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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az elmúlt héten, október 15-
én délután a Városháza dísz-
termében Rózsa Sándor jegy-
ző elnöklete alatt  tartott ülé-
sen dr. Zsembeli József, a helyi 
választási bizottság elnöke is-
mertette a 2010. október 3-án 
megtartott helyhatósági vá-
lasztás karcagi eredményeit, s 
adta át a megválasztott polgár-
mester és a képviselők megbí-
zóleveleit. Ezek szerint a város 
polgármestere Dobos László 
(FIDESZ-KDNP), a képviselő-
testület tagjai: 1. sz. választó-
kerület: Molnár Pál (FIDESZ-
KDNP), 2. sz. vk. Kovács Sán-
dor (FIDESZ-KDNP), 3. sz. 
vk. Kovácsné Kerekes Kata-
lin (FIDESZ-KDNP), 4. sz. 
vk. Gyurcsek János (FIDESZ-
KDNP), 5. sz. vk. Dobos Lász-
ló (FIDESZ-KDNP), 6. sz. 
vk. Karcagi-Nagy Zoltán Im-
re (FIDESZ-KDNP), 7. sz. 
vk. Csányi Sándor (FIDESZ-
KDNP), 8. sz. vk. Pánti Ildi-
kó Anna (FIDESZ-KDNP). A 
kompenzációs listáról bejutot-
tak: Andrási András Pál (Job-
bik Magyarországért Mozga-
lom), dr. Lukács László György 

(Jobbik Magyarországért Moz-
galom), dr. Kapusi Lajos (Kar-
cagi Ipartestület). A Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat tagjai: 
Kiss Irén Borbála (FIROSZ); 
Tóth Anita Tünde (FIROSZ), 
Varga István Mici (FIROSZ), 
Varga Istvánné (FIROSZ). A 
megbízólevelek átadása, és Do-
bos László polgármester beszé-
de után kezdődő alakuló ülé-
sen két bizottság létrejöttéről 
döntöttek a városatyák: Ügy-
rendi és Jogi Bizottság: Csányi 
Sándor (elnök, és egyben a bi-
zottság tagja), Molnár Pál (bi-
zottsági tag), Kovács Sándor 
(bizottsági tag), dr. Lukács 

László György (bizottsági tag). 
Pénzügyi, Fejlesztési és Mező-
gazdasági Bizottság: Karcagi-
Nagy Zoltán (elnök, és egyben 
a bizottság tagja), Kovácsné 
Kerekes Katalin (bizottsá-
gi tag), Molnár Pál (bizottsági 
tag), Andrási András (bizott-
sági tag). A további bizottságo-
kat a 2010. október 21-i önkor-
mányzati ülésen alkotják meg.

Dobos László polgármester 
ez alkalomból elmondott be-
széde a 4. oldalon olvasható.

Elek György

Megalakult az új testület

Folytatás a 4. oldalon

Meghívó

Időpont: 2010. október 23.
 9:50 a Kossuth téren
 Országzászló felvonása

 Közreműködnek: a Kovást Mihály Huszár Emlékraj huszárjai
10:00 a református templomban
 ünnepi istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor vezetőlelkész
11:00 a Városháza előtti téren
 emlékünnepség, koszorúzás

 Nemzeti ünnepünket méltatja: 
Balog Zoltán, 
Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkár

 1956, Te csillag – A szabadság születése

 Zenés irodalmi műsor
 Közreműködnek: a Budapesti Theatrum Hungaricum művészei: 

Beczásy Áron, Kiss Andrea, Losonczi Ilona és Varga András
 Koszorúzás

 a városháza falán elhelyezett emléktáblánál
12:30 az Északi temetőben
 koszorúzás

 Kemény Pál, a forradalom karcagi mártírja sírjánál
 Emlékező beszédet mond: Nt. Nagy Béla lelkész-vallástanár
17:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ hangversenytermében
 ünnepi hangverseny

 Közreműködik: a Bartók Vonósnégyes
 A belépés díjtalan.
19:00 a Karcagi Ifjúsági Házban
 A Nap utcai fiúk

 című színes magyar film vetítése
 Rendezte: Szomjas György
 A belépés díjtalan.

Karcag Város Önkormányzat és Polgármesteri 
Hivatal,

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és 
a Karcagi Ifjúsági Ház 

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves 
Családját 

az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 54. 

és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 21. évfordulója 
tiszteletére rendezendő városi 

ünnepségre

A Györffy István Általános 
Iskolában nem is olyan na-
gyon régen kezdődött a nép-
tánc oktatása. Az ötlet életre-
valóságát azonban nemcsak 
az iskolai fakultáció megszer-
vezése mutatja, hanem az a 
tény is, hogy a Déryné Műve-
lődési Közponban mára, en-
nek hajtásaiként, több – szám 
szerint hat – néptánccso-
port is tanyát vert. Ők hatan 
– a Toporgók, Zsiba, Bokré-

ta, Kopogók, a Pántlika és az 
Iringó – mindösszesen 140 
tagot számlálnak. A lelkes és 
komoly munkát jól mutatja 
az is, hogy az idén az elmúlt 
tíz hónapban nyolcvan fellé-
pésük volt Karcagon, a me-
gyében vagy az ország vala-
mely távolibb településén. A 
legutóbb a Bokréta, a Kopo-
gók és Pántlika lépett szín-
padra Karcagon, a művelődé-
si központban. A telt ház előtt 
bemutatott műsoruk nagy si-
ker volt.

A Bokréta, a Kopogók és a Pántlika
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Közéleti szilánkok

Sorok egy régi 
lapból…

A jelenlegi parlamenti patkó bal-
oldaláról jó néhányan még mindig 
poénkodnak a miniszterelnök úr forra-
dalmi jelzőjén, amellyel a 2010-es vá-
lasztásokat illette. Pedig, ha belelapoz-
nának a Néphadsereg c. lap 1956. októ-
ber 29-ei számába és elolvasnák a „Ha-
zugság ország helyén - igazság ország” 
c. írást, meglepődnének. Az akkori cikk 
írója nem sejthette, hogy 54 évvel ké-
sőbb – szinte szóról szóra – ugyanazt 
leírhatná.

Így kezdődik: ”Szaggatjuk magunk-
ról a múltat, egy dicső nemzet méltó-
ságával mossuk le  homlokunkról a rá-
kent gyalázatot. Kipusztítjuk életünk-
ből mindazt, ami egy időtlennek tűnő 
évtizeden át szégyenpírba borította a 
becsületes magyar ember arcát.

Hazudták, hogy szabad nép va-
gyunk, hazudták, hogy jól élünk, ha-
zudták, hogy ”tiszta lapot” nyitunk az 
ország történetében. S kegyetlen erő-
vel követelték, hogy sárba tiporva nem-
zeti büszkeségünket, azt higgyük el, azt 
cselekedjük vakon, bután, elkábulva, 
ami ellen becsületünk minden porciká-
ja tiltakozott. Szívünk és józan eszünk 
azt mondta: hazugság a szavuk. (…) De 
most vége, örökre vége a hazugság dő-
zsölésének. A nép magára ébredésének 
tragikus, de mégis oly felséges óráiban 
mindenki megtanulhatta, hogyan sza-
badítja ki magát a nemzet a hamisság, 
a félrevezetés fojtó hálójából.

Most azt dörgi a magyar: az igaz-
ság országa legyen a hazugság helyén. 
Az igazság legyen a program és a terv, 
a szó és a tett! Félre a körmöntfont ra-
vaszkodókkal, a karrieristákkal és po-
zícióhajhászókkal, félre mindazokkal, 
akik hitványságukat hazudozással akar-
ják elleplezni az emberek színe előtt.

A nép nagylelkű, és bizakodó. Az új 
nemzeti kormány többségében a maga 
hívét látja, ezért megadja az időt, alkal-
mat, és lehetőséget, hogy ez a kormány 
munkához lásson, tettekkel állhasson a 
nyilvánosság elé. Bizakodó, mert az el-
ső intézkedések őszinte tetszésével ta-
lálkoznak. Most a helyes intézkedések 
gyors végrehajtását és folytatását várja, 
amelyekben  az igazság kerekedik felül 
minden szennyen, hazugságon, em-
bertelenségen….” Eddig az idézet, me-
lyekből csak a napi történelmi aktuali-
tásokat hagytam el, de a mondanivaló 
lényegét azt hiszem nem kell kommen-
tálnom. A dátum pedig jelzi, hogy ak-
kor, amikor ezek a sorok megjelentek, 
már hat nappal a forradalom kirobba-
nása után vagyunk.

Még egy másik párhuzam: akkor is 
folyt adománygyűjtés és akkor is példa-
mutató összefogás volt - persze akkor 
- a forradalom áldozatai családjainak 
megsegítésére. Az akkor 27 éves Gom-
bos Katalin színművész (Sinkovits Im-
re felesége) később így emlékezik visz-
sza: ”…Az utcasarkokon kitéve kis pa-
pírdobozok, ráírva, hogy kinek gyűjte-
nek, melyik elesett felkelő családjának. 
Nem őrizte senki, és mindenki dobott 
bele néhány forintot…”     

- ács -

HÍREK

A Jászkun Kapitányok 
Nyomában 

projekt részeként megújult 
a Hizly ház, mely 2011 ja-
nuárjától, mint Nagykun 
Látogatóközpont várja a 
vendégeket. A belső attrak-
ciós tér kialakítása folya-
matban van. 
Szeretnénk a „polgári szo-
ba” enteriört személyes tár-
gyakkal gazdagítani. Ezek 
pl.: személyes hangvéte-
lű képeslap, levél, családi 
iratok, fotók, emlékkönyv, 
kesztyű, pipa, pipere hol-
mik, alsónemű, kalap, 
zsebkendő, szemüveg, ba-
baholmi, gyerekjáték, stb., 
valamint régi íróasztalok, 
székek, fogasok. 
Amennyiben munkánkat 
segíteni tudja, kérem ke-
ressen meg.
Köszönettel: Nagy Emese 
Tel.: +36/20-263-7444.

Figyelem!

A Vöröskereszt Karcagi Te-
rületi Szervezete véradást 
szervez 2010. október 27-én 
(szerdán) 8-13 óráig a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket.

Vöröskereszt területi 
szervezete 

Sajtóközlemény
A Karcagi Nagykun Város-

védő Egyesület a 2009. év fo-
lyamán az iparűzési adó 1 
%-ból 19.318 Ft összegű jutta-
tásban részesült. A fenti ösz-
szeget a 2010. évben használ-
tuk fel a Múzeum kerítésének 
festékanyagának megvásárlá-
sához.

Győrfi Sándor
elnök

Szülői Tájékoztató
Előkészítő foglalkozá-

sok indulnak reformá-
tus iskolánkban, nagycso-
portos óvodások részére, a 
2011/2012-es tanévre.

Szülői megbeszélés idő-
pontja: 2010. október 25. 
(hétfő) 17:00 óra.

Helye: református isko-
la, I. emelet (Karcag, Kál-
vin u. 2.)

Telefon: 59/400-577
Minden érdeklődőt sze-

retettel várunk.
Iskolavezetés

Az autóval közlekedők már 
szeptember elejétől megfigyel-
hették, észlelhették vagy (meg)
tapasztalhatták, hogy a város 
területén, vagy a nagyobb or-
szágutak bizonyos szakasza-
in (beleértve a 4. sz. főutat is) 
gyakoriak lettek a traffipaxos 
ellenőrzések (és a sebességha-
tárt túllépőkkel szembeni in-
tézkedések, bírságolások). A 
Karcagi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti alosz-
tályának vezetője, Antal Júlia 
százados elmondása szerint a 
fokozott ellenőrzésnek meg is 
lett a hatása, mert a halálos ki-
menetelű balesetek számában 
az utóbbi időkben 50 százalé-
kos, az össz balesetek számá-
ban 30 százalékos csökkenés  
következett be. 

A fegyelmezési szándék ha-
tása tehát nyilvánvaló, már 
az út mellett parkoló rendőr-
autó látványa is „megfogja”, a 
megengedett sebességhatárok 
között tartja a forgalmat. Az 
eredmények megőrzése, a biz-
tonságosabb közlekedés tar-

tósítása céljából a rendőrség 
most – a megyei célkitűzés ré-
szeként – a lakosság vélemé-
nyét is kikéri a sebességmérés 
helyszíneiről.

- Várjuk a karcagiak, illet-
ve a kapitányság intézkedé-
si területén élők jelzéseit ar-
ról, hogy hol tartják a legfon-
tosabbnak a sebességmé-
rő felállítását – tájékoztatta a 
Hírmondót Antal Júlia száza-
dos. - A javaslatokat a Karcagi 
Rendőrkapitányság e-mail cí-
mére – karcagrk@jasz.police.
hu – küldhetik el. 

- Mi a célja ennek a kezde-
ményezésnek?

- A lakosság részéről elég 
sok észrevételt hallunk a bal-
esetveszélyes útszakaszok 
megállapításával kapcsolat-
ban. Ezzel mindenki lehető-
séget kap arra, hogy megjelöl-
je az általa balesetveszélyesnek 
ítélt útszakaszt. Ezeket a hely-
színeket a traffipax felállítá-
sánál figyelembe fogjuk ven-
ni. Tehát a mondott e-mail cí-
men, de telefonon is várjuk a 
javaslataikat.

Elek György 

Sebességmérés – lakossági javaslatra
Cím: karcagrk@jasz.police.hu

A hétvégén – október 16-
án szombaton – a Kiskulcsosi 
városrész adott helyet a Ma-
gyar Országos Diákolimpia 
duatlon (futás és kerékpáro-
zás) országos döntőjének. Or-
szágos versenyről lévén szó, 
minden megyéből érkeztek 
versenyzők, s ahogy Szepe-
si Tibor, a Sportlétesítmények 
vezetője elmondta, az általá-
nos iskola első osztályától kez-
dődően és a végzős középisko-
lásokig bezárólag mintegy 860 
nevezés érkezett. Tehát kö-
zel kilencszáz duatlonista ver-
senyzett a korosztálynak meg-
felelő távokon. Az egész nap 
tartó küzdelem szép karca-
gi sikereket is hozott. Futó Ta-

más, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium tanulója 
országos egyéni első helyezett 
lett, a Kiskulcsosi Általános 

Iskola és a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium csapata pedig 
dobogós helyezést ért el.

Elek György

Duatlon országos döntő Karcagon

Október első felében a Vö-
röskereszt Karcagi Szervezete 
és Karcag Város Önkormány-
zatának összefogásában két ze-
nei rendezvény is szerveződött 
az árvízkárosultak megsegíté-
sére.

Október 8-án este a Déry-
né Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ adott helyet az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Intézmény jótékonysá-
gi koncertjének, ahol az iskola 
tanárainak és növendékeinek 
közreműködésével szólalhatott 
meg egy nagyon szép és szín-
vonalas műsor. Ezen az estén 
101 db támogatói jegy került 
eladásra 50500 Ft értékben.

A második rendezvényre ok-
tóber 16-án, az Ifjúsági Ház 
épületében került sor, ahol a 
karcagi Brakeshoes Band és a 
soproni Blues Floor zenekar-
ok szolgáltatták a kiváló rock 
and roll és blues muzsikát. Idő-
sebbek és fiatalok egyaránt jól 
érezték magukat a koncerte-
ken. Ez alkalommal 79 db  tá-
mogatói jegyet sikerült eladni 
39500 Ft értékben. 

Így a két koncert alkalmával, 
együttesen 90 ezer forint fel-
ajánlás gyűlt össze, amelyet a 
Vöröskereszt a megfelelő csa-
tornán juttat el a rászorultak 
részére.

A rendezvényeket támo-
gatták: Karcag Városi Önkor-
mányzat, Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ, Karca-
gi Ifjúsági Ház, BF Security, 
Karcagi Nyomda Kft., Es-
sen Kft, Nagy János - Sárga-
ház Vendéglő, Karcag Tele-
vízió, Mediátor Tv, Karcagi 
Szuprtinfó, Karcagi Hírmon-
dó.

A szervezők ezúton szeret-
nének köszönetet mondani a 
rendezvények támogatóinak, 
valamint, és nem utolsó sorban 
a Vöröskereszt önkénteseinek, 
akik önzetlen munkájukkal já-
rultak hozzá a programok le-
bonyolításához.  

Két műsorral az árvízkárosultakért
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Par la men ti Nap ló

Két választás, valamint egy 
súlyos vörösiszap-katasztró-
fa után a parlament ezen a hé-
ten ismét a gazdasági ügyek-
re összpontosított. A kormány 
benyújtotta második akció-
tervét, amelyben válságadók 
bevezetését, a nyugdíjak vé-
delmét, takarékosabb állami 
működést javasol. A minisz-
terelnök a múlt héten már be-
jelentette, hogy az idei évben 
a válság okozta hiány növe-
kedése miatt rendkívüli adó-
kat kell kivetni, átmeneti idő-
szakra, három esztendőre. Mi-
vel az emberek már épp elég 
megszorítást szenvedtek el eb-
ben az évben, rájuk nem lehet 
újabb terheket rakni. Vannak 
azonban olyan ágazatok, ame-
lyek nyereségesen működtek a 
válság éveiben is, így ezektől a 
vállalatoktól kell többlet terhet 
kérni.

A válságadók három terüle-
tet érintenek, a telekommuni-
kációs (távközlési), az energia, 
valamint a multinacionális 
kereskedelmi szektort. Ezek 
azok a területek, ahonnan a 
válság és a katasztrófák (árvíz 
és vörös iszap) miatt kieső be-
vételeket pótolni lehet. Nye-
reséges ágazatokról van szó, 
ahol a profit egy részét kell be-
fizetni az államkasszába. Per-
sze ilyenkor jön a kérdés: Va-
jon nem a fogyasztó látja ká-
rát a távközlési, vagy energia 
cég adójának? A válasz egyér-
telmű: csak akkor, ha az állam 

nem lép fel a közösség érdeké-
ben, és nem korlátozza a sok-
szor monopolhelyzetben lévő 
cégeket törekvéseikben.

Erre most végre van esély! 
A kormány már működé-
se első hónapjában ellenállt 
az energiaszolgáltatók áreme-
lési szándékának. Az árakat 
befagyasztották, így itt nincs 

lehetőség jelenleg áthárítás-
ra. A távközlésben és a keres-
kedelemben más a helyzet. Itt 
öldöklő verseny van, aminek 
jeleit látjuk a TV-ből és a pos-
taládánkból ránk zúduló rek-
lámözönből is. Ahogy a ban-
koknál nem volt lehetőség az 
éles verseny miatt jelentős ár-
emelésre, hasonló hatást vár-
hatunk a mobilszolgáltatók és 
a multi-bevásárlóközpontok 
esetében is.

Végül hadd említsem meg, a 
nyugdíjpénztárakra vonatko-
zó döntést is, bár erről csak jö-

vő héten szavaz a Tisztelt Ház. 
A kormány számára a kér-
dés itt az volt, lehet-e hagy-
ni, hogy a jövőbeni nyugdí-
jasok pénzével bárki speku-
láljon? A mai helyzet ugyanis 
az, hogy miközben kötelező-
en ezekbe a pénztárakba te-
relték az embereket, és ide fi-
zettetik a nyugdíjjárulékuk 8 

százalékát, azonközben nincs 
állami garancia, egy csőd ese-
tén úszik a nyugdíjas évek-
re félretett pénz. Az elmúlt 
években is veszteségesek vol-
tak ezek a pénztárak, de csak 
2013-tól kezdődnek a kifize-
tések, így ma még nem lehet 
tudni, mekkorák is ténylege-
sen a vagyonvesztések. Ezért 
is függeszti fel a kormány a 
magánkasszás befizetéseket, 
és nyitja meg a visszalépés le-
hetőségét a tagok számára.

Varga Mihály

Közérdek képviselete a magánérdekek helyett

TŰZKAKAS

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 23-24. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Október 30-31. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Lakóház tűz Kunmadarason
Október 13-án, 13 óra 40 

perckor vonult a Karcag I. és 
a Karcag Vízszállító Kunma-
darasra. A jelzett helyen egy 
10x8 méteres lakóház kony-
hája és a benne lévő tárgyak, 
bútorok égtek. A kiérkező 
egységek gyors és szaksze-
rű beavatkozásának köszön-
hetően az épületből egy idős 
személyt kimentettek, akit 
a mentősök elláttak és kór-
házba szállítottak. A menté-
si munkálatokban részt ve-
vő 8 tűzoltó légzőkészülék és 
1 db „D” sugár használatával 
a tűz továbbterjedését meg-
akadályozta és alig pár perc 
alatt el is oltotta.

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

TŰZOLTÓSÁG 

Nyugdíjas találkozó
2010. november 5-én (pénteken) 16 órakor az ESSEN 

Kft.-nél (volt tanyasi kollégium) nyugdíjas találkozót szer-
vezünk azoknak, akik az egészségügyben dolgoztak.

Jelentkezés és bővebb információ: Simonné Ági (59/401-
354), dr. Jeneiné Terike (59/311-531), Bogdánné Magdika 
(59/313-571), Mándiné Jucika (59/313-004).

Gyűjtés
A Karcagi Ipartestület a vörös iszap károsultjai részére 

gyűjtést szervez.
Kérünk mindenkit, aki segíteni szeretne, az Ipartestület 

székházában jelentkezhet (Bajcsy-Zs. u. 2.).
Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy elsősorban 

pénzbeli adományokra lenne szükségük a károsultaknak.
Az Ajka-Devecser és Térségi Ipartestülettel felvettük a 

kapcsolatot és az ő iránymutatásuk alapján adjuk át az ado-
mányokat a károsult ipartestületi tagoknak.

Segítő szándékukat előre is köszönjük.
Tisztelettel:

Kurucz István
Ipartestület elnöke

A Magyar Vöröskereszt gyűjtést szervez a 
vörösiszap-katasztrófa károsultjai megsegítésére

Számlaszám: K&H Bank 1045004-00026547-00000000
Közlemény: „ISZAP”
Segélyvonal: 1749 (minden hálózatból hívható)
Megyei Szervezetünk várja a lakosság felajánlását: tartós 

élelmiszer, ásványvíz, kizárólag gyermekruházat (tisztára 
mosott, korcsoport szerinti megjelöléssel, válogatással).

Várjuk azon vállalkozók jelentkezését, akik az összegyűj-
tött adományok elszállításában, azok célba juttatásában se-
gítségüket felajánlják!

A gyűjtéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon le-
het érdeklődni: Nagy Sándorné 06/70-933-8480 (Karcag-
Kisújszállás-Túrkeve).

Tisztelt Képviselők!
Szeretném őszinte gratulációmat kifejezni a 2010. őszi ön-

kormányzati választáson elért eredményekhez.
Az elkövetkezendő négy évre kívánok Önöknek nagyon 

sok sikert, kitartást, és főként eredményes munkát.
Külön szeretnék gratulálni Dobos László polgármester 

úrnak.
Lovag Varga István Mici

GRATULÁCIÓ
Ezúton szeretnénk gratulálni a Karcag Városi Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat képviselőinek megalakulásuk al-
kalmából.

Külön gratulálni szeretnénk Varga István Micinek, aki 
továbbra is a Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Kívánunk munkájukhoz nagyon sok sikert és bízunk 
benne, hogy továbbra is segít minket.

A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kép-
viselői: Varga István elnök

 Kiss Irén Borbála elnök helyettes
 Varga Istvánné képviselő tag
 Tóth Anita Tünde képviselő tag

Karcagi Romák

Október folyamán a Városgondnokság megkezdte a közterü-
letek őszi tisztogatását. A munkák során nemcsak nagy meny-
nyiségű falevelet távolítanak el, hanem a vízelvezető árkok ta-
karítását is elvégzik. Képünk a Déli temetőben készült.

Őszi nagytakarítás
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Október 25-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emele-
ti klubtermében Ifj. Dr. Wolf 
György lesz a kör előadója, 

aki Iránba tett látogatásáról 
számol be képek vetítésével. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Iráni utazás

2010. október 15-én a Megye-
házán Dísztermében megtartotta 
alakuló ülését a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés. A 
húsz fős testület Kovács Sándort 
választotta a közgyűlés elnökévé. 
Főállású alelnökké Borbás Zsol-
tot, társadalmi megbízatású al-
elnökké Dr. Csóor Györgyöt vá-
lasztották a képviselők. 

Az alakuló ülés elején Dr. Gu-
lyás Zoltán, a Területi Választási 
Bizottság elnöke átadta a megvá-
lasztott képviselők mandátumát. 

Kovács Sándor székfoglaló be-
szédében ismertette az általa ve-
zetett megyei közgyűlés előtt ál-
ló legfontosabb feladatokat, va-
lamint szólt a jövőbeni priori-
tásokról. Első helyen említett a 
pénzügyi stabilitás megteremté-
sét, a fizetőképesség fenntartását. 
A közgyűlés továbbra is kiemel-
ten kezeli a fejlesztések, beruhá-

zások megvalósítását. Szorosabb 
együttműködésre törekszik a 
megyében élő lakosokkal, a pol-
gárbarát politikát kívánja erősí-
teni. A megyei elnök fontosnak 
tekinti Jász-Nagykun-Szolnok 
megye rendkívül széles nemzet-
közi kapcsolatainak hatékony ki-
használását is.   Konkrét  feladat-
ként említette továbbá: 
-  Az ingatlanvagyon fejlesztését, 

lehetőség szerint annak továb-
bi gyarapítását, 

- Az energiaracionalizálás foly-
tatását, 

-  A befektetés ösztönzést, 
-  A kultúra szerepének további 

erősítését, 
-  Az egészségügyi ellátás szín-

vonalának fejlesztését, 
- A felsőoktatás megyei intéz-

ményének megőrzését, a szak-
képzés fejlesztését, 

-  A foglalkoztatási adatok javí-
tását, 

-  A közúthálózat fejlesztését, 
-  Az ár- és belvíz veszélyeinek 

csökkentését. 
Beszéde végén Kovács Sándor 

együttműködésre kérte a köz-
gyűlés valamennyi tagját a közös 
feladat, közös munka jegyében. 

Az új megyei közgyűlés tagjai:
- FIDESZ-KDNP: Borbás Zsolt, 

Dobos László, Dr.Juhász Eni-
kő, Kovács Sándor, Leel-Őssy 
György, Molnár Imre, Piros-
ka Miklós, Rózsa Lajos, Sebes-
tyén Ferenc, Sebestyén László, 
Szórád Róbert Mihály. 

- MSZP: Balogh Béla, Dr.Jernei 
Zolán, Rózsa Endre, Serfőző 
István, Tokajiné Demecs Kata-
lin. 

- JOBBIK: Molnár Erzsébet, 
Soós Antal, Szathmári Nor-
bert, Szecsei Attila.

A Karcagi Öregdiákok Bará-
ti Köre az iskolaévvel párhuza-
mos rendezvénysorozatát szo-
kásosan október első szombat-
ján a karcagi gimnáziumi ta-
lálkozójával indítja (ami idén 
okt. 2.-án került sorra).

Mindenek előtt mi öregdiák-
ok hálás köszönettel tartozunk 
egykori iskolánknak, a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégiumnak, 
ami nemcsak helyet ad évente 
rendezett összejöveteleinknek, 
de igen színvonalas műsorral 
is szolgál, sőt ezen túlmenően 
honlapján (www.reformatus.
eu) is megjelennek a velünk 
kapcsolatos tájékoztatások.

Rendezvényünk előkészíté-
sében, sikeres lebonyolításában 
az iskolavezetés és saját szerve-
zésünk mellett sok tanár és di-
ák is jelentős munkát vállalt, 
amit nekik is köszönünk. 

(Gál András fotója)
Összejövetelünk fényét az 

ország különböző helyéről ér-
kezett több mint 120 öregdi-
ák részvételén túl emelte dr. 
Varga Mihály államtitkár, va-
lamint az iskolafenntartó kar-
cagi reformátusegyház részé-
ről Koncz Tibor elnök-lelkész 
részvétele és beszédeik.

De alapvető, hosszú távú 
egybetartozásunkat szimboli-
zálta a négy korábbi igazgató, 
dr. Gyergyói János (1955-57), 
Kurucz János (1973-81), Ke-
gyes Margit (1981-91), és Kato-
na Mihály (1991-92), valamint 
a jelenlegi, Juhászné Zsadányi 
Erzsébet (1996-tól) megjelené-
se is.

Elnökünk, Mikus István pe-
dig néhány aktuális évforduló-
ra emlékeztetett.

Ez alkalommal került sor 
az iskolánkat főgimnáziumi 
szintre emelő Horváth Ferenc 
igazgató lányának, Beniczky 
Ádámnénak, azaz Kató néni-
nek centenáriumi emléktáblá-
ja avatására. Itthoni és cleve-
landi irodalmi és szervező te-
vékenységének méltatására Ke-
gyes Margit vállalkozott.

A találkozó sikere igazol-
ja, hogy az egy éve választott 
új vezetés, a korábbiak nyom-
dokain haladva és segítségé-
re támaszkodva, elsősorban 
Szöllősi János örökös tisztelet-
beli elnökünk gyámolításával, 

igyekszik az öregdiák hagyo-
mányt töretlenül éltetni.

Természetesen nem vélet-
len ilyen erős kötődésünk haj-
dani iskolánkhoz, hisz többsé-
günk nagyon sokat köszönhet 
kitűnő tanárainak. És baráti 
körünk arra is kiváló alkalom, 
hogy ezirányú hálaérzésün-
ket tagdíjjal-adománnyal ró-
juk le, mert ennek nagyobb ré-
sze tanulóinak javára fordító-
dik. Ezért is szeretnénk minél 
több iskolatársunk bekapcsoló-
dását. Jelentkezésüket az aláb-
bi elérhetőségeinken várjuk: 
Mikus István elnök (1026 Bp., 
Nyúl u. 4. Tel.: 06/1-214-5947 
ill. 06/20-921-9055, e-mail: 
mikus42@gmail.com), Király 
Csaba pénztáros (2030 Érd, 
Borszéki u. 15. Tel.: 06/23-367-
416 ill. 06/30-356-4592, email: 
kiraly42@t-online.hu), Bihari 
László titkár (1026 Bp., Bimbó 
u. 216. 7/2, Tel.: 06/1-200-5114 
ill. 06/30-827-6241, e-mail: bi-
hari.laci41@gmail.com)

Tagdíjunk változatlanul 500 
Ft egy évre. A túlfizetéseket, az 
adományokat köszönettel elfo-
gadjuk, és hálás szívvel fordít-
juk iskolánk javára. Számla-
számunk: 11706016-20030322-
00000000 (kérésre csekket is 
küldhetünk).

E lehetőséget megragadva 
szeretnénk minden iskolatár-
sunkat hívni hátralevő aláb-
bi budapesti (Építész Pince sa-
roképületében tartjuk, Bp.VIII. 
Ötpacsirta u. 2.) programja-
inkra: 2010. november 10. Dr. 
Csíkos Sándor színművész 
(Pályám emlékezete), 2010. de-
cember 11. Luca-napi szokásos 
összejövetelünket tartjuk, 2011. 
január 12. Kovács Géza ve-
gyészmérnök (A kunmadarasi 
katonai repülőtér igaz történe-
te 

/az építéstől napjainkig/), 
2011. február 5. Farsang-bú-
csúztató összejövetelünkre hí-
vunk, 2011. március 9. Kabai 
László festőművész (A Nagy-
kunság egy festő szemével), 
2011. április 13. Veres János ta-
nár, igazgató (Senki sem prófé-
ta a saját hazájában), 2011. má-
jus 13. A szokásos Szervác-na-
pi találkozónkat tartjuk.

Csatlakozásotokat szeretet-
tel várjuk.

Bihari László
öregdiák titkár

Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés elnöke

Gimnáziumi öregdiák 
találkozó

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Képviselők!
Tisztelt Önkormányzat!
Először is köszönetet mondok 

a Helyi Választási Bizottság tag-
jainak, a szavazatszámláló bizott-
ságokban tevékenykedőknek és a 
hivatali dolgozóknak, akik mun-
kájukkal lehetővé tették a 2010-
es önkormányzati választás törvé-
nyes lebonyolítását városunkban. 

Továbbá engedjék meg, hogy 
megköszönjem valamennyi ön-
kormányzati képviselő nevében a 
karcagiak megtisztelő bizalmát, 
azt, hogy új vezetéssel ugyan, de 
továbbra is az eddig követett vá-
rospolitikát támogatják. 

Személyesen külön köszönetet 
mondok azért, hogy olyan ember 
nyomdokaiba léphetek, mint dr. 
Fazekas Sándor, aki kiváló mun-
katárs és vezető, mára pedig or-
szágosan elismert politikus. Igyek-
szem a bizalomra rászolgálni.

A választási adatok arányszá-
mai nemcsak megtisztelőek, de 
egyben visszajelzést is jelentenek 
számunkra, hogy a követett irány 
jó, megegyezik a karcagiak elkép-
zeléseivel.

Az elmúlt ciklus eredménye-
it a választási kampányban a kar-
cagi polgárok elé tártuk. Igaz, az 
talán nem volt mindenki számá-
ra egyértelmű, hogy ezek az ered-
mények, a város építése, szépítése, 
a beruházások kivitelezése, a be-
fektetők idevonzása bizony nem 
barátságos és ösztönző gazdasági 
környezetben valósultak meg.

Az elmúlt évek önkormányza-
ti munkáját leginkább egy hosz-
szúra nyúlt gátfutáshoz tudnám 
hasonlítani, ahol számtalan aka-
dályt kellett legyőzni, lehetősége-
ket keresni, forrásokat teremteni, 
ellensúlyozni a rossz kormányza-
ti politikát, ellenállni a kormány-

zati nyomásnak.  Bizony nem elég 
megfogalmazni, hogy mennyi 
mindent szeretnénk megvalósíta-
ni, hiszen arra bárki képes. A gaz-
dasági, kormányzati, politikai, az 
elmúlt éveket jellemző mindenfé-
le válságok közepette stabilitást te-
remteni, eredményeket megtarta-
ni, fejleszteni igazi kihívás, komoly 
feladat volt az önkormányzat szá-
mára.

Ám a választások lezárultak és 
az eredmények ismeretében is sze-
retnék mindenkit szerénységre in-
teni. Mert aki bizalmat nyer, az fe-
lelősséget kap, aki pozíciót nyer, az 
munkát kap. Erre a felelősségre és 
a munkára kívánunk koncentrál-
ni a jövőben. Az elkövetkezendő 
évek hosszú, maratoni gyaloglást 
fognak jelenteni az önkormány-
zat számára. Még mindig egy le-
gyengült, kiszolgáltatott ország la-
kói vagyunk, innen hosszú lesz az 
út felfelé.

Települési, önkormányzati szin-
ten legfontosabb feladatunknak te-
kintjük megtartani a városi inf-
rastruktúra állapotát, amely több 
generáció közös munkájának 
eredménye, ezért az ehhez a szük-
séges felújításokat, bővítéseket 
igyekszünk legjobb tudásunk sze-
rint elvégezni.

 Biztosítjuk az intézmények 
működőképességét. Az oktatá-
si  és kulturális intézmények, vala-
mint sportlétesítmények támoga-
tása, fejlesztése minden választá-
si cikluson átnyúló feladat, hiszen 
az utánunk következő generáci-
ók lehetőségeit ezek döntően be-
folyásolják. Az egészségügyi intéz-
ményrendszer, a karcagi kórház, 
továbbra is kiemelt területe az ön-
kormányzati munkának, hiszen 
nemcsak Karcag, hanem a környe-
ző települések ellátását is biztosít-
ják. 

A folyamatban, vagy tervezési 
szinten lévő beruházásokat termé-
szetesen folytatjuk, megvalósítjuk, 
és minden erőnkkel azon leszünk, 
hogy az ehhez szükséges pénzügyi 
és szervezeti kereteket megteremt-
sük. 

Az önkormányzat eddig is ko-
moly erőfeszítéseket tett a mun-
kahelyteremtő beruházások meg-
valósulása érdekében. Továbbra is 
ösztönözzük a helyi és vidéki be-
fektetők munkahelyteremtő be-
ruházásait, programjait, vállalko-
zóbarát önkormányzati politiká-
val és a szükséges tárgyi feltételek 
megteremtésével.

Együttműködést és támogatást 
ajánlunk a rend és közbiztonság 
fenntartásáért felelős szerveknek, 
hogy városunk lakói biztonságo-
sabb, barátságosabb környezetben 
élhessenek.

A város anyagi javainak megőr-
zése és gyarapítása mellett tovább-
ra is feladatunknak tekintjük a ha-
gyományőrző, értékteremtő köz-
életi tevékenységet, a helyi közös-
ségek, a civil szféra támogatását. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bízom benne, hogy a megvá-

lasztott képviselő-testület tudása, 
tapasztalata és támogatottsága ga-
rancia arra, hogy az előttünk lévő 
időszak kihívásaira megfelelő, elő-
remutató megoldásokat találjunk, 
hogy Karcag fejlődő, és továbbra is 
büszke város lehessen. 

Ehhez kérem a képviselő-tes-
tület, a hivatali dolgozók, a karca-
gi lakosok, mindannyiuk támoga-
tását. 

Végezetül pedig engedjék meg, 
hogy még egyszer köszönetet 
mondjak mindenkinek, akik bíz-
tattak, segítettek, támogattak.

Köszönöm megtisztelő figyel-
müket!

Megalakult az új testület
Dobos László polgármester beszéde
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Pályázatokkal a 2010-2011-es 
tanév céljainak megvalósításáért
A Kováts Mihály Általános Iskola innovatív tantestülete 

újabb pályázatokat írt és nyert, melyek anyagi forrást biztosíta-
nak sokrétű feladataink megvalósításához.

A Kováts – Tehetségpontnak négy futó pályázata van, me-
lyek közül két kisebb, az Országos Közalapítvány által kiírt, 
míg a másik kettő Európai Uniós, ugyanígy a pedagógusok to-
vábbképzésére szolgáló is. A „Szakmai megújulással jövőnkért” 
című pályázat a pedagógusok továbbképzéséhez  biztosít for-
rást.

Az alábbi táblázat a nagy összegű pályázatokat rendszerezi

A pályázat 
száma

A pályázat 
címe

Az elnyert 
összeg

Finanszírozás

TÁMOP 3.4.3-
08/2-2009-0049

Kováts-
Tehetség pont 
pont a tehet-
ségért

8 368 154,- Ft Az Európai Szociális 
Alap a Magyar Köztár-
saság költségvetése 
társfinanszírozásával
(85-15 % arányban)

TÁMOP 3.4.4/
B-08/1-2009-
0103

Összefo-
gás a Kováts-
Tehetség-
pontért

9 954 282,- Ft Az Európai Szociális 
Alap a Magyar Köztár-
saság költségvetése 
társfinanszírozásával
(85-15 % arányban)

TÁMOP 3.1.5-
09/A-2-2010-
0190

Szakmai meg-
újulással jö-
vőnkért

9 045 121,- Ft Az Európai Szociális 
Alap a Magyar Köztár-
saság költségvetése 
társfinanszírozásával
(85-15 % arányban)

„Kováts - Tehetségpont pont a tehetségért”
A fejlesztés hosszú távú célja:
- esélykülönbségek mérséklése,
- pozitív attitűd a természettudományok iránt,
- a pszichológia eszközeinek bevonása az oktató-nevelő mun-

ka segítésébe,
- személyiség fejlesztése (hagyománytisztelet, széles látókör, 

sikeres a munkaerő piacon),
- jól működő Tehetségponttá válás.
Vállalt feladataink: A projekttel felkészítjük pedagógusain-

kat a tehetségfejlesztésre, esélyt biztosítunk tanulóinknak ké-
pességeik szélesebb körű kibontakoztatásához. Képességfej-
lesztő foglalkozásokat, szabadidős programokat, versenyeket 
szervezünk. Tanulás-módszertani segítséget adunk. Tehet-
ségpontként bekapcsolódunk a hálózat munkájába, kapcsola-
tot létesítünk más Tehetségpontokkal, programjaink nyitottá 
tételével minél több intézményt megnyerünk a tehetségfejlesz-
tés ügyének.

Megvalósítók: A megvalósítók legszűkebb köre 7 fős. Két ta-
nítónő és egy tanárnő felel a tanulók matematikai-logikai fej-
lesztéséért, négy felsős kolléga a természettudományos nevelé-
sért. A játék órák vezetésével bekapcsolódik minden alsós taní-
tó. Az esetelemző csoport, a pszichológus és a külső szakembe-
rek segítik munkánkat.

„Összefogás a Kováts - Tehetségpontért”
A projekt célja: Tehetségpontként bekapcsolódunk a Nem-

zeti Tehetségsegítő Tanács munkájába, kapcsolatot létesítünk 
más Tehetségpontokkal, programjaink nyitottá tételével mi-
nél több intézményt megnyerünk a tehetségfejlesztés ügyének. 
Nyitunk a határon túlra.

Vállalt feladataink: Két hazai tapasztalatszerző, tantestüle-
ti út, továbbá három határon túli látogatás. Mérések (az 1. év-
folyamosok bemeneti mérése, a 4. évfolyam tehetségazonosítá-
sa) végzése, azok elemzése pszichológusi segítséggel. Tehetsé-
ges diákjaink versenyeztetése. Diákújság megjelentetése, kép-
zések, versenyek finanszírozása.

Megvalósítók: A teljes tantestület részt vesz a megvalósítás-
ban.

„Szakmai megújulással jövőnkért”című pályázat célja a pe-
dagógiai kultúra korszerűsítése, az új tanítási, tanulási mód-
szerek megjelenítése a nevelés, oktatás területén. 

Ennek kapcsán intézményünkből 3 fő pedagógus vesz részt 
a képzéseken. 2 fő szakirányú továbbképzésen, 1 fő pedig mes-
terképzésen gyarapítja ismereteit, mellyel segítjük az intézmé-
nyünkben folyó oktató-nevelő munka hatékonyságát.

2010. szeptember 23-25. kö-
zött a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hiva-
talának Humán Szolgáltatá-
si Irodája ismét megszervezte 
a Diákönkormányzati tábort. 
A három karcagi középiskolá-
ból 10-10 diák vehetett részt, 
illetve a diákönkormányza-
tot segítő pedagógusok: Szar-
káné Tóth Andrea a Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium, Gánóczy Ferenc 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium, Vargáné Glatz Júlia a 
Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium ta-
nára, Buzás Julianna a Karcagi 
Ifjúsági Ház munkatársa, vala-
mint a tábor szervezője Konczi 
Fruzsina, a Polgármesteri Hi-
vatal ifjúsági referense.

A református gimnázium di-
ákjaiként nagyon vártuk a tá-
bort, mert tavaly sajnos nem 
tudtunk részt venni, de meg-
érte várni, mert nagyszerű él-
ményben volt részünk.A tábor 
helyszíne a berekfürdői Meg-
békélés Háza volt. A két és fél 
napos képzést Pecsenka Gab-
riella és Besnyi Szabolcs tartot-
ta, akik a Szabadidő-Szervező 
Egyesület képviseletében ér-
keztek Bácskossuthfalváról. 
A képzés témája a diákön-
kormányzatok belső és külső 

kommunikációjának fejleszté-
se volt.

Megérkezésünkkor minden-
ki nagyon meg volt szeppen-
ve, bár más rendezvényekről 
már ismertük egymást, még-
is sok új arccal szembesültünk. 
A trénereknek köszönhető-
en már tíz perc múlva oldott 
volt a hangulat és úgy éreztük, 
mintha ezer éve ismernénk 
egymást. 

Az ismerkedést segítő játé-
kokat követően kommuniká-
ciós készséget fejlesztő felada-
tokat kellett megoldanunk. A 
résztvevőket két kis csoport-
ra osztották, mindig másfaj-
ta szisztéma alapján. A dél-
után  tréninggel folytatódott, 
valamint készültünk Dobos 
László polgármester úr és Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-

nöke a fogadására. Jó érzés 
volt, hogy bátran lehetett fel-
tenni kérdéseket, felvetni prob-
lémákat, melyekre polgármes-
ter úr és elnök úr készségesen 
válaszolt. A beszélgetés és a va-
csora után az első napnak még 
nem volt vége, ugyanis további 
képzésekre került sor, termé-
szetesen játékosabb formában. 
Azt hiszem bátran kijelenthe-
tem, hogy az általunk „FAR-
KASOSNAK” és „CUPIDÓS-
NAK” nevezett játék, mely első 
hallásra a bonyolult volt, min-
denki kedvencévé vált.

A második nap reggele ismét 
felejthetetlen emlék maradt. 
A nap kezdeteként egy dallal 

melegítettünk be, melynek cí-
me: „10 kicsi néger”, hihetet-
len jó hangulat kerekedett be-
lőle és  az egész napunkat fel-

dobta. Újabb kisebb csopor-
tokban folytatódott a munka. 
A tréningek egyre izgalmasab-
bak voltak és egyre nehezeb-
bek. A páros kommunikáci-
ót a kiscsoportos, majd a teljes, 
nagy csoportos kommunikáci-
ót fejlesztő feladatok követték.

A szombati nap reggelét 
szintén egy bemelegítő és jó 
hangulatot teremtő játékkal 
kezdtünk.

A csoport közösen oldott 
meg első hallásra bonyolult-
nak tűnő feladatokat, melynek 
nehézsége az volt, hogy csak 
egyszer mondták el a renge-
teg feladatot, az idő pedig kor-
látozva volt. Feladatonként let-
tünk több csoportra szétoszt-
va, valamint egyéni feladato-
kat is kellett teljesíteni. További 
nehézség volt, hogy a csoport-
nak csak két kérdése lehetet. A 

feladat lényege a feladatok el-
végzésén kívül, hogy a cso-
port minden tagjának aktív-
nak kellett lennie, hogy a „játé-
kot” teljesíteni tudjuk, továbbá 
az egész csoport között kiala-
kult az együttműködés a cél el-
érése érdekében. Nagyon büsz-
kék voltunk, hiszen a feladato-
kat időn belül teljesítettük és 
csak az egyik kérdési lehetősé-
get használtuk fel. Ebéd előtt 
még átbeszéltük a feladatot, a 
közben szerzett tapasztalata-
inkat és megtekinthettük a tré-
nerek által készített kisvideót, 
amely mindannyiunk számá-
ra megható volt, hiszen a há-
rom nap képeiből készült ró-

lunk. A kisvideó megtekint-
hető a: www.youtube.com/
Karcag2010DOKtabor.wmv 
honlapon. Ebéd után sajnos el-
búcsúztunk egymástól, de an-
nak reményében, hogy jövőre 
is lesz lehetőségünk ebben a tá-
borban részt venni.

A tábor alatt rengeteg barát-
ság szövődött, amelyért az ösz-
szes támogatónak, szervező-
nek és tanárainknak köszöne-
tet mondunk.

Köszönjük Karcag Város Ön-
kormányzatának támogatását, 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégi-
um, a Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium 
és a Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollé-
gium igazgatójának támogatá-
sát, valamint tanáraink Szarká-
né Tóth Andrea, Kovács Ilona, 
Vargáné Glatz Júlia tanárnők és 
Gánóczy Ferenc tanár úr segít-
ségét. Külön köszönetünket fe-
jezzük ki Konczi Fruzsina ifjú-
sági referensnek, Buzás Julian-
nának, a Karcagi Ifjúsági Ház 
munkatársának, valamint a tré-
nerek lelkiismeretes és segítő-
kész munkáját, akik nélkül ez a 
két és fél nap nem valósulhatott 
volna meg.

A három iskola nevében:
Vadai Viktória Judit

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium,

Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégium
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Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1. sz. gyermekorvosi körzet 
(orvosi állás) munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó lényeges  feladatok: Orvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - orvosi diploma, a gyermekorvosi szakvizsgát igazoló okirat másolata,
 - magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
 - működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének  időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 15.
 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács Judit fő-

orvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. Kér-

jük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 1.sz. gyermekorvo-
si körzet – orvosi állás, illetve elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató 
részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidő utolsó napjától 
számított 15 nap.

Megjegyzés: A gyermekorvosi körzet a 2003. évi LXXXIV. tv.7.§ alapján más 
jogviszonyban is ellátható, erre irányuló igény esetén a pályázatot ennek 
megfelelő tartalommal kell benyújtani.

Karcag, 2010. október 13.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény 

(Karcag,Széchenyi sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó lényeges  feladatok: Védőnői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - végzettséget igazoló okirat másolata
 - részletes szakmai önéletrajz
 - magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követő-

en azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 22.
 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács Judit főor-

vos nyújt a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. Kér-

jük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnői állás, vagy 
elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 26.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet fogászati asszisztens mun-
kakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény (Karcag, 

Széchenyi sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Fogászati asszisztensi fel-

adatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okirat másolata
- részletes szakmai önéletrajz
- magyar állampolgárság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását köve-

tően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 22.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács Judit főor-

vos nyújt, a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnői állás, 
vagy elektronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 26.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

A közalapítvány létesítésekor az alapító 
a népek közötti kulturális, oktatási, egész-
ségügyi kapcsolatok kiszélesítését, a hatá-
ron túl élő magyarsággal való kapcsolattar-
tás erősítését, az arra szolgáló anyagi erő-
források megteremtését tűzte ki célul.  A 
közalapítvány célja, Karcag és testvérváros-
ai Székelykeresztúr (Románia), Ómoravica 
(Szerbia), Mérke (Kazakisztán), Szepsi 
(Szlovákia), Schwarzheide (Németor-
szág), Longueau (Franciaország), Krosno 
Odrzaňskie (Lengyelország) között létrejött 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása. 

Pénzforgalmi adatok
Nyitó pénzkészlet 
2009. január 1-jén: OTP Bank 1.794.627,- Ft 
Házi Pénztár: -
Pénzkészlet összesen: 1.794.627,- Ft

2009. évi Bevételek (Ft)
Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás:
- Helyi önkormányzattól 30.000,- Ft 
- Egyéb bevétel (kamat) 2.860,- Ft
Összes bevétel 2009. év 32.860,- Ft 
P
énzeszközök állománya 
2009. december 31-én: 373.478,- Ft 
Készpénz 1.460,- Ft 
OTP Banki egyenleg: 372.018,- Ft 

Működési költségeink 2009. évben
- Nyomtatvány költség 660,- Ft 
- Étkeztetés költség 30.000,- Ft 
- Postaköltség 4.880,- Ft 
- Közjegyzői díj 13.000,- Ft 
- Bankköltség 14.469,- Ft 
Összes Működési költség 63.009,- Ft

Támogatás 
APEH 1%-ának visszautalása 
A rendelkező évben juttatott 
összeg (2008. október 16.) 13.300,- Ft

Ebből a tárgyévben működésre 
fordítható összeg 3.990,- Ft 

A tárgyévben felhasznált teljes 
összeg 13.300,- Ft
A tárgyévben működésre 
felhasznált teljes összeg 3.990,- Ft 

A közalapítvány által kihirdetett pályáza-
ton nyertes civil szervezeteknek elküldött 
dokumentumok postaköltsége 

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre fel-
használt teljes összeg 9.310,- Ft 

A közalapítvány működéséhez szükséges 
pénzforgalmi számla számlavezetési díja. 
A közalapítvány 1.391 e Ft összegű támoga-

tást nyújtott Karcag civil szervezeteinek. Tö-
rekedett arra, hogy csak pályázati kiírás út-
ján nyújtson támogatást. A pályázatok elbírálá-
sa kuratóriumi ülésen történt, melyről jegyző-
könyvek készültek. A pályázókkal támogatási 
szerződés megkötése minden esetben megtör-
tént. A pályázatok célja volt a városban mű-
ködő civil szervezetek testvérvárosi kapcsola-
tainak ápolása, fejlesztése, erősítése érdekében 
végzett tevékenységük támogatása. Támogatás 
volt igényelhető Karcag testvérvárosaiba utazó 
delegáció költségeinek (utazás, szállás, étkezés, 
belépők, egyéb költségek) támogatására. A test-
vérvárosokból érkező delegációk költségeinek 
(utazás, szállás, étkezés, belépők, egyéb költsé-
gek) támogatására. A pályázatok elszámolására 
az alapítvány elszámolási kötelezettséget írt elő. 
A tisztségviselők munkájukért anyagi juttatást 
nem kapnak. A részletek a közalapítvány szék-
helyén 5300 Karcag, Kossuth tér 1. szám alatt 
megtekinthetők. 

Walter Jánosné
a kuratórium elnöke

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
Közhasznúsági jelentése 2009. évről

Az alsóbb osztályban is el-
kezdődött a sakkcsapatbajnok-
ság. Az első forduló lejátszására 
az Abony csapatát fogadtuk ok-
tóber 17-én. Mint ismeretes, más 
megyei csapat is indulhat bárme-
lyik megyei bajnokságban, így te-
hát Abony is Szolnok megyében.

Az első helyre pályázó vendé-
gek igen erős összeállításban ül-
tek asztalhoz, ennek megfele-
lően éles küzdelemre és szoros 
eredményre lehetett számíta-

ni. Ez is történt, minden táblán 
nagy harc alakult ki. Sajnos eb-
ből a csatából a vendégeknek jött 
ki jobban a lépés, mert hátrá-
nyos állásaikat döntetlenre men-
tették, míg a közel egyenlő parti-
kat megnyerték. Így alakult ki az 
5,5. 4,5 arányú vereségünk. Az 
első táblán Egyed Gábor győze-
lemig fokozta megnyitásbeli elő-
nyét. Vízkeleti Pál szép kombi-
nációs játékával hozta a pontot. 
Nagy Szilárd túljátszotta ellenfe-

lét és nyert. Kiss Albert játék nél-
kül nyert. Az egy döntetlent én 
produkáltam, teljesen túljátszot-
tam ellenfelemet, de a végét el-
kapkodtam. Reméljük a második 
fordulóban Kisújszállás II. ellen 
javít csapatunk.

A következő héten Az NB. II-
ben Makóra utazunk. Igen fon-
tos mérkőzés vár ránk. Itt dől 
el, hogy az élmezőnyben tartós 
lesz-e a helyezésünk.

Fodor István

A sakk NB. II. élén

Már régen volt rá példa, hogy 
csapatunk az NB. II. sakk csa-
patbajnokságon élen álljon. Az 
október 10-én lejátszott mérkő-
zésen, a harmadik fordulóban is-
mét nagyobb arányban tudtunk 
győzni a KHTK Csongrád ellen. 
A 8,5 arányú győzelemmel - igaz 
azonos pontszámmal - Röszke 
csapatával vezetjük a Tóth Lász-
ló NB. II-es csoportot.

A holtversenyes elsőség azon-
ban ne tévesszen meg bennün-
ket, mert a jó csapatokkal még 
játszani kell. Az értékes csapat-
győzelmet a következő játéko-
sok harcolták ki: Az elsőtáblás 

G. A. Catal maratoni végjáték-
ban múlta felül partnerét. Kónya 
László, tőle kissé szokatlan, éles 
stílusban kerekedett felül. Egyed 
Zsolt ellenállhatatlan volt. Pu-
ha Péter a megszerzett gyalog-
előnyét mintaszerűen érvénye-
sítette. Mohácsi Imre magasan 
túljátszotta ellenfelét, és persze 
nyert is. Dr. Kozák Ottó hosz-
szan manőverezett a győzele-
mért. Vízkeleti Pál egy lépésével 
vezért, bástyát támadott, mel-
lesleg mattra állította ellenfelét, 
aki a partit feladta. Egyed Viktó-
ria ellenfele kezdő sakkozó volt, 
így Viktória gond nélkül nyert. 

Egy döntetlen született Kovács 
Róbert révén. Érdekesség, hogy 
az első fordulóbeli végjátéka is - 
ami szintén döntetlen lett - szin-
te azonos volt a mostani partijá-
val.

Október 24-én Makóra uta-
zik csapatunk, ahol nehéz feladat 
vár rá. Mivel az NB. I-es csapa-
tuk nem játszik, így Makó II. na-
gyon erős összeállításban ülhet 
asztalhoz a versenykiírás furcsa-
sága miatt.

Reméljük, hogy csapatunk 
nem ijed meg a nagy nevektől, és 
több pontokat is tud szerezni.

Megyei I. osztályú Sakkcsapatbajnokság
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek 
kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-300-
9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 für-
dőszobás, 2 WC), 2 főbejáratos, 
tetőteres családi ház 120 m²-es 
díszkertes, összkomfortos, lakha-
tó melléképülettel és garázzsal el-
adó. Vállalkozásra és több gene-
ráció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvál-
lalással is eladó. Csere is érdekel. 
Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes 
családi ház garázzsal eladó. Tel.: 
+36/30-263-0909.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Karcagon kisebb típusú, teljes 
közműves kertes ház eladó, vagy 
I. emeletig egyszobás komfort-
lakásra cserélném. Tel.: +36/70-
273-7268.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Kg., Kinizsi utcán 2 szobás, elő-
szobás, üvegverandás kertes csa-
ládi ház melléképülettel, garázs-
zsal, kétfajta fűtési lehetőséggel + 
3 db cserépkályhával eladó. I.ár: 9 
M Ft. Tel.: +36/30-483-6705.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. U.itt cefre eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben 
és 18 órától).
Karcagon, a Varró utcán garázs ki-
adó. Tel.: +36/30-259-7124.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs + mel-
léképületek, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: +36/30-263-1504 v. 
59/312-675.

Albérlet
Főtéri, két szoba összkomfortos, 
igényesen felújított lakás hosszú-
távra kiadó. Tel.: +36/20-327-5719.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 üz-
letember, aki úgy érzi, hogy be-
lül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is 
igényes, kimondottan csinos tár-
sát hosszú távú kapcsolatra. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Állat
8 db 9 hetes ivartalanított kisma-
lac eladó. Tel.: 59/313-670.

Nagy testű húsgalambok tovább-
tenyésztésre vagy vágásra eladók 
(óriás straszer-texán, mondain és 
ezek keresztezése). Tel.: 59/314-
317 v. +36/30-324-0522.

Süldők ,  gyöngyösök eladók 
vagy kukoricára cserélhetők. Tel.: 
59/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A 
terrorizmus csendes ellenszere. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.

2 db bordó színű koszorúslány ru-
ha eladó. Tel.: +36/30-647-7357.

Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső 
rács, nagy kutyaház, rácsos kiságy 
+ pelenkázó eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.

Süldő nyúlketrec; 80 l-es villany-
bojler; 20 kg-os kos bárány olcsón 
eladó. Tel.: +36/20-358-2348.

Bontott ajtók és különböző mé-
retű ablakok eladók. Tel.: +36/30-
619-9775.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.400 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.

Vékony lányra báli vagy koszorús-
lány ruhát keresek. Tel.: +36/30-
455-5103

T a k a r m á n y b o r s ó  e l a d ó . 
Zsákonként is! 10.000 Ft/q. Tel.: 
+36/30-442-9226.

Eladó 200 l-es vas és műanyag 
hordó; gázpalack; új Hajdu centri-
fuga; Lehel hűtőszekrény; cserép-
kályha ajtók; új és használt ajtók, 
ablakok; új samottégla; új B30-as 
tégla; új 13 és 14’-os gépkocsi kö-
peny; 2100-1200-as utánfutó. Tel.: 
59/312-679.
Siesta kályha (szinte új állapot-
ban), gázpalack eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vessző seprűvel. 
Kapható a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/b. sz. alatt Jani bá-
csinál.
FÉG-C 18 gázkazán + thermostat; 
Szamara új alkatrészek + gumi; 2 
db Punto lengéscsillapító, új tü-
kör; hosszú télikabát; öltöny; régi 
biblia, énekeskönyv, fényképező 
eladó. Tel.: +36/30-995-6929.
Koloniál szekrénysor, ágy, asztal, 
fotelok, irodai bútorok, porszívók, 
csillárok, mobiltelefon, ablakklí-
ma, nyomtató, írógép, fürdőszo-
bai felszerelés, üvegezett ablak-
szárnyak eladók. Hízót, házi szár-
nyast, segédmotor-kerékpárt be-
számítok. Tel.: +36/20-318-0875.
Mély hangzású, hasas, 1976-ban 
készült, repedésmentes, szép fe-
lületű citera eladó. Pick-uppal el-
látott. Tel.: +36/30-559-2340.
Jó állapotban lévő, 5 mázsá-
ig mérő mázsa olcsón eladó. Tel.: 
+36/30-832-6314.
3 éves, jó gyökeres fagyal, 8 db 5 
fm használt betongerenda (áron 
alul), kisbálás búzaszalma eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi utca 45. (Szabó).
Ford 4 db lemezfelni eladó. Tel.: 
+36/70-772-5259.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
+36/70-314-4403 v. +36/30-647-
7324.
Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/3111-910.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373.
Ásást, fabehordást és összevá-
gást, kerti, ház körüli munkákat 
vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.
Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.

Gépjármű
Eladó 2 db 210-es és 1 db 207-
es gyári állapotú Babetta. Tel.: 
+36/30-963-5073.

Apróhirdetés
Gyomaendrődön rendezték 

meg október 17-én a Békés Me-
gyei Férfi Röplabda Bajnokság 
első fordulóját, amely az aradi 
és a temesvári csapatok részvé-
telével immár évek óta nemzet-
közi sportverseny is.  A tornára 
kilenc férfi csapat nevezett, az 
együttesek két csoportban küz-
döttek a csoportelsőségekért, 
majd következtek az elődön-
tők és a helyosztók. A Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium csa-
pata az első fordulóban rögtön 
fel is hívta magára az ellenfe-
lek figyelmét, a csoportmérkő-
zések során együttesünk a má-
sodik helyen zárt csoportjában, 
majd egy gyenge elődöntő és 
egy színvonalas bronzmérkő-
zés után, a harmadik helyezett 
csapatnak kijáró kupával, okle-
véllel és ajándékokkal térhetett 
haza Karcagra a gyomai fordu-
lóról.

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
Református Gimnázium, 
Karcag-Pro Vollei, Arad 25:14
Református Gimnázium, Kar-
cag-Gyula 25-21
Református Gimnázium, 
Karcag-Szarvas 23-25
Református Gimnázium, Kar-
cag-Ady, Sarkad 25-16 
Elődöntő:
Szeged-Református Gimnázi-
um, Karcag 2:0 (25-15, 25-16)
Bronzmérkőzés:
Református Gimnázium, 
Karcag-Szarvas 2:0 (25-22, 26-
24).

A gyomai forduló végered-
ménye: 1. Temesvár 2. Szeged 3. 
Református Gimnázium, Kar-
cag 4. Szarvas 5. Sarkad 6. Gyu-
la 7. Ady, Sarkad 8. Pro Vollei, 
Arad 9. Idea, Arad.

A bronzérmes csapat tagjai: 
Nagy Attila Tibor, Futó Tamás, 
Gyökeres Árpád, Oszlánczi Má-
té József, Budai Csaba, Nagy Ti-
bor. Játékos-edző: Major János.

MAJOR

Nem sok babér termett eddig 
az első négy fordulóban a kar-
cagi férfi kézilabdások számára 
az elmúlt hétvégéken. Az aláb-
biakban közöljük az elért ered-
ményeket, s reméljük, hogy jobb 
folytatás előtt áll fiatal együtte-
sünk a bajnokság további részé-
ben.
Jászladány - Karcag SE 21:20 
(12:10)
Karcag: Nagy, Lajtos (1), Se-
bők (3), Örsi (6), Csordás (2), 
Ferenczi, Pápai (2).
Csere: Hamar, Béres, Szopkó 
(1), Tóth (1), Vályi (2), Balog (2), 
Nagy
Edző: Major János
Karcag SE - Túrkeve 33:30 
(15:14)
Karcag: Nagy,Lajtos (2), Sebők 

(4), Örsi (2), Csordás (3), Major 
(14), Balog (3).
Csere: Hamar (2), Béres, Szopkó, 
Tóth (1), Vályi (1), Pápai (1), 
Nagy.
Játékos-edző: Major János
Karcag - Törökszentmiklós 
22:23 (10:12)
Karcag: Nagy, Örsi (4), Sebők 
(5), Csordás (3), Balog (2), Major 
(5), Vályi(2).
Cserék: Nagy, Ferencz i(1), 
Szopkó, Tóth, Pápai.
Kunszentmárton - Karcag 27:20 
(13:9)
Karcag: Nagy, Örsi (1), Sebők 
(7), Csordás (3), Balog (1), Major 
(4), Vályi (1).
Cserék: Nagy, Ferenczi, Szopkó 
(2), Tóth (1), Pápai.

Major

Férfi röplabda
Bronzérmesek a karcagi refisek

Férfi kézilabda – Megyei I. osztály

Női kézilabda – Megyei I. osztály
Berekfürdő SE – 

Jászfényszarui VSE 23:16 (14:8)
Törökszentmiklós, Jv.: Bodor T., 

Szöllösi J.
Berekfürdő: Vonáné, Andrá-

si Zs., Varga E. (4), Szabó I., Cseke 
P. (3), Szőkéné Varga I. (13), Kiss 
A. (1),

Cserék: Varga A.,  Perge Zs. (1), 
Pergéné Varga Zs., Sípos K. (1), 
Perge P.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Martfű VSE – Berekfürdő SE 

20:24 (6:13)
Törökszentmiklós, Jv.: Baranyi 

A., Szloska K.
Berekfürdő: Vonáné, Andrá-

si Zs. (2), Varga E. (1), Szabó I. (1), 

Cseke P. (5), Szőkéné Varga I. (14), 
Kiss A., (1)

Cserék: Varga A., Perge Zs., Per-
géné Varga Zs., Sípos K., Perge P.

Bánhegyiné Bakó Éva: Örülök 
a győzelemnek, nagyon kellett ez 
a négy pont, hogy ne szakadjunk le 
az élmezőnytől. Jól védekeztünk, 
melyet a kapus teljesítménye is to-
vább erősített (5 büntető védése). A 
támadójátékunkat inkább az egyé-
ni megoldások jellemezték, renge-
teg hétméterest harcoltunk ki (2 
mérkőzés alatt 18-at), és ezeket kí-
méletlenül belőttük (egy kivételé-
vel).

Jók: Cseke Petra, Szőkéné Var-
ga Ibolya, Varga Erzsébet és a ka-
puban Vona Zoltánné.
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2010. október 22-25. pén-
tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  A Zene Világnapja
 Spisák Péter koncertje
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: ifj. Dr. Zsembeli Jó-

zsef
 Téma: választás 2010
 Karcagi hírek
 - Rendbe teszik a temető-

ket a Halottak Napjára
 - Vadászati szezon
 - Szentannai Napok 2010
 - Megmutatjuk hogy áll a 

Nagykun Kapitányok Nyo-
mában pályázat újabb üte-
me

 Háttér – különkiadás
 Nimród Bionap
20.10  A Képviselő-testület alaku-

ló ülése
21.10  Lovas Napok 2010 II. rész

2010. október 26-27. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport
 Karcag - Nagyiván labdarú-

gó mérkőzés (Megyei I. osz-
tályú mérkőzés)

21.10  Főtéri Randevú
 History Együttes

2010. október 28. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Duatlon Verseny
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Képviselőink I. rész
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Városunk október 23-ai em-

lékünnepsége

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Karcag – Nagyiván 0:1 
(0:0)

Karcag, 120 néző. Jv.: S. 
Nagy Zs., Ágotai T., Zsákai M.

Karcag: Móga, Szívós 
G. (Fodor B.), Lévai, Bo-
dor, Henk, Balogh R., Szí-
vós Gy., Ebekeme, Rajcsányi, 
Szentannai (Bukovszki), Erdei

Mb. edző: Móga Lóránt
Nem a legjobb előjelekkel 

kezdődött a mérkőzés, két ál-
landó játékos is hiányzott, sőt 
Móga Lórántnak az edzői sze-
repet is át kellett vállalnia. 
A második percben Berecz 
16 m-ről leadott lövését véd-
te Móga. A harminchatodik 
percben egy gyors vendégtá-
madás során Fekete jobbról a 
jobb kapufa mellé lőtt. Az öt-
venötödik percben egy balol-
dali szögletet követően a fel-
ugró Cseki 14 m-ről a bal alsó 
sarokba fejelt (0:1). 

Jók: Lévai, Bodor, Balogh 
R., Szívós Gy., Erdei ill. Nagy, 
Dér, Pallai, Cseki, Perényi

Illés Rudolf: Küzdelmes 
mérkőzésen, nagyvonalú já-
tékvezetés mellett menetelünk 
a megkezdett úton.

Móga Lóránt: Sajnos a 
mai napon megéreztük a két 
kulcsjátékosunk hiányát. Mi-
előbbi gyógyulást kívánok ne-
kik.

Ifjúsági mérkőzés 
Karcag – Nagyiván 3:1
Góllövők: Kocsis, Kálly, Szőke
U 15-os korosztály: 
Mezőberényi GyFC – Karcag 
SE 1:5
Góllövők: Horváth G. (2), Szé-
kely D. (2), Hamar J.
U 13-as korosztály: 
Mezőberényi GyFC – Karcag 
SE 1:2

Góllövők: Tóth F., Szabó E.
Legközelebbi mérkőzések 

szombaton Karcagon lesznek 
megtartva 11 és 13 órakor. Az 
ellenfél a Szolnoki MÁV-MTE 
lesz.

Bosnyák Imre

Moziműsor
Október 23. szombat
 Így neveld a 

sárkányodat!
 Amerikai animációs film
Október 26. kedd
 Alkonyat – 

Napfogyatkozás
 Feliratos amerikai 

fantasy
Október 29. péntek
 A kilencedik 

légió
 Feliratos angol 

akciófilm
Október 30. szombat
 Shrek a vége, fuss el 

véle
 Amerikai animációs film
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Anyakönyv
Születés

Kirják Éva Nauzika – Dorka 
Donát
Kg., Kinizsi utca 79.  Lora
Halter Zsuzsanna – Boruzs 
Lajos
Kg., Csokonai utca 57. 
 Ádám

Halálozás
Andrási Jánosné (Szabó 

Juliánna)
 Karcag (1935.)
Bajkó Pál
 Berekfürdő, Móricz Zs. u. 

10. (1931.)
Györfi Andrásné
 Kg., Délibáb utca 52. 

(1934.)
Nagy Péter
 Karcag (1942.)
Papp Imréné Csontos Mária
 Kg., Akácos utca 31. 

(1943.)
Tóth Sándor
 Kg., Bercsényi utca 48. 

(1956.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 22. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Október 23. szombat
 Berek – Kiss A. úti
Október 24. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Október 25. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 26. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 27. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 28. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Október 29. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Október 11-én délelőtt 
egy helyi asszony figyelmet-
lenségét használta ki ismerő-
se, amikor a pénztárcájából 
25.000 Ft-ot vett ki.

Távoltartás elrendelésé-
re került sor egy helyi férfivel 
szemben, aki édesapját három 
hónapja rendszeresen fenye-
gette, szidalmazta, bántalmaz-
ta. Az apa elmenekült a házá-
ból és inkább a szomszédban 
töltötte az éjszakát. 

Október 4-e és 12-e közöt-
ti időszakban a 4. sz. fkl. út 
Gyarmati út által határolt le-
gelőt szegélyező erdősávból is-
meretlen tettes 10 db 20-25 cm 

törzsátmérőjű, kb. 8 m ma-
gasságú élő tölgyfát feltehető-
en motoros fűrésszel kivágta, 
majd eltulajdonította. Előtte a 
fákat legallyazta és az ágakat 
hátrahagyta. A lopással oko-
zott kár 100.000 Ft.

Október 14-én délelőtt a 
rendőrök körözött személyt 
fogtak el, akit kihallgatását 
követően szabadon bocsátot-
tak.

Október 17-ére virradó-
ra egy karcagi lakos udvaráról 
vitt el a tolvaj egy 28-as mére-
tű női vázas, piros színű ke-
rékpárt 20.000 Ft értékben.

FELHÍVÁS!

A rendőrség kéri azoknak a jelentkezését, akik 2010. ok-
tóber 09-én 16 óra 15 perc körüli időben észlelték Karcagon 
a Kisújszállási út és Deák krt. kereszteződésében egy kerék-
páros fiú balesetét. 

Elérhetőség telefonon a 06/59-500-250 vagy a 107-es hívó-
számon, személyesen Antal Júlia r. szds. közlekedésrendé-
szeti alosztályvezetőnél.

Október 9-én kezdetét vet-
te a Fyth Nyct Hungary Thai-
box rendezvénysorozat te-
hetségkutató programja. Az 
első verseny helyszíne Sal-
gótarján volt. A KSE szakosz-
tályából ifj. Gyarmati Imre a 
71 kg-os kategóriában indult, 
amely 3x3 perces időtartamra 
volt tervezve. Az ellenfél a pé-
csi Asztalos János volt. Imre a 
harmadik menetben technikai 
KO-val legyőzte, így sikere-
sen mutatkozott be ezen a ver-
senysorozaton. 

Október 16-án Orosházán 
került megrendezésre a Hun-
gária Open nemzetközi után-
pótlás bajnokság. A karcagi-
akat nyolc versenyző képvi-
selte. Itt Gyarmati Imre már 
mint főbíró tevékenykedett. 

Eredmények: Gyermek ka-
tegória: Kozák János sérülten 
érkezett és a későbbi bajnok-
kal szemben szoros küzdelem-
ben kapott ki. Gyermek II. ka-
tegória: Bene László színvona-

las versenyzéssel bajnokságot 
nyert. Serdülő nehézsúly: Lép 
Dániel versenyzése során be-
mutatta a nap KO-ját, a II. he-
lyen végzett. Gyermek I. ka-
tegória: Szabó Klaudia és Ba-
log Dóra egy súlycsoportban 
küzdöttek. Klaudia a II., Dó-
ra a III. helyen végzett. Serdü-
lő könnyűsúly: Szűcs Roland 
thai-boxolóként vállalta a ka-
rate küzdelmeket, a II. helyen 
végzett. Junior férfi könnyű-
súly: Szűcs Tibor szintén thai-
boxolóként II. helyen végzett 
és kiérdemelte a torna leghar-
cosabb címét. Gyermek III. 
kategória: Fazekas Bence min-
den győzelmét ipponnal nyer-
te, és első lett.

Legközelebbi jelentősebb 
mérkőzésük, a Nagykun Ku-
pa lesz, amelyet október 30-án 
Karcagon rendeznek meg. Er-
re készülnek a karate szakosz-
tály versenyzői, melyre szere-
tettel várják az érdeklődőket.

B. I.

Kiváló eredmények a tatamin

Thomas városi kispályás bajnokság
Az elmúlt hétvégén a műfüves pályán tartották meg a 

Thomas városi kispályás bajnokság IV. fordulóját.
Eredmények: Roli Sped – BSK 6:0, Familia – Szuperinfó 

9:1, Multi Tec – Ökodizel 4:2, Armacomp – Agrosprint 5:1, 
Blades – Rózsa 0:8, Thomas – DKV 2:0, Brigád – Karefa 4:3, 
Ho-Ri-Ko – Flottok 0:2.

B. I.


