-
acon vagy a Takács P. utca 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
4 elemes szekrénysor eladó. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. utca 46. Tel.: 59/314-
094.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 
db 160x140-es redőny. Tel.: +36/70-
364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép el-
adó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 
+39/30-928-3073.
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.
Zománcozott öntöttvas vegyes tü-
zelésű 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 cse-
rélhető. Tel.: 59/314-243 v. +36/30-
472-5776.
Eladó 2 db vaskosaras üvegballon 
és 3 db 200 l-es és 2 db 120 l-es mű-
anyag hordó. Tel.: +36/30-939-4433.
Olajradiátor, elektromos orgona el-
adó. Karcag +36/30-517-0090.
Zongoristák figyelem! Kitűnő állapo-
tú angol mechanikás páncéltőkés, 
fekete színű „Laumberger-Gloss” 
márkájú rövid zongora reális áron el-
adó. Tel.: +36/70-300-9730.
Csepel és táska varrógép eladó. Tel.: 
59/400-654.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, franciakulcs, 
ásó, kapa, vasvilla, csákány, fejsze, 
gereblye, kőműves kalapács, lapát, 
fogók, fúrótokmányok, 8-as húsda-
ráló, diódaráló eladó. Tel.: +36/70-
532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasztal, 
franciaágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: +36/70-300-9730.
Kaszáló gép utánfutóval, morzsoló, 
daráló, új benzinnel működő 3 kere-
kű bicikli, régi zongora, 25 AK érté-
kű szántóföld eladó. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 57.
Eladó Siesta kályha, gázpalackok, 
20 l-es zománcos lábas, egy kisebb 
zománcos lábas, zománcos tep-
sik, olcsó székek, asztalok, új Hajdu 
centrifuga, egy használt közép sző-
nyeg (110x200), műanyag kád. Tel.: 
+36/70-282-6961.
Jó állapotban lévő 4 égős gáztűz-
hely sürgőse eladó. Tel.: +36/30-543-
4435.
Összecsukható Samsung mobiltele-
fonomat elveszítettem. Kérem a be-
csületes megtalálót, juttassa vissza 
hozzám. Kg., Szent I. sgt. 57.
Eladó 6 személyes ebédlő asztal 
(10.000 Ft), ágyneműtartó (6.000 Ft), 
jó állapotban lévő 6 fiókos fagyasz-
tó szekrény (25.000 Ft), új 180x250 
cm-es nagyszőnyeg (10.000 Ft). Érd.: 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig)

Szolgáltatás
Kőműves munkát, tető javítást, kül-
ső-belső átalakítást vállalok olcsón. 
Referenciára is. Gönczi Imre Tel.: 
+36/30-710-9246.
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauero-
lást, hajfestést vállalok. (30 éves gya-
korlattal rendelkezem.) Időpont 
egyeztetés: +36/30-447-3918.
Palatető mosása, beázás mentesítése, 
felújítása zsindely lemezzel. Cserép 
átrakás, csatorna csere. Lefolyók du-
gulás elhárítása sürgős esetben azon-
nal. Ifj. Mile János Tel.: +36/70-941-
3722.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás vi-
dékről is. Tel.: +36/30-336-6142.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Matematikából és fizikából korrepe-
tálást vállalok, valamint szakdolgo-
zatok gépelése, szövegszerkesztés, 
névjegykészítés. Tel.: +36/20-334-
6689.
Megbízható, leinformálható közép-
korú nő gyermekfelügyeletet vállal. 
Napközben is! Tel.: +36/20-567-2769.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
K isgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 7-től 
minden szerdán 10-10:30 óráig a 
Városi Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató foglal-
kozásvezető. Tel.: +36/30-489-2076.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6.000 Ft/éjtől.  w w w.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-928-
3073.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot, bútorokat és forgalom-
ból kivont régebbi pénzeket, érmé-
ket, bélyeg gyűjteményt, régi képes-
lapokat felvásárolok. Ha kell házhoz is 
megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.

Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfű-
tés szerelés minden technológiával. 
0-24 óráig. +36/20-917-7555.

Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes ka-
merás készülékek telepítése, kapu-
zár, 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 ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű ja-
vítása 0-24 óráig mindennap. Hívjon 
bizalommal! Krajczár Imre hűtőgép-
szerelő. 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.

1997-es Volvo S40 1.6-os benzines, 
2013. áprilisáig műszakival eladó. 
Klíma, szervó, ABS, ASR, légzsákok, 
elektromos ablakok és tükrök, fűt-
hető tükrök, ülésfűtés, ülés és kor-
mánymagasság állítás, központi zár, 
színezett üveg, megkímélt állapot-
ban tulajdonostól eladó. Kisebb ér-
tékű autót beszámítok. Karcag. Tel.: 
+36/70-310-8741.

150-es ETZ motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó vagy haszonállat-
ra cserélhető. Tel.: +36/30-336-6142.

Apróhirdetés



8 2011. október 7.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

Szeptember 30-án este a 
Tescoban egy helyi fiatalem-
ber társával együtt bement a 
próbafülkébe, ahol egy bőr-
kabátról levették az áruvé-
delmi etikettet – dolog elle-
ni erőszakkal -, és azt egyi-
kük táskájába tették, majd fi-
zetés nélkül akartak távozni, 
de a biztonsági őrök feltartóz-
tatták őket, így a 11.340 Ft lo-
pási kár megtérült. A rongálá-
si kár 200 Ft. Az ügyben bíró-
ság elé állítással a két elkövető 
ellen büntetőeljárás van folya-
matban.

Október 01-jén éjszaka egy 
helyi lakos közterületen par-
koló személygépkocsijáról is-
meretlen eltulajdonította a 
gyári dísztárcsákat, amivel 
48.000 Ft anyagi kárt okozott.

Október 01-jén éjszaka egy 
helyi lakos lezáratlan, 26-os 
női, piros színű biciklijét lop-
ta el a tolvaj az egyik karcagi 

söröző bekerített udvaráról, 
amivel 20.000 Ft kárt okozott.

Október 03-án hajnalban 
egy helyi lakos udvarára má-
szott be a tolvaj és a nyitott 
gangról egy 26-os, bordó szí-
nű női kerékpárt lopott el, 
amivel 18.000 Ft kárt okozott.

Eljárás indult egy 15 éves 
kisújszállási lánnyal szem-
ben, aki az egyik utca végén 
lévő területen egy tablettát fo-
gyasztott el, amelyről tudo-
mása volt, hogy az kábítószer. 
A vele szemben alkalmazott 
kábítószer gyorsteszt eredmé-
nye pozitív lett.

Eljárás indult egy kisújszál-
lási fiatalkorú lány ellen, akit 
mentő szállított lakcíméről a 
Kátai Gábor Kórházba, mi-
vel szeptember 30. és október 
2. között több esetben kábító-
szert fogyasztott. A vele szem-
ben alkalmazott drogteszt po-
zitív eredményt mutatott.
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2011. október 7. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi ízek
18.15  Öregdiák találkozó
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Sáray Mária
 Téma: eredményes művészetok-

tatás
 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. ezredes 

megyei rendőrfőkapitány
 Téma: többek között pl.: várják 

vissza a rendőrségre a nyugdíjas 
kollégákat 

20.35  Kultúrházak éjszakája

2011. október 11-12. kedd-szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - református is-
tentisztelet

19:05  A Hit Szava - római katolikus 
szentmise

20:35  Főtéri Randevú 2.
 2011. 07. 09. - Karcag Város 

Vegyeskara, Sinful Passions

2011. október 13. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi ízek
18.15  Koszorúzás az aradi emlékmű-

vénél
19.00  Papa Blues Band
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: aktuális politikai kérdések
 Karcagi Hírek
 Őszi hangulat a református Ált. 

Iskolában
 Őszi napok a Könyvtárban
 Fotókiállítás
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: hírek a tűzoltóktól
20.35  Önkormányzati ülés

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. október 1.
Tóth Erika – Kun László

Születés

Kiss Erzsébet – Csukodi Béla
Kg., Jónás B. u. 16.  Bianka
Sebők Tünde – Bakó Mihály
Kg., Tavasz u. 29. 
 Márta Anna
Tóth Edit – Bereczki Zsolt
Kg., Kinizsi u. 8.  Zétény
Szendrei Beáta – Bérczi Jenő
Kg., József A. u. 8/4.  Luca
Nyakó Edit – Kátai Gergely
Kg., Kántor S. u. 23.  Lujza
Székely Edit – Darai Mihály
Kg., Tompa u. 39.  Andrea

Halálozás

Horváth Ernőné (Tasi Erzsé-
bet)

Kg., Északi u. 3. (1957.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Karcag – Tiszafüred 2:1 
(1:1)

Karcag, 100 néző. Jv.: S. 
Nagy Zs. (Jandó F., Kormos B.)

Karcag: Móga, Henk (Csa-
tári), Orosz, Kovács Cs., Fo-
dor B., Erdei, Szívós Gy., 
Szentannai, Földi, Balogh R., 
Szőke R.

Edző: Orosz István
A tizenhatodik percben Ba-

logh R. szöglete átszállt a vé-
dők feje fölött és Erdei kapás-
ból a jobb sarokba bombázott 
(1:0). A huszonkettedik perc-
ben Kóczián egy cselsorozat 
után 14 méterről laposan a ka-
pura lőtt, de Móga vetődve 
védte. A harminchetedik perc-
ben a védőkről lepattanó labda 
Mester elé került, aki 15 m-ről 
rálőtte majd egy védőt érint-
ve a bal alsó sarokba vágó-
dott a labda (1:1). A negyven-
harmadik percben Kóczián 13 
m-ről egyből a kapura lőtte, de 
Móga bravúrral szögletre hárí-
totta a lövést. Az ötvenhatodik 
percben Szentannai nagy lö-
vése elzúgott a felső léc fölött. 
A  nyolcvankettedik percben 
Potornai közeli fejesét Móga 

vetődve kiütötte, majd Daj-
ka M. lecsúszó lövést bravúr-
ral szögletre tolta. A nyolcvan-
kilencedik percben Szentannai 
jobbról beadott Balog R-nek, 
aki 13 m-ről a bal alsó sarokba 
lőtt (2:1).

Jók: senki ill. Mester
Gál Zoltán: :Lehetőségein-

ket elpuskáztuk és az utolsó 
percekben buktuk el a mérkő-
zéseinket.

Orosz István: Ilyen siralmas 
és gyenge játékot ez a karcagi 
csapat évek óta nem mutatott.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Tiszafüred 2:1
Góllövők: Borsi, Székely.

Utánpótlás bajnokság

U 13-as korosztály: Karcag – 
Orosháza 2:1
Góllövők: Tóth F., Katona.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Orosháza 3:1
Góllövők: Kovács F., Szabó F. 
(2)

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 7. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Október 8. szombat
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Október 9. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Október 10. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 12. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Október 13. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Október 14. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Zádor-híd 
Kupa Férfi 
Kosárlabda 

Torna

2011. október 8-án a 
Karcag Városi Sportcsar-
nokban 9 órától kerül 
megrendezésre a Zádor-
híd Kupa férfi kosárlabda 
torna. 

Résztvevő csapatok: 
Karcagi SE, Hevesi KK, 
Szolnoki Olaj KK. II.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Hajrá Karcag!

Berekfürdő – Tiszaföldvár 
23:18 (12:8)

Törökszentmiklós. Jv.: 
Baranyi A., Bodor T.

Berekfürdő: Varga A., 
Bánhegyiné Bakó É. (2), Cseke 
P. (1), Szőkéné Varga I. (11), D. 
Nagy J., Andrási Zs. (4), Varga 
E. (2)

Csere: Vonáné, Pergéné Var-
ga Zs. (1), Szabó I., Perge P., Sí-
pos K. (2), Szarka B.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Dózsa DSE Kunhegyes – 
Berekfürdő 18:18 (8:11)

Törökszentmiklós. Jv.: Szécsi 
M., Szőke I.

Berekfürdő: Vonáné, Pergé-
né Varga Zs., Andrási Zs. (5), 
Varga E. (3), Cseke P. (4), Perge 
P., Sípos K.,

Csere: Varga A., Bánhegyiné 
Bakó É., Szőkéné Varga I. (5), 
D. Nagy J., Szabó I. (1), Szar-
ka B.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
megyei kézilabda bajnokság el-
ső két fordulóján jól szerepelt 
a csapatunk. A tiszaföldvári 
lányok elleni dinamikus já-
tékkal arattunk győzelmet. A 
kunhegyesi csapat ellen „ál-
mosan” kezdtünk és sajnos a 
meccs végéig nem sikerült fel-
pörögnünk, így csak döntet-
lenre voltunk jók.

Berekfürdő – Szolnoki 
Honvéd SE 26:19 (10:10)

Kunhegyes, Jv.: Szloska K., 
Baranyai I.

Berekfürdő: Vonáné, Var-
ga E. (6), Cseke P. (5), Szőkéné 
Varga I. (4), Szabó I., Sípos K., 
Szarka B.

Csere: Varga A., Bánhegyiné 
Bakó É. (2), D. Nagy J. (2), 
Andrási Zs. (7), Pergéné Varga 
Zs., Perge P.

Fegyvernek KSE – Berek-
fürdő 11:21 (7:7)

Kunhegyes, Jv.: Baranyi A., 
Szőke I.

Berekfürdő: Varga A., 
Bánhegyiné Bakó É., Varga E. 
(4), Cseke P. (7), Szőkéné Varga 
I. (6), Andrási Zs. (1), D. Nagy 
J. (1)

Csere: Vonáné, Pergéné Var-
ga Zs., Szabó I. (1), Szabó I., Sí-
pos K. (1), Szarka B., Perge P.

Bánhegyiné Bakó Éva: Ezen 
a hétvégén újra begyűjtöttük a 
4 pontot, ennek ellenére nem 
lehetünk a játékunkkal meg-
elégedve. Lövéseink pontatla-
nok voltak, a támadójátékun-
kat kapkodás jellemezte, in-
dításainkat sem tudtuk gól-
ra váltani. Erősebb ellenfelek 
ellen ezeket a hibákat ki kell 
küszöbölni.

Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság


