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Folytatás a 4. oldalon

A rendezvény előadása-
it mindig valamilyen tematika 
köré csoportosítják. Nagy gon-
dot fordítanak a megelőzésre, 
az egészséges életmód propa-
gálására, amelynek részeként 
a szellemi kínálatot könyv- és 
termékbemutató is fűszerezi. 

A mostani Gyermek-egész-

ségügyi Napok témája a rövid- 
és hosszú távú életmentés volt. 

Az első napon, pénteken dél-
után a rövid távú életmentéssel 
vagyis az újraélesztéssel kap-
csolatban hangzottak el elő-
adások. Nagyon sok értékes 
megállapítás hangzott el Prof. 
Emeritus Pintér Sándor (SZTE 

Gyermekgyógyászati Klinika) 
előadásában, majd dr. Dankó 
István Alpár és munkatársai 
(Kátai Gábor Kórház Sürgős-
ségi Osztály) tartottak előadást 
és szimulációs gyakorlatot. 

- Az első nap üzenete na-
gyon egyszerű – foglalta össze 
a hallottakat és a látottakat dr. 
Aradi Erzsébet. - Vedd észre, 
hogy valaki melletted rosszul 
van és tedd meg azt, amit ak-
kor ott meg tudsz tenni – amíg 
megérkezik a segítség.

A második nap mottója az 
volt, hogy „Az öngyilkosság ele-
gáns, kellemes formája a táp-
lálékbőség és a kényelmes élet.” 
Az előadások célja tehát a hosz-
szú távú életmentés, azaz a he-
lyes táplálkozás, a helyes élet-
mód propagálása volt. Dr. Ara-
di Erzsébet szervezése nyo-
mán orvosok, agrármérnök, 
biogazda, vagyis több hivatás 
képviselői járták körül a he-
lyes táplálkozás témakörét – 
ideértve a diabéteszt, a kar-
diológusok figyelmeztetéseit 

Tedd meg, amit tudsz

Folytatás a 4 oldalon

Általános közmeghallgatás 
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a város la-
kosságát, hogy 2011. november 24-én (csütörtökön) 15 órai kez-
dettel Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében (Karcag, Kossuth tér 1.). 
Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtárgyalása 
előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kér-
dést és javaslatot tehetnek. 
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Az Államvédelmi Hatóság 
1950 nyarától – az egész ország-
ra kiterjedő megfélemlítő ak-
ció részeként - tucatnyi mun-
katábort létesített a Hortobágy 
és térsége különböző pusztá-
in, esetenként településektől tá-
voli gazdasági létesítmények ól-
jai, hodályai igénybevételével. A 
fegyveres őrség felvigyázta tá-
borokat napokon belül zsúfo-
lásig benépesítették. Az utóla-
gos kutatások, visszaemléke-
zések szerint mintegy ötszáz 
településről kétezerötszáz csa-
ládot, legalább tízezer embert 
hurcoltak ezekbe a – hivatalo-

san „önként vállalt kényszer-
lakhely”-nek nevezett – inter-
náló táborokba. Árkuson hét-
száz, Borsóson ezer, Borzas – 
Mihályhalmán négyszázhúsz, 
Ebesen ezerötven, Elepen ki-
lencszáz, Erzsébetmajorban 
ötszáz, Kónyán ötszázhar-
minc, Kócspusztán ötszázhúsz, 
Kormópusztán kettőszázöt-
ven, Lászlómajorban kettőszáz-
nyolcvan, Lenintanyán hatszáz-
harminc, Tedejen hatszázhet-
vennégy – bírói végzés nélkül, 
de teljes vagyonelkobzással súj-
tott embert (egész családokat) 
helyeztek el és dolgoztattak az 
1953 nyarán, Nagy Imre mi-
niszterelnökségével végrehajtott 
amnesztiáig. 

A Hortobágyi Kényszer-
munka Táborokba Elhurcoltak 
Egyesülete 2000 óta igyekszik 
emléket állítani az elhurcoltak 
szenvedéseinek, a halálos áldo-
zatoknak-, de felvállalták a túl-
élők érdekvédelmét is, hiszen 
a táborok lakói eddig sem mél-
tó kárpótlást, sem illő bocsánat-
kérést nem kaptak. Az egyesület 
az elmúlt 11 évben számos kö-
tetet jelentetett meg, és szerte a 
Hortobágyon emlékművekkel 
(kopjafákkal, keresztekkel, em-

léktáblákkal) jelölte meg a tábo-
rok helyét, tagjai pedig számta-
lan előadást tartottak. Emlékez-
ni és emlékeztetni. 

Karcagon 2011. november 
2-án délután a Borjúdűlő teme-
tőben avattak emléktáblát a 12 
munkatábor „rabjaink emlé-
kére”, akik 1950-1953 között a 
karcagi kórházban hunytak el. 
A temetőben összegyűlt emlé-
kezők között ott láthattuk  né-
hány érintett település önkor-
mányzatának (Berekfürdő, Kar-
cag, Kunhegyes) képviselő-
it, valamint több civil szervezet 
delegáltjait. Az „ötvenes évek” 

és a hortobágyi munkatábo rok 
világát a kortársak, dr. Sánta Jó-
zsef főorvos, (akkor a karcagi 
kórház fiatal orvosa) és dr. Ke-
nyeres Imre (akkor tizedik élet-
évében járó táborlakó) idézte fel. 

„A táborban (Borsóson) meg-
valósulni látszott az a jelszó, 
hogy aki nem dolgozik ne is 
egyék. Nagyapám 73 évesen éj-
jeliőr volt, tehát dolgozó ember. 
Kapott egy adag, azaz napi 17 
dkg kenyeret. A húgommal, aki 
akkor öt éves volt, mi is kaptunk 
egy adagot, azaz 17 dkg kenye-
ret. Nagymamám nem dolgo-
zott, tehát nem kapott. Ma sem 
tudom, hogy nagymama ezt a 34 
dkg kenyeret hogyan osztotta be 
– emlékezett  dr. Kenyeres Im-
re, aki beszéde végén azt hang-
súlyozta, hogy emlékezni kell, 
mert amiről nem beszélünk azt 
elfelejtjük, az nincs is.” A Kar-
cagon felavatott márványtábla 
tehát emlékeztető és figyelmez-
tető jel is a múltról és a jelen fe-
lé, amelyen az egyházak pap-
jai – Koncz Tibor vezető lelki-
pásztor és Gyulyás Zsolt plébá-
nos atya ökumenikus szolgálata 
után - a kegyelet koszorúit he-
lyezték el a jelenlévők. 

Elek György

A Hortobágyra 
elhurcoltak emlékéért

Gyermek-egészségügyi Napok 2011.

Az Országgyűlés 2003-ban 
alkotta meg a XCIII. törvényt, 
amely kimondja, hogy novem-
ber 3-át, azt a napot, amelyen 
Széchenyi István 1825-ben ja-
vaslatot és pénzbeli felajánlást 

tett Magyar Tudós Társaság 
alapítására, és amellyel lehe-
tővé tette a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megalapítását, 
a Magyar Tudomány Ünnepé-
vé nyilvánítja. 

A Magyar Tudomány Ün-
nepéről – megalapítása óta 
minden évben – tudomá-
nyos tanácskozással, külön-
böző tudományágak kutatói-
nak, képviselőinek előadása-
ival emlékeznek Karcagon. A 
tudomány ünnepe markánsan 
illeszkedik az őszi városi ren-
dezvények sorába, a helyi tu-
dományos élet eseményei kö-
zé, mondta köszöntőjében Ko-
vács Szilvia alpolgármester, aki 
a házigazda önkormányzat ne-
vében egy több évre kiterjedő 
áttekintéssel nyitotta meg a ta-
nácskozást és kívánt jó munkát 
az előadóknak és ismeretek-
ben gazdag délelőttöt a hallga-
tóságnak. 

A hagyományőrzés útján
Tudományos ülés a Magyar Tudomány Ünnepén

A hét végén – november 4-én és 5-én - rendezte meg a Gyermek-
épség Alapítvány a Gyermek-egészségügyi Napokat. A speciális 
tartalommal megtöltött két napos rendezvényt először ezelőtt 
három évvel hirdették és rendezték meg az alapítvány vezetői – 
dr. Aradi Erzsébet főorvos és munkatársai. Azóta az egészség-
ügyi ismeretterjesztő lehetőség mellett az alapítvány éves tevé-
kenységének az összefoglalása is, amelyre a támogatókat, köz-
tük a Hells Angels motorosainak képviselőit is meghívják. 
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Közéleti szilánkok

A 
„strasbourgiak”…

Néhány napja cikkeznek az ál-libe-
rális sajtóban Kövér László házelnök ki-
jelentésével kapcsolatban, aki kissé ke-
mény szavakkal illette a strasbourgi 
Emberjogi Bizottságot  mondván, leg-
többjüknek fogalmuk sem volt mi tör-
tént Magyarországon ötven éven ke-
resztül.

Pedig teljesen igaza van, sőt… Leg-
többjük semmit sem tudott ’56-ról. 
Mint ahogy az itthoniak sem.

Nem igazán került itthon a köztu-
datba például az ENSZ Különbizottság-
nak a jelentése,  amelyben annak ide-
jén, 1957-ben, a magyar forradalom 
történetét vizsgálták ki. Ezt a különbi-
zottságot az ENSZ ’56 őszén hozta lét-
re. A története politikai krimibe illő. 
Még a 80-as évek végén az áldott emlé-
kű Filep István tanár úrtól kaptam meg 
a magyar fordításának másolatát, egyik 
látogatásomkor. Egy vékonyka kis füzet 
volt, de nagyon tömény tartalommal.

A különbizottságnak, amely a for-
radalom történetét vizsgálta ki, egy 
dán diplomata, Povl Bang-Jensen volt 
a másodtitkára. Több mint 110 magyar 
tanút hallgatott ki, és ezek alapján ké-
szítette el a bizottság jelentését. A je-
lentés tizenkét fejezetben, 785 cikkely-
ben tárgyalja a forradalom lefolyását, 
és a közvetlen vérbefojtás utáni na-
pokat. Az ENSZ közgyűlésének az volt 
a véleménye, hogy folyjék Magyaror-
szágon is vizsgálat, de ezt a Kádár kor-
mány természetesen nem tette lehe-
tővé. A Bizottság 13 pontban foglal-
ta össze a legfontosabb tényeket. A 12. 
pontban pl. ez állt: „A november 4-én 
bekövetkezett második szovjet beavat-
kozás óta semmi jele nincs annak, hogy 
a nép támogatná a Kádár kormányt. Ká-
dár János módszeresen felszámolta a 
munkások hatalmát. Súlyos megtor-
ló intézkedéseket foganatosítottak és 
a választásokat két évvel elhalasztot-
ták…”

Nem idézem tovább, ebből is látszik, 
hogy tárgyilagos jelentés volt. Közben 
a háttérben zajlott a szovjet KGB-és ak-
ció, megakadályozandó, hogy a jelen-
tést az ENSZ megtárgyalja. 

Mivel Bang-Jensen dán diploma-
ta nem volt hajlandó átadni a kb. 1000 
oldal tanúvallomást tevő emigrált ta-
núk névsorát, (ugyanis kb. 80 tanú kér-
te, hogy nevét ne hozzák nyilvánosság-
ra, hogy később nehogy KGB-és táma-
dások érjék őket), Dag Hammarskjöld, 
az ENSZ akkori főtitkára fegyelmi eljá-
rást indított ellene. (Valószínűleg a hát-
térben itt is szovjet nyomás állt.) A „ma-
gyar ügy” tárgyalása 1959. november 
25-re volt esedékes az ENSZ közgyűlé-
sén. Ezen a napon Bang-Jensent egy 
New-York-i parkban holtan találták, 
jobb halántékát átlőve. A rendőrségi 
vizsgálat öngyilkosságot állapított meg 
–, pedig köztudottan balkezes volt. Tes-
tét már 28-án elhamvasztották. 

Szóval, ma néhány „strasbourgit” 
Kövér László idiótának nevezett. Ez 
Bang-Jensen rejtélyes halálának közel-
gő évfordulója fényében, nem hinném, 
hogy olyan túl erős jelző.

-ács

HÍREK
A magyar 

tudomány napja 
tiszteletére

a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport  Központ és 
Könyvtár Csokonai Könyvtá-
ra és a Kunhalom Polgári Kör 
vendége

2011. november 21-én (hét-
főn) 17.00-kor a könyvtárban

Dr.Tóth Albert  nyugalma-
zott főiskolai tanár, tájökoló-
gus. 

A Nagykunság, a Nagysár-
rét és a Hajdúság találkozásá-
nál megvalósuló több évtize-
des természetvédelmi kutató 
tábor legfontosabb témájáról, 
a tájkutatásról tart előadást, 
valamint bemutatja a „három 
föld” egyik kiemelkedő tudó-
sának – Dorogi Mártonnak – 
a könyvét, melynek címe: 

Hasznos minden porcikája.
A programra minden ér-

deklődőt szeretettel várunk!

Figyelem! 

A Magyar Vöröskereszt 
JNSZ Megyei Szervezete az 
alábbi képzését indítja meg-
felelő számú jelentkező esetén 
Karcagon: Házi betegápoló – 
gondozó képzés. 

A képzés díja: 35.000 Ft 
(részletfizetés lehetséges). 

A képzés elvégzése után, - 
letett sikeres vizsga esetén -, 
a résztvevők magyar-, angol-, 
német-, francia nyelvű Tanú-
sítványt kapnak, mely segít-
het számukra házi betegápo-
lóként elhelyezkedni itthon 
vagy külföldön. 

Várjuk jelentkezését a 06 
30/648-4466 vagy 06 70/933-
8480 telefonszámon!

Megnyitottunk!!!
Kedves Lakosok és Vállalkozások!
Tájékoztatjuk régi és leendő ügyfeleinket, hogy 2011. novem-
ber 02-től a debreceni székhelyű P.M.R. KFT a korábbi karcagi 
Ferro Metál Kft. telephelyén (Karcag, Gyarmati út 21.). elindítja 

HULLADÉKKEZELÉSI ÉS FELVÁSÁRLÓI 
tevékenységét. 

Ennek keretében KIEMELT ÁRON vásárolunk:
FÉM (vas – színesfém), 
PAPÍR, 
MŰANYAG és Fólia, 
ÜVEG (sík- öblös-ragasztott) 
FA hulladékot

• Illetve lehetőség van elektronikai hulladékok, akkumulátor hulladékok el-
helyezésére és átvételére is. 

• Mindezek mellett továbbra is vállaljuk bontásra szánt járművek átvételét, és 
dokumentációjának elvégzését, szakszerű lekezelését! 

• Telephelyünkön lehetőség van jó minőségű tűzifa, illetve 30, 60, 110, literes 
steril műanyaghordó vásárlására
Várjuk tehát 2011. november 2-től minden kedves régi és új 

ügyfelünket Karcagon a Gyarmati út 21 alatt.
Bővebb felvilágosításért, információért forduljon:

Nagy Péter
Telephelyvezető

Mobil: +36-30/583-6646 – Fax: +36-59/503-163
Email: nagy.peter@pmrkft.hu

„NE DOBJA KI NE TARTSA MEG A P.M.R.-REL VETESSE MEG!!!”

Színház
A bérletes színházi sorozat 1. előadása

a Déryné Kulturális Központban
2011. november 22-én (kedden) 19 órától

Dr. Vitéz Mihály – Vadnai László: 

Meseautó
két felvonásos zenés vígjáték

Jegyárak: 1-10. sor, erkély páholy: 2.500.-Ft
11-19. sor, erkély szék: 2.000.- Ft

Szólójegyek 2011. november 3-tól igényelhetők 
a Közönségszolgálati Irodában

Felhívás! 
A Magyar Vöröskereszt 
önkéntesek jelentkezését 
várja kórházi, szociális és 
egyéb intézményekben va-
ló önkéntes munkára. Ke-
zet nyújtunk, támogatunk, 
beszélgetünk, mosolyunk-
kal simogatunk. Várjuk 
azok jelentkezését, akik 
szívesen nyújtanák kezü-
ket, adnák mosolyukat. 
Információ: Magyar Vö-
röskereszt Karcagi Szerve-
zete
Telefon: 06 30/648-4466 v. 
06 70/933-8480 
E-mail: 
karcagvoroskereszt@
gmail.com 
Mert adni jó...

Élő és konyhakész 
törpeharcsa vására 

a Kerekes István úti 
halboltban! Tel.: 

+36-20/411-7430.

ZENÉS SZOMBAT 
DÉLUTÁN

2011. NOVEMBER 
19-én 14.30 órakor
a Déryné Kulturális 

Központban
(5300 Karcag, Dózsa Gy. 

u.5-7.)
Műsoron: magyarnóták, 

csárdások, operettek
Fellépnek:

Rácz Anita
Sülyi Károly

Karcagi Nagy Zoltán
Jegyek 600.- és 400.- 
Ft-os áron válthatók 
a Közönségszolgálati 

Irodában
Telefon: 59/503-224 /19 

mellék
Nyílt nap a Nagykun Református 

Gimnázium
2011. november 17-én csütörtökön 8 órától nyílt nap lesz 

a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégiumban. 17 órától a szülők részé-
re tájékoztatót tartunk. Szeretettel várjuk az iskolánk iránt 
érdeklődőket! 

Juhászné Zsadányi Erzsébet
igazgató 
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 12-13.  Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58.,  Tel.: 06 30/434-5950.
November 19-20.  Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40., Tel.: 06 30/218-5722.

M E G H Í V Ó
A karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 

Központ és Könyvtár és Karcag Város Vegyeskara 
nevében szeretettel meghívjuk Önt és családját, 

ismerőseit
2011. november 12-én (szombaton) 18 órára,

a Déryné Kulturális Központ 
II. emeleti hangversenytermébe

 
KARCAG VÁROS VEGYESKARA 

100. ÉVES JUBILEUMI HANGVERSENYÉRE

Köszöntőt mond: 
Dobos László, Karcag város polgármestere 

Közreműködnek:
a 100 éves kórus volt tagjai,

a Karcagi Szimfonikus Zenekar alkalmi 
kamarazenekara,

Dusík István – zongora

Vezényel: Kerekes Ágnes karnagy

 A belépés díjtalan!
 Támogatását köszönettel fogadja a Kun-Orgonda 

Zenebarátok Egyesülete
Számlaszám: 10404522-50526589-70671009  „VEGYESKAR”

KARÁCSONYI VÁSÁR!
A Református Nőszövetség minden-
kit szeretettel hív és vár a már ha-
gyománnyá vált karácsonyi vásárára.
A vásár helye: Karcag, Varró u. 1-3.
(volt Tanyasi Kollégium).
A vásár időpontja: 2011. november 
28. hétfőtől december 1. csütörtökig, 
9-16 óráig.

Ruhát, játékot ( tiszta, ép állapotban) és minden egyéb 
olyan tárgyat szívesen fogadunk adományként, amelyekre 
önnek már nincs szüksége, és jó szívvel felajánlja a vásárra. 
Az adományokat 2011. november 28-án hétfőn és 29-én 
kedden 9-16 óráig fogadjuk a vásár helyszínén.
A vásárból összegyűlt összeget az idősek, egyedülállók és 
rászorultak karácsonyi szeretet csomagjára fordítjuk. 
Köszönjük adományát!

Református Nőszövetség elnöksége

• Dózsa György u. 84. szám alatti, 693 m2 nagysá-
gú 1402 hrsz-ú beépítetlen telekingatlan

 (vételár kiinduló összege: bruttó 1.500.000.- Ft)
• Kisújszállási út 4810/10 hrsz-ú beépítetlen terület
 (vételár kiinduló összege: bruttó 31.875.000.- Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú 

építési telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 167.500.-Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú 

építési telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 76.000.- Ft )
• Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 

nagyságú beépítetlen telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 1.396.250.- Ft)
• Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekin-

gatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó 2.500.000.- Ft)
• Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú in-

gatlan
 (az eladási ár kiinduló összege bruttó 

10.302.500 Ft)

• Gyarmati úti 5356, 5358/3 és 5358/4 hrsz-ú be-
építetlen terület megnevezésű ingatlanok (csak 
együttes értékesítés esetén)

 (vételár kiinduló összege: bruttó 62.500.000.- Ft)
• Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlan 

(volt Jéggyár)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 43.750.000.- Ft)
• Varró u. 18. szám alatti 3749/A/7. hrsz-ú ingatlan
 (vételár kiinduló összege: 870.000 Ft)
• Táncsics krt. 21. fszt. 2. ajtó alatti, 150/A/2 hrsz-ú 

lakás
 (vételár kiinduló összege: 2.000.000 Ft)
• Széchenyi sgt. 50/A. 1. fsz. 1. sz. alatti, 5949/A/1 

hrsz-ú lakás
 (vételár kiinduló összege: 3.600.000 Ft)
• Délibáb u. 65/E. sz. alatti, 6340/6 hrsz-ú lakóház
 (vételár kiinduló összege: 3.900.000 Ft)
• A részletes pályázati feltételekről érdeklődni le-

het a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kis-
térségi Irodájában (I. emelet 23. szoba, tel.: 06-
59/500-635).

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi karcagi ingatlanjait: Bolero Turi

Hetente megújuló minőségi és divatos 
SVÁJCI, HOLLAND ÉS OLASZ 

használt ruhával, 
gyermekruhával, 

lábbelikkel és 
lakástextillel várjuk 

vásárlóinkat!
Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán. 

A Kun-Mediátor Utazá-
si Iroda és a tulajdonában lé-
vő Mediátor Televízió „Utazz 
velünk gondolatban” címmel 
nagyszabású turisztikai vetél-
kedőt szervezett immár máso-
dik alkalommal, ezúttal   Kar-
cag, Törökszentmiklós, Püs-
pökladány és Debrecen kö-
zépiskolás diákjai számára. A 
megyehatárokon átnyúló, ed-
dig egyedülálló vetélkedőre az 
idén 57 csapat nevezett. A ve-
télkedő célja az utazási kedv fel-
keltése, hazánk és a világ szép 
tájainak, tájegységeinek meg-
ismertetése, az egyes vidékek 
népművészetének, kulturális 
értékeinek bemutatása. A há-
rom fős csapatoknak meghir-
detett verseny elődöntőjén írás-
beli feladatokat kellett megol-
dania a tanulóknak. Az elő-
döntők 2011. október 24-én 
Karcagon a Nagykun Reformá-

tus Gimnáziumban, október 
25-én Törökszentmiklóson a 
Bercsényi Gimnáziumban, ok-
tóber 26-án Püspökladányban a 
Karacs Ferenc Gimnáziumban, 
október 27-én pedig Debrecen-
ben a Brassai Sámuel Gimnázi-
umban zajlottak. A hét feladat-
ból álló feladatsor megoldására 
ötven perc állt a csapatok ren-
delkezésére. A feladatokat Si-
mon Edina a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda tevékenység kör 
felelőse állította össze, a lebo-
nyolításban pedig a karcagi, a 
törökszentmiklósi, püspökla-
dányi és a debreceni alirodák 
munkatársai, valamint Csontos 
Gabriella, a Mediátor Televízió 
szerkesztője vett részt. A mint-
egy kétszáz főt megmozgató ve-
télkedőre benevezett csapatok 
megszervezésében tevékenyen 
részt vettek a térség középisko-
láinak vezetői, tanárai. Az elő-

döntőn legmagasabb pontszá-
mot elért 10 csapat jutott tovább 
a 2011. november 28-án Karca-
gon megrendezendő döntőbe, s 
ezek a következők: 
Karcag - Karcag Nagykun Re-

formátus Gimnázium: 
TRAVEL GIRLS, NAGY UTA-

ZÓK, ATLANTA
Karcag - Varró István Szakisko-

la és Szakközépiskola: DON-
GÓ

Törökszentmiklós – Bercsényi 
Miklós Gimnázium: 

A TISZA HORDALÉKA, AP-
RÓSÜTEMÉNYEK

Püspökladány – Karacs Ferenc 
Gimnázium: ÜSTÖKÖSÖK, 
SPÓRATARTÓTOK

Debrecen – Szent József Gim-
názium: UTAZÓK

Debrecen – Tóth Árpád Gim-
názium: A TÚRISTÁK

Csontos Gabriella
Mediátor Tv

A Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei 
díjkiosztóját nagy izga-
lommal várták a Kar-
cagi Általános Iskolai 
Központ Kováts Mihály 
Tagiskolájának negyedi-
kesei és a szülők, a neve-
lők. Az értesítésből any-
nyi derült ki, hogy 4 fős 
csapatunk a megye 6 
legjobbja között van, de 
hogy azon belül hanyadikok, 
azt csak a helyszínen tud-
ták meg. Mint a címből kitű-
nik, a 4. b osztályos Tudorkák 
csapat tagjai (Czinege Tamás, 
Czombos István, Darók Il-
lés és Vadász Tímea) a képze-
letbeli dobogó legfelső foká-
ra állhattak fel és ezzel jogo-
sítványt szereztek a november 
26-i, budapesti országos dön-

tőn való szerepléshez. A csa-
pat felkészítője Némethné Tő-
kés Éva tanítónő. Meg kell 
említeni Kazár Imréné ta-
nítónőt is, aki nagyban hoz-
zájárult a sikerhez, mivel a 
Kováts-Tehetségpont Töpren-
gő foglalkozásain második éve 
fejleszti a gyerekeket.

Gratulálok a Tudorkáknak, 
a felkészítő nevelőknek és a 

lelkes, támogató szülők-
nek!

A 2004-ben indított 
verseny célja az, hogy a 
csapatok tagjai közösen, 
összedolgozva oldjanak 
meg problémákat. Az or-
szágos döntő nehézsége: 
egy feladat megoldásá-
nak szóbeli ismertetése a 
zsűri és a közönség előtt.

Eredményes felkészü-
lést kívánok!

Remélem elődeikhez méltó-
an fognak szerepelni diákja-
ink, ugyanis öt éve a Földvá-
ri Viktória vezette 8. osztályos 
lány csapatunk negyedik he-
lyen végzett az országos meg-
mérettetésen.

Lévainé Kovács Róza
a Kováts-Tehetségpont 

szakmai vezetője

„Utazz velünk gondolatban!” turisztikai vetélkedő - 2011

Megyei bajnokok a Tudorkák
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Talajtan
November 7-én Professzor 

Dr. Blaskó Lajos, a Debre-
ceni Egyetem Agrár- és Gaz-
dálkodástudományok Cent-
ruma KIT Karcagi Kutatóin-
tézetének főigazgatója tartott 
előadást a Kunhalom Polgá-
ri Körben. Az előadó Agrár-
tudományi Egyetemet végzett, 
majd a talajtan vált szakterü-
letévé. Kivetített dokumentu-
mok, sokatmondó térképek, 
grafikonok és fényképek tá-
masztották alá mondanivaló-
ját. Hallhattak a jelenlévők a 
Karcagi Kutatóintézet törté-
netéről: 1947-ben indult ne-
mesítő telepként, önállóan 
működött, majd a Debrecen, 
Nyíregyháza, Karcag kutató-
hálózat részévé vált.

Megismertette az előadó a 
Közép-Tiszavidékre jellem-
ző talajtípusokat, különös te-
kintettel az agyagos és szikes 
talajra. Beszélt a klímaválto-
zásokról, a talajképző folya-
matokról, s arról a sajátos el-
helyezkedésről, amit a zárt 
Kárpát-medence jelent. A só-
képződést elősegíti a kevés eső 
és az erős párolgás. A felvéte-
leken látható volt, hogy a ré-
gi mocsaras helyeket árasztja 
el a talajvíz ma is, pl. 1999-
ben. Kuriózum az 1731-ben 
Mikoviny Sámuel által ké-
szített a térkép a szabályo-
zás előtt kanyargó Tiszáról, 
amelynek holtága megközelí-
tette Madarast. Az Apavára-
sziget és a Német-sziget elne-
vezések is jelzik, hogy vízzel 
körülvett területetek voltak. 
Találó név pl. a Keservesi út 

és a Kara János rabló nevét őr-
ző mocsár. Az egyik kép több 
mint 30 kunhalmot jelöl, ame-
lyek a magasabb mezőségi és a 
szikes talajok közt álltak.

A sokféle talajt magyar és 
külföldi, pl. belga, holland, kir-
giz, japán fiatalok is kutatják. 
A szikesedés okairól, a só fel-
halmozódásáról részletesen 
beszélt az előadó, valamint a 
vízhiány és a víztöbblet követ-
kezményeiről és a sótartalom 
változásáról. A liziméter állo-
máson a műszerek a párolgást 
és a beszivárgást mérik. Na-
gyon hasznos kutatási terület 
azoknak a növényeknek a vizs-
gálata, amelyek tűrik a szikes 
talajt, alkalmazkodnak hoz-
zá. A kutatóintézet-együttes 20 
fajjal és 60 fajtával foglalkozik. 
Szó volt a fajtanemesítésről, a 
minőségvizsgáló készülékről, 
a termésátlagokról, a búzafaj-
tákról, a cirok változatos fel-
használásáról, az energianövé-
nyekről (amelyek szennyezett 
talajon is teremnek), a cellulóz 
előállításáról, az értékes köles-
ről, az alternatív növények ter-
mesztéséről. A mezőgazdaság 
számára kitörést jelenthet a táj-
ra jellemző talajon termelhető 
növények tárának bővítése.

November 14-én, hétfőn 
fél hattól a Déryné Kulturá-
lis Központban Szűcsné Gás-
pár Ida előadására kerül sor 
Brazília – Földünk tüdeje 
címmel. Az úti élmények az 
Iguazu-tól az Amazonasig ter-
jedő területről szólnak. Vár-
juk az érdeklődőket!

V. Gy.

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága

szeretettel meghívja Önt az

„Az enterális táplálás gyakorlati kérdései”
címmel tartandó akkreditált rendezvényére

Célcsoport: ápolás, szakápolás, közösségi szakápolás, szakasszisztensek
Helyszín:  Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont:  2011. november 17. 13.00 óra
Előadások:
13.00-13.30 Dr. Takács Beáta  adjunktus
 A tápláltsági állapot felmérése, európai és hazai helyzetkép
13.30-13.50 Godó Krisztina
 Kórházi élelmezés a hazai felmérések tükrében
13.50-14.20 Dr. Dagvadorj Bayarsaikhan sebész szakorvos
 Az enterális táplálás módjai/PEG alkalmazásának kérdései
14.20-14.40 Dr. Szolnoki Erzsébet főorvos
  COPD-s betegek - a táplálásterápia jelentősége
14.40-15.00  Szabóné Fabó Ilona
 Szondatáplálás gyakorlati kivitelezése: Ápolói feladatok 

kompetenciái
15.00-15.20 Szalayné Kónya Zsuzsanna
 Betegkompliance-kutatási eredmények alapján
15.00-16.00 Megbeszélés, tesztírás
Megszerezhető pontszám: 9 kreditpont

 Dr. Szolnoki Erzsébet Mészárosné Hakucsák Erika
 Tudományos Bizottság elnöke  ápolási igazgató  

Nutricia Medical

és a lehetséges kiutakat. Ta-
nulságos volt a végén dr. 
Tóthmartinez Adrienne (or-
vos, a természetes gyógymód-
ok oktatója) megállapítása, 
hogy tulajdonképpen nem csak 
az a fontos, hogy mit eszünk, 
hanem az is mennyit, hogyan 
készítjük el és milyen lélekkel 
esszük. 

A Gyermeképség Alapítvány 
két évvel ezelőtt került kapcso-
latba a ma már Hells Angels 
MC nevet viselő motoros csa-
pattal, amely azóta az alapít-
vány pártfogója. Képviselőik 
évek óta minden ősszel hiva-

talosak az alapítvány éves be-
vételéből vásárolt műszerek át-
adására. 

- Emlékszem, az első alka-
lommal még a csecsemők élet-
funkcióját rendszeresen ellen-
őrző műszerre volt szükség – 
emlékezett a motorosok nevé-
ben nyilatkozó Farsang Imre. 
- Egy kicsit felháborítónak tar-
tottuk, hogy ilyen nincs, úgy-
hogy akkor jött az a döntés, 
hogy amíg szükség van ránk, 
illetve az anyagiakra, addig 
minden évben eljövünk.

És így is lett. Az első évek-
ben csak a motorosok adomá-
nyoztak, de néhány éve az Ön-
kormányzat a májusi moto-

ros hétvégébe bevonta a vál-
lalkozókat is. Így gyűltek össze 
évenként azok a változó nagy-
ságú összegek, amelyeket az 
alapítvány számlájára utalhat-
tak. A hét év alatt ez már több 
mint négymillió forintot je-
lent, hallottuk ez alkalommal 
dr. Aradi Erzsébet beszámo-
lójából. Az idén 770 ezer fo-
rint gyűlt össze, s ebből im-
már nem életmentő készüléket, 
hanem egyéb, nem gyógysze-
res terápiához szükséges be-
rendezéseket -magnetert, szín-
terápiára is alkalmas biopolár 
lámpát és az asztmások pa-
naszainak enyhítésére szolgá-
ló sólámpákat szereztek be. Az 
eszközöket Dobos László pol-
gármester és dr. Nagy Mihály 
főorvos, a kórház főigazgató-
ja jelenlétében adták át a Gyer-
mekosztálynak. Varga Mihály 
államtitkár sajnos nem lehetett 
jelen. Táviratban kívánt továb-
bi jó munkát az alapítványnak 
és az intézmény dolgozóinak.

A Gyermeképség Alapítvány 
továbbra is hálásan megköszö-
ni az adományokat. Aki csatla-
kozni szeretne a támogatók kö-
réhez, az adományát az OTP 
11745073-20009599 számla-
számon vagy a Kátai Gábor 
Kórház Gyermekosztályán, 
mint az alapítvány székhelyén 
kérhető csekken fizetheti be. 

Elek György

A tanácskozást szervező dr. 
Habil. Örsi Julianna társada-
lomkutató, ny. múzeumigazga-
tó (Karcag – Túrkeve) a vidé-
ki, pontosabban a nagykunsági 
értelmiség közösségben betöl-
tött szerepére, közösség- és la-
kóhelyformáló tevékenységére, 
feladatára helyezte a hangsúlyt 
– külön kitérve a 18. században 
a helyi értelmiség vékonyka ré-
tegét jelentő települési jegyzők-
re, lelkészekre és kirurgusokra. 

Bevezető előadásában – ez 
alkalommal megjelent Jegy-
zőgenerációk című könyvé-
hez kapcsolódva – mutatott rá, 
hogy a 18. század első felében 
„A település vezetőinek a he-
lyi közigazgatás megszervezé-
se volt a legfontosabb feladata. 
Erre épült rá a kerületi intéz-
mény. Az információ áramol-
tatása, az események, határo-
zatok dokumentálása egyre in-
kább megkövetelte a jegyző al-
kalmazását. Szerepük tovább 
nőtt a redempció lebonyolítá-
sában. A települések előbb egy, 
majd kettő, végül – a 19. szá-
zad elején – már 3 jegyzőt al-
kalmaztak.” A jogi végzettség-
gel bíró, a német és latin nyel-
vet is ismerő jegyzők képezték 

a mezővárosok lassan kialaku-
ló értelmiségének alapját. 

A máig legismertebb és leg-
nevesebb karcagi jegyzőfamília 
volt a Varró család, amelynek 
Csokonaival ápolt jó kapcso-
latát a költő több verse is meg-
őrizte. Csokonai azonban nem 
csak a karcagi, hanem a más-
felé került egykori kollégiumi 
diákokkal is barátságban volt. 
Ezekről szólt dr. Szilágyi Már-
ton MTA doktor, egyetemi do-
cens (Budapest). 

Dr. Szentesi Tóth Kálmán 
a nagykunsági értelmiség ki-
egyezés utáni induló nagy 
nemzedékéhez tartozott, amely 
hamar felismerte a városfej-
lesztés fontosságát. Szente-
si Tóth nevéhez olyan mun-
kák fűződnek, ismertette Elek 
György helytörténész, mint a 
főtér kikövezése, a városhá-
za felépítése, a villanyvilágítás 
megteremtése, – s ezt a látvá-
nyos munkát csak az I. világ-
háború szakította félbe. 

Ugyancsak a „boldog bé-
keidők”-nek nevezett időszak 
eredménye a Joó András meg-
teremtette Nagykun Múzeum. 
Ennek a története az 1950-es 
években – a háborús vesztesé-
gek miatt újraindult. Az újjá-
szervezés elindítója a büntetés-

ből Karcagra helyezett dr. Pé-
ter László volt. Egyéves kar-
cagi munkáját Szabó Péterné 
könyvtáros foglalta össze. 

Péter Lászlót 1953-tól Szűcs 
Sándor követte az igazgatói 
székben, akinek nyugdíjba vo-
nulása után lett a gyűjtemény 
vezetője dr. Bellon Tibor. Dr. 
Bellon néprajztudósi munkás-
ságát a Szegedi Egyetem Nap-
rajzi Tanszékének munkatár-
sai – dr. Simon András docens, 
és dr. Mód László adjunktus – 
méltatták.

Körmendi Lajost élete és 
életműve is a Nagykunság-
hoz köti. Kötetei ennek a vi-
lágát tükrözik vissza, szerzői, 
könyvkiadói munkássága ezt 
a tájat emelik középpontba és 
ennek a tájnak lettek a részei. 
Körmendi Lajos életművét Ri-
deg István irodalomtörténész 
vázolta fel.  

A hagyományból táplálko-
zik és a hagyományt erősí-
ti az idén 60. éves Györfi Sán-
dor szobrászművész manap-
ság is markáns alkotásokkal 
bővülő életműve – amelyet dr. 
H. Bathó Edit PhD. néprajzku-
tató, múzeumigazgató (Jászbe-
rény) ajánlott a hallgatóság fi-
gyelmébe.

Elek György

A Gyermeképség Alapítvány köszönetet mond mindazon 
vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik lehetővé tet-
ték a III. Karcagi Kórházi Gyermekegészségügyi Napok meg-
rendezését és sikeres lebonyolítását:

Főtámogató: ESSEN Kft., Rinoceros Grafikai Stúdió
Támogatók: Ifj. Hubai Imre biogazdász, Szuperinfó Kar-

cag, Biopatika, Főtéri Virágbolt Karcag, Városi Csokonai 
Könyvtár, Vöröskereszt karcagi szervezete, Karcagi Hír-
mondó, Mediátor TV, Karcag TV, Balogh Security Bt. Segí-
tők: Kátai Gábor Kórház dolgozói, kiemelten: Mészárosné 
Hakucsák Erika, Dr. Nagy Mihály, Bokorné Béres Piros-
ka, Karsainé Molnár Mónika, Ágostonné Doma Magdolna, 
Dietetika: Sántháné Antal Mária, Ruskóné Szőke Erika, Mé-
száros Ferencné, Kátai Medi-song, Lukács Edit, Fazekas Pál

Tisztelettel:  
Dr. Aradi Erzsébet

Gyermeképség Alapítvány Kuratóriumi elnök

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Tedd meg, amit tudsz

A hagyományőrzés útján
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Kapuk, kerítések...

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

általános intenzív terápiás és aneszteziológia osztály 

osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Osztályvezető főorvo-

si feladatok ellátása mellett intenzív és aneszteziológia szakorvosi teen-
dők végzése.

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

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség, egészség-
ügyben töltött szakmai tapasztalat, 5 év feletti vezetői gyakorlat.

 Előny: 1-3 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata, 
 részletes szakmai önéletrajz, 
 szakmai vezetői program működési nyilvántartásba vételről igazolás, 
 kamarai tagságot igazoló dokumentum, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően 

azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kapusi Lajos or-

vos-igazgató nyújt, a 06-59/507-111 (150 vagy 276-os mellék) telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör 
megnevezését: általános intenzív terápiás és aneszteziológia osztály 
osztályvezető főorvos, illetve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazga-
tó részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 28.
Megjegyzés: Szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Dr. Nagy Mihály

főigazgató

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

Központi Laboratórium osztályvezető főorvos 

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Központi Laborató-

rium osztályvezető főorvosi feladatok ellátása mellett laboratóriumi 
szakorvosi teendők végzése.

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

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség, egészség-
ügyben töltött szakmai tapasztalat, 5 év feletti vezetői gyakorlat.

 Előny: 1-3 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
 részletes szakmai önéletrajz,
 szakmai vezetői program,
 működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 kamarai tagságot igazoló dokumentum,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően 

azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kapusi Lajos or-

vos-igazgató nyújt, a 06-59/507-111 (150 vagy 276-os mellék) telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. 
Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör megnevezését: Központi La-
boratórium osztályvezető főorvos, illetve elektronikusan: Dr. Nagy Mi-
hály főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 28.
Megjegyzés: Szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Dr. Nagy Mihály

főigazgató

„Valaminek, valamely területnek elzárása, 
elhatárolása, körülvevése – valamely készít-
ménnyel, építménnyel – valaminek a beke-
rítése. Lehet: alacsony, magas, erős, rozzant, 
deszkából, drótból, kőből, lécből, naprafor-
gó szárból, nádból, sövényből, szöges drót-
ból, téglából.” /Lásd: Értelmező Szótár 879. 
oldal/

Kerítések napjainkban, amelyek kifejezik 
a kor stílusát, az alkotók fantáziáját és kéz-
ügyességét, a lakóingatlannal való harmóni-
áját, s értéke az utcaképnek, városképnek. Bercsényi u. 14. sz.

A kerítés az ingat-
lan tulajdonosának 
saját készítésű alko-
tása. Harmóniát al-
kot a felújított lakó-
ingatlannal. 

Vörösmarty u. 43. sz.
A felújított lakóingatlanhoz készült a kerí-
tés. Színben is harmonizál az ingatlannal. 

Kinizsi u. 36. sz.
Szép faragott kapu a 
kerítés dísze. A ke-
rítés az ingatlan tu-
lajdonosának saját 
munkája. A Város-
védő Egyesület pá-
lyázatával segítette 
az alkotás elkészü-
lését. 

Az összeállítást készítette: 
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati 
képviselője

Hétfőn, november 7-én gála-
esten köszöntötték a debreceni 
Csokonai Színház művészei, a 
pályatársak és a város pol-
gárai – a hetven éves Csíkos 
Sándor színművészt. 

Karcagon született 1941. 
október 28-án. Édesapja 
birtokos gazdálkodó, 1946-
48-ban a  nemzetgyűlés 
képviselője, édesanyja év-
tizedekig a Háziipari Szö-
vetkezet bedolgozója, majd 
tervezője, a Népművészet 
Mestere volt. 

Az általános iskola után 
egy évet járt a karcagi gim-
náziumba, majd Debrecen-
ben a Fazekas Gimnázium-
ban folytatta tanulmányait 
– onnan egy év munka után 
került a Színház és Filmművé-
szeti Főiskolára, ahol többek 
között Simon Zsuzsa, Gáti Jó-
zsef és Montágh Imre voltak a 
tanárai. 1965-ben szerzett dip-
lomát. Miskolcon (1965-69), a 
fővárosban, az Irodalmi Szín-

padon (1969-72), a debrece-
ni Csokonai (1972-74), a győ-
ri Kisfaludy (1974-75) szín-

házban, 1975-84 között ismét 
Debrecenben játszott, majd ki-
lenc évig a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház tagja, 
1990-93 között igazgatója volt. 
1993-ban visszatért Debrecen-
be, ahol ma a társulat elismert 

művésze, meghatározó tagja. 
A Debrecenben eltöltött évek 
alatt több mint kétszáz szere-

pet játszott és több film-
ben is szerepelt. Munkássá-
gát eddig Csokonai, Jászay 
Mari és Kazinczy díj odaíté-
lésével, valamint a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjével (2004) is-
merték el. 

A cívis városba min-
dig visszatért, a szülőföld-
től pedig sohasem szakadt 
el. „Nagy erő van ebben a 
tájban!” - mondta egyszer 
a szülőföld értékeit szám-
ba véve.

Rendszeres vendég a vá-
rosi rendezvényeken, lokál-
patrióta. Berekfürdő kun-

kapitánya, a Nagykun Vers- 
és Prózamondó verseny egyik 
alapítója. 

Hosszú életet, erőt, egészsé-
get és jó munkát kívánunk ne-
ki! 

Elek György

Csíkos Sándor 70 éves
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Karcag, Gyarmati út 6/a. Nyitva: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

A környék legolcsóbb áraival!

Amíg téli gumiját szereljük,(az Ön igénye szerint)
szerelõink ingyenes mûszaki-állapot felmérést 

végeznek el a gépjármûvén.

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Radiológus szakorvos vagy Rezidens, szakvizsga előtt álló orvos; 

Belgyógyász szakorvos vagy Rezidens, szakvizsga előtt álló orvos; 
Neurológus szakorvos vagy Rezidens, szakvizsga előtt álló orvos; 

Intenzív terápiás és aneszteziológia szakorvos vagy Rezidens, 
szakvizsga előtt álló orvos; 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos vagy Rezidens, 
szakvizsga előtt álló orvos;

Mozgásszervi rehabilitáció szakorvos vagy Rezidens, 
szakvizsga előtt álló orvos; 

Iskolaorvos vagy Rezidens, szakvizsga előtt álló orvos 
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szakvizsgának meg-

felelő területen szakorvosi (orvosi) feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatások-

ra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók, kiegészítő bérezés egyéni megbeszélés alap-
ján.

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

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

azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9. A pályázati 

kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kapusi Lajos orvos-igaz-
gató nyújt, a 06-59/507-111 (150 vagy 276-os mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését, illetve elekt-
ronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 28.
Megjegyzés: Szolgálati lakást tudunk biztosítani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Felhívás 
Tisztelt karcagi Lakosok!

A Karcag Városi 
Önkormányzat 

Városgondnoksága 
csemetekertjében az 

előző évekhez hasonlóan 
lehetőség van 
facsemeték 

beszerzésére. 
A közterületen 

kiültetésre 
kerülő csemeték 

ingyenesen elvihetők, 
magánterületre pedig 

térítés ellenében. 
Az árjegyzék és 

egyéb felvilágosítás 
a csemetekertben 

személyesen, vagy az 
alábbi telefonszámon 

kapható: 
Béres Attila erdész, Tel.: 

06-30/676-7377
Csemete kiadás: 2011. 
november 07-től hétfő-

csütörtök 8-9 óráig, 
vagy telefonos egyeztetés 

alapján. 
A facsemeték 

közterületre történő 
kiültetése ellenőrzésre 

kerül! 

Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága

Kézilabda városi 
bajnokság (U13)

A nyári pihenő után ismét megrendezésre került az általá-
nos iskolák közötti kézilabda bajnokság, négy iskola nevezésé-
vel (Györffy, Kiskulcsosi, Kováts, Református). Az első fordulót 
október 26-án rendeztük a Városi Sportcsarnokban.

Az első mérkőzés: Kiskulcsosi - Györffy (5-10) 15-20
A Kiskulcsosi az első félidő elején már elveszítette a mérkő-

zést, ugyanis a Györffy egymás után szerezte a szebbnél szebb 
gólokat. Kisari remekül irányította a csapatot, Nagy Roland 
(10) és Bernáth Gergő (8) gólerősen játszott, tökéletesen mű-
ködött köztük az összjáték. A Kiskulcsosi csapatából csak 
Baráthnak (9) voltak szebb fellángolásai, de mint tudjuk, és 
mondja a közmondás „Egy fecske nem csinál nyarat.”

Kiskulcsosi: Herceg, Terjék (3), Baráth (9), Regényi, Tóth, 
Mészáros M., Mészáros K. (3), Kapitány

Györffy: Kisari M. (1), Varga, Nagy (10), Székely, Bernáth (8), 
Németh, Kozma (1), Bartha, Szabolcsi,

A második mérkőzés: Kováts - Református (5-9) 12-19
A tavalyi év két döntős csapata csapott össze az első forduló-

ban. A Kováts szempontjából negatív előjelekkel indult a mér-
kőzés, ugyanis Ferenczi két hétig betegséggel küzdött, a tava-
lyi gólkirályt, Szabót (holtversenyben Ferenczivel) a nyár fo-
lyamán elvitték a Fotex Veszprém Fiókcsapatába Alsóörsre, így 
nem állhat az iskola rendelkezésére a továbbiakban. 

Ezzel szemben a Refi ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta. 
Rácz (11) megállíthatatlannak bizonyult ismét. Külön kiemel-
ném Márkus (1) edzésekhez való hozzáállását, aminek a mér-
kőzésen meglett az eredménye, és megszerezte élete első gólját 
a bajnokságban.

Kováts: Ferenczi (2), Sebők (1), Nagy P., Nagy M., Varga T., 
Valjon D., Szabó Z., Váczi, Majláth, Szabó K. (1), Tóth (4), Var-
ga I. (1), Silye (3),

Refi: Márkus A. (1), Tóth F., Rácz (11), Tóth Z. (6), Györffy 
(2), Karas, Fodor (1), Fodor D., Bajusz, Pápai A., Kiss B.

A bajnokság állása az első forduló után:
1. Refi 2p 19-12 +7g
2. Györffy 2p 20-15 +5g
3. Kiskulcsos 0p 15-20 -5g
4. Kováts 0p 12-19 -7g
A második fordulót november 23-án (szerdán) játsszák a 

gyerekek 15-17 óra között a Városi Sportcsarnokban, melyre 
minden kedves szülőt és kézilabda barátot szeretettel várunk!

Balog Zoltán
edző

Kosár, kaska, kasita címmel kiállítás nyílt 
a Karcagi Nagykun Református Általános Is-
kolában.  Megismerkedhetünk a kosárfonás 
történetével, amely a legrégibb időkig nyú-
lik vissza és szinte minden népnél előfor-
dul. A kosárfonásnak nagy jövője van. A mű-
anyag szatyrok ideje lassan lejár. Az ember 
természetszerűleg vágyik természetes alap-
anyagú, praktikus és szép tárgyakra. Ezzel 
ismerkedhetnek meg a kiállítás látogatói.

Megtekinthető: munkanapokon 800 – 
1600 –ig a református általános iskola I. eme-
letén, november 30-ig.

Pengő Ferencné
napközis munkaközösség-vezető

Az NB.II-ben játszó sakk-
csapatunk, folytatja kivá-
ló szereplését. A második for-
dulóban, ismét nagyarány-
ban győzött Békés csapata el-
len. Apró szépséghiba, hogy 
az első három helyre pályá-
zó csapat közül legnagyobb ri-
válisunk Gyula is nagy arány-
ban nyert, igy fél ponttal veze-
ti a mezőnyt. Igaz a harmadik 
helyen álló kecskeméti csapat 
meg 5, 5 ponttal van tőlünk 
lemaradva.

A 9: 3 arányú, nagyszerű 
csapatgyőzelmek pontjait a 
következő játékosok érték el:

Az első táblán, talán írnom 
sem kell G. A Catalin szépen 
túl játszotta ellenfelét és hozta 
a Tőle elvárt egy pontot. Levai 
Soryn már a tizedik lépés kö-
rül nyerésre állt, melyet reali-
zált is. Egyed Gábor és Papp 
József ,hullámzó partikban 
végül is döntetlenben egyez-

tek meg partnerűkkel. A leg-
szebb partit Sebők István ját-
szotta. Rendkivűl éles, de ál-
tala ismert változatba csalta 
ellenfelét, aki a bonyodalmak-
ban eltévedt, igy játékosunk 
elemében volt és válogathatott 
a nyerések közül. Kovács Ró-
bert, kisebb bizonytalankodás 
után végül is nyert.

Egyed Zsolt szép erőteljes 
lépésekkel bebiztosította győ-
zelmét. Kónya László pozíciós 
partiban szintén nyert. Moh-
ácsi Imrének nem volt nehéz 
dolga nyerni. Végül, de nem 
utolsó sorban Egyed Viktória 
izgalom mentesen begyűjtöt-
te a pontot.

A harmadik fordulóra ide-
haza kerül sor. Röszke II, csa-
patát fogadjuk. Szinte biztos, 
hogy csapatunk ismét nyer. 
Kérdés hogy milyen arányban,

 Fodor István

„Sakk NB.II.

Nagyszerű folytatás”
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Ingatlan
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.
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.
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.
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.
Eladó két szobás, összkomfortos 
lakóház gazdasági épülettel, vas-
útállomáshoz és buszmegállóhoz 
közel. Tel.: +36/20-482-4608.  
Karcag belvárosában új építésű 
társasházban VADONAT ÚJ lakás 
eladó! Tel.: +36/30-336-3854.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. alatt 
másfél szobás lakás 6,2 m Ft-ért el-
adó! Tel.: +36/30-491-2519.
Városközponti 2 szobás IV. emeleti 
lakás eladó! Tel.: +36/30-410-9337.
RE ÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. sz. alatti 2 szo-
bás, 80 m2 + verandás, összkom-
fortos családi ház 1.187 m2 telken, 
gazdasági épületekkel, dupla ga-
rázzsal, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 59/313-104.

Karcagon egy portán két család 
részére külön épületben összkom-
fortos, kertes ház eladó. Két rend-
szerű tüzelés megoldott, ipari 
áram van. Kertes ház csere is érde-
kel. Tel.: +36/30-422-8334.
Ár verés útján eladó Karcag, 
Kisújszállási u. 82. sz. alatt találha-
tó ingatlan, 116 m2 + 20 m2 ga-
rázs. Tel.: +36/30-813-3062.
Kiadó főtér közeli 2 szoba össz-
komfortos földszinti bútorozatlan 
lakás hosszú távra. Tel.: 59/311-732.
25 aranykorona szántóföld eladó! 
Tel.: +36/30-518-7386.
Eladó Karcagon a Kisvénkert, Kék 
utcában 1 és 1,5 szobás kis há-
zak, fürdőszoba, benti WC, veze-
tékes víz és cserépkályha van. Tel.: 
+36/20-548-6729.
Eladom igényes, két szobás 57 m2-
es budapesti belvárosi lakásomat. 
Kedvező ár, jó befektetés! Tel.: 
+36/20-548-6729.
Nagyvénkerti lakótelepen 52 m2-
es, 2 szobás, erkélyes, 3. emele-
ti tuti lakás áron alul eladó! Tel.: 
+36/30-215-8122.

Állat
Nagytestű galambok, költőpárok 
eladók! Tel.: +36/30-524-1446.
3 éves westie szuka kutya reális 
áron eladó! Tel.: +36/30-545-6653.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Növekvő közbiztonság, csökke-
nő bűnözés! 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.
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.
Új, benzines láncfűrész 50-es vá-
gólappal ár alatt, valamint has-
izompad (4 eFt)  e ladó.  Tel . : 
+36/30-524-1446.
Eladó Pierre Cardin PS 6 82 
multifunkciós babakocsi. Tel. : 
+36/30-326-3943.
Matador 185x65 14 téligumi eladó, 
ajándék dísztárcsa! Tel.: +36/20-
250-8880.
Eladó egy 4 részes fehér szekrény-
sor, egy ágyneműtartós, kihúz-
hatós, 2 részes rekamié 2 fotellel 
és egy üstház, üsttel együtt. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Fodrászüzlet teljes berendezéssel, 
pult, tükör, eszközkocsi, kiszolgá-
ló szék külön vagy egyben eladó! 
Tel.: +36/70-779-2887.
Mosogató szekrény eladó 16 ezer 
Ft-os irányáron! Tel.: +36/70-779-
2887.
Kifogástalan állapotú emeletes 
ágy eladó! Érd.: Kg., Kossuth L. út 
22. Tel.: +59/312-357.
Eladó étkező garnitúra (asztal 6 
székkel). Tel.: 59/311-732.
Szecskavágó, daráló, morzsoló, 
önetető, régi zongora olcsón el-
adó! Kaszálógép MF70-es, után-
futóval, valamint 4 db keretbe 
foglalt ablak (1x1,5 m) eladó. Tel.: 
+36/30-518-7386.
Eladó Hajdú mosógép, centrifu-
ga, fatüzelésű bojler, zárt zuhany-
zó, 11 kg, 12 kg-os gázpalack, 
Turistapalack égőfejjel, öntvény 
fürdőkád, gázégő üstházhoz, bog-
rácshoz, WC csésze, mosdó, kád-
paraván. Érd.: Kg., Szent László u. 
46.
Eladó könyves szekrény, dohány-
zó asztal, szétnyithatós asztal, szé-
kek, 20 l-es zománcos lábas, 7 l-es 
fazék, zománcos tepsik, 250 db 
hódfarkú cserép. Tel.: +36/70-282-
6961.
Eladó árpa, búza, kis bálás lucerna 
és tanyasi kacsák. Hízott kacsa elő-
rendelést felveszek. Tel.: +36/30-
547-6260.
2 db fekete motoros bőrdzseki 
és egy közepes méretű antik bőr-
dzseki eladó. Ugyanitt 4x175x70 
R13 téligumi felnivel eladó. Tel.: 
+36/30-835-0953.
Több méretű, szép, külföldi függö-
nyök és kalocsai, hímzett, ablakra 
való terítők, futók és más kézimun-
ka eladó. Tel.: 59/312-562.
Régi SIEMENS felültöltős mosógé-
pet vásárolnék, ugyanitt 120 l szil-
vacefre eladó. Tel.: +36/30-835-
0953.
Női irha mellény varráshoz szűcsöt 
keresek! Tel.: 59/312-562.

Szolgáltatás
Palatető mosása, beázás mentesí-
tése, felújítása zsindely lemezzel. 
Cserép átrakás, csatorna csere. 
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 késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot, bútorokat és forga-
lomból kivont régebbi pénzeket, 
érméket, bélyeg gyűjteményt, régi 
képeslapokat felvásárolok. Ha kell 
házhoz is megyek. Tel.: +36/30-
605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, 
közületeknek is. A hét minden 
napján éjjel-nappal. Tel.: +36/70-
241-8999 vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. +36/20-917-
7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek ja-
vítása, cseréje, vízkőmentesítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek telepí-
tése, kapuzár, garázskapu szere-
lés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
264-3660.

Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés,  ház tar tási 
és ipari hűtőgépek javítása, hű-
tőkamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. 
Tel.: +36/70-247-9072.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vessző seprűvel. 
Kapható a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál. 
Lefolyó duguláselhárítás sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János 
Tel.: +36/70-941-3722.
Fodrász házhoz is megy! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, daue-
rolást, hajfestést vállalok (30 éves 
gyakorlattal rendelkezem). Tel.: 
+36/30-447-3918.
Ásást ház körül, kertben és más 
egyéb munkát vállalok .  Tel . : 
+36/70-350-5308.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: +39/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.
Jáwa 210/2 km órás eladó! Tel.: 
+36/30-862-4976. 
Fék nélküli utánfutó lejárt forgal-
mival, nagy magasítóval, zárt fül-
kével esetleg anélkül is eladó! 
Rokkant elektromos mopedem 1 
évesen eladó, 2 db 12 V, 55 A zse-
lés akkumulátor. 3 kerekű robba-
nómotoros moped önindítóval, 50 
m3 olasz motorral eladó. Érd.: Kg., 
Szent László u. 46.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Biztonsági intézkedés vég-
rehajtására került sor 2011. 
november 1-jén 12.00 - 12.10 
óra között egy budapesti la-
kossal szemben, aki a Karca-
gon a Kisújszállási út – Vil-
lamos utca kereszteződésénél 
rosszul lett és elesett. Nevezett 
személyt a mentők a Kátai Gá-
bor Kórházba szállították.

2011. november 02-án 
22.30 órakor a kunmadarasi 
körzeti megbízott. előállí-
tott egy kunmadarasi lakost, 
aki Berekfürdő főterén garáz-
da magatartást folytatott, és 
az intézkedő felhívása ellené-
re hagyta abba. Nevezett ellen 
szabálysértési eljárás kezde-
ményezésére kerül sor.

2011. november 03-án 
22.25 órakor tett bejelentést 
egy karcagi lakos, mert 21.00 
– 22.20 óra közötti időben a 
lakás bekerített udvarán lé-

vő kerékpárját ismeretlen tet-
tes eltulajdonította, ezáltal kb. 
10.000 Ft lopási kárt okozott. 

2011. november 4-én 
10.45 órakor Karcag belterü-
letén előállításra került egy 
kunmadarasi lakos, aki az in-
tézkedést megelőzően kerék-
párral úgy vett részt a köz-
úti közlekedésben, hogy előt-
te szeszes italt fogyasztott. A 
rendszeresített Drager légal-
kohol mérőt kifújni nem tud-
ta, ezért vérvételre került sor. 
Nevezettel szemben az intéz-
kedő közigazgatási eljárást 
kezdeményezett. 

Eljárás indult ismeretlen 
személy ellen, aki 2011. no-
vember 5-én 11.00 - 20.30 óra 
közötti időben Karcagon egy 
lakótelepi ház függőfolyosójá-
ról eltulajdonította az oda szá-
radni kiteregetett helyi lakos 
tulajdonát képező ruházatot.
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Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. november 11. péntek-
hétfő

18.00 Műsorajánló
18.05 Szentannai Napok I.
 Tudományos előadás
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Molnár Sándor 
 Téma: 34 éve a pályán
 Karcagi Hírek
 Uzsorásokat fogtak Kunma-

darason
 Szócska Miklós államtitkár 

sajtótájékoztatója Karcagon
 Megszépül a Bereki főtér
 Háttér
 Vendég: Juhász János 
 Téma: közterület felügyelő 

és puszati ételek főzője
20.15  Biljana Gála I.rész

2011. november 15. kedd-szer-
da

18.00 Műsorajánlat
18:05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 11.06
19:20 Karcagi Hírek

19:50  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise 11.06

21:01  Karcag Sport 
 Karcag - Heves férfi Ko-

sárlabda mérkőzés Zádor-
híd kupa 

2011. november 17. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Szntannai Napok II.
 Tudományos előadás
18.40 Arc-Képek
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rózsa Sándor
 Téma: az év jegyzője
 Karcagi Hírek
 Térségi középiskolák börzéje
 Szépül az óvoda 
 Országos bűnszervezetet 

derítettek fel a karcagi nyo-
mozók

 Háttér
 Vendég: Szabó Péterné
 Téma: projektzárás a Gyer-

mek könyvtárban
20.15 Énekkarosok Gálaműsora

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. november 4.
Járai Mónika – Tassi István

Születés

Kiss Julianna – Orvos-Nagy 
Imre
Kg., Szamos u. 27.  Imre 
Márkó
Cseppentő Erzsébet – Szabó 
István
Kg., Kőrös u. 13.  István
Barta Judit – Tóth Zsolt
Kg., Csokonai u. 54.  Lujza

Halálozás

Örsi-Tóth István 
 Karcag (1952.)
Pálffy Mihály 
 Karcag (1925.)
Lőwinger György 
 Karcag (1938.)
Koós János 
 Karcag (1928.)
Özv. Balogh Miklósné 

(Mándoki Juliánna)
 Karcag (1920.)
Nagy Kristóf 
 Karcag (1928.)
Cséti Imréné (Sz. Kiss Julian-

na)
 Debrecen (1924.)
Özv. Nagy Jánosné (Tiszai 

Katalin)
 Karcag (1933.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Kunszentmárton – Karcag 0:1 
(0:1)

Kunszentmárton, 50 néző, já-
tékvezető: Brezday Zoltán, segí-
tői: Bartucz Tamás, Nagy Csa-
ba. 

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

Edző: Orosz István

A tizenharmadik percben 
Erdei a 16-osról küldött lövé-
se a kifutó Kolláthban elakadt. 
A huszadik percben Orosz elő-
reívelését Bukovszki – a kifutó 
kapus fölött – fejjel a kapu kö-
zepébe emelt (0-1). Az ötven-
ötödik percben Szőke R. szög-
letét Erdei közelről a kapu fö-
lé bombázta. Az ötvenhetedik 
percben Ábel 25 m-es szabad-
rúgását Moga még a jobb felső 
sarok előtt a léc fölé tolta a lab-
dát. A hetvennyolcadik perc-
ben Földi 25 m-es szabadrúgása 

a léc fölött elszállt. A nyolcvan-
kettedik percben Erdei egye-
dül húzott a kapu felé és közben 
észrevette, hogy a kapus messze 
kint áll a kapuja előtt, de lövése 
a kapu mellé ment.   

Jók: Józsa, Gálfi, Ábel illetve 
Szentannai. 

Orosz István: Sok ember 
nem tudta, hogy milyen ren-
dezvényen van. 

Sólyom Vilmos: Amúgy sem 
acélos csapatunkból hiányzott 
három alapember, de próbál-
tunk játékban lenni.  

Ifjúsági mérkőzés

Kunszentmárton – Karcag 0:6 
Góllövők: Madarász, Lázók 

S., Székely (2), Hamar, Kabai S.
Kardos László: Helyzetki-

használásunk továbbra is hagy 
kívánnivalót, nagyobb fölény-
nyel is győzhettünk volna. Gra-
tulálok a győztes csapat tagjai-
nak! 

B. I.

Megyei I. osztályú Bajnokság

November 11. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 12. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 13. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 15. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 16. szerda
 Berek – Kiss A. utca
November 17. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
November 18. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Gyógyszertári ügyelet

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.

Berekfürdői SE.  -  Martfűi 
SE  21-24 (11:12)

Martfű, Jv.: Száva Flórián., 
Kugyela János

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (6), Szőkéné Varga I. (6), 
Andrási Zs., Perge Attiláné (1), 
D. Nagy J. (4) Bánhegyiné Ba-
kó É. (4)

Csere: Szabó I., Perge P., Sípos 
K. Szarka B.

Tiszaföldvári VSE - Berek-
fürdő  27-18 (10:11)

Martfű, Jv.: Kugyela J., 
Szloska K.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (3), Szőkéné Varga I. (5), And-
rási Zs. (3), Szabó I. (1), D. Nagy 
J. (3), Bánhegyiné Bakó É.(3)

Csere: Sípos K., Perge 
Attiláné, Szarka B., Perge P.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Két jó csapattal játszottunk a 
hétvégén. Mindkét mérkőzés el-
ső félidejében fej-fej mellett ha-
ladtunk az ellenféllel, a 2. félidő 
közepétől viszont utolsó erőtar-
talékainkat nem tudtuk mozgó-
sítani, míg az ellenfél élt a lehe-
tőségeivel. 

A következő fordulót Karca-
gon játsszuk november 20-án, 
vasárnap 9.00-tól Kunhegyes, 
16.00 –tól Fegyvernek lesz az el-
lenfelünk. Várunk minden ké-
zilabdát szerető szurkolót!

Most már a hétvégén – vasár-
nap -12 órai kezdettel a Városi 
Sportcsarnokban megkezdőd-
nek a Thomas Áruház városi 
kispályás labdarúgó bajnokság 
küzdelmei. A városi bajnok-
ságra 14 benevezett  labdarúgó 
csapat hétvégén mérkőzik meg 
egymással, és előre láthatólag 
a tavaszi szezon végére befeje-
ződnek. A sorsolást hétköznap 
bonyolítják le. A korábban ál-
landóan szereplő 12 csapat mel-
lett még két új együttes is bene-
vezett. 

Utánpótlás Labdarúgó Baj-
nokság 

U 13-as korosztály
Karcag – Gyula 6:1

Góllövők: Györfi (3), Balla 
(2), Katona

U 15-ös korosztály
Karcag – Gyula 2:0
Góllövők: Szajkó, Daróczi
Kemecsi László: Nagyon 

szimpatikus csapattal sikerült jó 
játékkal győznünk. 

U 13-as korosztály
Békéscsaba – Karcag 0:1
Góllövők: Györfi 
U 15-ös korosztály
Békéscsaba – Karcag 1:0
Kemecsi László: Végig fegyel-

mezetten és harcosan játszva a 
listavezető otthonában győzel-
münkkel megérdemelten kerül-
tünk az első helyre. 

B. I. 

Thomas városi kispályás labdarúgó bajnokság

 Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság


