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KARCAGI
HÍRMONDÓ

www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!

A tűzoltók és a vasutasok is 
tiltakoztak hétfőn a jövő év-
re tervezett költségvetési szi-
gorítások, az ezzel kapcsola-
tos megvonások ellen. A vas-
úti dolgozók sztrájkkal in-
dították a hét első napját, a 

tűzoltók pedig szolgálati ru-
hában és sisakban a Parla-
ment előtt tüntettek. A kar-
cagi egységből 27 tűzoltó és 
tűzoltótiszt érkezett a Kos-
suth térre. Mint olvashattuk, 
jövőre 1,8 milliárd forintot 

vonnának el a tűzoltóságok-
tól, ez váltotta ki a lánglova-
gok tiltakozását. Mit okozhat 
az 1,8 milliárd forint hiánya? 
- kérdeztük, immár idehaza, 
Lévai Kálmán alezredest.

- Igen nagy összegről van 
szó, aminek a hiánya minden 
tűzoltóságot érzékenyen érint-
het. Karcag esetében közel 20 
millió forinttal kapnánk ke-
vesebbet, ami a 30 millió fo-
rintos dologi kiadási keret 
esetében azt hiszem magá-
ért beszél. Sejthető, hogy az év 
közepére vagy az ősz elejére a 
legnagyobb takarékosság mel-
lett is feltétlenül elfogy ez a 
pénz. Onnantól kezdve esetleg 
már nem tudunk kivonulni 
tüzekhez vagy káresetekhez. 

Tüntettek a tűzoltók

Megemlékezések 
Nemzeti Ünnepünkön

2009. október 22.
16:00 Mihályi István: Kegyetlen irgalom című könyvének 

bemutatása
 a Városi Csokonai Könyvtárban

2009. október 23.
 9:50 az Országzászló ünnepélyes felvonása
10:00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
11:00 a városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az ünnepi ülést megnyitja és levezeti: dr. Fazekas 

Sándor polgármester, országgyűlési képviselő 
 Ünnepi köszöntőt mond: Szalay Ferenc Szolnok 

megyei jogú város polgármestere, országgyűlési 
képviselő

 Emlékműsor
 Szentpéteri Eszter előadóművész és az Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészta-
nárai 

12:10 a városháza falán elhelyezett emléktáblánál
 Megemlékezés és koszorúzás
13:00 Koszorúzás az Északi temetőben
 Kemény Pál, az 1956-os forradalom és szabadság-

harc karcagi mártírja sírjánál
17.00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ színház-

termében
 Vass Albert: A funtineli boszorkány
 A belépés díjtalan!
17:00 a Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagytermében film-

vetítés
 Szilágyi Andor: Mansfeld
 A belépés díjtalan!

Az Északi temetőhöz 12:45-kor autóbusz indul a Bajcsy-
Zsilinszky utcai parkolóból.

Akárki akármit mond, a kar-
cagi néptánccsoportok fel-
lépéseire, bemutatóira, akár 
önálló rendezvényeire érde-
mes odafigyelni. Sőt nem le-
het nem odafigyelni. Mert 
más városok nagy rendez-
vényein is látható volt már 
lendületük, temperamentu-
muk, és tehetségük nemcsak 
a színpadot, de a nézőteret is 
uralta. Szóval, akárki akármit 
mond, igencsak megérdem-
lik az innen is onnan is érke-
ző díjakat, meg az elismeré-
seket, no és az igazi elisme-
rést, a számtalanszor megtelt 
nézőteret és az előadásokon 
többször is felcsattanó vas-
tapsot.

Pedig a néptánccsoportok 
még igazán fiatalok, 2003-ban 
alakultak. Az sem mondható, 
hogy korai előzményeik len-
nének, mert emlékezetem sze-
rint hasonló, de még csak iga-
zi néptánckör sem működött 
itt a városban, az általam bel-
átható kb. harminc év alatt. A 
mostaniak első jelei tán egy 
évtizednyi távolságban fedez-
hetők fel, és igazából a Györf-
fy István Általános Iskolá-
hoz köthetők. Ez viszont fon-
tos helyszín. Annak idején 
ugyanis, miután kezdetét vet-

te a névadó néprajztudós szü-
letésnapjának a megünneplése 
(a Györffy Hét által), határoz-
ta el az iskola vezetése (Pánti 
Ildikó igazgató), hogy Györf-
fy elképzeléseihez igazodva jó 
volna elindítani az intézmé-
nyes néptáncoktatást. (Ha va-
laki lekicsinylené ezt, annak 
üzenem, hogy  Györ ffy István, 
mivel a magyar tánc komoly 
fizikai erőnlétet és ügyességet 
igényel, egyes elemeit akár a 
katonák testedzésére is megfe-
lelőnek ítélte írván, hogy „ezek 
táncolásához nagy testi erő és 
ügyesség kell…, amellett a leg-
szebb, legmagyarabb testgya-
korlatok, melyek szép testtar-
tást, mozdulatokat nevelnek 

a fiatal emberbe.”) No, tehát. 
Az iskolai nép táncoktatás-ta-
nulás megindulásával hivatá-
sos  táncoktatók, azaz szakem-
berek is megtelepedtek a vá-
rosban, és ezek nyomán, a már 
említett 2003. évben indultak 
meg a néptánc foglalkozások a 
Déryné Művelődési Házban és 
máshol, egyelőre két csoport-
ban. A kezdők oktatója Kunné 
Nánási Mónika, a haladók (a 
Györffy I. Ált. Isk. óráin már 
képzést kaptak) tanára Orosz-
né Millinkhoffer Rita volt. Az 
első szakköri év összlétszáma 
70 fő. Később, ahogy a csopor-

Néptáncosaink sikerei

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Ajándék a gyermekosztálynak

A Határok nélkül elnevezésű püspökladányi Motoros Egye-
sület tagjai szeptemberben, a karcagi motoros találkozón el-
ismerésként kapták azt a DVD lejátszót, amelyet azonnal fel 
is ajánlottak a Kátai Gábor Kórház Gyermekosztálya részé-
re. Az ajándékot dr. Szabó Mária osztályvezető főorvos vette 
át és köszönte meg a gyerekek és a dolgozók nevében.
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Közéleti szilánkok

A közeli és 
távoli ’56
Az a tizenkét nap, amely 1956 októ-

ber 23-án, azon a sok helyütt borús, hű-
vös keddi napon kezdődött, éles és szé-
les választóvonalat húzott a magyar tár-
sadalomban és a közelmúlt történelmé-
ben, és ami még a mai napig is gyakran 
ambivalens érzelmeket kelt az átlag ál-
lampolgárokban. Sokan vannak, akik iga-
zából nem is tudják – vagy nem is akarják 
- a helyére tenni ennek az időszaknak a 
történéseit és átérezni ethoszát. Hiába je-
lenik meg könyvek, tanulmányok és vis-
szaemlékezések egész sora. Gyakran ér-
zi ezt az ember, s nem tudja megbecsül-
ni, mennyi idő is kell ahhoz, hogy minden 
a helyére kerüljön a szívekben és a fejek-
ben, s a nép is úgy tudja majd ünnepel-
ni ezt a forradalmat és szabadságharcot, 
mint az 1848 -49–est. Tizenkét évvel ez-
előtt a karcagi Városháza falán emlék-
táblát lepleztek le az ’56-os forradalmi 
bizottság emlékére. Filep István, az egy-
kori Forradalmi Tanács titkára is a ’48-as 
hadügyminiszter, Mészáros Lázár szavait 
idézte emlékező beszédében: „Jaj annak 
a nemzetnek, amelynek a múltra nincs 
emlékezete. Ha a nemzet élni akar, kell, 
hogy legyen.”

Természetesen a nemzet és a nép is 
élni akar… De a történelmi amnéziának 
számos okai vannak.. Ötvenhárom év rö-
vid távlata teszi talán? Kétségtelen, ez a 
rövid időszak csak egy villanás a történe-
lemben. Ám egy ember életében vaskos 
magántörténelem, különösen ha a jelen-
legi átlagéletkort vesszük alapul.

Húsz évvel ezelőtt, napra pontosan 
’56-al, az Országgyűlés akkori elnöke, 
Szürös Mátyás, kikiáltotta Magyarország 
új államformáját, a Köztársaságot. Előtte 
már meghozták a sarkalatos törvényeket 
az új alkotmányhoz. A „keretek” tehát ad-
va voltak. Azt viszont az akkori politikai 
elit számításon kívül hagyta, hogy a tár-
sadalom elég nagy részében volt egy ki 
nem mondott, csak homályosan körvo-
nalazódott elvárás az igazságtételre. Mi-
szerint hozzák nyilvánosságra az elmúlt 
40 évben bizonyos egyének által elköve-
tett politikai és erkölcsi bűnöket. Fölve-
tette ezt az MDF is, ám Kosáry Domokos, 
az MTA akkori elnöke elvetette,  mond-
ván; „ a történészek nem foglalkoznak 
ilyen politikailag motivált kampányok-
kal”. Ő maga „boszorkányüldözésnek” 
tartotta a fölvetést… Pedig a törvényja-
vaslat előkészítői közül senki nem valami 
bosszúhadjáratra gondolt. (Hogy ez mi-
lyen hatással volt a társadalom-lélektan-
ra – elég nehéz lenne kimutatni.)

Volt egy másik olyan tényező, amely 
szintén a társadalmi felszín alatt volt je-
len és szintén nehezen kitapinthatóan, 
a szakszervezetek formálissá válása. Ma-
gyarán; elsorvadása. Ugyanis ’56-ban a 
szakszervezetek AZONNALI INTÉZKEDÉ-
SEKRE dolgoztak ki programokat, politi-
kai és gazdasági téren egyaránt. A bér-
rendezéstől kezdve a lakásépítkezésekig, 
a nyugdíjemelésig, a normaeltörlésig. A 
pontokba foglalt követelések közül né-
hány ugyan megvalósult, de nagyon sok 
még ma is aktuális lenne…

- ács -

HÍREK
Meghívó

2009. október 24-én (szom-
baton) 17 órakor Vadász István 
operaénekes és Kovács Szilárd 
orgonaművész jótékony hang-
versenye lesz a katolikus temp-
lomban. Közreműködik orgo-
nán: Koppány Mária.

Istentisztelet a 
görögkeleti templomban

Értesítjük városunk lakossá-
gát, hogy a karcagi görögkeleti 
templomban 2009. október 25-
én 10 órai kezdettel istentiszte-
let lesz. 

Nyugdíjas találkozó
Szeretettel várjuk az egészség-

ügyben dolgozók találkozójá-
ra 2009. november 14-én (szom-
baton) 16 órakor az EURO Varró 
utcai éttermébe.

Részvételi díj: 1.700 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2009. ok-

tóber 31.
Jelentkezni lehet: Dr. Jeneiné 

Terike tel.: 59/311-531, Simonné 
Ági tel.: 59/401-354, Mándiné Ju-
cika tel.: 59/313-004.

Meghívó
A karcagi Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai szeretettel 

hívja és várja minden nyugdíjas és leendő nyugdíjas peda-
gógust október 26-án (hétfőn) összejövetelére.

Találkozzunk 15 órakor a református nagytemplomban, 
ahol meghallgathatjuk Koppány Mária zeneművész orgo-
nahangversenyét, majd utána megnézzük a Varró utcai 
Gyülekezeti Házat.

Várjuk a klubtagokat, és az érdeklődő pedagógusokat.
Tisztelettel:

Mátyusné Kiss-Pál Róza klubvezető

Kirándulás

Félszáznál több részt-
vevője volt október 17-
e délutánján a Pánti Il-
dikó képviselőnő szer-
vezte őszi városisme-
reti sétának. A csoport 
előbb a kívül-belül fel-
újított Morgó csárdát, 
majd a Varró utcai eu-
ró étteremnél felavatott 
Csokonai emléktáblát és 
az épület szépen rendbe 
hozott pincéjét tekintet-
te meg. Az épületek tör-
ténetét, Csokonai Vitéz 
Mihály és a Varró család 
kapcsolatát Elek György 
helytörténész ismertette.

Köszönet
Az intézmény fennállásának 110. évfordulója alkalmából a 

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um 2009. október 7-én, 8-án és 9-én megtartotta a már ha-
gyománnyá vált SZENTANNAI-NAPOK rendezvényét. Ezú-
ton is köszönjük támogatóinknak, hogy segítséget nyújtottak 
évfordulónk méltó megünnepléséhez.

Támogatóink: Karcag Városi Önkormányzat; Sajt Kalmár 
Kft.; Ozirisz Kft.; Tanka István; Nagykun-hús Kft.; Baromfi 
2002. Kft.; euró Kft.; Kunagro 21 Kft.; Karcagi Kunlovarda; 
Karcagi Nyomda Kft.; Varázs Ajándékbolt.

Az iskola 110. évfordulójára emlékkönyv is készült, amely 
kiadása a következő támogatók segítségével valósult meg: 
IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft.; Túrmezei Sán-
dor; dr. Búzás János; Urbán Csaba; Padra István; Padra János 
Tamás; Vizsnyai Gábor és neje; dr. Kozák János; Lengyel Zol-
tán; dr. Puskás Attila; Szelekovszki László; dr. Szarka Béla; 
Huber Ferenc; Erdélyi Sándor Imre; iskolánk tanári kara.

SZÍNHÁZBÉRLET
I. előadás

Karcagon a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban
2009. november 4-én (szerdán) 19 órakor
a budapesti Turay Ida Színház bemutatja:

Eisemann - Szilágyi: ZSÁKBAMACSKA 
- zenés vígjáték - 

Főbb szerepekben: Bencze Ilona, Bozsó József, Vásári Mó-
nika, Sajgál Erika,

Kiss Zoltán, Benkő Péter.
Az előadásra szólójegyek 2.500 és 2.000 Ft-os áron váltha-

tók a Művelődési Központ I.emeleti irodájában. 
A 2009/2010-es évadra szóló színházbérletek korlátozott 

számban még válthatók! 
Információ: 59/503-224-es telefonon

2009. november 6-án (pénteken) a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS 
ZENEKARRAL

18 - 19:30 óráig APRÓK TÁNCA
tánc, játék, kézműves-foglalkozás

20 – 24 óráig
TÁNCHÁZ ifjak és örökifjak részére

Belépő: 200.- Ft/fő
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósul meg.

 

Kedves Fiatalok!
Szüreti kézműves 

foglalkozást szervezünk a 
Karcagi Ifjúsági Házban
A foglalkozás során őszi 

lakásdekorációk készítésével 
ismerkedhetnek meg az ér-
deklődők.

A foglalkozás időpontja: 
2009. október 24. (szom-

bat) 16:00 órától.
Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!
A részvétel ingyenes!
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Par la men ti Nap ló

Megint jönnek… Kopog-
tatás nélkül, tehetnénk hoz-
zá, hogy újra nekigyürkőzze-
nek a vasút megszüntetésé-
nek. Nem volt még olyan rég, 
amikor közösen kellett tilta-
kozni a karcagi kórház és a 
Karcag-Tiszafüred vasútvo-
nal bezárása ellen, most úgy 
tűnik megint hasonlóra lesz 
szükség. A parlament éppen 
a 2010-es költségvetés rész-
letes vitáját folytatta, amikor 
nyilvánosságra került a vasút 
leépítésének újabb tervezete. 
Ezúttal 33 szakaszon szüntet-
nék meg a forgalmat, köztük 
a bennünket érintő Karcag-
Tiszafüred vonalon is. Kifi-
nomultan ezt úgy mondják, 
hogy a közlekedési minisz-
ter nem rendel szolgáltatást a 
MÁV-tól, de a lényege ugyan-
az: vége a vasúti közlekedés-
nek ezen a szakaszon is.

Nekem a legjobban a kö-
zösségi közlekedés átalakítá-
sáért felelős kormánybiztos 

nyilatkozata tetszett. Anta-
li Károly, aki a hosszú titulus 
helyett inkább a felszámoló-
biztos címre lenne jogosult, 
azt nyilatkozta egy lapnak, 
miszerint a vasúti és autó-
busz közlekedésben meglévő 
párhuzamosság megszünteté-
sét tartották szem előtt. Fino-
man azt is hozzátette, további 
42 szakaszon jobb megoldás 
híján fenntartják a vasutat. 
Azaz – lefordítom magyarra 
– ha még sokáig tiltakozunk, 
akkor újabb helyeken kerül 
lakat a vasútra.

Nincs utas, nincs utas, só-
hajtozzák gondterhelt arc-
cal, miközben arra a kér-
désre, hogy mennyit is sike-
rül így megtakarítani előbb 
4 milliárd forintot, majd ké-
sőbb 7 milliárdot mondanak. 
Vagyis kicsivel többet takarí-
tanak meg, mint amennyit a 
BKV vezetőinek végkielégí-
tésre kifizettek, de még min-
dig  messze van attól, mint 

amennyit jövőre irodabútor-
ra fognak költeni. (Ez 12 mil-
liárd forint lesz…) Pénz erre 
van, másra nincs, például az 
iskolatej akció támogatásá-
ra, vagy kedvezményes isko-
lai étkeztetés támogatására, 
művészeti oktatásra. Kevesen 
tudják, hogy a jövő évi költ-
ségvetés negyedével csökken-
ti az állami támogatást zene-
iskolák esetében is, így vagy a 
szülő nyúl mélyebben a pénz-
tárcájába, vagy megszűnik az 
oktatási lehetőség.

Székesfehérvárról Komá-
romba, Újszászról Vámos-
györkbe, Nyíregyházáról 
Nyírbátorba jövőre már nem 
lehet vasúttal utazni, mint 
ahogy Tiszafüredről Karcagra 
sem. Megszűnik a Kecskemét 
és Lajosmizse közötti járat is. 
Vasútépítő őseink forognak 
a sírjukban. És ez mindaddig 
így lesz, amíg a világ nem for-
dul a tengelye körül…

Varga Mihály

Viszik a vasutat?

Viharkárok
Október 13-án rendkívüli 

időjárás érte el hazánkat, így 
Karcagot is. Csapadék ugyan 
nem sok esett, de a nagy ere-
jű szél sok munkát adott a 
tűzoltóknak. 10 alkalommal 
vonultak káresethez a karca-
gi egységek. Az esetek több-
ségében megdőlt vagy épüle-
tekre, légvezetékekre, utak-
ra borult fák, ágak miatt ke-
letkezett a veszélyhelyzet. A 
beavatkozásokat nehezítet-
te, hogy az igen erős szélben 
a magasból mentő gépjármű 
csak korlátozottan volt al-
kalmazható.

További károk a vihar után
Az október 13-i vihar-

károk elhárítása 14-én is 
folytatódott. Két alkalom-
mal megdőlt fa által keltett 
veszélyhelyzetet kellett meg-
szüntetni, egy alkalommal 
pedig megcsúszott tetőcse-
repeket kellett eltávolítani.

Kettéhasadt fenyőfa
Október 17-én, 9 óra 20 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő Karcagra, a De-
ák körút egyik társasházá-
hoz, ahol egy magas fenyő-
fa meghasadt. Az esetnél a 
hely szűkössége miatt eme-
lőkosaras gépjárművel be-

avatkozni nem lehetett, így a 
tűzoltók kihúzós létra segít-
ségével szüntették meg a ve-
szélyhelyzetet.

Szénatároló égett a Délibáb 
utcában

Október 19-én, 7 óra 48 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I, a Karcag Víz 
és Karcag Gyorsbeavatkozó 
9 tűzoltóval Karcagra a Dé-
libáb utcába, ahol egy mint-
egy 40 négyzetméteres, fe-
dett szénatároló égett, a ben-
ne elhelyezett szálastakar-
mánnyal együtt. A kiérkező 
tűzoltó egységek D sugarak 
és kéziszerszámok segítségé-
vel, 9 óra 40 percre befejez-
ték a tűz eloltását.

Megdőlt fák Karcagon
Valószínűleg az előző he-

ti nagy erejű szél, és felázott 
talaj következménye lehetett 
az október 19-én kivágott 3 
fa, amik megdőlésükkel la-
kóházakat veszélyeztettek. A 
fák az Ady Endre, a Baross 
Gábor és az Akácos utcában 
kerültek eltávolításra.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Ez évben még nem sikerült 
dobogós bajnoki helyezést 
szerezni. Most a hétvégén a 
hirtelen hideg (3-4 fok) és eső 

ellenére is megszületett Léva-
iné Kovács Róza 3. helyezé-
se. A lerombolt szádvári vár 
és Derenk község környezeté-
ben a gyönyörű, őszülő agg-

teleki karsztvidéken, rendkí-
vül sziklás terepen rendezték 
az idei utolsó országos baj-
nokságot. Bár a selejtezőben 

versenyzőnk még csak 4. volt, 
a döntő futamban sikerült ja-
vítania és bronzérmet szerez-
nie. Gratulálunk!

Tájfutók

Tájfutás

Nehéz év – kemény időjárás – de megvan

Az esélyegyenlőség jegyében

Az esélyegyenlőség fontosságára és a hátrányos megkülön-
böztetés jelenségeire hívta fel a figyelmet a Nagykunságért 
Civil Fórum Egyesület, J-N-Sz Megye Esély Szociális Köz-
alapítványa és az Esélyegyenlőségi Iroda október 10-i közös 
rendezvénye a karcagi főtéren. A több száz érdeklődő tájé-
koztatást hallgathatott meg az esélyegyenlőség kérdéseiről, 
majd amatőr és hivatásos előadók fellépése következett, míg 
a Kunsági Egészségmegőrző Csoport szakemberei ingyenes 
szűrővizsgálatot (vércukor, vérnyomás stb.) végeztek.

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és Szülői 

Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját, 2009. november 21-én 

19 órai kezdettel az iskola 
Őszi Alapítványi báljára 

az intézmény tornatermébe.
A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk, mely az iskola ud-
varán épülő teniszpálya építéséhez járul hozzá.
Belépő 4.000 Ft/ fő
A műsorban fellépnek az iskola tanárai és diákjai.
A zenét a DIOPTRIÓ együttes szolgáltatja.
Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel vár-
ja Önt a tombola.
Kérjük részvételi szándékát 2009. november 18-ig jelezze!
Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.

2009. október 01-02.-án ke-
rült megrendezésre immáron 
kilencedik alkalommal az Or-
szágos Víziközmű Szerelőver-
seny Kecskeméten a BÁCS-
VÍZ Zrt. lebonyolításában. A 
Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft. első alkalommal képvi-
seltette magát a rangos szak-
mai megmérettetésen.

Az eseményen 35 szolgál-
tató cég képviseltette ma-
gát, melyek összességében 7,5 
millió fogyasztó részére biz-
tosítják az ivóvizet.

A versenyzők az első napon 
elméleti, a második napon 
pedig gyakorlati felkészültsé-
gükről adtak számot.  

A Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. 3 fős csapa-
ta10. helyezést ért el és meg-
kapta a házigazda BÁCSVÍZ 
Zrt. különdíját is. Kálmánné 
Nagy Mária a cég ügyveze-
tő igazgatója elmondta, hogy 
a verseny jó alkalom a szak-
mai tudás megmérettetésére, 
a szakmai ismeretek bővíté-
sére, és kapcsolatok kiépítésé-
re. Mindezek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a társaság a fo-
gyasztói számára korszerű, a 
mai kor igényeinek megfele-
lő színvonalú szolgáltatást, ez 
által jó minőségű vizet szol-
gáltasson.

IX. Országos 
Víziközmű 

Szerelőverseny
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A Kunok Világtalálkozója 
huszonöt karcagi eseményé-
ből a huszonötödik volt a Var-
ró utcai Euro étkezde-étterem 
falán elhelyezett bronz em-
léktábla avatása. Ez alkalom-
mal is megadták a módját - a 
Györfi Sándor készítette mű-
alkotás előtt dr. Péter Lász-
ló irodalomtörténész emléke-
zett Csokonai Vitéz Mihály 
és a Varrók barátságáról, a le-
leplezést pedig nem kevesebb, 
mint négy férfiú – dr. Faze-
kas Sándor, Györfi Sándor, dr. 
Péter László és a tulajdonos, 
Szatmári János - „vitte végbe”  
szép számú érdeklődő előtt. 
Hát az biztos, hogy az idők 
során jelentéktelenné lett, mo-
gorva bagolyvárat régó-
ta nem érte ekkora meg-
tiszteltetés. Pedig öreg 
ház. Ahogy sejtjük Var-
ró János  nótárius, későb-
bi karcagi főbíró építtette 
még a 19.század elején. A 
nevezett úr annak a Var-
ró Istvánnak az unokája, 
aki 1744-45-ben a karca-
gi templomépítés és a re-
dempció előmenetelén is so-
kat fáradozott. Nótárius úr te-
hetsége szép vagyont eredmé-
nyezett, amit aztán a nótáriusi 
foglalkozással együtt a leszár-
mazottak is örököltek. Biz-
tosra vehetjük, hogy a családi 
portát – ami a mai Varró utca 
Kisújszállási úti sarkától a Fo-
rint utca sarkáig, dél felé pedig 
a Kováts Mihály Általános Is-
kola telke baloldali széléig ért 
– már Varró István Karcagra 
költözése (1735) idején birtok-
ba vették és azon épültek fel 
aztán a módos emberekhez il-
lő lakó- és gazdasági épületek. 

A fiúkat később is tanult 
embernek szánták, ott is talál-
juk őket nemzedékről nemze-
dékre a debreceni Kollégium 
(később „ref. főtanoda”) deák-
jai között. Jól felfedezhető csa-
ládi vonás még az ügyvéddé 
cseperedő Varrók vonzalma 
a literatúrához. Varró István 
megírta a templomépítés kró-
nikáját, a fia pedig - már mint 
nótárius és kerületi tisztviselő 
- hamar felfedezte az 1794 ka-
rácsonyán legátusként Karca-
gon prédikáló ifjú Csokonai 
Vitéz Mihályban a remek köl-
tőt és a kivételes embert. Cso-
konai is jól érezte ott magát, 
mert, ahogy a fiú Varró (II.) 
János évtizedekkel később pa-
pírra vetette, „oly annyi ősfivá 
lett” náluk, hogy az istentisz-
telet után „deák hosszú ruhá-
ban”, nem az oskolában kije-
lölt szállására, hanem a Varró 
házhoz ment és ott töltötte az 
ünnepet. Pár nap múlva aztán 
tréfás versben búcsúzott, meg-
írván abban boros fővel tett, 
balszerencsés szánkázásukat, 
ami miatt pár napot a karcagi 
boroshordó mellett volt kény-

telen eltölteni. A következő 
évben kezdődött a költő pes-
ti, pozsonyi, dunántúli időzé-
se a Diétai Magyar Múzsától a 
Lillával szövődött szerelemig, 
majd a csurgói tanítóskodásig. 
A lelkileg, testileg, anyagilag 
„padlóra került” költő 1800-
ban indult haza Somogyból, s 
valamikor a tavasszal ért Kar-
cagra. Persze újból a Varró 
ház vendége lett, sőt! - a csalá-
di emlékirat szerint - ott „két-
három hétig is mulatott” (idő-
zött). Hogy mit jelentett neki 
ez a pár hét, elárulja 1800.má-
jus 9-én papírra vetett  Vissza-
jövetel az Alföldről című ver-
se. Sajnos ez a barátság utol-
só dokumentuma. Néhány  év 

múlva előbb (1804-ben) Var-
ró János, pár hónappal később 
(1805. január 28-án) Csoko-
nai halt meg. A költő karcagi 
időzésének emlékét a két vers 
őrizte tovább, no  és a család. 
A tehetséges irodalomtörté-
nészként induló Varró Sándor 
(1849-1870) az addig ismeret-
len Csokonai verset, és a ke-
letkezéséről készült feljegyzést 
is publikálta a Vasárnapi Új-
ság 1865. októberi számában. 
Varró Sándor sajnos fiatalon 
elhunyt, és utód nélkül halt ki 
a másik férfiág is. A 19. század 
legvégén már nem éltek egye-
nesági  Varró leszármazottak 
a városban.

 A régi portát és több ma-
gánszemélynek adták el, míg 
a telek másik része a reformá-
tus egyházközség kezébe ke-
rült. Az épületeket az új tu-
lajdonosok részben lebontot-
ták, részben átépítették. Az 
„öreg Varró ház” tehát még 
a századelőn eltűnt, helyén 
utóbb dr. Kiss Mihály váro-
si tisztiorvos lakóháza állott. 
Ez az „ötvenes években” egy 
ideig tsz központ, azután pe-
dig „Micsurin”, a helyi úttö-
rőmozgalom székháza lett, 
míg le nem bontották. A he-
lyén épült fel a szakmunkás-
képző és a kollégium. Az ez-
zel szomszédos egyházi tulaj-
donú lakóépületet néhány éve 
szintén elbontották. Telkére a 
református egyházközség új 
közösségi háza került. Emel-
lett állt az az öreg bagolyvár, 
ami mára az Euro Kft. tulaj-
dona lett, s manapság már 
rá se lehet ismerni. Az egy-
kori lakóházat  kívül-belül 
rendbe hozták, a hozzáépített 
épületszárnyat étterem cél-

jaira rendezték be, s jelenleg 
diákétkeztetés folyik benne, 
ami igen praktikus, hiszen az 
épület telke három iskolaud-
varral is szomszédos. 

Szatmári János, az Euro 
ügyvezetője készséggel mu-
tatja meg az étkezdét, még a 
felújítás utolsó fázisában járó 
öreg lakóházba is bevisz. Be-
lülről jól látszanak az oszlopos 
tornác nyomai, a régi elrende-
zés is sejthető belőle.

- Még látszanak az oszlo-
pok – mutatja a gazda. - Va-
lamikor az 1800-as évek végén 
vagy a 20. század elején be-
falazták a nyitott gangot, így 
alakult ki ez az zárt folyosó, 
aminek a végén egy kis kamra 

nyílik a padlásfeljáróval, 
egyébként pedig két lakó-
szoba volt benne. Ezek-
nek a felújítása most van 
folyamatban.

Az építők megadták 
a módját. A lakószobák 
padlója jóval az utcaszint 
fölé emelkedik, aminek 
persze a ház alatt talál-
ható pince boltozata is az 

oka lehet. 
- A pincelejáró javítása-

kor 1827-ből való téglákat ta-
láltunk. Ezek vagy az építke-
zéskor, vagy egy későbbi ja-
vítás idején kerültek oda. A 
pince, amikor megkezdtük 
a munkát, tele volt szemét-
tel, meg lommal, a régi hor-
dódaraboktól a vászonfazé-
kig. Egyébként jó pince, nincs 
benne víz, szépek a boltívei 
is, úgyhogy be is rendeztük, 
és ahogy az kell, még hordó-
kat is hoztunk bele. Már javá-
ban alakult a pince, amikor 
lenézett egy ismerős és ő kér-
dezte tőlem először, tudom-e, 
hogy Csokonai Vitéz Mihály 
járt itt Varróéknál, mégpedig 
nem is egyszer. Még verset is 
írt erről. Hát ekkor néztünk 
utána jobban a Varró család-
nak és Csokonainak. A Varró 
István Szakközépiskola név-
adójára összegyűjtött anyag-
ból sok mindent megtudtunk. 
Ebből jött az emléktábla gon-
dolata. Felvettem a kapcsola-
tot a város vezetőivel, Györfi 
Sándor szobrászművésszel és 
a debreceni Csokonai Alapít-
vánnyal. Egy sikeres pályázat  
biztosított pénzt az emléktáb-
la elhelyezésére.

Szeptember végén tehát je-
let kapott Karcag város egyik 
irodalomtörténeti érdekessé-
get / hagyományt is rejtő épü-
lete. Szatmári János jóvoltá-
ból rövidesen belülről is bár-
ki megnézheti, de ha úgy jön 
ki a lépés, a pince  akár már  
mostanában megtekinthe-
tő. A tulajdonos előzetes idő-
pont-egyeztetés után minden-
kit szeretettel vár egy barátsá-
gos körülnézésre.

Elek György  

A Varró ház és vendége

tok nőttek, újabb és újabb gye-
rekek érkeztek és megalakult a 
legkisebbeket összefogó Topor-
gók, a nagyobbakat tömörítő 
Kopogók, és a haladókból ös-
szeállított Pántlika csoport. És 
azután nem volt megállás. Ma 
már öt gyermekcsoport van. 
A legkisebbek alig 3-4 éve-
sek, a következő korosztály (és 
csoport) az 5-6 éveseké, míg a 
harmadik csoport (a Nagy To-
porgók) már az átmenetet je-
lentik az óvoda és az általános 
iskola között. A Kopogók (a 
10-11 éves korú táncosok) 24-
en vannak és hát a legnagyob-
bak, a tízes éveik vége felé já-
ró Pántlika tagjai jelentik az if-
júsági csoportot. (Hatodikként 
a 2008-ban alakult és a napok-
ban Iringónak keresztelt fel-
nőtt tánccsoportot sorolhat-
nánk, de róluk majd máskor.) 
A nyár folyamán a táncosok 
csaknem minden fellépését 
végigkísérte a Pipás zenekar, 
amelynek vezetője, Bíró Atti-
la, 2008 januárja óta a Pántlika 
másik szakmai vezetője. 

- A Déryné csoportjai háza 
táján is eseményekben gazdag 
időszakot hozott a 2009. év – 
kezdi az események felsorolá-
sát Oroszné Millikhoffer Rita. 
- A tavalyi évben a Kopogók 
néptánccsoport nívódíjat ka-
pott a Jászkun Világ Művésze-
ti Szemlén. Nos, ezt a nívódíjat 
április 25-én a martfűi rendez-
vényről is elhoztuk. Egy dél-
alföldi táncot táncoltak a Ko-
pogók és óriási sikert arattak. 
A szakmai zsűri nagyon-na-
gyon meg volt velük elégedve, 
és nemcsak megyei, hanem or-
szágos szinten is kiemelték ezt 
a korosztályt, hogy mennyire 
tehetségesek és mennyire jók.

A tavaszi eredményes fellé-
pés után a Toporgók és a Ko-
pogók sikerekben bővelkedő 
tánctáborral kezdték a nyarat 
– június 15-től (a szülők, a Dé-
ryné és az Önkormányzat se-
gítségével) egy hétig Berekfür-
dőn táboroztak.

- Nyárnyitó rendezvénynek 
is nevezhetjük és sok-sok mun-
kával telt. Újabb koreográfiák 
születtek – a kisebbeknek egy 
rábaközi tánc, a nagyobbak-
nak egy kalocsai. A következő 
héten a Pántlika költözött ki a 
bereki táborba egy hétre és ve-
lük is nagyon eredményes he-
tet zártunk.

A Kunok Világtalálkozójá-
ra gondolva az idén elmaradt 
a május elsejei néptáncfeszti-
vál, de fellépésre azért anélkül 
is bőven volt lehetőség. Kezdő-
dött a sor a Birkafőző fesztivál-
lal, ahol mind a három csoport 
bemutatkozott – mindig a meg-
érdemelt sikerrel. A Birkafő-
ző után egy hétre következett a 
tiszaderzsi Kárász fesztivál.

- A Kunok Világtalálkozójá-
ra készülve folyamatosan pró-
báltunk a nyáron. A táborban 
összeállított és megtanult ko-
reográfiákat akartuk olyan 
szépen összedolgozni és fino-
mítani, hogy az színpadképes 
legyen. Meg is lett az eredmé-
nye.

A Főtéri randevú után kö-
vetkezett a Pálinkafesztivál 
Berekfürdőn, ahol a fürdő te-
rületén felállított színpadon lé-
pett fel a Kopogók és a Pántli-
ka. Aztán, augusztusban már 
Székelykeresztúr készülődött, 
mert a város fennállásának 
550. évfordulójára emlékez-
tek, az ilyen alkalmakat meg-
illető ünnepélyességgel. A fel-
lépők közé a Pántlikát is beik-
tatták, így aztán augusztus 6-
án a csoport Erdélybe utazott. 
Ha Oroszné Millinkhoffer Ri-
ta szavait csak annyiban idé-
zem, hogy „nagyon-nagyon-
nagyon meg voltak velünk elé-
gedve”, akkor sejthető, hogy 
székely atyánkfiai is fergete-
ges táncot láthattak. Az au-
gusztus másik nagy ünnepén 
– augusztus 20-án – debütál-
tak az új koreográfiák. A Ko-
pogók erre az alkalomra kalo-
csai viseletet kap kölcsön Kis-
újszállásról, ebben mutatták be 
a legújabb koreográfiát (ami 
bizonyára nívódíj közeli pro-
dukció lesz majd). Szent István 
napja sem zárta le a nyári fel-
lépéseket, mert szeptemberben 
megkezdődött a Kunok Világ-
találkozója rendezvénysoroza-
ta. A Pántlika, nyugodtan el-
mondhatom, a kiskunfélegy-
házi megnyitó egyik kimagas-
ló műsorát adta – a közönség 
látható elismerésétől kísérve. 
A hónap végén „Karcagra ért” 
a világtalálkozó. Itthon előbb 
a Polgármesteri randevún, az-
tán Kisújszálláson a Mihály 
napi vásárban, Berekfürdőn a 
szüreti fesztiválon, majd ismét 
Karcagon táncolt a Pántlika. 
Belefért még egy televízió-fel-
vétel is, a Duna TV Kívánság-
kosarában táncolt néhány pár 
három koreográfiát.

- Jó, mozgalmas nyár volt 
– foglalja össze az eseménye-
ket Oroszné Millinkhoffer Rita. 
- Aki megnézte a fellépéseket 
élőben, a Karcag tévében, vagy 
a televíziós bemutatkozást, az 
láthatta, mennyit fejlődtek a 
csoportok. Ezúton szeretném 
megköszönni a gyerekek tü-
relmét és kitartását, mert ha-
talmas nagy munka áll mögöt-
tünk és fantasztikus eredmé-
nyeket értünk el.

Ősztől pedig kezdődik az új 
szakköri év. A felkészülés az 
újabb koreográfiákra, újabb 
fellépésekre és az újabb elis-
merésekre. Jó munkát, további 
nagy lendületet és kedvet hoz-
zá.

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Néptáncosaink sikerei
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Az elmúlt években számos 
életrajzi ihletésű film készült 
híres zenészekről, énekesek-
ről. Említhetjük például az 
Elvis Presley, Ray Charles, 
vagy Jonny Cash életét fel-
dolgozó alkotásokat, és nem 
vitás, hogy ezek az embe-
rek komoly hatást gyakorol-
tak közvetlen zenei környe-
zetükre, sőt a modern ze-
nei irányzatok fejlődésére is. 
Az is vitathatatlan továbbá, 
hogy a rock and roll, hard 
rock, heavy metal, és bármi-
lyen furcsa, a későbbi rap ze-
ne gyökerei is messze a ’30-
as, ’40-es évekig nyúlnak 
 vissza, nevezetesen az auten-
tikus déli blues zenéig. 

Ennek bemutatására tett 
kísérletet Darnell Martin ren-
dező/forgatókönyvíró, aki-
nek Cadillac Records – Csillo-
gó fekete lemezek című filmje 
az idén tavasszal került a mo-
zikba. Martin arról a Leonard 
Chess-ről és a róla elnevezett 
Chicago-i lemezkiadóról ké-
szítette filmjét aki, és amelyik 
híressé tette Muddy Waters-t, 
Chuck Berry-t, Little Walter-
t, vagy épp Etta James-t.

A történet 1941-ben kezdő-
dik, amikor a szegény föld-
műves Waters fogja a gitár-
ját és felköltözik Chicago -ba, 
ami az USA blues zenészeinek 

egyik legnagyobb központja 
mind a mai napig. Még ebben 
az évben Chess megnyitja azt 
a klubot, ahol csak fekete ze-
nészek lépnek fel. Kettejük 
találkozása és sorsuk különös 
összefonódása révén jön létre 
a Chess Records, amely végül 
a világhír felé indítja el nem 
csak Muddy Waters-t, hanem 
szinte az összes akkori legna-
gyobb blues zenészt.

A film olyan színészeket 
sorakoztat fel, mint az Os-
car-díjas Adrian Brody, Jeff-
rey Wright, Mos Def, vagy 
a kiváló énekesnő Beyoncé 
Knowles. Ebből a felsorolás-
ból is látszik, hogy több ze-
nész, valamint zeneértő fi-
gura volt tagja a stábnak, és 

éppen ezért külön erénye 
a filmnek, hogy ha valaki 
hangszert fog egy-egy jelenet-
ben, akkor az nem áll ügyet-
lenül a kezében, és nincsenek 
mímelt ujjmozdulatok sem. 
Arról nem is beszélve, hogy 
Beyoncé olyat énekel a végén, 
hogy szinte meghasad az em-
ber szíve.

A Cadillac Records nem 
egy kifejezetten dokumenta-
rista alkotás, vannak benne 
apróbb pontatlanságok, kro-
nológiai hibák, és nem is a 
legnagyobb film ebben a mű-
fajban, de mindenképp han-
gulatos, és szórakoztató – 
már csak a zene miatt is.

Cselényi Csaba

Szeptember 10-én került sor 
a Karcagi Birkafőzők Ba-
ráti Társaságának legutób-
bi összejövetelére, amelyet 
a Csontos-tanyán rendez-
tek meg. Ilyen alkalmakkor 
a tagság az épp aktuális idő-
szak eredményeit summáz-
za, például beszámolnak ar-
ról, hogy ki, milyen rendez-
vényen szerepelt a főztjével, 
esetleg honnan, milyen dí-
jat hozott el, de szót ejtenek 
a közeljövőben várható fon-
tosabb eseményekről is. Így 
történt ez most is.

A találkozó legfontosabb 
témájának egy, a Szellemi 
Kulturális Örökség Igazga-
tósága által írott levél számí-
tott, amely arról értesítette 
a tagságot, hogy „A kunsági 
birkapörkölt karcagi hagyo-
mánya című jelölés ’A szelle-
mi kulturális örökség nem-
zeti jegyzéké’-re befogadás-
ra került.” Ez azt jelenti, hogy 
az igazgatóság a jelölést két 
független szakértői vélemén-
nyel együtt a nemzeti bizott-
ság tagjainak továbbította az 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumba. Ott hamarosan 
döntenek arról, hogy a karca-
gi birkapörkölt fel kerülhet-e 

A szellemi kulturális örökség 
nemzeti jegyzékére. (Megjegy-
zésre szorul, hogy az igazga-
tóság tevékenysége az UNES-
CO szellemi kulturális örök-
ség egyezményének hazai 
megvalósítása.)

Bartha László, a társaság 
elnöke lapunknak elmond-
ta, hogy Kolostyák Gyulával 
és Sinka Istvánnal már a ta-
valyi évben elindították a je-
lölési folyamatot: felvették a 
kapcsolatot az illetékes szer-
vekkel, majd pályázatot nyúj-
tottak be. Ennek az lett az 
eredménye, hogy az igazga-
tóság a végső anyagot forma-
ilag teljesnek találta, így lehe-
tett azt továbbítani a minisz-
tériumba.

A nemzeti bizottság soron 
következő ülésén, október vé-
gén kerül napirendre, ahol 
végre megszülethet a döntés. 
Amennyiben a jelölés pozitív 
elbírálásban részesül és felke-
rül az említett jegyzékre, úgy 
a bajai halászléhez hasonlóan, 
a karcagi birkapörkölt is kul-
turális örökségünk része, hun-
garicum lehet. Amint megszü-
letik a döntés, lapunk azonnal 
beszámol róla.

Cselényi Csaba

Hungaricum lehet 
a birkapörkölt

Muddy és a többiek

Azt pedig nem nehéz elkép-
zelni, hogy mi történik akkor, 
ha mondjuk Szeghalom, Me-
zőtúr vagy Tiszafüred jön ide 
segíteni 40-50 kilométerről. 
Azt mondják, hogy csak azt 
vonják el tőlünk, ami a külön-
böző járulékok és adóterhek 
csökkenése miatt elvonható. 
Ez nem így van. Direkt, külön 
elvontak tőlünk 350 millió fo-
rintot az ún. köztestületi tűz-
oltóságok támogatására. Amíg 
tehát nálunk csökken a költ-
ségvetés, addig a köztestület-
nél nő. Innentől kezdve egy le-
hetőség van – majd az önkor-
mányzatok megsegítik a sa-
ját tűzoltóságukat, ami a mai 
költségvetési viszonyok között 
igen irreális elképzelés. Hát 
ezért gondoltuk azt, hogy ha 
a parlamentben a kormány-
párti oldalon még nem jöttek 
rá, mit jelent ez az elvonás a 
mi munkánkban, akkor most 
döbbenjenek rá.

- Sikerült valami eredményt 
elérni?

- 2500-3000 fő közötti tűz-
oltó gyűlt össze, és a tűzoltó 
iskolából rengetegen ismerik 
egymást, mégsem volt valami 
vidám a hangulat. S ami kü-
lönleges volt még azt Bakondi 
tábornok, a korábbi kataszt-

rófavédelmi igazgató úgy fo-
galmazta meg, hogy ha együtt 
vonul ki az állomány és a pa-
rancsnoki kar, akkor az jelent 
valamit, arra oda kell figyel-
ni. Aztán persze a két ellen-
zéki párt vette át a petíciót. 
Ők kijöttek és kijött közénk 
dr. Fazekas Sándor polgár-
mester, országgyűlési képvi-
selő is. A két tárgyalás, ami 
megelőzte ezt a demonstrá-
ciót abban merült ki, hogy 
lássuk be, fogadjuk el és ha-
sonlók. Ott van a miniszter, 
ott van az államtitkár és ak-
kor ennyi a válasz a problé-
mánkra, hogy lássuk be, ért-
sük meg, fogadjuk el?! Jó! És 
akkor ki áll ki a lakosság elé 
jövőre, hogy most a tűzoltók 
nem tudtak kimenni segíte-
ni, mert aktuálisan nem volt 
üzemanyag, vagy mert nem 
volt pénzük megjavíttatni az 
elromlott felszerelést. Ez eb-
ben az elkeserítő. Ezért tör-
tént ez a nagy demonstráció, 
ami a magyarországi tűzol-
tóságok történetének eddigi 
legnagyobb ilyen eseménye. 
Megismétlem: amikor együtt 
megy ki az utcára a vezető és 
a beosztott, a munkaadó és a 
munkavállaló, erre már oda 
illik figyelni. Hát ebben bí-
zunk.

Elek György   

Folytatás az 1. oldalról

Tüntettek a tűzoltók

Október 16-án a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban újra megcsillanthatták 
tehetségüket idősek és fia-
talok a Kirakat- Ilyenek va-
gyunk című rendezvényen, 
amely immáron nyolcadik al-
kalommal került meghirde-
tésre.

A rendezvény koordináto-
ra Czimbalmos Ágnes szerint 
fontosak az olyan alkalmak, 
amellyel teret lehet biztosíta-
ni tehetséges emberek bemu-
tatkozásához.

C.Á: - A rendezvény tulaj-
donképp egy helyi Ki mit tud? 
A Jászkun Világ Művésze-
ti Szemle mintájára. A tehet-
ségkutatón kezdetben 26 év 
volt a felső korhatár, 2007-ben 
ezt megváltoztattuk 99 évre. 
Azóta megszűntek a generáci-

ós határok, akár a nagyszülők 
az unokájukkal együtt léphet-
nek színpadra. A Kirakat egy-
fajta kulturális seregszemle, és 
pontosan azért nincs zsűrizés, 
hogy senkinek ne vegyük el a 

kedvét a to-
vábbi sze-
r e p l é s t ő l . 
Ennek a ren-
dezvénynek 
az a lénye-
ge, hogy a 
fellépők és a 
közönség is 
egy kellemes 
délutánt-es-
tét töltsön el 
együtt.

A világot 

jelentő deszkákon bemutat-
koztak óvodás néptánccsopor-
tok, a Déryné Mazsorett cso-
portjai, a Dalma Dance Club 
növendékei, a hagyományos 
cigány kultúrát ápoló tánccso-
port. Énekeltek általános isko-
lai kórusok, amatőr énekesek, 
a művelődési ház Nótaklubjá-
nak nyugdíjasai, és verseltek 
fiatal és idősebb versmondók.

A tehetségkutatóval egy 
időben megnyílt a Kirakat ki-
állítás, amely helyi kézműve-
sek és amatőr alkotók munká-
it gyűjtötte csokorba.

A rendezvény megvalósulá-
sát a Nemzeti Kulturális Alap 
is támogatta.

Balogh Andrea

Tehetségek a Kirakatban
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Tisztelt Lakosság!

A háztartásokban keletkező konyhai - és 
kerti hulladékok legelőnyösebb kezelési mód-
ja a házi komposztálás, mely hazánkban is 
egyre több településen válik gyakorlattá. Eh-
hez speciális komposztálóedények vannak 
forgalomban, melyeknek helyigénye kb. 1 m2. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsá-
gi Környezetvédelmi Kft. szeretne pályáza-
tot benyújtani házi komposztálásra alkalmas 
edények beszerzésére. A pályázat benyújtásá-
nak feltétele a lakosság körében végzett előze-
tes felmérés, melynek célja a házi komposztá-
lásra való hajlandóság bemutatása. A pályázat 
pozitív elbírálása esetén az edények korláto-
zott számban, díjmentesen kerülnének kihe-
lyezésre. A megfelelő komposztálási tevékeny-
ség végzéséhez a program keretén belül folya-
matos tájékoztatást és segítséget nyújtunk.

Amennyiben Ön is szeretne részt venni a 
házi komposztálásban, úgy kérjük, hogy az 
alábbi kérdőívet kitöltve, szíveskedjenek ré-
szünkre visszaküldeni 2009. október 31-ig, az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Postai úton:
 Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
 5300 Karcag, Villamos utca 109/2
Személyesen:  
 Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. por-

tája (Városgondnokság portája)
 5300 Karcag, Villamos utca 109/2
 vagy: Karcag Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatal portája
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
E-mail:  kornyved@enternet.hu
Fax: 59/503-318
A témával kapcsolatos információ: 59/503-318

Kérdőív
1. Vállalná-e Ön a háztartásában a házi komposztáló edény használatát?

 Igen   Nem 

2. Egy háztartásban élők száma: ……fő

3. Részt venne-e házi komposztálással foglalkozó előadásokon/bemutatókon?

 Igen   Nem 

4. Az alábbiak közül milyen komposztálható hulladékok képződnek az Ön háztartásában?

 Zöldség, gyümölcs hulladék       fűnyesedék        gally  
 fűrészpor, faforgács         avar        kávézacc, teafilter 

5. Az Ön neve, címe, elérhetősége:

……………………………………………………………………………………………….

A válaszadás önkéntes, válaszával a munkánkat segíti. Köszönjük!

Sok a baleset az utakon!

Ahogyan azt már megszokhattuk, idén ismét egyik nap-
ról a másikra lehűlt az idő, beköszöntött az ősz. Ilyenkor 
megnövekszik a balesetek száma, tapasztaljuk, hogy he-
ti szinten szinte kétszer annyi történik, mint a nyári idő-
szakban. 

Az utóbbi hét során bekövetkezett balesetek jellegzetes-
sége, hogy sok a pályaelhagyással járó és a nem megfele-
lő követési távolság megtartásából eredő baleset. A jár-
művezetők egy része nem figyel oda a megváltozott út-
viszonyokra, nem ismeri fel az abban rejlő veszélyeket. A 
hőmérséklet csökkenésével, a vizes, sáros, falevelekkel teli, 
nyálkás úttesten való közlekedéskor megnő a jármű meg-
csúszásának veszélye, különösen fékezéskor, valamint út-
kanyarulatokban való haladáskor.

Helyes járművezetői magatartás, ha minél hamarabb fel-
szerelik a téli gumit, mert a nevétől eltérően nem szabad 
megvárni ezzel a hóesést, hiszen +7˚ alatt már nagyban 
romlik a nyári gumik tapadása. A járművezetőnek is al-
kalmazkodnia kell vezetéstechnikai szinten a megválto-
zott közlekedési környezethez. Óvatosabban kell a jármű 
gyorsítását, lassítását elvégezni, a fékpedált különös gon-
dossággal kell kezelni. Figyelni kell arra is, hogy az adott 
úton a KRESZ által engedélyezett legnagyobb sebesség 
megfelelő-e, vagy esetleg csak attól kisebb tempó az, amel-
lyel biztonságosan lehet haladni. A vezetéstechnikai hi-
bákból hamarabb baleset származhat pl. kisebb követési 
távolság, hirtelen gyorsítás és fékezés, útkanyarulat nagy 
sebességgel való megközelítése, útkanyarulatban való erő-
teljes fékezés, stb.

Kellő óvatosságot, és balesetmentes közlekedést kívá-
nunk!

Félidőhöz érkezett a táblavadász 
akció!

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr–főkapitányság 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága 2009. október 01. és 
2009. november 01. között meghirdette „Táblavadász” 
akcióját, mely megyénk teljes közúthálózatára kiterjed.

E közlekedésbiztonsági program lényege, hogy az állam-
polgárok közül, aki indokolatlannak tűnő, esetleg meg-
tévesztő KRESZ táblát észlel a megye útjain, az a tábla 
fotóját, vagy a beazonosításhoz szükséges helyszín pon-
tos leírását jutassa el 2009. november 01-ig az alábbi e-
mail címre: mbb.jaszmrfk@jasz.police.hu A program 
csakis jelzőtáblával kapcsolatos bejelentések megtételé-
re ad lehetőséget.

A pályázat félidejéhez érkeztünk. Ezidáig több jelzés is 
érkezett hozzánk, valamennyi tényleges adatot tartalmaz, 
igen elgondolkodtatóak, vagy éppen megmosolyogtatóak, 
de mindenképpen hasznos, hogy tudomást szereztünk ró-
la. Célunk a társszervekkel közösen, hogy biztonságosab-
bá tegyük útjainkat.   

Kérjük Önöket, nézzenek szét környezetükben, jelezzék 
felénk, ha balesetveszélyes táblahiányt vagy egyéb gondot 
észlelnek. 

A tett észrevételeket a határidő betartásával az alábbi 
formátumban kell a megadott e-mail címre elküldeni: 
- A hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csa-

tolása
- Fénykép nélküli kézzel megrajzolt vázlatot nem foga-

dunk el
- Fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt forga-

lomtechnikai probléma leírása
- A pályázatot gépelve vagy szövegszerkesztő programmal 

készítve jutassák el, és feltétlenül tartalmazza a készítő 
nevét, telefonszámát, levelezési címét.
A beérkezett pályaművek készítői között – a felállí-

tott bizottság értékelését követően – sorsolást tartunk, a 
tárgynyeremények átadása sajtótájékoztató keretében tör-
ténik, melyről az érintetteket levében értesítjük.

Mindenkinek bales etmentes közlekedést kívánunk!

A Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
közleményei

A múlt héten szombaton a 
Tesconál lévő körforgalom-
tól a karcagpusztai átjáró-
ig lezárt Kisújszállási úton 
rendezték meg a Duatlon Di-
ákolimpia Amatőr országos 
döntőjét. A versenyt lebo-
nyolító Sportszolgáltató Köz-
pont vezetője, Szepesi Tibor 
tájékoztatása szerint ez Ma-
gyarországon, ilyen formá-
ban először került megren-
dezésre.

- Az eddig látott diákolim-
piai döntőkön bárki indulha-
tott, aki oktatási intézmény 
tanulója. A rendezvény ne-
vében szereplő amatőr meg-
jelölés viszont azt jelenti, 
hogy az állhatott rajthoz, aki 
nem rendelkezik igazolással. 
Vagyis nem valamelyik egye-
sület tagjaként végzi az edzé-
seit, csak iskolai keretek kö-
zött versenyez. Régebben is 
voltak már itt diákolimpi-
ai döntők duatlonból, ahol 
1000-1100 versenyzőt fogad-
tunk, ám ez a mostani még-
is kuriózum lett. A szom-
baton Karcagon rajthoz állt 

több mint hatszáz versenyző 
az ország minden táját kép-
viselte, az általános iskolai el-
sőstől a végzős középiskolás 
korosztályig. És valamennyi-
en amatőr státusszal rendel-
keztek. Ez óriási előrelépés a 
sportág és a Diáksportszövet-
ség életében is.

A versenynapon sok száz 
versenyző és a velük érkezett 
tanár, szülő és egyéb kísérő 
népesítette be a Kisújszállási 
út lezárt szakaszát, amelyen 
az ötven fős rendezői csoport 

fedezete alatt folytak a ver-
senyek, ahogy az értékelés-
ben hallottuk: minden gond 
és sérülés nélkül, minden-
ki megelégedésére. Hazai hír 
még ezen felül, hogy a Duat-
lon Diákolimpia Amatőr or-
szágos döntőjén a kiskulcso-
si Kerekes Hajnalka az általá-
nos iskolás, a szintén karcagi 
Futó Tamás pedig a középis-
kolások kategóriájában orszá-
gos bajnoki címet ért el. Ezú-
ton is gratulálunk nekik.

Elek György

Duatlon országos döntő amatőröknek
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, 
ipari árammal, fúrott kúttal, sze-
relő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron alul 
eladó, ill. vállalkozásra is alkal-
mas. Budapesti csere is érdekel.  
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 költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
06/70-300-9730.
IV. emeleti 56 m2-es, erkélyes la-
kás részletfizetésre vagy meg-
egyezés szerint eladó. Tel.. 06/30-
507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 
100 m2-es családi ház eladó. 
(Padlófűtés, kandalló, műhely 
van.) Tel.: 59/401-447 (16 óra 
után).
Új építésű társasházban befe-
jezés előtt álló lakás eladó. Tel.: 
06/30-336-3854.
Tanya eladó melléképületekkel, 
2400 m2-es bekerített gyümöl-
csös kerttel. Villany, víz, köves-
út van. 25 q gátszéna eladó. Tel.: 
06/30-229-8516.
Karcag, Kisújszállási út 82. sz. 
alatti 3 szobás ház sürgősen el-
adó. I.ár: 8 M Ft. Érd: a helyszínen 
vagy tel.: 06/30-758-5619.
Régi típusú (részben felújított) 
családi ház eladó. Kg., Takács P. 
u. 11. Érd: a helyszínen vagy tel.: 
06/20-327-4525.
Eladó – bármilyen állapotú - kis 
paraszt házat keresek havi rész-
letfizetésre. Lehet komfort nélkü-
li is, lebontásra váró. Tel.: 06/20-
358-2348.
Eladó 2 szobás földszinti, felújí-
tott, most festett, parkettás, új 
konvektoros, új fürdőkabinos la-
kás. Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 
06/30-301-5886. 
Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 
26. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon, a városközpontban, 
a Madarasi út 16. sz. alatt eladó 
954 m2-es telken 100 m2-es felújí-
tandó ház műhellyel, hátsó épü-
lettel. Tel.: 06/30-393-9013.
Karcag, Bethlen G. út 41. sz. alatti 
kétszintes, 4 szobás, összkomfor-
tos, új építésű kertes családi ház 
eladó. Tel.: 06/30-517-2434.
Karcag, Délibáb utcán régi típu-
sú palatetős ház eladó (2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, közpon-
ti fűtés, veranda). Tel.: 06/30-218-
2827.

3 szobás, I. emeleti lakás eladó 
vagy kisebbre cserélném. Tel.: 
06/30-722-7127.
Garázs a Kaiser mögött kiadó. 
Tel.: 59/314-866.
Karcagon a Kisújszállási út 70/
c. sz. alatti ház eladó vagy Pest 
és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. U.itt cefre van 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben és 18 óra után).
Szolnokon, a Széchenyi város-
részen eladó v. hasznosításra ki-
adó II. emeleti részben felújított, 
egyedi hőfokszabályzós, erké-
lyes 51 m2-es 2 szobás, étkezős 
lakás. I.ár: 6.200.000 Ft. Garázzsal 
együtt is megoldható. Tel.: 06/30-
630-5803.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés, kevesebb baleset.. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas 
garázsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 
46. Tel.: 59/314-094.
Fűkaszáló gép és 1 db cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db 
irodai forgószék. Tel.: 0670/613-
6765.
42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: 06/30-647-7357.
16 részes Zsolnay teáskészlet el-
adó. Tel.: 06/30-384-0490. 
Eladó 2 db megkímélt állapotban 
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 sze-
mély részére 4*-os apartman 
hotelban eladó. Tel.: 06/30-583-
4708. 
200 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
1930-as évekbeli hálószobabútor 
(2 ágy, 2 szekrény, 2 éjjeli szek-
rény, 1 tükrös szekrény); 1 vitri-
nes szekrény (2,20 m hosszú); 1 
polcos és 1 akasztós szekrény; 
szőlődaráló; szőlőprés és mustfo-
koló eladó. Tel.: 06/30-586-8213.
Eladó 4 db Dunlop autógumi új, 
téli, sport: 185/65/14; 2 db nagy 
leánder; bőrdzseki; vesztern csiz-
ma; öltöny; ingek; esőkabát + 
nadrág; gumicsizma; bakancs; 
biblia; énekes könyv; papírpénz; 
fürdőszobatükör új. Tel.: 06/30-
995-6929.
A Tarattyó úton 3,3105 ha 
67,85 AK szántóföld eladó. I.ár: 
1.860.000 Ft. Tel.: 59/300-356.
„Hull a fának a levele” később a 
hópihe. Mindkettőre felkészülhet 
erős kötésű cirok- és vesszősep-
rűimmel. Kapható a karcagi pia-
cokon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
Tíz mázsa tavaszi árpa; szemes 
kukorica kis és nagy tételben, va-
lamint 3 fejes szovjet eke eladó. 
Érd.: Kg., Madarász I. u. 16/a.
Eladó 1 db gyalupad, 1 db üst-
ház. Tel.: 06/30-503-2884.

Eladó öntött birkafőző lábas, ké-
zi tolókocsi, 3 égős gáztűzhely, 
170-es jó állapotú öntöttvas für-
dőkád, vegyes tüzelésű bojlerrel, 
zárt zuhanyzó, fürdőkád paraván 
és 2 db 140x100 cm-es dupla ab-
lak üveg áron. Érd.: Kg., Szent L. 
u. 46.
2 db gyermek heverő eladó. Tel.: 
06/30-545-6653.
Kolónia szekrénysor, 4 részes, 
barna színű és 1 db csikó-spar-
helt, új állapotú eladó. Tel.: 06/20-
505-3467.
A Tégláskert I-be 35 sor szán-
tót bérbe adnék. Tel.: 06/30-835-
0953.
4 db új Dunlop téli sport autó-
gumi 185/65/14-es eladó. Tel.: 
06/30-223-3576.

Állat
Kiváló külső adottságokkal ren-
delkező 7 hetes sziámi cicák el-
adók. Tel.: 06/70-397-9127.

Szolgáltatás
Kedves Szülők! Karcagon, az 
Ágota u. 15. sz. alatt hamarosan 
nyíló családi napközinkbe várjuk 
szeretettel 2-10 éves korig gyer-
mekeiket. Amit kínálunk: csalá-
dias környezet, személyre szó-
ló gondoskodás, maximum 7 fős 
csoportok, rugalmas nyitvatar-
tás, egész napos és fél napos ellá-
tás, rendszeres, illetve időszakos 
játszóházi programok. Ha felkel-
tettük érdeklődésüket, hívjanak 
a 70/590-9540 vagy a 30/675-
6540-es telefonszámon.
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Öregek gondozását, takarítást 
vállalok. Tel.: 59/401-447 (16 óra 
után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást 
és felvágást vállalok hazaszállí-
tással vidékről is! Tel.: 06/30-336-
6142.
Vállalok özvegy, magányos sze-
mélyeknek – legyen idős néni 
vagy bácsi – bevásárlást, gyógy-
szertárba vagy postára menni. 
Magányos egyedülállók előny-
ben. Tel.: 59/400-802. 

Gépjármű
Eladó 300 kg-os gépkocsi után-
futó nagy magasítóval + zárt áru-
szállító fülkével. Ugyanitt 2 db 
komplett Simson kerék alumíni-
um abroncsú eredeti gyári kül-
lőkkel, valamint egyéb Simson 
alkatrészek is. Érd.: Kg., Szent L. 
u. 46.

Apróhirdetés

Kosárlabda

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Berekfürdő-Karcag – Tisza-
földvár 14:24 (3:12)

Jászberény, Jv.: Gábor L., Ta-
kács T.

Berekfürdő-Karcag: Vonáné, 
Bánhegyiné Bakó É. (6), Kovrig 
D. (3), Perge Zs., Illés-Sütő N., 
Pergéné Varga Zs., Cseke P. (2)

Cserék: Varga A., Szabó I. (2), 
Kiss A., Andrási Zs. (1) 

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

A tiszaföldvári csapat elleni 
mérkőzés első felében képtele-
nek voltunk gólt dobni. A nagy 
gólkülönbséget 4-re lefaragtuk, 
de a mérkőzés végére elfáradva, 
újra nagy gólarány alakult ki.

Jászfényszaru – Berekfürdő-
Karcag 17:20 (10:8)

Jászberény, Jv.: Berente L., 
Garamvölgyi M.

Berekfürdő-Karcag: Varga A., 
Bánhegyiné Bakó É. (2), Kovrig 
D. (5), Andrási Zs. (5), Cseke P. 
(3), Kiss A. (1), Illés-Sütő N. (1)

Cserék: Szabó I., Pergéné 
Varga Zs., Perge Zs.

A jászfényszarui lányok ellen 
már az elején felvettük a kesz-
tyűt, és „betonbiztos” védelem-
mel (Kiss A., Illés-Sütő N., Cse-
ke P.) álltunk ellen. A mérkő-
zés utolsó negyedében két bün-
tetőt hagytunk ki, elkapkodtuk 
az akcióinkat, ezáltal az ellenfél 
kerekedett felül. Támadójáté-
kunkban Andrási Zsófia emel-
kedett ki, és kiválóan helytállt 
fiatal kapusunk, Varga Anita. 

Két hete rendezték meg a 
Megyei Duatlon Diákolim-
piát Berekfürdőn. Ez volt a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola első 
sportversenye, amin a diákok 
máris remek eredményeket 
értek el. A sportolók minden 
korosztályban képviseltették 
magukat, fiúk-lányok egya-
ránt, a következő eredménye-
ket bezsebelve: V. korcsoport-
ban a leány és fiú csapat is el-
ső helyezést ért el, a csapatok 
tagjai: Saliga Viktória (3), Ba-
lajti Erika (4), Czebeczauer 
Debóra (5), Szepesi Balázs (4), 
Karsai Imre (6), Nagy Péter 

(7). VI. korcsoportban szin-
tén aranyérmet vihetett ha-
za mind a leány, mind a fiú 
csapat, közülük Futó Tamás 
egyéniben is megyei bajnoki 
címet szerzett. Csapattagok: 
leány: Cseke Petra (2), Gozso-
vics Éva (3), Szabó Blanka (4); 
fiúk: Futó Tamás (1), Kovács 
Máté (2), Nagy Attila (3). Az 
országos döntő október 17-
én, Karcagon lesz, ahol 16 ta-
nuló képviselteti magát. Test-
nevelőjük: Őrlős Zoltán, Rau-
schenbergerné Szabó Andrea, 
Tóth Barna.

Gratulálunk az eredmé-
nyekhez és további sok sikert 
kívánunk nekik!

Békéscsabán megkezd-
te szereplését a Karcagi SE 
gyermek leány csapata. A ta-
valy országos döntőbe ju-
tott csapatunk megilletődöt-
ten kezdett a csabai fiúk el-
len. Sorainkat rendezve vé-
gül remek játékkal sikerült 
az erős képességű ellenfél el-
len helytállni. A másik mér-
kőzésen biztosan nyert csa-
patunk.

Karcagi Oroszlánköly-
kök – Viharsarki Farkasok 
34:60 (6-19, 9-16, /4-7/, 6-8, 
9-11)

Rácz Lilla (7), Szabó Éva, 
Nagy Kitti (5), Lócsi Erika 
(12), Pintér Ágnes (2), Béres 
Ildikó, Lippai Anna (5), Mi-
hácsi Szimonetta (1), Fehér 
Mariann (1), Lócsi Enikő(1), 
Csikos Lilla

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Préri Farkasok 49:29

Rácz Lilla (6), Szabó Éva, 
Nagy Kitti (6), Lócsi Erika 

(13), Pintér Ágnes (1), Béres 
Ildikó, Lippai Anna (2), Mi-
hácsi Szimonetta (1), Fehér 
Mariann (10), Lócsi Enikő(9), 
Csikos Lilla (1)

Mezőberényben a második 
fordulóban rutinos játékkal 
mindkét fiú csapatot maga-
biztosan legyőzve az „A” cso-
portba jutott csapatunk.

Karcagi Oroszlánkölykök 
- Békés Karacs 72:25 (14-8, 
22-9, 15-4, 17-3)

Rácz L. (6), Nagy K. (10), 
Lócsi Erika (14), Béres I. (2), 
Lippai A. (17), Mihácsi Sz., 
Pintér Á., Fehér M. (11), Ló-
csin E. (9), Csíkos L (3).

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Gyulai Vidrák 73:19 (18-9, 
24-2, 10-4, 18-4)

Rácz L. (8), Nagy K. (10), 
Lócsi Erika (12), Béres I., 
Lippai A. (9), Mihácsi Sz. (4), 
Pintér Á.(4), Fehér M. (17), 
Lócsin E. (8), Csíkos L (1).

Edző: Őrlős Zoltán

Országos Gyermek Bajnokság

A református gimisek duatlon 
versenyen voltak
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Moziműsor
Október 24. szombat
 Görögbe 

fogadva
 Feliratos amerikai-

spanyol vígjáték
Október 27. kedd
 G-Force – 

Rágcsávók
 Amerikai film
Október 31. szombat
 Coco Chanel
 Feliratos francia életrajzi 

dráma
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2009.október 23. péntek-

hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcag - kisfilm
18.25  A Zene Világnapján 

II.rész
19.05  Nagykunásgi krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Lévai Kálmán 

tűzolt parancsnok
 Karcagi hírek - különki-

adás
 - Kun Hagyományok 

Napja
 - Konferencia a Szentan-

nai Napok keretein belül
 Háttér  Vendég : Antal 

Szabolcs
20.10  Egészségnap a Kórház-

ban

2009. október 27. kedd/szer-

da

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám
 Istentisztelet a Kunok I. 

világtalálkozóján
19.10  Megyei tükör
19.45  Karcag sport
 Karcag – Mezőtúr labda-

rugó mérkőzés

2009.október 29. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészségnap a Betániá-

ban
19.00  Pásztorok a Hortobá-

gyon
19.05  Nagykunásgi krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek - különki-

adás
 - Viharkárok Karcagon
 - Kutyamenhely
 - Fejlesztések a Kováts-

ban
 Háttér 
20.10  Városunk október 23-ai 

Ünnepi megemlékezése

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
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Anyakönyvi hírek
Születés

Bakó Erika – Seres István
Kg., Gyep utca 2. Máté
Szilágyi Szilvia – Csíkos Ist-
ván
Kg., Táncsics krt. 1-3. 
Ádám Dávid

Halálozás
Kóródi László
Kg., Tisza utca 16. (1942.)
Id. Mile Sándor
Karcag (1936.)

Karcag – Újszász 2:1 (0:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Bod-

ra, (Ágotkai, Nagy S.)
Karcag: Móga, Bujdosó, 

Orosz, Lévai, Varga L. (Ké-
ki), Erdei, Nagy D., Ebekeme, 
Nagy R., Sindel (Hajdú T.), 
Kardos

Játékos-edző: Orosz István
A nyolcadik percben Nagy 

R. 22 m-es bombája a felső 
lécről vágódott ki. A tizenket-
tedik percben vendégszöglet 
után Orosz megmozdulását 
szabálytalannak vélte a játék-
vezető. A 11-es büntetőt Ka-
tona jobb alsó kapufára lőt-
te. Az ötvenegyedik percben 
Ebekeme indította a bal ol-
dalon Nagy D-t, aki 13 m-ről 
a kapu közepébe lőtt (1:0). A 
hatvanhatodik percben Nagy 
D. lövését Kovács megfogta. 
A hetvenedik percben Czibak 
elfutott a jobboldalon, beadá-
sát Balogh kapásból a kapuba 
bombázta (1:1). A kilencvene-
dik percben Nagy R. szögletét 
az előre húzódó Kéki fejjel a 
kapu közepébe fejelte (2:1).

Jók: Bujdosó, Lévai, Nagy 
D., Erdei, Ebekeme ill. Szur-
may, Cziffra.

Méréz Zoltán: A helyze-
tek alapján megérdemelten 

 nyertek a hazaiak, de ha a 11-
est berúgjuk, akkor a döntet-
lent is elértük volna.

Orosz István: Gratulálok 
a csapatnak, ez férfi munka 
volt.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Újszász 1:2
Góllövő: Balla S.
U 13-as korosztály: Abony 

– Karcag 0:2
Góllövők: Kapitány M., 

Szabó E.
U 15-ös korosztály: Abony 

– Karcag 2:1
Góllövő: Lázók S.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Agrosprint Karcag II. - 
Tiszaörs 3:1 (2:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Sza-
bó S.

Karcag II.: Bartha, Kovács 
Cs., Méhes, Szabó I., Kovács 
I., Czinege, Varga J., Varga 
Zs., Bíró Cs., Oláh, Nagy D.

Cserék: Labonc, Gánya
Játékos-edző: Varga Zsolt.
Góllövők: Varga J. (2), Bí-

ró Cs.
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 23. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Október 24. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Október 25. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Október 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 28. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 29. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Október 30. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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Október 14-én egy Tarpai 
nevelőintézetből szökött sze-
mélyt fogtak el a rendőrök, 
aki ellen eltűnés, valamint 
garázdaság miatt is körözés 
volt kiadva. Gyanúsítottként 
történő kihallgatását köve-
tően a Kisújszállási lakásott-
honba szállították.

 
Október 15-én hajnalban 

egy helyi férfi szokásához hí-
ven ismét bántalmazta barát-
nőjét, aki ezúttal nyolc napon 
túl gyógyuló súlyos – orr-
csonttörés – sérülést szenve-
dett. A rendőrök az elköve-
tőt előállították, kihallgatták, 
majd bíróság előtt kell felel-
nie tettéért.

Október 18-án éjszaka 
egy helyi férfi tehergépkocsi-
val haladt a Szent I. sgt.-on 
a Kacsóh út irányából. Ami-
kor a Szent L. utcai kereszte-
ződéshez ért, lassított mert 
jobbra akart kanyarodni. Mi-
vel túl nagy ívben vette a ka-
nyart, ezért a kocsi bal olda-
li kerekei az úttest bal széle 
mellett lévő útárokba csúsz-
tak, és az autó a bal oldalá-
val beleborult az árokba. Sze-
mélyi sérülés nem történt, a 
kár 20 ezer forint. A vezetőt a 
rendőrök megszondáztatták, 

ami bizony alkoholos befo-
lyásoltságot mutatott, így ket-
tős vérvételre állították elő a 
sürgősségi osztályra. Az ittas 
férfi búcsút mondhatott a ve-
zetői engedélyének, mert azt 
a rendőrök elvették.

 
Október 18-án délelőtt egy 

helyi férfi személygépkocsijá-
val a Kígyó utcán a Dózsa Gy. 
út irányába haladt, s az útke-
reszteződéshez érve az „El-
sőbbségadás kötelező!” jelző-
táblát figyelmen kívül hagy-
ta és nem adott elsőbbséget 
a neki balról szabályosan ke-
rékpározó helyi asszonynak, 
így elütötte. A biciklis elesett 
és a mögötte gyermekülésen 
ülő gyermek beütötte a fejét 
az útburkolatba. A baleset so-
rán a gyermek nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérü-
lést szenvedett, a gépjármű-
ben 30 ezer forint kár kelet-
kezett.

Október 18-án délután a 
rendőrök három szolnoki la-
kásotthonból szökött lányt 
fogtak el, akik ellen eltűnés 
miatt körözés volt kiadva. 
Őket – kihallgatásuk után – 
visszavitték a nevelőintézet-
be.

Csütörtök délutánon-
ként a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola tornatermében 
edzést tartanak az Asztalite-
nisz Szakosztály pingpongo-
zói. Különböző életkorúak – 
10 éves kortól egészen a se-
nior korú versenyzők – ütö-
getik a labdát. A szakosztály 
újraindulása óta sok után-
pótlás korú gyerek látogatja 
az edzéseket. A legügyeseb-
bek bekapcsolódnak a verse-
nyekbe – országos- és terüle-
ti versenyek -, ahol igen szép 
eredményekkel büszkélked-
nek. Amint azt Péter László-
tól megtudtuk, fokozatosan 
bekapcsolódtak a régi játéko-
sok mellett a felnőtt korosz-
tályú asztaliteniszezők, így a 
tavaszi bajnokság végeztével 
a megyei bajnokságban sze-
replő csapatnak sikerült ki-
harcolni az NB III.-ban indu-
lás jogát. Így ősztől a felnőtt 
csapat az Észak-alföldi „A” 
csoportban szerepel a Nem-
zeti Bajnokság harmadik vo-
nalában. Csapat tagok: Ko-
vács Sándor, Dr. Farkas Béla, 
Szlovik Ferenc, Csornai Csa-
ba és Péter László. 

A szakosztály ezúton kö-
szönetét fejezi ki az önkor-
mányzat és az Agro-Hungá-
ria Kft. anyagi- és erkölcsi tá-
mogatását, amely lehetővé 
tette a feljutást. A csapatnak 
a célja a biztos bennmaradás, 
ezért sikerült leigazolni Sku-
máth István szolnoki aszta-
liteniszezőt, aki sok-sok éves 
NB I.-es tapasztalattal ren-
delkezik. Az első négy fordu-
lóban már 3 pontot szerzett a 
csapat. 

A következő bajnoki mér-
kőzés 2009. október 24-én 10 
órakor a Kováts Mihály Ál-
talános Iskola tornatermében 
lesz. Jánoshida lesz az ellen-
fél. A szakosztály vezetői és 
versenyzői kérik az asztalite-
nisz iránt érdeklődők látoga-
tását, hogy megjelenésükkel 
és szurkolásukkal segítsék a 
hazai csapatot. 

Az NB III.-as mérkőzések 
részletes eredményei meg-
találhatók az interneten is: 
www.moatsz.hu honlapon. 

B. I.

Asztalitenisz
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Filmvetítés
Az 1956-os Forradalom 

és Szabadságharc 
tiszteletére.

Szilágyi Andor - 
MANSFELD

2009. október 23. 
(péntek) 17 óra

A belépés díjtalan!
Helye: Karcagi Ifjúsági 
Ház emeleti nagyterem


