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- Örömmel mondhatom, 
hogy a kivitelezési pályázat si-
keresen lezárult, a kivitelező 
cég kiválasztásra került és ezt 
a döntést a felügyeleti szerv is 
elfogadta. Ettől kezdve meg-
van az engedélyünk arra, hogy 
szerződést kössünk. Egyenes 
következménye még az, hogy 
napokon belül át kell adnunk 
az építési területet a kivitelező-
nek.

- Kezdődik tehát a kipakolás 
és a labor elköltöztetése?

- Igen. Az érintett épület-
részben a véradó helyiséget, 
egy-két raktárhelyiséget, a be-
tegszállítók és a műtősfiúk szo-
báját már kiürítettük – ezek 

akármikor átadhatók. Ami 
majd kellemetlenséget okoz 
az az, hogy a büfé, a zöldséges 
és az újságos stand is meg fog 
szűnni és rövid időn belül a la-
boratórium is elköltözik és a 
kivitelező átveszi a munkate-
rületet. Tehát ez volt a legjelen-
tősebb „téma”, ami az értekez-
leten szóba került. Ekkor volt 
azonban a Közbeszerzési Bírá-
ló Bizottságnak az az ülése is, 
amikor a műszerekről döntöt-
tek. Az eredményét hivatalo-
san még nem tudom. 

Fontos döntések szület-
tek, ami azt is előrevetíti, hogy 
mostantól „gőzerővel” indul-
nak be a dolgok. 

- Tekintve, hogy a labor át-
költözik, ezt a munkafázist már 
jobban megérzi a mindennapi 
munkavégzés.

- Valamennyiünket érint 
majd. A nagyobb „újdonsá-
got” az jelenti, hogy a nappa-
li laboratóriumi vizsgálatokat 
a berettyóújfalui kórház vég-
zi majd. Itt nálunk a Pszichi-
átria földszintjén (ahol a tüdő-
szűrő vizsgálat volt) történik 
majd a vérvétel. A mintát Be-
rettyóújfaluba szállítjuk és on-
nan e-mailen kapjuk meg a le-
leteket. Így működik majd a la-
bor kb. hat hónapig. Ez lesz az 
átmeneti időszak legjelentő-
sebb változása, ami azt is ma-
gával hozza, hogy a Háziorvo-
si Intézményben feltehetően 
nem fogunk tudni laboratóriu-
mi vizsgálatot végezni. Ha vég-
zünk is, hát nagyon kis meny-
nyiségben, mint ahogy a kór-
házi vizsgálatok mennyisége is 
be lesz korlátozva. A lakosság 
együttműködését és megérté-
sét kérjük, mert a mintákat az 
időkorláthoz szigorúan ragasz-
kodva kell majd levennünk, 
mert azután indul velük az au-
tó. A változásokról, átmeneti 
rendelkezésekről természete-
sen tájékoztatást adunk a helyi 
sajtóban.

Elek György

Rövidesen költözik a labor

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!

Hírek a kórházfelújításról

A múlt hét közepén újabb projektértekezleten döntöttek a kór-
házfelújítás munkájának legközelebb esedékes feladatairól. A 
részletekről dr. Nagy Mihályt, a kórház főigazgatóját kérdeztük. 

Felhívás! 
A Városi Önkormányzat Városgond-

noksága idén is megrendezi az 
Aranykapu karácsonyi vásárt 
Karcagon a Kossuth téri sétányon
2011. december 1 és 31-e 

között. 
Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2011. november 30-ig je-
lezzék személyesen a Városgondnokságon Szántó Lászlónénak 
(Karcag, Villamos u. 109.), hogy mennyi területet igényelnének. 
A megállapodás megkötése: folyamatos.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját be-
fizetni. 
A hely kijelölése: 2011. november 30. (szerda)

Molnár Pál 
igazgató 

V. Ö. Városgondnoksága

A tél már jelentkezett - jó 
pár napja szép derűs, de téli-
esen hideg idő van, ami egy 
kicsit azt sejteti az ember-
rel, hogy a december már hó-
val rukkol elő. Ezt az utób-
bit az előrejelzés is megerősí-
tette. Ha pedig megérkezik a 
hó, újabb feladatot kap a Vá-
rosgondnokság, ahol egyéb-
ként a tolólapok még a falnak 
támasztva várakoznak, de a 
hóügyelet már beindult. 

- Az ügyelet azt is jelenti – 
mondja Molnár Pál, a Város-
gondnokság vezetője -, hogy 
felkészítjük a téli bevetésre al-
kalmas gépeket. A 15 cm alat-
ti hómennyiséggel a Gond-
nokság és a Környezetvédel-
mi Kft. gépei megbirkóznak, 

vagyis ekkora hó esetén még 
biztonsággal le tudjuk taka-
rítani a belterületet és a beve-
zető külterületi utak várossal 
határos szakaszait. Az ennél 
nagyobb hómennyiség esetén 

lehet külső vállalkozókat is 
bevonni a takarításba, de er-
re az utóbbi években nem volt 
szükség. 

Bizonyára 1911-ben sem 
egy-két alkalmi fellépésre cső-
dítették össze az Ipartestü-
let legjobb hangú mestereit és 
legényeit, de azt még talán az 
alapító Farkas István karnagy 
úr sem sejtette, hogy dalárdá-

juk száz esztendő múlva is be-
széd tárgya, kiállítás szereplő-
je és egy nagyszerű kórus fel-
menője lesz. Bár az is lehet, 
hogy tudta ezt, hiszen 38 éven 
át dirigálta az iparos férfi-
kart. A '45-ös változások után 
az új dirigens – Czövek La-
jos gimnáziumi énektanár - 
vegyeskórussá és városi együt-
tessé alakította át a dalár-
dát, amely Horváth Kiss Lász-
ló és Potyók Balázs irányítása 
alatt újból országos megmé-

rettetések résztvevője és díja-
zottja lett. 1962-től ismét egy 
örökidejű karigazgató - Mé-
száros Ferenc – vette át a meg-
meg ifjodó, egyébként pedig 
már ötvenedik életévét betöl-
tött kórust, és tulajdonkép-

pen 2003-ban bekövetkezett 
haláláig volt a karnagya, mű-
vészeti vezetője. ,,Kiváló szer-
vező és közösségépítő munká-
ja révén a kórus országosan és 
a határokon kívül is ismert-
té és elsimertté vált – emel-
te ki a Városi Vegyeskar 100. 
születésnapját ünneplő hang-
verseny alkalmával elmondott 
beszédében Dobos László pol-
gármester. 

A századik születésnap

A télre készülve 

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

A „kétfejű 
sas” hiánya…

A kedd este lejátszott lengyel – magyar 
barátságos labdarúgó mérkőzés nem tar-
tozik majd az emlékezetes találkozók so-
rába. Nemcsak azért mert kikaptunk – ez 
előfordult már jó néhányszor –, hanem 
meglehetősen unalmas volt a játék, és per-
sze volt egy ún. „levente” öngólunk is, amit 
elkerülhettünk volna. Úgyhogy a magyar 
szurkolóknál a feledés homályába kerül ez 
a találkozó, néhány héten belül. Nem így a 
lengyeleknél. Ám ott sem a nehezen meg-
szerzett 2-1-es győzelemre emlékeznek 
majd vissza sokan, hanem arra, hogy mi-
után megtudták, a válogatott mezén nem 
szerepel a lengyel címerben látható, fehér 
kétfejű sas – egy szurkolói csoport e-ma-
iles körlevele miatt –, tiltakozásul, nem 
mentek ki a mérkőzésre. Üresen tátong-
tak a stadion szektorai, a magyar nézők ta-
lán többen is voltak, mint a lengyelek. A te-
levízióban a mérkőzést közvetítő, általam 
nagyra becsült Gundel Takács Gábor kissé 
csodálkozott is ezen, és nem igazán értette 
– illetve, csak „részben fejtette ki az igaz-
ságot”. (Mellesleg, először azt sem értette, 
hogy miért van egy perces gyász a mérkő-
zés elején –, mert erről sem kapott „infor-
mációt” a lengyel kollegáktól. Aztán kb. tíz 
perc múlva bejelentette, hogy az elmúlt 
héten elhunyt, egyetlen magyar aranylab-
dás Albert Flórián emlékére rendelkeztek 
így a lengyel szervezők. Hát, mit is mond-
jak? Gundel, a mostanában népszerű „Ma-
radj talpon” tévés vetélkedő műsorveze-
tője, aki kiejti azokat, akik egy viszonylag 
egyszerű kérdésre nem tudnak húsz vagy 
harminc (?) másodperc alatt válaszolni. Te-
hát, nem esik le nekik, úgymond, gyorsan 
a „tantusz”.)

Ugyanis a lengyel szurkolóknál a nem-
zeti érzésről, vagy mondhatjuk úgy is, a 
nemzeti identitás tudatról volt szó, ami 
úgy látszik náluk sokkal erősebb, mint ná-
lunk, magyaroknál.

A nemzeti jelképek tisztelete, amelye-
ket az egykori ősök szentként tiszteltek, és 
néha még az életüket is áldozták ezekért a 
jelképekért. 

A jegyzet terjedelmébe nem férne bele, 
ha bővebben szólnék a címerek és a zász-
lók szimbolikus jelentés tartalmáról –, de 
mindenesetre, ez a lengyel eset is mutatja, 
hogy nagyon sok ember számára fontosak 
a nemzeti jelképek –, és ez egyáltalán nem 
nacionalizmus, a szó negatív értelmében.

Hát, igen, a kétfejű sas a lengyeleknél 
egy olyan jelkép lehet, mint nálunk a Tu-
rul madár. (Bár őszintén megvallva, ponto-
san nem ismerem a „kétfejű fehér sas” tör-
ténetét –de majd ezután utánanézek)  Vi-
szont tudjuk, hogy mennyi meg mennyi 
támadás érte balliberális tollforgatók és vé-
lemény-mondók részéről a Turult. (Hogy 
cirkuszoltak a Budán lévő Turul szobor át-
helyezéséről például Demszkyék …) 

Azt már kommentálni sem akarom –, 
hogy talán a lengyel eset tompítására je-
lent meg aznap az origó hírportálon az 
alábbi „hírecske”: „Fordítva, egymás alá hí-
mezték az olasz válogatott hivatalos mezé-
re a nemzeti színeket az olaszok. Így ma-
gyaros mezben játszhatnak ma Uruguay 
ellen.”

ács

HÍREK
Véradás

A következő véradás idő-
pontja: 2011. november 24. 
(csütörtök) 8.00 – 13.00-ig. 

Helyszín: Déryné Művelő-
dési Központ. Minden véradó 
ajándékban részesül! A 2011. 
október 26-án Karcagon és 
Berekfürdőn tartott véradást 
támogatta: Főtéri Virágbolt, 
Origo Tailor Kft., Zsoan Grill-
étterem.

Meghívó
Tisztelettel és szeretet-

tel meghívjuk Önt és család-
ját a Déryné Kulturális Köz-
pont emeleti dísztermébe a 
2011. november 28-án, hét-
főn délután 16 órakor kezdő-
dő könyvbemutatóra, ame-
lyen a karcagi Szilárd Ferenc 
nyugalmazott tanító Életem 
című emlékiratát mutatjuk be 
a szerző és felesége részvételé-
vel. 

A könyvbemutató háziasz-
szonya Kovácsné Kerekes Ka-
talin m. intézményvezető. 
Bevezetőt mond Rideg István, 
a könyv szerkesztője. Közre-
működnek a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
11. B osztályos tanulói: Pat-
kó Dóra és Sípos Judit. Az írót 
köszönti Dobos László polgár-
mester.

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

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

Komfortos 
kunlaposi 
bemutató 

gazdaságba 
állatgondozó 

házaspárt 
keresünk.

Tel.: 59/503-553. 
Mobil: 20/9377-537.

A Karcag Belgyógyásza-
táért Alapítvány /adószám: 
18824065-1-16/ 2010-ben 
a SZJA 1%-ának felaján-
lásából 652.050 Ft összeg-
ben részesült, melyet rész-
ben az osztály rendelőinek 
felújítására, továbbá to-
vábbképzésekre és számí-
tógép-kiegészítők vásár-
lására fordított. Az alapít-
vány 2010-ben az iparűzési 
adó 1%-ának felajánlásá-
ból 10.252 Ft összegben ré-
szesült, melyet számító-
gép-kiegészítők vásárlásá-
ra fordított. Köszönjük a 
felajánlást! 

dr. Hajdú László
kuratóriumi elnök

Boros Sándort 
és feleségét, 

Kocsis Erzsébetet 
35. házassági 

évfordulójuk 
alkalmából köszönti 

a szerető család. 

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért” Ala-
pítvány és a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2011. november 26-án, szombaton 14.00 órakor 
kezdődő 

OVI-GÁLÁRA, 
amely a Déryné Művelődési Központ földszinti termében 

kerül megrendezésre. 
A gálán műsorral kedveskednek óvodásaink és az 

óvónénik. Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft

Kérjük támogassák az alapítványon keresztül a karcagi óvo-
dásokat. Az alapítvány kiemelten közhasznú. 

Adószám: 18829417-1-16
Számlaszám: 10404522-45211869-00000000

Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható, 
Halász Andrásné Tel: 30/573-0578. Gulyás Ferencné: Tel: 

59/503-324.

„Kátai Program”
Kórházfelújítás a nagykunságiak egészségéért

Tájékoztató
A Kátai Gábor Kórház vezetése ezúton értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a kór-

ház TIOP-2-2-4.  pályázata a kivitelezés szakaszához érkezett, a járóbeteg szakel-
látás rekonstrukciója elkezdődött, ezért a kórház földszintjén elhelyezkedő Labo-
ratórium egyes részei a pszichiátria épülettömbjébe - a korábbi tüdőszűrés - he-
lyére fog költözni.

Mivel a laboratóriumi vizsgálatok egy részét a kórház külső szolgáltató igénybe-
vételével kénytelen elvégeztetni, ezért a járóbeteg laborvizsgálatok számát illető-
en bizonyos mértékű korlátozást kell bevezetni. A külső szolgáltató által átvállal-
ható vizsgálatok száma korlátozott, ezért telefonos, ill. személyes időpontkérést 
fogunk biztosítani, melyen előre megbeszélt időpontban történhetnek a laborvizs-
gálatok. Adott napon a korlátozott vizsgálati szám, ill. a szállítás kötött ideje miatt 
kizárólag a megadott időpontban lesz lehetőség a vérvételi minták levételére. 

A vérvételek időpontja változatlan: minden munkanapon 7.45-10.00 óráig a labo-
ratórium átköltözését követően a pszichiátria épületében fog történni.

A gyermek vérvétel a gyermekgyógyászati szakrendelőben változatlan időben 
történik.

A laboratórium pontos átköltözésé-
ről, a további változásokról, ill. aktu-
ális információkról a megfelelő tájé-
koztatást ismét megtesszük.
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Par la men ti Nap ló

A parlamenti ülésnapok 
hétfőn a vasárnapi hírekkel 
kezdődtek. A napirend előtti 
felszólalások, majd később az 
interpellációk és kérdések azt 
járták körül: van-e még gaz-
dasági függetlenség, vagy úgy 
járjuk a táncot, ahogy messzi-
ről húzzák a nótát? Kicsit egy-
szerűbben fogalmazva, a kér-
dések lényege az volt – most 
lehántva ezekről a politikai 
csomagolást –, bírjuk-e a spe-
kuláció és a bizonytalanság 
dupla fenyegetését, vagy a ma-
gyar gazdaságpolitika gyenge-
ségei lesznek döntőek?

Reménytelen vállalkozás 
lenne, ha itt e néhány sor-
ban akarnám elemezni, mi-
lyen okok alakítják az ország 
körüli állapotokat. Van eb-

ben európai méretű gazdasá-
gi bizonytalanság, tetten érhe-
tő a vezető uniós politikusok 
cselekvésképtelensége, benne 
van egy nagy adag spekuláció, 
és persze annak a revánsnak a 
szelleme, amely a bankadó és 

más lépések miatt irányul Ma-
gyarországra. Nyilván a mos-
tani kormány sem bír a töké-
letesség erejével, de mindezek 
eltörpülnek a legfontosabb ba-
junk mellett: fejünk búbjáig el 
vagyunk adósodva. Mit fájna 
nekünk a bankok hitelezésé-
nek leállása, vagy akár még a 
gazdasági növekedés lassulása 
is, ha nem tudnánk azt, mek-
kora összegeket kell az ország-
nak törlesztenie, a lejáró adós-
ságlevelek miatt! S nemcsak 
az állam adósodott el, hanem 
a vállalatok, az önkormány-
zatok, a kórházak, és az átlag-
polgár is. Egymillió lakáson 
van devizahiteles jelzálog, ami 
annyit tesz? Magyarországon 
minden negyedik lakáson jel-
zálog van!

A nyakló nélküli hitelfelvé-
tel a végére ért. Sem a bankok 
nem akarnak újabb hiteleket 
adni, sem az átlagember nem 
akar újabb rizikót a nyakába 
venni. Amikor e sorokat írom, 
éppen tart a parlamenti vita az 

új köznevelési törvényről. Er-
ről majd hosszabban is beszá-
molok, de megemlítem, hogy 
a hozzászólók egy része a „Mit 
tanítsunk az iskolában?” kér-
déssel is alaposabban foglal-
kozik. Nos, a szemléletváltást 
nem lehet korán kezdeni. Biz-
tos vagyok abban, hogy a gye-
rekeinknek sokkal többet kell 
tanulni a bennünket körülve-
vő világ mellett a hétközna-
pi pénzügyekről is. Mit jelent 
a kamat, mi az az árfolyam, 
van-e jelentősége a futamidő-
nek, hogyan érint bennünket, 
ha az állam adósodik el stb. 
Ha ezekkel csak akkor foglal-
kozunk, amikor már baj van, 
késő. Ha viszont a következő 
nemzedékek tudatosabban fi-
gyelik, és könnyebben értik a 
gazdasági folyamatok követ-
kezményét, akkor tettünk va-
lamit egy biztonságosabb vi-
lágért.

Példaként egy vasárna-
pi eseményre utalok. Az egy-
szerű, szép, fehér reformá-
tus templomot akkor épí-
tették – 1935-1936-ban - 
Tomajmonostorán, amikor a 
világ épp kikecmergett egy vi-
lágválságból. Elődeink ugyan-
is tudták, ha nincs rend a fe-
jekben és a lelkekben, megint 
lecsap a gazdasági nyomorú-
ság. A templom most meg-
újult kívül-belül, így újra szol-
gálhatja a környék lakosait. 
Több keresztelő, több esküvő, 
a vasárnapi igehirdetés is se-
gíthet a bajok, így a válság el-
kerülésében is.

Varga Mihály

Magyarok a zivatarban

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

MEGHÍVÓ 
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

lakossági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit. 
Időpontja: 2011. november 29. (kedd) 16.30 órai kezdettel. 
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola Étter-

me, Kisújszállási u. 45. /a szokott helyen/
Témája: Zenei köszöntő, Dr. Blaskó Lajos, a Debreceni 

Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma 
KIT Karcagi Kutatóintézetének főigazgatója mutatja be 
a Karcagi Kutatóintézetet, majd az intézményben folyó 
szakmai, tudományos munkáról ad tájékoztatást. 

Fülöp Ilona a Csokonai Könyvtár Tagintézményének veze-
tője ajánlja az intézmény új kiadványait, segítséget nyújt a 
karácsonyi könyvvásárláshoz. 

A körzet képviselőjének beszámolója az éves munkáról. 
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár: 

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Meghívó
A Rákbetegek Orszá-

gos Szövetségének karcagi 
szervezete meghívja Önt és 
kedves családját a követke-
ző rendezvényére. „Hogyan 
maradjunk egészségesek” 
címmel előadást tart Dr. Ba-
ki Márta onkológus főorvos 
a Rákbetegek Országos Szö-
vetségének elnökhelyettese.

Az előadás időpontja: 
2011. november 19. du. 15 
óra

Az előadás helyszíne: Kar-
cag, József a. u. 2. (Házior-
vosi rendelővel szemben)

2011. május hónapban 
meghirdetett RAJZPÁLYÁ-
ZAT eredményhirdetésére is 
itt történik. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

szervezők

- A tél másik, talán a hónál 
is nagyobb problémája a síkos-
ság. Ennek az elhárítására ho-
gyan, és főleg mivel készülnek, 
hiszen az újabb szabályozás 
szerint sózni már nem szabad.

- Az utcáknál már tavaly 
is sót helyettesítő anyago-
kat használtunk. Próbálgat-
juk melyek lennének a leg-
jobbak erre a feladatra, de azt 
őszintén megmondom, hogy 
a só hatását még egyetlen he-
lyettesítővel sem sikerült elér-
ni. Ettől az évtől megpróbál-
juk a töményített ammónium 
tartalmú oldatokat használni, 
amik háti permetezővel kerül-
nek majd kijuttatásra. A folyé-
kony szóróanyagot  beszerez-
tük, most folyik a kipróbálása.

- A hó helyett egyelőre a fa-
levél hull, mégpedig fokozódó 
ütemben. Gondolom az is elég 
munkát ad.

- Van vele munka bőven, 
de az idén is fel tudjuk aján-
lani – és felhívnám a figyel-
met – hogy az ingatlanok előtt 
a tulajdonos által összegyűj-
tött falevelet a járműveink el-
szállítják. A gépekre azért sem 
szerelték még fel a hótoló-la-
pokat, mert a falevélhordással 
vannak elfoglalva.

A közterületek fásítása iránt 
egyébként változatlanul nagy 
az érdeklődés, mondja Molnár 
Pál, és továbbra is nagy siker-
nek örvend az az akció, hogy a 
közterületre (az ingatlanok elé) 
kerülő facsemetéket ingyene-
sen biztosítja a csemetekert. 

Elek György

A télre készülve 
Folytatás az 1. oldalról

Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola egykori és 
jelenlegi tanulóinak és tanárainak egyesített kórusa.

Védnökök: Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dobos László Karcag város polgármestere

Karcag, Református Templom november 30. este 7 óra 
Jegyek válthatók: Karcag, Thomas Sport Áruház (Kossuth tér tel.: 59/311-004), 

Universo Sport (Kisújszállási u. 34. - TESCO üzletsor tel.: 59/312-425), Varázs ajándék 
üzlet, (Kálvin u. 1. 59/300-656), 

Püspökladányban: Művelődési Központ és az Interticket hálózatában. www.jegy.hu
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Brazíliai élmények
November 14-én újra a kis-

kunhalasi Szűcsné Gáspár 
Ida úti élményeit hallhatta és 
láthatta a kör népes közönsé-
ge. A földrésznyi ország, Bra-
zília (a kemény, vízálló bra-
zil fáról kapta a nevét) legna-
gyobb városaival, egyedülálló 
természeti szépségeivel ismer-
kedett meg az előadó soka-
dik nagy utazása során. A ki-
vetített saját készítésű gyönyö-
rű fotók és a hozzájuk fűzött 
ismertetők és értékelések két 
óra hosszába sűrítették szá-
munkra a „virtuális” utazást: 
repülőn, helikopteren, hajón, 
buszon, fogaskerekűn, drót-
kötélpályán és hidakon. Büsz-
kén mutatta, hogy a Fehérvár 
Travel utazási iroda címlapját 
az ő felvétele díszíti.

Először térképen láthattuk a 
megtett hatalmas távolságot, a 
meglátogatott városokat: a 14 
milliós Sao Paulo belvárosát 
múlt század eleji szép épülete-
ivel és modern felhőkarcolói-
val, valamint a nyomornegye-
dek faveláit; a valamikori tele-
pesek színes városát, Paratyt; 
majd Rio de Janeiro katedráli-
sait, a karneválok színhelyének 
lelátóit, a híres Maracana Sta-
diont – ahol a világ legjobb fut-
ballistái közt Pelé után a má-
sodik Puskás - , a Copacabana 
hosszú homokos tengerpartját 
a szállodasorral, s Rio jelkép-
ét, a Megváltó Krisztus óriá-
si kitárt karú szobrát és a Cu-
korsüveg hegyet a páratlan pa-
norámával. Petropolisban, az 
utolsó császár városában a vi-
lágörökség része a faragott fa-
szobros bazilika. Salvadort a 
legafrikaibb brazil városnak 
nevezik barátságos lakóival 

s a portugál gyarmati korból 
származó építészeti emlékei-
vel. Más benyomást kelt a mo-
dernnek tervezett közigazgatá-
si központ, a főváros, Brasilia.

A legkülönösebb élményt az 
Iguassu vízesésrendszer jelen-
tette brazil és argentin oldal-
ról nézve, kiválóan kiépített 
hidakról szemlélve, 275 zuha-
tag keletkezett egy földrengés 
következtében félkör alakban, 
amely a föld leglátványosabb és 
legnagyobb vízesése. Meleg pá-
ra veszi körül a távolabb lévő 
Ördögtorokkal együtt. Egyéb-
ként is Brazília nagy százaléka 
víz, a látogatók dzsungeltúrát 
tehetnek az Amazonas esőer-
deiben, horgászhatnak, s meg-
csodálhatják a sokféle jellegze-
tes növényt és nagy, színes vi-
rágot, pl. a 40 méteres király-
pálmát, a 20 cm-es lepkéket, a 
dús, sűrű növényzetet, a mo-
csári ciprust, az orchideákat, a 
broméliákat, a húsevő virágot, 
a manióka gyökeret, és meg-
kóstolhatják a mangó gyü-
mölcsét. Nem is szólva a sok-
féle halról (piranha), kígyó-
ról (anakonda), krokodilról, és 
így tovább. Ez a kis összefogla-
ló csak ízelítőt nyújt a portugál 
nyelvű hatalmas országról. Aki 
teheti, érdemes odalátogatni! 
Előadónknak további különle-
ges utazásokat kívánunk!

November 21-én, hétfőn 
17 órától a Városi Csokonai 
Könyvtárban Dr. Tóth Albert 
ny. tanár, tájökológus a tájku-
tatásról tart előadást, s bemu-
tatja Dorogi Márton: Hasznos 
minden porcikája c. könyvét. 
A közös rendezvényre várjuk a 
kör tagjait is!

V. Gy.

- 1974-ben az országos mi-
nősítésen elnyerték a ,,Fesz-
tiválkórus" minősítést, s 
ezt 1993-ban és 1998-ban a 
,,Hangversenykórus" minősí-
tés követte. Az el-
múlt két évtized-
ben számos kül-
földi szereplése is 
volt a kórusnak. 
Felléptek Erdély-
ben, a Délvidéken, 
Franciaroszgában, 
N é m e t o r s z á g -
ban, Lengyelor-
szágban, Görögor-
szágban és Olasz-
országban. Sike-
res koncerjeikkel 
mindig város-
unk hírnevét öreg-
bítették. A sok fellépés egy-
re rangosabb szakmai mun-
kát igényelt. A '90-es években 
a Városi Vegyeskar sikereinek 
köszönhetően három alkalom-
mal nemzetközi kórustalálko-
zó színhelye volt Karcag. 2001-
ben a Városi Vegyeskar "Cum 
Laude hangversenykórus" mi-

nősítő címet kapott, 2003-
ban a IX. Budapesti Nemzet-
közi Kórusversenyen, Ifjúsá-
gi Vegyeskar kategóriában első 
helyezést ért el, és a Német Kó-
russzövetség különdíját is meg-
kapta." 

2003-ban Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Művészeti 
díjban részesültek, 2005-ben – 
immár Kerekes Ágnes vezeté-
sével -, kiemelt hangverseny-
kórus" minősítést, 2006-ban 
a IV. Kodály Zoltán Magyar 
Kórusversenyén arany diplo-
mát és két különdíjat kaptak. 

Eseményekben és elismeré-
sekben gazdag száz évre em-
lékezett tehát Karcag Város 
Vegyeskara november 12-én 
a Déryné Kulturális Központ 
dísztermében megrendezett ju-
bileumi koncertje. A szerve-

zők remek kiállí-
táson adtak ízelítőt 
a kórus élettörté-
netének megannyi 
állomásáról, ese-
ményéről, szerep-
lőjéről és fősze-
replőjéről. A mai  
húsztagú kórus 
koncerje nemcsak 
a kórusművek év-
századait mutatta 
be, hanem a sok-
éves együtténeklés 
alatt csiszolódott 
közösség felké-

szültségét és tehetségét is meg-
csillogtatta. Remekül szerepelt 
a régi kórustagokkal kiegészí-
tett nagy vegyeskar is, amely-
nek legidősebb kóristája a 84 
éves Fodor László volt. 

Boldog születésnapot Ve-
gyes kar! 

Elek György

Karcagon hat éve mű-
ködik az iskolai könyvtá-
ri munkaközösség. Tagjai ti-
zenketten, azok az elhívatott 
könyvtárostanárok, akik pe-
dagógiai munkájuk mellett, az 
iskolai könyvtári feladatokat is 
ellátják, sok esetben nagy ál-
dozatkészséggel. Hatékony, 
gyermekbarát iskola nincsen 
jól működő iskolai könyv-
tár nélkül. Munkájukkal sok-
féleképpen támogatják az is-
kola tanulóit, pedagógusait. 
Könyvtárpedagógiai módsze-
rekkel segítik a nevelést és az 
oktatást, szerves részét képe-
zik az intézmény oktató, neve-
lő munkájának.

Az iskolai könyvtár az élet-
re nevel.  Hogyan? Az aláb-
biakban fogalmazta meg a 
nemzetközi felhívás. Megta-
nít tájékozódni az informáci-
ók tengerében, itt tanulja meg 
a tanuló, hogy hogyan mű-
ködnek a könyvtárak, irodal-
mi élményeket nyújt, tanítja az 
önálló tanulás módszerét, te-
hetséggondozást és esélyegyen-
lőséget biztosít, olvasóvá nevel. 
Elek György korábban meg-
jelent cikkében írt arról, hogy 
az internet előretörésével, sőt 
mindenhatóvá válásával az ol-
vasás átértékelődött. Ezért a cél 
az olvasóvá nevelés erősítése, a 
könyvtárak újbóli felfedezése. 
Ez a tény az iskolai könyvtá-
raknak is komoly feladatot ad a 
jövőre nézve. 

A Nemzetközi Hónap cél-
ja, hogy széles körben hívjuk 

fel a figyelmet sikereinkre, le-
hetőségeinkre, problémáink-
ra. Jó alkalom a szakmai kap-
csolatok ápolására is. Munka-
közösségünk minden évben 
meglátogat egy-egy országos 
hírű könyvtárat azzal a  céllal, 
hogy megismerjük  egyedül ál-
ló gyűjteményüket és  mun-
kájukat. Október 14-én az  eg-
ri Eszterházy Károly Főisko-
la könyvtárát látogattuk meg. 
Az értékes könyvgyűjteményt 
és  az ott folyó szakmai mun-
kát bemutatta Tamásiné Feke-
te Adrienn főiskolai tanárnő, 
aki az informatikus-könyv-
tár szakos hallgatókat is ok-
tatja. A könyves környezetben 
több szakmai kérdés felme-
rült, amelyeket megbeszéltünk. 
Öröm volt látni, hogy sok kar-
cagi pedagógus főiskolája kor-
szerűen megújul. 

Ezt követően az Érseki Hit-
tudományi Főiskola Könyvtá-
rát ismertük meg, amely nem 
nyilvános, csak a főiskolai hall-
gatók és oktatók, és kutatók 

használhatják. Sok ősnyom-
tatványt, egyháztörténeti ku-
riózumot, 1900 előtt megje-
lent régi könyvet mutatott be a 
45000 kötetes könyvtár kincse-
iből Gaál Tibor, főiskolai tanár. 
Mindkét intézmény országunk 
büszkesége. A szakmai prog-
ram után a csodálatos októbe-
ri napsütés kíséretében törté-
nelmi sétát tettünk a „barokk 
ékszerdoboz”, Eger, műemlékei 
között, majd újra megcsodál-
tuk a Főszékesegyház monu-
mentalitását és szépségét.

Az egri szakmai program 
szervezésében segítségünk-
re volt Dr. Szathmári Judit fő-
iskolai tanárnő, és annak meg-
valósulását támogatta Karcag 
Város Önkormányzatának pá-
lyázata. Köszönjük! Reméljük, 
hogy a könyvtárostanári mun-
kaközösség továbbra is sikere-
sen dolgozik a könyvkultúra 
megőrzéséért és szellemi mű-
helyként dolgozhat tovább.

Dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség vezető

Már hagyománnyá vált is-
kolánkban, hogy minden év-
szakhoz kapcsolódik egy játé-
kos vetélkedő az alsó tagoza-
tos diákok számára.

Idén november 7-én, hétfőn 
rendeztük meg az Ősz vetélke-
dőt. Minden alsós osztály há-
rom fős csapatokkal képvisel-
tette magát ezen a délutánon, 
így összesen hat csapat mérte 
össze tudását és erejét. A vég-
ső győzelemhez az évszak-
kal kapcsolatos ismereteken 
és tapasztalatokon túl szükség 
volt csapatszellemre és nagy-
fokú fegyelemre is. A kezdő 
lendületet és versenyszellemet 
a tornateremben tartott játé-
kos sorverseny alapozta meg. 
Ezek után a kisdiákok tudá-
sukat igaz-hamis játékra épü-
lő keresztrejtvényben mérték 

össze. A harmadik forduló-
ban kreatív tablókészítés volt a 
feladat, s a megmérettetés vé-
gül gyümölcskóstolással zá-
rult.Örömteli volt, ahogy a kis 
elsősök ugyanolyan lelkese-
déssel küzdöttek, mint a ne-
gyedikesek, hiszen mindenki 
ugyanazokat a feladatokat vé-
gezte el, csak más-más korcso-
portban. 

Az eredményhirdetés izgal-
main túl mindenki rengeteg 
élménnyel gazdagodott ezen 
a kellemes délutánon. A részt 
vevő diákok titkon már ab-
ban reménykedtek, hogy a kö-
vetkező évszakhoz kapcsolódó 
vetélkedőn is esetleg ők lesz-
nek méltók rá, hogy képvisel-
hessék osztályukat.

Kovácsné Kun Eszter

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja

Folytatás az 1. oldalról

Ősz vetélkedő az Arany János 
Tagiskolában

A századik születésnap
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Önismereti csoport
Szeretnél választ találni a következő igen fontos kérdések-

re? Ki vagyok én? Hol a helyem a világban? Merre tartok? Mit 
gondolnak rólam mások és miért? 

Gyere el! Csoportunkban biztonságos, elfogadó, támogató 
környezetben tehetik fel a résztvevők kérdéseiket. A csoport-
ban lezajló folyamatok segítik az egyéni élményfeldolgozást, és 
a személyiség fejlődését. Cél: önmagunk és mások megismeré-
se, megértése.

November elejétől a karcagi Nevelési Tanácsadó serdülő ön-
ismereti csoportot indít 14-18 éves korosztály számára. A cso-
port létszáma 8-10 fő. A foglalkozások 15 alkalomra vannak 
tervezve. A részvétel ingyenes. Minden érdeklődő fiatalt és 
szülőt szeretettel várunk tájékoztató előadásunkra.

Időpont: 2011. november 21. (hétfő) 1600

Helyszín: Nevelési Tanácsadó (Kossuth tér 4 szám; Györffy 
István Tagiskola alsó tagozatának épülete)

Érdeklődni: 06-30-573-0548
Csoportvezetők: Gupcsó Tímea pszichológus és Szabó And-

rea Judit pszichológus

Hetek óta tart a Táncsics krt. 
19. szám alatti és a Jókai utcai 
óvoda felújítása. Amint már ko-
rábban írtuk, a két, arra régóta 
megérett épületet sikeres ön-
kormányzati pályázat nyomán 
vehették munkába még augusz-
tus elején, s mindkét helyen ál-
talános rekonstrukció történik. 

Az egészen mostanáig kito-
lódott, csapadék nélküli szép 
időben zökkenőmentesen fo-
lyik a munka. A két óvoda im-
már új tetővel és friss külső va-
kolattal büszkélkedhet, és javá-
ban folynak a belső munkák. 
Szarka Lászlóné a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda vezetője 
szerint a Jókai utcán sürget az 
idő, mert az átadás ott novem-
ber 30-a lesz. A munka szé-
pen halad, rövidesen befejezik 
a külső vakolást, belül előreha-

ladt a burkolás és a festés-má-
zolás is. A határidő vélhetően 
tartható, mondja a vezetőnő. 

A Táncsics krt. 19. sz. alatt 
még a legutóbbi eső előtt fel-
rakták a cserepet, a múlt hé-
ten pedig két nap alatt lecserél-
ték az 1972-ben készült épület-
szárny ablakait. A főépületben 
megkezdődött a belső felújítás, 

ami a fűtés, a világítás korsze-
rűsítését, burkolásokat, majd 
itt is festést és mázolást jelent. 
Ezt az óvodát január 31-ére 
kell átadnia a kivitelezőnek. A 
munkákkal a legtöbbször hét-
végeken sem állnak le. A janu-
ár végi átadás tehát itt is tart-
hatónak tűnik. 

Elek György

Tanulás játékosan és könnyedén!
Udod, hogy már megint 1-est viszel haza, mert nem bírtad 

megtanulni a tananyagot; hogy nem bírsz odafigyelni a tan-
órán, mert minden elvonja a figyelmedet, még a padtársad szu-
szogása is; hogy nem bírod megjegyezni az évszámokat, verse-
ket, bevásárló listát; hogy hiába ülsz hosszú órákat a tananyag 
felett, mégse marad meg, csak a feneked fáj; hogy hiába tanultál 
rengeteget, feleléskor minden kimegy a fejedből, pedig 5 perce 
még jól tudtad; hogy feleltetéskor semmi jó ötlet nem jut eszed-
be, hogy kivágd magad.

Ha eleged van a fentiekből, akkor nálunk a helyed. Itt olyan 
trükköket, technikákat sajátíthatsz el, amelyekkel fejlesztheted 
a memóriádat, a koncentráló képességedet, kreativitásodat, ön-
ismeretedet, kommunikációs és olvasási készségeidet, tanulási 
stratégiáidat.

Tájékoztató helye: Nevelési Tanácsadó, Kossuth tér 4. (a 
Györffy István Tagiskola alsó tagozatának épületében)

Időpontja: 2011. november 23. 16.00-17.00-ig 
Korosztály: 14-18 éves korig (általános iskola 8. osztálytól, 

középiskolásokig). Továbbá érdeklődni lehet az alábbi elérhető-
ségen: 06-30-573-0548.

Csoportvezetők: Szabó Andrea Judit pszichológus
Gupcsó Tímea

 pszichológus

Csak bátran, Kis Tigris!!!
Kedves szülők és pedagógusok!
Novemberben újra indul önbizalom növelő csoportunk a 

TIGRIS CSOPORT, melynek célja a szociálisan félénk gyerme-
kek elkerülő magatartásának csökkentése, valamint bátorságá-
nak növelése az újonnan tanult játékos módszerek segítségével. 

Mindezekben segítségünkre lesz egy szégyenlős kis tigris, 
aki sok mindent nem mer megtenni, de elhatározza, hogy sze-
retne bátrabb lenni, és ezt a program végére újdonsült kis paj-
tásaival együtt sikerül is megvalósítania. 

Olyan új trükköket tanulnak, melyek segítségével jobban bol-
dogulnak majd a különböző társas helyzetekben: kapcsolatte-
remtés másokkal; félelmeik leküzdése, például ha csoport előtt 
kell beszélniük; hogyan vihetik keresztül jogos követeléseiket; 
hogyan védhetik meg magukat a csúfolódásoktól, bántásoktól 
és még sok minden mást is megtanulnak, ami segít nekik abban, 
hogy szociálisan minél kompetensebbé válhassanak.

Várjuk minden hasonló nehézségekkel küzdő 5. életévét be-
töltött óvodás, illetve minden 1-3 osztályos tanuló jelentkezé-
sét. A csoport létszáma 6-8 fő, a tréning időtartama 10 alka-
lom, heti 1 találkozás (melyre fix időpontokban, előreláthatóan 
délelőttönként fog, sor kerülni.)

Helye: Nevelési Tanácsadó (Kossuth tér 4 szám; Györffy Ist-
ván Tagiskola alsó tagozatának épülete)

Jelentkezés: telefonon 06-30/573-0548.
A csoport indulását megelőzi minden szülővel egy személyes 

beszélgetés, és ezután minden gyermekkel egy négyszemközti 
találkozás, mely a program előkészítéséül szolgál. 

A csoportot vezeti: Szabó Andrea Judit pszichológus

A napokban az éjjeli lám-
pám izzója egy kis zizzenést 
követően, szolid pukkanás 
mellett szűnt meg világítani. 
Mintha egy fájdalmas kis sóhaj 
után azt mondta volna, hogy 
„Na, ennyi volt.” és jobblétre is 
szenderült. Csendben kiteker-
tem a foglalatából a kis „halot-
tat” és mindjárt a szekrényhez 
léptem keresni egy tartalék iz-
zót. Igen ám, de amikor meg 
akartam nézni, hogy hány wat-
tos is volt, nem találtam sem-
milyen feliratot a tetején. Így 
aztán a helyére betekertem egy 
energiatakarékos 40-es égőt. 
Nos az elmúlt években ebből az 
energiatakarékosból már nem 
egyet kellett kicserélni a lakás 
különböző pontjain, de az éj-
jeli lámpában a névtelen kis iz-
zó legalább 8-10 évig üzemelt. 
Mivel már egyetlen darab sincs 
belőle kénytelen vagyok a sok-
kal ridegebb fényű energiata-
karékos villanykörtét használ-
ni. Így aztán utánajártam an-
nak, hogy milyen kínálat van 
a hazai izzópiacon. Nem csak 
az üzletek felhozatalára voltam 
kíváncsi, hanem arra is, hogy 
milyen szempontokat lehet, 
vagy kell figyelembe venni vá-
sárláskor.

Nem mindegy, hogy mit 
is veszünk; energiatakarékos 
kompakt fénycsövet, halogén 
izzót, LED izzós lámpát, vagy 
hagyományos, wolframszá-
las izzókat. Az utóbbiról tud-
ni kell, hogy 2012 végéig tel-
jesen ki akarják vonni a for-
galomból. Viszont azt is tud-
ni kell, hogy ezek sárgás fénye 
áll legközelebb a Nap fényé-
hez, és ez azért fontos, mert a 
körülöttünk lévő világot, a szí-
neket sokkal jobban vissza-
adják, mint például a szűkebb 
spektrumban működő neon-
csövek. A szakemberek szerint 

a kompakt fénycsövek – ame-
lyek nem mások mint a ha-
gyományos fénycsövek mini 
változatai – azonban szintén 
természetesebb színfelisme-
rést biztosítanak, mivel széles 
spektrumú réteget tartalmaz a 
burkolatuk.

Mások a halogén izzókra es-
küsznek, sőt a témában jár-
tas környezetvédők azt állít-
ják hogy a jövőben a szintén 
wolframszálas, de halogén gáz-
zal töltött izzók jelentenék a jó 
megoldást, mivel ezek állanak 
legközelebb a Nap természetes 
fényéhez. Szerintük a rosszul 
megválasztott világítás komo-
lyan befolyásolhatja az embe-
ri teljesítőképességet, a pszi-
chét, sőt a hormonháztartást 
is. Megint mások a LED-ek el-
terjedését szorgalmazzák, mert 
azok a hagyományos világítás-
formához hasonlóan szintén 
a teljes látható tartományban 
sugároznak, bár igaz, hogy ki-
sebb teret lehet megvilágítani 
velük, és egyelőre az áruk sem 
igazán vásárlóbarát.

Számtalan internetes oldalt 
böngésztem végig, de már az 
elején nyilvánvalóvá vált, hogy 
a különböző fényforrások élet-
tartamát sok minden befolyá-
solja, így azt igazán csak ta-
pasztalati úton tudhatjuk meg. 
Azt sem igazán hiszem, hogy 
az energiatakarékosságot is 
könnyen, belátható időn belül 
lehet követni – én például nem 
nagyon szoktam a villany-
számlákat az égők minőségével 
összevetni, mert kiugró eltéré-
seket eddig még nem tapasztal-
tam. Mi maradt hát?

A legfontosabb, hogy jól lás-
son az ember, és azért az sem 
elhanyagolható szempont, 
hogy egy lakás világítása le-
gyen otthonos. Kiderítettem, 
miként tudhatjuk meg vásár-

láskor hogy a kiszemelt vil-
lanykörte milyen tónusban 
fogja bevilágítani az adott te-
ret.

Amikor kiválasztjuk a szá-
munkra megfelelő árú izzót, 
érdemes megnézni a csoma-
golásán feltüntetett különbö-
ző értékeket. Két igazán fontos 
jelzést kell megtalálni, még-
hozzá az úgynevezett színvisz-
szaadási indexet, amelyet ál-
talában „Ra” jelzéssel illetnek, 
valamint az izzó színhőmér-
sékleti mutatóját, amelyet Kel-
vin fokban adnak meg. Ettől a 
két értéktől függ, hogy meny-
nyire ad a természeteshez kö-
zeli fényt az adott körte. A tö-
kéletes színvisszaadás 100-as 
értékű, 40 alatt a színek viszont 
szinte felismerhetetlenek. Na, 
ezt az értéket elég nehéz meg-
találni, sőt több esetben nincs 
is feltüntetve a dobozon. Való-
jában egy három jegyű számot 
kell keresni. A példa szerint, 
amit a neten találtam, például, 
ha azt látjuk a dobozon a gyár-
tó neve mellet, hogy 830, akkor 
az első számjegy mellé egy nul-
lát kell rakni, és megkapjuk az 
indexet. Tehát a 8-as mellé egy 
nulla, az 80 – ez az átlagos jó 
érték, tehát érdemes megvenni 
az izzót.

A színhőmérsékleti muta-
tó viszont gyakrabban megta-
lálható a csomagoláson, sőt a 
számjelzés után ki is szokták ír-
ni, hogy „Kelvin”. 3300 °K alatt 
melegebb vörösesebb fényt 
kapunk, valahol ebben a tar-
tományban dolgoznak a ha-
gyományos wolframizzók is. 
5300 °K-ig semlegesebb, elfo-
gadható világítást tapasztalunk, 
afelett pedig kifejezetten hideg 
fényt kapunk, amely nem iga-
zán biztosít otthonos érzést egy 
lakásban.

Cselényi Csaba

Körték

Megújuló óvodák
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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!

A bajnokság harmadik for-
dulójára november 6-án ke-
rült sor, Kunmadaras ellen. 
Sajnos  összeállítási gondok 
miatt nem tudtunk az alap-
csapattal kiállni, bár így is si-
került nyernünk, de a csoport 
első helyéért minden pont 
számit, tudva azt, hogy Kisúj-
szállás  rendkívül erős csapata 
valószínű, hogy több pontot ér 
el Kunmadaras ellen.

Megismételtük a koráb-
bi győzelmünket, mert újból 
7, 5: 2, 5 arányban nyertünk. 
Kónya László hosszú játék-
ban ugyan, de biztosan győ-
zött. Mohácsi Imre biztató-
an állt, azonban nyerő állásá-
ban gyengét lépett, így ellenfe-

le döntetlennel megmenekült. 
Nekem csak hosszú manő-
verezés után sikerült partne-
remet túljátszani és nyerni. 
László Bélának nem volt el-
lenfele, így az egy pont a mi-
enk lett. Nagy Szilárd jó játék-
kal nyert. Kiss Albert rendkí-
vül éles partiban megadásra 
kényszerítette partnerét. Ko-
vács Sándor immár a második 
győzelmét érte el. Az utolsó 
táblán újoncot avattunk Lévai 
Kristóf Balázs személyében. 
Nyeréssel mutatkozott be.

A negyedik forduló az élen 
álló Kisújszállás otthonában 
lesz, ahol a csoport első helyé-
ért küzdünk november 20-án.

Fodor István

Megyei I. o. sakkcsapatbajnokság”

Férfi kézilabda 
megyei 

bajnokság
Az elmúlt héten 

Túrkevén folytatódtak a 
megyei bajnokság mér-
kőzései, ahol a karcagi fi-
atalok nem várt veresé-
get szenvedtek a Tiszakürt 
együttesétől, de magabiz-
tos játékkal győzték le a 
Törökszentmiklósi KE II. 
csapatát. Együttesünk 5 
győzelemmel és 3 vereség-
gel továbbra is a második 
helyen áll a bajnokságban, 
2 hét múlva Tiszakécskén 
lépünk pályára az őszi 
szezon utolsó fordulójá-
ban, ahol a Szolnok és a 
Rákóczifalva együtteseivel 
mérkőzik meg.

Eredmények:
1. Törökszentmiklós - 

Karcag 24:27 (9:14)
Karcag: Nagy, Örsi (4), 

Sebők (7), Hamar, Vályi 
(5), Major (6), Lajtos (3). 
Csere: Nagy, Papp, Béres, 
Ferenczi, Pápai (2), Csor-
dás. 

Jó játékkal győztük le a 
többszörös fizikai fölény-
ben lévő miklósi gárdát, 
egységben működött csa-
patunk, megfontoltan ját-
szott, mindent megtett a 
győzelemért.

2. Karcag - Tiszakürt 
27:28 (16:10)

Karcag: Nagy, Örsi (1), 
Sebők (2), Hamar (2), 
Vályi (3), Major (5), Lajtos 
(6). Csere: Nagy, Papp, Bé-
res, Ferenczi (7), Pápai (1), 
Csordás. 

Az elmúlt évek legna-
gyobb edzői hibája volt ré-
szemről a mérkőzés máso-
dik félideje, elnézést kérek 
nagyszerű és odaadó csa-
patomtól, bár igaz, min-
denki úgy könyvelte el az 
első félidő után a mérkő-
zést, hogy sima ügy. Hát, 
sajnos mindenki tévedett. 
Majd javítunk!

Major János
kézilabda szakedző

November 6-án ren-
dezték meg Budapesten a 
Pestszentimrei Sportkas-
télyban a kyokushin kara-
te utánpótlás összevont ma-
gyar bajnokságot. Amint azt 
Gyarmati Imrétől, a Karca-
gi Karate Szakosztály veze-
tő edzőjétől megtudtuk va-
lamennyi kyokushin szerve-
zet képviseltette magát. 53 
egyesület több mint 300 ver-
senyzője küzdött az érme-
kért. A karcagi szakosztályt 
4 karatés képviselte és mind-
egyikőjük szép eredménye-
ket ért el. Külön ki kell emel-
ni Balogh Dórát, aki a gyer-
mek I. könnyűsúly kategóri-
ában versenyzett, és egészen 
a döntőig verekedte be ma-

gát.  Bírói döntéssel maradt 
alul, megszerezve a második 
helyet. Nagyon jól szerepelt 
még Sánta Vanda az ifjúsági 
nehézsúlyban, akit tulajdon-
képpen ebben az évben pró-
báltak először versenyeztetni, 
III. helyezést ért el. Szép jö-
vő áll előtte, ha munkáját így 
folytatja. Szakosztálynak még 
egy fontos versenye van hát-
ra, a Thai-box junior és fel-
nőtt magyar bajnokság, no-
vember 26-án Budapesten. 
Ezen a bajnokságon egy kar-
cagi versenyzőnk lesz Szűcs 
Tibor személyében, Szűcs Ro-
land pedig később Szentesen 
méreti meg magát. 

B. I.

Szeptember 27-én Berek-
fürdőn került megrendezés-
re a duatlon diákolimpia me-
gyei döntője. A nagy létszámú 
versenyen a Karcagi Általá-
nos Iskolai Központból 26 ta-
nuló jutott tovább az országos 
memérettetésre. 

Október 15-én Balassa-
gyarmaton rendezték meg a 
Duatlon Diákolimpia Orszá-
gos Döntőjét. Az ország észa-
ki határátkelőhelyén lévő ver-
senyre a szélrózsa minden 
irányából jöttek versenyzők, 
Csenger, Kaposvár, Szombat-
hely, Szeged – a megyék leg-
jobbjai. A Karcagi Általá-
nos Iskolai Központ színeiben 
majdnem minden korcsoport 
képviseltette magát. A tanulók 
mindent megtettek a sikeres 
versenyzés érdekében, bár raj-
tuk kívülálló okok miatt töb-
ben kerültek nehezebb hely-
zetbe. Volt, akit a kerékpár 
váltója tréfált meg és voltak, 

akiket a tömeg sodort el (kor-
csoportonként 100 fő fölött 
indultak) rajtnál való indu-
láskor. Izgultunk egymásért, 
és biztattuk az éppen verseny-
ző csapattársunkat. A marato-
ni nap végén, örülve az ered-
ményeknek fáradtan, de elége-
detten utaztunk haza.

Minden versenyzőnek és 
felkészítő tanárnak gratulá-
lunk, illetve sok sikert és ki-

tartást kívánunk az elkövetke-
ző megmérettetésekre!

Eredmények
I. Korcsoport lány: Újfal-

vi Lili egyéni II. hely; Csapat: 
Újfalvi Lili (Kiskulcsos), Mol-
nár Eszter (Kiskulcsos), Gyö-
keres Mária Zsófia (Kiskul-
csos), Orosz Orsolya (Kováts) 
V. hely; Szabó Dóra Virág

II. Korcsoport lány: Csa-
pat: Papp Rebeka Virág (Kis-
kulcsos), Fehér Adrienn (Kis-
kulcsos), Csanádi Zsuzsan-
na (Kiskulcsos), Szőke Evelin 
(Györffy) VI. hely

II. Korcsoport fiú: Csapat: 
Márki Gergő (Kiskulcsos), 
Nagy Sándor Márk (Kiskul-
csos), Kis Milán (Kiskulcsos), 
Mészáros Márk (Kováts) XVI. 
hely

III. Korcsoport lány: Csa-
pat: Papp Enikő (Kiskulcsos), 
Nagy Kitti (Kiskulcsos), Bé-
res Ildikó (Kiskulcsos), Dobos 
Fanni (Kováts) 

III. Korcsoport fiú: Csa-
pat: Terjék Péter (Kiskulcsos), 
Szabó Ferenc Martin (Kis-
kulcsos), Gali Tibor (Kováts), 
Mészáros István (Kováts)

IV. Korcsoport lány: Csa-
pat: Rácz Lilla (Kiskulcsos), 
Molnár Enikő (Kiskulcsos), 
András Andrea (Kováts), 
Gődér Szilvia (Kováts) V. hely

Rácz Lilla

Duatlon Országos 
Diákolimpia

Karate

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 19-20.  Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40., Tel.: 06 30/218-5722
November 26-27.  Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22.,  Tel.: 06 30/852-0465

Karácsonyi ajándékok egy „cipős 
dobozból”

A Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete felkéri a lakosságot, 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt, hogy támogassák a vá-
ros nagycsaládosait abban, hogy az idén is szép, reménykel-
tő és meghitt Karácsonyt ünnepelhessenek! Sokaknak csak így 
jut ajándék a fa alá. Az Önök által felajánlott cipős doboznyi 
ajándékokat a Nagycsaládosok Karcagi Egyesületének télapó-
ja osztja majd ki a karácsonyi ünnepi rendezvényen, ahová az 
ajándékozókat is szeretettel várjuk! A cipős doboz tartalmaz-
hat játékokat, írószereket, könyveket, édességet, új és használt 
ruhaneműt és egyéb  ajándékot. A felajánlott ajándékcsomago-
kat személyesen a Karcag, Kossuth tér 14. sz. I. em. 7.   alatti 
iroda helységben lehet leadni hétköznap 8.00 – 12.00 óráig. To-
vábbi információ az alábbi telefonszámon kapható: 06 59/311-
410 vagy 06 30/381-6403. Az ajándékok mellé akár kedves, né-
hány soros levelet is várunk szép karácsonyi üzenetként! 

Egyesületünk továbbra is várja lombtalanításból, hagyaték-
ból származó, vagy megunt, leselejtezett bútorok, elektromos 
és háztartási eszközök, számítógépek felajánlását, élelmiszer 
adományokat, hogy minél több rászoruló családnak segíthes-
sünk, örömet szerezhessünk vele. 

Köszönettel: Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete.
Varga István 

az egyesület elnöke 
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Ingatlan
Árverés útján eladó Karcag, 
Kisújszállási u. 82. sz. alatt talál-
ható ingatlan, 116 m2 + 20 m2 
garázs. Tel.: +36/30-813-3062.
25 aranykorona szántóföld el-
adó! Tel.: +36/30-518-7386.
Eladó Karcagon a Kisvénkert, 
Kék utcában 1 és 1,5 szobás kis 
házak, fürdőszoba, benti WC, 
vezetékes víz és cserépkályha 
van. Tel.: +36/20-548-6729.
Eladom igényes, két szobás 57 
m2-es budapesti belvárosi laká-
somat. Kedvező ár, jó befekte-
tés! Tel.: +36/20-548-6729.
Nagyvénkerti lakótelepen 52 
m2-es, 2 szobás, erkélyes, III. 
emeleti tuti lakás áron alul el-
adó! Tel.: +36/30-215-8122.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó ! I.ár: 
850 e Ft. Tel.: +36/70-630-7578.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi tégla ház sürgősen el-
adó! Érdeklődni reggel 8 órá-
ig, délben és este 18 órától. Tel.: 
59/400-802.
Szocpolosok figyelem! Eladó 
Bucsán, a Lehet u. 12. szám alatt 
az iskolához hatodik, tégla, 3 
szobás kockaház. Kitűnő, hatal-
mas, gazdálkodásra alkalmas, 
de lakássá is alakítható mel-
léképülettel, dupla telken, vas-
kerítéssel. I.ár: 4 millió Ft. Tel.: 
+36/30-822-0899.
Karcagon, a Pipacs utcában te-
lek eladó (alap + áram)! Tel.: 
+36/30-349-4316.
Karcagon 3 szobás, összkom-
fortos (két fűtéses, két garázsos, 
ipari árammal ellátott) családi 
ház eladó vagy értékegyezte-
téssel I. emeletig lakásra cserél-
hető! Tel.: +36/30-349-4316.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 
v. +36/30-245-7147.
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi 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 mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: +36/30-857-3805.

87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. Csere is érdekel. I.ár: 17 
M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 
szobás tanya nagy portával el-
adó. 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 
tüzelésű 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 tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. 
alatt másfél szobás lakás 6,2 m 
Ft-ért eladó! Tel.: +36/30-491-
2519.

Állat
Fi a t a l  k a k a s o k  tov á b b t e -
nyésztésre vagy vágni eladók, 
kopasztva is. Tel.: +36/30-287-
3662.
Néma kacsák vágásra, tovább-
tartásra eladók! Tel.: +36/70-
527-1099.
N a g y t e s t ű  g a l a m b o k , 
költőpárok eladók! Tel.: +36/30-
524-1446.
3 éves westie szuka kutya reá-
lis áron eladó! Tel.: +36/30-545-
6653.

Vegyes
Eladó Pierre Cardin PS 682 
multifunkciós babakocsi. Tel.: 
+36/30-326-3943.
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 könyves szekrény, do-
hányzó asztal, szétnyithatós 
asztal, székek, 20 l-es zomán-
cos lábas, 7 l-es fazék, zomán-
cos tepsik, 250 db hódfarkú cse-
rép. Tel.: +36/70-282-6961.
10 tagú olajradiátor, 2x3 m-es 
virágmintás szőnyeg eladó! Tel.: 
+36/30-517-0090.
Eladó automata mosógép (8 e 
Ft), rokkant kocsi, kézi karral irá-
nyítható és tolható is (10 e Ft). 
Tel.: +36/30-327-5124.

Mosdókagylók eladók! Tel. : 
+36/70-527-1099.
Nagy méretű, fehér, zománco-
zott szobai melegítő kályha és 
24-es fiú Mountanbike kerék-
pár jó állapotban eladó! Tel.: 
+36/30-455-4759.
Matador 185x65 14 téligumi el-
adó, ajándék dísztárcsa! Tel.: 
+36/20-250-8880.
Transzcendentális Meditáció! 
Növekvő közbiztonság, csök-
kenő bűnözés! Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Férfi bicikli, ablakszárny és para-
bola antenna eladó. Tel.: 59/314-
094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítás-
sal megrendelhető. Tel.: +36/20-
263-7444.
Új seprű jól seper Már kapha-
tó az idei termésből készült erős 
kötésű 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 gom-
bos szalagcserép és 15 m kúp-
cserép eladó. Tel.: +36/30-529-
6038 vagy 59/300-567.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
á l l a p o t ú  a n g o l  m e c h a n i -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márkájú rö-
vid zongora reális áron eladó. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos 
lemezvágó olló, csőfogó, fran-
ciakulcs, ásó, kapa, vasvilla, csá-
kány, fejsze, gereblye, kőműves 
kalapács, lapát, fogók, fúrótok-
mányok, 8-as húsdaráló, dió-
daráló eladó. Tel.: +36/70-532-
6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újszerű ál-
lapotban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: +36/70-300-9730.
Új, benzines láncfűrész 50-es 
vágólappal ár alatt, valamint 
hasizompad (4 eFt) eladó. Tel.: 
+36/30-524-1446.

Szolgáltatás
Palatető mosása, beázás men-
tesítése, felújítása zsindely le-
mezzel. Cserép átrakás, csator-
na csere. Tel.: +36/70-941-3722.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
+36/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Régi pénzeket és bármilyen ne-
mű hagyatékot, bútorokat és 
forgalomból kivont régebbi 
pénzeket, érméket, bélyeg gyűj-
teményt, régi képeslapokat fel-
vásárolok. Ha kell házhoz is me-
gyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák ,  kapcsolók ,  konnek to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseréje, 
vízkőmentesítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fehér 
és színes kamerás készülékek 
telepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 
Tel.: +36/70-264-3660.

Klíma szerelése, karbantartá-
sa, szakszerű javítása, telepíté-
se akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.

„ H u l l  a  f á n a k  a  l e v e l e ” 
Nyomában az őszi köddel érke-
zik a hópihe. Mindkettőre fel-
készülhet erős kötésű cirok és 
vessző seprűvel. Kapható a kar-
cagi piacon vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 

Lefolyó duguláselhárítás sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János 
Tel.: +36/70-941-3722.

Fo dr ás z  há z h oz  is  m e g y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vál-
lalok (30 éves gyakorlattal ren-
delkezem). Tel.: +36/30-447-
3918.

Ásást ház körül, kertben és más 
egyéb munkát vállalok. Tel.: 
+36/70-350-5308.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

Takarítást, ház körüli teendőket, 
stb. vállalok! Tel.: +36/30-327-
5124.

Fakivágást, fafelvágást válla-
lok hazaszállítással vidékről is! 
Valamint egyéb fák díjtalan ki-
vágása, elszállítása! Tel.: +36/30-
336-6142.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizáró-
lag banki úton. Tel.: +36/30-647-
7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

November 7-én délelőtt egy 
karcagi nő ellen tiltott kéjelgés 
szabálysértés elkövetése miatt 
indult eljárás.

1-je és 7-e közötti időben egy 
karcagi lakatlan ház ajtaját fe-
szítette be a tolvaj és bentről fa-
liórát, mákdarálót és mozsarat 
tulajdonított el, 28.000 Ft érték-
ben, a rongálással 15.000 Ft kárt 
okozott.

7-én büntetőeljárás indult 
egy karcagi férfi ellen, aki a ne-
velőanyja tulajdonában lévő 
nyitott melléképületből elektro-
mos búvárszivattyút és 10 mé-
teres hosszabbítót, valamint na-
gyobb mennyiségű ruhákat, be-
rendezési tárgyakat és kézi-
szerszámokat tulajdonított el 
összesen 30.000 Ft értékben. 

8-ára virradóra ismeretlen 
tettes egy karcagi kunyhó pala-
tetőjét bontotta meg, ahonnan 
két gázpalackot és egy Slavia 
620 típusú légfegyvert lopott 
el. Összesen 34.000 Ft lopási és 
20.000 Ft rongálási kárt oko-
zott.

8-án este egy 17 éves karcagi 
fiatalember egy óvszert próbált 
meg ellopni az egyik áruházból, 
amiért ellene szabálysértési eljá-
rás indult.

10-ére virradóra egy karcagi 
lakos udvaráról ismeretlen sze-
mély ellopott egy Honda NSR 
50 típusú segéd motorkerék-
párt, amivel 80.000 Ft kárt oko-
zott.

10-én délelőtt a rendőrök egy 
körözött személyt fogtak el, akit 
kihallgatását követően őrizet-
be vettek és a törökszentmikló-
si rendőrkapitányság fogdájára 
szállítottak.

11-én 00:05 órakor a rend-
őrök előállítottak egy személy-
gépkocsival közlekedő karca-
gi férfit, mert vezetéstől eltiltás 
hatálya alatt vezette a járművet, 
továbbá azt is megállapították, 
hogy az autónak lejárt a műsza-
ki engedélye. A sofőrt az álta-
la elkövetett szabálysértés miatt 
őrizetbe vették és a törökszent-
miklósi rendőrkapitányság fog-
dájára szállították.
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2011. november 18. péntek-
hétfő

18.00   Műsorajánló
18.05   Szentannai 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 börzé-

je
 Gyermek egészségnap
 Országos bűnszervezetet 

derítettek fel a karcagi nyo-
mozók

 Háttér
 Vendég: Szabó Péterné
 Téma: projektzárás a Gyer-

mek könyvtárban
20.15  Énekkarosok Gálaműsora

2011. november 22. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet 11.13

19.05  A Hit Szava - Római Katoli-
kus szentmise 11.13

20.00 Karcag Sport: Karcag 
SE - Csépa KSE megyei 
I.osztályú bajnoki labdarú-
gó mérkőzés

2011. november 24. péntek-

hétfő

18.00 Műsorajánló
18.05 Tudományos konferencia a 

Városházán
18.40 Arc-Képek
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 Fürdőfejlesztés: alapkőleté-

tel
 Óvoda felújítás
 Vasútfelújítás Karcagon
 Felkészülés a téli időszakra
 Háttér
 20.15  Biljana Gála II. rész

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 11.
Szabó Edit – Gulyás János
2011. november 15.
Kacsóh Ilona – Kovács Lajos

Születés

Papp Mónika – Seres László
Kg., Bihari u. 10. 
 Milán Krisztofer
Gulyás Hédi – Lőrincz Péter
Kg., Széchenyi sgt.13. fsz. 1. 
 Mátyás
Kiss Mária – Kelemen Attila
Kg., Pacsirta u. 17.  Dávid

Halálozás

Bíró Józsefné
 Karcag (1936.)
Özv. Szász Istvánné (Gulácsi 

Juliánna)
 Karcag (1929.)
Stefán Pál
 Karcag (1931.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Karcag – Kisújszállás 0:2 
(0:1)

Kisújszállás, 150 néző, játék-
vezető: Munkácsi László

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

Edző: Orosz István
A Csépa elleni mérkőzésen 

történt incidens miatt a karca-
gi csapatot két hazai mérkőzés-
től eltiltották, ezért a hátralévő 
mérkőzéseit idegenben kényte-
len lejátszani. 

A tizennyolcadik perc-
ben egy középre adott labdát a 
szemfüles Bodor 5 m-ről a ka-
pu közelébe bombázta (0:1). A 
huszadik percben a gólhelyzet-
be került Németh gyenge lö-
vését Móga biztosan védte. A 
harminchatodik percben Sző-
ke R. szabadrúgása a védőkről 
lepattant Erdei elé, akinek lö-
vését Láng másodszorra meg-
kaparintotta. Az ötvenkette-
dik percben egy balról érke-
ző beadást Bodor az ötös sar-
kából egyből kapura lőtte, de 
Móga bravúrral szögletre há-
rított. Az ötvennyolcadik perc-
ben Balla egyedül tört a kapu 
felé, de Móga vetődve hárított. 
Az ötvenkilencedik percben 

egy gyors hazai támadás során 
Bodor kapta a labdát, és a kifu-
tó Móga mellett a kapuba lőtt 
(0:2). A nyolcvanötödik perc-
ben Bodor egyedül tört a kapu 
felé, közeli lövését Móga bra-
vúrral hárította. 

Jók: Láng, Furka, Balogh, 
Berta, Farkas Z., Bodor. 

Orosz István: Szégyel-
lem magam, hogy ilyen akarat 
gyengék vagyunk. 

Csillag László: A kunsá-
gi rangadón magabiztos győ-
zelmet arattunk, ezzel meg-
szakadt a Karcag elleni, hosz-
szú évek óta tartó sikertelensé-
günk. 

U 15-ös korosztály

Karcag – Hódmezővásárhely 
7:3
Góllövők: Kupai (3), Szabó E. 
(2), Ungi, Kovács
U 13-as korosztály
Karcag – Hódmezővásárhely 
3:1
Góllövők: Katona, Tóth F., 
Terjék

Kemecsi László: Ha nehezen 
is, de sikerült a masszív bun-
kerfocit játszó ellenfelünket 
megverni, és továbbra is vezet-
jük a tabellát. 

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú Bajnokság

November 18. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
November 19. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
November 20. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
November 21. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 22. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 23. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
November 24. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
November 25. péntek
 Berek – Kiss A. 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.

Thomas kispályás labdarúgó bajnokság
Az elmúlt hétvégén – vasárnap – a Városi Sportcsarnok-

ban megkezdődtek a Thomas áruház kispályás labdarúgó 
bajnokság küzdelmei. 
I. forduló eredményei:
Blades-Zsoan – Nagykunsági VGT Brigád  3:2
Thomas – Família  0:7
Szuperinfó – Origo  1:3
AgroSprint – Ho-Ri-Ko  11:4
Ökodízel-Középtisza – Kunmadaras CKÖ  5:1
MultiTec – Armacomp-Devil  5:3
Roli Sped – Flottok  12:0

Góllövőlista állása: 1. Mogyorósi Csaba (6), Jakab Sándor 
(3), Békési Lajos (3).

Kis kényszerpihenő után 
a karcagi birkózópalánták 
Köröstarcsán vettek részt a 
Szikszai Sándor Birkózó Em-
lékversenyen. A verseny szín-
vonalát erősítette két külföldi 
csapat jelenléte is. 

A karcagi versenyzők ered-
ményei: I. aranyérmes Nagy 
András (Györffy), II. ezüstér-
mes Kiss János (Refi), II. ezüst-

érmes T. Szabó Kristóf (Refi), 
III. bronzérmes Kun István 
(Kováts).

Megfelelő szint elérése után 
egyre több karcagi fiatal verse-
nyen való indulására lehet szá-
mítani. Gratulálunk az elért 
eredményekhez! 

Pityók
vezetőedző

Hétvégi birkózó eredmények

Élő és konyhakész 
törpeharcsa vására 

a Kerekes István úti 
halboltban! Tel.: 

+36-20/411-7430.


