
XXIV. évf. 35.  szám  2011. október 21. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

A tavasszal elhúzódó vetés 
mellett sok helyen és több nö-
vény esetében is a várhatónál 
később érkezett el a betakarí-
tás. Igaz, hosszú ideig kitar-
tott a szép, nyáriasan meleg 
ősz, jók az utak, a munkákat 
tehát nem hátráltatja semmi. 
A Kunagro '21 Kft-nél a múlt 
hét végén az őszi növények 
betakarításának első harma-
dánál tartottak. 

- A mi területünk jelen-
tős részét, legalább 90%-
át sújtotta a tavalyi belvíz 
– mondja Domján Sándor 
a Kunagro főmérnöke. Ez 
az év azonban már száraz-
ra fordult. Jelenleg is száraz-
ság van, ami megkönnyíti a 
betakarítást, de nem ked-
vez az őszi vetésű növények-
nek. A határt járva egyéb-
ként látható, hogy az olaj-

tök és zömmel a napraforgó 
betakarítása is befejeződött, 
a kukorica betakarítása fo-
lyamatban van, de van még 
kinn cukorrépa és cirok is. 
Folyik a talajelőkészítés az 
ősziek, leginkább az őszi bú-
za alá és megindult a szán-
tás a tavasziak alá. 

- Itt-ott már látszik az új ve-
tés...

- Nagyon kell ügyelni arra, 
hogy a talajlazítással is meg-
őrizzük a nedvességet. Ahol jó 
időben tudtak vetni, ott már 
szépek a repcék. Az őszi kalá-
szosok első vetései még csak 
bújkálnak, de várhatóan von-
tatott lesz a kelés, hiszen leg-
alább 200 mm csapadék hi-
ányzik a földből. 

- Milyen átlagokat mutat az 
őszi betakarítás? 

Őszi szárazság

Folytatás a 2. oldalon

Október 23.

Meghívó
1956-2011

Karcag Város Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal nevében 

tisztelettel meghívjuk 
Önt és Kedves Családját

az
1956-os forradalom és szabadságharc 55. 
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. 

évfordulója tiszteletére rendezendő
városi ünnepségre

Időpont: 2011. október 23.

945  Az országzászló ünnepélyes felvonása
 a Kossuth téren
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszárbandérium
 huszárjai és a Nagykun Honvédbanda
1000  Ünnepi istentisztelet
 a református templomban
 Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor
 vezető lelkész
1100 Ünnepi megemlékezés
 a városháza előtti téren
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Kovács Sándor,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
 „Magyarok vére”
 ünnepi műsor
 Közreműködnek:
 Szabó Kitti és Domokos László színművész,
 Sándor Norbert tárogatós,
 Koppány Mária előadóművész
 és a Nagykun Honvédbanda
 Koszorúzás
 a városháza falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál
 A koszorúzási ünnepséget levezeti:
 Kovács Szilvia
 alpolgármester
1235 Koszorúzás
 az Északi Temetőben
 Kemény Pál, az 1956-os forradalom karcagi
 mártírja sírjánál
 Emlékező beszédet mond:
 Nt. Konczné Lehoczky Krisztina
 református lelkész

Az ünnepi megemlékezés helyszíne
rossz időjárás esetén a városháza díszterme lesz.

Az Északi temetőhöz 12.25 órakor autóbusz indul
a Bajcsy-Zsilinszky utcai parkolóból.

Januárban adták át a Györffy 
István Nagykun Múzeum kívül-
belül felújított épületét, ahol 
egyelőre időszaki tárlatokat te-
kinthet meg a nagyközönség. 
Akkor már bizakodva nyilat-
koztak az érintettek arról, hogy 
belátható időn belül berende-
zésre kerülhet az új állandó ki-
állítás. A napokban érkezett a 
hír, hogy az ehhez szükséges 
pályázati forrást elnyerte a mú-
zeum. A témával kapcsolatban 
dr. Nagy Molnár Miklós igazga-
tó nyilatkozott lapunknak.

- Még a tavalyi évben, a me-
gyei önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be a Nemzeti Erő-

forrás Minisztériuma által ki-
írt Alfa Programra, amely az 

önkormányzatok által fenntar-
tott múzeumokat támogatja. 
Ebből kaptunk öt millió forin-
tot előkészítésre, látványtervre, 
valamint restaurálásra, amely 
egyébként épp most zajlik. Az 
új pályázatot, amely a teljes 
projekt megvalósítását céloz-
za meg ebben az évben nyúj-
tottuk be. A kiállítás komp-
lett költsége harminc millió fo-
rint, amelyből a megyei önkor-
mányzat tíz százalékot vállalt, 
mi pedig ehhez huszonnyolc 
milliós állami támogatást igé-
nyeltünk.

Egy lépéssel közelebb
Pályázatot nyert a múzeum

Restaurált kisbunda

Folytatás a 5. oldalon

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a nép-
számlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. §-a szerint az 
adatszolgáltatás kötelező. Ha mégis előfordulna, hogy 
valaki az adatszolgáltatást megtagadja, vagy szándé-
kosan és nyilvánvalóan hamis adatot szolgáltat, a felülvizs-
gáló jelentése alapján  a települési népszámlálási felelős a 
törvényes következményekre való figyelmeztetés után fel-
szólítja a megtagadó személyt az adatszolgáltatásra. Ha az 
összeírandó személy a figyelmeztetés ellenére sem hajlan-
dó közreműködni, illetve megadni a valóságnak megfele-
lő adatokat, a jegyző jogosult a szabálysértési eljárás 

megindítására az 1999. évi LXIX. törvény 82. §-a, valamint az 
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. ren-
delet 31/B §-a alapján. A szabálysértési bírság - mely-
nek mértéke 50 ezer forintig terjedhet - megfizeté-
se nem mentesíti az adatszolgáltatót adatszolgálta-
tási kötelezettségének teljesítésétől.

Ezúton is kérem Önöket, hogy a népszámlálás sike-
res lebonyolítása érdekében szíveskedjenek  a számlá-
lóbiztosokkal együttműködni, munkájukat segíteni.  

Rózsa Sándor
            jegyző

T á j é k o z t a t á s
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Közéleti szilánkok

Fehér könyvek, 
fekete autók

Az ember szomorúan konstatál-
ja, hogy még most is, a nemzeti kor-
mány hatalomra kerülése után ides-
tova két évvel, – a törpe liberális ki-
sebbség, egy héttel a nemzeti ün-
nep előtt milyen ordenáré módon 
becsmérli 1956 emlékét. Mindezt 
összekapcsolva Kertész Ákos „igazá-
val”. Most kivételesen nem az ame-
rikai, hanem a magyar Népszava in-
ternetes honlapján. Egy bizonyos, 
K. Vas Géza nevű szerző, Kertész ál-
lítását igazolandó (mármint, hogy a 
„magyar genetikailag alattvaló”) – 
sajátos optikájával, 1848-tól végig-
megy a magyar történelem sorsfor-
dító napjain.1956-ról ezt írja:” 1956- 
csodálatos három nap. Aztán jött a 
csürhe az utcák és a börtönök mé-
lyéről, belekeveredve a lelkes fiata-
lok csoportjába. A félrenevelt ma-
gyar középosztály biztos lakásai-
ban ülve, távolról lelkesítette a har-
colókat. Nem tudták ésszel felfogni, 
hogy ide segítség nem fog érkezni 
nyugatról, hogy meg kellene állíta-
ni egy forradalomnak nevezett, ki-
látástalan harcot a szovjet páncélo-
sokkal szemben.”

Hát, igen. Megint legyinthetnénk, 
hogy sajtó-, szólás- és véleménysza-
badság van ebben a demokratikus 
bankokráciában, (amelyben már-
már dagonyázunk), – mikor véletle-
nül az ATV csatornájára tévedünk, 
ahol a „szürkeállomány” olyan kivá-
lóságai, mint pl. Vágó István, Gréczi 
Zsolt műsorvezetővel, azon röhög-
csélnek, hogy vajon Orbán Viktor 
helyett ki lesz majd az ünnepi szó-
nok. Orbán Viktor biztos Brüsszel-
be „menekül” –, mert az Európa Ta-
nács éppen okt. 23-ra tűzött ki egy 
fontos tárgyalási napot. Aztán vala-
milyen nímand, csokornyakkendő-
vel a nyakában fejtegeti, hogy meny-
nyire jogos lesz a tüntetésük okt. 
23-án, és odavárják az „egyharma-
dot” –, ami szerintük, kb. kétmillió 
ember. És majd megmutatják, hogy 
milyen méltóságteljesen lehet tün-
tetni – minden erőszak és rendbon-
tás nélkül – a kétharmados „dikta-
túra” ellen. Az ember erre már nem 
tud legyinteni, ökölbe szorul a keze 
Debreczeni József vihogása láttán –, 
és ismét megfogadja, ha netán vala-
hol találkozik vele, csak vált egy-két 
keresetlen szót –, mint egykor 1990-
ben egy MDF-es kongresszuson. 

Ülünk tehetetlenségünkben a 
már kikapcsolt tv készülékünk előtt 
és a karcagi 56-os hősökre, a Ke-
mény Pálokra, a Filep Istvánokra és a 
többiekre gondolva –, s Vörösmarty 
soraira: „…Az nem lehet, hogy ész, 
erő, / És oly szent akarat / Hiába sor-
vadozzanak / Egy átoksúly alatt.”

„De lehet” – halljuk újra Márai 
szavát is …S már nincs kétségünk 
afelől, hogy ez az ünneprontó sise-
rehad, ha tehetné, újra írná a „ fehér 
könyveket” és beüzemelné a „feke-
te autókat”.

-ács

HÍREK
Szülői tájékoztató

Előkészítő foglalkozások in-
dulnak református iskolánkban, 
nagycsoportos óvodások részé-
re, a 2012/2013-as tanérvre. 

A szülői megbeszélés idő-
pontja: 2011. október 24. (hét-
fő) du. 17.00 óra

Helye: református iskola I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.) 
Tel.: 59/400-577

Minden érdeklődő szülőt sze-
retettel hívunk és várunk. 

Iskolavezetés 

Véradás
A következő véradás időpont-

ja: 2011. október 26. (szerda) 
8:00 – 13:00 óra.

Helyszín: Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár 

Minden véradó ajándékban 
részesül!

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a város lakosságát, 

hogy az október 23-ai ünnep-
ségek alkalmával útlezárásra és 
forgalomkorlátozásra kerül sor a 
város központjában a Kálvin ut-
ca Varró u. és Madarasi út kö-
zötti szakaszán, és a Kossuth tér 
Kálvin utca és Dózsa György út 
közötti szakaszán. 

Az utak lezárása 900 – tól  1300 
óráig tart.

Kérjük szíves megértésüket!
Karcag Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Színházbérlet
A Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár meghirdeti 4 elő-
adásra szóló színházbér-
letét a 2011/2012. színházi 
évadra a budapesti Körúti 
Színház vendégjátékára.

A régi bérletesek és az új 
érdeklődők október 3-tól 
vásárolhatják meg változat-
lan áron a bérleteket a Kö-
zönségszolgálati 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 bo-

lond lány
Galambos-Turcsán-

Meskó: Kell egy színház
A műsor és időpont vál-

tozatás jogát fenntartjuk!

A Gyermeképség Alapítvány - 
a Kátai Gábor Kórház vezetősé-
gének engedélyével és megtiszte-
lő támogatásával, valamint dol-
gozóinak aktív részvételével 2011. 
november 04-05-én rendezi meg 
a III. Karcagi Gyermek-egészség-
ügyi Napokat. 

Helyszín: Kátai Gábor Kórház, 
Előadóterem, I. emelet

Célközönség: gyermekek, szü-
lők, nagyszülők, nevelők, szociá-
lis gondozók, valamint pedagógu-
sok, orvosok, szakdolgozók, védő-
nők.
Program
2011. 11. 04. péntek, 14.00 – 

17.00 óráig
1. Mi van ma és mi lesz holnap?!
 Gondolatok a jó magzati élet-

ről, mint a jó életkezdés alapjá-
ról

 Professzor Emeritus Dr. Pintér 
Sándor (SZOTE Gyermekgyógy-
ászati Klinika)

2. Kérdések és válaszok
3. Ami mindenki érdeke és köte-

lessége
 Mikor van szükség újraélesz-

tésre otthon, iskolában, játszó-
téren...? 

 Dr. Szabó Katalin v. osztályve-
zető főorvos (Kátai Gábor Kór-
ház, Sürgősségi Osztály)

4. Újraélesztési bemutató (orvos-
oktatók) és gyakorlási lehe-

tőség minden jelentkező szá-
mára

 Dr. Szabó Katalin osztályvezető 
főorvos és munkatársai (Kátai 
Gábor Kórház, Sürgősségi Osz-
tály), valamint az OMSZ Karca-
gi Szervezetének munkatársai.

2011. 11. 05. szombat, 10.00 – 
15.00 óráig

 Kerekasztal beszélgetés 
1. „Amit eszel, azzá leszel”?
 A szervező témanyitó és vitain-

dító gondolatai a helyes táplál-
kozásról

 Dr. Aradi Erzsébet, gyermek-
gyógyász főorvos (Karcag, Kátai 
Gábor Kórház)

2. Bioélelmiszerek értéke, sajá-
tosságai

 Ifj. Hubai Imre, kertészmérnök, 
biogazda (Karcag)

3. Élelmiszer és életminőség
 Professzor Dr. Jávor András, ok-

tatási rektorhelyettes (Debrece-
ni Egyetem) 

4. Hogyan hat táplálkozás-ma-
gatartásunk utódaink egész-
ségére, betegségeire?

 Dr. Felszeghy Enikő PhD, gyer-
mekgyógyász - diabetológus 
(Debreceni Egyetem OEC, Gyer-
mekklinika) 

5. Út a diabéteszhez
 Professzor Dr. Szilvássy Zol-

tán (Debreceni Egyetem 
Pharmakotherápiás Tanszék)

6. Túltáplálás és mozgásszegény-
ség a gyermekkardiológus 
szemszögéből

 Hogyan segíthet gyermekünk 
egészségének megtartásában az 
erek rugalmasságát mérő szű-
rővizsgálat? 

 Dr. Hídvégi Erzsébet, gyer-
mekkardiológus főorvos (Jász-
Nagykun-Szolnok megye)

7. „Mennyi chips-et ehet a gye-
rek?”

 A média „bűvös” varázsa a 
gyermekeink étkezési szokása-
ira. 

 Dr. Aradi Erzsébet, gyermek-
gyógyász főorvos (Karcag, Kátai 
Gábor Kórház)

8. Szemléletváltás a túlélés zálo-
ga

 Dr. Tóthmartinez Adrienne, or-
vos, természetes gyógymódok 
oktatója 

9. Kérdések és válaszok

A rendezvény ideje alatt 
 Ételbemutató (funkcionális, bio 

és diétás ételek), kóstoló, gyer-
mekeknek a témához kapcso-
lódó játékos, nevelő jellegű fog-
lalkozások, Toy Run 2011. Jóté-
konysági motoros vonulás ado-
mányának ünnepélyes átadása 
a Gyermeképség Alapítvány ré-
szére (2011. 11. 05. szombat).

III. Karcagi Gyermek-egészségügyi Napok

- A gazdatársakkal folyta-
tott beszélgetések szerint na-
gyon szélsőségesek a termés-
átlagok. Napraforgóból 0,5 - 
3,2 tonnáról beszélnek hek-
táronként, de az eltérés nagy, 
1-11 tonnás termések van-
nak a kukorica esetében is.   

Nyilván, ahol tavaly őszi ta-
lajmunkát tudtak csinálni és 
időben el tudtak vetni, ott 10-
12 tonna kukorica is termett 
hektáronként.

- Október a búzavetés ide-
je, viszont nem sok vetést ta-
pasztalni. Mennyi van a föld-
ben eddig? 

- Október 20-ig optimális el-

vetni a búzát. Én úgy látom, 
hogy a tervezett területnek még 
legfeljebb a fele van bevetve. So-
kan készítettek magágyat vagy 
magágy közeli állapotot, de ki-
várnak, hogy lesz-e csapadék.  

Az előbb mondtam, hogy 
200 mm bátran jöhet – persze 
ne egyszerre essen le. 

Elek György

Őszi szárazság
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Rózsa Sándor, Karcag cím-
zetes főjegyzője kapta idén az 
„Év Tisza-tavi Jegyzője” elis-
merést, amihez ezúton is gra-
tulálok. A cím is mutatja, kar-
cagiként mennyire kötődünk 
a hozzánk legközelebbi tóhoz, 
amelyről csak azért nem írom, 
hogy állóvíz, mivel sosem volt 

az. A Tisza vízfolyása eleven, 
élő vízzé tette még úgy is, hogy 
egyes szakaszai zártak, nehe-
zen megközelíthetők.

A problémák persze a Kis-
körei-víztározó megszületése 
óta gyűlnek. Feltöltődött a me-
der, iszapolódás indult el, ár- és 
belvízveszély alakult ki, a víz-
pótlás hiánya lerontott szaka-
szokat, emiatt lassan a turiz-

mus vált vesztessé, vállalkozá-
soknál maradt el haszon, hi-
ányoztak beruházások. 27 
kilométer hosszú vízfelület-
ről van szó. A rossz folyamatok 
megfordítására átfogó terv ké-
szült. A magyar kormány múlt 
heti döntésével támogatta a 
térségfejlesztés és természetvé-

delem szempontjából kiemelt 
programot.

Ennek keretében a követke-
ző három évben 600 ezer köb-
méter iszapot fognak eltávo-
lítani, 108 hektárnyi terület 
mederkotrását végzik el, kar-
bantartás, korszerűsítés való-
sul meg. Kiemelt terület lesz 
az öntözőrendszer, így a kör-
nyékbeli főcsatornák felújí-

tása is. Így kerül sor a Kele-
ti- és a Nagykunsági-főcsator-
na megtisztítására is, de érintik 
a munkák a Kecskeri-pusztát, 
Hegyesbort, a Hortobágyot is. 

Hogy mit várhatunk ettől a 
programtól? Csökkenhet az ár- 
és belvízveszély, tisztább lesz a 
környezet, javul a vízminőség, 
az élővilág is kedvezően változ-
hat, ezek következtében pedig 
javulhat a térség lakosainak 
életminősége. A 2014-ig tartó 
megújulás részeként többszáz 
ember – főként tartós munka-
nélküliek – foglalkoztatása tör-
ténik meg. A program hatása-
ként abban is bízhatunk, hogy 
a gazdasági környezet is előbb-
re jut, a szálláshelyek és étter-
mek forgalma nőhet, befekte-
tők jelenhetnek meg új elkép-
zelésekkel, és az itt élők ingat-
lanainak az értéke is nőhet.

A következő három évben 
6,7 milliárd forintot költünk 
a Tisza-tó és környékének ter-
mészetvédelmi és gazdasá-
gi megújítására. Ez az összeg a 
legnagyobb állami támogatás 
azóta, hogy 1973-ban a Tisza-
tó létrejött. A megújulás meg-
kezdődött, a segítség megvan 
hozzá.

Varga Mihály

6.700.000.000 forintból újul meg 
a Tisza-tó vidéke

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 29-30.  Dr. Temesváry Tamás  Kg. Széchenyi sgt. 38.,  Tel.: 06 30/537-5758. 
November 05-06.  Dr. Terjék Imre  Kg. Duna u. 7.,  Tel.: 06 20/939-4650.

Segítségnyújtás Nagyivánon
Október 12-én, 21 óra 48 

perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. gépjár-
műfecskendő 5 tűzoltóval 
Nagyiván külterületére, ahol 
tanya épület égett teljes ter-
jedelmében. Az egységek ki-
érkezése előtt egy gázpalack 
az épületben felrobbant. Az 
eset során személyi sérülés 
nem történt. A karcagi egy-
ség a tiszafüredi tűzoltók ké-
résére vonult a helyszínre, 
mivel az eset az ő területü-
kön történt.

Kazaltűz Bucsán
Október 15-én, 12 óra 32 

perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. és a Kar-
cag Víz gépjárműfecsken-
dő Bucsára, ahol a Vörös-
marty utcában trágyakazal 
égett. Az oltás során a tűz-
oltók 2 db D sugárral és ké-
ziszerszámokkal avatkoztak 
be. A folyamatos oltóvízel-
látás érdekében, a püspökla-

dányi vízszállító is riasztás-
ra került. Az utómunkálatok 
14 óra 20 percre értek véget.
Másnap még mindig izzott a 
kazal, így a reggeli újabb ri-
asztást követően 2 gépjármű 
fecskedő és 9 tűzoltó meg-
szüntette a fennmaradó pa-
rázslást.

Halott kiemelés a Villogó 
csatornából

Október 16-án, 17 óra 54 
perckor kérték segítségün-
ket a karcagi Rendőrségtől, 
mivel Karcag külterületén, 
a Villogó csatornában egy 
férfi holttestet találtak. A 
helyszínre a Karcag Gyors-
beavatkozó vonult 2 tűz-
oltóval. Feladatuk a halott 
kiemelésében történő közre-
működés volt.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKASÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye:

Karcag, Déryné Művelődési 
Központ

Ideje: 
2011.október.25.

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres arteriográf készülékkel 

végzett fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? 
ÉRSZŰKÜLET? AGYVÉRZÉS?

MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer. 
A vizsgálati eredményt a helyszínen szakorvos értékeli!

 A vizsgálatra való bejelentkezés:
SONOTERÁPIA CENTRUM

Telefon:06- 56/344-372

A Karcagi Általános Iskolai Központ
Kiskulcsosi Tagiskolájának Nevelőtestülete

és Szülői Közössége
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 

2011. november 12-én (szombaton) 19 órai kezdettel
az iskola

Őszi Alapítványi Báljára
az intézmény tornatermébe.

A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk.

Belépő 3.500 Ft/ fő
Énekes és táncos műsor színesíti az est hangulatát Szűcs 

Attila és barátai közreműködésével
A zenét Czank Tamás és Lukács Bernadett szolgáltatja.

Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel várja 

Önt a tombola.
Kérjük, részvételi szándékát 2011. november 10-ig jelezze az 

iskola gondnokságán!
Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.

2011. október 17-én délután, a Déryné Kulturális Központ, 
az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas Olva-
sókör  az Idősek Világnapja alkalmából Nyugdíjas Bálra hív-
ta a városban működő klubok tagjait. A nagysikerű rendez-
vényen verseket és vidám jeleneteket adtak elő a vállalkozó 
kedvű klubtagok, bemutatkozott muzsikájával a Kun-Csorgó 
Citeraegyüttes, éneklésre csábított a Nótaklub, majd tánccal 
és tombolasorsolással telt a délután.

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján bérbeadásra meg-
hirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Táncsics M. Krt. 1-3. IV. Lh. 

Fsz. 1. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, 

fürdőszoba, WC
 A lakás alapterülete: 51 m2
 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés.
2. Karcag, Kálvin u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 2 helyiség, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 45,45 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: 

víz, villany, gáz fűtés.
3. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti he-

lyiség
 Helyiségei: 3 különálló helyiség, konyha, 

vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 157,38 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: 

víz, villany, gáz fűtés.
A fenti pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2011. október 25. 16:00 óráig beérke-
zően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklőd-
ni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
Tel.: 06-59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala hirdetőtábláján, valamint a Karcag vá-
ros honlapján (www.karcag.hu).
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Kunhalom Polgári Kör

Berekfürdő története 
Elek György hétfői előadása 

tulajdonképpen a néhány nap-
pal korábban, a Városi Könyv-
tárban   elhangzott könyvis-
mertetés folytatásán volt. Ak-
kor a kezdetektől 1941-ig, 
az üveggyár megalapításá-
ig hangzott el a településtör-
ténet. Ezúttal viszont – némi 
bevezető visszatekintés után – 
a háború utáni időkkel, vagyis 
a falu megalapításával és fej-
lődésének korszakaival ismer-
kedhetett meg a hallgatóság. 

A település kialakulásának 
legfontosabb lépése a föld-
osztással következett el, ami-
kor a földosztó bizottság tag-
jai állami területként egyben 
hagyták azt a 70 holdat, ame-
lyet 1947-ben lakóházak épí-
tésére mérettek ki, majd egy 
1954-ben végrehajtott újraosz-
tás nyomán alakult ki véglege-
sen a falu utcahálózata, amely 
mellett a későbbi üdülőtelep 
számára is helyet biztosítot-
tak. 

A szaporodó beköltözé-
sek nyomán kialakult a falu-
közösség, amelynek kérésére 
1952-ben állandó közigazgatá-
si (később tanácsi) kirendelt-
séget létesítettek itt, és igaz, a 
települést nem választották le 
Karcagról, de ez az anyaváros-
tól távol, idővel önálló karak-
terű faluvá nőtt. 

A népesség az 1960-es évek 

elejétől indult gyarapodásnak, 
amikor az üveggyárat látvá-
nyosan  fejleszteni kezdték. Ez 
az üzem – egészen megszűn-
téig - Berekfürdő legnagyobb 
foglalkoztatója volt, 1973-ban 

pl. a munkaképes bereki la-
kosság 48%-a itt dolgozott. 
Ugyanakkor a falu mégsem 
lett gyártelep, hiszen a für-
dő és az üdülők fejlesztését is 
mindig elsőrendű feladatként 
kezelték. Így fért el egymás 
mellett az ipar és az idegen-
forgalom, s alakult ki egy sajá-
tos hangulatú település, amely 
méltán lehetne a Nagykunság 
fogadókapuja. 

A Kunhalom Polgári Kör 
következő programja az 1956-
os ünnepségeken való részvé-
tel lesz október 23-án. 

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

A környék 
legolcsóbb áraival!

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

ÖKO gumik:

Egyéb típusú gumik:

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

5.260 Ft
6.250 Ft
7.000 Ft
6.400 Ft
7.000 Ft
7.500 Ft

11.200 Ft

7.800 Ft-tól
9.200 Ft-tól 

11.000 Ft-tól
10.200 Ft-tól 
12.500 Ft-tól
12.500 Ft-tól
18.000 Ft-tól

A
z 

ár
ak

 n
et

tó
 t
áj

ék
o
zt

at
ó
 je

lle
g
ûe

k.

Hagyománya van a refor-
mátus általános iskolában 
a nyár búcsúztató szüre-
ti mulatságnak. Ebben az 
évben a madárijesztők fel-
vonulásával kezdődött a 
program amely néptánc 
bemutatóval, kézműves 
foglalkozással, must ké-
szítéssel folytatódott és 
hangulatos táncházzal zá-
rult.

Rövidesen száz szál gyertyát 
fújhat el az ünnepi tortán a vá-
rosi vegyeskar, Karcag Város 
Vegyeskara néven ismert kórus 
ugyanis az 1911-ben debütált 
Iparos Dalárdát tekinti közvet-
len elődjének. November köze-
pén tehát születésnapi koncert 
készül. 

A múlt heti számunkban ol-
vastam a régi tagság jelentkezé-
sére biztató felhívást, s az ebben 
közölt telefonszámot tárcsázva 
jutottam el Kerekes Ágnes kar-
vezetőhöz, aki egyébként hege-
dűtanár, az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény munkatársa (valamint a 
Sinful Passions egyik frontem-
bere). 

- Tehát száz évesek lesznek?
- Pontosan. Az Iparos Dalár-

dának – az 1960-as évek közepe 
táján, Mészáros Ferenc tanár úr 
ténykedése nyomán lett az utó-
da Karcag Város Vegyeskara. 
Feri bácsi több mint négy évti-
zeden át volt meghatározó alak-
ja, vezére, karnagya, szíve és lel-
ke a kórusnak. Halála után vet-
tem át én a vezetést.

- A kórus mára nemhogy a 
dalárdához, de még a húsz év-
vel ezelőtti önmagához képest is 
óriásit változott. Milyen ma a 
Városi Vegyeskar?

- Az elmúlt években is voltak 
tagcserék, hiszen a régi kórus-
tagok elköltöztek, férjhez men-
tek, megnősültek, vagyis csa-
ládot alapítottak. Jelenleg húsz 
fő a teljes létszám, főként gim-
nazistákból, első- és másodikos 
egyetemistákból áll a kórus.

- A híradásokból látható, 
hogy sok fellépésük van és ko-
rábban Egerben nagyon szép 
minősítést szereztek. Hogy telik 
egy évük?

- Az év eleje mindig a felké-
szüléssel indul – persze ha a ta-
vaszi ünnepekre, pl. március 
15. alkalmából felkérnek ben-
nünket, akkor fellépünk. Igyek-
szünk jelen lenni a főváros-
ban, az „Énekel az ország” cí-
mű rendezvénysorozaton, ahol 
ötszáz fős kórusban énekelünk. 
Ez komoly felkészülést igényel, 
mert ott ritkán, vagy alig éne-
kelt műveket adunk elő. Azt 
követően jön a Főtéri rande-
vú, de most augusztus 20-án 
is volt fellépésünk a városi ün-
nepségen. A szeptember végi 
bionapon a Szép nyári nap cí-
mű musical-lel léptünk fel – 
ami külön színfolt a kórus éle-
tében és repertoárjában.

Természetesen az idén is ké-
szülünk Egerbe, az „Éneklő 
Magyarország” rendezvényre, 
de most nem veszünk részt mi-
nősítésen – kevés időnk maradt 
a felkészülésre. November 12-
én lesz a jubileumi hangverse-
nyünk a Dérynében. Adventkor 
szeretnénk egy szabadtéri kis-
koncertet adni. Állandó szerep-
lők vagyunk még az éjféli mi-
sén, oda is készülünk. 

- Milyen programot terveznek 
a jubileumra?

- Elsősorban is felhívást tet-
tünk közzé, amelyben kérjük 
a régi, magát még aktívnak ér-
ző kórustagok jelentkezését. 
Azt szeretnénk ugyanis, hogy 

a koncert végén ismét egy kó-
rusban álljanak össze a régi és a 
mostani tagok...

- Hányan jelentkeztek?
- A múlt héten jelent meg 

először a felhívás, eddig tizen-
ketten jelezték a részvételt. Re-
ményeim szerint 50-100 fő kö-
zött biztosan lesznek. A mű-
sorba egyébként szeretnénk be-
lefoglalni egy megemlékezést 
Feri bácsiról, szeretnénk egy ze-
nekaros és egy zongorás blok-
kot – illetve nyitni és zárni is 
úgy szeretnénk a rendezvényt, 
hogy az évfordulóra jelentkező 
régi tagok és az aktív kórus így 
együtt, mindenki a színpadon 
legyen.

- Jelentkezni tehát október 23-
ig, vasárnapig lehet?

- Igen. Vasárnapig várjuk a 
jelentkezéseket és a visszajel-
zéseket a 06 30/749-3499-es te-
lefonon vagy a missbatyu@
freemail.hu email címen. 
Ezek szerint a hónap végén 
tartanánk az első közös pró-
bát. Itt szeretném megemlíte-
ni, hogy nemrégiben megala-
kult  a „Kun-orgonda Zeneba-
rátok Egyesülete”, amely a Ze-
neiskola, a szimfonikus zenekar 
és az énekkar támogatására jött 
létre. A céljainkkal egyetértők 
a K&H 10404522-50526589-
70671009 számlaszámra tehe-
tik meg pénzbeni felajánlása-
ikat. Aki a kórust és a jubileu-
mi ünnepséget kívánja segíteni 
a Közlemény rovatban tüntesse 
fel: „Vegyeskar”. Minden segít-
séget köszönettel fogadunk.

Elek György

A 100. születésnap 

Október 12-14-én rendez-
ték meg a Szentannai Sámuel 
Gimnáziumban a névadó tu-
dós-mezőgazdász igazgató ne-
vét viselő iskolanapokat. A 
másfél évtizedes hagyomány 
alkalmat ad az iskola történe-
tének felelevenítésére, valamint 
a jelen eredményei, a jövő lehe-
tőségei számbavételére. Októ-
ber 12-én délután tehát a már 
elhunyt tanárok sírjait koszo-
rúzták meg a diákok, a máso-
dik napon pedig Szentannai 

Sámuelre emlékeztek. Ez al-
kalommal áldotta meg Farkas 
Dénes unitárius lelkipásztor a 
család Erdélyben élő ága által 
készíttetett és a Déli temetőben 
felállított kopjafát. A harma-
dik napon szakmai konferenci-
át rendeztek, amelyen a termé-
szetvédelem (Monoki Ákos), az 
agrártörténetírtás (dr. Hentz 
Károly) és az agrárdiplomácia 
(dr. Vajda László) legfrissebb 
eredményeiről számoltak be a 
szakemberek. 

Kopjafa állítás, koszorúzás, 
konferencia
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A szakmai bizottság támo-
gatta, hiszen az egyelőre még 
nem hivatalos összesítésben 
olvasható, hogy a karcagi mú-
zeum huszonkét millió forin-
tot nyert az új állandó kiállítás 
megvalósítására. Ez azt jelen-
ti, hogy az installáció, az inte-
raktív rendszer és a műtárgy-
másolatok ebből a pénzből 
lesznek előállítva. De ennek 
a pénznek még arra is elég-
nek kell lennie, hogy egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozás is 
elinduljon.

- Ez mit takar pontosan?
- Lényegében társadalma-

sítani kell azt a tudást, amit a 
múzeum őriz. Ez nem csak ki-
állításokat jelent, hanem kü-
lönböző korosztályoknak fog-
lalkozásokat fogunk szervez-
ni, amelyekhez a későbbiek-
ben még uniós forrásokat is 
igénybe lehet majd venni.

  -Egy lépéssel közelebb ke-
rültek a kiállítás megvalósulá-
sához, de fizikai valójában mi-

kor lehet majd megtekinteni a 
tárlatot?

- A jövő év a Kunok II. Vi-
lágtalálkozójának az éve, és 
szeptemberben itt lenne a ren-
dezvény egyik része. Én na-
gyon szeretném, ha arra az 
időszakra már nyithatnánk a 
kiállítást. Egyébként a tárlat-
nak A kunok öröksége a címe, 
így gyakorlatilag illeszkedne 
is a programhoz. Csak most 
egy átszervezés is elindult, 
amit egyelőre mi is csak a saj-
tóból tudunk, hogy január el-
sejével a megyei önkormány-
zat átad minket a megyei kor-
mányhivatalnak. Most innen-
től kezdve kérdés ugye, hogy 
ki köti meg a szerződést a mi-
nisztériummal.

Ettől függetlenül, mi elin-
dítottuk azzal a dolgot, hogy 
a restaurálást folytatjuk, hi-
szen konzerválni kell azokat 
a tárgyakat is amelyek 20-30 
évig voltak kiállítva. Másrészt 
pedig a látványtervezővel le-
ülünk a megvalósítási ter-
vet előkészíteni, mert megvan 
a keretösszeg, hogy mennyi-

vel gazdálkodhatunk. Ezután 
következik az, hogy kivitele-
zőt keresünk. Most még nem 
tudjuk, hogy közbeszerzéssel, 
vagy más formában – min-
den attól függ, hogy a majda-
ni fenntartónk miként ren-
delkezik. Nem vagyunk önál-
ló intézmény, ezért a fenntar-
tó dönt arról, hogy ki fogja a 
munkát elvégezni.

- Addig is, az év hátralevő 
részében mivel várják a látoga-
tókat? 

- Ebben az évben lesz még 
egy képzőművészeti kiállítá-
sunk. Ezt szeretnénk október 
22-én, teljesen rendhagyó mó-
don megnyitni. Úgy néz ki, 
hogy a jövő év második felé-
ig ez lesz az egyetlen kiállítá-
sunk, mivel az új tárlat létre-
hozása eléggé nagy munkát 
igényel mindenkitől.

Emellett még a népművé-
szeti egyesület karácsonyi vá-
sárát szeretnénk megrendez-
ni a múzeum falai között – ha 
minden úgy sikerül, ahogy el-
terveztük.

Cselényi Csaba  

A testi-lelki egészség min-
den ember vágya. Számtalan 
sportoló példája bizonyítja, 
hogy a mozgás, a sport segít-
ségével az előnytelen külső is 
csinossá formálható, a csinos 
külső pedig kellemes közérze-
tet biztosít. A testileg-lelkileg 
egészséges gyermek a család-
ját, környezetét, majd a mun-
kahelyét befolyásolja, döntően 
alakítja. Napjainkban ezek az 
elvárások, melyeknek megfe-
lelni igen nehéz. Előnyös kül-
sővel és kellemes közérzet-

tel környezetünkre is jó hatást 
tehetünk. Fitté változni nem 
egyszerűen fogyókúra, vagy 
mozgásprogram, életforma.

A Magyar Diáksport nap-
jának, melyet a Magyar Di-
áksport Szövetség hívott élet-
re, szeptember 30-án iskolánk 
tanulói is aktív részesei lettek. 
A spotnap a mozgás jegyében 
sok színtéren, változatos fel-
adatokkal valósult meg. 

Lehetőséget kínáltunk sok-
sok sportág kipróbálására, 
(floor-ball, kosárlabda, labda-
rúgás, tollaslabda, kapitány-
labda, kerékpáros ügyességi 

kerékpártúra, közös gimnasz-
tika, táncház, lábtenisz, tenisz, 
várméta, gördeszkázás, gör-
korcsolyázás) sporteszközök 
és mozgásprogramok megis-
merésére, egészséggel kapcso-
latos információk megszerzé-
sére, egy mozgással eltöltött 
vidám nap élményére. 

A megjelölt időben és hely-
színen bárki részt vehetett a 
déli harangszóra induló 2011 
m-es futáson lakhelytől, kor-
tól, nemtől és nemzetiség-
től függetlenül. Forgószínpad 

szerűen előre megtervezett 
helyszíneken tanulóink ked-
velt játékokat játszhattak, a fü-
ves pálya lehetőségeit kihasz-
nálva lábteniszezhettek, fociz-
hattak. Amerre a szem ellátott 
diákok sportoltak és mozog-
tak. A feladatok között min-
denki talált kedvére való já-
tékot. A tornatermek a nagy 
csaták színhelyei voltak. 

A nap az egészség megőr-
zés jegyében zárult. A tanu-
lók szívesen vettek részt a kö-
zös megmozdulásban.

Testnevelés mikro csoport 
közössége

A két héttel ezelőtt lezajlott 
komlói rali zárta a KSE Rally 
Cross szakosztálya, a Koko-
team idei versenyeit, amelyek-
ben elsősorban, mint rende-
ző vett részt a csapat. A mecse-
ki futam előtt megkérdezett Ko-
vács Sándor (Koko) mindössze 
két versenyen indult, és akkor is 
a román bajnokságban.

- MNASZ vezetőségi tagként 
nem indulhatok a magyar baj-
nokság versenyein. Etikátlan is 
lenne, hiszen én veszem át a pá-
lyát, és én ellenőrzöm. Amíg ve-
zetőségi tag vagyok, a magyar 
bajnokság tehát kiesett a ver-
senyzési lehetőségek közül, vi-
szont a Koko team, mint rende-
ző, az összes országos rally baj-
nokságon ott volt.

- A romániai verseny hogy si-
került?

- Egy olyan szponzort talál-
tunk, akinek a román bajnok-
ság volt a megfelelő a megjele-
néshez – így kaptunk ott lehető-
séget, éspedig murva futamon. 
Ott teszteltük az autót, amivel 
tulajdonképpen az első kilomé-
tereket mentük. Az, hogy a ka-
tegóriát megnyertük, szerin-
tem a véletlennek köszönhető, 
de sokat segített a húszéves gya-
korlattal rendelkező navigátor 
is. Egyébként dolgozunk rajta, 
hogy ez majd működjön.

- Említetted azt, hogy számos 
versenyen, mint rendező volta-
tok jelen.

- Igen. Én az ellenőrző szerv 

részéről, másrészt pedig nagyon 
sok versenybírónk dolgozott a 
különböző versenyeken. Többek 
között az IRC-n is. Az általunk 
kiképzett bírókkal nagyon meg 
vannak elégedve a többi rende-
zők, és egyelőre úgy néz ki, to-
vábbra is folytatjuk a kiképzé-
süket, mert nagyobb létszámra 
van szükség.

- Azt még a tavasszal említet-
ted, hogy a gazdasági válság tel-
jesen átrendezte a Koko team 
anyagi, ezzel együtt a verseny-
szervezési lehetőségeit is. Mik az 
elképzelések a jövőt illetően?

- Jelenleg úgy néz ki, hogy jö-
vőre két versenyt rendezünk 
Debrecen, Karcag, Tiszaderzs 
és Kunmadaras körzetében. Az 
előzetes tárgyalások folynak és 
a szponzort is megtaláltuk. Ér-
dekes megmozdulásnak ígér-
kezik, mert nemcsak rally ver-
senyek lesznek, hanem az úgy-
nevezett terep rallyban is elin-
dulunk. Erre is van kereslet és 
igény. A rendezés mellett jövő-
re más irányba is elindulunk. 
Ugyanis sínen van a csapatunk 
mentőszolgálata, és az újabb el-
képzelések szerint minden ren-
dezvényen mi biztosítjuk majd 
a mentőket. Tehát elég összefo-
gott munka lesz, mert versenyt 
rendezünk, mi adjuk a mentő-
ket, egy picit saját versenyzéssel 
is foglalkozunk és képezzük a 
versenybírókat. Erre készülünk 
most.

Elek György

Egy lépéssel közelebb
Folytatás az 1. oldalról

A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógi-
ai Szakszolgálat Testneve-
lés és Gyógytestnevelés Szak-
mai Műhelye október 5-én 
13. alkalommal szervezte 
meg a „Kelj fel Jancsi” ügyes-
ségi vetélkedőt nagycsopor-
tos óvodás gyermekek és já-
tékos kedvű szüleik részé-
re. Az óvodákban már hetek-
kel ezelőtt nagy izgalommal 
készültek az óvónénik és a 
gyermekek a sportvetélkedő-
re, alakították a csapatokat 
és igyekeztek minél gyorsab-
ban végre hajtani a feladato-
kat. A vetélkedőnek ebben az 
évben ismét a Zöldfa úti óvo-
da adott otthont. Köszönjük 
az itt dolgozó kollégáknak a 
rendezvény előkészítésében 
végzett munkájukat. 

Az óvoda udvarát a ver-
sengéssel fűtött gyermekek 

és szüleik töltötték meg. A 
szép őszi délután jó hangulat-
ban, vidáman telt. A legfür-
gébbnek a Csokonai úti óvo-
da csapata bizonyult, és így 
most ők nyerték el a „Kelj fel 
Jancsi” vándorkupát. Gratu-
lálunk a Csokonai úti. óvoda 
lelkes csapatának, a Bóbita és 
a Margaréta csoportos gyer-
mekeknek, valamint a felké-
szítő óvónéniknek: Kunné 
Nánási Mónikának, H. Tóth 
Jánosnénak és Konczné Pecze 
Margitnak! 

Rendezvényünket támo-
gatta a „Gyermekünk moso-
lya - Egészséges gyermeke-
kért” Alapítvány. Köszön-
jük a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár megbízott igaz-
gatójának Kovácsné Kere-
kes Katalinnak, Mulicz Zol-
tánnak és Bugán Gábornak 

a hangosításban nyújtott se-
gítségét. Az eredményhirde-
tés során minden kis verseny-
ző a Tőkés Kerámia Kft. ál-
tal kiégetett érmeket vehették 
át. A verseny sikeres lebonyo-
lításában testnevelő kollégák 
működtek közre. A vetélkedő 
után Ferenczi Sándorné kutya 
ügyességi bemutatóval szó-
rakoztatta a gyermekeket. A 
müzli szeletek vásárlásában 
segítséget nyújtott Tóthné 
Czinege Mária és Kerekiné 
Kabai Zsuzsanna. Köszönjük 
az Agribrands Europe Hun-
gary Zrt. által felajánlott al-
mákat. Megköszönjük a szü-
lői közösségek támogatását, 
hogy igyekeztek emlékezetes-
sé tenni a 13.  „Kelj fel Jancsi 
” ügyességi vetélkedőt.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
Testnevelés Szakmai Műhely 

vezetője

Meghívó
A GyörffyIstván Nagykun Múze-
um (Karcag, Kálvin u. 4.) tiszte-

lettel meghívja Önt, családját és 
barátait

Jonathan Ouisse
grafikusmuvész
KARCAGI ARCOK

című kiállításának megnyitójára 
2011. október 22-én (szombaton) 

17 órára a múzeum épületébe
Akiállítást megnyitja:

Györfi Sándor
Munkácsy- és Mednyánszky-dijas 

szobrászmuvész

13. „Kelj fel Jancsi” ügyességi vetélkedő

Az idén a román bajnokság
Jövőre két verseny a környéken

A Magyar Diáksport Napja a Karcagi 
Általános Iskolai Központ Tagiskoláiban
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A pályázók köre: 
A pályázatra azok az önkormányzat 

területén lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőokta-
tási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzés-
ben, a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül folytatják tanulmányaikat.

A képzésre vonatkozó keret-
idő: államilag támogatott képzésben 
részt vevő hallgató esetében a támo-
gatási idő, azaz a megkezdett 12 fél-
év (a fogyatékossággal élő hallgató 
támogatási ideje további 4 félévvel 
megnövelhető); költségtérítéses kép-
zésben részt vevő hallgató esetében 
a megkezdett 16 félév (amennyiben 
a felsőoktatási intézmény szabályza-
tában a képzési keretidőt ennél rövi-
debben nem határozza meg). [2005. 
évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 
55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 
szeptemberében tanulmányaik utolsó 
évét megkezdő hallgatók is. Amennyi-
ben az ösztöndíjas hallgatói jogviszo-
nya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2012/2013. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújt-
hatnak be azok a hallgatók is, akiknek 
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatá-
si intézményben a pályázás időpont-
jában szünetel. Az ösztöndíj folyósí-
tásának feltétele, hogy a 2011/2012. 
tanév második félévére a hallgató 
már beiratkozzon a felsőoktatási in-
tézménybe.

Az ösztöndíjat minden pályázati 
fordulóban újra kell pályázni.

Nem részesülhet támogatásban 
az a pályázó, aki:

- katonai és rendvédelmi felső-
oktatási intézmények katonai il-
letve rendvédelmi képzésében 
vesz részt,

- középiskolai akkreditált iskola-
rendszerű felsőfokú szakképzés-
ben vesz részt

- doktori (PhD) képzésben vesz 
részt

- külföldi intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban.

A pályázat benyújtása:
A pályázat benyújtási határideje: 

2011. november 14.
1. A pályázatot írásban, pályázati űr-

lapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlap hozzáférhető:
• Polgármesteri Hivatalban (Kar-

cag, Kossuth tér 1.), 
• letölthető az Internetről, a www.

karcag.hu oldalról.
2. A pályázat benyújtási helye:  

Polgármesteri Hivatal, 
Humán Szolgáltatási Iroda (34. 
szoba)
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

3. A pályázatkötelező mellékletei:
• A felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti Jogviszony-iga-
zolás a 2011/2012. tanév első fél-
évéről.

 Amennyiben a pályázó egy idő-
ben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszony-
ban áll, pályázatában csak azt 
a felsőoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. 
A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közö-
sen meghirdetett – egyik sza-
kon nem hitéleti, a másik sza-
kon hitoktató, illetve hittanár 
– két szakos képzés esetében a 
hallgató az állami felsőoktatási 
intézményt köteles megnevez-
ni. 

• Igazolások a pályázó és a vele 
egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelméről.

• További mellékletek:
 A pályázóval egy háztartásban 

élő testvérek vagy házastárs ta-
nulói/hallgatói jogviszonyát 
igazoló iskolalátogatási igazolás 
(eredeti példány), még nem tan-
köteles gyermek születési anya-
könyvi kivonatának másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meg-
határozott kötelező mellékletekkel 
együttesen érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálá-
sának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határ-

időn túl benyújtott, vagy formailag 
nem megfelelő pályázatokat a bí-
rálatból kizárja.

2. Az elbírálás során korra, fajra, 
nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanul-
mányi eredményre tekintet nélkül, 
kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálatára 
tekintettel járhat el.

3. Csak az illetékességi területen ál-
landó lakóhellyel rendelkező pá-
lyázókat részesítheti támogatás-
ban.

4. A rangsor és a támogatás nagysá-
gának megállapításakor a pályá-
zó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelme 
számít, amely nagysága nem ha-
ladhatja meg a jelenleg érvényes 
nettó minimálbér összegét, azaz 
60 600,- Ft-ot.
A települési önkormányzat 2011. 

december 9-ig saját maga bírálja el a 
beérkezett pályázatokat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése 
ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíj folyósításának kezde-
te legkorábban: 2012. március.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és TB járulékfizetési kötelezett-
ség nem terheli (Lásd a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).

A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakó-

hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-

ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
 és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatá-

si intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és 
tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen 
megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai 

illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakkép-

zésre nyer felvételt
- külföldi intézményben nyer felvételt.
A pályázat benyújtása:
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyújtani.

 A pályázati űrlap hozzáférhető:
• Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth tér 1.),
• letölthető az Internetről, a www.karcag.hu oldalról.

2. A pályázat benyújtási helye:  Polgármesteri Hivatal, 
 Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
3. A pályázatkötelező mellékletei:

• Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy fő-
re jutó havi nettó jövedelméről.

• További mellékletek:
 A pályázó, a pályázóval egy háztartásban élő testvérek vagy 

házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát igazoló iskolaláto-
gatási igazolás (eredeti példány), továbbá a még nem tankö-
teles gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékle-
tekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy for-

mailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
2. Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 

világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet 
nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el.

3. Csak az illetékességi területen állandó lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban.

4. A rangsor és a támogatás nagyságának megállapításakor a pá-
lyázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme számít, amely nagysága nem haladhatja meg a je-
lenleg érvényes nettó minimálbér összegét, azaz 60 600,- Ft-ot.
A települési önkormányzat 2011. december 9-ig saját maga bí-

rálja el a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem él-

het.
Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. 

december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban érte-

síti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösz-
töndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele
A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megkül-

désével köteles írásban 2012. szeptember 1-jéig a Wekerle Sándor 
Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév első félév-
ében melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. 
Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-
es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer követ-
kező évi fordulójából kizárható.

A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndí-
jas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A” típusú ösztön-

díjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban ré-
szesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályá-
zik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan el-
veszti.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első félévében megfelel-
jen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hall-
gatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támoga-
tott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogvi-
szonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáride-
jének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíj folyósítása:
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást köve-

tő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első 

féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kö-

telezettség nem terheli (Lásd a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és 
a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény sze-
rint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszer-
zett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelem-
be nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló tör-
vény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szó-
ló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 
magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerű-
sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt sze-
rez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, en-
nek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, an-
nak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állatte-
nyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, 
az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egy-
szerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hoz-
zájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjá-
rulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és 
munkavállalói járulék.

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

kásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a sze-

rinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdé-
se szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és 
külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj meg-

állapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 
és a fogyatékossági támogatás,

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

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás-
nak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkozta-
tott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb 
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott 
tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
 Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda 
 Konczi Fruzsina ifjúsági referens
 5300 Karcag, Kossuth tér 1., 34. iroda
 Tel.: 06-59-500-648

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata az Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. év-
re  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-
432-5110.
T e r m ő f ö l d e t  v á s á r o l n é k 
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.
Karcagon 83 m²-es családi ház 
641 m²-es telken eladó. Garázs, 
melléképület van, 3 -féle fűté-
si lehetőséggel: gáz + vegyes tü-
zelésű kazánnal,  3 helyiség-
ben nagy méretű cserépkályha. 
Értékegyeztetéssel kisebb föld-
szinti lakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Karcag, Hunyadi u. 34. sz. alatti 6 
szobás, gáz+vegyes tüzelésű ka-
zános, telefonos, kábeltévés, csa-
tornás családi ház eladó. 2,5 szo-
bás családi házat beszámítok. Tel.: 
+36/30-346-5601.
Karcagon az Apavár utcában teljes 
közműves kisebb kertes ház eladó, 
utcafronti rész bontás nélkül be-
építhető. Első emeleti egyszobás 
lakáscsere érdekel. Tel.: +36/70-
273-7268.

25 aranykorona szántóföld eladó! 
Karcag, Szent István sgt. 57. Tel.: 
+36/30-518-7386.
Karcagon 3 szobás, összkomfor-
tos (két fűtéses, két garázsos, ipa-
ri árammal ellátott) családi ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel I. 
emeleti lakásra cserélhető. Tel.: 
+36/30-349-4316.
Karcagon a Pipacs utcában telek 
eladó (alap+áram). Tel.: +36/30-
349-4316.
Eladó két szobás, összkomfortos 
lakóház gazdasági épülettel, vas-
útállomáshoz és buszmegállóhoz 
közel. Tel.: +36/20-482-4608.  
Karcagon a Kaiser Étterem mögött 
garázs kiadó! Tel.: +36/30-259-
7124.
Karcag belvárosában új építésű 
társasházban VADONAT ÚJ lakás 
eladó! Tel.: +36/30-336-3854.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi tégla 
ház sürgősen eladó. Ugyanitt cefre 
eladó. Érdeklődni reggel 8-ig, dél-
ben, este 18.00 órától. Tel.: 59/400-
802.
A Táncsics krt. 13. szám alatt 4. 
emeleti lakás eladó, valamint bank 
mögött garázs eladó vagy kiadó! 
Tel.: 59/313-697.
S ü r g ő s e n ,  á r o n  a l u l  e l a d ó 
Karcagon egy felújított, 2 szoba + 
nappalis kertes családi ház mun-
ka- és lakhelyváltozás miatt. Ár: a 
megtekintést követően, megegye-
zés szerint. Tel.: +36/70-326-7293.
November 1-től garázs kiadó 
a Kaiser étterem mögött. Tel.: 
59/312-249 v. +36/70-385-4893.

Állat
Nagytestű galambok, költőpárok 
eladók! Tel.: +36/30-524-1446.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, termé-
szetesen. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Női és férfi bicikli és ablakszárny 
eladó. Tel.: 59/314-094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. 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 köté-
sű cirok és vessző seprű. Kapható 
a piacon vagy a Takács P. utca 9/a. 
sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160x140-es redőny. Tel.: 
+36/70-364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.

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.
Zongoristák figyelem! Kitűnő ál-
lapotú angol mechanikás páncél-
tőkés, fekete színű „Laumberger-
Gloss” márkájú rövid zongora re-
ális áron eladó. Tel.: +36/70-300-
9730.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, francia-
kulcs, ásó, kapa, vasvilla, csákány, 
fejsze, gereblye, kőműves kala-
pács, lapát, fogók, fúrótokmányok, 
8-as húsdaráló, diódaráló eladó. 
Tel.: +36/70-532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Szalagcserép és ablak eladó. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Gáztűzhely jó állapotban eladó 
15.000 Ft-ért. Tel.: +36/59-321-549.
Eladó 60, 20 és 10 l-es műanyag 
kanna és 10, 25 l-es ballon üveg. 
Tel.: 59/401-087.
Eladó tuják 1-1.50 cm és kisebb 
800-1.000 Ft darabja, 2.40-es füg-
gönytartó olcsón, 1 db gázpa-
lack és egy új bárány takaró. Tel.: 
59/314-299.
Új, benzines láncfűrész 50-es vá-
gólappal ár alatt, valamint has-
izompad (4 eFt)  e ladó.  Tel . : 
+36/30-524-1446.
Eladó szecskavágó, kaszálógép 
utánfutóval, régi típusú zongora, 
morzsoló. Ugyanitt elvesztettem 
mobilom! Tel.: +36/30-518-7386.
Kiadó az Elit Retro Klub és 

Söröző Karcagon. Jó jövedelem, 

befektetés nélkül! Stílusos, igé-

nyes, minden előírásnak meg-

felelő diszkó, koktélbár, söröző. 

Igényes hangzás és fények, tel-

jes felszereltséggel, korrekt fel-

tételekkel kiadó. Áru, pénztár-

gép biztosított, egy héten belül 

nyitható! Tel.: +36/20-548-6729.

Eladó Pierre Cardin PS 6 82 
multifunkciós babakocsi. Tel. : 
+36/30-326-3943.
Hagyatékból visszamaradt heve-
rő, fotelok, székek, asztalok, ágy-
neműtartók jelképes áron eladók. 
Tel.: +36/70-326-7290.
Eladó!  Parabola szet t ,  spar-
helt, melegítő kályha, 24-es fiú 
mountainbike kerékpár, horgany-
zott tetőkibújó. Tel.: +36/30-455-
4759.
Búza II. fokban, 2,7-es függesztett 
tárcsa, kis bálás lucerna széna el-
adó. Tel.: +36/30-547-6260.

Szolgáltatás
Lépcsőház takarítást, gyermek fel-
ügyeletet vállalok. Tel.: +36/70-616-
0697.
Gyümölcs és egyéb fák díjtalan ki-
vágása, elszállítása. Tel.: +36/30-
336-6142.
Palatető mosása, beázás mente-
sítése, felújítása zsindely lemez-
zel. Cserép átrakás, csatorna csere. 
Lefolyók dugulás elhárítása sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János Tel.: 
+36/70-941-3722.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
+36/70-314-4403 vagy +36/30-647-
7324.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 
7-től minden szerdán 10-10:30 órá-
ig a Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Már ta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető. Tel.: 
+36/30-489-2076.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6.000 Ft/éjtől. www.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-
928-3073.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot, bútorokat és forgalom-
ból kivont régebbi pénzeket, ér-
méket, bélyeg gyűjteményt, régi 
képeslapokat felvásárolok. Ha kell 
házhoz is megyek. Tel.: +36/30-605-
3521.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-247-9072.

Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirkálók, 
álló kazánok javítása, cseréje, víz-
fűtés szerelés minden technológi-
ával. 0-24 óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok ja-
vítása, cseréje. Villanybojlerek ja-
vítása, cseréje, vízkőmentesítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készü-
lékek cseréje, fekete-fehér és színes 
kamerás készülékek telepítése, ka-
puzár, garázskapu szerelés, javítás. 
0-24 óráig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyek-
nek, közületeknek is. Szivattyúzás, 
vagyonmentés 0-24 óráig. Tel.: 
+36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkam-
rák, kínáló pultok, sokkolók szak-
szerű javítása 0-24 óráig minden-
nap. Hívjon bizalommal! Krajczár 
Imre hűtőgépszerelő. Tel.: +36/70-
264-3660.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás vi-
dékről is. Tel.: +36/30-336-6142.
Kerti, ház körüli munkát, ásást, fa-
behordást és más egyéb munkát 
vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
HOPPÁ! Fehér köpeny és fehér nad-
rág, valamint mellény érkezett a 
turkálóba! Érdeklődni: Karcag, 
Kossuth L. u. 22. Tel.: +36/30-447-
3918.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.
Jawa 2010-es, 2 km/h-ás eladó! 
Tel.: +36/30-862-4976. 

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

11-én délután egy helyi la-
kost állítottak elő a rendőrök 
alkohol vizsgálatra, mivel ke-
rékpárjával úgy vett részt a köz-
úti közlekedésben, hogy előt-
te alkoholt fogyasztott. Ellene 
közigazgatási eljárás indult. 

11-e és 13-a közötti időszak-
ban ismeretlen személy egy 
karcagi lakos hétvégi házának 
ajtajait felfeszítette, az ablakot 
betörte és az egyik helyiségből 
elektromos csiszolót és köszö-
rűt, valamint 25 m gumislagot 
lopott el, amivel 13.000 Ft lo-
pási és 20.000 Ft rongálási kárt 
okozott.

12-én hajnalban körözé-
si akciót tartottak a rendőrök, 
melynek eredményeként egy 
karcagi, de Szolnok Gyermek-
városban lakó fiatalkorú lányt 
állítottak elő, aki kivonta ma-
gát az intézeti nevelés alól, mely 
miatt a Szolnoki Rendőrkapi-
tányság körözést adott ki. Ki-
hallgatását követően a lányt 
visszaszállították a GYIVI-be. 

12-e és 16-a közötti időszak-
ban egy karcagi lakos hétvégi 
házának falát bontotta ki isme-

retlen személy, mely által beju-
tott a pincehelyiségbe és onnan 
20 liter házi bort tulajdonított 
el, 20.000 Ft értékben. A rongá-
lással 64.000 Ft kárt okozott. 

13-án délután a kenderesi 
KMB-s a 4.sz. fkl. út Kisújszál-
lás elkerülő szakaszáról két nőt 
állított elő, akik ott tiltott kéjel-
gés szabálysértést követtek el.  
Egyikük ellen a Hevesi Rendőr-
kapitányság eltűnés, és tartóz-
kodási hely megállapítása ügy-
ben körözést adott ki. A má-
sik személyt őrizetbe vették és a 
Törökszentmiklós Rendőrkapi-
tányság Fogdájára szállították.

16-ára virradóra egy karcagi 
lakos tanyájának nyitott mag-
tárából ismeretlen elkövető el-
tulajdonított kb. 20 q vetőmag 
búzát, amivel 200.000 Ft lopási 
kárt okozott. 

16-án egy karcagi társas-
ház lépcsőházi kerékpártároló-
jából lopott el a tolvaj egy kul-
csos lezáróval lezárt kék szí-
nű, GSCG002437-es vázszámú, 
28-as méretű, Schwinn Csepel 
Túra típusú kerékpárt, amivel 
28.000 Ft kárt okozott.
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hétfő

18.00   Műsorajánló
18.05   Karcagi ízek
18.15   Bio napok 1.rész
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Major János
 Téma: Biljana Gála volt
 Karcagi Hírek
 Betakarítás a határban
 Megkapták a tűzoltók a 

kormánytól az elmaradt 
túlórapénzüket

 Őszi könyvtári napok
 Háttér
 Vendég: Dr. Ádám István
 Téma: 15 éve a karcagi szü-

lészeten
20.15  Bio napok 2.rész

2011. október 25. kedd-szer-

da

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet 

19:15  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise 10.16.

20:15  Karcag Sport : Karcagi SE - 
Kunhegyesi ESE 

 megyei I.osztályú bajnoki 
labdarugó mérkőzés

2011. október 27. csütörtök

18.00   Műsorajánló
18.05   Karcagi ízek
18.15   Bio napok 3.rész
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

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

dések
 Karcagi Hírek
 Háttér
 Téma: Megjelent Elek 

György új könyve
20.05 Városunk Október 23-ai 

megemlékezése

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

Lapzárta: kedd 
12 óra

Labdarúgás

Karcag – Kunhegyes 4:1 
(1:1) 

Karcag 100 néző, játékveze-
tő: Bán János, segítői: Csontos 
Szabolcs, Ondok Ferenc 

Karcag: Moga, Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Fodor B., 
(Szőke R.) Henk, Szentannai, 
Szívós Gy., Bukovszki (Csatá-
ri), Erdei, Balogh R. (Balla)

Edző: Orosz István
Az első percben perc gyors 

hazai indítás után Bukovszki a 
szögletzászló közelében kapura 
ívelt, Tóbiás csak másodszorra 
tudta megszerezni a labdát. A 
hatodik percben egy jobboldali 
vendég szögletrúgás után Sze-
nes 18 m-ről nagy erővel a jobb 
első sarokba bombázott (0:1). 
A harmincnyolcadik percben 
Balogh R. szöglete a berobba-
nó Oroszról a kapu közepébe 
vágódott a labda (1:1). A negy-
venharmadik percben Szívós 
Gy. üresen kapta a labdát, de 
nagy helyzetben a bal kapufa 
mellé helyezte. Az ötvennegye-
dik percben ide-oda pattogott 
a labda a kunhegyesiek kapuja 
előtt, végül Erdei az alapvonal 
közeléből a jobb felső sarokba 
lőtt (2:1). Az ötvenkilencedik 
percben Szívós Gy. indításá-
val Bukovszki a kapu felé for-
dult, majd lapos lövésre a jobb 

kapufáról a bal sarokba pattant 
(3:1). A nyolcvanötödik perc-
ben Erdei elhúzott a jobb ol-
dalon, begurítását Szőke R. kö-
zelről a hálóba passzolta (4:1).

Jók: Erdei, Szentannai, Ko-
vács Cs., Moga, illetve Gácsi, 
Szenes, Gál.

Orosz István: - Az elején ál-
mosan kezdtük, a II. félidőben 
már felébredtünk. 

Szabó György: - Két lokál-
patrióta csapat mérkőzésén bal-
szerencsés gólokkal veszítet-
tünk, bár az igazi helyzeteket a 
karcagi csapat kihasználta. 

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kunhegyes 1:2
Góllövők: Földi, illetve Máté, 
Dobos. 

NB II. Délkeleti csoport

U 13-as korosztály: Karcag – 
Sándorfalva 6:1
Góllövők: Györfi (2), Balla (2), 
Katona, Bencsik 
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Sándorfalva 10:0
Góllövők: Kupai (5), Horváth 
(2) Szabó E., Balogh.

B. I. 

Megyei I. osztályú Bajnokság Október 21. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 22. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 23. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 24. hétfő
 Oroszlán – Kórház út
Október 25. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 26. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Október 27. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Október 28. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Megyei I. osztályú 
női kézilabda 

bajnokság
Törökszentmiklósi K. E. – 

Berekfürdői SE. 15:22 (11:11)
Tiszakécske, Jv.: Baranyi A., 

Buru I.
Berekfürdő: Varga A., Cseke 

P. (4), Szőkéné Varga I. (4), 
Andrási Zs. (7), Varga E. (2) 
Perge Attiláné, Bánhegyiné 
Bakó É. (5)

Csere: Szabó I., Perge P., Sí-
pos K. 

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő – Tiszakécske 
VSE 24:13 (6:12)

Tiszakécske, Jv.: Gábor L., 
Takács Tibor

Berekfürdő: Varga A., Var-
ga E. (1), Cseke P. (4), Szőkéné 
Varga I. (3), Andrási Zs. (3), 
Perge A, Bánhegyiné Bakó É.

Csere: Sípos K., Szabó I., 
Perge P.

Az első mérkőzésen kemény 
védekezéssel, hatékony táma-
dójátékkal, kevés hibaszáza-
lékkal játszottunk. A máso-
dik mérkőzésen védekezésünk 
megnyílt, viszont mi kemény 
falba ütköztünk. A begyűjtött 
két ponttal így is feltornáztuk 
magunkat a 2. helyre.

2011.október 8-án Karcagon 
a Városi Sportcsarnokban ke-
rült megrendezésre a Zádor-
híd Kupa meghívásos, felké-
szülési torna.

A mezőnyből kiemelkedett 
a Szolnoki Olaj KK.II. csapa-
ta, akik már az első mérkőzé-
sen bebiztosították tornagyő-
zelmüket a tartalékosan felál-
ló vendéglátók ellen.

Karcagi SE - Olaj KK.II.  
74:101 (15:24, 18:34, 17:24, 
24:19)

Karcagi SE: Kiss J. (4 p.), Si-
mon L. (22/12 p.), Fábián P. 
(19/3 p.), Laboncz L. (6 p.), Ko-
vács I. (23/3 p.)

Csere: Kovács Zs., Tóth I.,

A folytatásban tovább ro-
bogott az Olaj és Kmézics Zo-
rán edző csapata ellen minden 
egyes pontocskáért megküz-
dött a Heves.

Olaj KK.II - Heves 125:15 
(33:8, 32:2, 33:2, 27:3)

A harmadik mérkőzésen az 
ezüstöt magabiztosan gyűjtöt-

te be Fodor Csaba edző csapa-
ta a lelkes Hevesiek ellenében.

Karcagi SE - Heves 82:25 
(22:6, 23:12, 13:2, 24:5)

Karcagi SE: Simon L. (15/3 
p.), Kovács Zs. (5/3 p.), Fábián 
P., Laboncz L. (2 p.), Kovács I. 
(50/9 p.)

Csere: Kiss J. (4/3 p.), Tóth 
I. (6 p.)

Végeredmény: 1. Olaj KK. 
II., 2. Karcagi SE, 3. Heves

Különdíjak: Legértékesebb 
játékos: Csaba György (Olaj 
KK. II.), Legjobb center: Ko-
vács István (Karcagi SE), Leg-
jobb védő játékos: Fábián Pé-
ter (Karcagi SE).

A Zádor-híd Kupa díja-
it, melyet a JNSZ Megyei Ko-
sárlabda Szövetség és a Karca-
gi SE ajánlott fel, Dobos Lász-
ló Karcag város polgármestere 
és Mészáros László a Szövet-
ség képviselője adta át.

Karcagi SE
Kosárlabda Szakosztály

Zádor-híd Kupa
Kosárlabda

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.


