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INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

Téli körkép
A három hete beállott szokatlanul tartós, éjszakánként
nem egyszer mínusz tíz fok
alatti hideget produkáló „igazi
tél”-nek két hónapon belül ez
a második nekifutása. Ha emlékszünk, még december közepe körül volt az első hideghullám, ami egyik napról a másikra elerőtlenedett és karácsony-

ra esős tavasz lett. Január közepén újból rákoppintott az idő
és azóta tart a tél, s ahogy az
előrejelzés mondja, pár napig
még ilyen lesz. Az alábbi összeállítást a mostanában is éjszakai mínusz húsz fokot ígérő tél
jegyében készítettük el.
Kovács Györgyi, a (DE
AMTC KIK) Karcagi Kutató
Intézet munkatársa a meteorológiai állomás adataival erősíti
meg az emlékezetet arról, hogy

a november és a december első
harmada az átlagnál több fokkal melegebbnek mutatkozott.
A lehűlés december 9-én kezdődött, ám a kezdeti mínusz
1,4 – mínusz 2,9 C fokos átlagok és mínusz 4,7 – mínusz 4,8
fokos éjszakai hidegek után két
napra igazi „szibériai” idő következett -11,3 C fokos átlag-

gal és -20,5 C fokos éjszakával.
A drasztikus lehűlést, egy igen
enyhe áramlás hatására, hasonlóan markáns felmelegedés
követte. A hőmérséklet két nap
alatt közel 30 fokot emelkedett.
(December 21-e -20,5 fokos éjszakai hidege után december
24-én napközben már 13,8 C
fokot mértek.) Karácsonyra a
napi középhőmérséklet 11,2 C
fok volt, és pár fok ingadozás
után, még január 9-én 11,6 C

fokot mértek (7,7 C fokos napi átlaghőmérséklet mellett).
Január 14-én viszont visszatért az igazi hideg, és azóta tartósan 0 fok alatt van a hőmérő higanyszála. Az ez évi leghidegebb értéket (-11,7 átlaggal,
-17,2 C fokos éjszakával) február 1-jén regisztrálták.
Csapaték szempontjából decemberre és januárra is elmondható, hogy az 50 éves átlag feletti csapadékösszegek
voltak a jellemzők, persze úgy,
hogy a csapadék eső és hó formájában is előfordult. Különösen sok csapadékot mértek
2009 és 2010 fordulóján, hiszen
december 30-án 12,3 mm, január 1-jén pedig 14,2 mm eső
volt.
A szántóföldi növények
szempontjából nagy szerencse, hogy a nagy hőingadozás rövid ideig tartott, most viszont, hogy a talaj átfagyott, a
földek egy részén az olvadás
elérkeztével nagy belvizes területek kialakulására van kilátás, úgyhogy – mondja a szakember – a vízből egyelőre elég!
A két-három szélsőségesen hideg periódus megpecsételte a
repce sorsát. A repcék ugyanis későn keltek ki, és nem volt
idejük megerősödni, a kalászosok viszont szépen telelnek.
A rossz minőségű őszvégi, tél
eleji szántásokon sokat javít-

Testületi ülés
Január 28-án a huszonkét
napirendi pont nagyobb része
különböző határozatok módosításáról, városi ingatlanok,
földterületek bérbeadásáról,
vagy épp bérletek megszüntetéséről szólt. Egyszóval inkább száraz hivatali ügyekben
döntöttek a testület tagjai.
Érdekesebbnek
mondható ügyekről inkább a napirend
előtti felszólalások alkalmával
esett szó. Mindjárt a legelején, Molnár Pál kért szót, aki a
Karcagon áthaladó állami kezelésű utak állapotáról beszélt.
Hozzászólásában
kiemelte,
hogy szinte az összes érintett
útvonal katasztrofálisan rossz
állapotba került, és az alkalmankénti kisebb-nagyobb javítások sem nyújtanak érezhető javulást. A képviselő azzal a javaslattal élt, hogy a testület a következő ülésre tűzze napirendere a témát, és
amennyiben lehetséges hívják
meg erre az alkalomra a közútkezelő képviselőjét. A testület elfogadta és meg is szavazta Molnár képviselő javaslatát.
Szintén a napirend előtt,
Antalóczi János rendőr alezredes mutatta be az újonnan kinevezett körzeti megbízotta-

kat, akik ezentúl a város négy
részén fognak szolgálatot teljesíteni. Mint elmondta, olyan
rendőröket választottak erre a
szolgálatra, akik már kellő tapasztalattal és helyismerettel
rendelkeznek az adott körzetekben. (A körzeti megbízottakkal és feladataikkal kapcsolatban lapunk hamarosan
bővebb írást fog közölni.)
A napirendek megtárgyalása során elfogadták azt az előterjesztést, amely a 2010-ben a
helyi iparűzési adó 1%-ára jogosult kedvezményezett szervezetek körét határozta meg.
Ebbe a körbe a Karcag Városi Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények által alapított alapítványok, közalapítványok, továbbá karcagi székhellyel rendelkező alapítványok és egyesületek tartoznak – minden évben külön
testületi döntés alapján kerülnek meghatározásra. Az idei
kedvezményezetti körbe helyi
sajtóközleményben közzétett
felhívás eredményeként jelentkezhettek az érintett társadalmi szervezetek.

Folytatás a 3. oldalon

Igényes oktató-nevelő munkával
Az első félév a Karcagi Nagykun
Református Gimnáziumban
Érdekes dolog egy 17. századi (1676) alapokra épült,
vagyis 336 éve folyamatosan
működő intézményről, mint
új iskoláról írni, de akárhonnan nézzük is, a 21. századi
Karcagi Nagykun Református
Gimnáziumnak 2009 őszén
kezdődött az első tanéve. Az

Bár a felmenő osztályokat
majdnem egy az egyben vette
át a református egyház, mégis közösségteremtő időszak
ez, hiszen más a szellemiség,
más a külső, a tanárok között
is volt egy kis változás, és hát
egy kicsit megváltozott a tananyag is. Másrészt, az isko-

első félév tapasztalatait puhatoló kérdéseimre Juhászné
Zsadányi Erzsébet megbízott
igazgató azzal kezdte, hogy ez
az év az intézménynek is tanulóév, de a kezdeti nehézségeket mára már elfeledték, és
mindenki megelégedésével értékelhették az első négy hónap
eredményeit.

la pedagógiai programjában
szerepel, hogy a református iskola egy keresztyén közösség,
ahol a közösségi szellem erősítése nagyon fontos. Ezt igényes oktató-nevelő munkával
kívánjuk elérni. Ugyanakkor

Folytatás a 4. oldalon

Továbbra is javasolt a védőoltás
Az országos tisztifőorvos
két hete tett bejelentése szerint a január 11-17-e közötti
héten 14.200-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez az előző héthez képest 9 %-os csökkenést jelent
és azt, hogy az orvoshoz fordulók száma nem éri el a járványnak számító heti 20 ezer esetet. Január 20-án a kormányfő,
a szaktárca vezetője, és az országos tisztifőorvos az ÁNTSZ
székházában köszönte meg az
egészségügyi szakemberek, a
tisztiorvosi hálózat jó munkáját. Ez alkalommal az is el-

hangzott, hogy „a járvány első
hulláma lecsengett”. Dr. Borsos
Anikó, kistérségi tisztifőorvos
szerint is lezajlott az influenza téli hulláma, a mérkőzés viszont korántsincs lejásztva,
mert a legjobb szakemberek is
folytatást, egy – talán tavaszszal jelentkező – újabb hullámot várnak. A vélemények szerint (bár egész pontos adatot
nem lehet tudni) eddig mintegy
300-400 ezer ember fertőződhetett meg az új influenzával,
és 2,5 millióan vannak azok,
akik a védőoltással szereztek
védettséget. Országosan a la-

kosság 30 %-a, a 60 év felettiek,
valamint az egészségügyi dolgozók 60 %-a, a tanulók egyharmada rendelkezik védettséggel. Jelentősen csökkent tehát a fertőzésre fogékony korosztályok száma. A szakember
viszont arra figyelmeztet, hogy
azokon a területeken, ahol eddig viszonylag kevés megbetegedés volt, és az oltottság is alacsonyabb az országos átlagnál,
mint pl. Karcagon is, ott a tavasz folyamán helyi járványok
alakulhatnak ki. Ezúttal a kis-

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Az íjász
pesszimizmusa
Vasárnap délelőtt hallottam egy
érdekes interjút a Kossuth rádióban.
A riporter a kiváló hagyományőrző
lovas íjásszal, a Kaposmérőn élő Kassai Lajossal beszélgetett a mai magyar közéletről. Elgondolkodtatóak
voltak a szavai, mondatai. Sok igazságot véltem fölfedezni bennük – de
úgy éreztem, talán kissé pesszimista. Ezeket mondta: „..A magyarságnak nagyon nehéz korszakai voltak.
Sokkal nehezebbek, mint a mai. A
különbség, hogy most sokkal inkább
elkényelmesedett az ember. Egy kicsit el van butulva. Így hát könnyen
lehet pénzügyi, politikai és egyéb
hatalmaknak a játékszere, mint
ahogy ennek a nemzetnek a vesztét
feltehetően ezek a folyamatok fogják okozni. A rántottából már nem
lesz tojás. Tehát, ha a butaság már
olyan, mint a rántotta szintje, abból
már nem lehet visszaállítani a tojást.
(…) Minden embernek saját magán
kellene kezdenie a változtatást. Saját portáján kell rendet rakni. Ha az
emberek, a saját portájukon rendet
raknak, az hatni fog. Az olyan emberek, akik a saját portájukon sem tudnak rendet tartani, azok alkalmatlanok arra, hogy egy nagyobb portát
rendezzenek, ami ráadásul nem is az
övéké. Nem tudom ki Magyarország
honvédelmi minisztere, de biztos
olyan emberről van szó, aki, ha volt
valami harc, abban részt vett, mindent tud a haditechnikáról, és pontosan tudja, hány kalória kell pl. annak a katonának, aki az afganisztáni
hegyekben, vagy a sivatagban harcol. Ha ezzel kapcsolatban kételyek
merülnek fel, hát ez a sírba eresztő
kötelünknek az oka. Ugyanis, hogy
ki vezethet egy országot, egy várost, ki vezethet egy önkormányzatot – ez csak szakmai alapon dőlhet el. Az ember nem végeztethet el
egy agyműtétet úgy –„demokratikus
módon„ -, hogy Jóska, Pista üljünk le
és beszéljük meg, ki fogja az agyműtétet elvégezni. (…) Miért csodálkozunk, hogy ez az ország itt tart? Az
lenne a meglepő, ha nem itt tartana.
(…) Mikor lesz ebből változás? Ha az
oktatás el fog mozdulni. Ha az a fajta gyakorlati szemlélet fog gyökeret
verni, ami szinte teljesen eltűnt az iskolából. Hogyha itt, valamifajta életre nevelés történik (...) Hogyha azok
az emberek, akikben van elég bátorság, hogy az ország sorsát a kezükbe veszik, vajon a képzettségük meg
van-e hozzá? Hiszen nagyon kvalifikált szakembereknek kell lenniük, mert tudjuk a történelmünkből,
hogy Magyarország azon történelmi korszakai voltak a sikeresek, amikor vezetői kiemelkedő tudással, intelligenciával és hazaszeretettel rendelkeztek.” Hát, igen. Ezt mondja a
legkiválóbb magyar lovas íjászunk.
De mit mondhat erre pl. Vadai Ágnes
honvédelmi államtitkár asszony?
- ács -

2010.február 5.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Karcag településen a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1711 Időmérleg felvétel
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Felmérés a háztartások információs és
kommunikációs technológiai (IKT) eszközök használatáról
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés.

Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással
rendelkező, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek. A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azok
közzé tételére aggregált, vagyis azonosításra
alkalmatlan módon kerül sor.
A 06/52-529-867 v. 06/52-529-848-as telefonszámokon munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Immár hagyományosan ebben az évben is meghirdetésre
kerül az Országos Baleset-megelőzési Bizottság nagy sikerű,
felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázata:
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel”
címen: óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-14 éves) általános iskolai tanulók részére.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta,
lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:
készítője nevét, életkorát
lakcímét, valamint
az oktatási intézmény nevét és pontos címét és telefonszámát.
A beérkezett pályaművek értékelését a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által felkért zsűri végzi, és korosztályonként a legjobbnak ítélt 5-5 alkotást juttatja el az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz.
Beküldési határidő:2010. április 09.
Beküldési cím: Jász-Nagykun Szolnok Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság
5000 Szolnok, Baross út 39.
Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott alkotások 2010.
májusában kiállításon vesznek részt, amelynek helyszínéről
és időpontjáról, és az alkotók díjazásáról értesítést küldünk.
1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár, 2.-6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
További információval Dávid Mónika r. százados, a megyei
verseny szervezője áll az érdeklődők rendelkezésére. Tel.:
56/501-600; 15-97 mellék.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Karcag Város lakosságát, hogy 2010. január
29-én megalakult a Karcagi Roma Polgárőrség Egyesület 22
taggal, akik többségében személy és vagyonőr végzettséggel
rendelkeznek.
Célunk: Vagyonvédelem, ifjúságvédelem, lakóközösségi
kapcsolatok erősítése, együttműködés a közbiztonság fenntartásában, a hivatásszerűen tevékenykedő szervezetekkel.
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. Törvényben foglaltak
érvényre juttatása.
Munkánkat társadalmi megbízatásként végezzük, önkéntes alapon.
Alapszabályunk értelmében megbízatásokat is elvállalunk.
Forduljanak hozzánk bizalommal.
Elérhetőségünk: karcagiromapolgarorseg@citromail.hu
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Tisztelettel:
Vezetőség

Malakucziné Póka Mária
igazgató

BÉRLETES SZÍNHÁZ
II. ELŐADÁSA
a Déryné Művelődési
Központban
2010. február 17-én
(szerdán) 19 órakor a
kassai Thália Színház
előadásában
Eisemann –
Zágon - Somogyi:
FEKETE PÉTER
-zenés Szereplők: Reiter Zoltán,
Tóbisz Titusz, Kiĉa Katalin, Dudás Péter, Illés
Oszkár, Varga Lívia, Pólos
Árpád, Márkus Judit….
Szólójegyek 2.500.- és
2.000.-Ft-os áron válthatók
az I. emeleti irodában.

HÍREK
Nagykun HE tagok
figyelem!
2010. február 7-én (vasárnap) 8 órától nádvágást szervezünk társadalmi munkában
a Téglagyári tónál.
Szerszámot mindenki hozzon magával!
Vezetőség
2010. február 27-én (szombaton)
19 órakor

A KARCAGI
SZIMFONIKUS ZENEKAR
HANGVERSENYE
a Déryné Művelődési
Központban

GÁLAEST
Erkel Ferenc születésének
200. évfordulója tiszteletére
Vezényel: Pazár István
Jegyek 1.500.- és 2.000.- Ft-os
áron válthatók az I. emeleti irodában.
A Kátai Gábor Kórház a tulajdonában lévő feleslegessé
vált eszközöket (bútorok, stb.)
licitálás útján értékesíteni kívánja.
Értékesítés helye, ideje:
Kátai Gábor Kórház
Karcag, Zöldfa út 48.
2010.02.08.-tól hétfőnként
(visszavonásig) 1300-1500
Tájékoztatás kérhető:
8-15 óráig (06/59/312-439)
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Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról

A képviselők elfogadták
azt az előterjesztést is, amely
az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok és a
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium között kötendő együttműködési
megállapodásról

szólt. Ennek értelmében a műszaki informatikai mérnökasszisztens képzésen résztvevő fiatalok, az utolsó félévben
karcagi, önkormányzati tulajdonú cégeknél szerezhetik
meg szakmai gyakorlatukat –
a 2010. február 1. és május 7.
közötti időszakban.
Cselényi Csaba

Továbbra is javasolt
a védőoltás
Folytatás az 1. oldalról

közösségekben jelentkezhet nagyobb számú megbetegedés.
Városunkban, ahol mintegy 15
%-os az oltottság, továbbra is
hangsúlyozni kell a védőoltások fontosságát. Továbbra is indokolt az óvodások, bölcsődések, az őket gondozó felnőttek, a krónikus betegek, a várandósok beoltása, valamint
akik kórházban vagy szociális
otthonban krónikus betegeket
ápolnak.
Magyarországon egyébként
az új influenza eddig enyhébb
pandémiának minősült, a szövődményei viszont egy átlagos

influenza járványnál sokkal
súlyosabbak voltak, különösen
a fiatal, munkaképes korosztály esetében, és 94 halálos áldozatról tudunk. Minden járványnak vannak áldozatai, de
ahogy a tisztifőorvos elmondta, az eddigi influenza szezonális járványokban „nem vesztettünk el egészséges kismamát influenzában”. Karcagon
halálozás nem volt, két eset
fordult elő, amikor a betegek
lélegeztetőgépre kerültek. Az
oltópont már nem működik,
de az oltóanyag a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál rendelkezésre áll.
Elek György

Felhívás!
Tisztelt Fogyasztó!
A víz- és csatornadíj ellenértékének átvételére
kizárólag csak arcképes vállalati igazolvánnyal
ellátott díjbeszedő jogosult, számla ellenében.
A trükkös lopások, és egyéb visszaélések elkerülése
érdekében, kérje a díjbeszedőtől az igazoló okmányt.
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.

Szent Pál megtérésének ünnepe
Iskolánk, a Szent Pál Katolikus Általános Iskola
2010. január 25-én ünnepelte fennállása óta első ízben
a nevét viselő főszent: Pál
apostol megtérését, azaz farizeusból Jézus követőjévé és
tanainak leghívebb terjesztőjévé válását.
Már hetekkel a jeles dátum
előtt megkezdtük a felkészülést. A Szeretet Himnuszát
megalkotó apostol legfontosabb gondolatai épületeink
kiemelt helyein állandóan olvashatók. Ezzel is illusztrálni,
hangsúlyozni szeretnénk nevelési elveink „vezérfonalát”.
Ám eme szép mondatok megértése és átérzése olyan módon, hogy az növendékeink
formálódásában tükröződjön
–bizony hosszadalmas folyamatnak tűnik.
Jézus 13. szentjének nemesen egyszerű gondolatait igazán értékelni csak az tudja,
aki tisztában van Pál (eredeti nevén: Saul, Paulus) életútjával, munkásságával, mártíriumával.
Ezért az ünnepséget megelőző két hétben TOTÓ-t készítettem az alsó- és felső tagozatos tanulóknak, amelyek
segítségével megismerték Pál
apostol életét és tevékenységét, s ezután került sor az ünnepélyes megemlékezésre a
Szent István Plébániatemplomban január 25-én, délelőtt 11 órakor, diákmise keretében.
Először Menyhárt József
főesperes úr, törökszentmiklósi plébános bevezető gondolatait hallgathattuk meg,
majd Nagy Józsefné igazgatónő méltatta iskolánk névadójának életpályáját.
Ezután az 5.a osztály színielőadása következett, amely

2010. február 14-én
(szombaton)
a Déryné Művelődési
Központban
FARSANGI MOLDVAI
TÁNCHÁZ
16:00 – 18:00 óráig
APRÓK TÁNCA
18:00 – 22:00 óráig
TÁNCHÁZ ifjak és
örökifjak részére.
Belépő: 200.- Ft –
Gyermekeknek 6 éves
korig ingyenes!
Kérem, támogassák
ez évben a SZJA és az
iparűzési adójuk 1 %-ával
a Karcag Belgyógyászatáért
Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.

felölelte az apostol életútját,
munkásságát egészen vértanúhaláláig. Az előadást közös
éneklés követte Misi testvér
gitárkíséretével, átmelegítve
testünket-lelkünket ezen az
igencsak hideg délelőttön.
Visszatérve iskolánkba a
gyerekek 6-7 fős csoportjai játékos vetélkedőn vettek részt egy, amelynek célja Szent Pál karcagiakhoz írt
levelének megtalálása volt.
Minden forduló egy-egy érdekes, tréfás feladatból, egyegy Szent Pál életére és munkásságára vonatkozó kérdésből, illetve egy-egy üzenetkódolásból állt.
Több, mint egy óra játék
után az 5.a osztály „kobrák”
elnevezésű csoportja találta meg Szent Pál levelét, amelyet igazgatónő olvasott fel. A
játék leállásáig megszerzett
pontok összesítése alapján a
következőképpen alakult a
csapatok sorrendje:
Felső tagozat:
I. az 5.a osztály 2.sz. csoportja
II. az 5.b osztály 2.sz. csoportja
III. a 6.a osztály 2.sz. csoportja.
Alsó tagozat:
I. a 3.a és 3.b osztály 2.sz.
csoportja
II. a 4.a osztály 2.sz. csoportja
III. a 4.a osztály 2.sz. csoportja.
A helyezettek díja egy-egy
szép csokitorta volt.
Ennek a szép és vidám napnak a végére nem is kívánkozhatna más, mint Jézus 13.
apostolának valamennyiünk
számára aktuális üzenete:
„Jézus nevében sok szeretettel üdvözöllek benneteket.
Isten arra kér minket, hogy

szóljunk Hozzá, szólítsuk meg
Őt. Ugyanúgy, ahogy a gyermekek szoktak a szüleikkel
beszélni. Emlékezzünk, hogy
mi magunk hogyan beszéltünk
az édesanyánkkal vagy édesapánkkal. Nem úgy közelítettünk hozzájuk, mint valamiféle nagy felséghez.
Sokan úgy közelítenek a
Mennyei Atyához, mint valamilyen fontos, elérhetetlen
személyiséghez. Amikor Jézusról beszéltek, a szívetekből beszéljetek, úgy, ahogy a gyermekek szólítják meg apukájukat.
Hogy van jelen Jézus az életedben? Jézus mindig egyszerű
szavakkal beszél. Így beszélt
hozzánk: „Soha nem vagy
egyedül, Én mindig veled vagyok!”
Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor majd elmész
ebből a teremből, akkor azt
mondhatod Jézusnak: „Gyere Jézus, menjünk!” Mondhatjuk azt is: „Jézus, járj, tanulj,
játsszál velünk… Jézus, gyere
velünk iskolába…”
Legyetek imádói az egyetlen
igaz Istennek, adjátok Neki az
első helyet az életetekben!
Jézus számára nagyon fontos, hogy mi szolgáljuk a másik embert. Ti pedig, testvérek, ne fáradjatok el a jó cselekedetekben. Legyetek jók, ha
tudtok, a többi nem számít.
A békesség Istene szenteljen
meg titeket teljesen. A békesség Ura adjon nektek mindig,
minden körülmények közt békét. Az Úr legyen mindnyájatokkal.
Szent Pál”
Andrási Zoltánné
könyvtárpedagógus

A Györffy István Általános Iskola
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a

„GYÖRFFY NÉPTÁNC GÁLÁRA”.
Időpontja: 2010. február 13. (szombat) 14 óra
Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ,
Karcag
Belépő: Gyermek, nyugdíjas – 150.-Ft.,
Felnőtt – 200.-Ft.

Szeretettel várjuk rendezvényünkre
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Téli körkép
Folytatás az 1. oldalról

hat ez az idő, de ügyelni kell
a víztakarékos művelésre is,
mert a tapasztalat azt mutatja,
hogy a csapadékosabbra általában szárazabb időszak jön, és
tavassszal esetleg egy ilyen száraz periódus következhet.
A téli időjárás eseményeit, a mindent beborító hótakarót és a kopogósra fagyó vízfelületeket másképp értékelik, pl.
a téli sportok kedvelői és másként a hosszabb járdaszakasz
tisztogatására kötelezett lakóház tulajdonosok, és azok, akik
a közterekről takarítják a havat, vagy a hókotró gépeket kezelik. Pedig nincs mese! A járdák tisztán tartása kötelező,
motorizált világunk kényelmének az egyik feltétele pedig az
utak hómentesítése és a síkosságának a megszüntetése. Az
önkormányzati felügyelet alá
tartozó utak esetében a Városgondnokság végzi ezt. Molnár
Pál, a Városgondnokság vezetője elmondása szerint már
az ősz folyamán megkezdik a
„hóhelyzet” esetén bevehető
gépek felülvizsgálatát, és javítását. Beszerzik – a nem olcsó
– érdesítő anyagot és az útfelületek olvasztására szolgáló sót,
november közepétől pedig éjjel-nappali ügyeletet tartanak,
hogy nagyobb hóesés vagy síkos utak esetén azonnal indulhassanak a gépek és az embe-

rek. (Most vasárnap hajnalban
szükség is lett a korai beavatkozásra.) Kilenc különböző
géppel és (a városközpont környékén) mintegy 50-60 közcélú munkással tudnak felvonulni naponta, ahová szükséges.
Soknak tűnik ez, de jól tudjuk,
hogy óriási a felület is, amit
rendbe kell hozni. Másrészt
meg a szóróanyagok is csak bizonyos hőfokig, mínusz 7-8 fokig hatásosak, azok alatt már
nem olvasztják a jeget. Mindenesetre kiszórják, mondja
Molnár Pál, aztán ha napközben kicsit megenyhül az idő, és
megkezdődik az olvadás, akkor tolólappal le tudják tolni a
fellazult havat és jeges latyakot.

Azt is megtudtam, hogy jelenleg mintegy 400 fő vesz részt a
közcélú foglalkoztatásban. Az
utcák tisztítását már írtuk, de
vannak, akik nádat irtanak,
többeket más intézményekhez
irányítottak, illetve erdőkitermelésben vesznek részt. Az önkormányzati tulajdonú, de általában minden erdő őrzése
igen fontos feladat most – figyelmeztet a Gondnokság vezetője. A Karcag peremén lévőket a Városgondnokság em-

berei, mezőőrök, rendőrök felügyelik. Ilyenkor van – említettük – a fakitermelés is. A kitermelt mennyiségből, a haszonfán kívüli gallyat az északi és déli külvárosi részre szokták kiszállítani, a rászorulók
innen hordhatják el. Gallyról,
rőzséről van szó, tehát ha valaki egész nap otthon van, el tud

vele tüzelni, melegen tudja tartani a házát. A kitermelt fa másik részét értékesítik, illetve ezzel fűtik a Városgondokság
műhelyeihez és garázsaihoz
szolgáló kazánt – így tudták
kiváltani a nagyon drága gázfűtést. A hideg a Gondnokság
egy-két telephelyén okozott elfagyásokat, a Vásárcsarnokban
viszont szinte mindennaposak
a fagyásos káresemények. Ennél a létesítménynél az elkövetkező időszakban a falon kívüli
csövek szigetelésével vagy a falba süllyesztésével kell rendezni
a problémát. Ami még gondot
okozhat, az az olvadással jelentkezik, de arra az időszakra,
a belvizek elvezetésére elég jól

Kovátsos gyerekek újabb sikere
a mesemondó versenyen

Alig múlt el a karácsonyi ismét eredményekkel gazdamesemondó, ahol tanítványa- gon térhettünk haza.
ink 2 első, 2 második, 1 harCzombos
Bence
első,
madik helyezést, és 2 különdí- Tukarcs Gabriella második
jat szereztek, érkezett intézmé- helyezést ért el. Varga Petra és
nyünkbe az újabb felhívás, mi- Varga Marcell pedig különdíszerint január 26-án az immár jat kapott.
hagyományos „Csiga-biga paGyerekek! Ismét csak a kölota” című mesemondó ver- szönet hangján szólok Hozzáseny kerül megrendezésre el- tok. Köszönjük nektek, hogy
ső és másodikos gyerekek szá- ismét ilyen remek délutánt szemára.
reztetek nekünk! Bízunk benMár mozgósítani sem kellett ne, hogy lelkesedésetek a jötanítványainkat. Jöttek ma- vőben is megmarad, s mi is és
guktól is, hogy ismét szeretné- szüleitek is nagyon büszkék lenek elindulni ezen a versenyen. hetünk rátok.
Mi ennek nagyon örültünk, hiKöszönjük továbbá a lelkes
szen ez azt is jelentette, hogy a szülőknek a támogatást, melygyerekeknek a téli szünet egy re a későbbiekben is számírésze mesetanulással fog eltel- tunk.
ni. Ők azonban ezt vállalták
Ez a verseny ismét bebizolegnagyobb örömünkre.
nyította, hogy mind a kompeEzúttal Fésűs Éva és Gazdag tencia alapú oktatás, mind peErzsi meséiből, verseiből kel- dig a tehetséges gyerekekkel
lett válogatnunk.
való külön foglakozás eredméA lázas készülődést követő- nyes, hiszen intézményünkben
en hat tanítványunkkal indul- a sok egyéb feladat mellett e
tunk el a versenyre. Csalód- két terület gondozása a kiemelt
nunk most sem kellett, hiszen feladatok közé tartozik.
ismét egy remek délután részeA felkészülést segítő pedagósei lehettünk.
gusok nevében:
Mindamellett, hogy csodáMagyar Sándorné
re, a Nagykun Vadásztársaság lattal hallgattuk a kicsik szebbmunkaközösség vezető
elnöke mondja, nagyon régóta nél szebb, hibátlan mesélését,
alapos felkészüléssel végzik a
téli vadetetést. A kezelésükben
lévő területeken jelentős nagyA Györffy István Általános Iskola szeretettel
ságú vadföldeket hagynak,
meghívja
Önt és kedves családját a 2010. évi
ahol bármikor megtalálják a
kínálkozó eleséget, a lábas vadak – főleg az őzek, de a terüProgramjaink:
Február 16. (kedd)
leten újabban tartósan megjeFebruár 11. (csütörtök)
lent vaddisznók is. Ahol bejár„Györffy – karaván”
1400
Megnyitó ünnepség1400
ható távolságban nincsen vadprojekt bemutatója
Megemlékezés Györffy
föld, ott a vadetetők jelenthetik
Helye: József Attila úti
Istvánról - koszorúzás a túlélést, mert a puskát vasviliskolaegység
Helye: József Attila úti Február 17. (szerda)
lára cserélő vadászok heti két
iskolaegység aulája
alkalommal lucernaszénával,
1400
Városi olvasóverseny
Kabai László festőműzabbal, búzával, krumplival és
2.-3.-4. o. tanulók révész-tanár kiállításának
sárgarépával töltik meg azoszére
megnyitója
kat. Mondják ugyan, hogy az
Helye: Kossuth téri isA kiállítást
őszi vadászatok során jelentős
kolaegység
megnyitja:Rideg István
zsírréteget (zsírfelszedést) taFebruár 18. (csütörtök)
nyugalmazott gimnázipasztaltak az állatoknál, a va1400
English is Fun’ kistérumi irodalomtanár
dak tehát hideg telet sejtettek,
ségi angol verseny
Helye: József Attila úti
de a téli takarmány kihelyezéHelye: József Attila úti
iskolaegység könyvtárse biztonságossá teszi az átteiskolaegység
terme
lelést. Ilyesmivel egyébként mi
Február
19. (péntek)
A helytörténeti pályáis segíthetünk a városban teleAlsó tagozatos tanulók
1400
zatok értékelése
lő „vadaknak”, értem ez alatt
farsangja
Helye: József Attila úti
a madáretetést. Kapocsi István
Helye:
Városi Sportiskolaegység ebédlője
javaslata szerint a madáretetőcsarnok
Február 13. (szombat)
ket a legcélszerűbb olajos magFebruár 26. (péntek)
„Györffy Néptánc Gá1400
vakkal (pl. napraforgóval) fel1400 Felső tagozatos tala”
tölteni, vagy faggyút, szalonHelye: Déryné Művelőnát kiakasztani az ágakra. Nanulók farsangja
dési és Ifjúsági Központ
gyon sokat segíthetünk ezzel a
Helye: Városi SportFebruár 15. (hétfő)
környezetünkben élő énekescsarnok
„Györffy” Úszóverseny Március 06. (szombat)
1400
madaraknak. Ha pedig a haHelye: Városi Uszoda
tárban, fákon, földön meghú1900
„Nyelvi laborral a
Február 16. (kedd)
zódott madarakat látunk, igyenyelvtanulásért” AlaNyílt órák az alsó tagokezzünk őket ne háborgatni.
pítvány Jótékonysági
zatos évfolyamokon
Ne éljék fel felesleges röpköBálja
az 1.-2. osztályokban
désre, menekülésre, mozgásHelye:
Déryné Művelő800 - 845
ra a hidegtől óvó kalóriákat. És
dési és Ifjúsági Központ
a 3.-4. osztályokban
még valami: ha beállítottuk a
855 - 940
madáretetőt, rendszeresen töltSzeretettel várjuk
Helye: alsó tagozatos
sük fel újra, mert a madarak
osztályok osztálytermei
számítanak ránk.
rendezvényeinkre!
Elek György
felkészültek: a fő befogadókat
megkotorták, új csatornaszakaszokat alakítottak ki és a szivattyútelepet is rendbe tették.
Az ilyen hideg, havas idő azt
hiszem a vadon élő állatokat
csigázza el a legjobban. Az állandóan terített asztalt jelentő földet húsz centis hó borítja, s ezen csak keresgélni lehet
a dermesztő hidegben. Szerencséjükre a vadászok ilyenkor
szorgalmas vadetetőkké változnak át. Ahogy Hubai Im-

„Györffy Napok” rendezvényeire.
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Molnárétel ajánló
Vaníliás perec
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 12
dkg vaj ,csipet só, 12 dkg cukor (porcukor is lehet), 2 vaníliás cukor, 2 tojássárgája, tejföl, 1 tojás (a kenéshez).
Elkészítése: A 25 dkg lisztet
a 12 dkg vajjal dörzsöljük öszsze, adjuk hozzá a csipet sót
és a 12 dkg cukrot, 1 vaníliás cukrot, 2 tojássárgáját, és
annyi tejfölt, hogy össze tudjuk állítani és jól összegyúrni.
Ekkor nyújtsuk ki fél kisujjnyi vékonyra és szaggassuk ki
perecszaggatóval, a tetejét tojással kenjük meg és 1vaníliás
cukorral szórjuk meg. Csendesebb tűznél szép halványpirosra süssük.
Sörperec
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 8
dkg zsír, 1 csomag sütőpor, 2
tojás, kávéskanál só, 2-3 evőkanál tej, köménymag
Elkészítése: A 30 dkg lisztet
elkeverjük 1 csomag sütőporral, a 8 dkg zsírral. Hozzáadjuk a kávéskanál sót és az 1 tojássárgáját, kb. 2-3 evőkanál
tejjel kemény tésztává összegyúrjuk. Ceruza vékony pál-

cákat sodrunk a tésztából és
kicsiny pereceket formázunk
(de egyszerűbb a tésztát nyújtani és perecszaggatóval szaggatni.) A perecek tetejét 1 tojássárgájával megkenjük, sóval és köménymaggal hintjük.
Vajazott tepsibe, vagy sütőpapíron barnára sütjük.
Apró édes kalács
Hozzávalók: 1,5 kg liszt, 2
dkg élesztő, 1/2 liter tej, 2 evőkanál cukor, kevés só, 15-20
dkg zsír, 2 tojássárgája, 1 tojás
a kenéshez.
Elkészítése: Kovászt készítünk: ½ liter tejbe 2 dkg élesztőt és 2 evőkanál cukrot teszünk. .Ha feljön hozzá adunk
1,5 kg lisztet, 15-20 dkg zsírt,
kevés sót, és 2 tojássárgáját.
Jól felverjük és hagyjuk megkelni. Egészen apró kalácsot
vagy brióst formázunk és kikent tepsire vagy lemezre helyezzük és hagyjuk még kelni. Vigyázva, nehogy túlkelesszük! Megkenjük tojással és
megszórjuk cukorral (vaníliás
is lehet), majd betesszük a sütőbe.
Szabó Imre

Karcagi Kalendárium 2010.
A lassacskán húsz éve megjelenő Karcagi Kalendárium valamiféle átmenet az évkönyv és a valóságos kalendárium között. Megtartotta
ugyan a kalendárium néhány
formai és tartalmi jellegzetességét (az elején naptár, figyelmeztetés az évszakoknak megfelelő kerti teendőkre, egyházi ünnepnap-tár etc.), de a tartalom egésze inkább a mögöttünk levő év kisebb-nagyobb
eseményeinek, örömeinek-bánatainak gazdagon illusztrált
summázata, amiért akár évente egyszer megjelenő periodikának is tekinthetnénk. A tartalom, mint egy-egy esztendő, ágas-bogas és sokszínű. Az
utóbbi évek gyakorlatát követve, a naptár, a biogazda megjegyzései majd a református és
a katolikus egyházak híradója után, most is a nemzeti ünnepnapokon és az egyéb városi
eseményeken elhangzott beszédeket találjuk. A helytörténet számára biztosított rovatban a tavaly avatott Csokonai
emléktábla kapcsán helyi irodalomtörténeti érdekességekből, a 2010-ben századik évébe
lépő Városháza építéstörténetéről, Györffy Istvánról, Kántor Sándor fazekasházról, Németh Gyula ifjúkoráról, régi karcagi közjegyzőkről és
az üllőparti ásatásról olvashatunk. A „Kitekintő” című tartalmi egységben, szokás sze-

Igényes oktató-nevelő munkával
Folytatás az 1. oldalról

nagyon fontos az egyénnel való törődés. Az osztályfőnökök
megbecsültebbek lettek, de az
iskolavezetés nagyobb felelősséget rótt rájuk, mert többet kell törődniük, foglalkozniuk a gyerekekkel. Nem csak
a tanulmányi előmenetelt kell
nyomon követniük, hanem azt
is, hogy például milyen problémái vannak, esetleg miben
kér segítséget, és hát ki az, aki
segíteni tud. Vagyis a személyt
jobban a középpontba helyezzük.
Miben lett más a tananyag?
Összefoglalóan azt lehetne mondani, hogy máshová
kerültek a hangsúlyok. Amire ráerősítettünk, az a nyelvoktatás. Jelenleg magasabb
óraszámmal több nyelvet tanítunk. Az angolt majdnem
mindenki tanulja, a második nyelv a német, és harmadik nyelvként belépett a latin
a kilencedik osztályokban. A
negyedik választható nyelv a
francia és a felmenő osztályban még ott van az orosz is.
Tehát órakeretben vagy szakkör keretében angolt, németet, oroszt, franciát és latint
tanítunk. A nyelvekből sokkal magasabb óraszámon többet kérünk a gyerekektől, tehát több anyagot kell elsajátítaniuk. Ugyanakkor úgy látjuk, a három nyelv már soknak bizonyul, úgyhogy a következő tanévtől a kilencedikeseknek már nem lesz kötelező a harmadik nyelv. Ha valaki szeretné tanulni a latint, az
természetesen megteheti, de
csak fakultatív jelleggel.

Hogyan fogadták a diákok
a hittant, ami teljesen új tantárgy a gimnáziumban?
A nyelv mellett heti két óra
a hittan. Nem megterhelő a
diákoknak. Ők is látják, hogy
milyen összetett és milyen érdekes is, és hogy mennyire fejleszti az általános műveltséget.
Természettudományok?
A
természettudományos
képzés is átalakult. A természettudományos osztály nemcsak elméletet tanul, hanem
a gyakorlatot is beépítettük
az oktatásba. A laboratóriumi
gyakorlatok – kémiából, biológiából és fizikából – is több
elfoglaltságot jelentenek. A
második félévben pedig „kivisszük” az ismeretszerzést az
iskolából, azaz terepgyakorlatokat szervezünk, hogy a sok
anyag érdekesebb és könnyebben elsajátítható legyen. Ez
egy tanuló év. Tehát mi is figyeljük, látjuk, mi az, amit elbír a diák. Mi az, ami soknak
bizonyul és most módosítgatjuk, változtatunk. Arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb
ismeretet nyújtsuk úgy, hogy
az ne legyen túlzottan megterhelő a diákok számára. A tehetséggondozás kapcsán versenyekre készítjük fel a diákokat. Itt 2-3 gyereket készít
fel egy-egy szaktanár célirányosan, és ezekkel a diákokkal a református iskolák közötti vagy éppen a minisztérium által meghirdetett országos versenyeken kívánunk
szerepelni. A református egyház egyébként is komoly anyagi áldozatokat hoz ezen a téren, hiszen nagyon sok versenyre mennek a gyerekek, és

ehhez az anyagi és az erkölcsi
támogatást is megkapjuk.
Major tanár úr beszámolóiból kitűnik, hogy a sport továbbra is jelentős szerepet játszik a gimnáziumban.
Nagyon jó testnevelő tanáraink és sporttal foglalkozó szakembereink vannak, és
mint a régi iskolában, a sport
az első számú támogatott tanórán kívüli tevékenység. Itt
szeretném megjegyezni még,
hogy az iskolának van egy közel ötven tagú énekkara is, valamint megmaradtak a korábban más iskolákkal kiépített
kapcsolatok, s most egy erdélyi iskolával bővült a testvérintézmények köre.
Úgy tudom, a Varró utcai
kollégium a Szentannai Gimnázium és Szakközépiskola kezelésébe került át. Református
gimnáziumnak tehát már nincsen kollégiuma?
Ez így van. Kollégiumunk
nincsen, de a Varró utcai intézményben tudunk kollégiumi ellátást biztosítani, és vannak is kollégistáink. Tehát a
következő tanévre vidéki gyerekek jelentkezését is várjuk.
És még egy hír: tervezzük a
felnőttoktatást. Szeptembertől
minden valószínűség szerint
levelező vagy esti tagozat indul a református gimnázium
falai között.
Hogyan értékelné az intézmény első félévét?
Hát az értékelés igazából a
fenntartó és a szülők feladata.
Véleményem szerint jó úton
haladunk, fejlődünk és várjuk
a továbbtanulni vágyó nyolcadikosokat.
Elek György

Az „Apró lábak” néptánc gáláról
rint, az iskolák tanulócsoportjai számolnak be az előző évben tett utazásaikról, de itt találjuk a Kunok I. Világtalálkozójáról készített beszámolót is.
Az Egészségünkért rovatban
influenzáról, vesebetegségről,
homeopátiáról, vitaminokról
olvashatunk, a rendőrség szakemberei pedig értékeink megóvásához és a helyes közlekedéshez adnak hasznos tanácsokat. A végén, a Környezetünk
címet viselő fejezet olyan, mint
egy terjedelmes hírlap, hiszen
apróbb események tudósításai, útirajzok, állattenyésztési
gondolatok, ételreceptek, a helyi néptánccsoportok munkájának ismertetése, Jenei Gyula írásai és gyerekeknek szánt
oldalak tarkítják. A kötetet a
már megszokott évtörténeti
kronológia zárja.
Elek György

2010. január 24-én a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében „Apró lábak” gálaműsort láthattak az érdeklődök. A tágas bálterem is
szűknek bizonyult, olyan sok
érdeklődő érkezett.
A
néptánccsoportokat
Kovácsné Kerekes Katalin
önkormányzati képviselő, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte.
Nagy sikert aratott a „liliputi báb”, melynek megszemélyesítője Csanádi Tibor
volt.
A délután folyamán a jó
hangulatról a Sugalló népzenei együttes gondoskodott.
A vendégeket az „Apró lábak” néptáncos gyermekek
köszöntötték.
Felléptek a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

„Toporgók” néptánc csoportja, Kunné Nánási Mónika vezetésével.
Meghívott vendégként köszöntöttük a Györffy István
Általános Iskola első osztályosait. Felkészítőjük Németh Dóra. Köszönjük a tanító nénik segítő munkáját.
A Nagykun Református
Általános Iskola két csoportban mutatkozott be. A „Csillagrózsa”
hagyományőrző
néptánccsoport Tóth Judit
vezetésével, a „Turulmadár”
hagyományőrző néptánccsoport Oroszné Millinkhoffer
Rita tánckoreográfiáját táncolták.
A néptánccsoportok számára emléklap átadására került sor intézményvezetőm,
Szarka Lászlóné részéről.
A fergeteges délután nagyon jó hangulatban telt

el, ezt még fokozta a lelkes
anyukák és nagymamák által sütött sok-sok finomság,
amellyel kedveskedtek a gyerekeknek, vendégeknek.
A gálát táncház zárta és
kolleganőim közreműködésével kézműves foglalkozások. Köszönöm a kolleganőimnek a délután során és
a kézműves tevékenységen
nyújtott segítő munkájukat.
Köszönöm az intézményeknek, társintézményeknek és
minden kedves vendégünknek a segítségét, a nap sikeres lebonyolításáért. Köszönöm Nagy Emesének a munkáját, aki a néptáncosok ruháit varrta.
Köszönettel:
Benéné Kecskeméti Anna
az Apró lábak
éptánccsoport vezetője
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„Lelkünk, rajta!”

Írások a lélektan és a nevelés tárgyköréből
Miben tud segíteni a pszichológus?
Minden családban lehetnek
nehéz élethelyzetek, események, melyek az érzelmi egyensúlyt felborítják, és a családtagokat hosszabb-rövidebb idő
elteltével teherbírásuk határára
juttatják. Például egy váratlanul bekövetkező tragédia, baleset, vagy éppen egy hosszantartó betegség, haláleset a családban, megrendítheti úgy a
szülők lelki egészségét, hogy a
nehéz élethelyzeten nemhogy
gyermekeiket át tudnák segíteni, de maguk is belerokkannak.
A szülők által átélt munkahelyi feszültségek, anyagi-megélhetési bizonytalanság, munkanélküliséggel kapcsolatos gondok is feszült családi légkör kialakulásához vezethetnek. Párkapcsolati krízis, válás, öszszeférhetetlenség rokonok között, generációs ellentétek és
még sok minden más. Mindaz, ami a szülőket megterheli,
az a gyermekre is hatással van,
könnyen testi-lelki tüneteket
okozhat, és tanulási, magatartási problémákban nyilvánulhat meg, hosszabb távon pedig
a gyermek személyiség fejlődését is kedvezőtlen irányba terelheti. Önmagában nem törvényszerű, hogy az ilyen történések
bajt okozzanak, sőt az élet velejárói, azonban a családoknak
nem mindig könnyű a nehézségekkel sikeresen megbirkózniuk.
Vannak olyan változások is,
melyek a gyermek fejlődéséből
adódnak, új kihívások és mégis nagyon nehéz helyzetet teremthetnek (pl. dackorszakbeli, serdülőkori megnyilvánulások kezelése, testvérféltékenység). Magának a családnak is

különböző életszakaszai, fejlődéstörténete van. Egy-egy már
jól bejáratott, megállapodott
korszak után a családnak szinte újra kell szerveződnie, újfajta alkalmazkodást tanulnia (pl:
a gyermek születése kritikus
életszakasz, testvér születése,
az anya visszatérése a munkába, gyermekek intézményekbe
kerülése, iskoláztatás, gyermekek önállósodása, majd kirepülése, öregedés elfogadása stb).
Mindez az emberi élet természetes velejárója, és felfogható egyszerűen változásnak,
mely újfajta feltételeket, elvárásokat teremt számunkra, folyamatos tanulást, fejlődést kíván.
Hogy az ember sikeresen változzon, tudatosan lássa helyzetét, ha lehet ne lépjen bele minden gödörbe, és ne kövessen el
olyan hibákat, melyeket elkerülhetne, és hogy a már meglévőkből eredményesen tanuljon,
nagyon hatékony segítség lehet
a pszichológus.
A pszichológus segíteni alapvetően annak tud, aki kéri
és elfogadja, mert nyilvánvaló, hogy akarata ellenére senki nem fog változni. Ennek ellenére a gyakorlatban sokszor
kényszerülünk abba a helyzetbe, hogy segíteni próbálunk
olyan családoknak, akik nem
önként, hanem valamilyen
nyomásra fordulnak hozzánk,
mivel például a gyermek problémájától a környezete is szenved, vagy mert a szülő nem ismeri fel, hogy gyermeke fejlődése nem megfelelő úton halad. Ilyenkor megkíséreljük
megnyerni a szülőt, gyermeket,
vagy fiatalt.
Még mindig sokan gondol-

MEGHÍVÓ
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület
telephelyének fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis
megteremtésére
műsoros, zenés Jótékony Baráti Vacsorát szervez,
melyre szeretettel meghívja tagjait és minden kedves állatbarát
érdeklődőt!
Ideje: 2009. február 5. (péntek) 19 óra
Helyszín: 5300 Karcag Varró u. 2. – Euro Étterem
Belépőjegy ára: 4.500 Ft,
mely magában foglalja a vacsorát, műsort és a zenét.
A vacsorán részt venni nem tudók támogató jegyek vásárlásával
támogathatják telephelyünk fejlesztését, korszerűsítését.
Jegyek és támogató jegyek 2009. január 15-től
vásárolhatók a következő helyszíneken:
Kovács Szilvia - ADU Oktatási Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
Dr. Kovács László – 5300 Karcag, Nap u. 4/a,
illetve Táncsics M. krt. 15 (Ügyvédi iroda)
Állateledel üzletek – 5300 Karcag, Kacsóh u.14., illetve BHG sor
A vacsorára tombola felajánlásokat elfogadunk, melyek
a fenti helyeken folyamatosan leadhatók.
Megtisztelő érdeklődésüket előre is köszönjük!

ják, hogy aki pszichológushoz jár, azzal valami nagyon
nincs rendben. Remélhetőleg
ez a hozzáállás a pszichológiai kultúra terjedésével változni fog. Nyitottság, és bátorság
kell ahhoz, hogy valaki vállalja
maga és egy másik ember előtt
is, hogy nehézségei vannak az
életében, és kész szembe nézni helyzetével, megkérdőjelezni eddigi felfogását, szokásait
és újfajta megoldásokat keresni
problémáira.
Miben áll a pszichológus
munkája?
Híresek-hírhedtek bizonyos
személyiség-és képességvizsgáló eljárások, például mert munkahelyi kiválasztásnál, alkalmasság vizsgálatban szakszerűtlenül alkalmazzák őket, és
sokszor túlhangsúlyozzák szerepüket. Ha ehhez még hozzá
vesszük azt az általános téves
félelmet, hogy a pszichológus
mindent megfigyel, és mindent
tud arról az emberről, akivel
csak kapcsolatba kerül, akkor
nem csoda, hogy az emberek
mindenhová inkább fordulnak
lelki bajaikkal - betelefonálós
műsorok jósaitól kezdve a divatos ezoterikus segítőkig -, mint
pszichológushoz. Ez a viszonyulás az egyik véglet, amikor
nagyon sokat képzelünk és várunk a pszichológustól, a másik
véglet pedig az a teljes leértékelés, ami ebből a beállítódásból törvényszerűen bekövetkező csalódásból fakad.
Mi a helyzet akkor valójában?
Az igazság valahol a két véglet között van. A pszichológus
igyekszik tényleg nagyon odafigyelni a hozzá forduló emberre (nemcsak arra, amit mond,
hanem arra is, ahogyan mondja, ahogyan viselkedik, amilyen
kapcsolatot kialakít, ahogyan
dolgokról gondolkodik), és valóban, szaktudása, gyakorlata révén többet és mást is megért, felfog egy ember személyiségéből, „működéséből”, mint
amit hétköznapi találkozások
során megtudnak az emberek
egymásról. De a lényeg: ezt a
többlet-tudását a hozzá forduló ember hatékony segítésében
alkalmazza, és semmilyen módon nem él vissza vele. Aki már
megélte, tudja: amikor egy ember cselekedeteinek, érzelmi reakcióinak, gondolkodásának
összetett okait, azok kialakulásának szövevényes történetét
mélységében sikerül megérteni, megszületik egyfajta elfogadás, amely segít túllépni rokonszenvi-ellenszenvi érzelmeken,
vagy akár erkölcsi ítéletalkotásból fakadó elutasításon. Mind-

ez nagyfokú őszinteséget és bizalmat igényel, melynek feltételeit megteremtjük a munkánk
során (titoktartás, a találkozások idejének, helyének, rendszerességének, zavartalanságának megbeszélése, biztosítása).
A pszichoterápiás kapcsolatnak
az őszinte, bizalomteljes viszonyon túl bizonyos fokú távolságtartás is a velejárója, hiszen
a tárgyilagosság alapfeltétele az
eredményes munkának. Ezért
nem lehet baráttal, közeli ismerőssel pszichoterápiát vállalni.
A pszichológiai segítségnyújtásnak több formája lehet, általában több, rendszeres időközönként történő beszélgetést jelent.
Miben tér el a pszichológussal való beszélgetés egy baráti
beszélgetéstől?
Mert leginkább erre hasonlít. Mindkettő megkönnyebbülést hozhat, azáltal, hogy az
ember megfogalmazza problémáit, értő és jóindulatú figyelem mellett megértésre talál. A
barát többnyire tanácsokkal is
ellát, a pszichológus ebben nagyon óvatos. Hiszen a mástól kapott tanácsokat az ember
nem tudja csak úgy egyszerűen
a saját életében beváltani, mint
valami receptet. Más nem is találhatja ki helyette azt az egyszeri, egyedüli választ, ami ott
és akkor az ő egyedi élethelyzetében az ő egyedi személyiségével adható.
A barát megerősít véleményünkben,
beállítódásunkban, és segítségével sok indulatot, dühöt, sértettséget vezethetünk le, amikor együtt jól
megmondjuk a véleményünket az áldatlan helyzetről, vagy
akár egy-egy emberről. A pszichológus itt már eltér: igyekszik megvilágítani a kliensnek (a hozzá segítségért forduló személynek) a problémában
játszott saját szerepét, azaz nem
partner abban, hogy másokban
találjuk meg a felelőst a nehézségeinkért. Egy pszichoterápiában arra törekszünk, hogy próbáljuk felfedezni saját gondolkodásmódunkban, viszonyulásainkban, érzelmi reakcióinkban, jellemző kötődési mintáinkban azokat a pontokat, melyek problémák, nehézségek kialakulásához járulnak hozzá.
Ezek a törekvések önismereti
kérdésekhez vezetnek: Hogyan
működöm a világban? Hogyan
hatok másokra, milyen hatást
váltok ki viselkedésemmel? Hogyan kommunikálok, valóban
azt üzenem viselkedésemmel,
amit szavaimmal közvetítek?
Milyen módon alakítok kapcsolatokat, választok társat, bará-

tot? Milyen tulajdonságok, megnyilvánulások zavarnak másokban, hol vannak ezek bennem, és miért utasítom el őket?
Mi tesz boldoggá, mi ad igazi
örömet, kikapcsolódást? Milyen
„szemüvegen” keresztül nézem
a világot, milyen az alapvető
beállítódásom, mik az alapvető meggyőződéseim, azok vajon
helytállóak-e? Merthogy mindenki torzít, sajátos világlátásunk van, egyfajta beállítódás,
melyet az alakított ki, ahová, és
akik közé születtünk, vagyis a
családunk. A szüleink tanítottak meg arra hogyan lássuk a
világot, hogyan értelmezzük a
történéseket, és hogyan reagáljunk rájuk. Amíg az ember erre a készen kapott és azonosulás során átvett mintára és sajátos működésmódjára nem eszmél rá, és nem kérdőjelezi meg,
nem tekint rá bizonyos távolságtartással, addig nem éli a saját életét, nem hoz valódi döntéseket. Természetesen sosem
tudunk és nem is lehet célunk
alapvetően másnak lenni, mint
amivé gyermekkorunk örökségéből felépülve lettünk, de tudatosak lehetünk adottságainkra, „működésünkre”, és rugalmasan tágíthatjuk az „én”ünkből fakadó korlátainkat.
A pszichológus szakképesítés
előfeltétele egyébként nagyon
sok óra önismereti képzés, hiszen aki másnak ezen az úton
segíteni szeretne, annak ezen
az úton járnia kell. Így válhat
a pszichológus a hozzá forduló
útitársává, és lehet számára az
út során „vándorbot”, akire támaszkodni tud, „kulacs” vagy
„tarisznya”, mely érzelmi táplálékot nyújt, máskor „útikönyv”,
melyből ismeretek nyerhetők az
úton való járáshoz, s „térkép”,
mely segít az eligazodásban.
A gyermekek ellátására alapelvek tekintetében ugyanez vonatkozik, de ott természetesen
az életkori sajátosságok alakítják a munkánk jellegét. A gyermek megismerése és segítése
játék- helyzeteken belül, oldott
légkörben zajlik, a munka során pedig a pszichológus a szülővel és a gyermekkel is terápiás szövetségben dolgozik. A következő alkalommal ennek a
munkának a részletes bemutatására kerül sor.
Gyermekek számára pszichológiai ellátást térítésmentesen biztosítunk a Nevelési Tanácsadóban, ami a Karcagi Ifjúsági Ház emeletén található.
A szülők telefonon kérhetnek
időpontot, a 312-712-es számon.
V. Szabó Tünde
klinikai szakpszichológus
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Férfi röplabda

Apróhirdetés
Ingatlan

Vegyes

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:
11,5 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 tégla építésű
társasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermentes
lakás egyetemistáknak eladó.
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.:
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72
m²-es, két szobás családi ház,
1676 m²-es telekkel eladó. Tel.:
06/59-314-379 vagy +36/30-3209255.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház nagy telekkel igényesnek
eladó. Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.:
59/313-198 v. +36/30-363-9585.
Garázs eladó vagy kiadó Kg.,
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.:
+36/30-546-4990.
3+2 fél szobás ház eladó vagy
cserét beszámítok. Tel.: +36/30643-8315.
Lakást ajánlok – rezsit nem kell
fizetni – szoba, konyha, fürdőszoba napi 3 órás jószággondozás munkáért. Kistéglagyár. Tel.:
+36/30-393-3343.
Kg., Madarasi út 9-11-ben 54 m²es III. emeleti bútorozatlan lakás
kiadó. Tel.: +36/30-393-5235.
Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. alatti 3 szobás + nappalis ház eladó.
Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag, Hunyadi utcán 3 szobás
(2 fürdőszobás) összkomfortos,
padlástér beépítésű kertes családi ház eladó vagy társasházi lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Debreceni csere is érdekel.
Tel.: +36/70-701-1705.
Karcag központjában III. emeleti,
2 szobás lakás részben bútorozva
vagy bútorozatlanul hosszú távra
albérletbe kiadó. Tel.: 56/787-102
v. +36/30-410-0888.
Karcagon, a Széchenyi sgt. 5-7ben 54 m²-es erkélyes, tégla építésű, kis rezsijű, városközponti lakás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
Tanya eladó jó állattartási lehetőséggel, de egyéb tevékenységre is alkalmas. Tel.: +36/30-2298516.

Transzcendentális Meditáció!
Tartós világbéke megvalósítása.
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Kétféle babakocsi, hálós járóka,
bébihordozó és szoba csúszda
eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Lehullott a fák levele, nyomában
a téli köddel érkezett a hópihe.
Erős kötésű cirok és vesszőseprűimmel könnyebb a takarítás.
Kapható a karcagi piacokon vagy
a Takács P. u. 9/a. Szám alatt Jani
bácsinál.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszámos írott cserépbutellát,
fa mézeskalács formát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat, mindkét oldalán zománcozott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bolti és gyógyszertári pultokat, férfi mechanikus karórát,
faragott kapufélfát, bekötött és
nem bekötött nagy üvegeket,
dió furnéros lakkozott szekrényt
anyagnak, festett vagy faragott
fali tékát, kőből faragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas
dísztárgyakat, festményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-963-5073.
Működőképes FÉG 18-as
gázk azán k ipróbálható, új
szobatermosztát eladó. Tel.:
+36/30-223-3576.
Eladó egy 4 részes barna színű
kolónia szekrénysor; sparhelt; 1
db gázpalack. Tel.: +36/20-5053467.
Eladó jó állapotú kézkocsi és 1
db gázpalack. Tel.: +36/30-2182827.
Új áru érkezett a HÓPIHE
H A S Z N Á LT C I P Ő B O LT B A !
Jelmezek 300-1.500 Ft-ig; olasz
női bőrcipők; papucsok; márkás
sportcipők; olasz férfi bőrcipők;
női felsőruházat, nadrágok; olcsó melegítők (400 Ft/db). Kg.,
Vasút utca 38. Nyitva: hétfőtől
péntekig 9-11 óráig és 14-17 óráig. Szombaton 9-12 óráig.
Mosógép, centrifuga, női 28-as
és 26-os kerékpár, Camping kerékpár eladó. Tel.: 59/314-892.
Karcag, Széchenyi sgt. 67. sz.
alatti garázssoron garázs eladó, valamint húzós kocsi,
kulcsmásológép és konyhaszekrény eladó. Tel.: +36/70-5308993.

Ajándékozzon Valentin napra masszázst kedvesének .
Czinegéné Anikó gyógymasszőr.
Kg., Vasút utca 38. Tel.: +36/30313-1649.
Három talicskás, 3 kerekű vontatható keverőgép eladó. I.ár:
80.000 Ft. Tel.: +36/30-599-9238.
Gyermek heverő jó állapotban,
olcsón elad. Tel.: +36/30-5456653.
Gondviselést, takarítást vállalok
megegyezés szerint. U.itt díszgalambok eladók. Tel.: +36/30327-5124

Állás
Középiskolai, kereskedelmi, vendéglátói, élelmezésvezetői, számítógépes végzettséggel és gyakorlattal, B kat. jogosítvánnyal állást
keresek. Tel.: +36/30-218-2827.

Állat

Bronzérem a sarkadi
fordulón
Január 30-án, Sarkadon került megrendezésre a Békés
Megyei Férfi Röplabda bajnokság 3. fordulója, ahonnan
a karcagi röplabdások bronzéremmel térhettek haza. A
sarkadi fordulóra 6 férfi és 9
női csapat érkezett, a mérkőzések reggel nyolctól este kilenc óráig tartott, majd a házigazdák vacsorával és bankettel kedvestek a résztvevő csapatok számára. A Református
Gimnázium csapata az elmúlt
három forduló alatt (gyomai
4. helyezés, békéscsabai 7. helyezés) a sarkadi tornán érte el a legjobb eredményt, csoportelsőként játszhatott a helyi csapattal elődöntőt, s remek játékkal a 3. helyen zárt,
és a bronzérmesnek járó szép
jutalom kupával gazdagodott.

Tenyészszemlés yorkshire kan fedez Karcagon. Tel.: +36/30-2528698.
2 bújós, szeretni való, 6 hetes
tacskó keverék, szobatiszta kiskutyát ajándékba adnék szerető
gazdinak. Tel.: +36/20-230-3690.
7 hetes fox-terrier kiskutyák eladók. Tel.: +36/30-540-1406.
Shitzu kiskutyák oltva, féregteA Kováts Mihály DSE aszlenítve eladók. Tel.: +36/30-545taliteniszezői január 30-án
6653
(szombaton) a Szolnoki Honvéd együttesét fogadta a
Szolgáltatás
Kováts Mihály Általános IskoHITELEK! Szabad felhasználású la tornatermében.
A két karcagi éljátékos –
jelzáloghitel. Személyi hitelek, laSkumáth
István és Kovács
kásvásárlási hitel. Több banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: Sándor – szenzációs játéká+36/70-314-4403 v. +36/30-647- nak köszönhetően 9:9-es döntetlen született, amely az aláb7324.
biak szerint alakult: Skumáth
Biológia, kémia korrepetálást vál- István 4 győzelem, Kovács
lalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Sándor 4 győzelem, SkumáthMindenféle javítást, cipzár cse- Kovács páros 1 győzelem.
A karcagi csapat a táblázarét, felhajtást, méretre munkaruhát, férfi szövet és bársony nad- ton 14 ponttal az ötödik helyet
rág varrását rövid határidőre vál- foglalja el.
lalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése falbontás nélkül. Tel.:
+36/30/360-3373.

Csoportmérkőzések: Karcag - Szarvas 1:2 (25-17, 2225, 13-15), Karcag - Gyula 2:0
(25-18, 25-20).
Elődöntő: Sarkad - Karcag
2:1 (16-25, 25-20, 15-10).
Bronzmérkőzés: Karcag Gyula 2:0 (25-16, 25-8).
A forduló végeredménye:
1. Arad 2. Sarkad 3. Karcag
4. Gyula 5. Szarvas 6. Sarkad
Ady Gimnázium.
A sarkadi forduló bronzérmes csapatának tagjai: Kun
Csaba, Budai Csaba, Nagy
Attila Tibor, Pintér Zsolt,
Oszlánczi Máté, Csináth
Ádám, Gyökeres Árpád, Nagy
Tibor. Játékos-edző: Major János. A következő forduló február 20-án, Gyulán folytatódik majd.

Major

Asztalitenisz NB III.

Észak-Alföldi Régió „A” csoport
Az utánpótláskorú fiatal
versenyezőink a megyei bajnokságban szerepelnek. Legutóbbi mérkőzésükön Újszász
VSE – Kováts DSE II. 15:3. A
karcagi győzelmeket Szepesi
Bence, Kovács Miklós és Vadai László szerezték.
Az asztalitenisz szakosztály
az edzés rendjét az alábbiak
szerint változtatja meg: hétfő, kedd és csütörtök 16-17:30
óráig, utánpótláskorúaknak
(14 éves korig) 17-19 óráig a
felnőttek és amatőrök részére.
B. I.

Érd Kupa

Gépjármű
1983-as VW Passat 1.3-as 2010. 02.
14-ig műszakival, jó állapotban eladó. Árban megegyezünk. Tel.:
59/313-674 v. +36/20-345-0275.
1.3-as, 3 ajtós Lada Szamara 2011.
01. 19-ig érvényes műszakival,
MP3-as CD-vel, 80 % téli gumival
eladó. Tel.: +36/30-223-3576.

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

Nemzetközi Meghívásos Szabadfogású Birkózó
Egyéni és csapatverseny
Január 16-án (szombaton)
Érden, a Treff Sportcentrumban Nemzetközi Meghívásos
Szabadfogású Birkózó egyéni
és csapatversenyt rendeztek.
A versenyre 591 fiatal birkózó nevezett. Amint azt ifj.
Kurucz Istvántól megtudtuk,
a KSE fiatal birkózói is részt
vettek ezen a nemzetközi versenyen.
Eredmények: III. helyezett
Balogh Alex és Gaál István,
V. helyezés Mándi Mihály.
Legközelebb február 13-án

vendégszerepelnek az UTE
által rendezett birkózóversenyen. A KSE birkózó szakosztálya továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő fiatalokat. Ingyenes edzési lehetőségek már öt éves kortól, az
újonnan megnyitott saját birkózó termükben – Papp Béla
utca 4. sz. alatt hétfőn és szerdán 16:30 – 18:30-ig és pénteken 16-18 óráig.
B. I.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK
Január 26-án este az Erkel
F. utcán parkoló lezárt gépkocsiból a jobb oldali ajtó szélvédőjét betörve, az ülés előtt elhelyezett övtáskát lopta el ismeretlen tettes, benne személyes iratokkal, kulcsokkal, és
némi készpénzzel. Ismét felhívja a rendőrség a figyelmet, hogy a gépkocsi utasterében ne hagyjanak semmilyen táskát, értéktárgyat, értékes ruhadarabot, azokat tegyék nem látható helyre, például a csomagtartóba. Az elrejtést is célszerű még az autó magára hagyása előtt jóval
elvégezni, tehát ne a parkolás helyén. Ha ott pakolunk,
az is feltűnik az alkalmi tolvajoknak.
Volt férjét jelentette fel egy
karcagi nő, aki rendszeresen
telefonon, és a munkahelyén is
zaklatja őt, szidalmazza, mindennapi életébe beleavatkozik.
Január 27-én kora délután
közlekedési baleset történt.
Egy karcagi férfi a Vasút úton
a Baross út felől az állomás felé közlekedett személygépkocsival. Egy söröző parkolójába kívánt beállni, de az autója
megcsúszott és a parkoló mellett álló fának ütközött, majd
miután a fa kitört, azon az autó fennakadt. A vezetőt nem
csak az autó miatt éri anyagi

kár, de büntetésre is számíthat, hiszen alkoholt fogyasztott a vezetés előtt. Az alkoholszonda pozitív eredménye
alapján vérvételre előállították, az orvos a klinikai tünetek alapján ittasnak találta a
férfit, így a rendőröknél maradt a vezetői engedélye.
Eljárás indult ismeretlen
tettes ellen, aki január 27-én
13:00 óra körüli időben a Takács Péter utcán csapott be
egy idős embert. Nyugdíjtámogatás ürügyén bekéredzkedett a lakóházba, ott egy
nyugdíjszelvényhez
hasonló iratot vett elő, és a sértettet készpénzbemutatásra kérte
fel, hogy ellenőrizze a bankjegyek sorszámát, közben szóval
tartotta, és kiment a konyhából. Eközben az időskorú sértett figyelmetlenségét kihasználva a szobába ment, ahonnan 420.000 forintot lopott el.

Labdarúgó hírek
Harmadik hete készülnek
az új bajnoki szezonra a KSE
labdarúgói. Az edzési programban szabadtéri futások,
edzések és a műfüves pályán
is főleg erőnléti foglalkozások vannak előtérben. A labdával végzett gyakorlások később szerepelnek a felkészülési edzéseken. Az első mérkőzésre szombaton került volna sor, de az ellenfél – Bicske együttese – lemondta a találkozót, ezért az első edzőmérkőzés 10-én szerdán kerül
megrendezésre Berekfürdőn.
A következő találkozó 13-án
(szombaton) 11 órakor a Technikum pályáján lesz, az ellenfél Püspökladány együttese. 20-án (szombaton) 13 órától Berekfürdő-Karcag mérkőzésre kerül sor. A labdarúgó csapat keretében változás
nem történt, mivel Kéki Norbert úgy döntött, hogy marad
a csapatnál.
Elkezdte a tavaszi bajnoki
szezonra a felkészülést az ifjúsági csapat is. A bajnokságban
a 3. helyen álló együttes célkitűzésében szerepel az első
hely elérése. Az ifjú labdarú-

Január 30-án éjjel hamutállal zárta le a vitát egy karcagi
nő a kocsmában. Vitapartnere nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett, a hamutál
ugyanis a fején koppant. Erősen ittas állapotuk miatt a kiÚjabb sportágban, az amahallgatásukat csak másnap tőr tollaslabdában mutatták
meg tudásukat a református
tudták elvégezni a rendőrök.
gimnázium tanulói. A sportág
Megyei Diákolimpiai Döntője Újszászon került megrendezésre. Iskolánkból három korAZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Moziműsor

gók Bujdosó Attila irányításával végzik a felkészülést. Előző
héten Berekfürdőn a helyi felnőttek ellen mérkőztek meg,
és az ifik 5:5-ös eredményt értek el.
Az U 9-es és az U 11-es korosztályú fiatal labdarúgók a
rendkívül zord téli időjárás ellenére is szorgalmasan készülnek a soron következő mérkőzéssorozatra. Az elmúlt héten az MLSZ segítségével részt
vett a Debrecenben rendezett Futsal EB egyik csoportmérkőzésén, ahol Portugália
és Fehéroroszország játszott.
Nagy élmény volt számukra,
hogy élőben láthatták a mérkőzést, és találkozhattak neves játékosokkal.
A februári mérkőzéseken
belül lesz megrendezve a városi bajnokság az MLSZ kiírásának megfelelően 6 helyi iskola tanulóinak részvételével.
Szintén februárban lesz az országos jelentőségű Kolláth
Béla emléktorna is 24 csapattal.

Bérczi Dóra 5.hely, Kocsis Dorottya 5. hely, Kovács Fruzsina
7. hely. V. korcs. leány: Plesu
Fruzsina II. hely, Nagy Szentesi Réka III. hely, Hérmán Fruzsina III. hely, Berki Krisztina 5 hely, Takács Dorina 5.

18:05 Jöjjetek hozzám – istentisztelet
19:05 Moziajánló
19:10 A Hit szava – római katolikus szentmise
20:00 Mesemondó műsor
20:40 Citerazenekar előadása
21:16 Moziajánló
21:24 Yenisei együttes koncertje

2010. február 11. csütörtök
18:00 Műsorajánló
18:05 Dalma Dance II. rész
19:05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Karcag Hírek
Háttér
20:10 Nagykun Polgári Kör
Vendégek: Varga Mihály,
2010. február 09-10. kedd/
Dr. Fazekas Sándor, Járai
szerda
Zsigmond
18:00 Műsorajánlat

Házasságkötés
2010. január 29.
Szabó Krisztina – Papp Zoltán

Születés

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
2010. február 05.péntek-vasárnap
18:00 Műsorajánló
18:05 Dalma Dance I. rész
19:05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Vendég: Egyed Zsolt
Karcag Hírek
Rekultiváció a régi szeméttelepen
Megyei díjat kapott Kabai
László festő
Bejárás a kórházban
Háttér
Téma: Györffy Napok
Vendég: Kovács Miklósné
20:10 Testületi ülés
20:50 Visszatekintő

Anyakönyv

B. I.

Újabb sportágban értek el
kiemelkedő eredményt a református
gimnázium tanulói

KARCAG TELEVÍZIÓ

Február 13. szombat
12
Egyszerűen
bonyolult
Amerikai romantikus
vígjáték
Február 15. hétfő
12
Körhinta
Magyar romantikus
dráma
FILMKLUB!
Kezdés: 16 óra
Belépő: 250 Ft
Február 16. kedd
16
Avatar
Amerikai sci-fi
Február 19. péntek
12
Rémségek
cirkusza
Amerikai film

Kertész Inge – Bakk István
Karcag – Tilalmas István
Seres Dóra – Lázár Tibor
Kg., Széchenyi sgt. 83. Tibor
Barát Renáta – Lázók Zsolt
Kg., Albert utca 2.
Zsolt István

Halálozás
Id. Baranyai Pál
Karcag (1932.)
Csíki József
Kg., Jónás B. utca 5.
(1953.)
Szentesi Lőrinc
Kg., Erkel F. utca 9. (1928.)

Gyógyszertári
ügyelet
csoportban 12 tanuló versenyzett, és közülük öten az Országos Elődöntőbe jutottak.
Eredmények: V. korcs. leány: Bodnár Vivien III. hely,

hely, Mándi Bianka 8 hely. V.
korcs. fiú: Tóth Botond 5. hely.
VI. korcs. leány: Orosz Gitta I.
hely.
Felkészítő: Őrlős Zoltán

Lapzárta: kedd 12 óra

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

Február 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
február 6. szombat
Betánia – Széchenyi sgt. nyitva
13 óratól Berek – Kiss A. úti
február 7. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
február 8. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
február 9. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
február 10. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
február 11. csütörtök
Betánia – Széchenyi sgt.
február 12. péntek
Berek – Kiss A. úti

