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Vége a projektnek, s már indul is egy másik
A kórházi szakrendelő és a 

laboratórium júniusi átadá-
sa után immár a befejezéshez 
közeledik a kórházi rekonst-
rukció. A befejezés utolsó sza-
kaszában az új berendezések 
és berendezés-rendszerek gör-
dülékeny és szakszerű hasz-
nálatának elsajátítása is ben-
ne foglaltatik – hallottuk dr. 

Nagy Mihály főigazgató-főor-
vostól, akit az elmúlt hét vé-
gén kérdeztünk meg.

- Ez már a finis?
- Igen, valóban a végéhez kö-

zeledik a munka, már csak az 
adminisztratív zárás és egy-két 
betanítási munka van hátra. A 
földszint rendben van, a beteg-
behívó rendszer beépítése most 

zajlott le. Jelenleg a kezelésé-
nek a betanítása van folyamat-
ban. Kicsit a bankokban meg-
ismert rendszerhez lesz hason-
ló – sorszámot kapnak a bete-
gek. Nagyon lényeges, hogy a 
portaszolgálat felőli ajtón kell 
majd bemenni, s ott a recepci-
ónál két fiatal kolléga áll a be-
tegek, főként az idősek segítsé-
gére, hogy boldoguljanak az új 
technikával.

- Hogy debütált a labor?
- Jól berendezkedtek az új 

helyen, és úgy néz ki, hogy 
teljesen megfelelően folyik a 
munka. Hormonvizsgálatokat 
is végzünk – ezt azért jegyzem 
meg külön, mert ez már régi 
probléma, illetve elvárás volt 
a kórházban. A laborral szem-
ben van a röntgenosztályunk, 
ahová megérkeztek a digitá-
lis berendezések. A múlt héten 

Folytatás a 4. oldalon

Kórházfejlesztés

„Bizony erős a szeretet, mint 
a halál.” (Énekek éneke 8,6/a)

Halottak napjához közeled-
ve érzékennyé válik a lelkünk 
a halál, de összességében az el-
múlás dolgai iránt. Ez egyfe-
lől abban nyilvánul meg, hogy 
a „kötelező” tisztesség dolga-
it szervezik a családok, így fel-
keressük a hozzánk tartozó sí-
rokat, emlékhelyeket. Másfelől 
a gondolataink között is felme-
rül a halállal való szembenézés 
feladata.

Amikor a halálról gondolko-
dunk első, amit mindannyian 
elismerünk: erős a halál. Ilyen-
kor, látva magunk körül a síro-
kat, mint a sokszor legyőzött 
küzdő is beismeri becsülettel, 
úgy mi is megtehetjük ugyan-
ezt a vallomást: bizony erős a 
halál. Újra és újra kevésnek bi-
zonyul vele szemben a szeretet, 
ragaszkodás, aggódás, pénz, 
kapcsolat. Tovább gondolva, 
félelemmel ismerjük el, hogy a 
halál nem csupán a nagy vég-
ső csapás idején zörget nálunk, 
hanem része a mindennapja-
inknak is. Ó, de sok tervün-
ket, álmunkat, reményünket is 
a halálnak kellett már adnunk 
-  mert erős a halál. Ugyanezt 
érezte és fogalmazta meg be-
tegágyán Juhász Gyula is: 
„Ez ágyon ring most életem tova,
Ringatja láz, ringatja rejtelem,
Évek, remények, kétségek sora
Mind szállnak velem

S a lélek, aki meddőn keresett
Irányt és partot, örömöt, eget,
Most érzi, hogy az Isten közeleg,
S feléje integet.”

A Halottak Napja arra ta-
nít meg minket: illik komolyan 
venni, és számolni az elmú-
lás erőivel. Illik jobban megbe-
csülnünk, amink van, és amíg 
még van. Ez a felismerés ta-
lán megment bennünket attól 
a nemtörődömségtől, ami dol-
gok, kapcsolatok, érzelmek tra-
gikus és törést hozó elmúlásá-
hoz vezet.

A másik fontos halottak na-
pi felismerést, gondolatot már 
a Bibliában megszólaló Isten 
jelenti ki számunkra. Bizony 
erős a halál, de ugyanolyan, sőt 

még erősebb a szeretet. Egye-
dül a szeretet elég jelentős erő 
az elmúlással szemben. Az el-
ső temetőket sem a köteles-
ség hozta létre, hanem a sze-
retet. A mai temetőt sem a kö-
telességtudat tartja szép rend-
ben, hanem a szeretet. Ez azt 
is jelenti, hogy az ápolatlan sí-
rok nem az anyagi lehetőségek 
beszűküléséről, az elfoglaltság-
ról tesznek bizonyságot - amint 
azt közkeletű védekezés gya-
nánt sokszor emlegetjük -, ha-
nem azt hirdeti: meghidegült 
bennünk a szeretet. Aki igazán 
szeret, az a halálában is szere-
ti, tiszteli és megbecsüli az övé-
it, és akit igazán szeretnek, an-
nak az emlékhelyén is megta-
pasztalható, érezhető ez. Mert 
csakis a szeretet olyan erős, 
mint a halál. Sőt! Azt írtam 
fentebb, hogy még erősebb is. 
A Szentírás tanítása a szeretet 
erejéről Jézus Krisztusban lett 
teljessé. „Úgy szerette Isten ezt 
a világot, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (János 3,16) Jé-
zus megszületése, de kereszt-
halála is Isten szeretetének a 
bizonyítéka. A Jézusban testet 
öltött Isten azért halt meg és 
azért támadt fel, hogy nekünk 
is legyen válaszunk a halállal 
szemben. Ilyen erős volt az Is-
ten szeretete: megküzdött a ha-
lállal és győzött. Legyőzte a ha-
lál hatalmát, feloldotta a bilin-
cseket értünk, és halott szeret-
teinkért.

Akkor vagyunk méltók Isten 
halált legyőző szeretetéhez, ha 
a boldog feltámadás reménysé-
ge alatt nyugtatjuk a sírjukban 
és szívünkben szeretteinket.

„Hadd menjek, Iste-
nem, Mindig feléd, Fáj-
dalmak útjain Mindig fe-
léd. Ó, sok keresztje van, De 
ez az én utam, Mert hoz-
zád visz, Uram, Mindig feléd.
Csillagvilágokat Elhagyva már, 
Elfáradt lelkem is Hazatalál. 
Hozzád ha eljutok, lábadhoz 
roskadok: Ottan megnyugod-
hatok Örökre én!” (422. dicséret 
1.5. versei)

Koncz Tibor
református lelkész

A város egyik legjelentő-
sebb, sokakat érintő és érdek-
lő beruházása a Kisfürdő fej-
lesztésével kapcsolatban in-
dult el közel egy éve, tavaly 
novemberben. A folyamatban 
lévő építkezésről Dobos Lász-
ló polgármester urat kérdez-
tük meg.

- Polgármester úr, igaz-e, 
hogy csődbe ment az a vállalko-
zó, amely a Városi Strandfürdő 
felújításának kivitelezője?

- Úgy tűnik, hogy az uni-
ós pályázatból megvalósuló fej-
lesztés kivitelezője, a Tempero 
Zrt. valóban tönkrement, hi-
szen végelszámolást kezdemé-
nyezett maga ellen. 2010-ben az 
önkormányzat törvényes köz-
beszerzési eljárás keretében vá-
lasztotta ki a fürdő-projekt ki-
vitelezőjét, és a Tempero adta a 
legkedvezőbb árajánlatot, tehát 
ő kapta meg a munkát.

- Észlelhető volt-e, hogy gon-
dok vannak a kivitelezés körül?

- Igen. Az utóbbi hónapok-
ban több belső határidővel csú-
szott a vállalkozás, de eddig az 
önkormányzatnak nem volt jo-
gi lehetősége beavatkozni, és 

nem is lett volna célszerű olyan 
lépéseket tenni, amelyek akadá-
lyozzák a munkálatokat. A vég-
elszámolás olyan helyzetet te-
remtett, amelyben viszont már 
beavatkozhatunk.

- Milyen állapotban van most 
a fürdő, és lehet-e tudni, hogyan 
folytatódik a beruházás?

- Jelenleg nagyjából 75%-os 
készültségi szinten van a für-
dő, és ennyi van kifizetve a vál-
lalkozó számára. A műsza-
ki ellenőrök véleménye szerint 
az elkészült munka kifogásta-
lan. A hátralévő munkálato-
kat úgy tűnik másik kivitelező-
vel kell elvégeztetni, ez azonban 
új közbeszerzési eljárást jelent, 
ami késleltetni fogja a befeje-
zést. Ám alig egy éve volt a be-
ruházás alapkő letétele, ennyi 
csúszás egy ekkora beruházás-
nál még ilyen incidens nélkül is 
előfordulhat, akár az időjárás, 
akár beszerzési gondok miatt. 

- Összefügghet-e az építé-
si vállalkozó csődje azzal, hogy 
egyes vélemények szerint túl ala-
csony áron vállalta el a kivitele-
ző a munkát?

- Ez a cég magánügye, nem 

tartozik ránk, és nem felada-
tunk vizsgálni. Ha így volt, a 
kötelezettségeit akkor is teljesí-
tenie kellett volna.

 - Azt beszélik, hogy építő-
anyag tűnt el a strand területé-
ről, valamint pénzzel is megká-
rosították az önkormányzatot.

- Ezt határozottan cáfolom. 
A munkálatok kifizetése utófi-
nanszírozással történik, az el-
végzett munka után az ÉARFÜ 
fizet. A Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. pedig maximáli-
san ellátja a vagyonvédelmi fel-
adatokat.

- Milyen hátrány érte a várost 
a vállalkozás részéről?

- A munkálatok befejezésé-
nek csúszása a legnagyobb hát-
rány, hiszen tudjuk, milyen 
fontos a karcagiaknak a strand, 
amely egyszerre szolgálja a he-
lyiek gyógyulását, kikapcsoló-
dását, és oktatási célokat. A fel-
újítás befejezéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet a rendelkezé-
sünkre áll, és minden erőnkkel 
azon dolgozunk, hogy 2013 so-
rán kifogástalan minőségű lé-
tesítményt adjunk át a karcagi-
aknak.

Kérdések és válaszok – a Kisfürdőről

Gondolatok halottak 
napjára
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Hátulról 
kezdve

Néhány napja láttam egy rövid in-
terjút Gyarmati Dezsővel, a többszörös 
olimpiai vízilabda bajnokkal. A kivá-
ló sportember éppen most – október 
23-án – ünnepelte 85. születésnap-
ját. Ritka dolog, hogy egybeesik egy 
születésnap egy nemzeti ünneppel. 
Gyarmati Dezső ezt a véletlen egybe-
esést élete egyik szimbolikus jelzésé-
nek is tartotta. Soha nem rejtette vé-
ka alá, hogy 1956. október 23-a szá-
mára milyen nagy jelentőséggel bírt. 
Amiről ugyan a diktatúra éveiben csak 
szűk baráti körben emlékezett meg, 
de 1990 után még közéleti szerepet is 
vállalt az új magyar demokráciában. 
Négy évig a magyar országgyűlés if-
júsági- és sport bizottságában adta át 
gazdag tapasztalatait a magyar sport-
élet fellendítése érdekében. Ám a ri-
porternek arra a kérdésére, hogy hol 
kezdi az újságot olvasni, elölről vagy 
hátulról – kissé ugyan somolyogva, 
de határozottan válaszolta: hátulról. 
Ami a magyar népi szlengben köztu-
dottan azt jelenti, hogy a sportrovat-
tól. Ezzel virágnyelven utalt arra, hogy 
számára a sport és a sporttal kapcso-
latos témák még mindig megelőzik 
a vezércikkeket. Kissé szomorúan be-
szélt arról, hogy sajnos a magyar vízi-
labda helyzete az általános gazdasági 
válsághelyzettől olyan, amilyen. Meg-
érti, hogy ebben a pénzügyi krízisben 
csak ennyi a támogatási lehetőség, de 
reménykedjünk, mert a remény hal 
meg utoljára. S ha lesz összefogás, ak-
kor ki lehet jutni bármilyen szoronga-
tott helyzetből is, ezt élete során jó pár 
esetben megtapasztalta.

Az interjú után, néhány már el-
hunyt rokonom jutott eszembe, akik 
szintén hátulról kezdték az újságot. 
Különösen a helyi lapokat. De leg-
többjük azért, mert ott voltak az anya-
könyvi hírek, amelyben a születések és 
a házasságkötések után, az elmúlt he-
tet megelőző héten elhunytak nevei 
és életkoruk is föl volt sorolva. Akik kö-
zül sokakat ismertek, de legtöbbjüket 
azért mégsem. Ám valószínűleg min-
denkit sajnáltak, még ha nem is gyá-
szolták őket. Különösen a náluknál 
sokkal fiatalabbakon sóhajtoztak és 
sopánkodtak néha. Hát, igen. A halál 
az elkerülhetetlen, és sokszor nagyon 
megrendítő esemény. A magyar iroda-
lom is tele van szebbnél szebb versek-
kel, amelyek az élet elmúlásáról szól-
nak. Csak úgy találomra lapoztam be-
le Ratkó József költő halottas verseibe, 
s rögtön szembeötlött egy verssza-
ka: „Elnyűtt öregeink/ itt édesednek a 
földben./ Adom annak a hajnalcsilla-
got,/ aki siratja őket./ Kezük nyugod-
jék/ zsoltárba balzsamozva.” Közeleg 
a halottakról való megemlékezések 
napja, ami az év egyik fontos kegyele-
ti napja. Kár, hogy ha hátulról kezdjük 
az újságot (de néha még ha elölről is), 
egyre nyomatékosabban hívják föl a fi-
gyelmünket, hogy fokozottan vigyáz-
zunk tárgyi értékeinkre…

- ács -

HÍREKHÍREK
Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket heti 1 óra időtartam-
ban péntekenként 17 órakor a 
Csokonai Könyvtárba. 

A foglalkozásokon ismerte-
tésre kerülnek az ország terü-
letén fellelhető ehető és mér-
ges gombafajták.
Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.
Információ: 06/30-325-7724.

HIRDETMÉNY

A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatósága 

2012. év 2. félévében 
kihelyezett 

ügyfélfogadást tart 
a Polgármesteri 

Hivatalban.
HELYE: 

a Városháza fsz. 48-as 
számú iroda.

Ügyfélfogadás minden 
hónap első csütörtökön, 

9-11 óra között.

Rózsa Sándor
jegyző

A múlt héten, pénteken a 
Városi Sportcsarnokban ke-
rült sor az „Érted és a közös-
ségért – karcagi fiatalok tár-
sadalmi integrációját segítő 
programok” című és TÁMOP-
5.2.5/B-10/2-2010-0110 számú 
projekt nyitórendezvényére.

A főként pedagógusokból és 
közművelődési szakemberekből 
álló közönséget üdvözlő Dobos 
László polgármester bevezető-
jében elmondta, hogy a projekt-
hez szükséges pályázatot még 
az időközben részben megszün-
tetett, másrészt pedig a Déry-
né Kulturális Központ szerve-
zetébe integrált Karcagi Ifjúsá-
gi Ház munkatársai dolgozták 
ki, és nyújtották be. A megva-
lósítás már a jogutód kulturális 
központra vár.

A polgármesteri köszöntőt 
követően Szepesi Tibor igazga-
tóhelyettes, a Városi Sportcsar-
nok vezetője, projektmenedzser 
mutatta be az „Érted és a közös-
ségért” céljait, elképzeléseit és 
rendezvényeit. Szepesi Tibort a 
megnyitó után kértük meg egy 
rövid beszélgetésre.

- A projekt központi helyszíne 
a Városi Sportcsarnokban lesz. 
Miért?

- Ahogy elhangzott, a pályá-
zat még 2010-ben, az Ifjúsági 
Ház jóvoltából került beadásra, 
amely intézmény azonban az-
óta összevonásra került a Déry-
né Kulturális Központtal, és az 
épülete is bezárt. Ezért olyan 
helyszínben kellett gondolkod-
ni, amely az eredeti pályázati ki-
írás megvalósítására lehetőséget 
ad. Így lett a helyszín a Sport-
csarnok, illetve a Déryné Mű-
velődési Központ. Az Érted és 
a közösségért – a fiatalok társa-
dalmi integrációját segítő prog-
ramok rendezését célozza meg. 
Ezen belül különféle rendezvé-

nyek, szolgáltatások kerülnek 
megvalósításra az elkövetkező 
1,5 évben, a pályázattal biztosí-
tott 44 millió forint felhaszná-
lásával.

- Az is elhangzott, hogy a 12-
29 év közötti fiatalságot próbál-
ják megszólítani. Mely problé-
mákra figyelnek oda, hiszen a 
mondott életkori határokon be-
lül már életkori csoportonként 
más és más gondok jelentkeznek?

- A pályázat elsősorban azo-
kat a problémákat igyekezett fel-
térképezni, és azokra igyekezett 
megoldást keresni, amelyek ál-
talában a mai fiatalokat érin-
tik. A párválasztás, a családala-
pítás, a különböző munkaválla-
lási gondok (beleértve a külföldi 
munka problémáit is), akkor ott 
a továbbtanulás, a pályaválasz-
tási lehetőségek. Vannak/lesz-
nek képzéseink, amelyekre nagy 
számban várjuk az érdeklődő fi-
atalokat. Ilyenek pl. az olyan ön-
megvalósító lehetőségek, mint a 
grafittiseknek szervezett prog-
ramok vagy a mozgókép-film-
készítési lehetőségek. A család-
terápiás programokon is várjuk 
különböző csoportok részvé-
telét. Lesz pszichológiai tanács-
adás, jogi segítségnyújtás és ter-
mészetesen szervezzük a város-
ban működő diákönkormány-
zatok összefogását, munkájuk 

segítését. A diákönkormányzat 
az egyik legfontosabb cél, mert 
azt gondolom, hogy a későbbi-
ekben a fiataloknak önmaguk-
nak kell majd kialakítaniuk a 
programjukat és azokat akár 
önállóan vagy valamelyik vá-
rosi intézmény segítségével kell 
megvalósítaniuk.

- Az elmondottakból nyilván-
való, hogy a projekt elsődleges cél-
ja a közösségek kialakulásának 
elősegítése, sőt inspirálása. A tár-
sadalom jobb működéséhez tehát 
fel kell építeni a közösségeket?

- Azt gondolom, hogy a fia-
talok életében (de akár általá-
nosíthatok is) jelentkező nehéz-
ségek kezelésében vagy megol-
dásában – legyen az tanulási, 
munkavállalási, pénzügyi vagy 
megélhetési probléma – mindig 
egy közösségnek van a legna-
gyobb tere. Másrészt egy közös-
séghez tartozni egyfajta elhiva-
tottságot jelent. Azt gondolom, 
ennek a projektnek a legfon-
tosabb célja, hogy mindenki 
megtalálja a helyét egy közös-
ségben, és ez a közösség olyan-
ná formálódjon, amely pozitív 
szemléletet tud nyújtani bár-
milyen problémában. Ugyan-
is egyedül hagyni az egyént a 
problémáival, az óriási felelős-
sége a társadalomnak.

Elek György

Ami a legfontosabb – a közösség

Pénteken, október 26-án, 
Szolnokon, a Megyeházán dr. 
Kállai Mária kormánymegbí-
zott, Karcag város képvisele-
tében pedig Dobos László pol-
gármester és Rózsa Sándor 
jegyző aláírták a járási hivatal 
kialakítását rögzítő dokumen-
tumot.

A megyében, mint dr. Kállai 
Mária tájékoztatójában elhang-
zott, kilenc járást alakítottak 
ki, a járási központokkal kö-
tött megállapodások aláírásá-
ban Karcag városa zárta a sort.

- Azt gondolom most, hogy 
az aláírások végére értünk, le-
zárult egy fejezet – mondotta a 
hivatalos esemény zársoraként 
a kormánymegbízott. - Kiala-
kult a rendszer, amelyet azon-
ban működtetni kell. Az év vé-
géig még számtalan feladat 

vár ránk, ám most már a rész-
letek kimunkálása követke-
zik. Hiszem, ezt is jól megold-
juk majd, hiszen a végső cél az, 
hogy az állampolgár gyorsan és 

hatékonyan el tudja intézni az 
ügyét a hivatalban és elégedet-
ten távozzon. Kitartást és ered-
ményes munkát kívánok eh-
hez.

A Karcagi Járáshoz öt telepü-
lés – Karcag, Kisújszállás, Ken-
deres, Kunmadaras és Berek-
fürdő – tartozik majd. Az öt te-
lepülésen összesen 43.356 lakos 
él, ami azt jelenti, hogy a karca-
gi a harmadik legnépesebb já-
rás lesz a megyében.

Dobos László polgármes-
ter tájékoztatása szerint a já-
rási hivatal 45 fővel jön létre, 
s a létszámból 24 munkatár-
sat Karcag városa ad át a járá-
si hivatalnak. Kisújszálláson, 
Kenderesen és Kunmadarason 
kirendeltségeket hozna létre, 
Berekfürdőn ideiglenes ügyse-
géddel látják el a feladatokat. A 
járási hivatal vezetője novem-
ber közepén áll munkába, a já-
rási hivatal január 1-jétől kezd 
dolgozni.

Elek György

Január 1-jétől működik a Karcagi Járás
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Par la men ti Nap ló

Hétvégén beköszöntött az 
igazi ősz, erre rásegített az óra-
átállítás, vagyis minden adott 
ahhoz, hogy a közelgő télre 
gondoljunk. Ennek egyik jele, 
hogy a sajtóban is, de a parla-
mentben is egyre többször ke-
rülnek elő olyan témák, ame-
lyek szezonálisnak nevezhetők. 
Ilyen témák a fűtésre vonatko-
zó, rezsiköltséget érintő kérdé-
sek, vagy éppen a hajléktala-
nok téli ellátását felvető hozzá-
szólások. Ez a hét mégis csen-
desebb parlamenti ütközeteket 
hozott, mint amit várni lehe-
tett. Bár hétfőn napirend előtt 
a gazdasági helyzet kapott na-
gyobb súlyt, az ezt követő viták 
inkább apróbb kérdésekkel fog-
lalkoztak. Miért e visszafogott-
ság?

Egyrészt az október 23-i ün-
nepségek erődemonstrációi vi-
lágos képet adtak a támogatá-
sok arányairól. Az Erzsébet-
híd előtt 20-30 ezer ember gyü-
lekezett, a Széna téri indulástól 
a Kossuth térig körülbelül 400 
ezer ember vonult fel. Ezek az 
arányok világosan mutatják, 
hogy a nem könnyű kormány-
zati lépések elfogadottsága még 
mindig nagyobb, mint a min-
den tagadás hangja. Ráadásul 
ha valaki jól figyelte az Erzsé-

bet-hídnál történteket, akkor 
nem valami új születéséről, ha-
nem régi arcok felbukkanásá-
ról lehet beszélni. Gyurcsány, 
Kuncze, vagy a többszörös egy-
kori miniszter Bajnai nem az az 
arc, akit már ne láttunk volna 
valahol. Sok vita várható még 
házon belül ahhoz, hogy az új 
és régi szereplők között tisztán 
lássuk, ki mit is akar?

Másrészt hétvégén is-
mét időközi választások vol-

tak, Tiszavasváriban, Baján 
és Dabason. A korábbi sop-
roni és dunaföldvári válasz-
tás után baloldalon már for-
dulatról, hangulat változásról 
beszéltek. Ehhez képest most 
Dabason és Baján a Fidesz je-
löltje nyert, Tiszavasváriban 
pedig a korábbi jobbikos pol-

gármester kapott újra bizalmat.  
Dabason a fideszes jelölt 48%-
kal nyert, Baján 46%-ot kapott 
a győztes. Ez utóbbi helyen, Ba-
ján, magam is bekapcsolódhat-
tam a helyi kampányba. A fia-
tal anyuka, aki a helyi kórház-
ban dolgozik, három év otthoni 
gyermekgondozás után kapott 
felkérést, és indult a választá-
son. Az utcai és kapun belüli 
beszélgetések arról árulkodtak, 
az itt lakók megértik és támo-

gatják a kormány és a helyi Fi-
desz-vezetés döntéseit.

Egyszerű a politikai recept. 
Az emberek között kell lenni, 
meg kell őket hallgatni ahhoz, 
hogy elfogadott és hiteles kép-
viselője legyen valaki egy kö-
zösségnek.

Varga Mihály

Csendesebb viták, őszi helyzet

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 1-2. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
November 3-4. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
November 10-11. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Húsz éves a Karcagi 
Szimfonikus Zenekar

Tisztelt Közönségünk!
A Karcagi Szimfonikus Zenekar 

2012. évben ünnepli megalakulásá-
nak 20. éves évfordulóját. Ez alka-
lomból ünnepi hangversenyre és kiál-
lításra kerül sor, melynek megszerve-
zéséhez kérjük a kedves közönségünk 
közreműködését.

Várjuk kívánságaikat: milyen ze-
nedarabokat hallanának szívesen 
az ünnepi hangversenyen a zenekar 
előadásában?

Kérjük szépen, ha birtokukban 
vannak olyan relikviák, fotók, meg-
hívók, újságcikk, bármi, ami a kiál-
lításunk anyagát bővíthetné, legye-
nek szívesek azt eljuttatni hozzánk.

Nem utolsó sorban pedig pá-
lyázatot hirdetünk, melynek cí-
me:  „Mit jelent számomra a Kar-
cagi Szimfonikus Zenekar?” (A leg-
jobb pályamunkák díjazásban része-
sülnek, illetve kiállításra kerülnek.)

Kívánságaikat, a kiállításhoz 
nyújtott segítségüket és pályamun-
káikat az Erkel Ferenc Művészeti Is-
kolában adhatják le. 
Információ: 
Plósz Csilla 59/503-281, 
Kovács Szilvia: 06/30/985-4106.

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata nevében

Kovács Szilvia alpolgármester, ötletgazda,
a rendezvény háziasszonya

tisztelettel meghívja
Önt és Családját,

„Magyarország legszebb konyhakertje 
pályázat 2013.”

konferencia sorozat nyitórendezvényére

Időpontja: 2012. november 9. 10 óra.
Helyszín: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-

talának I. sz. tanácskozó terme.
Fővédnökök:  Dr. Fazekas Sándor – vidékfejlesztési miniszter
 Dobos László – polgármester 
További rendezvényeink: 

 2012. november 22. 10 óra – Püspökladány
 2012. november 30. 10 óra – Jászapáti

Programok
 9:30 órától Regisztráció
10:00 órától Köszöntő
 Dobos László polgármester 
 Megnyitó
 Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
 „A legszebb konyhakertek” 2012. program ismertetése és a 

program 2013. évre történő országos meghirdetése
 Kovács Szilvia alpolgármester
 2012. évi karcagi mintaprogram zsűri általi tapasztalatai, ösz-

szegzései
 Ézsiás Antal nyugalmazott középiskolai tanár
Szakmai előadások:
 A kertművelés kultúrájának hagyományai Karcagon - 

id. Fazekas Sándor
 Hogyan védjük meg kertjeinket - Teleki Zoltán rendőrkapitány
Műsor:
 Próza - Tóth Istvánné
 Zenei előadás - Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény
Szakmai előadások:
 A növényvédelem nem egyenlő a permetezéssel – Hajdú Csilla 

növényvédő szakmérnök
 Biokert a ház körül – dr. Roszík Péter címzetes egyetemi do-

cens
 A rövid értékesítési lánc adta lehetőségek – Szabadkai Andrea 

MNVH elnökségi tag
 A NAKVI és MNVH feladata és lehetőségei a konyhakerti 

programok megvalósításában
 Az újjászervezendő Agrárkamara Küldetése a Kisgazdaságok 

erősítése terén – Györffy Balázs Magyar Agrárkamara Elnöke
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

„A legszebb konyhakertek 2012.” Karcagi program 
megvalósulását támogatta: Dr. Fazekas Sándor, 

Karcag Városi Önkormányzat, Kiss Mihály és Kissné Gregor 
Piroska, Makai Pál, Bene Péter, Tilalmas Mg. Kft., 

Cserhát Mg. Kft., Kunagro 21. Kft., Agróna Kft., 
DE AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet, 

Betánia Gyógyszertár, ARMACOMP Számítástechnika.
Rendezvénnyel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető: 

Lingné Orosz Hajnalka Telefon: 06/59/500-622. 
Kovács Szilvia Telefon: 06/30-985-4106.

Részvételi visszaigazolás: mghajny@ph.karcag.hu
A program a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat „a sokoldalú és fenntartható, 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események 
szervezésére vonatkozó projektötletek” című pályázat keretében valósul meg.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk minden kedves érdeklődőt a 
Nagykun Polgári Kör következő rendezvényére.

 Időpont: 2012. november 9. 18.00 óra 
Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet

Karcag, Dózsa György út 5-7.

Vendégeink:
Tóth Gy. László

politológus

Lentner Csaba
közgazdász

Zárug Péter Farkas
politológus

A téma:

Kik támadják Magyarországot 
és miért?

A szervezők

Magyarországot
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

November 5-én, hétfőn, fél 
hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében angol nyelvű beszélge-
tésre nyílik lehetőség a refor-
mátus gimnázium amerikai 
lektorával, Claire Strasbaugh-
val. Bemutatkozása olvasható 
a Karcagi Hírmondó október 
19-ei számában Vendégtanár 

Kaliforniából címmel. Várjuk 
mindazokat, akik szeretnék 
felfrissíteni nyelvtudásukat 
egy kis gyakorlással, s azokat 
is, akiket érdekli az amerikai 
életforma és kultúra. Mind-
ehhez segítséget is kapnak, te-
hát bátran használják ki a rit-
ka alkalmat!

V. Gy.

Angol társalgás

ezeknek a beüzemelése is meg-
történt, a jövő héten történik 
meg a technikai tudnivalók be-
tanítása. Ez általában egy he-
tet szokott igénybe venni, és 
azután már „élesben” kezdjük 
használni a berendezéseket.

- Hogyan alakult át az emele-
ti rész?

- A gasztroenterológia új he-
lyet kapott, a rendelők közül 
néhány teljesen megújult, illet-
ve tornatermet alakítottunk ki. 
Rendbe kellett tenni az igazga-
tás régi termeit is. Az első eme-
let rendben van, a baleseti se-
bészeti rendelő egyelőre még 
a CT váróban üzemel, de pár 
nap múlva a végleges helyére 

költözik. Annál is inkább, mert 
megérkezett a CT berende-
zés, ami már beépítésre és be-
üzemelésre került. A jövő hé-
ten bemérik a szakhatóságok, 
azután pedig a betanítási fázis 
következik. Remélhetőleg egy-
két héten belül itt is elkezdjük 
a vizsgálatokat. Ami nem ilyen 
látványos, de a gyógyítás szem-
pontjából nagyon jelentős volt, 
az az intenzív osztály gép-mű-
szer cseréje. Ez a betegellátás-
hoz szükséges ágyak, matra-
cok, lélegeztetőgépek cseréjét 
jelentette.

- Ez az ütem tehát befejező-
dött...

- Ahogy mindenki láthatja, 
az építők már elvonultak. Most 
még kertészeti, parktakarítási 
munkák folynak. Részünkről 
a technika kezelésének a beta-

nítása, és hát az ünnepélyes át-
adás van hátra.

- Mennyi idő alatt lesz zök-
kenőmentes az új rendszer üze-
melése?

- Ha pl. új autót vesz vala-
ki, ott is kell egy-két hét, amíg 
„otthonosan mozog” benne 
és vele. Itt is valószínű kell né-
hány hét a tökéletes működés-
hez. A szállító cég és a berende-
zés gyártói nagyon rendesek és 
segítőkészek, több napot, hetet 
töltenek azzal, hogy a kollégá-
kat betanítsák. A laborunk két 
hét után teljesen flottul ment. 
Bízom abban, hogy ugyanígy 
lesz a digitális képalkotó tech-
nika kezelésénél is. Inkább a CT 
lesz az újdonság, mert itt koráb-
ban ilyet nem használtunk, de 

ismerve a kollégákat, minden 
rendben megy majd.

- Nem vagyok telhetetlen, de 
bizonyára van még olyan része 
a komplexumnak, ami felújí-
tást igényelne. Vagyis lesz-e kö-
vetkező ütem?

- Már van ilyen! És jól látja, 
még nem érhet véget a helyre-
állítás. A főépülettel kapcsolat-
ban most pályáztunk egy rend-
kívüli pénztámogatásra vagy 
minisztériumi keretre. Ez a 
mosodánkat fogja érinteni, hi-
szen ott is nagyon régiek már a 
berendezések. (Épp most rom-
lott el a nagy mosógépünk és 
több száz kilométerre kell el-
szállítanunk a textíliát.) Na-
gyon lényeges pályázatunk az, 
ami a pszichiátria épületének 
teljes megújítását jelenti. Két 
hete írtuk alá a konzorciumi 

szerződésnek az „utolsó lép-
csőfokát”, és most a támoga-
tási szerződés következik. Pár 
hónap múlva ennek az épít-
kezésnek is indulnia kell. Bí-
zom benne, hogy legkésőbb a 
tavasszal ismét építőket látnak 
majd a kórház udvarán.

- Korábban sokat beszéltünk 
a kórház adósságállományáról, 
illetve annak a kiegyenlítéséről. 
Hogy állnak ezzel manapság?

- Az adósságállományunk 
stagnál. Tovább faragni már 
nem nagyon tudtuk és talán 
szándék sem igazán volt rá, hi-
szen a gyógyításnak megvan-
nak azok a minimál követel-
ményei, amit nem szabad átlép-
ni. Inkább talán az a jó, hogy az 
adósságállományunk a jelen-
legi gazdasági helyzetben sem 
nőtt, továbbra is működőképes 
a kórház és mind dolgozóban, 
mind funkcióban bővíteni sze-
retnénk. Ma már állami fenn-
tartású a kórház és ez már egy 
teljesen új világ. Országosan 
egy központ van, a GYEMSZI 
(Gyógyszerészeti és Egészség-
ügyi Minőség- és Szervezet-
fejlesztési Intézet). A kórházak 
mozgatását tehát egy nagy kö-
zös cég határozza meg. Azt nem 
tudjuk, erre helyileg mennyi be-
folyással tudunk lenni. Amit a 
változtatások terén kellett, azt 
a kórház meglépte. Én továb-
bi nagy, strukturális változást 
a későbbiekben nem gondolok, 
mert ezek a funkciók, ezek az 
osztályok, ambulanciák szüksé-
gesek ennek a régiónak, ebben a 
régióban. Ami az újdonság ere-
jével hat, az az, hogy nem Szol-
nok, hanem Debrecen, részben 
a Kenézy Kórház, részben a Kli-
nika a központunk.

Érzékelhető az is persze, 
hogy az ellátókörzetünk bő-
vítésével kb. 25 ezer ember-
rel nőtt az általunk ellátandók 
száma. Bizonyos osztályainkon 
látszik is a túlterheltség, ebből 
adódóan átszervezésen, vagy 
betegút-szabályozáson kell 
gondolkodnunk.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Felhívás
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is 

megrendezi az 
Aranykapu Karácsonyi vásárt 

Karcagon a Kossuth téri sétányon 2012. december 1. 
és 31-e között. 

Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2012. november 30-
ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon Szántó 
Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109.), hogy mennyi 

területet igényelnének.
A megállapodás megkötése: folyamatos.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját befi zetni.
A hely kijelölése: 2012. november 30. (péntek)

V. Ö. Városgondnoksága

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskolájának 
Nevelőtestülete és Szülői Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és kedves családját, 
2012. november 17-én ( szombaton ) 19 órai kezdettel

az iskola Őszi Báljára az intézmény tornatermébe.
A rendezvény bevételéből a tornaterem mögötti játszótér kialakítását 

támogatjuk.
Belépő: 3500Ft/fő

Táncos műsor színesíti az est hangulatát
A Déryné néptáncosai és az iskola 8. osztályos tanulói lépnek fel.

A zenét retro és lakodalmas dj. szolgáltatja.
Az ízletes  vacsoráról az ESSEN  Kft. gondoskodik.

Kérjük részvételi szándékát 2012. november 14-ig jelezze az iskola 
titkárságán! Tel.: 59/503-126

Folytatás az 1. oldalról

Bizottság a Kecskeriben

Az utolsó krónikás

Ifj. Bene Sándor tanyájára, a Kecskeri pusztára látogatott ok-
tóber közepén az önkormányzat idegenforgalmi bizottsága. 
A házigazda a gazdaság bemutatása után, a Pusztai Róka No-
mád Hagyományőrző Egyesület tíz évi működéséről számolt 
be a jelenlévőknek.

Nagy érdeklődés mellett mutatták be október 26-án pénteken 
Biharnagybajomban Szűcs Sándor, A puszta utolsó króniká-
sa című, válogatott írásokat tartalmazó kötetét. A könyvet, 
amely második kiadásban kerül az olvasókhoz, dr. habil Örsi 
Julianna ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Vége a projektnek, s már indul is egy másik
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IV. KARCAGI KÓRHÁZI 
GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI NAPOK

2012. NOVEMBER 16-17.
Helyszín: Kátai Gábor Kórház Előadói Terem
2012. november 16. (péntek) 14-17 óráig
Mottó: „Lásd, halld, érezd!”
Megnyitó:  Dr. Nagy Mihály főigazgató
   Dr. Aradi Erzsébet
   Kátai MediSong Kórus
Program:
 Dr. Dankó Alpár István Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. orvos-

igazgató, Sürgősségi Betegellátó Osztály Karcag szakmai veze-
tő: Lélekjelenlét – az újraélesztés elmélete és gyakorlata alap-
fokon - szituációs és szimulációs gyakorlati oktatás a résztvevők 
számára.
Előtte és utána: 
Egészséges ételek bemutatója, kóstolója az ebédlőben

 Színterápia
 Magneter-kezelés lehetősége
 Kézműves foglalkozások gyermekeknek: agyagozás, fafaragás.

2012. november 17. (szombat) 9-12 óráig
Mottó: „A lélek tápláléka”
Program:
9:00-9:30 óráig
 Tóthné Kovács Márta óvodapedagógus, „Ringató” foglalkozás-

vezető Karcag: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – bemutató fogla-
kozás a jelenlévő kisbabás anyukák számára

9:30-9:45 óráig
 Soltész-Nagy Ibolya vezető pedagógus – Gólyafészek Gyerek-

otthon Karcag: …ép lélekben ép a test
9:50-10:10 óráig
 Csoma Judit református lelkipásztor Berekfürdő: Csend – fi-

gyelem – szeretet
10:10-10:25 óráig
 Dr. Juhász Zsuzsanna gyermek háziorvos Karcag, Tradicioná-

lis Kínai Medicina orvosa, homeopata: „Medicus curat, natura 
sanat” (Az orvos kezel, a természet gyógyít)

10:25-10:45 óráig
 Kávészünet
10:45-11:00 óráig
 Szentes Annamária klinikai gyermekpszichológus, SOTE II. 

sz. Gyermekklinika: Szükséges-e lelki támogatás az egészséges 
és a krónikus beteg gyermekeknek?

11:00-11:20 óráig
 Dr. Kamuti Katalin gyermekpszichiáter, Debrecen Kenézy 

Kórház Ifjúság- és Gyermekpszichiátriai Osztály: A környezet 
szerepe a gyermekek lelki egészségének megőrzésében

11:20-11:40 óráig
 Prof. Emeritus Dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász, SZOTE 

Gyermekgyógyászati Klinika: A szülő és a gyermek közötti 
kapcsolat jelentősége a lelki egészség kialakításában

11:40-12:00 óráig
 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász főorvos, Kátai Gábor 

Kórház Karcag: Humor, mosoly, nevetés – A lelki egészség, a 
belső szabadság megteremtése
Az előadások közben kérdések és válaszok.

12:00 órakor Zárszó
Motorosok fogadása
Ünnepélyes műszerátadás
Kátai MediSong Kórus műsora
Előtte és utána egészséges ételek bemutatója, kóstolója az ebédlő-

ben
Színterápia
Magneter-kezelés lehetősége
Kézműves foglalkozások gyermekeknek: agyagozás, fafaragás
Fővédnök: Kovács Szilvia alpolgármester
Védnök: Varga Mihály tárca nélküli miniszter és Dr. Nagy Mihály 

főigazgató
Szervező: Dr. Aradi Erzsébet - Gyermeképség Alapítvány
Fő támogató: ESSEN Kft., rinoceros Grafikai Stúdió
Kiállítók, támogatók: BIO PATIKA, NIMRÓD BIO BOLT, VI-

RÁGBOLT
Egészségügyi szakdolgozók és orvosok részére a tudományos ülés 
akkreditálása folyamatban. Részvételi díj a kreditpontot igény-
lőknek: 500 HUF (a befolyt összeg a konferencia kiadásainak fe-
dezésére fordítódik).

A családi programra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Jászkunság 2012
 A megyei tudományos ismeretterjesztő folyóirat 

LV. évfolyamát bemutatja: Dr. Habil. Örsi Julian-
na főszerkesztő

 Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudomá-
nyos Egyesület

Szilágyi Miklós: Mezőváros és paraszti kultúra
 Kiadó: Nagykun Hagyományőrző Társulás
 Bemutatja: Dr. Bartha Júlia Ph.D. szerkesztő

Szűcs Sándor: A puszta utolsó krónikása
 Kiadó: Túrkevei Kulturális Egyesület
 Bemutatja: Dr. V. Szatmári Ibolya a Szűcs Sándor 

Emlékbizottság elnöke, ny. megyei múzeumigaz-
gató

Horváth Terézia – Szász Ilona: Szűcs Sándor és 
Dorogi Márton levelezése

 Kiadó: Alföldkutatásért Alapítvány
 Bemutatja: Dr. Tóth Albert kandidátus, a kiadó 

képviselője

Középpontban a család
 Kiadó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudomá-

nyos Egyesület
 Bemutatja: Dr. Habil. Örsi Julianna szerkesztő

Közelmúltban megjelent könyvek:
 A hagyományőrzés útján (szerk.: Örsi Julianna)
 Új Péter: Zádor és Ágota (szerk.: Bartha Júlia)
 Mándoky Kongur István: Kunok és magyarok 

(szerk.: Vásáry István – Fodor Pál)
 Elek György: Nagykun kapitányok a 16. századtól 

1876-ig
További könyvbemutatók helyszínei:
Túrkeve – Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár
 2012. november 5. 16 óra
Kisújszállás – Arany János Városi Könyvtár
 2012. november 13. 16 óra
Kunhegyes – Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény
 2012. november 20. 16.30 óra
Támogatók:
A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnök-
ségének értékelése és javaslata alapján, az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszí-
rozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irá-
nyító Hatóságának jóváhagyásával valósul meg.

Aki olvasta az emlékszik, 
hogy a múlthéten a karmeste-
ri szakma és az első mechani-
kus metronóm kapcsán írtam a 
zene területén mindig is jelenlé-
vő technikai fejlődésről. Lénye-
gében a zenészek igényei folya-
matosan hatnak az ide tartozó 
iparágakra, a technikai újítások 
viszont visszahatnak a zenészek 
játékára, zenegyakorlati felfogá-
sukra. Például a hatvanas évek-
ben rájöttek, hogy a zenei D 
hang áll legközelebb az emberi 
hang optimumához – nem pe-
dig az Á – így sokan, mint pl. 
Hendrix az egyébként É hango-
lású gitárt lehangolták D-re és 
könnyebben ki tudták énekel-
ni a magasabb hangokat is. Ez 
egy apró csalás, szinte észreve-
hetetlen, de a kisebb hangterje-
delemmel rendelkező énekesek-
nél hasznos.

Ez műfajonként is változó, 
ugyanis a lehangolással nem 
csak a hangmagasság, hanem 
a hangszín is változik. Példá-
ul a thrash metal műfajban elő-
szeretettel hangolják a gitárokat 
Cisz-re, így megmarad a hang-
zás élessége, de kap egy olyan 
alsó tónust is a hangkép, ami 
erőteljesebben szólaltatja meg 
az egészet. A középtempós, las-
sú műfajok esetében, mint a 
doom/stoner/sludge, vagy ép-
pen számos elektronikus zené-
ben nem ritka a C-re vagy H-ra 
ejtés. Itt már bivalymódon mély 
a hangkép, a kedves publikum 
meg nem tudja igazából, hogy 
mitől tépi rojtosra a farmert a 
basszus… Az elmúlt húsz évben 
változott a zenei közízlés. Az 
emberek szeretik hallani a basz-

szusokat – erre egészen új mű-
fajok is kialakultak, de a hang-
szergyártás is ehhez idomult. 
Ma már sokan vastagabb húro-
kat, vagy úgynevezett bariton 
gitárokat használnak a dübörgő 
mélyek elérése végett. Ez azt je-
lenti, hogy hosszabb nyakat épí-
tenek a hangszerbe – az átlagos 
24,75-ös, vagy 25,5 colos men-
zúrát 27-esre nyújtva.

A múlt heti írásomban em-
lítést tettem a nélkülözhetetlen 
gyakorlásról és a zenészek pon-
tos összjátékáról, ugyanis csak 
ezeknek köszönhetően lesz a 
produkció, hatásos, és kifejező. 
Találtam is egy közel tökéletes 
példát. Az amerikai Megadeth 
zenekar 1992-ben hozta ki a 
máig is mérföldkőnek számító 
Countdown to Extinction leme-
zét. A két briliáns gitáros (Dave 
Mustaine, Marty Friedman) és a 
zseniális dobos és basszer (Nick 
Menza, Dave Ellefson) fémjelez-
te formáció erre az albumra fel-
vett egy olyan dalt, amely a ze-
ne és a szöveg szinte tökéletes 
összhangjára épül. A bámulatos 
összjátékról nem is beszélve… 
A címe High Speed Dirt (Nagy 
sebességű sár).

Az akkoriban elég felpörgött 
életű Mustaine számos mániá-
ja közé tartozott az ejtőernyő-
zés, így hát írt is egy dalt róla. 
A szöveg nagyon kifejező, ben-
ne van minden arról, hogy mit 
érez, amikor az irdatlan magas-
ságból, mint egy bomba száguld 
a föld felé. Amikor először lenéz 
a földre, elfutja a rettegés, az-
tán jön az adrenalin löket, iste-
nek energiáját érzi az ereiben, és 
megállíthatatlanul zuhan. Az-

tán megint megbénul a félelem-
től, hiszen az ernyő még nincs 
nyitva, üvölt a szél, gyorsul a se-
bessége, elfelejti a saját nevét is, 
szinte katatónikus állapotba ke-
rül, végül megrántja a kioldót.

A dal az emberi teljesítő ké-
pesség határainak feszegeté-
séről szól és zeneileg is annyi-
ra alátámasztották a szöveget, 
hogy az már hátborzongató. 
Maguk a zenészek is a tudásuk 
határait feszegették. A ritmus-
szekció végig feszesen hozza az 
alapokat, zakatolnak mint egy 
gőzmozdony, de a hab a tor-
tán a két gitáros játéka. Egy-
más kezébe adják a szólókat; 
Mustaine pentatonskálával in-
dít, szinte blues-os hangvétel-
ben, majd Friedman követke-
zik – kristálytiszta, rendkívül 
gyors arpeggiokat gurít a gi-
tárnyakon, olyan hatást kelt-
ve, hogy a hallgató szinte lát-
ja a zuhanó embert. Aztán egy 
rövidke blues-kiállás után jön a 
félelmetes lezárás. A szövegben 
arra utal, hogy mi történne, ha 
nem nyílna ki az ernyő – és itt 
újra Mustaine veszi át a szólót 
egy gyors tekergő skálát ismé-
telgetve. Ennél a résznél a hall-
gató képzeletében egy olyan 
kép jelenik meg, mint amikor 
az összegabalyodott ejtőernyő 
zsinórjain függő ember spirá-
lis köröket írva zuhan tovább 
a becsapódásig. Filmeken lát-
ni ilyet, de ezek a fickók zseni-
álisan megírtak egy olyan dalt, 
ami szinte lefesti az egész jele-
netet. Érdemes meghallgatni, 
még annak is aki nem kedveli 
az ilyen zenét.

-dh-  

Istenek energiája

Meghívó
NAGYKUNSÁGI KÖNYVBEMUTATÓK

Helyszín: Karcag, Bioszálloda és Bioétterem konferenciaterme – Bajcsy Zsilinszky u. 4.
Időpont: 2012. november 8. 17 óra
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„Mienk a fény, amit lelkünkbe fogadunk,
S a föld, amelyen élünk és meghalunk.”
 (Tamási Áron)

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk,
azt nem feledjük el.”
 (Shakespeare)

Közeledik a Halottak Napja. Emlékezünk. 
Emlékezünk azokra, akik már nincsenek kö-
zöttünk, de szívünkben élnek, s felejteni nem 
lehet őket. Ilyenkor elhunyt szeretteink fe-
lé nagyobb figyelem irányul. Sírjaikat rendbe 
tesszük, temetőinket elborítják az emlékezés, 
szeretet virágai. Mécseseket gyújtunk, s velük 
együtt gondolunk azokra is, akiknek már hoz-
zátartozói nem élnek, de életükkel, tevékeny-
ségükkel hozzájárultak egykoron egy közös-
ség, egy település, egy nemzet sorsának alaku-
lásához, eredményeinek gyarapításához. Rájuk 
is emlékezünk.

Az I. világháború karcagi áldozatairól előbb 
az 1920-as években létrehozott Hősök Lige-
tében emlékeztek, ahová az 1930-as évek vé-

gén a Karcagi Levente Egyesület állított Em-
lékművet. Az Új Katolikus temetőben önálló 
parcellarészen elhelyezett kő síremlékek em-
lékeztetnek az áldozatokra, amelyet az 1920-
as években állítottak. Mindkét emlékhelyet a 

Városgondnokság és az Erdészet dolgozói pél-
daértékűen rendben tartanak. A Levente Em-
lékműnél évenként koszorúzásra kerül sor. 

Madarász Imre (1846-1918) református lel-
kipásztor, a Nagykunsági Református Egyház-
megye esperese, országgyűlési képviselő javas-
latára és szervezőmunkája nyomán  nyitották 
meg 1875-ben a város első óvodáját. Sírhelyét 

a nevét viselő óvodaegység dolgozói egész éven 
át szépen rendben tartják. 

Kátai Gábor (1831-1878) orvos és gyógysze-
rész. Sírkertjét a temetőgondnok és munkatár-

sai tartják rendben. A nevét viselő Kátai Gábor 
Alapítvány elnöke és a kuratórium tagjai éven-
ként két alkalommal helyezik el a megemléke-
zés koszorúját és virágait a síremléknél.

Szentannai Sámuel (1876-1956) a földmíves 
iskola néhai igazgatója, a nagykunsági szikja-
vítás úttörője és családja sírkertjét a nevét vi-

selő Gimnázium és Szakközépiskola munka-
társai, diákjai gondozzák példaértékűen, éven-
kénti szép megemlékezéssel. 

Dr. Szentesi Tóth Kálmán (1875-1946) pol-
gármester. 1903-1918-ig városunk polgármes-

tere. Polgármestersége idején épült a Városhá-
za 1912-ben. Sírjára városunk elöljárói helye-
zik el az emlékezés koszorúját.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő

„Hol sírjaink domborulnak”

A KUNSZÖVETSÉG közleménye
Köszönet a személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési 

adó 1 %-ának felajánlásáért
A Kunszövetség ügyvivő testülete ezúton fejezi ki köszö-

netét azoknak a magánszemélyeknek, akik  személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át, illetve azon vállalkozásoknak, ame-
lyek a helyi iparűzési adójuk 1%-át egyesületünknek aján-
lották fel.

A Fővárosi Bíróság 1999. április 01-jén a Kunszövetséget 
8471 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásá-
ba vette és közhasznú szervezetté minősítette.

Működési köre: kulturális.
Célja: A kun, besenyő, tatár származású emberek összefo-

gása, a kun-kipcsák öntudat, hagyományok és kultúra ápo-
lása valamint az országos érdekképviselet megteremtése.

A helyi iparűzési adó 1%-ának felajánlásából 2010. évben 
152.714 Ft, 2011. évben 110.189 Ft támogatást kapott egye-
sületünk, melyet az alábbiak szerint használtunk fel.

A 2010 évi támogatásból 2011. 10. 31-ig felhasználtunk 
89.418 Ft-ot és tovább tartalékoltunk 63.296 Ft-ot.

A kapott támogatásokat egyesületünk hagyományőrző 
rendezvények és könyvkiadás támogatására használta fel 
2012. október 27-ig.

2011. december 15-én 100.000 Ft-tal támogattuk a Nagy-
kun Bandériumot a Kun Viadal megrendezésében.

2011. december 19-én 50.000 Ft-tal támogattuk Kovács 
János (Mesterszállás) Búcsú c. könyvének kiadását és a 
Túrkevei Kulturális Egyesület által megjelentetett Jegyzőge-
nerációk c. könyv kiadásához összesen 50.000 Ft-tal.

Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat annak reményé-
ben, hogy továbbra is megtisztelik egyesületünket adójuk 
1%-ának felajánlásával.

A Kunszövetség ügyvivő testületének nevében, köszönet-
tel:

Dr. Fazekas Sándor
elnök

Az idei évben, úgy mint az 
elmúlt háromban, ismét elin-
dult a városi bajnokság. Négy 
iskola csatlakozott a küzdel-
mekhez, mely garantálja az 
idei évre is a magas színvo-
nalat. Mindezt egy kilenc he-
tes kemény felkészülés előz-
te meg, mely meg is látszott a 
gyerekek fizikumán, aktivitá-
sán.

1 forduló: 
Györffy - Kiskulcsos 24:18 

(10:13)
Székely (kapus), Nagy R. 

(13), Szabolcsi (2), Keserű B. 
(3), Németh (2), Varga (3), 
Bayarsaikhan (1), ill.: Hercegh 
(kapus), Baráth R. (9), Regényi 
J. (7), Tóth B. (2)

A hosszabb kispadnak kö-
szönhetően megérdemelten 
nyert a Györffy, bár a Kiskul-
csos 35 percig megnehezítet-
te a dolgát. Székely és Nagy 
a második félidőre felébred-
tek „Csipkerózsika” álmukból, 
és 25 perc játékuk elég volt a 
győzelemhez.

Református - Kováts  20:21 
(8:8)

Kiss B. (3), Rácz T. (13), 
Tóth Z. (3), Márkus (1), ill.: 
Ferenczi Z. (13), Varga T. (1), 
Sebők R (3), Majláth M. (3)

Meglepetés eredmény szü-
letett, ugyanis a játékosállo-
mányt figyelembe véve, esé-
lyesebb volt a refi. Védekezés-
ben és támadásban is tudása 
alatt játszott néhány játékos, 
mellyel megpecsételte az isko-
lája sorsát. Ferenczi, és Rácz 
játéka mellett gratulálok Var-
ga Tominak, aki szülinapját 
egy nagyon fontos góllal ün-
nepelte a pályán.

Felhívom a kedves szü-
lők, szurkolók, kézilabda ba-
rátok figyelmét, hogy novem-
ber 19-én hétfőn megyei dön-
tőt játszanak a gyermekek 
a Városi Sportcsarnokban. 
14:00 órakor a Túrkeve, majd 
16:00 órától a törökszentmik-
lósi csapat ellen. Ez egy na-
gyon fontos mérkőzés a gyere-
kek számára, és aki tud segít-
se, biztassa a csapatot.

Balog Zoltán
S.K.E

U14 Kézilabda Városi bajnokság
1. forduló
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Ingatlan
Karcagon, a városközpont-
ban 130 m²-es kertes csalá-
di ház tulajdonostól alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/70-300-
9730.

2 szoba + nappalis csalá-
di ház eladó. Karcag, Deák 
krt. 5/a. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06 
70/310-1751 v. 06/30-245-
7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.

109 m²-es tetőteres, ker-
tes családi ház eladó vagy 
1,5 szobás panelre cse -
r é l n é m  K a r c a g o n  v a g y 
Debrecenben, értékegyezte-
téssel. Tel.: 06/30-857-3805.

87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re is kialakítva, melléképület-
tel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 
06/30-432-5110.

Karcagon, a Gépgyár u. 28. 
sz. alatti 1874 m²-es portán 
1 szoba + konyha + spájzos 
ház eladó. Tel.: 06/70-613-
6785.

Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 
M Ft. Tel.: 59/300-462.

A Kórház úti lakótelepen 
földszinti 3 szobás lakás el-
adó vagy kertes házra cserél-
hető. Tel.: 06/30-567-3947.

Sürgősen, alkuképesen el-
adó 100 m² több generációs 
családi ház. Tel.: 06/20-533-
8934.

Eladó 2,5 szobás családi ház, 
teljes közművesített, 3 -féle 
fűtési lehetőséggel, alsóépü-
let + garázs van. Tel.: 06/30-
483-6705.

Karcag, Zádor utca 28. sz. 
alatt téglából épült családi 
ház eladó. Tel.: 06/70-391-
4295.

Eladó 2 szobás, összkomfor-
tos kertes ház. Akár beren-
dezéssel együtt is. Érd.: Kg., 
Rába u. 51.

3 szobás sorházi lakás a für-
dőhöz közel, reális áron, sür-
gősen eladó. Karcag, Kórház 
u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.

Eladó 2 szobás, összkomfor-
tos kertes ház. Akár beren-
dezéssel együtt is. Érd.: Kg., 
Rába u. 51.

32 m²-es üzlet (büfé) vagy 
más tevékenységre is alkal-
mas eladó a Kórház úti la-
kótelepen. Érd.: Kg., Ágota 
u. 1/a. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.

Két szoba összkomfortos 
kertes családi ház vasúthoz, 
buszhoz közel eladó 8 M Ft-
ért. Tel.: 06/30-827-6753.

Albérlet
Karcagon, főtér közeli, egy 
szobás, összkomfortos lakás 
kiadó. Tel.: 06/30-647-7370.

Társasházi lakás albérletbe 
kiadó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 
10/a.

Állás
Nyugdíjas férfi személyi és 
vagyonőri vizsgával mun-
kát keres. (Nappali-éjjeli 
őri munka is érdekel.) Tel.: 
06/20-540-5567.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományosan igazolt prog-
ram az egyéni és a társadal-
mi problémák megoldásá-
ra. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu

Hévízen gyógyfürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 év-
re szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 06/59-312-005 v. 
06/30-583-4708.

Eladó 2 db 160 x 140-es re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.

Eladó 2 db kétszemélyes he-
verő, 1 db gyerekheverő, új-
szerű állapotban konyha-
bútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új 
fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.

Eladó 1 db 2 tálcás mosoga-
tó szekrény, 5 polcos TV áll-
vány, 2 db függöny karnis, 1 
db ufo lámpa, 1 db vasaló-
deszka, 1 db konyhai asztal 2 
székkel. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).

Zsolnai süteményes készlet 
(három gráciás) eladó. Tel.: 
06/30-384-0490.

Szobabicikli, kávé-teafőző, 
Dolce Gusto kávéfőző, var-
rógép eladó. Tel.: 06/70-423-
7568.

Gyermekheverők, sezlon, 
palackos gáztűzhely, Siesta 
kályha, gázpalackok és olaj-
radiátor eladó. Tel.: 06/30-
475-9754.

Siesta kályha és jó állapotú 
ablakszárnyak eladók. Tel.: 
06/30-645-0694.

Eladó kisebb, nagyobb tuja-
fa; kukorica virág és más szo-
banövények. Kétsínes 2,40 
cm-es függönytartó, gázpa-
lack. Tel.: 59/314-299.

Eladó acélfelni Renault 13-
s, Nissan 14-es; tetőcsomag-
tartó: Suzuki, Astra, Renault 
Megánra. Peugeot 405 die-
sel hengerfej, sebváltó, lám-
pák; Astra 1.6 benzines hen-
gerfej, sebváltó. Tel.: 06/30-
363-7951.

380-as kovácsfúvó, 220-as 
trafo, üstház, utánfutó féder, 
ásók, kapák, gereblyék, csá-
kányok, villák, fejszék, ka-
lapácsok, fogók, húsdará-
ló, mákdaráló, diódaráló, fú-
rótokmányok, zárak, üllőbe-
tétek, stb. eladók. Érd.: Kg., 
Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-
532-6644.

22 kg gázpalack és 2 db bo-
roshordó eladó. Érd.: Kg., 
Ágota u. 1/a. Tel.: 59/314-016 
vagy 06/30-226-3198.

Használt babakocsi és rácsos 
kiságy eladó. Tel.: 06/30-254-
7635.

S i e m e n s  e l ö l t ö l t ő s , 
Whirlpool felültöltős mosó-
gép, Zanussi hűtő, 165x70 
R14-es téli gumi acélfelnivel 
(5 lyukas), 4 részes szekrény-
sor, 2 db fotel eladó. Tel.: 
06/30-570-4898.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cip-
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, jelzálog hitel, 
stb.) Ne késlekedjen, kérjen 
segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
Régebbi tárgyait, bútorait, 
forgalomból kivont pénze-
ket, régi pénzeket, bármilyen 
nemű hagyatékait felvásá-
rolom. Régi 200 Ft-ost is vá-
sárolok. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30-605-3521.
Ásást, fabehordást, felvá-
gást, stb. vállalok. Tel.: 06/70-
350-5308.
Fakivágás, felvágás, haza-
szállítás. Tel. : 06/30-336-
6142.
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOK AT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Merci Vitoval munkát kere-
sek! Tel.: 06/30-363-7951.
Széchenyi pályázatra alkal-
mas Kft. eladó! A cég 2010-
ben alakult, akár 50 M Ft-
os hitelhez juthat a Német 
nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére 
hajvágást, dauerolást, haj-
festést vállalok (30 éves gya-
korlattal rendelkezem). Tel.: 
06/30-447-3918.

Apróhirdetés

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszek-
tor és az élelmiszeripar valamennyi szereplője 
számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése 
érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 
2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Ag-
rárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) 
található on-line regisztrációs felületen beje-
lentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 
a kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizet-
ni az ott közzétett számlaszámra. 

Regisztrációra köteles minden természetes 
és jogi személy (őstermelő, családi gazdálkodó, 
egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb), aki/
amely agrárgazdasági tevékenységet folytat.

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét 
a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. mellék-
lete tartalmazza.)

A regisztrációval kapcsolatban a gazdálko-
dók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as 
zöldszámon (hétfőtől-csütörtökig 8,00 órától 
16,30 óráig, pénteken 8,00 órától 14,00 óráig). 

Az elektronikus regisztráció elvégzésében a 
Kamarai tanácsadó  az alábbi elérhetőségen, 
előzetes időpont-egyeztetés után nyújt segítsé-
get:

Kamarai Iroda: Csütörtök: 08:00-16:00                      
elérhetőség:30/284-5258 (Dózsa Gy. u.24)

Továbbá felvilágosítás és segítségnyújtás a 
Falugazdász Irodában is kérhető a meghir-
detett ügyfélfogadási időben! (elérhetőség: 
Asztalosné Csikós Ildikó 30-326-5821)

Mindenki hozza magával őstermelő iga-
zolványt, EV igazolványt vagy cégbejegyzést! 
Szükséges még MVH-s regisztrációs szám, 
adószám, email cím (ha van!) és telefon szám! 

Nagy László
Kamarai tanácsadó

FELHÍVÁS
kötelező agrárkamarai regisztrációra
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2012. november 2. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kocsis Csaba kiállítása
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Karcagi Hírek
 - Temetői út
 - Diákok október 23.-i mű-

sora
 - Megemlékezés a Lovag 

udvarban
 - Nemzetközi karate ver-

seny
 - Új orgonán játszott Rá-

kász Gergely
 Háttér 
 Téma: az új orgona 
20.20  Testületi ülés – közvetítés a 

városházáról

2012. november 6. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20.30 Őszi Folklór Fesztivál 

Tiszaszentimre 2012

2012. november 8. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Rocktáv
 Téma: Karcfeszt
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Vendég: Budai Gyula
 Karcagi Hírek
 - Kóbor lovak Berekfürdőn
 - Kulturális örökség napja
 - Domján gazda határkör-

kép
 - Szeméttelep sajtótájékoz-

tató + riport
 Háttér 
 Vendég: Kovács Szilvia al-

polgármester
 Téma: aktuális események
20.20  Projectnyitó

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Tóth Nikolett – Palásti Fe-
renc
Kg., Pálya u. 16. 
 Hanna Nikolett
Kinczel Tünde Krisztina – 
Harsányi Gábor
Berekfürdő, Móricz Zs. u. 
20.  Lilien

Halálozás

Andrási Kálmán
 Karcag (1944.)
Medgyesi Jánosné (Szabó 

Mária)
 Karcag (1919.)
Szopkó Józsefné
 Karcag (1937.)

Labdarúgás

November 1. csütörtök
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

November 2. péntek
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

November 3. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

November 4. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

November 11. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Mezőtúr 4:0 (3:0)
Karcag, 50 néző. Jv.: 

Benyovszki Z. Segítői: Nagy G., 
Győri L.

Karcag: Moga (Oros), Lázók 
A., Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Szívós G., Erdei (Csatári), Szívós 
Gy., Szentannai, Székely, Szőke 
R. (Balla)

Edző: Orosz István
A negyedik percben Lázók és 

Erdei volt a labda útja, majd Szé-
kely elé került a labda, aki egy 
csel után a 16-osról a bal alsó sa-
rokba lőtt (1:0). A huszonnyolca-
dik percben egy védő kézzel ért 
a labdához – 11-es. A büntetőt 
Szőke R. rúgta a jobb sarok fe-
lé, de Kontér azonban megfog-
ta. A harmincadik percben Er-
dei elment a jobboldalon, majd 
a kapu elé ívelt és a jókor érke-
ző Szőke R. közelről a kapu kö-
zepébe fejelt (2:0). A negyven-
egyedik percben Szívós G. át-
adását Székely egyből a jobb alsó 
sarokba helyezte (3:0). Az ötven-
negyedik percben egy balról ér-
kező beadást Szőke R. közelről 
rálőtte, de egy védőről szöglet-
re pattant. A hetvenedik percben 
Lázók jobbról beadott, amit Szé-
kely továbbított Szőke R. elé, aki 
a jobb sarokba lőtt (4:0).

Jók: Szőke, Székely ill. Varga, 
Barna, Vida.

Orosz István: Végre sikerült 
magabiztosan nyerni.

Erdősi Gyula: Ebben az ösz-

szeállításban ma ennyire vol-
tunk képesek, bár a gólarány 
túlzott.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Mezőtúr 1:0

Utánpótlás bajnokság

U 15-ös korosztály: Karcag – 
Debreceni SI 1:4

Karcag: Bajusz, Farkas I. 
(Majláth), Mészáros (Szendrei), 
ester, Tóth F., Terjék, Nábrádi, 
Kovács F. (Örsi), Balogh J., 
Györfi (Szabó E.), Balogh D., Ba-
kó J.

Edző: Kemecsi László
Góllövő: Balogh J.
Kemecsi László: Vasárnap az 

egyik bajnokesélyes ellen lép-
tünk pályára. Mind fizikálisan, 
mind játékban fölénk nőttek – 
reális eredmény született.

U 13-as korosztály: Karcag – 
DVSC 2:6

Karcag: Karsai, Csontos, Tóth 
G., Nagy D., Erdős, Katona, 
Balajti, Moga, Tóth R., Farkas, 
Balla

Cserék: Czinege, Kiss, Szabó I.
Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Tóth R., Katona
Moga Lóránt: Sajnos a mai 

mérkőzésen ajándékoztunk öt 
gólt a Lokinak. Jó házigazdák 
voltunk.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:

 2012. 

november 5., 

(hétfő)

12 óra

Mindenszentek táján
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a Mindenszen-

tek napja táján megszaporodó jogsértésekre. Kérünk minden-
kit, hogy aki a temetőkben, illetve a temetők környékén gyanús 
személyeket lát mozogni, az jelezze a rendőrség felé.

A rendőrség fokozottan ellenőrzi a temetők és a temetői par-
kolók környezetét, tudjuk azonban, hogy ilyenkor olyan embe-
rek is árulnak virágot, akik nem biztos, hogy azt maguk nevel-
ték vagy vásárolták, hanem a temetőből, a síron elhelyezett vi-
rágokat lopják el és azokat kezdik árusítani.

Ezzel kapcsolatban nagyon szigorú fellépést hirdettünk meg, 
és október 23-ától kezdve nagyon szigorúan ellenőrizzük a te-
metők környékét. Október 24-én a Déli temetőben egy déli kül-
városi nőt értek tetten, aki egy sírról ellopta az ott elhelyezett 
virágokat. Ezt a tettét húszezer forintos helyszíni bírsággal „ju-
talmazta” az intézkedő járőr.

Nagy port vert fel, amikor kb. két hete a karcagi piacon egy 
idősebb mozgássérült pénztárcáját vette el az a férfi, akit akkor 
őrizetbe is vettek, és rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottkénti kihallgatásra is került. Három nap őrizet után 
szabadon bocsátátották. Október 22-én délután ugyanez a fér-
fi egy idős urat állított meg az utcán. Azzal az ürüggyel, hogy 
ruhát kínál eladásra, elterelte az idős úr figyelmét és a zsebé-
ből kiemelte a tárcáját a pénzével és az irataival. A forró nyo-
mon induló felderítés során beazonosították, hogy a két eset-
ben ugyanaz a személy gyanúsítható az elkövetéssel. Mivel fel-
kutatása a városban eredménytelen volt, a Karcagi Rendőrka-
pitányság elfogató parancsot bocsátott ki ellene. Ennek alapján 
a múlt héten a BRFK 8. kerületi járőrszolgálata elfogta a férfit, 
akit hamarosan hazaszállítottak, kihallgattak és beismerő val-
lomást tett. Egy nap múlva gyorsított eljárással került bíróság 
elé.

A Takács Pé-
ter úti tagóvo-
dában 2012. ok-
tóber 12-én dél-
előtt került sor a 
már hagyomány-
nyá vált „Pöttöm 
fogadó” megren-
dezésére. Ezen 
a nyílt délelőt-
tön az óvodában 
együtt tevékeny-
kedtek a gyere-
kek és szüleik. A szülők bete-
kintést nyertek az óvoda min-
dennapi életébe.  Örömmel 
kapcsolódtak be a csoportok-
ban zajló tevékenységekbe. A 
dajka nénik almás süteményt 
sütöttek és nagy szeretettel kí-
nálták a gyerekeket és a fel-
nőtteket. Az udvaron került 
sor a legkisebbek köszöntésé-
re. A versek és dalok elhang-
zása után közös körjátékkal fe-
jezték ki összetartozásukat. Az 
óvodások nagy örömére ugrá-
ló vár állt az óvoda udvarán. 
A „Mosolybirodalom” Alapít-

vány munkatársai arcfestéssel 
és lufi hajtogatással kedvesked-
tek a gyerekeknek. Lehetőség 
nyílott nyaklánc és karkötő fű-
zésére. Megköszönjük a szülők 
támogató segítségét és aktív 
részvételét. Óvodánk rendez-
vényeit rendszeresen támogatja 
Andy és Karcagi Nagy Zoltán, 
aki egyben körzetünk önkor-
mányzati képviselője. Köszön-
jük kedves műsorukat, mely 
örömöt okozott gyermeknek és 
felnőttnek egyaránt.  

Posztósné Kovács Éva
tagóvoda vezető

„Pöttöm fogadó” – új gyermekek 
köszöntése


