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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Kováts Tehetségpont

Korábbi írásainkban már 
említettük, hogy az utóbbi 
évek szélsőséges, egyik vég-
letből a másikba átcsapó idő-
járása nem kedvezett a vad-
állomány karbantartásának 
és a vadásztársaságok bevé-
telének sem. A 2009-es aszá-
lyos tavasz és nyár után a ko-
rábbi időszakoknál jóval csa-
padékosabb tél köszöntött be. 
A leesett hó néhány nap alatt 
elolvadt, s az esővel is szapo-
rodott vízmennyiség nagy te-
rületeket borított el. A belvi-
zekkel nehezített tavasz után a 
megszokott csapadékmennyi-
séget messze felülmúló esős 
nyár következett. Mindez, sok 
egyéb mellett, a vad élőhelyét 
és a vadállományt is hátrá-
nyosan érintette.

- Nagy gondot fordítottunk 
az állomány teleltetésére, ta-
karmányozására, de a rendkí-
vül szélsőséges időjárást nem 
tudtuk ellensúlyozni – ösz-
szegzi a téli eseményeket Hu-
bai Imre, a karcagi Nagykun 

Vadásztársaság elnöke. - A ta-
vaszi, nyári és a kora őszi esők 
jelentősen befolyásolták a va-
dak, elsősorban a madárfé-
lék élőhelyeit. A költési idő-
szakban rendkívül rossz, hű-
vös időjárás volt, ami szá-
mottevő költésvesztéssel járt. 
Később voltak ugyan sarjú-
fészkek, de az „utóköltés” kö-
zel sem tudta pótolni a főidő-
ben keletkezett kárt. A vadfá-
cán állomány állapota jelenleg 
megyei szinten is kritikusnak 

mondható, úgyhogy a megyei 
vadászati hatóság korlátoz-
ta is a vadfácán vadászatát. A 
vadnyulak számára biztosít-
va volt az élettér, de a sok csa-
padék és a változékony időjá-
rás a nyúlállomány esetében is 
hátrányosan érintett bennün-
ket. (A sok víz viszont kedve-
zett a rovarok és az élősködők 
elszaporodásának. Ezt azért 

Állami és önkormányzati 
vezetők, ünneplő polgárok és 
diákok jelenlétében, a Kováts 
Mihály emlékraj huszárai-
nak díszőrsége mellett, az or-
szágzászló felvonásával kez-
dődtek a forradalom és sza-
badságharc 54., és a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 
21. évfordulójára emlékező 
rendezvények október 23-án.

Az országzászló felvonását 
követően a református temp-
lomban Koncz Tibor vezető-
lelkész igehirdetése, és az az 
istentisztelet után a városhá-
za előtti téren rendezett ün-
nepség emlékezett a város az 
1956-os forradalom esemé-
nyeire és jelentőségére.

„Nagyobb erő kell! - kezdte 
beszédét az ünnepség szónoka 
Balog Zoltán, társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkár. 
- Valami olyan erő, ami össze-
köt bennünket és összefog.” 
Ilyen erő mutatkozott meg az 
1956-os eseményekben, ami-
kor a nemzet közös akarat-
tal lépett fel az értékeiket, hi-
tüket, és reményüket eltolvajló 
állam és rendszer ellen. 1956-

ban ott volt az a nagyobb erő, 
hogy legyőzze a kicsinyessé-
get, a kisszerűséget, a csak sa-
ját magukra gondolást, a gyá-
vaságot és a reménytelensé-
get. „Ma is nagyobb erő kell. 
S ahogy 1956-ban a nagyobb 
erő a nemzetnek az ügye volt, 
ma, 2010-ben sem lehet ez 
másképp. Ma sem lehet más-
képp, minthogy mi azt mond-
juk, ma, ez így nem mehet to-
vább. Változtatnunk kell, ne-
künk együtt, mert ennek a 
nemzetnek több jár. Több-

re vagyunk hivatva, és több-
re vagyunk képesek.” Az er-
kölcsi felelősség bennünket 
is kötelez a minél jobb mun-
kára „a jövőért, a gyermekin-
kért, a magyar ifjúságért – 
mert mi sem pazarolhatjuk el 
gyermekink jövőjét... Újra el-
jött Magyarországon az idő, 
amikor azt mondhatjuk, hogy 
igenis, a mi gyerekeinknek, 
unokáinknak legyen jobb, 

Hideg télre számítunk

A forradalom és szabadságharc ünnepén

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Gyermek-egészségügyi 
Nap

A hagyományokhoz híven az idén is 
megszervezi a kórházban a népszerű ren-
dezvényt a Gyermeképség Alapítvány és a 
Kátai Gábor Kórház 2010. november 12-

én pénteken 14-17 óráig és 2010. november 13-án 9-12 óráig.
A helyszín: Kátai Gábor Kórház előadó terme és ebédlője.
Fővédnök: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. 
Lesznek előadások a felnőtteknek az egészségügy bizton-

ságérzetet keltő változásairól, a környezetvédelem és saját 
egészségünk kapcsolatáról, az alattomosan kialakuló gyer-
mekkori betegségekről, melyek meghatározzák a felnőttko-
ri egészségi állapotot … és még sok érdekes témáról, rövid, 
könnyen érthető formában. Hagyunk időt kérdéseik meg-
beszélésére. Lesz könyvajánló, kiállítás és vásárlási lehető-
ség a szünetekben és a program végén. A gyermekeknek fel-
ügyelet, játékos elfoglaltság. 

Szeretettel várunk minden szülőt, nagyszülőt, keresztszü-
lőt, óvoda- és iskolapedagógust. 

Figyelje a jövő heti Hírmondót. Benne lesz a rendezvény 
programja teljes részletességgel. 

A Kováts Mihály Általános 
Iskolát 2009 nyarán regiszt-
rálta a Magyar Tehetségsegítő 
Tanács, mint tehetségpontot. 
A cím (és a feladat) elnyerésé-
vel az intézmény az országos 
Tehetségpont hálózat része 
lett. A tehetséggondozás elő-
segítése érdekében újabb le-
hetőségekhez – ingyen képzé-
sekhez, konferenciákhoz, pá-
lyázatokhoz – jutottak, s most 
az egyik cél, hogy tehetség-
gondozó hálózat létesüljön az 
országban. 

Lévainé Kovács Róza igaz-
gatóhelyettes az október 25-én 
délután rendezett projektnyi-
tó előtt lapunknak elmondta, 
a Tehetségpont keretében kü-
lönböző beszélgetéseket, uta-

kat, bemutatókat szerveznek 
a tanulóknak, s a nevezési dí-
jak kifizetésével, az útikölt-
ség finanszírozásával a ver-
senyeztetésüket is támogat-
ják. Félévente diákújságot is 
megjelentetnek majd, s ehhez 
a diákok írásaira, fotóira szá-
mítanak. „Meg kell nyerni a 
gyerekeket”, mondta a tanár-
nő, „fel kell kelteni az érdek-
lődésüket és már lehet is őket 
fejleszteni”. A projektnyitó 
délutánja is ezt a célt szolgál-
ta. Az előadóteremmé válto-
zott tornacsarnokban ugyanis 
dr. Murányi Zoltán (kémia) és 
dr. Vida József az Eszterházy 
Károly Főiskola tanárai tar-
tottak nagy sikerű bemutatót.

Elek György

Testületi ülés
Október 21-én Gyurcsek Já-

nos alpolgármester elnökölte a 
soron kívül összehívott testületi 
ülést. Városunk vezetői mind-
össze négy napirendi pontot 
tárgyaltak, azonban ezek kö-
zül kettő kiemelten fontos volt a 
nemrég felállt új testület műkö-
dését illetően.

Az első előterjesztés három 
bizottság tagjainak megválasz-
tására tett javaslatot, melyek-
nek ügyében egyúttal szavaz-
tak is az egybegyűltek. A szava-

zás eredményeként a követke-
zőképpen alakult a bizottságok 
felállása:

Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság: Kovácsné Ke-
rekes Katalin (elnök és egy-
ben tag is), további tagok: Pán-
ti Ildikó, Karcagi Nagy Zoltán, 
Csányi Sándor

Szociális és Egészségügyi 
Bizottság: Molnár Pál (elnök 
és egyben tag is), további tagok: 

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Honnan 
tudták?

Ismerősömmel beszélgettünk a nem-
zeti ünnep estéjén. Feljött a szó sok min-
denről. A nyugodt, visszafogott, méltó-
ságteljes pesti megemlékezésről, ahol 
teljesen megtelt a Kossuth tér. A helyi 
megemlékezésről is, ahol csak azt hiá-
nyolta ismerősöm, hogy alig esett szó a 
helyi Forradalmi Tanács lapjáról, a Karca-
gi Híradóról. Aztán azt ecsetelte, milyen 
nehéz lehetett akkor tájékozódni és új-
ságot szerkeszteni. Vajon honnan tudták 
maguk a szerkesztők is, mennyire hiteles 
lehet egy átvett hír, vagy egy olyan ese-
mény közlése, ami csak közvetve, vala-
ki által elmondottak alapján jelent meg 
a hasábokon. Hiszen újságokon, rádión, 
telefonon kívül nem volt semmi hírköz-
lő eszköz, mint manapság – a mobiltele-
fontól az internetig.

Meglepődtem a kérdésen. A drága 
emlékű, nehéz sorsú Filep István, a Kar-
cagi Híradó felelős szerkesztőjével va-
ló beszélgetéseimet próbáltam fölidéz-
ni, de nem emlékeztem, hogy valaha is 
feltettem volna neki ezt a kérdést, így, 
ahogy az ismerősöm. Mert annyira evi-
dens volt számomra, hiszen én az újsá-
got ismertem meg előbb, csak utána a 
szerkesztőjét. Aki élete végéig hű ma-
radt a forradalom eszményeihez, bár-
mennyire is megviselték börtönévei, ki-
szabadulása után folyamatosan kereste, 
kutatta a forradalom tényeit és őszinte 
nyitottsággal közeledett mindenkihez, 
akiben elvbarátot érzett. Valóban olyan 
sziszifuszi munkát végzett, amit sokan 
még elképzelni sem tudnak manapság: 
nála csak a közérdek számított, és a köz 
szolgálata.

Újra föllapozva az általa szerkesztett 
lapot, és olvasva hosszabb-rövidebb írá-
sait, még jobban tiszteljük elhivatottsá-
gát, és forradalmi hevületét. És csodál-
kozunk, mennyire pontosan látta a  hi-
teles tájékoztatás veszélyeit. A Híradó 2. 
számának, második oldalán (1956. no-
vember 1.) a bal fölső sarokban írta: „Mi 
történt….a szolnoki Forradalmi Tanács 
lapjával, hogy számról-számra semmit-
mondóbb, köntörfalazóbb? Október 27-
i száma után azt gondoltuk, hogy me-
gyénk követeléseinek megalkuvás nél-
küli szószólója lesz. Ebben csalódtunk. 
Ne kullogjon az események után, hanem 
járjon előttünk. Söpörjön ki a szerkesz-
tőségéből minden taktikázó, sztálinista 
elemet, hogy az lehessen, amit címében 
hirdet: A NÉP LAPJA.”

Néhány sor, de mennyi minden áll-
hatott mögötte. (Később aztán beigazo-
lódtak aggályai.)

Emlékszem, amikor a ‘80-as évek kö-
zepén megismerkedtünk, mutatott ne-
kem egy rövid verset a Néplap 1956. ok-
tóber 29-i számából: „A szélkakas” volt 
a címe - Kovács Sándor írta: ”Ha jobbról 
fúj az elvi szellő / Balra fordulva hirde-
ted, / S ha balról, pördülsz jobbra rög-
tön: / Dörgeni újabb elveket.  // S ez ért-
hető is, aki ismer / Tőled már többet 
úgyse vár / Azt azonban sehogy sem 
érti: / Mi lesz, majd ha a szél eláll?”

S hozzátette, sajnos voltak szép 
számmal ilyenek is…

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 30-31. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
November 6-7. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

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.

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).

Köszönet
A Karcagi Diáktűzoltó 

Szövetség köszönetet mond 
mindazoknak, akik SZJA-juk 
1%-át felajánlották a Szövet-
ség részére. A befolyt összeg: 
98.770 Ft volt, melyet ifjúsá-
gi tűzoltóink közösségi-, szak-
körhelyiségének kialakításá-
ra, berendezésére fordítottuk. 
Várjuk továbbra is támogatá-
sukat.

Adószám: 19222071-1-16
A Karcagi Diáktűzoltó 

Szövetség köszönetet mond 
mindazoknak, akik Iparűzé-
si adójuk 1%-át felajánlották 
a Szövetség részére. A befolyt 
összeg: 23.493 Ft volt, melyet 
ifjúsági tűzoltóink közösségi-, 
szakkörhelyiségének kialakí-
tására, berendezésére fordítot-
tuk. Várjuk továbbra is támo-
gatásukat.

Adószám: 19222071-1-16
A Karcag és Térsége Tűzvé-

delméért Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik 
az SZJA-juk és az Iparűzé-
si Adó 1 %-át felajánlották az 
alapítvány részére.

SZJA 1 %: 54.831 Ft
Iparűzési adó 1 %: 15.535 Ft
A felajánlott összeg a test-

vérvárosi tűzoltó találkozó 
megrendezése során felmerült 
költségekre, illetve a Vers-és 
Prózamondó Verseny megren-
dezésére került felhasználásra.

Várjuk továbbra is támoga-
tásukat.

Adószám: 18837799-1-16

Köszönet

A Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociá-
lis Szolgáltató Központ ez-
úton szeretné köszöne-
tét kifejezni Túri Iloná-
nak, Dusik Istvánnak, dr. 
Debreczeniné Géczi Ani-
kónak az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény pedagógusai-
nak és Plósz Csilla igazga-
tónőnek az Idősek Világ-
napja tiszteletére rendezett 
ünnepségen történő fellé-
pésükért, színvonalas elő-
adásukért.

Kun Csilla 
intézményvezető

Meghívó

A Kátai Gábor Kórház 
Tudományos Bizottsága 
szeretettel meghívja Önt 
2010. november 4 -én 14:00 
órakor „A tüdőgyógyászat 
aktuális kérdései” címmel 
megrendezésre kerülő utó-
akkreditált továbbképzé-
sére.

Célcsoport: háziorvo sok, 
szakorvosok, orvosok, fog-
orvosok, gyógyszerészek, 
pszichológusok.

Helyszín: Kátai Gábor 
Kórház előadóterme.

Dr. Szolnoki Erzsébet
tudományos bizottság 

Elnöke

Támogassuk az iszapkatasztrófa 
súlytotta embertársainkat!

Tisztelettel kérjük a jószívű, se-
gíteni szándékozó testvéreinket, 
hogy adományaikkal támogassák 
Kolontár és Devecser sokat szenve-
dett lakosságát.

Adományaikat többféle módon 
is eljuttathatják a Református Egy-
házközség által:
-  A 2010. október 31-i Reformá-

ció ünnepén tartandó istentisz-
teletünk perselyadományai közé 
név nélkül elhelyezheti a támo-
gatásul szánt összeget.

-  Személyesen a Lelkészi Hiva-
talban (Kálvin utca 3.) befizet-
hetnek névvel, avagy név nélkül 
céladományt a károsultak támo-
gatására.

-  A Nagytemplomban kihelye-
zett, a Hivatalban megszerez-
hető csekken, avagy fizethetnek 
„iszapkárosultaknak” megneve-
zéssel.

Mind a perselyadományt, mind a 
céladományként befizetett és ér-
keztetett összegeket a Magyar 
Református Szeretetszolgálat 
számlájára fogjuk befizetni!

-  Az Egyházközség mellett köz-
vetlenül is lehet a magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat 
számlájára adományt befizet-
ni. A számlaszám: 10702019-
85008898-51100005.
Fogjunk össze a bajban élő 

Felebarátainkért! Jézus Krisztus 
parancsa szerint most ne a ma-
gunk gondja legyen a legfonto-
sabb, hanem azoké, akik ártatlan 
áldozataivá lettek az emberi fele-
lőtlenségnek.

„Az az én parancsolatom, hogy 
úgy szeressétek egymást, ahogyan 
én szerettelek titeket.” (János 15,12)

Áldást és békess éget kívánva 
Mindannyiunknak:

Koncz Tibor 
Szentesi Lajos

A Szentannai Sámuel Gim-
názium, Szakközépiskola és 
Kollégium közel két évtizede 
rendezi meg az intézmény jele-
nét bemutató és hagyományai-
ra emlékeztető iskolai ünnepet, 
amelynek egyik napján előadá-
sokat hallgathatnak meg az ér-
deklődők. Régebben – Szeret-
hető tudomány címmel – is-
meretterjesztő előadások hang-
zottak el, néhány éve azonban  
már a szakképzésekkel kap-
csolatos ismeretek kiegészítését 
és a szakképzések bemutatását 
szolgálják ezek az alkalmak.

A 2010. október 15-én (az is-
kola fennállásának 111. évében) 
rendezett szakmai konferen-
cián Fejes Zoltán r. alezredes, 
rendőrségi főtanácsos, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság veze-
tője előadása hangzott el a ren-
dészeti pályaorientációs képzés 
múltjáról és jelenéről.

- Ezt a fakultációt azért érde-
mes választani – fejtegette a ka-
pitány a szünetben a Hírmon-
dó kérdésére válaszolva -, mert 
ebben van perspektíva. Más-

részt pedig a Szentannaiban fo-
lyó ilyen jellegű képzés nagyon 
színvonalas, és ki merem jelen-
teni, hogy országosan elismert. 
Az itt tanuló gyerekek az orszá-
gos tanulmányi versenyek él-
mezőnyében, „dobogós helye-
ken” végeznek. És azt is meg 
kell említenünk, hogy a koráb-
ban itt végzettek közül ma már 
többen kollégáink, s még veze-
tő beosztást betöltő munkatár-
sunk is van közülük.

Az intézményben folyó fel-
ső fokú műszaki informatikai 
mérnökasszisztens szak „szek-

ciójába” tartozott dr. Muszka 
Dániel Az informatika törté-
nete Magyarországon című tu-
dománytörténeti előadása. A 
természet- és környezetvéde-
lem témaköréből pedig Kapocsi 
István, a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság természetvé-
delmi őrszolgálatának vezetője 
tartott előadást Karcag és kör-
nyékének természeti értékeiről, 
s hívta fel a figyelmet a környe-
zet- és természetvédelmi fel-
adatokra.

Elek György 

Szentannai Napok 2010.

A KARCAGI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG FELHÍVÁSA!
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Bibliai igék:„Ő megsebez, 
de be is kötöz, összezúz, de 
kezei meg is gyógyítanak!” 
(Jób 5,18)

„Emlékezz arra, hogy Jé-
zus Krisztus… feltámadt a 
halottak közül. Erről szól az 
evangélium”. (2 Tim 2,8)

Kedves Testvéreim! Emléke-
ző Felebarátaim!

Memento mori! Emlékezz 
a halálra! – szóltak a régiek. 
Ma ezt nem kell különösen is-
mételgetni, hiszen minden, 
ami most körül vesz, emlé-
keztet bennünket az elmúlás-
ra. A temetőt az emlékek föld-
jének is nevezhetjük. Látha-
tatlan emlékháló lengedez eb-
ben a temetőben is. Memento 
mori! Emlékezz a halálra! És 
legalább ilyenkor emlékezünk 
a veszteségeinkre, mert egyéb-
ként zajlik körülöttünk az élet 
és eltompul a régi szavak ere-
je: Memento mori! Emlékezz a 
halálra.

Emlékezzünk először is ar-
ra, hogy mit hoz az életünk-
be az elmúlás. Röviden, tömö-
ren: sok-sok fájdalmat. Úgy, 
ahogyan az igében hallottuk: 
a halál megsebez és összezúz 
bennünket. A sebektől és tö-
résektől megnyomorított az 
életünk. Az is ezt érzi, akinek 
egy sírhoz kellett ma kijön-
ni, és az is, aki 5–10 vagy még 
több sírhalom mellett rója le 
kegyeletét. Ám mégis ugyan-
azt az összetörettetést érzi az, 
akinek friss a gyásza, és az is, 
aki évek múltán is könnybe 
lábadt szemmel áll meg egy 
sírhant fölött. Sebesültek és 
összetörtek vagyunk. Ahogy 
régi kedves énekünk vallja: El-
válni kedveinktől, fájdalmas és 
nehéz. Ráadásul a halál okoz-
ta sebek a legfájdalmasabbak, 
mert a lélek legmélyén sajog-
nak. Itt nem ér semmit a felü-
leti kezelés. A halál helyrehoz-
hatatlanul összezúzott egy-
egy családi, egy-egy házassá-
gi, szeretetkötelékben megélt 
kapcsolatot, mint a kő, amely 
az ablaktáblát szilánkokra 
zúzza.

Memento mori! Emlékezz 
a halálra, kedves testvérem, 
hogy a halál ellenséged és az 
élet a barátod. Most megseb-
zett és összezúzott szíveddel 
emlékezz, még ha fáj is, a ha-
lottaidra! Emlékezz, mert az 
emlékeidet nem veheti el tőled 
senki, és mindig veled marad-
nak. A sírok, a koszorúk, a vi-
rágok itt maradnak, de az em-
lékek, és azokban szeretteink 
arcvonásai, szavai, velünk jön-
nek. Emlékezzünk elveszített 
szeretteinkre akkor is, ha sa-
jognak is a sebek, mert éppen 
ez az igazi szeretet jele. Csak 
a kő szívnek nincsenek fájdal-

mai. Minden virágnál és meg-
gyújtott mécsesnél nagyobb 
bizonysága szeretetünknek 
az, hogyha beteljesítjük azt az 
ígéretet, amit a síremlékekre 
vésetünk: Nem feledünk!

Emlékezzünk rájuk, még ha 
újra összezúz bennünket az el-
válás pillanata, mert az em-
lék kapocs a múlttal és oszlo-
pa a jelennek. Ahogyan Ber-
zsenyi Dániel fogalmazta 
meg a Temető című versében: 
„jertek ide… hogy élni és hal-
ni tanuljatok!” Emlékezzünk 
hát halottainkra, mert éle-
tük példa lehet. Újra egy köl-
tőt, Kosztolányi Dezsőt idéz-
ve: „Volt emberek. Ha nincse-
nek is, vannak még. Csodák. 
Nem téve semmit, nem akar-
va semmit, hatnak tovább.” 
Emlékezzünk arra, hogy mitől 
óvott édesanyánk, mire taní-
tott édesapánk, milyen volt a 
hűsége hitvesünknek, milyen 
feltétlen volt gyermekünk sze-
retete, miben volt megbízható 
társ a testvér.

És végül, kedves barátaim, 
testvéreim: Emlékezzünk a te-
metőben Istenre. Mindenek-
előtt, hálával gondoljunk rá, 
hogy nekünk adta azokat a 
nagyszerű embereket – szüle-
inket, hitvesünket, testvérün-
ket, gyermekünket, barátun-
kat, akikre most emlékezünk. 
És emlékezzünk Istenre, aki-
ről azt mondja az igénk: bekö-
töz és meggyógyít.

Emlékezzünk Istenre, aki a 
mi Urunk Jézus Krisztus fel-
támasztásával legyőzte a ha-
lál örök hatalmát. És emlé-
kezzünk Isten ígéretére, amit 
a bibliából hallunk: „ha hisz-
szük, hogy Jézus meghalt és 
feltámadt, az is bizonyos, 
hogy Isten az elhunytakat 
is előhozza Jézus által, vele 
együtt.”

Ezekkel a gondolatok-
kal, magam, családom és Re-
formátus Egyházközségünk 
együtt érző szeretetével kí-
vánok mindenkinek e meg-
szentelt napon csendes, méltó, 
megnyugvást hozó megemlé-
kezést a temetőinkben és ott-
honunk csendességében.

Konczné Lehoczky 
Krisztina

református lelkész-
vallástanár

A Karcagi Református 
Egyházközség temetői meg-
emlékezéseinek időpontjai:

2010. november 1.(hétfő) 
14 óra: Déli Református teme-
tő és az Északi Református te-
mető.

2010. november 1. (hétfő) 
15 óra: Borjúdűlő Református 
temető és a Szívos Református 
temető.

jegyzem meg, mert nem tud-
juk az okát, de a tapasztalatok 
szerint az élősködők elszapo-
rodása általában hátrányosan 
érinti a vadállományt.) Egye-
dül a nagyobb termetű, és na-
gyobb mozgástéren élő őzek 
alkalmazkodtak az esők okoz-
ta környezeti változásokhoz. 
A takarmányuk biztosítva 
volt, ezért szaporodni és nö-
vekedni is tudtak. Az előző év 
mobilizált tartalékait azonban 
nem tudták megfelelően hasz-
nosítani, ezért 40-50 gram-
mal kisebb súlyú agancsok 
képződtek. Ez viszont nem jó, 
mert az agancs minősége és 
súlya nekünk pénzügyi szem-
pontból meghatározó.

- A gazdasági válság még ja-
vában tart. Megváltoztak a 
vendégvadászok pénzügyi le-

hetőségei, másrészt pedig a 
vadállomány óvása, átmentése 
érdekében bevezetett tilalmak, 
vagy a vadászatot lehetetlenné 
tevő sarak sem kedveztek a va-
dásztatásnak. Hogyan alakul-
tak a bevételeik?

- Hát igen. A gazdasági vál-
ság sajnos folytatódik, most 
járhatunk a mélypontjánál. En-
nek a hatásai valóban jelent-
keztek a vendégvadásztatásnál, 
de gondoltunk rá. Takarékos-
kodtunk eddig is, és takarékos-
kodunk a továbbiakban is. A 
gazdálkodásunk helyzete sta-
bil, fizetőképesek vagyunk, va-
gyis egyensúlyban tudjuk tar-
tani a bevételeket és a kiadá-
sokat. Szűkösek a lehetősége-
ink – és ezt szem előtt tartva 
járunk el a továbbiakban. Ezt 
a vadásztársaság tagjai tudják, 
tapasztalják és maguk is alkal-
mazkodnak a helyzethez.

- Hogyan készülnek a télre?
- Hosszú, hideg télre számí-

tunk.  Az idén a nagy energiá-
jú abrakféléket – a zabot, a bú-
zaocsút és a kukoricát - vesz-
szük élőtérbe a vadetetésnél. 
Ezekből ha kevesebbet fo-
gyaszt is a vad, biztosítva lesz 
a szükséges kalória. Az abrak-
féleség rendelkezésre áll majd. 
Egyébként a csapadékos idő 
miatt a növénytakaró, a fűfé-
lék, a kinn maradt termények 
és más táplálékok sokkal na-
gyobb mennyiségben állnak 
rendelkezésre, mint más évek-
ben. Éppen ezért a szálasta-
karmányokat nem elsősorban 
nagy tömegben, hanem adott 
helyzetekben és helyeken fog-
juk kihelyezni. A fő célunk a 
nagy energiát jelentő abrakok 
biztosítása lesz.

Elek György

Gondolatok a halottak 
napja elé

Hideg télre számítunk

A Kiskulcsosi Általános Iskola Nevelőtestülete és Szülői 
Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját
2010. november 12-én (pénteken) 19 órai 

kezdettel
az iskola

Őszi Alapítványi Báljára
az intézmény tornatermébe.

A rendezvényen részt vesznek Karcag testvérvárosainak 
delegált tagjai.

A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk, mely egy nyelvi labor 

kialakításához járul hozzá.
Belépő 3.500 Ft/fő

A műsorban fellépnek a Pelikán tánccsoport tagjai és az 
iskola tanárai.

A zenét Tóth Farkas Judit szolgáltatja.
Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.

A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel várja 
Önt a tombola.

 Kérjük, részvételi szándékát 2010. november 10-ig jelezze 
az iskola gondnokságán!

Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.

Folytatás az 1. oldalról

Kovácsné Kerekes Katalin, Pán-
ti Ildikó, Dr. Kapusi Lajos

Idegenforgalmi, Társadal-
mi és Külkapcsolati Bizott-
ság: Pánti Ildikó (elnök és egy-
ben tag is),

további tagok:Karcagi Nagy 
Zoltán, Csányi Sándor, Dr. Ka-
pusi Lajos, Kovács Sándor

A testület külön előterjesz-
tésben tárgyalta és szavaz-
ta meg a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság tagjaira tett javasla-
tot, amely a következőképp ala-
kult: Molnár Pál (elnök és tag 
is),

további tagok: Csányi Sán-
dor, Andrási András, Dr. Luk-
ács László György

Ezen az ülésen még két na-
pirendi pont ügyében szavaz-
tak a képviselők. A Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft. Által 
benyújtott, a Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő fejlesztéséhez kap-
csolódó pályázat saját forrásá-
nak biztosításáról zárt ülésen 
tárgyaltak, így erről bővebb in-
formációval nem szolgálhat la-
punk. 

A másik előterjesztés a 
Karcag-Berekfürdő közötti ke-
rékpárút vázrajzának földhi-
vatali átvezetéséhez szüksé-
ges megállapodásokról szólt. 
A már megépült kerékpár-
út 2010. június 30-ig ideiglene-
sen lett forgalomba helyezve. 
Egy engedélynek köszönhető-
en a végleges forgalomba helye-
zési eljárást november 15-ig kell 
megkezdeni. A testület ezúttal 
a kerékpárúttá nyilvánításhoz 
és a földhivatali bejegyzéshez 
szükséges szerződésekről, az át-
adás-átvételről, és az ezekhez 
szükséges feladatok teljes körű 
lebonyolításáról döntött.

Cselényi Csaba 

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról

A minisztériumi támogatással zajló BringaSuli program célja a 
kerékpározás népszerűsítése a közlekedésben és a hétvégi csalá-
di programokban. A figyelemfelkeltés és a közlekedésbiztonsá-
gi oktatás népszerűsítése érdekében az ország számos pontján 
rendeznek látványos programokat. Egy ilyen alkalomnak lehet-
tek részesei 2010. október 22-én a karcagi bringások is.

BringaSuli
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Kunhalom Polgári Kör

Egy évvel az első, nagy si-
kert arató gálaműsora után új-
ra nagyszabású bolgár-magyar 
művészeti est szervezésébe 
vágta a fejszéjét a Biljana tánc-
csoport: október 9-én a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban várták az érdeklődő-
ket egy hamisítatlan balkáni 
hangulatú estére.

Hosszú szervező munka 
előzte a meg a gálaműsort, nem 
véletlenül, ugyanis a tavalyi év-
hez képest jelentős változás állt 
be a programban. Idén már 
külföldi fellépő is színesítet-
te a programot, hisz elfogadta 
a meghívást a bulgáriai Gotce 
Delchev táncegyüttes is. A vár-
nai illetőségű csoport vezetője 
az a Diana Dobreva, akivel im-
máron évek óta szoros kapcso-
latot ápol a Biljana – az együt-
tes bulgáriai tánctáborai során 
már többször dolgozott együtt 
a koreográfussal. Karcagra kö-
rülbelül 40 főt számláló bol-
gár küldöttség érkezett, köztük 
táncosok, zenészek és koreog-
ráfusok.

Az idei gála, hasonlóan az el-
múlt évhez, a „Bolgár és Ma-
gyar kultúrával a szívünkben” 
címet kapta. Az esemény hely-
színéül szolgáló Művelődési 
Központ széksorai csordultig 
megteltek a gála kezdetére. A 
szép számmal egybegyűlt ven-
dégseregnek nem is kellett csa-
lódnia, a gála igazán impozáns 
keretek között vette kezdetét: 
a bolgár és a magyar himnusz 
dallamai után Hriszto Botev: 
Hadzsi Dimiter című ver-
se hangzott el mind bolgárul, 
mind magyarul. Az est későbbi 
főszereplői eközben a bolgár és 
magyar zászló színei alatt hall-
gatták az ismerős dallamokat. 
Az est fővédnöke Pánti Ildikó, 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
önkormányzati képviselő volt, 
míg a háziasszonyi teendőket 
Kovácsné Kerekes Katalin lát-
ta el. Pánti Ildikó az estét meg-
nyitó beszédében elmondta: a 
Biljana táncegyüttes az évek 
során Karcagon és az egész or-
szágban jelentős ismertségre 
tett szert, s Major János tanár 
úr vezetésével felkarolta a bol-
gár és magyar kultúra ápolá-
sát is. Ennek egyik legjelentő-
sebb állomása ez a - most már 
lassan hagyománnyá váló - gá-
laműsor.

A fellépők sorát természete-
sen a házigazda Biljana nyitot-
ta, s a nyár folyamán a Várná-
ban elsajátított új koreográfi-
áikkal hatalmas közönségsi-
kert arattak: a szép számmal 
egybegyűlt nézősereg egyéb-
ként az egész este során na-
gyon lelkes maradt, és hatal-
mas szeretettel fogadta az egy-
mást rendületlenül követő fel-
lépőket. Hiszen a gálaest nem 

kizárólag a házigazdáról szólt, 
nem is ez volt cél, s a jövőben 
sem ez lesz a mérvadó: a foly-
tatásban megmutatta tudását 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium 
Vegyeskara, az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tanárai és növendékei, 
valamint a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ felnőtt 
tánckaraként működő Irin-
gó néptánccsoport és a kisebb 
korosztály táncos lábúit tömö-
rítő Kopogók is.

Természetesen nem jöt-
tek hiába a bulgáriai vendé-
gek sem: a Gotce Delchev 
néptáncegyüttes néptáncosai 
várnai táncok bemutatásával 
kezdték forró hangulatú mű-
sorukat, majd a későbbiekben 
még többször álmélkodásra és 
ütemes tapsra késztették a kö-
zönséget lendületes koreográ-
fiáikkal. A táncokat elválasz-
tó szünetekben pedig a tánc-
csoport tagja és zenésze, Koszta 
Sztojanov harmonikájának kí-
séretében hallhattunk népdalo-
kat Bulgária különböző tájegy-
ségeiből.

A bolgár kultúra mellett 
azonban magyar dallamok is 
felcsendültek az este folyamán: 
nem maradhatott ki a fellé-
pők sorából a magyar néptánc 
hagyományokat ápoló Pántli-
ka sem, akik vadonatúj karca-
gi koreográfiájukat mutatták 
be, hangos sikert aratva. A leg-
nagyobb taps azonban mégis a 
házigazdának járt: a Biljana if-
jú és örökifjú táncosai újra és 
újra visszatértek a színpadra, 
hogy megmutassák lendületes, 
és kevésbé gyors, ám annál ki-
fejezőbb erejű koreográfiáikat. 
Volt miből válogatni, ugyanis 
az elmúlt nyolc év terméke kö-
zel húsz színpadi koreográfia.

A műsor végén egyszerre áll-
tak színpadra a bolgár kultúra 
karcagi és várnai képviselői, és 
egy közös népdallal tiszteleg-
tek Bulgária gyönyörűsége előtt 
– méltó lezárása volt ez egy ki-
magasló színvonalú rendez-
vénynek. A vastapsot megsza-
kítva mind a Biljana, mind a 
Gotce Delchev tánccsoport kö-
szönetet mondott mindazok-

nak, akik elévülhetetlen ér-
demeket szereztek a gálamű-
sor megrendezésben. Pánti Il-
dikó önkormányzati képviselő, 
Kovácsné Kerekes Katalin, az 
est háziasszonya és Bolgovics 
Andrásné, a DMIK vezetője is 
ajándékot vehetett át a két fő-
szereplő együttestől, míg a gá-
laműsorban közreműködő cso-
portok, valamint a rendez-
vényt anyagilag is támogató 
Református Egyházközség, és 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégi-

um ajándékokat, illetve okleve-
let kaptak emlékül. A progra-
mok azonban nem értek véget, 
a második emeleten található 
bálteremben fergeteges hangu-
latú bolgár táncházat varázsol-
tak a táncosok, ahol egészen 
hajnalig húzták a talpalávalót.

A Biljana táncegyüttes ez-
úton szeretné megköszön-
ni a segítséget mindazok-
nak, akik támogatták a máso-
dik bolgár-magyar művészeti 
gála megrendezését: a Kar-
cagi Református Egyházköz-
ség, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium, Karcag Város Ön-
kormányzata, a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ, ES-
SEN Kft., a Kunhalom Polgári 
Kör és elnöke Dr. Varga Gyön-
gyi tanárnő. Köszönetet mon-
dunk Pánti Ildikó önkormány-
zati képviselőnek, a debrece-
ni és a szegedi Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzatoknak. Az 
önzetlen támogatások nélkül 
nem kerülhetett volna sor er-
re a fantasztikus estére. Nem 
utolsósorban pedig a tánccso-
port tagjainak nevében szeret-
ném megköszönni Major János 
tanár úr fáradhatatlan munká-
ját, mellyel nem csekély energi-
át mozgósítva készített fel ben-
nünket a gálaműsorra, és mely-
lyel magára vállalta a szervezési 
teendők garmadáját. A karcagi 
Biljana bolgár néptáncegyüttes, 
ifjúsági és hagyományőrző kö-
zösség október 29-én folytatja 
szereplését Szegeden, ahol egy 
félórás műsort mutat be a Bal-
kán Hangja Fesztiválon. 

Kele János

Újra nagy sikert aratott a Bolgár-
Magyar Művészeti Gála Könyvbemutató

November 6-án, szombaton 15 órától a Városi Csokonai 
Könyvtár olvasótermében kerül sor dr. Ötvös László Lélek és 
galamb című verseskötetének és Melius Juhász Péter biblia-
fordításának bemutatására a nyolcvanéves tudós-lelkész költő 
tiszteletére. A könyvtár, a Karcagi Református Nagykun Gim-
názium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, valamint 
a Kunhalom Polgári Kör közös rendezvényére szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

V. Gy.

mint nekünk volt. Most új-
ra ezt mondjuk, mert hiszünk 
benne, mert hihetünk ben-
ne. És mondjuk ki újra: igen-
is, Magyarországon 2010 ta-
vaszán forradalom volt a sza-
vazófülkékben.” S ebben a 
választásban – mondta beszé-
dében Balog Zoltán – ott van 
a reménység, hogy lehet más-
képp. „Ezért kell dolgoznunk 
és ehhez kell, hogy erőt ad-
jon mindaz, ami 1956-ban 
történt. … Gondoljunk min-
dig a munkánkra és az unoká-

inkra, amikor megpróbálunk 
méltók lenni 1956 örökségé-
hez.” A budapesti Theatrum 
Hungaricum művészeinek 
1956, Te csillag című nagy-
szerű irodalmi műsora után a 
pártok és szervezetek képvi-
selői megkoszorúzták a helyi 
munkástanács és a helyi ese-
mények emléktábláját a Város-
házánál, és koszorút helyeztek 
el Kemény Pál, a szabadság-
harc mártírja sírján az északi 
temetőben. Az ünnepnap este, 
a Bartók vonósnégyes nagy si-
kerű koncertjével zárult.

Elek György  

A forradalom és 
szabadságharc ünnepén

Folytatás az 1. oldalról

Köszönjük
A Karcag Városi Önkormányzat nevében megköszönöm 

a nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából szervezett 
városi eseménysorozat színvonalas előkészítése és lebonyo-
lítása érdekében végzett közreműködését, tevékenységét az 
alábbi személyeknek, intézményeknek és szervezeteknek:

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrnak, Varga 
Mihály államtitkár úrnak, városunk és térségünk országgyűlé-
si képviselőjének, Balog Zoltán Társadalmi Felzárkózásért Fele-
lős államtitkár úrnak, Nt. Koncz Tibor vezető lelkész úrnak, Nt. 
Nagy Béla lelkész-vallástanár úrnak, Rózsa Sándor jegyző úr-
nak, Hodos Juliannának, a Polgármesteri Hivatal Humán Szol-
gáltatási Irodája vezetőjének, Garai Katalinnak, a Humán Szol-
gáltatási Iroda vezető főtanácsosának, Nyester Ferencnek, a Pol-
gármesteri Hivatal Építési és Műszaki Irodája vezetőjének, Szen-
tesi Lajos vezető főtanácsosnak, dr.Sántha József ny.főorvos 
úrnak, a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület tiszteletbe-
li elnökének, a Bartók Vonósnégyes tagjainak, Hargitai Gézá-
nak, Komlós Péternek, Mező Lászlónak, Németh Gézának, Fe-
jes Zoltán r.alezredes rendőrkapitány úrnak és munkatársainak, 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mb. igazgatójának, 
Bolgovics Andrásnénak és munkatársainak, Fagyalné Kirják 
Ágnesnek, és Mulicz Zoltánnak, a Karcagi Ifjúsági Ház igazga-
tójának Mulicz Ferencnek és munkatársainak, Molnár Pál úr-
nak, a Karcagi Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazga-
tójának és munkatársainak, Andrási Zoltánnak, a Nagykun Ház 
Kft. ügyvezető igazgatójának és munkatársainak, Plósz Csillá-
nak, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ve-
zetőjének, Juhász János és Szatmári Péter közterület-felügyelők-
nek, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium Énekkarának 
és Szabóné Székely Éva kórusvezetőnek, Agócs Lászlóné, Pandúr 
Zoltánné, Batáné Nagy Judit, Pintér József, Szabóné Nádházi Va-
léria, Szabó Tibor, Balaskó László, Kun János köztisztviselőknek, 
Takács József vállalkozónak, Mészáros Zsoltnénak, az Essen Kft. 
ügyvezető igazgatójának és munkatársainak, Szatmári Jánosnak, 
az Euro Kft. ügyvezető igazgatójának és munkatársainak, a Kar-
cagi Polgárőr Egyesület tagjainak.

Dobos László
polgármester



2010.október 29. 5

A Francia- Magyar Bará-
ti Társaság elhivatott abban, 
hogy a francia kultúrát mi-
nél szélesebb körben terjesz-
sze, a francia testvérvárosi 
kapcsolatokat ezzel is erősít-
se. Felkérésük alapján, az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatás Intézmény tanárai 
és tanítványaik csokrot kötöt-
tek francia dalokból, versek-
ből és azt nyújtották át a szép-
számú érdeklődőknek a fran-
cia dal estjén. Az Erkel- te-
rem barátságos környezete, a 
műsor vezérgondolata a szere-
lem, meghitt estét teremtett a 
résztvevők számára.

Az est nyitódarabja Fauré: 
Álom után  alkotása volt, amit 
Plósz Csilla adott elő klariné-
ton, Dusík István kísérte zon-
gorán, ahogy az est valameny-
nyi közreműködőjét is.

A zeneszerző Gabriel 
Fauré aki 1845 és 1924 kö-
zött élt és alkotott. A párizsi 
Konzervatoár egyik tanára. 
1903-tól a Figaro című zenei 

lap tudósítója, aki tanítványai 
révén jelentősen befolyásolta a 
francia zene fejlődését 

Ezt követően sanzonokat és 
verseket hallhattunk. A versek 
felvezetéseként Kerekes Ágnes 
tanárnő a versek megzenésí-
tett változatát játszotta hege-
dűn.

A chansonokat Türke Tí-
mea énekelte. Az est folya-
mán elhangzó verseket a ma-
gánének tanszak növendékei 
mondták. Felkészítőjük Sáray 
Mária tanárnő volt.

A „chanson” nem más, 
mint dal –francia dal. A mo-
dern francia sanzon születé-
se a 18. század közepére tehe-
tő, legnépszerűbb a 19. szá-
zad második felében lett. Na-
gyon népszerű zenei műfaj 
Franciaországban, az 1880-
as években. A kezdetek, kez-
detén, az utcán terjedt, onnan 
vonult be a kávéházakba, ka-
barékba, a Montmartre-ra. Az 
a zenei stílus, ami a nők, a pá-
rizsi szegények és a munkás-
osztály életét ábrázolta. Fő-
ként a filmek, de később a rá-
dió és a nagy előadók Damia, 
Edith Piaf, Charles Aznavour, 

Barbara, Léo Ferré, Yves 
Mondtand, Mireille Mathieu 
tették népszerűvé  

Három világhírű chansont 
hallhattunk Türke Tímea ma-
gas művészi színvonalú elő-
adásában francia nyelven. El-
sőnek Edith Piaf csodálatos 
dalát A szerelem himnuszát. 
Ezt követően elhangzott  Pá-
rizs ege alatt és  A rózsaszínű 

élet című sanzon. A dalok kö-
zött  Guillaume Appolianire: 
A Mirabeau híd című versét 
Bíró Andrea-, Viktor Hugo: A 
pillangó és a virág című ver-
sét, Sipos Judit-,    Robignet: 
Ébresztő című versét Kémeri 
Nóra tolmácsolta.

Ezt követően Debussy mu-
zsikája csendült fel Kerekes 
Ágnes a Művészeti iskola ta-
nára előadásában. Debussy: 
Harangok –ja szólt a hegedűn.

Debussy francia zeneszer-
ző/ 1862-1918/. Az impresszi-
onizmus legjelesebb képvise-
lője a, akinek a művészete igen 
nagy hatással volt a 20. század 
zenéjére. Tehetsége igen ko-
rán megmutatkozott, hiszen 
10 éves korától már a párizsi 
Konzervatórium növendéke. 
A zenéjében festői hatást kí-
vánt elérni a hangok, hangza-
tok színfoltszerű kezelésével, a 
dallamvonalak eltördelésével, 
elmosódott ritmikával. 

A hegedűjátékot Verlaine: 
Hold a fák között költeménye 
követte Bíró Andrea előadásá-
ban.

Nem maradhatott ki a film-
zene sem a francia dal est-

jén. Az Örökölt szerelem cí-
mű   francia filmből Házi Ró-
bert Csaba az Éji láng című 
dalt énekelte.

Paul Verlaine: Green című 
versét először magyarul hal-
lottuk Kémeri Kitti-től, majd 
franciául Türke Tímea adta 
elő.

A hangverseny záró darab-
jaként Dusik István tolmá-
csolásában saját szerzeménye 
a Párizsi emlékek csendült fel. 
A szerzőt egy párizsi utazás 
emlékei késztették e zongora-
darab megírására. A gyönyö-
rű melódiákat hallgatva lát-
juk Párizs mesébe ringató lát-
ványosságait és belelátunk a 
szerző lelkébe, melyben az ak-
kor még bimbózó szerelem 
szelíd érzéseit fejezik ki a lá-
gyan egymásba fonódó han-
gok füzérei.

Az est baráti beszélgetéssel 
zárult egy pohár bor és finom 
pogácsa mellett. Köszönet a 
borért az EURÓ Kft. tulajdo-
nosainak a Szatmári házas-
párnak, a pogácsáért a Kerek 
cipó Kft. tulajdonosainak a 
Laczik házaspárnak.

Rohanó világunkban jó volt 
érzelmileg feltöltődni. Hálá-
sak vagyunk Plósz Csilla igaz-
gatónőnek, a művészeti iskola 
tanárainak, növendékeinek a 
kellemes estéért, a műsor szer-
kesztésért, tolmácsolásáért. 
Sajnálhatják, akik nem tudtak 
eljönni! Reméljük kárpótolta 
őket a Mediátor televízió köz-
vetítése. Gratulálunk Csontos 
Gabriella szerkesztőnek az est 
anyagából készített filmhez! 
Köszönjük a Kun- Mediátor 
Utazási Iroda támogatását.

A Francia –Magyar Bará-
ti Társaság novemberi ösz-
szejövetelén élménybeszámo-
lót hallhatnak az érdeklődők 
a Franciaországban táboro-
zott karcagi középiskolások-
tól. Várhatóan ekkor már a 
Longueau-ban, májusban 
megrendezésre kerülő nem-
zetközi kézműves vásár prog-
ramjáról is tájékoztatást tu-
dunk adni.

Türke Jánosné
a Francia-Magyar Baráti 

Társaság elnöke

2010. október 23-án, nem-
zeti ünnepünk tiszteleté-
re rendezett ünnepi hangver-
seny keretében  felejthetetlen 
zenei élményben lehetett része 
a közel 150 fős közönségnek a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ Koncerttermében.

Immár harmadik alkalom-
mal látogatott városunkba a 
hangszerüket kiválóan műve-
lő, zeneművészekből álló Bar-
tók vonósnégyes: Hargitai Gé-
za és Komlós Péter hegedű, 
Mező László cselló, Németh 
Géza brácsa.

A kvartett 1957-ben ala-
kult a Zeneakadémia akko-
ri hallgatóiból. A több mint 
50 éve együtt muzsikáló vo-
nósnégyes 1959-ben járt elő-
ször Karcagon. Akkor is, és 
most is Sántha József nyugal-
mazott főorvos baráti kapcso-
lata révén. A kvartett számos 
hazai és külföldi díjjal büsz-
kélkedhet. Bejárták a világ ki-
sebb-nagyobb koncerttermeit, 
meghódítva játékukkal a vo-
nósmuzsikát kedvelő közön-
séget. Számos zenei felvételen 
hallhatjuk őket és a rádiók ko-
molyzenei műsorainak is ál-
landó szereplői.

Hangversenyük első „ak-
kordjaként” Haydn: g-moll 
Reiterquartett elnevezésű vo-
nósnégyese csendült fel. A 
négy művész együtt zenélé-

sében csodálatos harmónia 
uralkodott. A figyelő szem-
mel és nyitott füllel koncent-
ráló közönség láthatta a tisz-
teletreméltó kort megélt mű-
vészek zeneszeretetét, a közös 
muzsikálás élményének ar-
cukra tükröződő boldogságát. 
Elvarázsolták a közönséget, 
nyugalmat és harmóniát su-
gározva feléjük. Kedélyes, csa-
ládias derű lengte be a kon-
certtermet miközben hallgat-
hattuk a műsor további részé-
ben a zenetörténetbe mintegy 
„üstökösként” felvillanó majd 
pedig idejekorán távozó cso-
dás zenei tehetséggel megál-
dott nagy bécsi klasszikus ze-
neszerző Mozart: B- dúr vo-
nósnégyesét. A hangverseny 
végén az indián népdalok és 
spirituálék hangulatát idéz-
ték fel Dvorák, cseh zeneszer-
ző Amerikai vonósnégyesének 
tolmácsolásával. Az este részt-
vevői: a fellépő művészek és 
a közönség szinte észrevétle-
nül teljes harmóniában össze-
simulva hagyták, hogy a ze-
néé legyen a főszerep a bő óra 
folyamán. Aki ott volt külön-
leges élmény részese lehetett. 
Köszönjük ezt a Bartók vonós-
négyesnek, bízva abban, hogy 
nem oly sokat várva újra hall-
gathatjuk Őket itt Karcagon.

Plósz Csilla
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Karcagon „muzsikált” a 
világhírű Bartók Vonósnégyes

Francia dalest a művészeti iskolában
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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.
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főigazgató

2010. október 20-án, 79 
éves korában elhunyt Pádár 
István, Pista bácsi, karcagi 
lakos, ácsmester, művezető, 
építésvezető.

Ezek a percek soha senki-
nek nem könnyűek! Külö-
nösen nem könnyűek, ami-
kor egy köztiszteletben álló 
ember halála után szembe-
sülünk a megmásíthatatlan-
nal: Pista bácsi NINCS töb-
bé! 

Karcagon született 1931. 
február 02-án, 12 gyermekes 
családban. A nagy szegény-
ség ellenére szülei taníttatták 
gyermekeiket, gondoskod-
va majdani megélhetésükről. 
Pista bácsi ács szakmát szer-
zett. Munkája egyedülálló és 
példaértékű volt, mindany-
nyian tanultunk tőle. Ő volt 
a mindentudó ezen a terüle-
ten, a válasz a kérdésre. 

Egész életében dolgozott, 
várta a munkával teli min-
dennapokat. Sok-sok házte-
tőt készített, nemcsak a vá-
rosban, de Budapesten és 

szerte az országban. Éle-
tének volt értelme. Szere-
tő családja imádta őt, fele-
sége, gyermekei, unokái és 
dédunokái nem tudtak olyat 
kérni tőle, amit nem kap-
tak meg. De nemcsak csa-
ládja, barátai, munkatársai 
és ismerősei is számíthattak 
a segítségére. Ő mindenki-
nek csak adott, két marékkal 
szórta a szeretetét és a tudá-
sát.

Már most tudjuk, hogy hi-
ányozni fog magas fokú fel-
készültsége, tanácsai, sok-
éves tapasztalata, segítőkész-
sége, közvetlensége, baráti 
önzetlensége és sajátos hu-

mora. Túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy Pádár Pista bá-
csi halála pótolhatatlan vesz-
teség számunkra, távozása 
nagy űrt hagy életünkben! 

Márai Sándor szavaival 
tudom csak megfogalmazni 
a Vele kapcsolatos gondola-
taimat: ”Nincs emberi kap-
csolat, mely megrendítőbb, 
mélyebb lenne, mint a ba-
rátság. (…) Csak a barát nem 
önző: máskülönben nem ba-
rát. Csak a barát nem hiú, 
mert minden jót és szépet a 
barátjának akar, nem önma-
gának. (…) a barát nem akar 
kapni, sem túlszárnyalni. 
Nincs titkosabb és nemesebb 
ajándék az életben, mint a 
szűkszavú, megértő, türel-
mes és áldozatkész barátság. 
S nincs ritkább sem.” 

Úgy gondolom sokan ér-
tünk egyet abban, hogy nem 
lesz már ugyanolyan az éle-
tünk, mint amikor még Pista 
bácsi közöttünk volt. 

Barátai

Tájékoztatjuk Karcag, Berekfürdő és 
Kunmadaras lakosságát, hogy 2010. novem-
ber 5. és november 24. között kihelyezett 
lakossági emlőszűrés lesz Karcagon. A mo-
bil szűrőbusz a Kátai Gábor Kórház mellet-
ti gyógyszertári parkolóban várja a hölgye-
ket. Az idei szűrésre Karcagon 2289 fő, Be-
rekfürdőn 159 fő és Kunmadarason 494 fő 
kap meghívó levelet postai úton, adott idő-
pontra szólóan. 

Az emlőrák kialakulásának kockáza-
ta a 45-65 éves nők körében a legmagasabb, 
ezért a kétévenként történő emlőszűrésre 
ez a korosztály jogosult. A szűrésért fizetni 
nem kell, költségeit az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár állja. 

A mammográfiás szűrővizsgálat célja az 
emlők röntgenvizsgálatával az emlőkben 
megbúvó, tüneteket és panaszokat nem oko-
zó, még nem is tapintható rendellenességek 
felderítése. A szűrővizsgálat szakképzett asz-
szisztens által végzett tapintásos vizsgálatból 
és a röntgenvizsgálatból áll. A vizsgálat rö-
vid ideig tart, gyakorlatilag kockázatmentes 
és általában fájdalmatlan. A korán, fejlődése 
kezdeti stádiumában felismert és megfelelő-
en kezelt betegség gyógyulási esélyei jók. 

Javasoljuk a szűrőállomás felkeresését 
azoknak is, akik valamilyen oknál fogva ta-
valy nem jelentek meg a szűrésen. Felkeres-
heti a szűrőbuszt az is, akinek panasza van, 
legyen az a 45 évnél fiatalabb vagy a 65 évnél 
idősebb korosztályból. Esetükben szükség 
van háziorvosi beutalóra és előzetes időpont 
egyeztetésre. Akik beutalóval veszik igény-
be a szűrést, időpontot egyeztetni 2010. no-
vember 5-től a szűrőbusz 06-30/257-2836 
telefonszámán tudnak. Amennyiben a vizs-
gálat ideje nem felel meg, új időpont kérhető 

személyesen, a szűrőbusz felkeresésével vagy 
a megadott telefonszámon.

A vizsgálatra vigyék magukkal a névre 
szóló meghívólevelet, a társadalombiztosí-
tási kártyát, a korábbi mammográfiás fel-
vételt és leletet, valamint kb. 500 Ft kész-
pénzt, arra az esetre, ha az elvégzett vizsgá-
lat eredményének megküldését postai úton 
kérik. A lelet egyébként személyesen is átve-
hető Szolnokon, a Rendelőintézetben műkö-
dő Mamma Klinikán a vizsgálatot követő kb. 
két héten belül. 

Az idei szűrés menete: 
Karcagi lakosok részére: 
 2010. november 5. - november 24. között 

(14 munkanapon át) 
Berekfürdői lakosok részére: 
 2010. november 9.(kedd) és november 

10.(szerda) délelőtt
Kunmadaras lakosai részére: 
 2010. november 15. - november 19. között 

(5 munkanapon át)

Felmerülő kérdéseikre a szűrési koordi-
nátor válaszol az ÁNTSZ Karcagi, Tiszafü-
redi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete 
06/59/503-482 telefonszámán.  

Kérünk minden behívottat, menjen el a 
szűrésre. Saját érdekében használja ki és él-
jen a szűrés adta lehetőséggel! Egyúttal kér-
jük a munkáltatókat is, hogy tegyék lehető-
vé dolgozóik számára az emlőszűrésen való 
részvételt.

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, 
Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete

IN MEMORIAM 
PÁDÁR ISTVÁN

Ismét emlőszűrés Karcagon
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
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 övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez 
gyalog 10 percre frissen felújított 
kis közös költségű 4 emeletes tég-
la építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-461-
6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátválla-
lással is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 
59/313-053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Karcagon kisebb típusú, teljes közmű-
ves kertes ház eladó, vagy I. emeletig 
egyszobás komfortlakásra cserélném. 
Tel.: +36/70-273-7268.
Garáz s e ladó vagy k iadó Kg. , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Kg., Kinizsi utcán 2 szobás, előszobás, 
üvegverandás kertes családi ház mel-
léképülettel, garázzsal, kétfajta fűté-
si lehetőséggel + 3 db cserépkályhá-
val eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: +36/30-
483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cserép-
kályha, nagy garázs + melléképüle-
tek, 604 m²-es telek belterület. Tel.: 
+36/30-263-1504 v. 59/312-675.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti 3 szobás + nappalis + garázsos ház 
eladó, vagy Pest környékire cserélhe-
tő, ill. kisebb lakás beszámítok érték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/20-505-3467.
Sürgősen, áron alul eladó több ge-
nerációnak is alkalmas családi ház. 
U.itt egy 6 és egy 10 soros kertföld el-
adó a Komisz I. keretben. Tel.: +36/20-
533-8934.
Jó környéken, jó környezetben, köz-
pont közeli, régi típusú, jól karban-
tartott, 90 m²-es alapterületű, 2 szo-
ba összkomfortos, rendezett portájú 
kertes családi ház melléképületekkel, 
garázzsal, fúrott kúttal eladó, vagy II. 
emeletig tömb vagy társasházi lakás-
ra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 
36/70-326-7291.

Két szobás, gáz- és cserépkályha fűté-
ses téglaház nagy portával eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: +36/70-391-4295.

Albérlet
Főtéri, két szoba összkomfortos, igé-
nyesen felújított lakás hosszútávra ki-
adó. Tel.: +36/20-327-5719.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmények 
között élő 45/182/95 üzletember, aki 
úgy érzi, hogy belül még gazdagabb 
érzelmi világú, keresi önmagára és 
társára is igényes, kimondottan csi-
nos társát hosszú távú kapcsolatra. 
Tel.: +36/20-280-1944.

Állat
Süldők, gyöngyösök eladók vagy ku-
koricára cserélhetők. Tel.: 59/300-875.
Sziámi kiscicák eladók (kettő fiú). Tel.: 
+36/30-427-0323.
Nagy testű húsgalamb költőpárok, 
idei fiókák továbbtenyésztésre vagy 
vágásra eladók. Tel.: 59/314-317, 
+36/30-324-0522. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A ter-
rorizmus csendes ellenszere. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pe-
lenkázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; 80 l-es villanybojler; 
20 kg-os kos bárány olcsón eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző méretű 
ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-9775.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi ut-
ca 3. Vegyes (kristályos): 1.200 Ft/kg, 
akác (folyékony): 1.400 Ft/kg. Sebők 
Erika, Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Takarmányborsó eladó. Zsákonként 
is! 10.000 Ft/q. Tel.: +36/30-442-9226.
Eladó 200 l-es vas és műanyag hor-
dó; gázpalack; új Hajdu centrifuga; 
Lehel hűtőszekrény; cserépkályha aj-
tók; új és használt ajtók, ablakok; új 
samottégla; új B30-as tégla; új 13 és 
14’-os gépkocsi köpeny; 2100-1200-as 
utánfutó. Tel.: 59/312-679.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős köté-
sű cirok és vessző seprűvel. Kapható a 
karcagi piacon vagy a Takács P. u. 9/b. 
sz. alatt Jani bácsinál.
FÉG-C 18 gázkazán + thermostat; 
Szamara új alkatrészek + gumi; 2 db 
Punto lengéscsillapító, új tükör; hosz-
szú télikabát; öltöny; régi biblia, éne-
keskönyv, fényképező eladó. Tel.: 
+36/30-995-6929.

Mély hangzású, hasas, 1976-ban ké-
szült, repedésmentes, szép felületű 
citera eladó. Pick-uppal ellátott. Tel.: 
+36/30-559-2340.
4 részes jó állapotú barna szekrénysor 
eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
Eladó LG GT 500-as érintőképernyős 
mobiltelefon; Balzer 3 m-es telesz-
kópos bot 40-es hátsófékes orsóval; 
bontott 1 db lambériás bejárati aj-
tólap (130x210); 6 db síntalpfa. Tel.: 
+36/30-968-8090.
HOPPÁ! Fehér köpeny, fehér nadrág 
érkezett a turkálóba!. Karcag, Kossuth 
L. utca 22. Tel.: +36/30-447-3918.
Eladó I. sz. Zugkertben 5 sor kert 22 
db gyümölcsfával. U.itt cékla, hagy-
ma, fokhagyma, kecskehús eladó. 
Érd.: Kg., Epreskert utca 7/a. Tel.: 
59/313-694.
Siesta kályha (új állapotban); gázpa-
lack; 2 db új szőnyeg (250x180 cm); 
személygépkocsihoz tető csomagtar-
tó eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (dé-
li órákban).
Eladó vagy cserélhető kandalló lát-
ványosságú fütő-hűtő berendezés és 
Zinger bőrvarrógép. Tel.: +36/30-524-
1446.
160 l-es hűtőszekrény, 28-as és 26-os 
női kerékpár, mosógép, centrifuga el-
adó. Tel.: 59/314-892.
240 l-es fagyasztóláda, 200 l-es fa-
gyasztószekrény, 200 l-es villanyboj-
ler, hentelő asztal, alutepsi, húsda-
ráló, hurkatöltő, üst, bödön, kerámia 
savanyító edény eladó. Tel.: +36/70-
326-7291.
Húsz sor üres szántó két telekköny-
vi számon a rövid kertben; kisbálás 
búza szalma; 3 éves gyökeres fagyal; 
bercencei zöld ringló, veres, bódi; 2 
fajta rózsa, szilva, meggyek, dió, birs-
alma csemeték eladók. Érd.: Kg., 
Kinizsi utca 45. Tel.: +36/30-266-2859.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-
4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelé-
se falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-
3373.
Ásást, fabehordást és összevágást, 
kerti, ház körüli munkákat vállalok. 
Tel.: +36/70-350-5308.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Német nyelvből korrepetálást, nyelv-
vizsgára falkészítést vállalok. Tel.: 
+36/30-642-5553.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás vi-
dékről is. Tel.: +36/30-336-6142.

Gépjármű
150-es ETZ motorkerékpár rendszám 
nélkül eladó vagy haszonállatra cse-
rélhető. Tel.: +36/30-336-6142.

Apróhirdetés Megújult a 
sportcsarnokunk!

Befejeződött a Karcag Vá-
rosi Sportcsarnokunk padló-
jának rekonstrukciója.

Karcag Város Önkormány-
zata, a Sportlétesítmények 
Igazgatósága, és a Labonczfa 
Kft. a jelentős beruházást, 
mintegy 3 hónapos megfeszí-
tett munkálatok közben vitte 
véghez. Ennek köszönhetően, 
végre ismét birtokba vehetik a 
csodálatosan felújított létesít-
ményt a Karcagi SE szakosz-
tályai, városunk általános és 
középiskolás tanulói, valamint 
minden sportolni vágyó!

2010. október 19-én délután 
sor került az átadó ünnepség-
re, melynek keretében először 
a Nagykun Református Gim-
názium V. korcsoportos és a 
Varró István SZKI. fiú kosár-
labda csapatai csaptak össze 
egy rendkívül izgalmas, látvá-
nyos, szoros eredményt hozó 
mérkőzésen.

Az elő meccset követően 
Dobos László polgármester úr 
köszöntötte a meghívott ven-
dégeket, a felsorakozott csapa-
tokat, majd röviden értékelte a 
munkálatok sikeres megvaló-
sulását, megköszönte a kivite-
lezésben résztvevők munkáját.

Ezután, polgármester úr, 
Szepesi Tibor úr, a Sportlé-
tesítmények igazgatója, és 
Laboncz János úr a Labonczfa 
Kft. ügyvezető igazgatója kö-
zösen, jelképesen a létesít-
mény átadásaként, feldobták 
a labdát a főmérkőzés kezdé-
séhez.

Az ünnepség főmérkőzését 
az elmúlt évben a megyei kö-
zépiskolás Döntőt játszó, két 
fiú kosárlabda csapat, a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium és a Mezőtúri Re-
formátus Kollégium játszotta 
az igen szép számmal össze-
gyűlt nézősereg előtt. A meccs 
első részében

még a tavalyi bajnok Karca-
giak vezettek, de a Mezőtúriak 

folyamatos, jó játékkal végül 
nyerték a mérkőzést, és visz-
szavágtak az elmúlt évi vere-
ségért.

Eredmények:
Karcag Nagykun Ref. 

Gimn. V. kcs. - VARRÓ SZKI 
37:35 (7:10, 12:12, 10:7, 8:6)

Játékvezető: Fodor Csaba
Nagykun Ref. Gimn.: Tóth 

G. (10p)., Szepesi B. (8p.), Né-
meth G. (11p.), Gyökeres I. 
(4p.), Nagy V.

Csere: Kiss T. (2p). ,Deák Z. 
(2p.), Rózsa I.

Edző: Őrlős Zoltán
VARRÓ SZKI: Vasca F. 

(6p.), Papp Zs. (13p.), Kovács 
I. (1p.), Szabó D. (6p.), Elek N. 
(4p.),

Csere:Turai I.,Szabó T., 
Szappanos L., Bányai G. (2p.), 
Simon P. (2p.), Fekete T. (2p.), 
Kiss L., Bakó L

Edző: Kiss János

Karcag Nagykun Ref. 
Gimn. - Mezőtúr Református 
Kollégium 36:74 (15:17, 11:22, 
6:12, 4:23)

Játékvezető: Fodor Csaba, 
Kiss János

Nagykun Ref. Gimn.: Ko-
vács M. (19p.), Szepesi B. (5p.), 

Németh G., Nagy P. (5p.), Bé-
res B. (2p.),

Csere: Kiss T.,Tóth G., Fa-
zekas B., Nagy V. (2p.), Rózsa 
I., Gyökeres I. (4p.), Domján P. 
(1p.)

Edző: Őrlős Zoltán. 

A főmérkőzés végered-
ményének ellenére méltó mó-
don sikerült a pályaavató ün-
nepség, és minden sportolni 
vágyó most már kipróbálhat-
ja a szépen felújított sportléte-
sítményt, amelyben vélhetően 
sok színvonalas sportesemény 
kerül majd megrendezésre az 
elkövetkező időszakban.

Fodor Csaba
Karcagi SE Kosárlabda 

Szakosztályvezető
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2010. október 29-nov. 1. pén-

tek - hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Duatlon Verseny Karcagon
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Koncz Tibor
 Téma: Mindenszentek Nap-

ja
 Karcagi hírek
 Mezőtúr után Karcagon is 

várják a lakosságtól a rend-
őrök, hogy hová tegyék a 
trafipaxot

 Átadták a sportcsarnok új 
parkettáját

 Kiváló nevelői munka a Ki-
nizsi úti Óvodában

 Háttér
 Bemutatkozik Zsolt atya 
20.10  Városunk Október 23-ai 

emlékünnepsége

2010. november 2-3. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  Zenés Fürdő Show
 Szabó Sándor, Varga Dóra
21.10  Néptáncosok a Nagykunsá-

gi Kulturális Napokon

2010. november 5-8. péntek 

- hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05 Egészség Klub
18.30 Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei híradó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10 Idősek Világnapján

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

Törökszentmiklós – Karcag 
1:1 (1:0)

Törökszentmiklós, 200 néző. 
Jv.: Csukás A. (Forgács Á., Pikó 
A.)

Karcag: Móga, Szívós G. (Fo-
dor B.), Lévai, Orosz, Henk 
(Szentannai), Balogh R., Szívós 
Gy., Rajcsányi, Nagy D., Bodor, 
Erdei

Edző: Orosz István
Az ötödik percben Erdei fe-

jését fogta Tóth. A tizenötö-
dik percben Rab lövését véd-
te Móga. A harmincötödik perc-
ben Rab szögletét Gergely közel-
ről a bal kapufa mellé fejelte. A 
harmincnyolcadik percben Ger-
gely végzett el egy szabadrúgást 
22 méterről, a labdát a jobb al-
só sarokba csavarta (1:0). Az öt-
vennyolcadik percben Rupa lőtt 
egy gólt, de les miatt a játékveze-

tő nem adta meg. A hatvannyol-
cadik percben egy jobbról érkező 
beadást Bodor vagy 20 méterről 
kapásból a bal alsó sarokba rúg-
ta (1:1). 

Jók: Rab, Gergely, Polgár ill. 
Nagy D., Bodor

Szecsei József: Egy szabályos 
góltól fosztott meg a partjelző 
ítélete. Sok sikert kívánok a kar-
cagiaknak.

Orosz István: Álmosan kezd-
tünk, de a II. félidőben tudtunk 
javítani.

Ifjúsági mérkőzés
Törökszentmiklós – Karcag 2:1
Góllövő: Bukovszki
U 13-as korosztály: Karcag SE – 
Szolnoki MÁV 3:3
Góllövők: Szabó E. (2), Tóth F.
U 15-ös korosztály: Karcagi SE – 
Szolnoki MÁV 0:7

B. I.

Moziműsor
Október 29. péntek
 A kilencedik 

légió
 Feliratos angol 

akciófilm
Október 30. szombat
 Shrek a vége, fuss el 

véle
 Amerikai animációs film
November 2. kedd
 A belső kör
 Feliratos, francia-olasz 

krimi

16

12

Anyakönyv
Születés

Medgyesi Anikó – Nagy Lő-
rinc
Kg., Füredi utca 28.  Bence
Farkas Erzsébet – Seres Ist-
ván
Kg., Gyep utca 1.  István
Vígh Marianna – Nagy Gá-
bor
Kg., Vörösmarty utca 37.
  Enikő Marianna

Halálozás
Bézi Barbara
 Karcag (1993.)
Hérmán Józsefné (Mile Ilo-

na)
 Karcag (1939.)
Kis Erzsébet
 Karcag (1926.)
Márki Mária
 Karcag (1927.)
Mondzinger Mihály
 Kg., Püspökladányi utca 

7/a. I/5. (1924.)
Pádár István
 Karcag (1931.)
Szentannai Ferenc
 Karcag (1923.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 29. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Október 30. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 31. vasárnap
 Betánia - Széchenyi sgt.

November 1. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 2. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 3. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

November 4. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

November 5. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készenlét 
ideje alatt a 06/30-230-4001 te-
lefonszámon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

Október 18-án délben a 
nyomozók lakóházában von-
tak ellenőrzés alá, majd szállí-
tottak a Szolnoki BV Intézetbe 
egy helyi férfit, aki ellen bíró-
sági elfogató parancs volt ki-
adva. A férfit a BV Intézetbe 
szállították. Délután egy nőt 
fogtak el a rendőrök, aki el-
len szintén körözés volt kiad-
va. Őt elszámoltatását követő-
en szabadon bocsátották.

Október 21-én délelőtt a 
4-es főút melletti benzinkút-
ról ismeretlen személy egy 
Bosch márkájú S 354 típu-
sú akkumulátort emelt le az 
egyik állványról és az ott par-
koló sötét színű Audi személy-
gépkocsiba tette, majd fizetés 
nélkül távozott. A lopási kár 

29.990 Ft. Az Audi forgalmi 
rendszáma ismert a rendőrség 
előtt.

Október 21-én az esti órák-
ban a karcagi MÁV állo-
más előtti útszakaszon egy 
kunmadarasi férfit előze-
tes szóváltást követően álta-
la ismeretlen férfi egy kb. 3 
cm pengehosszúságú kisbics-
kával a bal oldalán - a borda 
alatti részen – megszúrt, ami-
től nyolc napon belül gyógy-
uló könnyű sérülése keletke-
zett. A rendőri intézkedés so-
rán megállapítást nyert, hogy 
a helyszínről ismeretlen helyre 
távozó elkövető egy püspökla-
dányi férfi volt.

Október 17-én rendezték meg 
a szigetvári városi sportcsarnok-
ban az U 23-as korosztály szá-
mára a kötöttfogású országos 
birkózó bajnokságot. Amint azt 
ifj. Kurucz Istvántól, a KSE bir-
kózó szakosztály edzőjétől meg-
tudtuk, az ország minden jelen-
tős birkózó egyesülete nevezett, 
köztük két karcagi is a szőnyeg-
re lépett. 

Eredmények: 50 kg-os kate-
góriában: Kiss Attila II. helye-
zett, 96 kg-os kategóriában: Fe-
kete Antal III. helyezett lett. 

Ifj. Kurucz István: Gratulálok 
mind a két birkózónak, nagyon 
szépen és technikásan birkóz-
tak, szoros küzdelemben ma-
radtak alul.

A szakosztály fiatal birkózói 
az elkövetkező időszakban ké-
szülnek a november 12-13-án 
Monoron megrendezendő Di-
ákolimpiára, amelyen a szakve-
zetés előreláthatólag nyolc fia-
talt indít. 

A birkózó szakosztály to-
vábbra is várja fiatal fiúk és lá-
nyok jelentkezését, ahol saját 
birkózó termében (Pap Béla ut-
ca 4. sz.) állandó jelleggel lera-
kott szőnyegekkel, kondicionáló 
felszerelésekkel állnak az érdek-
lődők részére. Már öt éves kor-
tól is lehet jelentkezni. A fog-
lalkozások időpontjai: hétfő és 
szerda 16:30 – 18:30-ig, pénte-
ken 16 – 18 óráig.

B. I.

A hét végén Abonyban foly-
tatódtak a megyei férfi kézilab-
da bajnokság mérkőzései, ame-
lyet a karcagi fiúk javuló játék-
kal, egy győzelemmel és egy ve-
reséggel zártak.

Karcagi SE - Tiszakürt 25:18 
(11:10)

Karcag: Nagy, Lajtos (5), 
Major (1), Örsi (2), Vályi (5), 
Ferenczi (3), Pápai (1).

Csere: Hamar, Csordás L. (2), 
Szopkó (1), Csordás T., Sebők (5).

Játékos-edző: Major János
M.J.: A fiatal Vályi vezérleté-

vel, a második félidő fegyelme-
zett játékával, és tudatos takti-
kájával nagyon fontos győzelmet 
arattunk.

Abony KC - Karcagi SE 33:27 
(19:15)

Karcag: Nagy, Lajtos (8), 
Major (8), Örsi (3), Vályi (1), 
Ferenczi (1), Pápai (1).

Csere: Hamar, Csordás L. (1), 
Szopkó, Csordás T. (4), Sebők.

M.J.: Az abonyi közönség 9:4-
es karcagi vezetésig a karcagi fi-
atalok sziporkázó játékát csodál-
hatta, majd a sajátjaik lendületes 
játékának és győzelmének örül-
hetett. Tisztes helytállást tanú-
sított együttesünk a tavaly még 
NB. II-ben szereplő házigazdák 
ellen, legfőképp gyenge védeke-
zésünk miatt szenvedtünk vere-
séget.

Major

T + T Ablak Kupa
U 23-as kötöttfogású Birkózó 

Országos Bajnokság 

FELHÍVÁS
A hétvégén halottainkra emlékezve megnő a temetők for-

galma. Kevésbé gyakorlott vezetők is autóba ülnek, és a család 
együtt utazik elhunyt rokonaik, ismerőseik sírjához. A vezetők 
ingerültebbek, a parkolás is nehezebb - vigyázzanak egymásra!

Az emlékezés tárgyai – virágok, koszorúk – mellett kérjük 
fokozottan figyeljenek értéktárgyikra, csomagjaikra is. A gép-
kocsik utasterében jól látható helyen ne hagyjanak semmit, se 
táskát, se irattárcát, se telefont, de még kabátot sem, mert van-
nak, akik nem a temetőket, hanem azok környezetében álló 
járműveket, őrizetlenül hagyott értékeket látogatják ilyenkor.

Rendőreink, polgárőrök, közterület felügyelők fokozottan 
ellenőrzik majd a temetők környékét, de kérjük Önök is figyel-
jenek értékeikre!

Férfi kézilabda: megyei bajnokság


