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Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Hatszáz kilométer a Kárpátoktól hazáig
Augusztus 30-án délután 
százakra menő tömeg, köz-
tük országgyűlési képvise-
lők, a nagykun települések 
és egyházközségeik vezetői 
várták és köszöntötték a Kis-
Hegyesbori-halomhoz érke-
ző nagykun lovascsapatot. 

A lovasok augusztus 19-én 
indultak útnak Kisújszállás-
ról a Kárpátok keleti vonula-
taihoz, hogy a Radnai-hágó-
tól hazafelé maguk is meg-
tegyék a honfoglaló kunok 
770. évvel ezelőtti útvona-
lát. A csapat tagjai – Horváth 
György nagykun főkapitány, 
dr. Bartha Júlia etnográfus, 
Kőszegi Ádám, Szőke Zsig-
mond, Nagy Kálmán, Püs-
ki János, Csörögi Gábor, No-
vák Attila, Tóth Mihály, Czu-

czi Antal, Smuta Gergő, Tóth 
Erzsébet, Dobos Edit, Varga 
Károly, Varga Károlyné, Var-
ga Eszter, ifj. Varga Károly, 
– a hágótól (ahol annak ide-
jén IV. Béla és kísérete várta 

az ország területére lépő kun 
uralkodót és népét) lóháton, 
és két szekérrel tették meg a 
hazáig vezető hatszáz kilomé-
tert. Ez nemcsak fizikai erőt 
és állóképességet jelentett, 
hanem más valamire is vá-
laszt adott. Választ arra, amit 
rövid beszédében Kecze Ist-
ván, Kisújszállás polgármes-
tere tett fel: „Vajon az a szó: 
haza -, mit jelenthetett akkor 
annak a nomád népnek. Tud-
ta-e az a vándorló nép, mit je-
lent otthonra találni? Horváth 
György és társai erről biztosan 
többet tudnak mesélni, hiszen 
nemcsak térben, hanem lélek-
ben is hosszú utat tettek meg.” 
S bátran hihetjük, hogy ők, a 
próbát tevő nagykunok való-
ban hazaérkeztek.

Elek György

Tanévkezdés az általános iskolákban

Az ősz még növekedést 
hozhat

Munkanélküliségi mutatók

A város hat általános iskolá-
jában, amint körkérdésünk-
ből is látszik, nyáron is szor-
galmas munka folyt, hiszen 
a nyári hónapokban törté-
nik meg az iskolaépület fel-
készítése a következő tanév-
re. Az új tanév pedig szept-
ember 1-jén rendben meg-
kezdődött.

Az Arany János Általá-
nos Iskola tanulóinak létszá-
ma a 2009/2010-es tanévben 
255 fő. Két, egy iskolaottho-
nos és egy hagyományos első 
osztályt indítottak, összesen 
33 tanulóval. A pedagógu-
sok létszáma: 31 fő. Az intéz-
ményben egyébként három 
iskolaotthonos és két napkö-

zis csoport van. A nyáron kö-
telező karbantartást, festést, 
meszelést, a nyílászárók fel-
újítását is elvégezték.

A Györffy István Általá-
nos Iskola két telephelyen, a 
József Attila utcai felső és a 
Kossuth tér 4. sz. alatti alsó 
tagozattal működik. A tanu-
lók létszáma ebben a tanév-
ben 446 fő, az oktatást 33 ál-
landó pedagógus és 6 óraadó 
végzi. Ahogy Szecskó Alfréd 
igazgató úr elmondta, új nép-
táncoktató és új gyógypeda-
gógus érkezett és egy tanító-
nőt vettek fel. Két első osz-
tályt indítottak, összesen 51 
tanulóval. A nyáron a szoká-
sos tisztasági meszelésen és 

festésen kívül, önkormány-
zati és egyéb források fel-
használásával megtörténhe-
tett a Kossuth tér 4. sz. alat-
ti iskolaépület nyílászáróinak 
a felújítása, a táblák újrafesté-
se, és folyamatban van a kerí-
tés rendbetétele. A József At-
tila utcán felújították az aulát 
és végrehajtották a törött és 
repedt ablaküvegek cseréjét. 
A nyáron a felsősök és az al-
sósok tábora mellett egy ter-
mészetjáró tábor szervezésé-
re is lehetőségük nyílt, a nyá-
ri napközi feladatiból is kivet-
ték a részüket.

Augusztus 28-án délután a 
déli külvárosi színpad felava-
tásával, amatőr együttesek be-

mutatkozásával, majd kispá-
lyás labdarúgással kezdődött az 
idén augusztus 28-29-én meg-
rendezett karcagi Roma Fesz-
tivál. A másnapra, a Barátság 
parkba meghirdetett gasztro-
nómiai fesztivált és a fellépé-
sek sokaságával tarkított dél-
utánt Dobos László alpolgár-
mester és Varga István Mici, a 
10. sz. kerület képviselője, a Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat vezetője nyitotta meg. Ez 
ünnepélyes alkalommal adták 

át a Kisebbségi Önkormányzat 
által odaítélt elismeréseket. H. 
Tóth János nyugd. tanár, Ba-

kó Pál Mihály nyugdíjas, Kiss 
Nikoletta diákújságíró, Fehér 
Richárd (jó tanuló), valamint 
Szűcs Roland (jó sportoló) dí-
jat vehettek át. Balogh And-
rás, Halmai György és Mészá-
ros Zsolt vállalkozók segítsé-
gét pedig egy-egy köszönő el-
ismerés átadásával köszönték 
meg. A nap hivatalos bevezető-
je után zenés-táncos produkci-
ók szórakoztatták a nagyszámú 
jelenlévőt.

Elek György 

Roma Fesztivál
Karcag, 2009. augusztus 28-29.

Ahogy a híradásokban 
megszólaltatott szakértők-
től hallani, a világ legerősebb 
gazdaságaiban már megállni 
látszik a válság okozta zuha-
nás, és ez többek szerint „na-
gyon óvatos optimizmusra 
adhat okot”. Ott. Itt nálunk 
valamivel később kezdődött 
minden, de persze jött, ahogy 
az várható volt, s épp a na-
pokban nyilatkozott vala-
ki a rádióban, hogy a magyar 
gazdaság mostanra érte el a 
mélypontot, és persze feltá-
pászkodni később fog.

Az Észak-Alföldi Régió 
munkaügyi kirendeltsége-
in az év elejétől kezdődött 
az álláskeresők számának az 
emelkedése. A II. negyedév 
mutatói szerint az álláskere-
sők átlaglétszáma a három 
megyében (Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar, vala-
mint Szabolcs-Szatmár-Be-
reg) elérte a 126.634 főt, ami 
17,6 %-kal, azaz 18.969 fővel 
volt magasabb, mint tavaly 
ugyanebben az időszakban. 
A nyilvántartásokban szerep-

lők létszámbeli növekedése 
(6.432 fő) Szabolcs-Szatmár-
Beregben volt a legnagyobb, 
míg a változás százalékban 
kifejezett értéke (vagyis a ré-
gi létszámhoz képest számí-
tott aránya) Jász-Nagykun-
Szolnok megyében (5.918 fő 
= 29,1 %) mutatkozott a leg-
magasabbnak. A karcagi 
helyzetről Domokos Gyulát, 
az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Karca-
gi Kirendeltségnek a vezető-
jét kérdeztük.

- A válságról a tavalyi év-
ben váltottunk pár szót, s ak-
kor még csak enyhe jelei mu-
tatkoztak mindannak, ami az-
tán a későbbiekben bennünket 
is elért.

- Elmondható, hogy 2009 
januárjától Karcagon inten-
zíven növekedésnek indult 
az álláskeresők száma. A nö-
vekedés – 1861 fő regiszt-
rált álláskeresővel – márci-
usban érte el a tetőpontját, 
ám ugyanakkor, döntően az 
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Közéleti szilánkok

A kunok 
királyáról (2)

Jó, hogy bejegyeztem a telefonomba, 
hogy mikor érkezik meg a nagykun lovas-
csapat a Kis Hegyesbori-halmon álló Kun 
Emlékhelyhez, mert különben megfeled-
keztem volna az időpontról. Nem volt sok 
időm, de mindenképpen látni akartam 
ezt a viszonylag kevés főből álló lovascsa-
patot, akik óriási túrát tettek meg; tíz na-
pig jöttek a Radnai hágótól, ami ide több 
mint 500 km. Ez nem akármilyen teljesít-
mény manapság, mert civilizáció ide, civi-
lizáció oda, egészen biztos vagyok benne, 
hogy sokkal „zordabb” körülmények köze-
pette lovagoltak, mint a 770 évvel ezelőtti 
őseik. (Arról nem is beszélve, hogy „szpon-
zorálás” dolgában sem lehettek nagyon 
elengedve.)

Folytatva előző jegyzetemet; IV. Béla 
Kötönyt és kíséretét Óbudán szállásolta 
el, ahol többnyire német telepesek laknak, 
akik még a magyaroknál is bizalmatlanab-
bak a kunokkal szemben, életmódbeli és 
kulturális különbözőségük miatt. (Különö-
sen a „vándorló”, nomád életmódot nem 
tudják tolerálni, de a vallási különböző-
séget sem – lévén a kunok többsége po-
gány -, és az egyéb „külsőséges” jegyeket; 
a hosszú hajviseletet, ruházatot, lábbelit 
stb.)  IV. Béla össze is hívja a kői monostor-
hoz (Szerém vármegye) a magyar urakat 
és a kunok tisztségviselőit egy „barátságot 
megerősítő” gyűlésre, ám a magyar előke-
lők ráveszik a királyt, hogy telepítse szét 
a kunokat, mert úgy gondolják, akkor ke-
vesebb kárt okoznak majd vándorló élet-
módjukkal. Így is történik, de Kötöny ma-
rad Pesten, amely akkor több faluszerű te-
lepülésekből állt. Közben Frigyes, osztrák 
herceg egy jelentéktelen lovascsapattal si-
et – úgymond – Béla segítségére a tatárok 
ellen. Vácott véletlenül sikerült nekik egy 
eltévedt, kis mongol csapatot fogságba ej-
teni, akik között kunok is voltak. Ez váltot-
ta ki valójában a kunok elleni népharagot, 
amit az osztrák herceg odáig szított, hogy 
Kötöny nem tudja megértetni Pest lakói-
val a helyzetét, és ártatlanul esik áldozatá-
vá a fölhergelt és veszélyérzet miatt össze-
zavarodott köznép hangulatának. Sajnos 
Béla sem tud, vagy nem akar közbeavat-
kozni, legyilkolják Kötönyt és egész kísé-
retét. Természetesen erre a hírre a kunok 
feldühödve hátat fordítanak, és iszonyatos 
pusztítások közepette, elhagyják az orszá-
got a Balkán irányába. (Ahonnan Béla egy 
évvel később újra visszahívja őket, és jön-
nek is, mert a balkáni helyzet még kedve-
zőtlenebb számukra.)

Eddig dióhéjban a történet, amelyből 
kiviláglik Kötöny szinte „eleve elrendelt” 
végzete; mint egy ókori görög tragédia le-
kopírozása..A kunok története néhány év-
tizeddel később szintén súlyos tragédiák-
kal teli - IV. (Kun) Lászlót a kunok kaszabol-
ják miszlikbe, Édua kun szeretőjével egye-
temben…

Ezért javasolnám az „illetékes” höl-
gyeknek és uraknak, hogy Kötöny halálá-
nak 770. évfordulójára egy országos drá-
mapályázat kiírását kezdeményezzék, 
gyűjtve a támogatókat, s fölhasználva az 
I. Kun Világtalálkozón összejövő tudomá-
nyos tanácskozók a témával kapcsolatos 
egyéb ötleteit is.

- ács -

HÍREK
Szeptember 12-én (szom-

baton) 14 órától a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban III. Karcagi Ma-
zsorett Találkozó lesz.

A találkozón fellépnek: 
Kertészsziget, Kunszentmár-
ton, Nádudvar, Zagyvarékas 
és Karcag városok Mazsorett 
csoportjai.

A rendezvény a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásá-
val valósul meg.

Kedves gyerekek, fiatalok!
A 2009/2010-es tanévben 

októbertől újra indulnak szak-
köreink, tanfolyamaink.

Keressétek a plakátokat, fel-
hívásokat az iskolátokban, va-
lamint a Déryné Művelődési 
Központban.

Szelektív 
hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés 2009. szept-
ember hónapban:

Barna zsákok gyűjtése: 
szeptember 1. 2. 3. 4.   és  14. 
15. 16. 17. 18.   és  28. 29. 30.

Sárga zsákok gyűjtése: 
szeptember 21. 22. 23. 24. 25. 
társas házaknál: szeptember 
8. 22.

A Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság a Magyar Köztársaság területén bejelen-
tett lakó - vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező nagykorú személynek egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatást állapíthat meg. 

A támogatás összege legalább húszezer fo-
rint, legfeljebb ötvenezer - különös méltány-
lásra okot adó körülmény fennállása esetén 
legfeljebb százezer - forint. 

A támogatás egy alkalommal, a család 
egy tagja számára állapítható meg. 

A támogatás megállapítására iránti kérel-
met 2009. augusztus 1. és 2009. november 
30. között lehet a kérelmező lakó - vagy tar-
tózkodási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjéhez benyújtani.

 A támogatáshoz szükséges formanyom-
tatványokat átvenni és a támogatás részletes 
feltételeiről érdeklődni lehet a Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában 
(fsz.: 41. és 47. számú irodák, telefon: 06-
59/500-653, 06-59/500-654). 

A támogatáshoz kapcsolódó további rész-
letek megtekinthetőek a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium (www.szmm.gov.hu), 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság, valamint Karcag Város (www.karcag.
hu)  honlapján.

Rózsa Sándor 
 jegyző  

Tájékoztató a krízishelyzetbe került 
személyek támogatásáról

Pályaválasztási - és 
munkavállalási 

tanácsadás a 
Karcagi Ifjúsági 

Házban
Szakképzett munkavál-

lalási tanácsadó várja je-
lentkezésedet az alábbi 
napokon:
2009. szeptember 4.
2009. szeptember 11.
2009. szeptember 18.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanács-

adás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gya-

korlatok
A tanácsadás 14-17 órá-
ig tart! 
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem! A szolgáltatás 
munkaközvetítést nem 
foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi 
elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail: ifihazkarcag@ex-
ternet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Augusztus 30-án délelőtt, a 
karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola ünnepélyes 
tanévnyitójára rég nem látott 
sokaság töltötte meg a refor-
mátus nagytemplomot. Fő-
tisztelendő dr. Bölcskei Gusz-
táv, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke, a Re-
formátus Zsinat lelkészi elnö-
ke igehirdetését követően dr. 
Fazekas Sándor polgármes-

ter, dr. Hoffman Rózsa, or-
szággyűlési képviselő, Var-
ga Mihály országgyűlési kép-
viselő, a gyülekezet presbi-
tere, valamint Szabó József, 
a Nagykunsági Református 
Egyházmegye esperese szólt 
az egyházközség tagjaihoz, 
presbitereihez, a meghívott 
vendégekhez és köszöntötte 
a több évszázados múltjához 
visszatérő intézmény tanára-
it és diákjait.

Szabó József esperes úr fel-
idézte azt a 61 évvel ezelőtti 
tanévkezdést, amikor a Nagy-
kunsági Egyházmegyében a 
református egyház 24 általá-

nos és 3 középiskoláját álla-
mosította a hatalom. „Az el-
ső őszi egyházmegyei rendezvé-
nyen tulajdonképpen, ha nem 
is vettek fel róla jegyzőköny-
vet, de a nagykunsági reformá-
tus egyházmegye lelkészei és 
elöljárói temették oktatási in-
tézményeiket, és bizony hosszú 
ideig nem is gondolhattak ar-
ra, hogy ezeknek az intézmé-
nyeknek lesz feltámadása.” De 
1991-ben megtörtént a csoda. 

Az országgyűlés megalkotta a 
XXXII. törvényt, ami megadta 
a lehetőséget arra, hogy az ál-
lamosított intézmények ismét 
egyházi kezelésben, irányítás-
sal működjenek. Ennek kö-
szönhető, hogy immár 11 re-
formátus oktatási intézmény, 
köztük két - a mezőtúri és 
ez évtől a karcagi - középis-
kola működik. Ezzel egyház-
megyénk a Kárpát-meden-
cei református egyházmegyék 
rendjében a legnagyobb isko-
lafenntartó. A tizenegy okta-
tási intézményben háromezer 
diák oktatásáról gondoskod-
nak „és több mint 300 peda-

gógus fogja a református egy-
ház oktatási céljainak a meg-
valósítását munkálni”. Varga 
Mihály országgyűlési képvi-
selő olyan egykori diákként 
szólt a jelenlévőkhöz, aki há-
lával és büszkeséggel gon-
dolt azokra az időkre, amit 
gimnáziumunkban eltöltött. 
Mint mondotta, az iskolára 
hatalmas feladat hárul, mert 
„… ennek a nemzetnek a jö-
vője, a fennmaradása három 

pilléren kell, hogy nyugod-
jon: a családon, az iskolán és 
az egyházon. Olyan jövőt sze-
retnénk, amelyben az oktatás, 
a tudás, a szakértelem össze-
kapcsolódik a mindennapi er-
kölccsel és az erős közerköl-
csökkel. Ha ez a három pillér 
stabil alapokon – család, isko-
la, egyház – áll, akkor ennek a 
nemzetnek lehet boldogulása”. 
A tanévnyitó végén dr. Bölcs-
kei Gusztáv és Koncz Tibor, a 
karcagi egyházközség vezető 
lelkipásztora zászlót adott át 
Krisch Attila igazgatónak, és 
az iskola ifjúságának.

Elek György

Tanévnyitó a nagytemplomban
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önkormányzat által szerve-
zett közcélú munkának kö-
szönhetően, intenzív csök-
kenés kezdődött. A legutób-
bi, 2009. július 20-án rög-
zített adatunk szerint ez a 
létszám 1.582 főre mérséklő-
dött, de természetesen maga-
sabb, mint az előző években 
volt. Az őszi beáramlások-
kal azonban várhatóan még a 
márciusi „csúcsot” is túlszár-
nyaljuk majd.

- Mely területeket érintett 
leginkább a válság miatt vég-
rehajtott leépítés?

- A hozzánk beérkezett 
döntésekből azt látjuk, hogy 
a karcagi munkáltatók kö-
zül négy jelentett be nagyobb 
létszámra vonatkozó csökke-
nést. Ez összesen 92 főt érin-
tett. Azt azonban tudni kell, 
hogy nem minden létszámle-
építést kell bejelenteni. A tíz 
fő alattiakat például nem kö-
telező velünk közölni, és tíz 
fő alatti leépítés több is volt. 
Nagyobb létszám leépítési 
döntések történtek az egész-
ségügyi-szociális ellátás, a 
fémfeldolgozás-termékgyár-
tás, a gépek-berendezések 
gyártása és a pénzügyi köz-
vetítő ágazatoknál. Vagyis a 
létszám redukció – az ágazati 
összetételt tekintve - igen he-
terogén. Ez az év elejétől kez-
dődött leépítési hullám, leg-
alábbis úgy érzékeljük, mint-
ha most megállt volna, de az 
őszi hónapoktól, ahogy az 
imént említettem is, egyelőre 
nem tudjuk mit várhatunk. 
Reméljük, hogy 2009-ben 
már nem lesz nagyobb leépí-
tés a városban.

Az előbb ön is utalt rá, de a 

városban járva is látható, hogy 
a foglalkoztatás terén is tör-
téntek lépések. Milyen ered-
ménnyel?

- Ebben a legjelentősebb 
az önkormányzat által szer-
vezett közcélú foglalkozta-
tás. Az önkormányzat 2009-
ben célul tűzte ki valamennyi 
olyan személy foglalkozta-
tását, aki rendelkezésre állá-
si támogatásban részesül. Ez 
mutatkozik meg abban, hogy 
a nyilvántartott tartós mun-
kanélküliek száma 47 %-ról 
36,6 %-ra csökkent a város-
ban. Jelentős előrelépés, mert 
eddig nemhogy csökkente-
ni, de még mérsékelni sem le-
hetett a növekedést. Most vi-
szont nagyon sok olyan em-
ber állt munkába, aki évek 
óta nem dolgozott, és ez bi-
zony hatalmas eredmények 
tekinthető. Nagyon jó part-
neri viszonyban vagyunk a 
Városgondnoksággal, a fog-
lalkoztatás lebonyolítójával, 
és ennek így kézzel fogható 
eredménye van. Továbbra is 
probléma, hogy az álláskere-
sők nagy többsége 8 általános, 
vagy az alatti iskolai végzett-
séggel rendelkezik, arányuk 
jelenleg 45 %. A szakképzet-
len álláskeresőket nagyon ne-
héz elhelyezni. Egyébként pe-
dig a recesszió kezelésére kü-
lönböző munkahely-megőrző 
programok indultak és ezek 
közül már többre karcagi vál-
lalkozók is pályáztak. Köz-
ponti munkahely-megőrző 
támogatásokról van szó, ame-
lyek egy része munkaerő-pi-
aci programokhoz kapcsoló-
dik. Nemrég látott napvilágot 
egy TÁMOP 2.3.3-as prog-
ram, amely szintén munka-
helymegőrző támogatás, kép-

zéssel kombinálva. Ezeket a 
támogatási formákat folya-
matosan propagáljuk a mun-
káltatók felé. Arra igyekszünk 
ösztönözni őket, hogy minél 
többet pályázzanak és próbál-
ják megtartani a jelenlegi lét-
számukat.

- Vannak tapasztalataik a 
vállalkozásokkal, munkálta-
tókkal kapcsolatban?

- Sok mindent elárul az a 
tény, hogy rendkívüli módon 
lecsökkent a munkaerő-piaci 
kereslet.   2009-ben eddig 876 
olyan munkaerő-igény érke-
zett be, ami támogatáshoz 
kapcsolódott és mindössze 44 
olyan, amihez nem kértek tá-
mogatást. Ez nagyon-nagyon 
kevés. Munkáltatói kapcso-
lattartóink folyamatosan jár-
ják a településeket, és álta-
lános tapasztalatunk, hogy 
a munkáltatók 2009-ben ál-
talában nem terveznek lét-
számfelvételt. A vállalkozá-
sok gazdasági kilátásait, il-
letve annak a megítélését is a 
pesszimizmus jellemzi. Csak 
néhány olyan munkáltató 
van, amely stabil megrende-
lésekről nyilatkozott. Nagyon 
kevés munkáltató tervez ka-
pacitásbővítést 2009-ben, a 
legfontosabb céljuk jelenleg 
a jelenlegi létszám megtartá-
sa. A megkérdezett vállalko-
zások úgy nyilatkoztak, hogy 
akkor terveznek létszámle-
építést, ha a termékeik irán-
ti kereslet 2010-ben sem nö-
vekszik, de ez esetben a fog-
lalkoztatott létszámuk 10-20 
%-ának a leépítésére kénysze-
rülnek. Elhúzódó válság ese-
tén erre még számítanunk 
kell, de reméljük, nem kerül 
rá sor…

Elek György 

Az ősz még növekedést hozhat
Folytatás az 1. oldalról

“Az összedolgozás képessé-
ge az egyik legnagyobb érték 
az életben.” 

Idén már az egész ország te-
rületén megrendezésre kerül a 
Bolyai Matematika Csapatver-
seny, amelyen azonos iskolá-
ba járó 3-8. osztályos tanulók 
évfolyamonként szerveződő 
4 fős csapatai vehetnek részt 
(egy iskola akárhány csapatot 
indíthat). A verseny első, me-
gyei/körzeti írásbeli fordulójá-
ban a négy diák közösen dol-
gozik a feladatokon, majd a 
legjobb csapatok az országos 

döntőn már írásbeli és szóbe-
li feladatokat is kapnak. Ta-
valy több mint 17000 diák vett 
részt a megmérettetésen. 

Az első forduló: 2009. ok-
tóber 16. (péntek), 14 óra 30 
perc. Nevezni szeptember 18-
ig lehet a www.bolyaiverseny.
hu oldalon, illetve a saját ma-
tematika tanárnál. (A csapa-
tokat szülők is benevezhetik.) 

Bővebb információ a fen-
ti honlapon és az iskolákban 
kapható. 

Nagy-Baló András, 
Tassy Gergely

Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye angol testvérmegyéje új-
ra várja megyénk tanárainak 
jelentkezését az évek óta si-
kerrel megrendezésre kerülő 
Comenius szemináriumra. A 
novemberi program célja is-
kolák közötti partnerkapcso-
latok kialakítása Comenius 
programokhoz, vagy iskola-
fejlesztési projektekhez.

Az idei rendezvény közpon-
ti témája a környezetvédelem, 

munkanyelve angol. A szemi-
náriumra a Nemzeti Socrates 
Irodán keresztül lehet pályáz-
ni (www.tka.hu). A pályáza-
ti feltételekről és a program-
ról bővebb felvilágosítás kér-
hető Mészárosné Tóth Anna-
mária külügyi és turisztikai 
szakreferenstől az 56/505-296 
és a 30/637-1599 telefonszá-
mokon, illetve a meszarosne.
toth.annamaria@jnszm.hu e-
mail címen.

A Nagykun HE 2009. szept-
ember 6-án (vasárnap) gyer-
mek- és ifjúsági horgászver-
senyt tart a Téglagyári tavon.

Nevezés a helyszínen 7:30 
órától 8 óráig. 

Nevezési díj: 500 Ft/fő.

Horgászni úszós készség-
gel, 1 horoggal és orsós bottal 
is lehet.

Mindenkit szeretettel vá-
runk.

Vezetőség

A Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület pályázatot 
hirdet magán lakóépületek hagyomány őrző utcafron-
ti kapu építésének támogatására.
I. A pályázat célja: hagyományőrzés, a hajdani kun 

kapuk mintájára elkészítendő kapuk költségeihez 
támogatás nyújtása.

II. A pályázók köre:
 Pályázhatnak a Karcag város közigazgatási terül-

etén lévő magánépületek tulajdonosai   abban az 
esetben, ha vállalják a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek teljesítését.

III. Pályázati feltételek:
1. A kapu és a kerítés hagyományos fa szerkezetből 

épülhet meg, fémből csak a sarokvas, a kapupánt 
és a hagyományos zárszerkezet készülhet.

2. Beton és egyéb vasszerkezet nem látható módon 
készülhet.

3. A oszlopok akácfából készüljenek, méretük lega-
lább 15x20 cm keresztmetszetű legyen.

4. A szerkezet összeállítása facsapolással, szegezés-
sel, csavarozással történhet.

5. Az oszlopok és a kapuk főbb szerkezeti részeinek 
díszítése (faragása) az eredeti kun kapuk hagyo-
mányos mintáját tartalmazza.

 Mintaként szolgálhatnak: a Karcag, Erkel F. u 1. Kar-

cag, Jókai u. 16., a Karcag, Dózsa Gy u. 62. sz. alatti 
kapuk és kerítések.(A kapukról készült fotók a Pol-
gármesteri Hivatal Építési és Műszaki Irodájában 
megtekinthetők.)

6. Az elkészült kapu és kerítés színezése egyöntetű 
legyen, hagyományos fáradt olajszínű vagy natúr-
fa színű. 

IV. A pályázatokat a Nagykun Városvédő Egyesület 
szakértői csoportja bírálja el.

V. A pályázható elnyerhető maximális összeg: 100 
ezer forint.

VI. Az elnyert összeget, a kapu kivitelezé-
sét követően, a szakértői bizottság vélemé-
nye alapján folyósítja az egyesület a nyertes 
pályázóknak. A kapu kivitelezésének határideje: 
2009. szeptember 30.

VII. A Pályázat beadása:
 A pályázatot 2009. október 31- ig kell beadni, a Kar-

cagi Nagykun Városvédő
Egyesület címére: 5300 Karcag Kossuth tér 1. 
A pályázókat a döntésről a beadási határidő után 

számított 1 hónapon belül írásban értesítést kapnak. 
A pályázók szakmai tanácsot a Györffy István Na-

gykun Múzeumtól kérhetnek.
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület

„PROGRAM A HAGYOMÁNYOS KARCAGI KAPUK FENNMARADÁSÁÉRT”
Pályázati felhívás

Matematika csapatverseny 
3-8. osztályosoknak 

Comenius szeminárium tanárok 
számára

Gyermek- és ifjúsági horgászverseny
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A Kiskulcsosi Általános Is-
kolában 217 diák foglalhatta 
el a helyét a padokban, a ta-
nári kart 22 pedagógus al-
kotja. Egy első osztály indult 
21 tanulóval. Az elsősök is-
kolaotthonos osztályba jár-
nak és ezt a formát megpró-
bálják felmenő rendszerben 
is folytatni, persze csak akkor 
– mondta Ecsedi Irén igazga-
tónő -, ha sikerül megnyer-
ni hozzá a szülőket is. Az al-
sósok részére két vegyes nap-
közis csoportot, a felsőben 
egy tanulószobát indítottak. 
A nyáron egy diák önkor-
mányzati táboruk volt Pa-
rádfürdőn 30 táborozóval, és 
két sporttábort is szerveztek, 
mindkettőt Nagykörűben. Az 
új tanév előtt itt is megtör-
tént az iskolaegység (termek, 
folyosók, tornaterem stb.) fes-
tése és meszelése, valamint 
parkettacsiszolásra és lakko-
zásra is lehetőség nyílt. Itt je-
gyezem meg, hogy az iskola-
vezetők minden esetben ki-
emelték a közcélú munká-
sok jelentős segítségét a nyári 
munkában. 

A Kováts Mihály Általános 
Iskola 459 fős tanulólétszám-
mal a legnépesebb tanintéz-
mény ebben a tanévben. A 
két telephelyen (Kálvin u. 5. 
/alsó/ és Kálvin u. 9. sz. /fel-
ső/) összesen 41 pedagógus 
dolgozik. A szokásos iskola-
karbantartás mellett a csapa-
dékvíz elvezetés rekonstruk-
ciója és a lábazatjavítás jelen-
tett nagyobb munkát, na és a 
sikeres HEFOP 3.1.3-as pá-
lyázat (B), amely informatikai 
rendszer kiépítését biztosítot-
ta az intézménynek. A pályá-
zati pénzből 44 számítógépet 
vásároltak. A számítógépes 
asztalokat és az informatikai 
rendszer kiépítését saját erő-
ből fedezték.

A Nagykun Református Ál-
talános Iskolában 16 osztály-
ban 367 tanuló és 28 pedagó-
gus kezdte meg a tanévet, há-
rom első osztályt indítottak 
66 tanulóval. A nyár folya-
mán minden tanterembe új 
bútorokat vásároltak és befe-

jezték azt a technikai fejlesz-
tést, amellyel minden tanter-
met interaktív technikával 
rendeztek be, vagyis a tizen-
hat tanterem mindegyikében 
biztosították az internet rá-
csatlakozás lehetőségét.

A Szent Pál Katolikus Isko-
la tudhatja maga mögött ta-
lán a legeseménydúsabb nya-
rat. Mint tudjuk, az egykori 
Zádor Úti Általános Iskolát az 
előző tanév végével kapta vis-
sza az egykori fenntartó, a ka-
tolikus egyház, s hát az új tan-

évkezdet bizonyára nem kevés 
előkészülettel járt. Az iskola 
tanulóinak létszáma az „első” 
tanévben 240 fő, a 30 fős tan-
testületet négy Mária iskola-
testvér segíti. Két első osztályt 
indítottak, összesen 41 fővel. 
Az intézményben hat iskola-
otthonos osztályt, az 5-6.-osok 
részére tanulószobai csopor-
tot, a 7-8.-osok számára tano-
dát biztosítanak. A nyár a szo-
kásos festési, meszelési munká-
val telt. 

Az évnyitó szentmisét dr. 

Ternyák Csaba egri érsek ce-
lebrálta, és mondott szentbe-
szédet. A szertartáson az is-
kola tanárai és diákjai mellett 
részt vett Fejér Andor, a me-
gyei közgyűlés elnöke, Ko-
vács Sándor, a megyei köz-
gyűlés alelnöke, Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő 
és dr. Fazekas Sándor polgár-
mester is. A szentmisét köve-
tően az intézményben Nagy 
Józsefné igazgató és Juhász 
Ferenc, a katolikus iskolák 
igazgatója köszöntötte a ta-
nulókat és a pedagógusokat.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Tanévkezdés az általános iskolákban

Igazi iskolai nyár vége van, 
amikor felkeresem a Zeneisko-
lában. Minden frissen meszelve, 
festve, kijavítva, egy villanysze-
relő a konnektort szereli. A kon-
certekről, ünnepségekről, kiál-
lításokról, színpadról jól ismert 
igazgatónő elnézést kér, de mind-
járt itt a szeptember és teljes erő-
vel folyik a felújítás. Az igazga-
tói irodában telepszünk le, ahol 
 legelőször is – lévén ez bemutat-
kozó írás – a Karcag előtti idők-
ről kérdezem.

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Ibrányban születtem. A 
szüleim ma is ott élnek és a mai 
napig ez a város a szűkebb ha-
zám. Pontosabban két hazám, 
két otthonom van, az egyik Ib-
rányban, a másik Karcagon. Az 
általános iskola 7-8. osztályában 
már a nyíregyházi zeneiskolába 
jártam be tanulni, a 8. után pe-
dig a debreceni Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépisko-
lában klarinét szakon tanultam 
tovább. A középiskola után a Ze-
neművészeti Főiskola Konzerva-
tóriumába nyertem felvételt kla-
rinét szakra. Mindig is érdekelt 
a fúvószenekari muzsika, ezért 
a klarinét mellett a fúvószene-
kari karnagy képesítést és a ka-
maraművészi diplomát is meg-
céloztam és megszereztem. A fő-
iskoláról tehát mint zeneisko-
lai klarinéttanár, kamaraművész 
és fúvószenekari karnagy kerül-
tem ki.

- Ezek mind-mind érződnek is 
a karcagi ténykedésén. Mikor kez-
dett el tanítani?

- Ez már a Karcagra kerülé-
semmel kapcsolatos. Első éves 
főiskolás voltam, amikor októ-
ber elején a portás bácsi téve-
désből beküldött engem a tanul-
mányi irodára, ahol Sipos An-
tal igazgató úr éppen klarinét-
tanár után érdeklődött. Amint 
beléptem, a tanulmányi vezető 
rám nézett és csak annyit mon-
dott, „dehát Csilla is klarinétos”. 
Nos, ott az irodában Tóni bácsi 
elébem állt és elmondta, hogy ide 
Karcagra kellene egy klarinétta-
nár, és így tovább. Mikor jövök? 
Október közepétől már itt taní-
tottam a karcagi zeneiskolában. 
Húsz éve azóta is itt tanítok és itt 
is lakom. 

- És igen tevékeny, hiszen a ta-
nítás mellett rendszeres szereplő-
je a városi rendezvényeknek, és a 
tevékenységét 2004-ben a Karcag 
város Kultúrájáért díjjal ismer-
ték el.

- Nagyon jól esett a díj, de 
egyúttal kötelezett is, mégpedig 
arra, hogy ettől kevesebbet már 
nem lehet adni. Egyébként az el-
ső diploma után pár év nyugalmi 
időszak következett. A változó 
időkkel viszont előtérbe került a 
minőségbiztosítás, a minőségbiz-

tosítási tevékenység. Mivel szere-
tek felnőni a feladathoz, amikor 
a Nyíregyházi Főiskola társada-
lom- és gazdaságtudományi tan-
széke ún. TQM, azaz teljes körű 
minőségbiztosítási vezető sza-
kot indított, én jelentkeztem. Si-
került. Okleveles TQM szakér-
tő vagyok, hosszú évekig én vol-
tam itt az iskolában a minőség-
biztosítási vezető. Még az előbb 
említett szakot végeztem, ami-
kor eszembe ötlött, hogy egy pe-
dagógus szakvizsgát is jó lenne 
megcsinálni. A Budapesti Mű-
szaki Egyetem indított közokta-
tás-vezetői szakot, ahol pedagó-
giai szakvizsgát lehetett szerez-
ni. Eddig ezek voltak az iskolák, 
ahol tanultam, most pihenek.

- Mint tanuló. Augusztus 1-jé-
től viszont az Erkel Ferenc Művé-
szeti Iskola vezetője lett. Hogyan 
tovább az intézménnyel?

- Vannak rövid távú és  hosszú 
távú elképzeléseim, amiket a 
rendelkezésre álló öt év alatt 
szeretnék majd megvalósítani, 
s remélem a fenntartó illetve a 
város is segítségemre lesz ebben. 
Hosszú évek óta próbálkozunk 
a zenei tanszakok fejlesztésével. 
Ezt én is szeretném elérni, úgy-
hogy, ha az idén szeptember-
től még nem is, de a követke-
ző tanévben szeretném beindí-
tani a gitár tanszakot. Másrészt 
bizonyára mindenki tud arról, 
hogy a Dózsa György út 4. szám 
alatti épületet, amelyben jelen-
leg a Munkaügyi Központ mű-
ködik, a mi iskolánk fogja át-
venni. Ott szeretnénk majd be-
rendezni egy kézműves műhelyt 
és ezzel együtt beindítani egy új 
tanszakot, a kézművességet. Azt 
hiszem a városban nagyon nagy 
hagyománya van a kézműves-
ségnek. Gondolok itt a fazekas-
ságra, a csipkeversére, a hím-
zésre, szövésre, és még sorolhat-
nám. Ezek általában családon 
belül öröklődnek tovább és saj-
nos nem jutnak el más fiatalok-
hoz. Mivel művészeti iskola va-
gyunk, a profilunkba nagyon jól 
tudna illeszkedni. Jó volna tehát 
beindítani, de persze nem egyik 
napról a másikra fog megtör-
ténni, hiszen a tárgyi és anyagi 
feltételek biztosításán túl termé-
szetesen a kollégák, a fenntartó 
és a város lakossága közremű-
ködése, egyetértése kell hozzá. 
Többrészes feladat, aminek a ki-
vitelezése legközelebb jövőre, a 
2010-es tanévben kezdődhet.

- Jó munkát kívánunk hozzá!
Elek György  

„Szeretek felnőni a feladatokhoz”
Beszélgetés Plósz Csillával, 
az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola igazgatójával
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Noha Rákász Gergely min-
dig hangsúlyozta, hogy egy 
hangversenynek a közönség-
ről, a hallgatók jó hangula-
táról kell szólnia, talán so-
hasem volt ez jobban igaz, 
mint a mostani esetben. EN-
CORE - Ráadás című leme-
ze és az azt bemutató kon-
cert ugyanis nem csak a hall-
gatóknak, de a hallgatókkal 
együtt készült.

– Hogy lehet egy lemezt a 
közönséggel együtt készíteni?

– Több, mint egy évtizede 
hangversenyezem és ez alatt 
felépült egy baráti kör. Kez-
detben csak a személyes is-
merőseim tartoztak ide, akik 
szerették volna tudni, mikor - 
hol hangversenyezem. Majd a 
koncertlátogatók közül egyre 
többen kértek értesítést, míg 
végül a csatlakozás lehetősé-
gét nyilvánosan is meghir-
dettük és a végeredmény egy 
világszerte több mint 22000 
tagot számláló klub, akiknek 
egy részével levélben, zömé-
vel azonban elektronikusan 
tartjuk a kapcsolatot.

Itt a Rákász Gergely Baráti 
Körben kérdezősködhettünk, 
kinek mi volna a szívéhez leg-
közelebb álló ráadás darab.

Rengeteg válaszlevél érke-
zett, és ezek befolyásoltak a 
műsor összeállításában.

A legtöbben természetesen 
Bach d-moll Toccata és Fúgá-
ját kérték, Widor Toccatá-
ja ugyan ilyen népszerű, de 
felcsendül még a lemezen és 
persze a koncerten is Vierne 
Westminsteri harangok című 
darabja és még sok egyéb re-
mekmű.

A végeredmény egy a meg-

szokott módon interaktív, tu-
lajdonképpen Best Of hang-
verseny a világszerte legis-
mertebb ráadás darabokkal.

Természetesen ezúttal sem 
maradnak el a zenetörténe-
ti kalandozások, amelyekből 
fény derül arra, miként ha-
tott az olasz opera a francia 
orgonaművészetre, ki volt a 
zeneszerző, akitől Párizs ér-
seke eltiltotta a hölgy látoga-
tókat a misék alatt, és megis-
merkedhetnek Bach legendás 
darabja, a d-moll toccata és 

fúga történetével, és eldönt-
hetik, hogy a teljesen külön-
böző történetek és legendák 
mellett kardoskodó zenetör-
ténészek és műkedvelők kö-
zül vajon kinek lehet igaza.

(Rákász Gergely hangver-
senye Karcagon 2009. Szept-
ember 15-én, kedden 18 óra-
kor lesz a református temp-
lomban. Jegyelővétel: Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont, Dózsa György u. 5-7. 
Tel: 59 503226)

RÁADÁS! – Az orgonahangversenyek 
legnagyobb sikerei

Bach – d-moll Toccata és Fúga, Widor – Toccata, Vierne 
– Westminsteri Harangok, és egyéb remekművek

Még néhány nap, és elkezdő-
dik a Kunok Első Világtalál-
kozója, amelyen nem csak a 
kis- és nagykunok, hanem a 
földgolyón szétszórva élő ro-
konaink is képviseltetik ma-
gukat. Így kazah testvére-
ink is ellátogatnak hozzánk, 
akikkel az elmúlt tizenöt év-
ben egyre szorosabb kapcso-
latot alakított ki települé-
sünk is. 

Néhány napja Kazahsz-
tán is ünnepelt. Az 1991-ben 
függetlenné vált köztársaság 
1995. augusztus 30-án fogad-
ta el új alkotmányát, mely-
nek szövegét népszavazáson 
hagyták jóvá. Az ünnep al-
kalmával a Kazah Köztársa-
ság magyarországi nagykö-
vetsége sajtóközleményt bo-
csátott ki. A közlemény tar-
talmazza, hogy „Az 1995-ben 
elfogadott Alkotmány a gaz-
dasági reformoknak új impul-
zust adott, a jogszabályi bázis 
létrehozását és a Kormány te-
vékenységének, a piacgazdasá-
gi követelményeknek megfelelő 
törvényi pályát biztosított.”

Talán emlékeznek Kedves 
Olvasóink, 
hogy a ta-
vasz folya-
mán, épp a 
v i lág ta lá l-
kozó kap-
csán egy 
terjedelme-
sebb soro-
zatot közöl-
tünk Ka-
zahsztánról, 
a m e l y b e n 
írtunk ar-
ról is, hogy 
függetlensé-
gük kivívá-
sa óta mek-
kora fejlő-
désen ment 
keresztül ez 
az ország. 
Ma már az 
Út Európá-
ba progra-
mot hajt-
ják végre, amely részben a ré-
gi Selyemút modern kori újjá-
élesztésének is tekinthető. 

Ahhoz, hogy egy ország és 
egy nép olyan gazdasági si-
kereket és nemzetközi elis-
merést vívjon ki, mint legke-
letibb rokonaink, nos ahhoz 
olyan belső, kiegyensúlyo-
zott, demokratikus rendnek 
kell lenni, amely közös célo-
kat fogalmaz meg, és hatá-
rozott perspektívákat mutat. 
Egy országot nem gyötörhet-
nek folyamatos belső politi-
kai és etnikai viszályok, mert 
az előbb, vagy utóbb össze-
omlik minden tekintetben. 
Kazahsztánban negyven fe-
lekezet és denomináció, va-
lamint 130 nemzet és etnikai 
csoport képviselői élnek egy-

mással békében és egyetértés-
ben. 

Ehhez nem csak az alkot-
mányukban rögzített alapel-
vek járultak hozzá nagymér-
tékben, hanem a Világval-
lások és felekezetek vezető-
inek találkozója is, amelyet 
2003 és 2006 után az idén jú-
liusban harmadszor is meg-
rendeztek Kazahsztánban. 
A kongresszus munkájában 
hatvannál is több világi és 
vallási küldöttség, nemzetkö-
zi szervezetek képviselői, va-
lamint tekintélyes politikai és 
társadalmi személyiségek vet-
tek részt. A fórum tiszteletbe-
li vendégei voltak pl. Szergej 
Ordzsonikidze az ENSZ Fő-
titkárhelyettese, Mark Perren 
de Brishamo az EBESZ Főtit-
kára, vagy Migel Anhel Mo-
ratinos spanyol külügymi-
niszter, de a kongresszuson 
az éppen Kazahsztánban hi-
vatalos úton lévő Simon Pe-
rez izraeli elnök is beszédet 
mondott.

A találkozó napirendje há-
rom részre oszlott: „Erkölcsi 
és lelki értékek, a világ eti-

kája”, „Párbeszéd és együtt-
működés”, „Szolidaritás, leg-
főképp a válságok idejében”. 
A plenáris ülés központi té-
mája a megértésen, az egy-
más tiszteletben tartásán és 
az együttműködésen alapu-
ló világ megteremtésére irá-
nyuló munkáról, a vallási ve-
zetők szerepéről szólt, amely-
ről a résztvevők zárónyilatko-
zatot fogadtak el.

Ahogy a cikk elején írtam, 
kazah testvéreink is megtisz-
telnek minket a világtalálko-
zón, fogadjuk hát őket szere-
tettel, és ünnepeljünk közö-
sen, hiszen nem mindenna-
pi eseményre kerül majd sor 
szeptember 12-27-ike között 
a Kunságban és Karcagon is.

Cselényi Csaba

Az elmúlt héten több fel-
háborodott telefonhívás, és 
személyes megkeresés érke-
zett lapunkhoz azzal kapcso-
latban, hogy az egyik karca-
gi bevásárlóközpont polcán 
szlovák címerrel ellátott lab-
dákat árulnak. Van akit az 
éppen újra kiéleződött szlo-
vák-magyar viszony miatt 
zavar ez a dolog, és van aki 
azt mondja, hogy talán ma-
gyar címerrel díszített labdá-
kat is lehetne árulni, hiszen a 
Debrecen focicsapata kiváló-
an teljesített a bolgárok ellen, 
de a válogatottunk előtt is 
felvillanni látszik a VB-sze-
replés lehetősége.

Lapunknak nem tiszte vé-
leményezni egy áruházlánc 
üzletpolitikáját, azonban egé-

szen úgy tűnik, hogy a szlo-
vákok jobban építik az or-

szágimázsukat, mint kis ha-
zánk vezetői. 

Ünnepek sora
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII. tör-

vényben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatást Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Szol-
nok Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Fű-
téstechnikai Kft. látja el. A törvény szerint a helyi önkor-
mányzat által szervezett és e törvényben meghatározott 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles 
igénybe venni.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Karcag területén 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2010. évben 
minden hónapban végezzük.

A szolgáltatás tényleges időpontjáról 8 nappal előbb ér-
tesítést adunk.

Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve, a 
közszolgáltatás elvégezhetőségének feltételeit biztosítani 
szíveskedjenek.

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások:
- kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása,
- kémények időszakos műszaki felülvizsgálata,
- kémények használatával kapcsolatos szakvélemények 

adása.
A Fűtéstechnikai Kft. nevében megköszönjük segítő 

közreműködésüket.

Fűtéstechnikai Kft.
Karcagi Kirendeltsége

Karcag, Petőfi utca 1/e.
Tel.: 59/312-637

E-mail: futestechnika@chello.hu

Az „Intenzív és anaesthesiológiai 
betegekért” Alapítvány közleménye 

a 2007. évi közhasznúsági 
jelentésről

Az Intenzív és anaesthesiológiai betegekért Alapítvány 
1998. február 27-én alakult meg. 1998. március 17-én a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság közhasznú szerve-
zetté minősítette.
Az alapítvány célja az alapítvány nevében szereplő osz-
tályok műszerezettségének fejlesztése, az altatott betegek 
biztonságának növelése, a dolgozók szakmai és tudomá-
nyos képzésének támogatása.
Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú. 
Egyszerűsített beszámolót készít.
Nyitó egyenleg: 229.016 Ft
Pénztári bevétel: 337.471 Ft
Adó 1 %-ából: 267.107 Ft
Kiadás
Továbbképzés:   58.000 Ft
Utazás támogatás:   10.971 Ft
Egyéb: 194.835 Ft
Záró egyenleg: 302.735 Ft
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytat. A 
tisztségviselők anyagi juttatásban nem részesülnek. A 
pénz felhasználása az alapítvány céljaival megegyezett. 
Az alapítvány működésével kapcsolatban a székhelyén az 
egyéb adatok megtekinthetők.
Székhely: Kátai Gábor Kórház Intenzív és anaesthesiológi-
ai Osztály
5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Adószám: 18829929-1-16

Az „Intenzív és anaesthesiológiai betegekért” Alapít-
vány közleménye a 2008. évi közhasznúsági jelentésről

Nyitó egyenleg: 302.735 Ft
Pénztári bevétel: 149.421 Ft
Adó 1 %-ából:     8.472 Ft
Kiadás
Továbbképzés: 107.000 Ft
Egyéb:   74.709 Ft
Záró egyenleg: 270.447 Ft

REMONDIS Előkészítő baj-
nokság:
1. Kőrösi Tigrisek
2. Kiskulcsosi Oroszlánbébik
3. Jászberény Mini
4. Szolnoki Kobrák

Gyermek leány bajnokság:
1. Szolnok VSI
2. Karcagi SE
3. Mezőtúr Szegedi

Serdülő leány bajnokság: 
1. Szolnok VSI
2. Karcagi SE
3. Szarvasi Villámok
4. Kisújszállási SE

Gyermek fiú bajnokság: 
1. Karcagi SE
2. Jászberényi KSE
3. Szolnok VSI „A”
4. Törökszentmiklós
5. Ceglédi BBC
6. Mezőtúr Szegedi
7. Szolnok VSI „B”

Serdülő fiú bajnokság: 
1. Szolnok VSI „A”
2. Jászberényi KSE „A”
3. Jászberényi KSE „B”
4. Szolnok VSI „B”
5. Szolnok VSI leány
6. Karcagi SE

Különdíjasaink

Legeredményesebb dobójáté-
kos (gyermek fiú): 

Mészáros Gábor 
Karcagi SE: 237/12

Legjobb edző:

Örlős Zoltán

Szép eredménnyel zártak „kiskosarasaink”
Karcagi SE - Szolnok VSI 42-44  (9-8, 10-10, 14-14, 9-12)
Május 19-én játszották a megyei serdülő leány bajnokság dön-

tőjét a városi sportcsarnokban. A döntőben a két régi rivális 
csapott össze, szurkolói, szülői támogatással, igazi hangulatot 
varázsolva a csarnokba. A hazai csapat kezdte jobban a mér-
kőzést, hisz egy-egy ponttal mindig vezettek, de a sportisko-
lások szorosan a nyakukban loholtak. Az első játékrész lénye-
gében döntetlennel zárult, amely tendencia a harmadik ne-
gyedben is folytatódott, hisz ekkor sem bírtak egymással a csa-
patok. A döntés a negyedik negyedre maradt. Hol az egyik, hol 
a másik együttes vezetett, egyszerűen megjósolhatatlan volt a 
döntő végkimenetele. A Szolnok a végjátékban higgadtabb és 
pontosabb volt, így ők kaparintották meg az aranyat. Az edzők  
alaposan felkészítették lányaikat, a látott produkciót követően 
mondhatjuk azt is, talán mindkét együttes megérdemelte vol-
na az elsőséget, de most ez nem volt lehetséges.

Szabó Klaudia (2), Regényi Zsuzsa, Karsai Dóra (3), ÖRLŐS ZOL-
TÁN, Hérmán Fruzsina (4), Bokor Gabriella (19), Szabó Fanni
Házi Margit (7), Kabai Diana (1), Séta Gabriella (3), Kerekes Hajnal-
ka (3), Bíró Andrea

Karcagi SE  -  Jászberényi KSE 45-44  (9-12, 3-15, 12-12, 21-5)
Június 9-én rendezték meg a megyei gyermek fiú bajnokság 

döntőjét a városi sportcsarnokban. A döntőbe került mind-
két csapatot sok-sok lelkes és hangos szülő kísérte el, így bo-
rítékolható volt a jó hangulat. Idegesen kezdtek a csapatok, 
alig-alig találtak be az első percekben, inkább a sok szemé-
lyi jellemezte ekkor a játékot. Aztán lábra kapta a fiúk, jöt-
tek már a kosarak is, amiben ekkor a berényiek bizonyultak 
jobbnak. A második negyed pedig egyértelműen a jászsági-
ak fölényét hozta. Fordulást követően már huszonegy pont 
is volt az előny a JKSE oldalán. Ekkor már sokan úgy gon-
dolták, lefutott a találkozó, de Kiss János, a karcagiak edző-
je nem, aki egész pályás letámadást vezényelt, tizenkilencre 
lapot húzván. Elképzelése bejött, mert a harmadik negyedet 
döntetlenre hozták. Azonban a tizenöt pontos hátrány így is 
tetemesnek bizonyult.  A Karcag továbbra is egész pályán le-
támadott, fokozatosan csökkent az előny-hátrány, a hangulat 
pedig infarktus közelibe csapott át. Ekkor már olyan lendü-
letbe jöttek a karcagiak, hogy szinte extázisban játszva meg-
fordították az állást.

Suba István, Koncz Tibor, Varga Árpád (3), KISS JÁNOS, Bo-
kor Péter (13), Berzétei Tibor, Lazányi Zoltán
Cs. Szabó Bence, Kocsis János, Kovács László (1), Mészáros 
Gábor (23/6), Kovács Bence (3), Veres László (2)
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari áram-
mal, fúrott kúttal, szerelő aknás alsó 
épülettel több generációnak sürgő-
sen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra 
is alkalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 
M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak el-
adó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon téglából épült, összköz-
műves kisebb kertes ház építkezési 
lehetőséggel eladó. Érd.: Kg., Apavári 
u. 21. Tel.: 06/70-273-7268.
Bucsán osztható sarok telken két szo-
ba, konyhás felújítandó ház eladó. 
I.ár: 2 M Ft. Tel.: 06/20-224-6570.
Karcagon felújítandó kertes ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel társas-
házi vagy szolnoki lakásra cserélném. 
Tel.: 06/70-395-5263.
Garázs eladó vagy kiadó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
06/30-546-4990.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás 
részletfizetésre vagy megegyezés 
szerint eladó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Két család részére alkalmas, egy tel-
ken lévő, két teljesen különálló épü-
let eladó v. elcserélhető. Tel.: 06/30-
724-7290.
Karcagon 2 szobás, fürdőszobás, 
konvektoros, cserépkályhás, közmű-
vesített kertes ház a Kungát utcában 
eladó. I.ár: 7,5 M Ft. Tel.: 06/20-373-
6421 v. 06/30-915-7644.
Eladó 2 szobás felújított, most fes-
tett, parkettás, új konvektoros, föld-
szintes, új fürdőszoba – zuhanyzó-
kabinos lakás. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
Tel.: 06/30-301-5886.
Eladó városközponthoz közel, jó álla-
potú, 3 szobás összkomfortos családi 
ház, külön bejáratú melléképülettel, 
amely alkalmas kisebb család részé-
re. Két külön kocsibejáróval, garáz-
zsal. Tel.: 06/30-681-0454.
Téglából épült komfortos tanya sok 
melléképülettel, vízpart mellett, 
2.400 m²-es bekerített gyümölcsös-
sel eladó. Villany, víz, kövesút van. 
Tel.: 06/30-229-8516.
Főtéren 1,5 szobás bútorozott lakás 
kiadó. Tel.: 06/30-416-1526.
C s e r é p f a l u - B ü k z s é r c  k ö z ö t t , 
Bogácstól 4 km-re 20 m²-es téliesí-
tett faház villannyal, parkírozott ud-
varral, 1000 m²-es területtel, beren-
dezéssel együtt eladó. Tel.: 59/312-
274 (18 óra után).

Bakterház söröző eladó, a telken lévő 
lakóházzal együtt. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 100 
m²-es családi ház eladó. (Padlófűtés, 
kandalló, műhely van.) Tel.: 59/401-
447 (16 óra után)

Vegyes
Tra n s zce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Stresszoldás hatékonyan, természe-
tesen. Tel.: 06/59-313-284 www.tm-
hirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas gará-
zsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db iro-
dai forgószék. Tel.: 0670/613-6765.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkci-
ós babakocsi, 1 db bébihordozó 10 
kg-ig eladó. Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses kon-
vektor, 1 db dió színű gyermek író-
asztal eladó. Tel.: 59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lé-
vő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
Kristálytiszta ivóvizet otthonába! 
Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-
915-4773-as telefonon lehet.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel ve-
gyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létra méretre ismét rendel-
hető Jani bácsinál. 
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy 
részére 4*-os apartman hotelban el-
adó. Tel.: 06/30-583-4708. 
Technikumi és gimnáziumi tanköny-
vek (9-12. o.) és matrózblúz eladó. 
Tel.: 06/70-527-1099.
Napos, előnevelt gyöngyi, kukorica, 
kis- és nagyobb mennyiségben el-
adó. Tel.: 59/300-875.
Csipkebogyó fe lvásár lás.  Kg. , 
Tőkés utca 40. Átvétel: 16 órától. 
Felvásárlási ár: 70 Ft.
Jó minőségű szilva cefre eladó. Tel.: 
06/30-624-5707.
Raktározásra alkalmas helyiség zárt 
udvarban kiadó. Eladó 3 pár 6,60 m 
hosszú könnyűfém. Tel.: 06/30-922-
8856.
Eladó 1 db halasi ajtólap (140x210) 
kétszárnyú, fehér színű; 1 db lam-
bériás ajtólap (140x210) kétszárnyú 
cseresznyeszínű. Az ajtók bontottak, 
tokuk nincs, de jó állapotúak. Tel.: 
06/30-968-8090.
1 db 1000 W-os mélyláda; 1 db 700 
W-os Karpover erősítő; 1 db Prosal 
300 W-os erősítő; 1 db 1 farádos kon-
denzátor; 2 db 180 W-os MNC hang-
szóró; 4 db egy telet futott téligumi 
185/gor 14-es. Tel.: 06/30-412-8066.
  25 l-es fagyasztóláda eladó, ami 
gázról és villanyról is működik. Tel.: 
59/312-274 (18 óra után).

Kitűnő állapotban lévő AMD 2000 
+ 512 MB RAM, GeForce FX5200, 40 
GB winchester, DVD íróval, monitor-
ral, tartozékokkal eladó. Tel.: 06/30-
517-2434.

Kis méretű gyári szőlőprés eladó. Tel.: 
06/30-566-8044.

Eladó 4 db gumiköpeny 185x65 R-
143 + felni. Tel.: 06/30-410-0126.

Hengeres baromfi önetetőt veszek. 
Ajánlatot a 06/30-287-3662–es vagy 
az 59/311-237-es telefonra várok.

Pólyák huzattal (1.000 Ft), bébi ruhák 
(50-100 Ft), fiú-lány ruhák 0-6 évesig 
(50-100 Ft), komp (1.000 Ft), hálós 
járóka (3.000 Ft), babakocsi (5.000 
Ft), kocka kiságy (5.000 Ft), gáztűz-
hely (4.500 Ft), 46 db kúp pala (500 
Ft/db) eladó. Tel.: 06/30-327-5124. 

Eladó 6 m fél colos fekete cső; 20-
as lányka kerékpár (újszerű); 26-os 
Mountain bike férfi kerékpár; mo-
toros fűnyíró; vaskályha; tálalószek-
rény; heverő; szobaasztal; olajradiá-
tor; villanybojler (50 l-es). Érd.: Kg., 
Kazinczy u. 8. Tel.: 06/30-897-6707 v. 
06/30-289-6816.

Állat
Fajtatiszta 9 hetes yorkie kislány ku-
tya eladó. Kétszer oltva, féregtelenít-
ve. U.itt yorkie kannal fedezést válla-
lok. Tel.: 06/70-397-8811.

Bicolor és tricolor beagle kiskutyák 
oltva, féregtelenítve eladók. Tel.: 
06/70-776-4575.

Őzbarna fejős kecske (12.000 Ft) és 
birkák (400 Ft/kg) eladók, valamint 
szilva cefre (30 Ft/kg) eladó. Tel.: 
06/30-963-9942.

10 hetes kiskutya jó gazdinak ingyen 
elvihető. Tel.: 06/30-751-5143.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-
4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-
509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
06/70-300-9730.

Fuvarozást vállalok délutánonként és 
hétvégenként (tüzelő, szemét, stb.) 
Tel.: 06/30-602-4195.

Öregek gondozását, takarítást válla-
lok. Tel.: 59/401-447 (16 óra után)

Gépjármű
TS 125 cm³-es motorkerékpár friss 
műszakival eladó. 1 pár MZ kerék 
gumival eladó húzós kocsinak. Tel.: 
06/30-566-8044.

4,5 LE léghűtéses TOMOS csónakmo-
tor eladó. Tel.: 06/30-985-4098.

Apróhirdetés

A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, 
Gimnázium és Kollégium a 2009/2010. tanévben 

felsőfokú műszaki informatikai mérnök-asszisztens 
(2 éves, 4 félév, OKJ 55 810 01 0010 55 10) 

szakképzést indít.

A képzés a debreceni Egyetem Informatikai Karával kö-
zösen történik.

Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány.
Jelentkezési korhatár: 21 év.
Jelentkezés: a titkárságon személyesen.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail: sztannai@externet.hu

2009. augusztus 20-án ün-
nepélyes keretek között nyi-
totta meg a Megyei Vadász-
nap alkalmából megrende-
zésre kerülő Trófea kiállítást 
a Kováts Mihály Általános Is-
kola tornatermében dr. Faze-
kas Sándor polgármester, or-
szággyűlési képviselő, dDr. 
Kovács Sándor a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Vadász-
kamara elnöke és Varga Mi-
hály országgyűlési képvise-
lő. Szeretnénk megköszön-
ni az iskola igazgatójának, 
 Chrappánné Papp Ágnesnek, 
az iskola dolgozóinak, a kiál-
lítást előkészítő asztalosok fá-
radságos munkáját, áldozat-
kész segítségét, valamint Kő-
vári Ferenc, Mengyán Ferenc 
és Szekeres István vadászok 
szakmai tudását és kitartását, 
amellyel a kiállítást elkészí-
tették. Itt szeretnénk felhív-
ni az érdeklődők figyelmét, 
hogy a kiállítás 2009. szept-
ember 4-én 14 óráig ingyene-
sen látogatható.

Köszönjük továbbá a Nagy-
kunsági Kulturális Napok ke-
retében a 2009. augusztus 22-
én megrendezésre kerülő Me-
gyei Vadásznap sikeres meg-
szervezésében résztvevők 
munkáját és segítségét.

Hálásak vagyunk és kö-
szönjük dr. Fazekas Sándor 
polgármesternek, országgyű-
lési képviselőnek és Garai Ka-
talin címzetes főtanácsosnak 
a támogatását és kitartó se-
gítségét, mely nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a rendez-
vény. Köszönet illeti Kovács 
Sándor önkormányzati kép-
viselőnek, a Megyei Közgyű-
lés alelnökének, Plósz Csil-
lának és a Nagykun Vadász 
Társaság valamennyi vadá-
szának a segítségét.

Köszönet illeti Balogh 
Andrásnak, a BF. Security Bt. 
vezetőjének és valamennyi 
kollégájának, a Déryné Mű-
velődési Központ vezetőjé-
nek, Bolgovics Andrásnénak 
és kollégáinak, dr. Nagy Mol-
nár Miklósnak és a  Györffy 
István Nagykun Múzeum 
dolgozóinak,   Molnár Pálnak 

és a Városgondnokság dolgo-
zóinak, Balajti Józsefnek és 
a Nagykunsági Környezet-
védelmi Területfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. dolgozóinak, 
Szepesi Tibornak és a Sport 
Szolgáltató Központ dolgo-
zóinak, Mészáros Zsoltné-
nak és az ESSEN Kft. dolgo-
zóinak, Ébner Józsefnének és 
a Vöröskereszt karcagi mun-
katársainak, dr. Bíró Tamás 
kerületi főállatorvosnak, és a 
Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak hasznos szakmai ta-
nácsaikért és  segítőkészségü-
kért és a rendezvény zavarta-
lan lebonyolításáért.

Köszönjük Stohl András 
művésznek, a karcagi Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont mazsorett csoportjai-
nak, a „Pántlika” és a „Kopo-
gók” néptáncegyütteseknek, 
a Pipás zenekarnak, az Abo-
nyi Fúvószenekarnak, Fehér 
Péter állathang előadómű-
vésznek és Vinczéné Gyulai 
Andrea hastáncosnak, hogy 
hozzájárultak a rendezvény jó 
hangulatához és magas szín-
vonalához. Továbbá köszön-
jük a megye vadász hölgyei-
nek a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Diana Vadászhölgy 
Klub tagjainak a szervezés-
ben és a programok lebonyo-
lításában nyújtott segítségü-
ket.

Köszönjük a Karcag Vá-
ros Önkormányzata,  Hubai 
és Tsa. Kft. Karcag, István 
Fogadó Kisújszállás, Pixi Bt. 
Nádudvar, Szűcs Árpád fafa-
ragó, Csépányi Imre pólófes-
tő, Turul Vadászbolt és Un-
gi György vattacukor árus tá-
mogató segítségét.

Köszönjük továbbá mind-
azon személyeknek segítsé-
gét, akik hozzájárultak a ren-
dezvény zavartalan és sikeres 
lebonyolításához.

Kasuba András 
a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Vadászkamara 
titkára,

Megyei Fővadász
és Szabóné Márkus Szilvia

szervező

Köszönet
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Szeptember 4. péntek
 El Greco
 Feliratos görög-spanyol 

életrajzi dráma
Szeptember 5. 

szombat
 Adventureland – 

Kalandpark
 Feliratos amerikai 

vígjáték
Szeptember 8. kedd
 Nász-ajánlat
 Amerikai romantikus 

vígjáték 
Szeptember 11. 

péntek
 Álom-net
 Magyar vígjáték

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 

2009. szeptember 04. péntek, 
szombat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 - 150 éves a karcagi szélma-

lom
18.40  A Szélmalom - Makai Csaba 

filmje
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés Horváth 

György kunkapitánnyal
 Karcagi hírek
 Hazaértek a lovasok a Rad-

nai hágóról
 Tűz a Hortobágyon
 Katolikus Iskola évnyitója
 Háttér 
 Téma: a kunok
20.10  Ismerős Arcok Koncert

2009. szeptember 8-9. / kedd 
szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Karcag Sport – futballmér-

kőzés közvetítése
21.00  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. szeptember 10. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Na-

pok
 könyvbemutató
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - Vadásznap
 - Interjúk a 150éves malom-

nál
 - Horgászverseny
 - Vesszőfonó kiállítás
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

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

Augusztus 25-én az es-
ti órákban egy helyi férfi sze-
mélygépkocsival a Szent Lász-
ló utcán a Zádor utca irányá-
ba haladt és kis ívben történő 
balra fordulása során a neki 
balról érkező és szintén ka-
nyarodó kerékpáros férfit az 
autó első sárvédőjével elütöt-
te. A baleset során a biciklis 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedett. 
A járművekben összesen 15 
ezer forint kár keletkezett.

A rendőrök ezen a héten is 
több körözött személyt fog-
tak el és szállítottak az őket 
köröző bíróság elé.

Augusztus 28-án ismét 
csaló áldozatául esett egy 
idős asszony, akitől egy férfi 
10.000 Ft-ot kért azzal, hogy 
felírja a sorszámát. Mikor a 
bankót megkapta, el is ment a 
házból. A sértett csak később 
észlelte, hogy még 150 ezer 
forint készpénze is hiányzik. 

Az éjszakai órákban a Dé-
li külvároson két férfi meg-
támadott egy ott lakó fér-
fit, akit bokszerrel és vipe-
rával ütlegeltek, majd a föld-
re kerülvén meg is rugdosták, 

mely során nyolc napon belü-
li könnyű sérüléseket szenve-
dett, mely miatt támadóival 
szemben a magánindítványát 
előterjesztette.

Augusztus 29-én éjszaka a 
4. sz. fkl. úton jobbra kis ív-
ben kívánt kanyarodni egy 
férfi, azonban az „Elsőbbség-
adás kötelező!” jelzőtábla elle-
nére kellően nem nézett szét, 
így nem észlelte a neki jobb-
ról a menetirány szerinti jobb 
oldali forgalmi sávban éppen 
előzésben lévő személygépko-
csit, így összeütköztek. Mind-
két jármű vezetőjét a men-
tő kórházba szállította, sérü-
lésük nyolc napon belül gyó-
gyuló. Az anyagi kár 600 ezer 
forint.

Augusztus 30-án délután 
a kórházban az egyik beteg 
ágya melletti szekrény fiók-
jából pénztárca tűnt el, ben-
ne 8 ezer forinttal. A tárcát 
a szemközti ágyon fekvő be-
teg éjjeli szekrényében talál-
ták meg – pénz nélkül. To-
vábbi keresés eredményeként 
a pénz nagy része a betegtárs 
ruházatából került elő. 
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Anyakönyvi hírek
50 éves házassági 

évforduló

Harangi Józsefné (szül. Ta-
kács Mária) és Harangi Jó-
zsef
Kg., Bercsényi u. 51.

Születés
Tassi Anikó – Bodnár István
Kg., Kisújszállási út 131/a. 
Dominik

Halálozás
Disznós Gergely
 Karcag (1922.)
Kabai József 
 Karcag (1959.)
Lajtos Lajos
 Karcag (1923.)
Papp József 
 Kg., Zöldfa utca 48. 

(1937.)
Dr. Vincze Imréné (Hirmon-

dó Erzsébet)
 Kg., Kazinczy u. 2/a. 

(1954.)

Karcag – Besenyszög 2:1 
(1:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Kris-
tóf (Imre, Nagy J.)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Nagy R., Szabó D. 
(Borsi A.), Bujdosó, Ebekeme, 
Nagy D., Sindel (Erdei T.), 
Kardos (Hajdu T.)

Játékos-edző: Orosz István
A tizedik percben Bujdosó 

16 m-es lövése a felső lécről 
pattant le. A huszonkettedik 
percben Rimóczi veszélyez-
tette a karcagiak kapuját, de 
Móga bravúrral a léc fölé tol-
ta a labdát. A negyvennegye-
dik percben egy kapu előtti 
kavarodásban a kapusról ki-
pattanó labdát Kardos közel-
ről a hálóba lőtte (1:0). Az öt-
venedik percben Sindel cse-
lezgetett a bal oldalon, majd 
a kapu elé ívelt és Kardos kö-
zelről a bal sarokba fejelt 

(2:0). A hetvenedik percben 
egy jobbról érkező beadást el-
vétették a védők és Polgár kö-
zelről a kapuba lőtt (2:1).

Jók: Kardos, Ebekeme, 
Nagy D. ill. Balogh, Szirze, 
Rimóczi

L. Kis Lajos: Két gól előnyt 
adtunk a hazai csapatnak, 
utána hiába küzdöttünk az 
egyenlítésért.

Orosz István: Egy jó és 
sportszerű csapat ellen iga-
zságos győzelem született

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Besenyszög 2:1
Góllövők: Balla S., Kocsis J.
U 13-as korosztály: Karcag 

– Szolnoki MÁV 0:3
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Szolnoki MÁV 1:3
Góllövő: Szőke R.

B. I.

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság

16
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Szeptember 4. péntek
Berek – Kiss A. úti

Szeptember 5. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva

Szeptember 6. vasárnap
 8 órától Berek – Kiss A. 

úti

Szeptember 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Szeptember 9. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Szeptember 10. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Szeptember 11. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári 
ügyelet

12

FELHÍVÁS

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
felhívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszá-
mú gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint 
helyi iparűzési adó fizetésre kötelezettek, hogy a gépjár-
műadó és a helyi iparűzési adó második félévi részletének 
befizetési határideje

2009. szeptember 15-én lejár.

A befizetéseket a gépjárműadó és az iparűzési adó te-
kintetében a Karcag Városi Önkormányzat gépjárműadó, 
illetve helyi iparűzési adó számlájára a kézbesített szám-
laegyenleghez, határozathoz csatolt befizetési csekklap fel-
használásával, illetve banki átutalással kell teljesíteni.

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem 
rendelkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú 
helyiségében.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS

A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület 
2009. szeptember 5-én szombaton 10 órától a Vágóhíd mö-
gött található leendő Állatmenhely telepén tereprendezési 
munkára vár minden egyesületi tagot, illetve a munkála-
tokban segíteni szándékozó lakost. 

Aki tud, szerszámokat (seprű, lapát, kapa) hozzon ma-
gával!

Szeretettel várunk minden segítő állatbarátot!


