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KARCAGI
HÍRMONDÓ

EMLÉKEZÉS A DONI 
KATASZTRÓFA ÁLDOZATAIRA
2011. január 16-án (vasárnap) 10 órától a református 

templomban istentisztelet, majd mécsesgyújtás a Kun-
Pieta emlékműnél.

Külföldi ismerősöm – 
egyébként itt él hosszú évek 
óta, jobban beszél magyarul, 
mint néhány honfitársunk - 
mosolyogva kérdezte az el-
ső januári munkanapon: Ma-
gyarország mit fogadott meg 
2011-re? Látszólag értelmetlen 
kérdés, hiszen egy ország nem 
fogadkozhat szilveszter éjsza-
káján. Külön-külön tehetünk 
ígéreteket, de nehéz eldön-
teni, hogy a személyesen tett 
egyéni vállalások vajon ösz-
szeállnak-e közös fogadalom-
má? Ha minden magyar azt 
fogadná meg, hogy egészsé-
gesebben él, vagy többet mo-
zog, vagy elolvas legalább egy 
könyvet, vagy kibékül a szom-
szédjával, ettől ezt még nehéz 
lenne egy ország fogadalmá-
nak tekinteni, bár sokan már 
ezekkel is beérnénk. Hinnünk 
kell ugyanis abban, hogy egy 
ország, egy nemzet törekvé-
se nemcsak polgárainak pilla-
natnyi személyes vágyából áll, 
hanem valami többől. Valami 
olyanból, ami közösségünket, 
nemzetünket történelmi idő-
keretbe helyezve is előre viszi, 
életképesebbé teszi.

Három ilyen ügy jut eszem-
be. Az egyik, európai uniós el-
nökségünk ügye. Január 1-től 
fél éven át Magyarország ad-
ja az Unió elnökségét, mi ve-
zetjük a 27 tagállam közössé-
gét. A mostani helyzet szerint 
egy tagországra 13 évente ke-
rül sor, vagyis a következő tíz-
egynéhány évben az alapján 
ítélnek meg bennünket Eu-
rópában, hogy az ország ve-
zetése júniusig hogyan telje-
sít. Aki a híreket értő szem-
mel követi, annak nem kell 
azt sem magyaráznom, a ma-
gyarok sikerében nem min-
den ország érdekelt, a nemze-

tek versenye ma is tart, csak 
országimázsnak, kommuniká-
ciónak, média-visszhangnak 
nevezzük.

Ettől valamivel fontosabb-
nak érzem a másik 2011-es 
eseményt, a magyar állam-
polgárság felvételének ügyét. 
Január 1-vel a határon tú-
li magyarok is élhetnek ezzel 
a jogukkal – hasonlóképpen, 
mint román, szlovák, vagy 
horvát ismerőseik -, vagyis az 
a húsz évvel ezelőtti gondo-
lat, hogy határok felett is lehet 
nemzet egyesítés, itt a Kárpát-
medencében is, újabb megerő-
sítést kaphat. Bízzunk ben-
ne, hogy 2011 ezzel a lépéssel 
a magyar nemzeti megújulás 
fontos mérföldköve lehet!

Végül harmadik ügyként a 
gazdasági talpra állást emel-
hetem ki. Több munkahely, 
stabilabb jövedelem, bizton-
ságosabb megélhetés kell az 
országnak, ebben lesz fon-
tos kezdőpont az Új Széche-
nyi Terv januári elindulása. 
Ha sikerül elindítani a gazda-
ság belső motorjait, emellett 
lassan, de határozottan kibúj-
ni az adósságcsapda szorítá-
sából, akkor a korábbi évekkel 
ellentétben ez az év nem a le-
csúszás újabb lépcsőfoka, ha-
nem a felemelkedés és meg-
újulás 12 hónapja lehet.

Három ügy, melynek sikere 
az ország megújulását segíthe-
ti. Egészséget és erőt minden-
kinek a közös sikerhez!

Varga Mihály

2011 a megújulás esztendeje lehet
Mindenekelőtt boldog új esztendőt a Karcagi Hírmondó olva-
sóinak! Legyen egészséggel teli, kerüljön el a baj minket, való-
suljanak meg terveink, legyen gondunk ne csak magunk, ha-
nem családtagjaink, barátaink, munkatársaink, vagyis kör-
nyezetünk dolgaira is! Aki az új évre fogadalmat tett, viselje a 
következményeit! Ha csak a szilveszteri este mámoros hangu-
latának bolondos gondolata volt, jobb elfelejteni, ha viszont 
komoly vállalás, akkor nosza! Már a januári havat tapossuk, 
itt az idő elkezdeni a megvalósítást.

A KÖTI-KÖVIZIG 2011. ja-
nuár 4-én kiadott ár- és bel-
vízvédelmi tájékoztatója sze-
rint az igazgatóság illetékes-
ségi területén az elmúlt na-
pokban a csapadéktalan, 
hideg időjárásnak köszönhe-
tően a belvízzel borított terü-
let nagysága – 52.500 hektár – 
nem változott. A karcagi sza-
kaszon azonban jelenleg III. 
fokú a belvízvédelmi készült-
ség, és a Hortobágy-Berettyó 
csatorna Karcag és Kisújszál-
lás közötti jobb partján is III. 
fokú árvízvédekezés folyik.

A Karcag, Kunmadaras és 
Berekfürdő területét jelen-
tő karcagi belvízvédelmi sza-
kasz védelem vezetője Sólyom-
vári Szilárd tájékoztatása sze-

rint a belvízzel kapcsolatos vé-
dekezés tulajdonképpen már 
2010. január 1-jén megkezdő-
dött, s az év folyamán 200 na-
pon át volt érvényben.

Az ősz végével meginduló 
védekezési időszakot kb. egy 
hónapos szünet előzte meg. 
Persze ez sem volt igazán csa-
padékmentes, de a gazdák, víz-
ügyi szervek (és a vízben ázó 
határ) lélegzethez juthatott. 
Októberben a felmérés szerint 
a karcagi szakaszon 4.000 hek-
tárt borított belvíz. November 
közepétől viszont ismét csapa-
dékosra változott az időjárás, s 
az elöntött terület nagysága el-
érte a 10.700 hektárt, vagyis 
megközelítette az 1999. évi 
11.200 hektáros (eddigi) maxi-
mumot. A hideg idő beköszön-
tével a belvizesedés megállt, 
jelenleg 10.000 hektár körü-
li területet borít víz. Négy szi-
vattyútelep üzemel, s volt idő-
szak, amikor 1.300.000 köb-
méter vizet emeltek át a be-
fogadó Hortobágy-Berettyó 
csatornába (amelyen III. fokú 
árvízvédelem folyik). Jelenleg 
belvíztározásra is szükség van, 
- a Németéri főcsatorna vizét 
december 17-e óta a nagyiváni 
tározóba vezetik ki. A szivaty-
tyútelepek üzemeltetése mel-
lett a csatornaőrök járják a te-

rületet, figyelemmel kísérik a 
belvizeket, a műtárgyak álla-
potát, s szükség szerint végzik 
a vízfolyási akadályok eltávolí-
tását. A belvíz mindeddig a vé-
delmi szakasz egyetlen telepü-
lésén sem fenyegetett lakó vagy 
gazdasági épületeket.

Karcagon az önkormányzat 
II. fokú belvízvédelmi készült-
séget tart fenn – olvastam a 
KÖTIVIZIG már említett hon-
lapján. Ezt a készültségi foko-
zatot, ami a vízgyűjtők, a csa-
tornák és az átemelők fokozott 
figyelemmel kísérését jelenti, 
az átlagon jóval felüli éves csa-
padékmennyiség is indokolja – 
tájékoztatott Molnár Pál kép-
viselő, a Városgondnokság ve-
zetője. A város területén, el-

sősorban a perifériákon több 
helyen is belvízfoltok alakultak 
ki. A kertekben és a város szé-
lén, a mélyebb fekvésű terüle-
ten emelt, sokszor kerti kuny-
hóból kialakított lakóépületek 
tulajdonosai több alkalommal 
is kértek segítséget. Ezekben az 
esetekben a tűzoltósággal kar-
öltve oldották meg a problé-
mát. A déli-újvárosi városré-
szen is vannak problémás sza-
kaszok, elsősorban azoknak 
a mélyebb fekvésű területek-
nek a térségében, ahol az ösz-
szegyűlt vizet a fagyott, illet-
ve teljesen telített talaj már 
nem képes befogadni. A kar-
cagi tűzoltók decemberben 23 
esetben vonultak fel mentesí-
teni az egység mozgatható szi-
vattyúival. A legtöbb dolguk a 
Kisvénkertben, az Aldi áruház 
környékén és a Rokkant kert-
ben akadt, s Lévai Kálmán al-
ezredes, az egység parancsno-
ka azt is elmondta, volt olyan 
helyszín, ahol harmincegy 
órán át tartott a beavatkozás. 
A fagy hatására megállt a bel-
vízzel elöntött területek növe-
kedése, ám a fagy a szivattyú-
zást, illetve lefolyást is nehezí-
ti. A hét végétől már enyhülés, 
ám ezzel együtt újabb csapa-
dékhullám várható...

Elek György    

Játékok karácsonyra
Az ünnepi készü-
lődés napjaiban 
juttatta el Karcag-
ra több doboznyi 
játékadományát 
egy tiszántúli ille-
tőségű cég. A szép 
karácsonyi meg-
lepetést dr. Ara-
di Erzsébet főor-
vos, a Gyermek-
épség Alapítvány 
kuratóriumának 
elnöke adta át a 
Kátai Gábor Kór-
ház Gyermekosz-
tályának.

10 000 hektárt borít belvíz
2010-ben kétszáz napot védekeztek
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Közéleti szilánkok

Kulcsok
a jövőre

Talán ha egy héttel ezelőtt írom ezt 
a jegyzetet, a címben elhagytam vol-
na a határozott névelőt. Bár az is lehet, 
hogy nem. Egyik barátommal beszélget-
ve a múltkor, följött a szó a manapság 
divatos ős-nyelv elméletekről, és azok-
ról, akik ma a magyar nyelv etruszk–su-
mér eredetét igyekeznek tudományosan 
alátámasztani. Közben a háttérben hal-
kan szólt a rádió, és a személyi jövede-
lemadó kulcsának csökkentéséről szól-
tak a hírekben. Barátom megjegyezte, 
a finn-ugor eredet nyelvészei szláv ere-
detű szónak tartják a kulcs szavunkat, 
viszont a házat, ajtót, ablakot stb. finn-
ugor eredetűnek. Pedig a kulcsot általá-
ban ezek nyitására, zárására használjuk. 
Mármint a zárakba használatos kulcso-
kat, amelynek a tolla forgatásával mű-
ködik a zárszerkezet. Bizony, érdekes ez 
a szavunk is. Hirtelen nem is tudnánk 
még talán a tizedét sem fölsorolni, hogy 
milyen összetételekben fordul elő: hol 
előtagként (pl. kulcsregény, kulcsfigura 
stb.), hol toldalékként (pl. adókulcs, totó-
kulcs stb.). Hangalakja kétségtelen, hogy 
a lengyel és az orosz, valamint a szlovák 
megfelelőjéhez hasonlít legjobban. Az 
is érdekes, hogy nagyon sok nyelvben a 
„k” hanggal kezdődik a kiejtése. (Még a 
hagyományos kínaiban is.) No, de nem 
akarok amatőr módon tovább „nyelvész-
kedni”, azt hiszem az emberek többsége 
számára nem ez lesz a jövőre vonatko-
zóan a kulcskérdés, hanem az adócsök-
kentés és a többi életbe lépő törvény, 
amit máris vehemensen támad az ellen-
zék jobb- és balszárnya. A médiatörvény 
kapcsán a sajtószabadság sárba tiprásá-
ról szónokolnak pont azok, akik eddig 
hagyták, hogy bejöjjön minden nyuga-
ti kulturális szemét, amellyel csordultig 
tele volt a tv, és a bulvársajtó. Néha egy 
időben ment minden csatornán valami-
lyen erőszakot bemutató krimi vagy hor-
ror film, és bárgyú show-műsor. Vagy a 
személyiségi jogok határait súroló olyan 
híradás, egy tömegszerencsétlenségről 
például, melyek láttán szinte fölfordult 
az ember gyomra. Egy szavuk nem volt, 
hogy mennyire kiszorult a képernyőről 
pl. a magyar népzene, de említhetném a 
magyar nótát is – bár nem vagyok kifeje-
zetten nótakedvelő.

Aztán gúnyolódtak a magyar hagyo-
mányokon, micisapkának nevezték a 
magyar koronát, és csodálkozva mutat-
ták, hogy mennyire telnek meg a börtö-
nök, és ajnározták a másság tiszteletét. 
A celebek lettek mintaképek, és folytat-
hatnám napestig.

Persze, azt is tudom, nehéz lesz az át-
állás a panem et circenses-ről, de vala-
mikor el kell kezdeni. Mert a multikultúra 
mindent elsekélyesít. Ahogy egy-két 
multi nagyáruház–lánc polcaira is oda 
kell figyelni, hogy ne kerüljön hamisan 
átcímkézett áru – amely néha már az 
egészséget is veszélyezteti -, úgy a kép-
ernyőkre, és az írott –és a nyomtatott 
sajtó hasábjaira is. Mert különben, bead-
hatjuk a kulcsot…

-ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
2011. Január 7-8. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13.  Tel.: 06/30-205-3260.
2011. Január 15-16. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.

HÍREK

Madarász Katalin, 
a legendás énekesnő lesz 

a vendége
Karcagi Nagy Zoltánnak

2011. január 23-án 14:30 
órakor – a művésznő 

születésnapján – a 
Zenés Vasárnap Délután 

műsorában
Jegyek már kaphatók 

a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban

Tel.: 59/503-224

Tavaszi vetőmagvak az 
AGROHUNGÁRIA Kft.-től

Elővásárlási kedvezménnyel, különböző tenyészidejű 
kukorica és napraforgó hibrideket értékesítünk, 

kukoricából igen korait is.

Árak: 
Kukorica vetőmag 15.000 Ft – 18.000 Ft + ÁFA/zsák

 Kiszerelés: 70.000 mg/zsák (kb. 1-1,2 ha)

Napraforgó vetőmag 20.000 Ft – 28.000 Ft + ÁFA/zsák
 Kiszerelés: 150.000 kaszat/zsák (kb. 2,2-2,5 ha).

Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA KFT.
Karcag, Marsi tó – Madarasi út 4-es km. 8 – 15 óráig
Tel.: 59/503-553, fax: 59/400-894, mobil: 20/353-5738
e-mail: agrohungaria@freemail.hu

Bérletes színház II. elő-
adása 2011. január 26-án 

(szerdán) 19 órától a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 

Központban. 
BEAUMARCHAIS: 

FIGARÓ 
HÁZASSÁGA

 - vígjáték két részben. 

Főbb szerepekben: 
Rékasi Károly, Bánfalvy 
Ágnes, Harmath Imre, 
Bugár Anna, Bácskai 

János, Iván Ildikó, 
Gyarmati Éva, Baghy 

János, Dóczi Péter, Uri 
István/Incze József…

Rendező: Bánfalvi Ági

Jegyek korlátozott 
számban 2011. január 10-

től igényelhetők az 59/503-
224-es telefonon.

Gazdálkodók 
figyelem!

Nyolcvanórás zöldkönyves 
növényvédő tanfolyam indul 
2011. január 17-étől Karcagon 
a Gazdakör székházában (Kg., 
Városudvar).

A kezdés időpontja: 2011. 
január 17. 8:00 óra.

Ugyanitt az első napon a 
zöldkönyv megújítására is le-
hetőség lesz!

ADR vizsgára is itt lehet je-
lentkezni!

Bővebb felvilágosítást a 
06/30-289-4593 sz. telefonon 
Hajdú Csilla szakmérnöktől 
kérhetnek.

Horgászok 
figyelem!

Az egyesületi iroda nyitva 
tartása: minden héten hétfő, 
csütörtök, péntek 15 – 18 órá-
ig.

Horgászvizsga minden hó-
nap utolsó kedd 16 óra.

A fogási napló utolsó leadá-
si napja 2011. január 10. hétfő.

A karcagi plébánia homlok-
zatán látható felirat szerint az 
épület 1943 óta mint paplak, 
iroda, hittanterem stb. szol-
gálja az egyházközséget. Az 
elmúlt évtizedek alatt nem is 
történt rajta nagyobb korrek-
ció, pedig, amint a nyár vé-
gi állapotfelmérés megmutat-
ta, ma már jelentős felújításra 
szorul.

- Az épület pince felőli (bal) 
oldalán komoly repedések ta-
lálhatók – vezetett végig Gu-
lyás Zsolt atya az építkezé-
sen. - Az esővíz, ki tudja mióta 
már, az épület alá folyt, ezért 
süllyedt meg mind a két vége.

A néhány hete kezdődött 
felújítási munka során alá-
falazással erősítették meg a 
megsüllyedt részeket. A szo-
bák padlója és parkettája még 
az épület „születésekor”, azaz 
majd’ hetven éve készült, má-
ra elkorhadt, s felszedésekor 
derült ki, hogy ezen felül még 
sok bogár is lakja. Most tehát 
belül is folyik a munka, beton-
alap készül az új parketta alá. 
Az üresen ásító helyiségekben 
egyelőre csak a huzat jár.

- Elég szokatlan a decembe-
ri építkezés.

- Hát igen, de ott volt a kér-
dés, hogy csinálunk valami 

tüneti kezelést és beköltözöm, 
vagy vállaljuk a teljes felújí-
tást, ami hosszú távon szünte-
ti meg a problémákat. Azt hi-
szem így volt a legjobb. Most 
még elszenvedjük ezt a kicsit 
áldatlan állapotot. Szeretnék 
elnézést kérni, ha esetleg az 
utca gyalogos- vagy autófor-
galmában fennakadást oko-
zunk.

- A plébánián irodai felada-
tok is vannak. Ebben okozott-e 
változást az átmeneti helyzet?

- Az irodát egy hátsó szobá-
ba vittük át, oda próbáltunk 
meg bezsúfolni mindent. Ott 
egy kicsit nehezen hallani a 
csengőt, de dolgozunk. Hét-

főn nincs iroda, szerdán és 
pénteken délelőtt 10 – 12 órá-
ig, illetve minden délután 14 
– 16 óráig tudja intézni min-
denki az ügyes-bajos dolgait. 
Ha másképp nem megy, akkor 
a mise után mindig van pár 
perc, és a legfontosabb dolgo-
kat meg tudjuk beszélni.

- Mikorra várható a munkák 
befejezése?

- A megállapodás szerint 
február 28-ig befejezik a belső 
munkák egy részét. Ha majd 
kicsit rendben lesznek a dol-
gok, akkor visszaköltöztetjük 
az irodát is, és zavartalan lesz 
a munka.

Elek György

Felújítják a plébániát

Jótékonysági koncert

A Vöröskereszt karcagi területi szervezete és a Strardrive ze-
nekar szervezett sikeres adománygyűjtő jótékonysági koncer-
tet az Ifjúsáig Házban december 23-án.



2011. január 7. 3

Az AGROHUNGÁRIA Cégcsoport és Szentesi 
Mag Kft. szántóföldi és kertészeti növények 

kereskedelmi tevékenységéhez keres egyetemet 
végzett agrár- és kertészmérnököt.

Érdeklődni: 59/503-553, 06/20-353-5738.

Az AGROHUNGÁRIA Cégcsoport keres 
építőipari tevékenységéhez 

kőműves, ács, bádogos, lakatos szakmunkásokat és 
gyakorlattal rendelkező növényvédős erdőgépkezelőt, 

DT vezetőt.
Érdeklődni: 59/503-553, 06/20-353-5738.

A műsorban fellépő vendé-
geink:
A Néphagyományőrző szak-

mai munkaközösség né-
pi játékai

 Vezetője: Kunné Nánási 
Mónika

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központ

- Toporgók néptánccsoport
 Vezeti: Kunné Nánási Mó-

nika
- Zsiba néptánccsoport
 Vezeti: Bolgovics 

Andrásné
- Kopogók néptánccsoport
 Vezeti: Oroszné 

Millinkhoffer Rita

A Nagykun Református Ál-
talános Iskola Csillagrózsa 
Hagyományőrző néptánc-
csoport 

 Vezeti: Tóth Judit
Györffy István Általános Is-

kola néptánccsoportja
 Vezeti: Szilágyi Erik
 Kísér a Sugalló népzenei 

együttes

A rendezvény ideje alatt kar-
cagi kézművesek mutatkoz-
nak be. 

A Karcagi Ízőrző Klub tagjai 
a Lovagudvarban készítik az 
ünnepi tortát.

A hagyományos szabvá-
nyú televízió adások már csak 
2012- ig vehetők a megszokott 
módon, tehát tetőre épített tv-
antennával. Utána egy speciális 
készüléket kell beszerezni, illet-
ve a tv- hez csatlakoztatni. En-
nek dekóder, vagy set top box 
a neve. Ez biztosítja a digitális 
adás képét és hangját a televí-
ziónak.

Akiknek parabolaantenná-
juk, vagy kábeltelevíziós elő-
fizetésük van, nincs semmi-
lyen  teendőjük, nem kell ezt a 
dekódert megvásárolniuk. Az ő 
esetükben a szolgáltató tv-tár-
saság biztosítja a zavarmentes 
vételt. A dekóder (set top box) 
csak egyedi, tv-antennás vétel 
esetén szükséges, tehát azok-
nak a nézőknek kell, akik eddig 
az M1; RTL Klub; TV2 műso-
rait tudták csak nézni, nem volt 
előfizetésük más programokra.

Örvendetes, hogy van egy 
helyi tv-adónk, így csak a 
dekódert kell megvásárolni 
azoknak, akiknek már van te-
levíziója. Nem szükséges egy 
speciális, drága antenna be-

szerzése, felszereltetése a zavar-
talan vételhez.

A vásárlásnál fontos műszaki 
jellemzők: csak MPEG- 4 fel-
iratú dekódert vegyenek meg, 
csak ezzel a felirattal ellátott új 
tv-t vásároljanak, MPEG-2 fel-
iratú dekódert, vagy tv-t ne ve-
gyenek meg, mert Magyar-
országon ez a szabvány nem 
használható, nem ad sem ké-
pet, sem hangot. Csak megbíz-
ható forgalmazótól vásárolja-
nak, mert vannak hamisított 
adatlappal ellátott készülékek 
is, amelyek nem használhatók. 
Az új dekóderekre 1 év jótál-
lás jár.

Most már elegendő egy ki-
sebb szobaantenna, vagy egy  
20- 30 cm-es vezetékdarab 
csatlakoztatása a dekóder an-
tennabemenetére, a jó kép és 
hang vételéhez. Ha megma-
radtak volna az eddigi vételvi-
szonyok városunk néhány ut-
cájában, de a város egyharma-
dán biztosan nem lett volna el-
érhető az új szabványú adás. 
Az ok Karcag alacsony földraj-
zi fekvése, ami miatt nincs op-
tikai kapcsolat adó és vevőan-

tenna között, vagyis nem „lát-
ja” egymást a két antenna. Ez 
kizárja a minőségi hagyomá-
nyos (analóg) és digitális vételt 
egyaránt. Ezt a problémát oldja 
meg a helyben telepített új tv-
adó. A dekóderek árai fokoza-
tosan csökkennek, a forgalma-
zók szeretnék 10 ezer forint kö-
rüli értékre mérsékelni az alap 
szolgáltatást biztosító készülé-
kek árát. Vagyis ne siessék el a 
vásárlást.

A hagyományos adás 2012. 
január 1-ig működik. Ezzel 
párhuzamosan sugározzák or-
szágosan a digitális adást is, 
csökkentett teljesítménnyel, 
ideiglenes csatornákon. Kar-
cagon már végleges csatornán, 
a 46, illetve 64- esen. A helyi 
adó jóvoltából végre ideális an-
tennajel fogható nagy kijelzőjű 
plazma, vagy LCD televízión is 
zavarmentes kép nézhető, ki-
használva a digitális adás ad-
ta tökéletes kép- és hangminő-
séget.

Jó vételt kívánok.
Cseke Lajos

híradástechnikai 
szervizmérnök

Karcag Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
30/2005. (X. 26.) rendelete alap-
ján a helyi iparűzési adó fizetés-
re kötelezett adózók befizetett 
adójuk 1 %-áról rendelkezhet-
nek. Ezen összeget a képvise-
lő-testület által meghatározott 
egy kedvezményezett javára 
ajánlhatják fel.

A lehetséges kedvezménye-
zettek Karcag Város Önkormány-
zata, valamint a felügyelete alá 
tartozó intézmények által alapí-
tott alapítványok, közalapítvány-
ok, továbbá a karcagi székhellyel 
rendelkező alapítványok, egye-
sületek köréből a Képviselő Tes-
tület által kerülnek meghatáro-
zásra.

A döntést előkészítő munka 
segítése érdekében ezúton fel-
hívjuk az érintett társadalmi szer-
vezetek képviselőit, hogy legké-
sőbb 2011. január 17. 16 óráig 

írásbeli nyilatkozatban közöljék 
az általuk képviselt szervezet:
-  nevét,
-  adószámát,
-  pénzforgalmi számlaszá-

mát,
- számlavezető pénzinté-

zetének nevét,
-  székhelyét,
-  levelezési címét,
-  célját,
-  az alakulás idejét,
-  képviselője nevét, tele-

fonszámát.
Az írásbeli nyilatkozatokat a 

fenti – jogvesztő - határidőig a 
Karcag Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Adócso-
portja részére kérjük eljuttatni.

Nyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal 42. szobá-
jában, vagy letölthető a www.
karcag.hu honlapról.

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Meghívó
A Csokonai úti tagóvoda Aprólábak néptánccsoportjai tisz-

telettel meghívják Önt és kedves családját
2011. január 15– én 1400 órakor kezdődő 
5. Jubileumi Néptánc Gálájára.

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Színház 
terme

A néptánc csoport művészeti vezetője: 
Benéné Kecskeméti Anna.
A rendezvény fővédnöke: 

Dobos László, Karcag Város Polgármestere.

F e l h í v á s

Jakab István, az Országgyű-
lés alelnöke, a MAGOSZ el-
nöke előadása nyitotta meg 
2010. december 11-én délelőtt 
a karcagi Városházán a III. If-
jú Gazda Kongresszust. Ja-
kab István hangsúlyozta, hogy 
az idősebb gazdageneráció hi-
te és munkája lehetővé tette, 
hogy a termőföld 54 százalékát 
még ma is magángazdák mű-
velik. A földet tehát megtartot-
ták, ám most az ifjabb generá-
ción a sor. „Mi megtartottuk a 
földet. Volt elég hitünk ahhoz, 
hogy egy rendszerváltással fel-
érő választás legyen Magyar-
országon, ami garantálja a tel-
jes körű változást – mondta az 
előadó. - Most rajtatok a sor. 
Generációváltás van, ezt nek-
tek kell tovább vinni”. Új erők-
re, új energiákra van szükség 
ahhoz, hogy a fiatal generá-
ció a közös agrárpolitika for-
málásába be tudjon kapcso-
lódni. Ehhez természetesen az 

is szükséges, hogy a fiatal ma-
gyar gazdák az európai fóru-
mokon is jelen legyenek. „Meg-
győződésem, hogy a magyar vi-
dék jövője, a magyar mezőgaz-
daság jövője elképzelhetetlen 
a fiatal gazdálkodók, a fiatal 
gazdák nélkül – emelte ki az 
új generáció szerepét dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter. - „Az ő jövőjük nélkül 
nincs jövő a magyar vidéken”. 
A vidék gerince pedig a mező-
gazdaság, még akkor is, ha ma 

már lényegesen kevesebb em-
bernek ad munkát. Erre épül 
az összes többi vidéki funkció, 
feladat, szolgáltatás. Jelenleg a 
versenyképes vidék megterem-
tése a cél, hogy a magyar vi-
dék más országok vidéki tájai-
val, és a városi életformákkal is 
versenyképes legyen, s a vidék-
fejlesztés munkájában a prio-
ritások között szerepel a fiatal 
gazdák segítése. A gazdák ver-
senyképességének erősítése ér-
dekében a kormány már az el-
múlt fél évben is számos  igen 
jelentős intézkedést hozott (a 
föld kérdéséről, a helyi élelmi-
szer feldolgozásról, a gazda-
ságok illetékmentes öröklésé-
ről), s a munka tovább folyta-
tódik. Nagy szükség van még 
„egy fiatal gazda-életpálya mo-
dellre” - zárta beszédét dr. Fa-
zekas, amelynek segítségével 
tájékozódhat és elindulhat az, 
aki ezt a nem könnyű hivatást 
választja.

Elek György 

Új tv- adó Karcagon,
avagy néhány mondat a digitális átállásról

Fiatal gazdák kongresszusa



4 2011. január 7.

Kunhalom Polgári Kör

Éves közgyűlés
A Kunhalom Polgári Kör a 

Szervezeti Szabályzat szerint 
minden év december köze-
pe körül értékeli munkáját és 
anyagi helyzetét. Erre került 
sor december 13-án fél hat-
tól a Déryné MIK első eme-
leti klubtermében karácsonyi 
hangulatban.

A kör elnökének köszön-
tő szavai után Dobos István 
titkár foglalta össze a vezető-
ség nevében az éves progra-
mot és a kör gazdasági helyze-
tét számadatokkal alátámaszt-
va. Tizenötödik alkalommal 
került sor erre, hiszen a Kun-
halom Polgári Kör a város 
egyik legrégebben megalakult 
és folyamatosan működő civil 
szervezete.

A gondosan megszervezett, 
változatos összejövetelek sike-
resek voltak. A legnépszerűb-
beknek most is a különféle él-
ménybeszámolók bizonyultak 
–  pl. az utazások Kárpátalján, 
Iránban, Indiában –, amelye-
ket előadóink felejthetetlen ki-
vetített képsorokkal illusztrál-
tak. Érdeklődéssel hallgatták 
a résztvevők Cseke Lajosnak a 
digitális televízióról szóló elő-
adását, valamint különleges 
élményt nyújtott ifj. Györfi 
Sándor kőfaragó beszámolója 
is, akinek a műtermébe szóló 
meghívását örömmel elfogad-
ták a jelenlévők.

A sokszínű program több-
féle korosztályt vonzott, s a té-
mától függően látogatták az 
előadásokat a nyugdíjasok és 
a fiatalok. Jó néhány irodal-
mi rendezvény és könyvbemu-
tató került sorra közös rendez-
vényként a Városi Csokonai 
Könyvtárban, amiért köszö-
netünket fejezzük ki. Ezúton 
mondunk köszönetet a kör ülé-
seinek helyszínét rendszere-
sen biztosító Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ dolgo-
zóinak és a Karcagi Hírmondó 
munkatársainak az összefogla-
lók rendszeres közléséért.

2010-ben 28 alkalommal 
tartott összejövetelt a kör, s a 
látogatók száma is nőtt a ta-
valyhoz képest, 639 főre. Él-
ményszerűek voltak az elő-
adásokhoz kapcsolódó beszél-
getések, a tapasztalatok és is-
meretek átadása. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy a fiatalabb 
korosztályból az év során nőtt 
a kör taglétszáma.

Továbbra is részt vettek a 
kör képviselői a kiemelke-
dő városi ünnepségeken, ren-
dezvényeken és koszorúzáso-
kon. A várva várt tiszazugi ki-
rándulást az esős idő ellenére 
szeptemberben megtartottuk, 
amely tartalmas programjá-
val kiemelkedő élményt nyúj-
tott a 33 résztvevőnek. A ki-
rándulás kivetített fényképe-
it a záró ülésen megtekintet-
tük. Az utazás költségeihez jó 
néhányan hozzájárultak, ezzel 
is csökkentve kiadásainkat, 
amely a jelképes éves tagdíjjal 
csak nagyon szerény gazdál-
kodást tesz lehetővé. Köszön-
jük a Karcag Városi Önkor-
mányzat által juttatott könyv-
csomagot, amellyel előadóink 
önzetlen munkáját honorál-
tuk.

A Körmendi Lajos-emlékdí-
jat a Református Gimnázium 
évzáróján Kele János vehette 
át előadói tevékenységéért. A 
kör alapító elnökére júniusban 
irodalmi műsorral, augusz-
tusban sírjánál emlékeztünk.

Végül, megköszöntük a ve-
zetőség további tagjainak, 
Soós Gézánénak és Papp 
Lászlónénak hathatós te-
vékenységét és Körmendi 
Lajosné önzetlen segítségét. 
Mindig szívesen fogadjuk bár-
kitől az ötleteket, javaslato-
kat! Működésünk 16. évében, 
2011-ben nagy szeretettel hív-
juk tagságunkat, ismerőseiket 
és minden érdeklődőt rendez-
vényeinkre!

Dr. Varga Gyöngyi
a kör elnöke

Télidőn, midőn már hidegek 
az éjszakák és a nappalok, ami-
kor hófelhők fedik el a menny-
bolt kékjét és a napkorongot – 
a lelkünk is megdermed, és a 
kedvünk is olyan, mint a fo-
gyó hold. És akkor egyszerre 
szétnyílik a felhőzet, és eljön a 
karácsony, hogy az ünnep re-
ményt, hitet és békességet hoz-
zon az otthonokba. 

A Városi Csokonai Könyvtár 
decemberben, az adventi idő-
szakban Száncsengő címmel 
rendezte meg karácsonyi me-
semondó versenyét. Ezt a na-
pot nagy izgalommal vártuk. 
Szülők, pedagógusok, könyv-
tárosok és gyerekek együtt me-
rülhettünk el a csodálatos tör-
ténetekben. Az ünneplő kö-
zönség már előre megkapott 
valamit a karácsonyi ajándé-
kokból, ugyanis a gyerekek 
szájából angyali üzenetként 
szólaltak meg a szebbnél szebb 
mesék.  Hallgattunk megha-
tó történetet a Kis hercegről, 
Törőcsik Palkó csizmájáról, a 
karácsonyi kiscsillagról, vagy a 
három fenyőfáról.  Mosolyog-
tunk Lázár Ervin történetein, 
vagy a falánk barátok fenyőfa-
díszítésén.  A szünetben sem 
unatkoztunk, hiszen a Déry-
né Ifjúsági és Művelődési Ház 
gyermekszínjátszó szakköre 
jutalomjátékkal (Lázár Ervin: 
Költői verseny) kedveskedett a 
gyerekeknek.

A zsűrinek nagyon nehéz 

dolga volt, bizonyítja ezt, hogy 
több versenyző esetén is egy-
mástól függetlenül maximá-
lis pontszámmal értékelték az 
előadást. Ezért néhány évfo-
lyamon megosztott helyezések 
születtek.

 Köszönöm valamennyi ver-
senyzőnek, és a meséket sze-
rető felkészítő felnőtteknek, 
hogy megadták a városi ese-
mény rangját, és igazán meg-
hitt perceket varázsoltak a 
könyvtári fenyőfa alá.

Zsűri tagjai: Nagy 
Mihályné, Keserűné Ébner 
Tünde, Szarka Lászlóné, Dr. 
Kasuba Jánosné.

Helyezettek: 1. osztály: I. 
Kovács Balázs (Györffy), II. 
Molnár Édua (Kováts), III. 
Kovács Zita Dzsenni (Kis-
kulcsos). 2. osztály I. Molnár 
Petra (Györffy), Kelemen At-
tila (Szent Pál), Varga Mar-

cell (Kováts), II. Varga Petra 
(Kováts), III. Tóth Tamás Pé-
ter (Kiskulcsos).  Különdíja-
sok: Kovács Gergő (Kováts), 
Pataki Máté (Nagykun Ref.), 
Erdei Kristóf (Nagykun Ref.) 
3. osztály: I. Papp Rebe-
ka Virág (Kiskulcsos), Nagy 
Daniella (Kováts), II. Czinege 
Tamás (Kováts), III. Orvos-
Nagy István (Kiskulcsos). Kü-
löndíjasok: Tóth Luca (Nagy-
kun Ref.), Kovács Áron 
(Nagykun Ref.), Kirják Kitti 
(Györffy). 4. osztály: I. Mada-
rász Orsolya (Györffy), II. Laj-
tos István (Györffy), III. Kál-
mán Melinda (Kováts). Kü-
löndíjas: Jónás Regina (Szent 
Pál Marista Ált. Isk.). 

A rendezvényen készült ké-
pek megtekinthetők a könyv-
tár honlapján (www.vcsk.hu).

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Mesemondó verseny a könyvtárban

Pánti Ildikó képviselő asz-
szonynak a Karcagi Hírmon-
dó 2010. december 17-ei szá-
mában megjelent cikkéhez 
kapcsolódva beszámolunk ar-
ról, hogy a Kátai Gábor Kór-
házban is készültünk a kará-
csonyi ünnepekre. A dolgo-
zókból álló lelkes kis csa-
pat kedvezményes áron 
gyönyörű, 3 méteres 
ezüstfenyőt vásárolt, a fe-
nyőfa-talphoz szükséges 
anyagot az egyik karcagi 
vállalkozó ajándékba ad-
ta, és a csapat tagjai saját 
pénzükből otthon mé-
zeskalács díszeket sütöt-
tek, papírmasnikat készí-
tettek a fenyőfa feldíszí-
téséhez.

December 16-án kis 
ünnepség keretében a 
kórház aulájában felavat-
tuk a feldíszített fenyő-
fát. Dr. Nagy Mihály fő-
igazgató úr röviden be-
számolt az elmúlt év ese-
ményeiről és felvázolta a jövő 
évben ránk váró feladatokat, 
majd dr. Kapusi Lajos orvos-
igazgató úr, önkormányzati 
képviselő, az Önkormányzat 
nevében is köszönetét fejezte 

ki a dolgozók lelkiismeretes, 
áldozatos munkájáért. Ezután 
a kórház dolgozóiból verbuvá-
lódott Kátai Medi-Song Kórus 
karácsonyi énekeit hallgathat-
tuk meg.

Az egyedien, ízlésesen, de 
mégis egyszerűen feldíszí-

tett fenyőfa elismerést váltott 
ki mindenkiből. Sajnos, azon-
ban nem sokáig csodálhattuk 
e szép karácsonyfát, mert nap-
ról-napra tűntek el róla a mé-
zeskalács díszek, és Szentes-

tére már csak a papírmasnik 
maradtak rajta.

Nem tudjuk kinek, vagy 
kiknek állhatott érdekében 
mások örömét elvenni, a kö-
zösségi karácsonyfáról a dí-
szeket elvinni, hiszen ezzel a 
feldíszített fával szerettünk 

volna kedveskedni a dol-
gozóknak, a betegeknek, 
a betegek hozzátartozó-
inak, és egy kis karácso-
nyi hangulatot kelteni a 
kórház falai között.

Üzenjük az “elkövetők-
nek”, hogy a Kátai Gábor 
Kórházban – a gazdasá-
gi nehézségek ellenére – 
2011-ben is feldíszített fe-
nyőfával fogjuk megün-
nepelni a karácsonyt, és 
reméljük, hogy a fa mel-
lé nem kell biztonsági 
őrt állítani, vagy figye-
lő szolgálatot szervezni 
ahhoz, hogy a díszek ne 
tűnjenek el róla.

Ezek után már csak 
abban reménykedünk, hogy 
aki magára ismer, szégyené-
ben lehajtja a fejét és annyit 
mond: “Bocsánat!”

a Szervezők

Ellopták a kórházi karácsonyfáról a díszeket!

Sok érdeklődőt vonzott és nagy sikert aratott a karcagi óvó-
nők Dérynében megrendezett Gyermekkarácsonya.
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In memoriam Wolf Györgyné 
dr. Fekete Emília

(1932-2010)
A város díszpolgárát a tisztelőivel zsúfolásig megtelt reformá-

tus templomban ravatalozták fel. Az egyházi szertartás ünnepé-
lyességével, a nagytiszteletű úr búcsúbeszédével, a város illő mó-
don vett búcsút méltán nagyra becsült halottjától, dr. Fekete Emí-
liától.

Öt évtizedet töltött a betegek szolgálatában. Ötven év – szó 
szerint értendő – szakadatlan boldog szolgálat. Kezdetben, az öt-
venes évek végén és a hatvanasok elején, valószínű még mint Fe-
kete doktornő szolgált, de amint teltek az évek, egyre inkább a 
keresztnevével azonosították. Ha róla szóltak, beszéltek, emleget-
ték, beteget küldtek hozzá, egyszerűen Emíliának nevezték. Me-
sélik. Egy ember kétségbeesetten rohant be a körzeti rendelőbe 
és már a folyosón kiabálta: Emília itt van? Már elment, mondta 
valaki. Az érdeklődő szó nélkül sarkon fordult és elrohant. Ro-
hant, hogy mihamarabb megtalálja Emíliát. A helyi viszonyokat 
még kevésbé ismerő ügyeletes nővér kérdezi a házhoz hívást be-
jelentő személytől: és ki a beteg körzeti orvosa? Emília. Hangzott 
a tömör válasz. Talán Fekete doktornő, inti finoman rendre in-
kább csak a hanghordozásával a nővér a válaszadót. Hát persze, 
hogy Ő! Mondom, hogy Emília. Ezúttal is a hangsúlyon érződik 
inkább, nem érti, mit nem ért a nővér. Igaz is. Doktor, meg dok-
tornő ugye több is van. Emília, a közelebb állóknak Emike, azon-
ban valóban csak egy volt. Ki ne ismerte volna. Ha Szolnokon va-
laki Emília névre Karcag hely megjelöléssel küldött volna levelet, 
a posta késedelem nélkül vitte volna címére a küldeményt. Feke-
te doktornőt több okból sem zavarta a familiáris névhasználat. 
Nincs ember, aki oly kevéssé szenvedett volna cím és rangkórság-
ban, aki a hiába való csillogásokra kevesebbet adott volna, mint 
dr. Fekete Emília. Beosztásért, címért, stallumért soha egyetlen 
lépést, meggyőződésével ellentétes engedményt nem tett. Szem-
től-szembe doktornőnek szólították, miközben ki tudja hány év-
tizede már annak, hogy megillette a főorvosi cím.

Az mondta, aki évtizedeken keresztül dolgozott Vele, hogy a 
munka volt az élete. Akkor sem érezte terhesnek a munkát, ami-
kor a magas életkor, a nyilvánvaló betegség, két beteg közti nyúl-
farknyi szünetben már ki-kiharcolta a magáét. Halálos fáradtan 
is fáradhatatlan volt. Dolgozni indult akkor is, amikor a kór vég-
érvényesen úrrá lett felette.

Emlékezzünk! A munkatárs, a kolléga úgy emlékszik, hogy 
Fekete doktornőre mindig lehetett számítani. Amikor a Körze-
ti Rendelőben a rendelések egymásra épülve a folyamatos orvo-
si jelenlétet biztosították, a rendelési idők nem jelentettek egyen-
lő leterhelést. A hajnali rendelési órák és a késő délutáni befejezők 
különösen terhesek voltak, ha ügyeleti szolgálattal jártak együtt. 
Hát persze, hogy Emília doktornő állt kötélnek. Betegség, sza-
badság okán hirtelen előállt orvoshiány, egymásba torkolló ügye-
letek, nonstop jellegű rendelések? Fekete doktornő megoldot-
ta, mert – ugye, mondták a kollégák – Emike úgy is mindig a fe-
délzeten van. Az első, önálló munkába állása óta mindig a fedél-
zeten volt. Belgyógyász szakvizsgával szolgált körzeti orvosként, 
lett házi orvos, és végül, mint tovább szolgáló családorvos kezé-
ből ragadta ki a halál a fonendoszkópját. A temetési szertartásról 
kifelé jövet gondolkodott hangosan valaki. Szegény Emike! Na-
gyon fog hiányozni. Bizony, hogy nagyon. Vannak idős betegek, 
és nem kevesen, akiknek családtagjaik nem merik megmonda-
ni, hogy Fekete doktornő meghalt. Félnek, hogy állapotuk a hír-
re rosszra fordul.

Szegény Emília – visszhangzik. Ha csak fele annyit törő-
dött volna saját egészségével, mint amennyit másokéval. Gyako-
ri orvosbetegség. Elkendőzi maga elől is a bajt, nem néz szembe 
vele. „Nekem erre nincsen időm. A munka öröme tart jó karban 
engem.” A szabadságokat csak nagyjából, feléből-harmadából 
vette ki. Az utóbbi tíz esztendőben egyáltalán nem volt szabadsá-
gon. A fedélzeten érezte biztonságban magát. Bizonyára betegen 
is dolgozott, mert nincs ki emlékezne, hogy betegségre hivatkoz-
va, távol maradt volna a szolgálattól. 

Ötven év alatt százévnyi nyolc munkaórás napot dolgozott, 
nem számítva az éjszakai sürgősségeket. Tiszteletre méltó szak-
mai felkészültség, százévnyi tapasztalat, gyakorlat, százévnyi em-
berség szállt dr. Fekete Emíliával a sírba. Halálával olyan űr tá-
madt sokakban, mintha egy egész intézmény szűnt volna meg. 
De az Emília Intézmény még nagyon sokáig nem fog a feledés ho-
mályába veszni, mert a közbizalom, közmegbecsülés hívta életre. 

Főorvos asszony! Nyugodjék békében. 
hj

A Vasárnapi Iskola moz-
galom keretében tanárcsapa-
tok indulnak a határ közeli 
településekről az elszakított 
területek falvaiba, városai-
ba, hogy szombaton délután 
és vasárnap délelőtt foglal-
kozzanak a szórványban élő 
gyermekekkel, hogy segítsék 
őket magyarságuk megőrzé-
sében.

December 4-én került sor 
a vasárnapi iskola legutób-
bi foglalkozására. A Karcagi 
Nagykun Református Gim-
názium kezdő pedagógusa-
ként először nyílt alkalmam 
csatlakozni a Vasárnapi Is-
kola állandó tanári csapatá-
hoz (Nagy Éva, Szathmári 
Lajosné, Selmeczi Edit, Nagy 
Jánosné, Kovács Ilona). Ezút-

tal négy erdélyi települést ke-
restünk fel.

Meglepő volt látni, hogy a 
magyarországi tanulókkal el-
lentétben az ottani gyerekek 
milyen szívesen áldozzák sza-
badidejüket arra, hogy szom-
bat délelőttönként a magyar 
történelemmel és a magyar 
irodalommal ismerkedjenek. 
A tanulás mellett ezek a fog-
lalkozások nagyon jó alkalmat 
teremtenek arra, hogy a hely-
beli magyar gyermekek gya-
korolhassák anyanyelvüket. 
Ilyenkor mi magunk is szem-
besülhetünk azokkal a nehéz-
ségekkel, amelyekkel a hatá-
ron túli magyaroknak meg 
kell birkózniuk közösségük és 
identitásuk megőrzése érdeké-
ben. Ezen kis közösségek meg-

erősítése a települések meg-
óvását és ezáltal az erdélyi ma-
gyarság megmaradását is je-
lentheti. Az erdélyi (partiumi) 
emberek szívesen fogadnak 
bennünket. Jó volt megta-
pasztalnom, hogy felisme-
rik munkánk jelentőségét, és 
szeretettel engedik hozzánk 
a gyermekeiket. Kitartásuk-
kal, barátságukkal és vendég-
szeretetükkel követendő pél-
dát állítanak az értékválság-
ban szenvedő, egymástól el-
idegenedő emberek számára. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy 
a vasárnapi iskolások száma 
folyamatosan gyarapszik, hi-
szen a legutóbbi alkalommal 
közel hetven diák látogatott el 
a foglalkozásainkra.

Szentesi Zoltán

A minap Elek György kollé-
gámmal arról beszélgettünk, 
hogy a világ nagy művészei 
között minden évszázadban 
voltak olyan óriási üstökösök, 
akik viszonylag rövid idő alatt 
hatalmas életművet hoztak 
létre, viszont nagyon fiatalon 
hagyták el az élők sorát, vagy 
omlottak össze ide-
je korán. Mintha vala-
mi belső kényszer ha-
tására dolgoztak vol-
na tudva azt, hogy a 
sors rövid időt szabott 
ki rájuk. Magyar vo-
natkozásban ilyennek 
mondható Petőfi Sán-
dor, Széchenyi István, 
Latinovits Zoltán. 
Széchenyi több száz 
ezer oldalas életmű-
vét digitálisan ugyan 
már kiadták, de a tel-
jes feldolgozása még 
igen csak hosszú éve-
ket vesz majd igénybe.

Világviszonylatban 
rengeteg művészt so-
rolhatnánk fel, akik 
fiatalon, néhány év 
esetleg évtized lefor-
gása alatt alkottak gi-
gantikus életművet. 
Legtöbbjüknél a rö-
vidre szabott élet, 
vagy valamilyen vég-
zetes és hosszam tar-
tó betegség állta útját az alko-
tásnak. De gondoljunk arra, 
hogy Beethovent még a süket-
sége sem akadályozhatta ab-
ban, hogy komponáljon. Egy 
szó, mint száz, mindig is vol-
tak olyanok akik arra szület-
tek, hogy üstökösként hagy-
janak nyomot a művészettör-
ténetben, de olyan mély nyo-
mot, ami kitörölhetetlen. 

A világ zenetörténetének 
legnépszerűbb, és egyik leg-

termékenyebb alakjának a mai 
napig is Wolfgang Amadeus 
Mozart számít. Mindösz-
sze harmincöt éves korá-
ig élt, azonban szinte páratla-
nul óriási életművet hagyott 
maga után. Mozart szerzemé-
nyeit nem csak a főúri palo-
ták zenetermeiben játszották 

és hallgatták előszeretettel, de 
– ahogy több forrásból is ki-
derül – a saját korában az utca 
embere is fütyörészte, dúdol-
gatta, hiszen utcazenészeknek, 
verkliseknek is komponált 
műveket, méghozzá rengete-
get.

Marton Árpád: A Mozart-
galaxis című könyvével né-
hány hete, egy tévéinterjú 
kapcsán találkoztam. A szer-
ző egyébként szegedi újság-

író, valamint a Magyar Kato-
likus Rádió alapítói és munka-
társai közé tartozik. A könyv 
rendkívül igényes úgy meg-
jelenésében, mint tartalmá-
ban. Nem egy száraz, zeneel-
méleti elemzésekbe bonyolódó 
írást, hanem kifejezetten szép-
irodalmi igényű könyvet ve-

het kezébe az ol-
vasó. Mozart éle-
te és munkássága 
gobelin módjára 
elevenedik meg: 
a magánélet és a 
zene rendkívül 
erős összefonó-
dását, mondhat-
ni szövetét teríti 
elénk a szerző.

Marton kieme-
li Mozart életsze-
retetét, az embe-
rekhez fűződő vi-
szonyát, örömeit, 
gondjait mutat-
ja meg, és ennek 
kapcsán eljut arra 
a következtetés-
re, hogy a zenéje 
a szeretet forrása, 
melyen keresztül 
Isten jósága jut el 
az emberekhez. 
Nem kis dolog 
egy írónak ilyet 
kimondani és fel-
vállalni a mai vi-

lágban, de mindenképp be-
csülendő.

A szerző hatalmas tudás-
ról tesz tanúbizonyságot a té-
mával kapcsolatban, és bátran 
merem ajánlani könyvét azok-
nak is, akiknek – akárcsak e 
sorok írójának – mindössze az 
ének-zene órákon tanultak je-
lentik a klasszikus zenét, így 
Mozartot is.

Cselényi Csaba    

A Mozart-galaxis

Vasárnapi Iskola Erdélyben
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Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 
I. sz. gyermekorvosi körzet (orvosi állás) 

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi Intézmény 

5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyermekorvosi fel-

adatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra 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, ma-
gyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz, működési nyil-
vántartásba vételről igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Oszlács Ju-

dit főorvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör megnevezését: 
1.sz. gyermekorvosi körzet – orvosi állás, illetve elektronikusan: 
Dr. Nagy Mihály  főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 21.
Megjegyzés: A gyermekorvosi körzet a 2003. évi LXXXIV. tv.7.§ alap-

ján más jogviszonyban is ellátható, erre irányuló igény esetén a pá-
lyázatot ennek megfelelő tartalommal kell benyújtani.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Gyógytestnevelés és a 
gyógytorna Mindkét tevé-
kenységi forma mozgás-
sal gyógyít. A gyógytorna az 
egészségügyi szervek gyó-
gyító tevékenységi körébe 
és felügyelete alá tartozik, a 
gyógytestnevelés pedig peda-
gógiai tevékenység, szakható-
sága, felügyeleti szerve az Ok-
tatási Minisztérium. Nemcsak 
igazgatási és jogi szabályozás-
beli különbségek jellemzik a 
két területet, hanem maga a 
tevékenység más. A gyógytor-
nát kórházi betegek vagy járó 
betegek gyógyításában alkal-
mazzák, nemegyszer masszás-
sal, vízben végzett nyújtó gya-
korlatok alkalmazásával, oly-
kor kiegészítő gyógyszeres és/
vagy fizikoterápiás kezeléssel 
együtt.

Célszerű tehát megkülön-
böztetni a két fogalmat egy-
mástól, mert tartalmában 
mást jelent az egyik és mást 
a másik. A gyógytornász 
ugyanis pedagógiai feladat-
körben képesítés nélkülinek 
minősül.

Gyógytestnevelés a testne-
velés egyik területe, a szak-
tudományon belül sajátos tu-
dományterület. Tágabb érte-
lemben a testkultúra, a test-
nevelés-tudomány része. 
Szűkebb értelemben a önál-
ló tantárgy, amelyben beteg-
ségtípusok szerinti és tes-
ti képességekben visszamara-
dott tanulók stratégiai jellegű, 
tantervbe foglalt differenci-
ált képességfejlesztése folyik, 
mindazok részvételével, ki-
ket a szakorvos javaslatá-
ra az iskolai gyermekgyógy-
ász gyógytestnevelésre utal. 
A szakszolgálatok csoportjá-
ba sorolt pedagógiai tevékeny-
ség ellátása, a heti három órá-
hoz szükséges feltételek biz-
tosítása a területileg illeté-
kes önkormányzat feladata. A 
gyógytestnevelés célja a moz-
gásszervi (aszténiások, mell-
kasi, gerinc és láb) deformitá-
sokkal és belgyógyászati (ne-
urotikus szívbántalmak, szív-
betegek, ifjúkori hypertonia, 
endokrin zavarok és egyéb) 
panaszokkal küszködő, a tes-
ti képességekben visszamara-
dó, azaz a gyógytestnevelésre 
utalt tanulók panaszainak 
csökkentése, a panaszok meg-

szüntetése a testnevelés (tor-
na, úszás, játék stb.) eszközei-
vel annak érdekében, hogy al-
kotó s örömteli felnőtt életet 
éljenek és a munkaerőpiacon 
versenyképesek legyenek.

Könnyített testnevelés a 
testnevelés egyik területe, 
olyan feladat, amelyet a test-
nevelő tanár tanórai keret-
ben, az egyéni bánásmód elve 
szerint, orvosi javaslatra old 
meg. A könnyített testneve-
lésre utalt tanuló köteles részt 
venni a tanórán, és mindazo-
kat a tanórai feladatokat meg 
kell oldania, amelyek nem el-
lenjavalltak, és amelyek egész-
ségi állapota szerint könnyí-
téssel megoldhatók.

A tanulók kategóriába való 
besorolása orvos által. 

I. kategória: könnyített testne-
velés.

II. kategória: gyógytestnevelés 
órán vesz részt a tanuló, ha 
mozgásszervi, belgyógyá-
szati, stb. elváltozása miatt 
sajátos, az állapotát figye-
lembevevő foglalkozásokat 
javasol a szakorvos. 

II./A kategória: az orvosi ja-
vaslat alapján testnevelési 
órán is részt vehet. A féléves 
és az év végi osztályzatát a 
gyógytestnevelő tanár álla-
pítja meg.

II./B kategória: csak a 
gyógytestnevelési órán ve-
het részt, az egészségügyi 
diagnózisnak megfelelő 
foglalkozásokon. A féléves 
és az év végi osztályzatát a 
gyógytestnevelő tanár álla-
pítja meg.

III. kategória: teljes felmentés

A beutalt gyermekeknek a 
gyógytestnevelés órák látoga-
tása kötelező. Az osztályzatot 
a gyógytestnevelő tanároktól 
fogják kapni és a félévi illet-
ve év végi (testnevelés) jegyet 
is. A hiányzásokat mindenkor 
igazolni kell.

Csak hivatalos orvosi kiuta-
lás, vagy teljes felmentés ese-
tén kerülhetnek ki a gyerme-
kek a gyógytestnevelésről, me-
lyet a gyógytestnevelőnek le 
kell adni.

Fűző (korzett) A korzett-
kezelés akkor válik szük-
ségessé, ha valószínűsíthe-
tő, hogy a gyógytestnevelés, 
gyógytorna kezelés önma-
gában nem lesz elegendő a 
görbület korrigálására. Ez 
általában 20 fok feletti gör-
bületek esetén jön szóba. 
Például ha a ferdülés a cson-
tosodás befejeződése elõtt 
már eléri a 20 fokos nagysá-
got, a fő növekedés idősza-
kában nagymértékű rosz-
szabbodással számolha-
tunk. A korzett rendszeres 
használatával ez megelőz-
hető. A korzett elkészíté-
se az ortopédtechnikus fel-
adata. A folyamatban dön-
tő szerepet játszik az ő és az 
orvos tapasztalata (helyes 
méretvétel). A korzett haté-
konysága függ a korrekciós 
effekt minőségétől és a hor-
dási időtől. A jó korrekció-
ért a technikus és az orvos, 
a hordási időért a páciensfe-
lelős.

Operáció. Amennyiben 
a gerinc ferdülés mér-
téke meghaladja az 50 
fokot,általában operá-
ció javasolt. A későn fellé-
pő úgynevezett idiopátiás 
adoleszcens scoliosis ese-
tén, amennyiben szív-, és 
légzőszervi problémákkal 
nem állunk szemben, orvosi 
szemszögből nem feltétlenül 
szükséges az operáció. Eb-
ben az esetben a páciensek 
inkább esztétikai okokból 
választják ezt a megoldást. 

 A korán fellépő gerincfer-
düléseknél, amelyek már 
kisgyermekkorban nagyfo-
kú rosszabbodást mutatnak, 
relatív korán jön szóba a be-
tegség műtéti megoldása

Schroth terápia: A három-
dimenzionális Schroth te-
rápia kifejlesztése az 1900-
as évek első feléből a német 
Katharina Schroth nevéhez 
fűződik. A terápia lénye-
ge, hogy a gerinc maximális 
aktív nyújtásával elért hely-
zetben a háromdimenziós 
légzéssel a törzs csavarodá-
sának visszaállítását érjük 
el, majd ennek a testhely-
zetnek a megtartása melletti 
izomerősítést és nyújtást al-
kalmazunk. A gyakorlatok 
célja a hibás gerincferdülé-
ses tartás korrigálása, a bel-
ső testkép normalizálása és 
a csökkent működésű tüdő-
területek aktiválása

Kun Mariann
gyógytestnevelő-testnevelő, 

schroth terapeuta, mozgáste-
rápia fejlesztő, óvodapedagó-

gus, egészségfejlesztő-mentál-
higiénés szakember

Gerincferdülés különböző kezelési 
lehetőségei

Karcagi Aikidó Egyesület
Közhasznúsági jelentése

2009

Nyilvántartásba vétele: Jász- Nagykun –Szolnok Megyei Bí-
róság, 2005. április 08.

Célja: A testi-lelki-szellemi fejlődés elősegítése, az aikidó ré-
vén. Az egészséges életmódra való nevelés elősegítése érdeké-
ben a rendszeres testedzés megkedveltetése, a foglalkozáso-
kon rendszeresen résztvevők számának növelése. A mindenna-
pos testedzések biztosítása. Az aikidó elsajátítása és elsajátítta-
tása az elemi szinttől, amilyen szintig lehetséges.Feladata: Az 
aikidó szellemiségének, gyakorlatának minél alaposabb isme-
rete, a japán, továbbá a keleti kultúra ismeretének gazdagítá-
sa, a foglalkozásokon résztvevők fizikai képességeinek fejlesz-
tése, mozgáskoordináció tökéletesítése, edzőtáborok látogatása, 
szervezése, hasonló szellemiségű, más harcművészeti klubok-
kal, szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása, a tagok 
öntevékenységének fejlesztése, a tanulóifjúság sportjáért, testi 
neveléséért felelős állami és társadalmi szervekkel való együtt-
működés.

Székhely: 5300, Karcag Zrínyi utca 1.
Pénzforgalmi adatok:

Bevételek:
Bank bevétel: 3.747.-
Tagdíj: 5.000.-
1% 148.509.-
Adomány: 106.000.-
Önkormányzati támogatás, pályázat 17.000.-
Kamat bevételek: 89.-
Összesen: 276.598.-
Kiadások:
Terembérlet: 106.000.-
ESZA Pályázati díj 3.000.-
Tábor költség (pályázat) 17.000.-
Bankköltségek, fizettet kamat 4.050.-
Összesen: 130.050.-
Egyenleg: 150.295.-

Az egyesület a központi költségvetésből támogatást nem kapott.
A közhasznú szervezet tisztségviselői juttatásban nem részesül-
tek.
Munkabér- megbízási díj kifizetése nem történt.

A gerincferdülés (scoliosis) kezelésben kifejezetten kiemelt 
szerepet kap az úgynevezett konzervatív (nem műtéti) terá-
pia. A konzervatív terápia alapvető célja, hogy lehetőség sze-
rint elkerülhető legyen a műtét, mely során az érintett gerinc-
szakaszt elmerevítik. Sajnos még a leggyakrabb terhelés mel-
lett sem kerülhető el a műtét minden esetben, éppen ezért 
nagyon fontos, hogy a gerincferdült beteg megfelelő kezelés 
kapjon. Ehhez szükséges egy ezzel foglalkozó ortopéd szakor-
vos, aki felírja a fűzőt, a röntgen vizsgálatot végeztet és az ál-
lapotváltozást nyomon követi. Az orvosi műszerészen is sok 
múlik, hiszen elengedhetetlen a jó, modern fűző a javuláshoz.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. 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 perc-
re frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gáz-
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak 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.
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.
Két szobás, gáz- és cserépkály-
ha fűtéses téglaház nagy portá-
val eladó. Kg., Zádor utca 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.

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, vé-
kony testalkatú társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 36 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Albérlet
Főtéren 2 szobás bútorozat-
lan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-317-1573.

Karcagon IV. emeleti lakás kiadó 
vagy részletfizetéssel eladó. Tel.: 
+36/30-507-2187 (16 óra után)

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítása. 
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.

Süldőnyúl ketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.

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.

Jószágszerető embert keresek kb. 
napi 3 órás munka elvégzésére. 1 
szoba összkomfortos lakást adok 
cserébe, vizet-villanyt nem kell 
fizetni. Nyugdíjasok előnyben. 
Karcag, Kistéglagyár. Tel.: +36/30-
393-3343.

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

Lehullott a fák levele, nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópi-
he. Télidőbe, hóesésbe seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.

Kétgenerációs (több konyhás, für-
dőszobás) családi házat, lakást 
keresünk Karcagon megvételre. 
Minden megoldás érdekel. Tel.: 
+36/30-260-0014. 

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

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.: 59/311-910.

Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.

Vállalom egyéni és társas vállal-
kozások könyvelését, képvise-
letét, bevallások készítését. Tel.: 
+36/30-415-5218 Fórizs Judit

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalunk. Tel.: +36/30-599-9238.

Gondviselést, takarítást, sírgon-
dozást vállalok. Megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-327-5124.

Gépjármű
Kétsebességes Babetta 210 típu-
sú segédmotor-kerékpár eladó. 
Ára: 18.000 Ft. Tel.: +36/70-350-
5308.

Apróhirdetés

Az egyes szakosztályoknál a 
2010-es versenyidőszak végén 
elkezdődnek az értékelések és 
lassan tervezgetik a jövő évi baj-
noki szezont is. A fenti szem-
pontok figyelembevételével ar-
ra kértem az asztaliteniszezők 
vezetőjét, Csornai Csabát, hogy 
röviden értékelje az elmúlt ver-
senyszezont.

- Az NB. III-as csapattal az 
új bajnoki szezonra a régi csa-
pattal vágtunk neki, és alkalom 
nyílott arra, hogy alkalmanként 
az utánpótlás fiataljaiból is sze-
repeltessünk játékosokat. A le-
játszott 11 mérkőzésből 10 baj-
noki pontot szereztünk, és je-
lenleg a tabella 7. helyén állunk, 
mindössze 1 ponttal lemaradva 
az 5. helyezettől (a tabella a de-
cember 12-i mérkőzések alapján 
még változhat, de már hátrébb 
nem kerülhet a csapatunk). A 
bajnoki tabellán előttünk vég-
zett csapatok mind volt NB. I-es 
játékossal is erősítettek, így a 
mezőny rendkívül kiegyenlített 
lett. Együttesünkben a húzójá-
tékosok közül Skumáth István 
mindössze egy vereséget szen-
vedett, Kovács Sándor pedig 90 
%-os teljesítménnyel segítette 
csapatunk jó szereplését. A má-
sodik sorban szereplő játékosa-
ink alkalmanként egy-két győ-
zelemmel egészítették ki a húzó 
emberek teljesítményét. Lénye-
gesnek tartom, hogy már sze-

repeltek az utánpótlást biztosí-
tó fiataljaink is, akik a folyama-
tos fejlődés eredményeképpen 
várhatóan stabil tagjai lehet-
nek a csapatunknak. A szakosz-
tály fontos feladatának tartja az 
amatőr sportolók játéklehető-
ségének biztosítását. Szakosztá-
lyunknak az igazolt sportolói-
val együtt 20 tagja van. Közülük 
egy csapat rendszeresen részt 
vesz a városi bajnokságban. To-
vábbra is várjuk a sportolni sze-
rető és az asztalitenisszel szim-
patizáló fiatalok jelentkezését. 
Az edzéseket hetente három al-
kalommal (hétfő, kedd és csü-
törtök) 16 – 19 óráig tartjuk a 
Kováts Mihály Általános Isko-
la tornatermében. Az anyagi le-
hetőségeink kissé szűkösek, biz-
tosítják az alapvető felszerelése-
ket, de újak vásárlására nincsen 
lehetőségünk. A már hagyo-
mánnyá vált Csokai István or-
szágos ranglista emlékversenyt 
a következő években is tervez-
zük, ezzel is öregbítve Karcag 
hírnevét. A sportszerető alkal-
mi támogatóink mellett kü-
lön köszönetet mondunk Kar-
cag város önkormányzatának, a 
Kováts Mihály Általános Iskola 
vezetésének, és a Városi Sport-
szolgáltató Központnak, akivel 
gyümölcsöző az együttműkö-
désünk és rendkívül sok segít-
séget kapunk.

B. I.

Asztalitenisz

Őszi szezon értékelése

Tizenkilencedik alkalom-
mal került megrendezésre – ka-
rácsony és újév között – a Városi 
Sportcsarnokban a szilveszter 
kupa teremlabdarúgó torna. A 
két napos tornára tizenhat együt-
tes nevezett. A csapatokban több 
élvonalbeli játékos is lehetett. A 
győzelemre esélyes szolnoki Vik-
tor Securityből átalakult Öcsi te-
am csapata volt, akik korábban 
már többször is elnyerték a ku-
pát. Vezéregyéniségük a sokszo-
ros válogatott Kenesei Krisztián, 
de rajta kívül több neves labda-
rúgó is pályára lépett, pl. Vámosi 
Csaba, Vasas Zoltán, Ábel Zsolt, 
Hevesi-Tóth Tamás. 

„A” csoport eredmények: Rolibo 
– Sárréti minőség 1:1, BBB Glass 
– Nagykörű 2:2, Rolibo – BBB 
Glass 2:1, Sárrét minőség – Nagy-
körű 2:3, BBB Glass – Sárrét mi-
nőség 2:7, Rolibo – Nagykörű 2:2. 
I. helyezett: Nagykörű, II. Rolibo.

„B” csoport eredmények: Krupa 
technika – Tomi és barátai 2:4, 
Diablo – Kuglóf FC 1:0, Krupa 
technika – Diablo 1:2, Tomi és 
barátai – Kuglóf FC 3:1, Tomi és 
barátai – Diablo 0:0, Krupa tech-
nika – Kuglóf FC 4:3. I. helyezett: 
Tomi és barátai, II. Diablo.

„C” csoport eredmények: Kük-
lopsz – Szuper divatáru 0:0, 

Amigos – Öcsi team 0:3, Kük-
lopsz – Amigos 2:1, Szuper di-
vatáru – Öcsi team 0:2, Amigos 
– Szuper divatáru 2:10, Küklopsz 
– Öcsi team 2:2. I. helyezett: Öcsi 
team, II. Küklopsz.

„D” csoport eredmények: 
Nagyiván – Kemo team 3:1, Fe-
hér delfin – Blue Wizards KSE 
1:0, Blue Wizards KSE – Kemo 
team 2:7, Blue Wizards KSE – 
Nagyiván 0:2, Fehér delfin – 
Kemo team 2:6. I. helyezett: 
Kemo team, II. Nagyiván.

Elődöntők eredményei: Tomi és 
barátai – Nagyiván 2:1, Kemo te-
am – Küklopsz 1:3, Öcsi team – 
Rolibo 9:2, Nagykörű – Diablo 
0:0 (3:1)

Döntő eredménye: Öcsi team – 
Tomi és barátai 3:1, Nagykörű – 
Küklopsz 1:2, Nagykörű – Tomi 
és barátai 1:3, Öcsi team – Kük-
lopsz 5:0.

Végeredmény: I. Öcsi team 
200.000 Ft pénzdíj, II. Küklopsz 
150.000 Ft pénzdíj, III. Tomi és 
barátai 100.000 Ft pénzdíj. A 
legjobb kapus díja: Koós Károly 
(Küklopsz), legjobb mezőnyjáté-
kos díja: Kenese Krisztián (Öcsi 
team), legtöbb gólt szerző játé-
kos: Kurucsai Milán (Tomi és ba-
rátai).

B. I.

Szilveszter Kupa

A karate szakosztály elmúlt éve
Amint azt Gyarmati Imré-

től, a KSE karate szakosztá-
lyának vezetőedzőjétől meg-
tudtuk, december 19-én tar-
totta a szakosztály az évzáró 
bankettjét. Erre a rendezvény-
re Karcag és Bucsa veze-
tői is meghívást kaptak. Kü-
lön köszöntötték szponzo-
raikat és támogatóikat. Az 
országos versenyeken kiemel-
kedő eredményeket elért ver-
senyzők ajándékokat vehettek 
át. A vezetőedző a díjátadás 
után megköszönte a sporto-
lók egész éves odaadó munká-

ját. A magyar bajnokságokon, 
diákolimpiai döntőn kiválóan 
szerepeltek: Raczkó Viktória, 
Kiss László, Nagy István, Ko-
zák János, Balogh Dóra, Szabó 
Klaudia és Bene László. Külön 
említést érdemel ifj. Gyarma-
ti Imre, aki a versenyzés mel-
lett teljesítette a harmadik fo-
kozat követelményeit a Kar-
cagon rendezett nemzetkö-
zi edzőtáborban. Ezenkívül a 
Spanyolországban rendezett 
világkupán negyedik helye-
zést ért el, amelyért a Magyar 
Karate Szövetség vezetője, dr. 

Mészáros János általános ki-
tüntetésben részesítette. Októ-
ber 30-án kiváló országos baj-
nokságot rendeztek, amelyen 
soha nem látott létszámú ver-
senyző küzdött az éremért. Jö-
vő évben is igyekeznek min-
den fontosabb versenyen részt 
venni. 2011-ben hazánk ren-
dezi az EB-t, amelyen igyekez-
nek fiatal versenyzőket is indí-
tani. A 2011-es versenynaptár 
később kerül elfogadásra.

B. I. 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Bizonyára tapasztalták, vagy ismerősöktől hallották, hogy 
az utóbbi hetekben az esti, szürkületi óráktól fokozottabban 
ellenőriztük a kerékpárosok közlekedését. Többször felhív-
tuk már a figyelmet a kivilágítatlanságból eredő veszélyek-
re, ennek ellenére folyamatosan intézkednünk kell olyan bi-
ciklisekkel, akik dacolva a szabályokkal és saját biztonságuk 
védelmével, nem használnak világítást. Persze sokan vannak, 
akiknek van felszerelt lámpájuk, csak elfelejtik bekapcsolni.

Az új év hozott változást a KRESZ-ben is - a tehergépkocsik 
előzését szabályozza az autópályákon, a régi szabályok azon-
ban nem változtak. 

Legyen az a járművek kivilágítására, a tiltott helyen – gya-
logátkelőhely, útkereszteződés, autóbuszmegálló, stb. - tör-
ténő megállás, alkoholfogyasztás vezetés megkezdése előtt, 
mobiltelefonálás vezetés közben – ide tartoznak a kerékpá-
rosok is – és sorolhatnánk tovább.

Vegyék figyelembe és tartsák be a szabályokat, ne a bünte-
tés elkerülése, hanem saját és közlekedő társaik biztonsága 
legyen a cél. Ehhez kívánunk balesetmentes közlekedést az új 
esztendőben.

VÁROSI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. január 7-10. péntek-hét-
fő

18.00  Műsorajánló
18.05 Visszatekintő 2011.
19.05 Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Nagy Molnár 

Miklós
 2011. Tervek a kultúra terü-

letéről
 Karcagi hírek
 Felújítás alatt a római kato-

likus plébánia
 Fokozódó belvízveszély
 Fokozottan védi a város az 

erdőterületeit
 Háttér
 Téma: egyedülálló hobbik
 Tűzoltóautók gyűjtője
20.10 Szalagavató ünnepség a 

Nagykun Református Gim-
náziumban

2011. január 11-12. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet 
19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport
 Szilveszter Kupa

2010. január 13. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Visszatekintő 2011.
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Diákok köszöntése a Város-

házán
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Január 7. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Január 8. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 9. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 10. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Január 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 12. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Január 13. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Január 14. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. december 21.
 Nagy Katalin és Fazekas 

Róbert
 Marsi Krisztina és Nagy 

Ferenc
2010. december 31.
 Barát Janka és Kis Lajos
 Szabó Erzsébet Edina és 

Angyal Attila

Születés
Balog Barbara – Bojti Zsolt
Kg., Kórház u.  Lionel
Csőke Mónika – Varga 
György
Tiszafüred, Bocskai u. 
 Zsanett
Hangyási Judit – Balog Sán-
dor
Kg., Széchenyi sgt. 74 
 Hanna Ramóna

Halálozás
Alexa Józsefné (Hartyányi 

Erzsébet)
 Karcag (1934.)
Czinege Ferenc János
 Karcag (1958.)
Dobrai Ilona
 Karcag (1922.)
Dr. Fekete Emília
 Karcag (1932.)
Ferenczi Sándorné (Kovács 

Margit)
 Karcag (1926.)
Fodor Attiláné (Orvos Nagy 

Julianna)
 Kg., Magyar utca 1. 

(1960.)
Juhász István
 Karcag (1926.)
Kiss Sándorné (Kulcsár Má-

ria)
 Kg., Halom utca 15. 

(1928.)
Lakatos Imre
 Karcag (1952.)
Mihály Sándorné (Benczur 

Éva)
 Karcag (1940.)
Munkácsi Imre
 Karcag (1924.)
Szöllősi Jánosné (Péntek Ka-

talin)
 Karcag (1956.)
Váradi István
 Karcag (1946.)

December 15-én Debrecen-
ben rendezték meg a VI. kor-
csoport fiú kézilabda diákolim-
pia országos elődöntőjének selej-
tezőjét, ahol a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium fiatal-
jai a 2. helyen végeztek, ezzel az 
igazolt versenyzők közötti küz-
delmet befejezték. Nincs ok pa-
naszra, mivel amatőr csapatként 
országos eredményt értek el, az 
igazán fontos küzdelmek pedig 
még ezután következnek (ama-
tőr diákolimpia, Nagykun Diák 
Sportviadal, Református Közép-
iskolák Országos Bajnoksága), 
és igen szép eredményeket ér-
hetnek még el a gimnázium te-
hetséges kézilabdás fiai a tanév 
hátralévő részében.

Az országos selejtező eredmé-
nye:

Mechwart A. Gépipari, Deb-

recen - Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium 27:17 (18:4)

Karcag: Nehéz, Karsai (2), 
Nagy (8), Kovács (4), Tóth-
Szepesi (2), Borsós.

Csere: Gulybán, Csordás (1), 
Herceg, Kovács.

Kicsit megilletődötten kez-
dett csapatunk az első félidő-
ben, a másodikban viszont sike-
rült rátalálni az eredményes já-
tékra. Dicséret illet valamennyi 
játékost, akik tisztes helytállást 
mutattak a velük nem egy szin-
ten kézilabdázó NB-s játékosok 
ellen.

A csapat tagjai: Nehéz Zsolt, 
Karsai Imre, Nagy Péter, Ko-
vács Máté, Tóth Botond, Szepesi 
Balázs, Borsós László, Gulybán 
Olivér, Herceg Péter, Kovács 
Miklós, Koncz Dávid. 

MAJOR

Refis kézilabda

Selejtező országos elődöntőre

December 14-én Kunhegye-
sen rendezték meg a fiú röplab-
da VI. korcsoportjának megyei 
döntőjét, ahol a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
csapata remek teljesítménnyel 
ezüstérmet szerzett, ezzel orszá-
gos elődöntőbe jutott. Az orszá-
gos elődöntőt január 22-én ren-
dezik majd Debrecenben, a kar-
cagiakon kívül ott lesz a deb-
receni Fazekas, a nyíregyházi 
Krúdy, valamint a sarkadi Ady. 
A tét óriási, az országos elődön-
tő győztese kijut a dunaújvárosi 
országos döntőre.

Eredmények:
Karcagi Nagykun - Verseghy, 

Szolnok 3:1 (-21, 13, 15, 17)
Az ellenfélnél játékosai közül 

ketten a Szolnok NB I-es csa-
patában játszanak, nálunk még 

csak igazolt játékos sincs. Mi 
nyertünk! 

Nagy L. Szak. Int. és Gim., 
Kunhegyes - Karcagi Nagykun 
3:0 (21, 25, 17)

A második szett hozhatta vol-
na az áttörést a mérkőzésen, 
többször is játszmalabdánk volt, 
sajnos a rutin nem mellettünk 
szólt az NB II-es kunhegyesi 
csapat ellen. A harmadik szettet 
pedig már sajnos feladták a fiúk.

Az országos elődöntőbe jutó, 
megyei 2. helyezett csapat tag-
jai: Budai Csaba, Oszlánczi Má-
té József, Futó Tamás, Nagy At-
tila, Gyökeres Árpád, Halász 
Richárd, Saska Viktor, Perge Ti-
bor, Albert Krisztián, Iványi-
Nagy Gábor.

Sok sikert kívánunk az orszá-
gos elődöntőn!

MAJOR

Refi röplabda
Ezüst után az országos elődöntő 

következik

December 17-19-én rendezték meg hagyományos kiállításukat a kar-
cagi galambászok. Az 56. alkalommal kiállító V-139. számú Karcagi 
Galambtenyésztő Egyesület mellett ezúttal a 20. évét ünneplő Dudo-
ros Fajta Klub tagsága is bemutatta legszebb galambjait. Természete-
sen ezúttal sem csak a karcagiak állományát bírálta a zsűri, mert to-
vábbi 19, elsősorban tiszántúli településről is érkeztek galambászok.

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona pályáza-

tot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 
szakképzett szakács.

Ellátandó feladatok: Az Idősek Otthona főzőkonyhájához tarto-
zó felelősségteljes feladatok ellátása.

Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint.

Benyújtandó iratok: önéletrajz, végzettséget igazoló iratok fény-
másolata.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalat.
Munkakör betöltésének várható időpontja: 2011. február 01.
Pályázat benyújtását a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idő-

sek Otthonába, Karcag, Horváth Ferenc u. 1. szám alá kérjük.
Határidő: 2011. január 15. Elbírálás: 14 napon belül.


