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

Két éve volt az a demonst-
ráció, amikor a karcag-ti-
szafüredi vasút által érin-
tett települések vezetői, pol-
gárai, és a vasutasok szót 
emeltek a „kis piros” meg-
maradásáért, mert azt, gaz-
daságtalanságra hivatkozva, 
megszüntetésre ítélte a kor-
mány. Sikerült is némi hala-
dékot elérni. A szaktárca, ha 
jól emlékszem, újabb gaz-
daságossági vizsgálatokat 
ígért. Most újból kezdődik. 
Újból napirendre került a 
személyszállítás kiiktatása, 
megszüntetése az országban 
összesen vagy ezer kilomé-
ter hosszú vasútvonalon. És 
ez érinti a karcagi-tiszafü-
redi vonalat is. Az egymás-
nak feszülő akaratokban a 
kormány és az ellenzék igen 
eltökéltnek látszik. Mi vár-
ható tehát? - kérdeztük el-
sőnek az országos és városi 
történésekről nyilatkozó dr. 
Fazekas Sándor polgármes-
tertől.

- Ahogy hallottuk a hírek-
ből, Magyarországon össze-
sen 33 vasútvonalon szűnne 
meg a személyszállítás és ez 
a karcag-tiszafüredi szárny-
vonalat is érinti. Meggyőző-
désünk, hogy ez a vasút élet-

képes. Van rajta forgalom, 
igénybe veszik a környező te-
lepülések lakói és a karcagi-
ak is. A kormány eltökéltnek 
látszik, de mi is eltökéltek va-
gyunk, küzdeni fogunk ér-
te. Az önkormányzat már el-

fogadott egy tiltakozó hatá-
rozatot és napirendre fogja 
tűzni ezt a kérdést. Ha nem 
használ a szép szó, akkor de-
monstrációt fogunk szervez-
ni. Most tájékozódunk arról, 
hogy a vasutassztrájkok és 
más önkormányzatok lépé-
sei milyen irányba mutatnak, 
és várom, hogy az országgyű-
lés mikor tűzi a napirendjére 
ezt a kérdést. Én garázdálko-
dásnak tartom ezt a magyar 

jelennel és a magyar jövővel. 
A vidék rombolásának abba a 
sorába illeszkedik, ami elve-
szi a falvaktól a postát, az is-
kolát és azután a vasutat. Te-
hát mindenképpen káros és 
Karcagnak a térségben betöl-

tött szerepét is nagyon nega-
tívan érinti. Még a lehetősé-
gét sem hagyják meg annak, 
hogy a MÁV esetleg valami-
lyen új szerelvény beállítá-
sával vagy takarékos üzem-
móddal, más menetrenddel 
próbálja meg fenntartani a 
közlekedést. A város és a kis-
térség részéről is a leghatáro-

Vasút, utak, kaszinó és virágpiac
A polgármester válaszol

Folytatás a 4. oldalon

Az idei őszről megkérdezett 
gazdálkodók nehéz helyzet-
ről beszélnek. Ott van először 
is a csapadéktalan, pontosab-
ban igen rapszodikus esőkkel 
lefolyt esztendő, ami elfogad-

hatóan indult, de a tél a még 
röpkének is alig nevezhető ta-
vasz után nyári melegbe for-
dult. Egy hét alatt eltűnt a víz 
a földekből, s áprilistól kezd-
ve alig volt csapadék. Aratás 
előtt többször esett kisebb eső, 
s egy alkalommal 60 millimé-
ter is lehullott, de aztán – egé-
szen október elejéig – másfelé 
jártak az esőfelhők. Ősz elejé-
re a talaj felső rétegei teljesen 
kiszáradtak. Ez megkönnyí-
tette ugyan a betakarítást, de 
nagy mértékben hátráltatta a 
következő évet megalapozó 
talajmunkákat, illetve a már 
földbe került mag (pl. a felénk 
most felfutóban levő repce) 
kelését. A szántás, a talajmun-
kák csak rögösen, porosítással 
voltak megvalósíthatók – hal-
lom Kiss Mihály gazdálkodó-
tól -, ráadásul nagy mennyisé-

gű többlet üzemanyag felhasz-
nálásával, de még így is mes-
sze elmaradt a kívánalmaktól. 
Egy hónapja körül már írtuk, 
hogy sokan leálltak a szántás-
sal, és várták az esőt. Október 

elején ez hál’ Istennek el is ér-
kezett, s a néhány nap alatt le-
hullott 40 milliméternyi csa-
padék megmentette az őszi 
szántást és a vetést. A határ, 
mondhatni, azonnal benépe-
sült, a felpuhult, omlós talajon 
azonnal megindult a munka. 
„Nagyon könnyű most szán-
tani, tökéletesek a magágyak” 
- mondják. Tehát a gazdák tel-
jes gőzzel szántanak, vetnek. 
Az árpa már a földben van és 
folyik a búza vetése, ahol meg 
korábban „szárazba” vetet-
tek, már „sorzik” a vetés. Ami 
„befogta” az a repce, mert az 
őszi aszály miatt itt Karcag 
környékén több mint egy hó-
napos késésben van. Az idő-
járás függvénye, hogy ki tud-
e telelni. Van egyéb gond is 

A Nagykunsági Környe-
zetvédelmi Kft. az év máso-
dik felében vezette be a „ház-
hoz menő” szelektív hulladék-

gyűjtést. Az új módszer lénye-
ge, hogy a háztartások két, 
erre a célra kiadott (sárga és 
barna színű) zsákban különít-

hetik el a még újrahasznosít-
ható, illetve a ház körül, kert-
ben keletkező zöld hulladékot. 
A zsákokat az e célra kidolgo-
zott hulladéknaptár szerint, 
előre megjelölt időpontokban 
szállítja el a kft. gépjárműve. 
Az új lehetőséget annak idején 
a Hírmondó is ismertette. Az 
első három hónap tapasztala-
tairól Balajti József ügyvezető 
igazgatót kérdeztük.

- A szelektív hulladékgyűjtés 
azért nagyon fontos és szüksé-
ges, hogy minél nagyobb men-
nyiségű hulladékot tudjunk el-
teríteni a lerakótól. Jól felfogott 

Nehéz helyzetben 
a gazdálkodók

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 6. oldalon

Szelektíven

A Nagykun Karcagi Állatvédő Egyesület aktivistái mára 
szépen megtisztogatták az elhagyott vágóhíd kutyamenhely 
számára átadott épületét és környékét, és az áramellátást is 
megoldották. A kitakarított épületben boxokat alakítottak 
ki és jelenleg már húsz kutya számára nyújt menedéket az 
egykori koplaltató.
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Közéleti szilánkok

Cinkelt 
kártyák

Az elmúlt héten – bár szaporod-
tak az influenza vírusról szóló hírek 
– két, kártyával kapcsolatos hírre 
figyeltem föl a közéleti híradások-
ban. Az egyik egy valóságos, az ún. 
szociális kártyával függött  össze. 
A másik egy képletes, az MSZP vá-
lasztmányi ülésén, Gyurcsány Fe-
renc által ismételten kijátszott kár-
tyalap, a „rasszista és fasiszta” ve-
szélyről.

A két kártyának csupán annyi kö-
ze van egymáshoz, hogy mindkettő 
kissé „cinkes”.

(Ha nem is váltanak ki olyan tár-
sadalmi pszichózist, mint a vakci-
na pro- és kontrája, mégsem ve-
szélytelenek.) A szociális kártyá-
ról nem is nagyon szólnék; annyi-
ban volt az érdekes, hogy Ferge 
Zsuzsa szegénységkutató szocioló-
gus után, a monoki polgármester-
rel purparlézó borsodi cigányvajda 
is cinkesnek nevezte a szociális kár-
tyát, mondván, vissza lehet élni ve-
le. Ugyanúgy pénzre válthatják, el-
adhatják stb. ,stb. – nem old meg 
semmit. Ő nem népszerűsíti, külön-
ben is, ez csak azoknak üzlet, akik 
elkészítik ezeket a kártyákat.

Hát, igen. Ez is egy megközelítés, 
és logikája is van, de eléggé gyanús 
ez a merev elzárkózás. Ki kell pró-
bálni, mert lehet pozitív hatása. Er-
re miért nem gondol?

Ami sajnos a Gyurcsány által - 
ki tudja már hányszor? – kijátszott 
kártyalapra nem mondható el. Vá-
lasztmányi beszédének az „ébresz-
tő demokraták!” passzusa arról a 
leplezetlen ellenszenvről árulkodik, 
ami ismét alantas és durva válasz-
tási kampányra enged következtet-
ni. Indirekt módon ráhúzni a fasisz-
ta jelzőt mindenkire, aki máskép-
pen gondolkodik a magyarságról, 
a nemzetről és helyzetéről, mint ők, 
az úgymond szocialisták, már nem 
csupán rágalom és a hazugság ka-
tegóriájába tartozik. Kár, hogy nem 
látta a „Jelöletlen tömegsírok” c. új 
magyar dokumentumfilmet, ame-
lyet a Hír Tv–ben november 1-jén 
este is vetítettek. (Amit egyébként 
a karcagi Kenyeres Gyula, szege-
di TISZApART filmstúdiója készített 
az év elején. (A megrázó erejű film 
a 65 évvel ezelőtti délvidéki atro-
citásokról szólt. Amikor is Tito par-
tizánjai Magyarkanizsán és Marto-
noson kegyetlenül megkínoztak, 
majd kivégeztek több tucat magyar 
embert. A kivégzettek egy részét a 
Dunába,  legtöbbjüket pedig a sa-
ját maguk által kiásott gödrökbe 
dobták, és jelöletlenül takarták be 
a fagyos novemberi göröngyökkel. 
Ezeknek az áldozatoknak nem volt 
semmi bűnük, csupán az, hogy ma-
gyarok voltak. A civil lakosság tagjai 
voltak, különböző foglalkozásúak – 
de a jugoszláv partizánok végig - a 
pincékbe hurcolástól a kivégzésig – 
fasisztáknak nevezték őket.

- ács -

HÍREK
Meghívó

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk Önt és családját a 
Városi Csokonai Könyvtár ol-
vasótermébe a 2009. november 
7-én (szombaton) 10 órakor 
kezdődő könyvbemutatóra, 
amelyen a mesterszállási Ko-
vács János könyvtáros és kul-
túrtörténész Nagykunsági tü-
kör című esszékötetét mutat-
juk be a szerző részvételével.

Gyermekeink 
Mosolyáért Alapítvány
A Gyermekeink Mosolyá-

ért Alapítvány nevében szeret-
ném megköszönni mindazok-
nak, akik támogatták alapítvá-
nyunkat személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával. A felajánlott 
összeg idén 45.753 Ft. 

Köszönettel a kuratórium 
elnöke

Türke Jánosné

A Magyar-Kazak Bará-
ti Társaság közzéteszi, hogy a 
2008. évi helyi iparűzési adó 
1%-ából a Karcag Város Kép-
viselő Testületének 30/2005. 
(X. 26) rendelete 7.§ (3) bek. 
alapján befolyt felajánlások 
összege 76.594 forint. Ezen 
összeget az egyesület hagyo-
mányőrző és kulturális ren-
dezvények támogatására hasz-
nálja fel.

Dr. Fazekas Sándor
elnök

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.

 

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
november 22-én fél háromkor

a Déryné Művelődési Központban
magyarnótákkal, operett részletekkel és táncdalokkal.

Új cd-jét bemutatja:
Dr. Fehér Eszter

az éneklő háziorvos,
a Duna tv kívánságkosár műsorának művésze.

Szintén új cd-jét bemutatja:
Karcagi Nagy Zoltán.
Közreműködik még:

Terjéki Kata táncdalokkal
és a Nasmiye hastánc csoport.

Jegyek már kaphatók 600.- és 800.- Ft-os áron.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban gombász 

szakkör indult, melyhez várjuk a csatlakozni vágyók jelent-
kezését.

A foglalkozásokat minden héten pénteken 17-18 óra között 
tartjuk, előre láthatóan 2010. június közepéig.

Részvételi díj: 500 Ft/hó/fő.
18 év alatti tanulók számára ingyenes a részvétel. Ismerte-

tésre kerülnek Magyarország területén fellelhető fontosabb 
ehető és mérges gombák – mintegy 200 faj – különös tekin-
tettel a környékünkön előfordulókra.

Jelentkezni lehet a 30/325-7724-es telefonszámon, vagy a 
helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Képzés – 
katonáknak
Civil összefogással, egy 

norvég pályázati támogatás 
elnyerésével megszerveződött 
a „Katonák Munkaerő-piaci 
Reintegrációs Képzési Prog-
ramja” címet viselő projekt.

A projekt norvég képzési 
tapasztalatok és anyagi támo-
gatás felhasználásával, a pro-
jektben résztvevő civil szer-
vezetek és a honvédelmi tárca 
erőforrásainak igénybevételé-
vel, a civil munkaügyi szerve-
zetek, a piaci szféra ajánlásai-
nak becsatornázásával lendü-
letet kíván adni a problémát 
kezelni képes képzéseknek.

A képzési program népsze-
rűsítése érdekében a régió-
ban november 6-án (pénte-
ken) 17 órakor tartunk tájé-
koztatót.

Helye: Karcag, Dózsa 
György út 5. (Déryné Műve-
lődési Központ).

Szita Róbert

Születésnapot 
ünnepelt az Idősek 

Klubja

Sindely Imre nyugal-
mazott honvéd őrnagy 85. 
születésnapját és közelgő 
névnapját ünnepelte 2009. 
október 27-én.

A klubtagok nevében 
kívánunk neki nagyon jó 
erőt, egészséget, sok örö-
met és boldogságot.

Meghívó
A daganatos betegek helyi szervezete szeretettel meghív-
ja Önt és kedves családját, barátját, ismerősét 2009. no-
vember 15-én (vasárnap) „Add a kezed, mi segítünk” cí-
mű rendezvényére.
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. eme-
leti díszterme.
Program:
14:00 „A PET/CT a daganatos betegségek diagnosztikájá-

ban”
 Előadók: Bogdán Natália és Somogyi Georgina, a 

budapesti Pozitron Kft. tudományos munkatársai
15:00 Szalai István: „Hogyan használjuk testünket rendel-

tetés szerint?”
 Egy gyógyult beteg életviteli tanácsai Etka Anyó 

módszereivel
16:00 Hagyományos közös séta a főtéren az Angyalos kút-

hoz
A séta elindítója és a rendezvény fővédnöke: dr. Fazekas 
Sándor polgármester, országgyűlési képviselő. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Meglepetésre is számíthat!

az idei őszön. Egy másik is-
merős gazdálkodó emlegette 
valamelyik nap, hogy a várt 
6,3 milliós bevétel helyett 1,5 
millió forintja lett, és most 
tele van adóssággal. A válság 
minden vonalon érződik. A 
terményeknek nincs áruk, a 
gazdáknak ezért nincs pén-
zük, pedig indítani kéne a jö-
vő évet. Kellene a pénz a mű-
trágyát megvenni, kifizet-

ni a talajmunkák költsége-
it (üzemanyag), bérleti díjat 
kell fizetni. Ráadásul lett ez 
a géppályázat is, amivel na-
gyon sokan új gépeket vásá-
rolnak. Ezeket november 30-
ig kell megfinanszírozni. A 
termény viszont áll, leesett az 
ára. Úgyhogy – vélekedett az 
ismerős – nagyon nagy ku-
tyaszorítóban van most a ma-
gyar gazdatársadalom.

Elek György 

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Isko-

la nevelőtestülete és Szülői Kö-
zössége tisztelettel és szeretet-
tel meghívja Önt és kedves csa-
ládját, 2009. november 21-én 19 

órai kezdettel az iskola 
Őszi Alapítványi báljára 

az intézmény tornatermébe.
A rendezvény bevételével a Kis-
kulcsosi Általános Iskola Fejlesz-
téséért Alapítványt támogatjuk, 
mely az iskola udvarán épülő te-
niszpálya építéséhez járul hozzá. 

Belépő 4.000 Ft/ fő
A műsorban fellépnek az isko-

la tanárai és diákjai. A zenét a DI-
OPTRIÓ együttes szolgáltatja. Az 
ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. 

gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és ér-
tékes nyereményekkel várja Önt 

a tombola.
Kérjük részvételi szándékát 

2009. november 18-ig jelezze!
Érdeklődni az 59/503-126-os te-

lefonszámon lehet.

Nehéz helyzetben a gazdálkodók
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Halottainkat látogattuk 
meg hétvégén. Mindenszen-
tek napja alkalmat adott ar-
ra, hogy szeretteink, roko-
naink, barátaink emléke újra 
közelebb legyen hozzánk, és a 
szeretet, a szomorúság együtt 
szorítsa össze szívünket. Szép 
hétvége volt. Az időjárás ke-
gyes volt a temetői zarándo-
kokhoz, a karcagi temetők is 
megteltek látogatókkal. Így 
tettem magam is, kilátogatva 
a Déli, Borjúdűlő és Szívos te-
metőkbe. No, de… Időnként 
aztán eltűnik a kegyeleti han-
gulat! Vasárnap este karcagi 
ismerősöm hívott telefonon, 
elmondva, hogy időnként az 
elhunytakhoz méltatlan meg-
nyilvánulásokat látott a teme-
tőbe ritkán járó földijeinktől. 
Az hagyján, hogy a fenntartó 
felhívása ellenére – miszerint 
a Déli és a Borjúdűlő temetők 
zárva lesznek a gépjárműfor-
galom elől - vasárnap is autó-
karavánok kerülgették egy-
mást. Erre még magyarázat 
lehet a távolság, vagy a moz-
gáskorlátozott látogató sze-
mélye. De azt már nehezebb 
megérteni, hogy az autók-
ból időnként harsány zeneszó 
bömbölt, vagy éppen a sírok 
közül vastag nevetés csapott 

föl! Nem hiszem, hogy illem-
kódex kellene a temetők láto-
gatásához, egy minimális be-
látás viszont elkelne. A legkö-
zelebbi látogatáskor sem ké-
ső.

Ennyi bevezető után a 
parlamenti hétről. Kedden 
egész napos maratoni szava-
zás volt a 2010-es költségve-
téshez beadott módosítások-
ról. A legfontosabb tételek-
ről már beszámolt az orszá-
gos sajtó, a karcagi javaslatok 
sorsáról következő lapszám-
ban számolok be. A hétfői 
nap megint az interpellációké 
volt, több ezek közül az új tí-
pusú influenza elleni védőol-
tás ügyével foglalkozott.

Az MSZP-s Schwarz Tibor 
az influenzaoltás fontosságá-
ról beszélt, meg arról, hogy 
a Fidesz választói nem akar-
ják beoltatni magukat, pedig 
a vírus őket is megfertőzhe-
ti. Ezt egy felmérés eredmé-
nyére hivatkozva közölte. Saj-
nálkozott, hogy a médiában 
kampány folyik az oltás el-
len. Székely Tamás egészség-
ügyi miniszter váratlanul el-
mondta, hogy nagyon fontos 
az influenza elleni védőoltás. 
A H1N1-téma az interpelláci-
ók során is felbukkant. Előbb 

Mikola István mondta el, 
hogy nagyon fontos az influ-
enza elleni védőoltás. Sajnál-
kozott, hogy a sajtóban kam-
pány folyik a védőoltás ellen. 
Mindezért a kormányt hibáz-
tatta, megemlítve, hogy ko-
rábban Székely Tamás minisz-
ter is úgy nyilatkozott: nem 
oltatja be magát. Erre válaszul 
az egészségügyi miniszter el-
mondta, hogy nagyon fontos 
az influenza elleni védőoltás, 
és hogy pár fideszes képviselő 
nem akarja beoltatni magát. 
Kupper András fideszes kép-
viselő szerint a kormány nem 
tájékoztatta kellően az influ-
enzaoltás fontosságáról az is-
kolákat, az orvosokat és a la-
kosságot. Újra jött az egész-
ségügyi miniszter és elmond-
ta, hogy nagyon fontos az 
influenza elleni védőoltás, a 
kormány pedig félmillió szó-
rólapon, tízezer plakáton és a 
háziorvosoknak tartott felvi-
lágosításokon tájékoztatott az 
influenza elleni védőoltás fon-
tosságáról.

Még szerencse, hogy az in-
terpellációk ideje csak egy 
óra hossza, különben valaki 
még most is az oltás fontossá-
gáról beszélne.

Varga Mihály

Oltás ellen beoltva?

Tűz a 4. számú főútvonal 
mellett

Október 22-én, 15 óra 11 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre, mely szerint a 4. 
számú főútvonal mellett, a 
Téglagyári-tó környékén el-
száradt aljnövényzet ég. A 
helyszínre 2 gépjármű-fecs-
kendő vonult 8 tűzoltóval, 
így 2 D sugár segítségével 
15 óra 37 percre eloltották a 
lángokat.

Megdőlt fa 
Október 23-án, 14 óra 10 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 
Kosár Karcagra, a Jókai ut-
cába, ahol egy nagy méretű 
fa megdőlt, ezzel az utca for-
galmát illetve lakóházat ve-
szélyeztetett. A tűzoltó egy-
ségek az emelőkosaras gép-
jármű segítségével, motoros 
fűrésszel és kéziszerszámok-
kal megszüntette a veszély-
helyzetet.

Közlekedési baleset 
Október 24-én, 7 óra 24 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 

Gyorsbeavatkozó a 4. számú 
főútvonal 167. kilométer-
szelvényébe, ahol egy Toyo-
ta Corolla és egy Ford Mon-
deo típusú személygépkocsi 
frontálisan ütközött, majd 
egy Volvo típusú nyerges-
vontató is beléjük rohant. A 
baleset során az egyik sze-
mélygépkocsi felborult és 
kigyulladt. A tűzoltó egysé-
gek vízsugárral oltották el. 
A másik személygépkocsiba 
3 fő beszorult, őket kéziszer-
számokkal szabadították ki, 
illetve áramtalanították a 
járműveket és megszüntet-
ték az üzemanyagfolyást, 
majd a helyszínelést követő-
en megszüntették a forgal-
mi akadályt. A mentés és 
helyszínelés idején teljes pá-
lyás útlezárás volt az érintett 
szakaszon. Az eset során 3 
fő szenvedett könnyebb sé-
rüléseket. 

Lakásba hatoltak be az 
egységek Karcagon

Október 24-én, 10 óra 24 
perckor kérték a segítségün-
ket Karcagról, a Táncsics 

körút egyik emeletes házá-
ból, ahol egy idős személy 
a lakásában rosszul lett, és 
hozzátartozói nem tudtak a 
lakásba bejutni. A helyszín-
re érkező tűzoltók zártö-
rés módszerével a lakás ajta-
ját kinyitották, a helyszínt a 
hozzátartozóknak átadták. 

Segítségnyújtás 
Október 26-án, 9 óra 32 

perckor a püspökladányi 
tűzoltók kérték a segítsé-
günket, mivel a Petőfi utcá-
ban egy nagy méretű fa ve-
szélyesen megdőlt, és a ren-
delkezésükre álló eszközök-
kel nem tudták a veszélyt 
elhárítani. A karcagi magas-
ból-mentő gépjármű 13 óra 
7 perckor hagyta el a káreset 
helyszínét. 

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

2009. november 14-én (szombaton) 19 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központban

A KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
HANGVERSENYE

„SZIMFONIKUS TÁNCOK OPERÁKBAN, 
OPERETTEKBEN” – válogatás Rossini, Brahms, 

Dvořak, Erkel, Offenbach, Lehár, Strauss műveiből.
Vezényel: Pazár István

2009. november 11-én (szerdán) 10-17 óráig a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központban

TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLÁK BÖRZÉJE – 
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS

A meghívott kiállítók: Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Túr-
keve, Kenderes, Törökszentmiklós, Szolnok, Kunhegyes, 
Tiszafüred, Püspökladány, Eger városokban működő kö-
zépiskolák, valamint a Karcagi Ifjúsági Ház, az ADU Cse-
pel Vállalkozói Szakközép és Szakiskola és az Észak-Alföl-
di Regionáli Munkaügyi Központ Karcagi Kirendeltsége.

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

lakossági fórumra hívja és várja a körzet lakóit.

Időpontja: 2009. november 16. (hétfő) 16:30 kezdettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Kisegítő 

Iskola), Kisújszállási út 45.
Téma: - Rózsa Sándor, a város jegyzője tart tájékoztatót a 

Polgármesteri Hivatal munkájáról.
- Környezetvédelem – hulladékgazdálkodás: Balajti Jó-

zsef ügyvezető igazgató ismertetője az adott témában.
- Karácsonyi könyvvásár. Nagy Mihályné könyvtár 

igazgató mutatja be a város új kiadványait vásárlási le-
hetőséggel egybekötve.

- A körzet képviselőjének beszámolója a 2009. évi mun-
káról.

A résztvevők között tombolatárgyak sorsolására kerül 
sor.

Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő

Facsemeték a csemetekertből
Tisztelt Karcagi Lakosok!
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 

Csemetekertjében lehetőség van facsemete beszerzésére a 
lakosság részére. A közterületre kerülő csemeték ingyene-
sen elvihetők, magánterületre pedig térítés ellenében. Az 
árjegyzék és egyéb felvilágosítás a Csemetekertben szemé-
lyesen, vagy az alábbi telefonszámon kapható: Béres Attila 
erdész Tel.: 06/30-676-7377.

A facsemeték közterületre történő kiültetése ellenőrzés-
re kerül!

V. Ö. Városgondnoksága

2009. november 7-én (szombaton) 16 órától

Márton napi mulatság
a Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagytermében

Liba-toll készítés, és írás libatollal.
Márton napi szakácskönyv nyomtatása.

Textil libuska varrás.

Valamint 18 órától TÁNCHÁZ, melynek szünetében liba-
zsíros kenyér és tea kerül az asztalra.

A táncházat vezeti: Nagy Emese
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November 2-án Nagytisz-
teletű Koncz Tibor vezető lel-
kész, vallástanár és Nagytisz-
teletű Nagy Béla lelkész, veze-
tő vallástanár foglalták össze 
eddigi tapasztalataikat, amelye-
ket a szeptemberben újraindult 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolában szereztek 
az eddig eltelt két hónap alatt. 

Az iskola szellemiségében 
nagy változást jelentett mindez 
a négyszázhatvan diák és kö-
zel negyven tanár számára. Az 
Egyház, mint fenntartó magas 
szakmai és szellemi követelmé-
nyeket támaszt az iskolában fo-
lyó oktatás és nevelés számára.

Nt. Koncz Tibor először a re-
formátus vallásoktatás keretei-
re utalt, mely szerint az ember 
a test, a szellem és a lélek egy-
sége. A hitoktatás és a vallás-
tanítás különbségeire világí-
tott rá: az előbbi az alsóbb osz-
tályokban a bizalomkeltés és a 
kötődés megalapozása, az utób-
bi már a felnőtté válásra, a cse-
lekedetekre utal. Ezután Nt. 
Nagy Béla elmondta, hogy úgy 
látja, a karcagi középiskolások 
nagyon fegyelmezetten visel-
kednek, s órákon is érdeklődés-
sel figyelnek és jegyzetelnek. 
Azok, akik vallásos előképzett-
séggel rendelkeznek, bátrabban 
kérdeznek. A vallástanárnak 
nagyon felkészültnek kell len-
ni, hogy hiteles válaszokat ad-
hasson akár természettudomá-
nyos, akár történelmi vagy mű-
vészeti kérdésekre. A vallásórá-
kon kibontakozik a diákok hite 
a Teremtőről, a Megváltóról, s 
ismeretük a kutatható termé-
szetről, irodalmi és művészeti 
alkotásokról.

Kialakult az áhítatok rend-
je: minden hétfő a református 
nagytemplomban kezdődik, s 
a további napok első órái is egy 
gondosan és egységesen elő-
készített áhítattal indul, amely 
egy rövid bibliai idézetből, an-
nak magyarázatából és egy ah-
hoz kapcsolódó imából áll. A 
tanulók megkapták a Bibli-

át és az Énekeskönyvet. amely-
ből egy-egy verset minden al-
kalommal elénekelnek a temp-
lomban. A tantestület számára 
is elkezdődtek a bibliaórák álta-
lában hetente egy alkalommal, 
ahol először az egyházi ünne-
pek jelentőségéről esik szó.

A megjelentek kérdéseire is 
válaszoltak a kör előadói. El-
mondták, hogy mivel a diákok 
nagy hányada nem részesült 
vallásos nevelésben, mindent 
az alapoktól kell kezdeni. Ez 
felzárkóztatást jelent, de min-
denki meg tudja tanulni a meg-
beszélt, lejegyzetelt anyagot, az 
egyháztörténetet és a bibliais-
meretet. Mindez magába foglal-
ja az egymásra figyelést, a gon-
dolkodtatást, az értékítéletet és 
az erkölcsiséget. Az iskolában a 
református vallás oktatása mel-
lett római katolikus vallásokta-
tás is folyik. Nagy Béla vallás-
tanár hangsúlyozta, hogy nincs 
erőszak, így az ifjúság az első 
alkalomtól kezdve elfogadta a 
más szellemiséget. A gimnázi-
um tanulóit nagyon jó diákse-
regnek nevezte.

A kör összejövetelén szó volt 
még a lelki gondozásról, a vi-
selkedés korrigálásáról, a tudás 
értékéről, az elért kiemelkedő 
eredmények templomi kihirde-
téséről az ifjúságnak, a vallás 
jelenlétéről életünkben, a Mes-
siás című debreceni kiállítás-
ról, a kedvező visszajelzésekről, 
a templomba járásról. Remél-
hető, hogy később a református 
szellemiségnek óriási jelentősé-
ge lesz, amelyet, többek közt, az 
évek múlva sorra kerülő érett-
ségi találkozókon lehet majd le-
mérni.

Felhívjuk a kör tagjainak fi-
gyelmét a Csokonai Könyv-
tárban november 7-én sor-
ra kerülő könyvbemutatóra és 
a Karcagi Szimfonikus Zene-
kar közkedvelt táncokat előadó 
koncertjére november 14-én a 
Déryné Művelődési Központ-
ban. Mindenkit szeretettel hí-
vunk!

V. Gy.

Református szellemiség
zottabban tiltakozunk a vas-
út megszüntetése ellen.

- Ha már közlekedés… Van 
itt két közút is. Mindjárt a 
városban a Kisújszállási út, 
ami egyre inkább a régi, a fel-
újítás előtti bucsai országútra 
emlékeztet, de nem külömb az 
igen nagy forgalmat lebonyo-
lító karcag-madarasi út sem. 
A 4. sz. főút pedig csak hab 
a tortán. Mindhárom orszá-
gos fenntartású út, amiknek 
a felújítására hosszú eszten-
dők óta vannak ígéretek. Leg-
utóbb a madarasi utat jelöl-
ték ki felújításra, ám ami ja-
vítgatás történt az úgy tűnik 
Bereknél megállt, és egyéb-
ként is  messze „nem az igazi”.

- Igen, útjavítások voltak 
a madarasi úton, bár igazá-
ból a felújítására várunk. Ez 
az esztendő a felújítás terve-
zésével telt el, és a munkák 
láthatóan nagyon lassan ha-
ladnak. Azt szokták monda-
ni, hogy nagyon lassan jut-
nak el az uniós pénzek a ma-
gyar gazdaságba. Hát erre 
a madarasi út sorsa lehet a 
legjobb példa. Javítások vol-
tak rajta ugyan, de az érde-
kes lesz, ha jövőre beindul a 
felújítás és akkor a javított 
szakaszokat valószínűleg fel 
fogják majd marni. A többi 
állami kezelésű mellékútról, 
mint a mondott Kisújszállá-
si út vagy a Tilalmasra vivő, 
ne is beszéljünk, mert mind 

a kettő kriminális állapotban 
van. Pozitív fejleményekről is 
szeretnék beszámolni – a 4. 
sz. főút Kisújszállást elkerülő 
szakaszának az építése bein-
dult, bár lehet jobb lett volna 
a fejlesztési munkát Fegyver-
nektől folytatni.

- Ilyenkor ősszel szokott in-
dulni a városi útalapok bur-
kolása és a már meglévők kar-
bantartása. Az idén is várha-
tó ez a munka?

- A városi utak esetében 
már felmértük az igényeket 
és előkészítés alatt áll az új 
útalapok leburkolása is, vi-
szont előreláthatólag majd 
a jövő esztendőben valósul 
meg. A közbeszerzési eljárás 
olyan hosszú, hogy ez más-
képp nem lehetséges. Szeret-
nénk, ha a belterületen elké-
szült útalapok szilárd burko-
latot kapnának.

- Másfajta építkezés is van, 
ami befejeződni látszik. Az 
egyik a munkaügyi központ 
épülete, ami nagyon jól mu-
tat a Madarasi úton, bár meg 
kell jegyeznem, az utcai kör-
nyezetet nem ártana az új 
épülethez igazítani.

- A munkaügyi központ új 
épülete valóban elkészült, je-
lenleg a birtokbavétel és az 
átköltözés van folyamatban. 
A kirendeltség vezetője, Do-
mokos Gyula úr arról tájé-
koztatott, hogy az elkövetke-
ző hetekben, december elejé-
re meg is fog történni. 11-di-

ke körül lenne az ünnepélyes 
átadás.

- A régi úri kaszinó, ami-
ben most van a Munkaügyi 
központ, tehát hamarosan ki-
ürül. Mi lesz a további sorsa?

- A városközpont rekonst-
rukciójában szerepel az épü-
let külső felújítása és a testü-
let határozatot hozott arról, 
hogy az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény céljaira fogjuk felhasz-
nálni. Ez azonban egy későb-
bi időpontra tolódik, mert a 
múzeumnál egy nyertes pá-
lyázat eredményeképp belső 
felújítás kezdődik, és hát ad-
dig a múzeumot is el kell he-
lyeznünk valahol. Elképzel-
hető, hogy ebbe az épületbe 
kerül. Előkészületben lévő 
döntésről van szó, de biztos, 
hogy az egykori úri kaszinó 
nem marad üresen.

- Némi átalakítás a piacnál 
is történt, hisz a virágpiacot a 
Szent István sugárúti oldalról 
a zsinagóga mellé telepítették 
át. Visszakerül majd, vagy ez 
lesz a végleges helye?

- Ez még nem dőlt el. Nyil-
ván a legjobb lenne díszbur-
kolattal ellátni azt a részt ott 
a régi virágpiacnál, ám en-
nek anyagi vetületei van-
nak, és egyelőre nincs meg 
rá a pénz. Tehát üres marad, 
de azt hiszem, hogy a közle-
kedést így jobban elősegíti, 
jobban átlátható a kereszte-
ződés.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Október közepén olyan 
szerencsés meglepetés ért 
bennünket, hogy a régi Ugo-
csa megyében, annak is ma 
Kárpátaljához tartozó ré-
szén voltunk kerékpárral ki-
rándulni, és egy igazi kun fa-
lut találtunk. Ugocsa, a tör-
ténelmi Magyarország egyik 
legkisebb vármegyéje volt. 
Két járása közül a Tiszántú-
li, a folyó felőlünk, tehát Kar-
cag irányába eső oldalán fe-
küdt. Itt, az Avas hegység lá-
bánál található Szőlősgyula, 
melynek telepítése, vélhető-
en a középkori Káta nemzet-
ség által, 1337 és 1396 között 
történt. Szabó István, Ugocsa 
megye című monográfiája 
szerint, 1862-ben 394 magyar 
református lakosa volt, 1910-
ben pedig, 747 fő volt népes-
sége. 1989-es adat szerint, 
1321-en lakták a színmagyar 
falut. Jelenleg kb. 1500-an 
vannak, mind magyarok, és 
ahogy a helybeliekkel beszél-
gettünk, kun származásuk-
nak ma is tudatában vannak, 

és arra büszkék! Híres sző-
lő- és gyümölcstermesztésük, 
borukat messzi vidékekre el-
viszik. A központban régi, 
középkori gótikus templom 
emlékeztet az alapítás korára, 
mellette kis fa harangláb lát-
ható. A jó módról árulkodó, 
rendben tartott porták, és a 
nagy, modern házak, mind a 

helyiek dolgosságát dicsérik. 
Számunkra, itteni kunoknak, 
Szőlősgyula egy igazi, elfe-
ledett érték, arra buzdítunk 
mindenkit, hogy keresse meg 
az ottani kunokat és vegyük 
fel velük a kapcsolatot. 

Fazekas János
Dr. Fazekas Sándor

Egy igazi kun falu a Felső-Tisza vidéken

A szőlősgyulai református templom

Anyanyelvi Napok a Györffy-ben
A Györffy István Általános Iskola 2009. november 16 - 

20-a között Anyanyelvi Napokat rendez.
Programok:
November 16. (hétfő) Iskolai olvasóverseny az alsó tagozatos 

tanulók részére
November 17. (kedd) 14:00 órától Bemutató irodalom óra az 

5.c osztályban.
Téma: Mesét írunk - szövegalkotási gyakorlatok a nem szak-

rendszerű órák tervezéséhez.
Tanít és az előadást tartja: Radóczné Bálint Ildikó, az Apáczai 

Kiadó tankönyvszerzője.
November 20. (péntek) 14:30 órától Irodalmi délután - szülő-

föld és anyanyelv a költészetben.
Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk rendez-

vényeinkre!

Vasút, utak, kaszinó és virágpiac
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Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya-Egészséges Gyermekekért” 

Alapítvány és
a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálat
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2009. november 07-én, szombaton 14,00 órakor 
kezdődő

OVI GÁLÁRA,
amely a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

földszinti termében kerül megrendezésre.
A gálán városunk minden óvodájából műsorral 
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2009. októ-
ber 28-án ke-
rült megren-
dezésre immá-
ron hetedik al-
kalommal az 
Országos Vízi-
közmű Ügyfél-
szolgálati Ver-
seny Budapes-
ten a Fővárosi 
Vízművek lebo-
nyolításában. A 
Nagykun Víz- 
és Csatornamű 
Kft. első alka-
lommal képvi-
seltette magát a 
rangos szakmai megmérette-
tésen.

Az eseményen 21 szolgálta-
tó cég képviseltette magát. A 
versenyzők az egynapos, de 
maratoni hosszúságú – 9:30–
19:30 – versenyen elméleti és 
gyakorlati felkészültségük-
ről adtak számot. A Nagykun 

Víz- és Csatornamű Kft. 3 fős 
csapata 9. helyezést ért el.

Kálmánné Nagy Mária a 
cég ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy akár csak a 
szerelő verseny, ez a megmé-
rettetés is jó alkalom volt a 
szakmai tudás felmérésére, 
az esetleges hiányosságok fel-

tárására, és kap-
csolatok kiépíté-
sére. Ezen szak-
mai versenyen 
való részvétel 
és tisztes helyt-
állás nagyban 
hozzájárul ah-
hoz, hogy a tár-
saság a fogyasz-
tói számára kor-
szerű, gyors, ha-
tékony, pontos, a 
mai kor igénye-
inek megfelelő 
színvonalú ügy-
félszolgá lat ta l 
álljon rendelke-
zésre.

VII. Országos Víziközmű 
Ügyfélszolgálati Verseny

Az ügyfélszolgálati verseny résztvevői 
díjkiosztás után, balról: Kállainé Dancs 

Erzsébet, Makai Csaba, Oszlánczi 
Józsefné.

A szerelő versenyen résztvevők gyakorlati 
feladatmegoldás után, jobbról: Magyari 
József, Andrási István, ifj. Sebők József.

No, nem a világháború, ha-
nem a harmadik Vale Of Tears 
nagylemez. Itthon kevesen 
tudják, hogy ez a karcagi ze-
nekar, a maga műfajában már 
hosszú évekkel ezelőtt beírta 
magát a magyar heavy metal 
történetébe, azon belül is a sú-
lyosabb, extrémebb 
vonulatot képviselve. 
A szaksajtó és a kö-
zönség már az előző, 
Destined For Desola-
tion című albumu-
kat is jól fogadta, de 
a jelek szerint a mos-
tani Illdisposed Inner 
Interest (Rosszindu-
latú belső érdek) cí-
met viselő korongot, 
még sokan fogják az 
egekig magasztalni – 
ahogy az már meg-
történt az egyik ve-
zető hazai magazin-
ban is.

Hogy pontosan 
mit takar a lemez címe, azt 
nem tudom megmondani, vi-
szont a zenét hallgatva, és a 
szövegeket olvasva el tudok 
képzelni néhány utalást a mai 
embert körülvevő, egyre ri-
degebb, önzőbb, technokrata 
társadalomra. Talán ezt is alá-
támasztja az album borítója, 
amelyet az a  Havancsák Gyu-
la tervezett, aki számos világ-

hírű zenekar lemezén is dol-
gozott már. 

A kilenc szerzeményt tar-
talmazó anyag hihetetlen 
súllyal szólal meg. Nem vé-
letlen, hiszen a harmadik le-
mez minden zenekar életében 
meghatározó jelentőségű. Itt 

aztán minden aprólékosan ki 
lett dolgozva, úgy zeneileg, 
mint hangzásilag. A szélvész 
gyors tempókat néha meg-
szaggatják belassult részek-
kel, akusztikus betétekkel, hi-
deg, ipari hangzású effektek-
kel – így is jobban kiemelve 
egy-egy dal mondanivalóját. 
Személyes kedvenceim kö-
zé tartozik például a Wired-

up Minds, The Clock Is Tic-
king, vagy egy régebbi szám, 
a Lost Reality újraértelmezé-
se. Hátborzongató az 1956-
os rádióadás részletével indí-
tó Termination Point is, ami-
ben a dobok olyan hatást kel-
tenek, mintha egy gépágyú 

szólalna meg a hall-
gató közvetlen köze-
lében, de a Diapora-
ma szólóbetétje sem 
kutya, amit Oláh 
Zsolt (Remorse) gi-
táros legenda köve-
tett el, mint vendég-
zenész.

Mindent összevet-
ve, a maguk műfajá-
ban egy kiváló CD-
vel jelentkeztek ezek 
a fickók. Ennek el-
lenére nem ajánlom 
mindenkinek a Vale 
Of Tears új lemezét. 
Csakis az extrémebb 
zenei stílusok kedve-

lőinek fog tetszeni, hiszen a 
zenei önkifejezés teljesen más 
szintjén mozognak, ellentét-
ben a ma elfogadott rádióba-
rát trendekkel. 

De még itt utoljára meg-
jegyzem, hogy a hangszeres 
tudás, a kiváló megszólalás, és 
a lemez elementáris hatása vi-
tathatatlan!

Cselényi Csaba 

Itt van a harmadik

Az év egyik legjelentősebb 
helyi eseménye volt, hogy a 
gimnázium hatvan éves álla-
mi múlt után visszatért a re-
formátus egyház fenntartásá-
ba. A nyár folyamán megtör-
tént az épület átadása, majd 
az ünnepélyes tanévnyitó, s 
hát a régi-új intézmény indu-
lását általában élénk érdek-
lődés és – hogy is mondjam 
– hírmozgás kísérte. Most 
újabb hírek nyomába eredve 
kerestük fel Koncz Tibor lel-
kipásztort, az egyházközség 
vezető lelkészét.

- Hogyan értékelhető az in-
tézmény első két hónapja?

- Nem mondhatnám, hogy 
a szeptemberi indulás zökke-
nőmentes volt. Sőt, elmond-
ható, hogy számunkra is nem 
várt problémákkal, gondok-
kal és kihívásokkal indult, de 
meg kell mondanom, hogy a 
tantestület és a diákság na-
gyon jól reagált ezekre a gon-
dokra. A beindulás nehézsé-
gei egyfelől fakadtak szak-
mai gondokból, másfelől pe-
dig az idő rövidsége okozott 
problémákat. Például a meg-
rendelt táblák a gyártó csú-
szása miatt később érkeztek. 
Ide tartozik még, hogy au-
gusztus hónap végén két ta-
nárunk is bejelentette a tá-

vozását, és nagyon nehéz volt 
őket pótolni. A mostani álla-
potban azonban meg vannak 
tartva az órák, megrendezés-
re kerülnek a különböző ese-
mények és az ünnepek. Ki-
alakultak azok a közösségek 
is, amelyeknek az iskolát vin-
ni, menedzselni kell. Úgy ér-
zem, rendeződtek a sorok.

- Úgy hallottam, hogy a no-
vember 2-iki áhítaton új igaz-
gató személyéről történt beje-
lentés.

- Így igaz. A presbitéri-
um, mint fenntartó testület, 
szeptembertől kezdődően fi-
gyelemmel kísérte az isko-
la működését és munkáját – 
komolyan véve a visszajelzé-
seket is. Értve ezalatt azokat, 
amiket a városból, a megyei 
szintű médiából, vagy akár 
az egyéni szintű visszajelzé-
sekből hallottunk. Mégpedig 
azt, hogy a beindulás körüli 
problémáknak nemcsak kül-
ső, hanem belső kiváltó okai 
is voltak. Ezt nekünk meg 
kellett vizsgálni és ellenőriz-
ni, nem akartunk a levegőbe 
vagdalkozni. Segítséget nyúj-
tott ehhez az egyházkerület-
nek, mint felettes hatóságnak 
a komoly szakmai vizsgála-
ta is. Ezt összegeztük az ok-
tóber 22-én tartott gyűlésün-

kön, és ez alapján úgy gon-
doltuk, hogy megköszönve 
igazgató úr komoly munká-
ját, az új időszakhoz egy má-
sik személy lenne alkalma-
sabb. Ezt a személyt az októ-
ber 31-én tartott gyűlésen ne-
veztük meg és neveztük ki. Ő 
pedig az iskola korábbi igaz-
gatója, Juhászné Zsadányi Er-
zsébet, akit megbízott igaz-
gatói státuszba helyeztünk. 
Ezt a vátozást jelentettem be 
a november 2-i hétkezdő áhí-
taton.

- Hogyan, mivel folytatódik 
a tanév?

- Az oktatási feladatok mel-
lett a novemberrel kezdő-
dő időszak elsőrendűen a be-
iskolázás ideje. Ilyenkor kell 
végiggondolni a beiskolázá-
si szakcsoportokat, a beisko-
lázás módját, a megmutatko-
zásnak a módját és miként-
jét. Ebben már lépéseket tet-
tünk. Aztán következnek a 
nagy ünnepkörök, az advent 
és a karácsony, amikor egy 
egyházi iskolának a gyüleke-
zet felé is meg kell magát mu-
tatni. Ez lehet adventi koncert 
vagy irodalmi est, vagy egy 
közös karácsonyi ünnep. En-
nek a megszervezését az isko-
lának kell vállalnia.

Elek György

Új igazgató a Református Gimnáziumban
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Október 17-én Budapesten, 
a terem-harcművészeti köz-
pontban került megrendezés-
re a K-3 interklub versenye. A 
karcagi Thai-box teamet négy 
versenyző képviselte: Szűcs 
Tibor, Szűcs Roland, Szűcs 
Patrik és Bakos János. A K-
3 egy vegyes harci rendszert 
takar, ami egy magyar talál-
mány – a kick- és thai-box ál-
lóharc technikák és földharc 
elemek színesítik. Amint azt 
ifj. Gyarmati Imrétől megtud-
tuk, minden karcagi verseny-
ző remekül teljesített. Jól érez-
hető volt mindegyikük küz-
delmében, hogy kiváló az ál-
lóképességük. A korábban 

elvégzett kemény edzésmun-
ka újra minket igazolt. Sajnos 
Szűcs Roland mérkőzésének 
végeredménye vitatható, mivel 
a bírák a budapesti fiút hoz-
ták ki győztesnek, miközben 
a mérkőzés döntetlen szin-
tű volt és jött az extra menet, 
ahol Roland végig irányított 
és legyűrte ellenfelét. Bakos 
János a versenynap leggyor-
sabb KO-jával nyert a nyírsé-
gi ellenfelével szemben. Szűcs 
Tibor remek és szoros küzde-
lemben győzött, majd az ext-
ra menetben az állóképessé-
gével felülkerekedett, betartva 
az edzői utasításokat.

B. I.

A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Testnevelés és 
Gyógytestnevelés Munkakö-
zössége október 7-én 11. alka-
lommal szervezte meg a „Kelj 
fel Jancsi” játékos sorversenyt 
nagycsoportos óvodás gyer-
mekek, és játékos kedvű szü-
leik részére.

Az óvodákban már he-
tekkel ezelőtt készültek az 
óvó nénik és a gyermekek a 
sportversenyre, alakították a 
csapatokat és igyekeztek mi-
nél gyorsabban végre hajtani 
a feladatokat.

A versenyhez ismét a Zöld-
fa úti óvoda biztosította a szé-
pen feldíszített pályát.

Az óvoda udvarát lelkese-
déssel fűtött őszi délutánon a 
város óvodásai és a szurkolók 
töltötték meg. A gyermekek 
és szüleik jó hangulatban, vi-

dáman versenyeztek, össze-
mérték ügyességüket, gyor-
saságukat. A legfürgébbnek 
a Zöldfa úti és a Csokonai úti 
óvoda csapata bizonyult, így 
holtverseny alakult ki a két 
óvoda között. Végül a döntő 
verseny után a Csokonai úti 
óvoda vihette el ismét a „Kelj 
fel Jancsi” kupát.

Gratulálunk a Csokonai úti 
óvoda csapatának és nevelő-
testületének!

Rendezvényünket támogat-
ta Karcag Város Önkormány-
zata, a „Gyermekünk mo-
solya – Egészséges gyerme-
kekért” alapítvány. Az ered-
ményhirdetés során minden 
kis versenyző a Tőkés Kerá-
mia Kft. által kiégetett érme-
ket vehették át. A kupa elké-
szítésében segítséget nyújtott 
a VARÁSZ- GRAVÍR Kft. A 
verseny sikeres lebonyolítá-

sában a testnevelő kollégák 
közreműködtek.

A sorverseny után Karcagi 
Nagy Zoltán és Andy gondos-
kodott a résztvevők jó kedvé-
ről.

A délután a gyermekek 
megvendégelésével folytató-
dott, melyben segítségünkre 
volt az Essen Kft. és az óvo-
dák szülői közösségei.

A pálya kijelölésében és ki-
alakításában közreműködött 
a Sport Szolgáltató Központ 
képviseletében Szepesi Tibor 
és Szabados László.

Megköszönjük támogató-
inknak, hogy adományikkal, 
hozzájárulásaikkal igyekez-
tek emlékezetessé tenni a 11. 
„Kelj fel Jancsi” játékos gyer-
mek sorversenyt.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
testnevelési mk. vez.

érdekünk is ez, mert az igen 
drágán és költségesen megépí-
tett hulladéklerakó kapacitását 
felesleges olyanokkal terhelni, 
amiknek más kezelési módjuk 
is lehetséges. Az újrahasznosít-
ható hulladékok esetében pe-
dig ugyancsak komoly gazda-
sági érdek is, hogy valóban is-
mét hasznosításra kerüljenek 
az ipari körforgásban. A kísér-
leti gyűjtést tapasztalatszerzés 
céljából vezettük be, megtudni 
hogyan áll az új lehetőséghez a 
lakosság, hogyan kivitelezhe-
tő a szelektív gyűjtés és milyen 
rendszerességgel célszerű meg-
valósítani az elszállítást.

- Mik a tapasztalatok?
- Összességében nagyon-

nagyon jó eredményekről szá-
molhatunk be. A lakosság na-
gyon pozitívan állt az új mód-
szerhez, úgyhogy már most 
szép mennyiséget tudunk el-
téríteni a hulladéklerakó-
tól. Természetesen vannak 
konkrét súlyadataink, amik-
ből látható, mekkorák azok a 
 mennyiségek, amik nem a le-
rakót terhelik. Persze ma még 
nem olyan nagy százalékok 
ezek, de nyilván el kell indul-
junk valahonnan. Most vezet-
tük be az új lehetőséget, most 
gyakoroltuk be a rendszert, és 
ahogy telik az idő, úgy lesz-
nek egyre jobbak az eredmé-
nyeink. A minden háztartás-
ba eljuttatott hulladéknaptár 
a szelektív gyűjtéshez, annak 
mikéntjéhez és az elszállítás 
időpontjaihoz is minden szük-
séges adatot tartalmaz. Szeret-
ném viszont felhívni a lakosok 
figyelmét arra, hogy a szelek-
tív gyűjtéssel a hulladékszál-

lítás napon belüli időpontja 
is eltolódik egy kicsit. A zsá-
kok begyűjtésekor ugyanis a 
szemét elszállítása két fordu-
lóban történik. Előbb indul 
a szelektív gyűjtőkocsi és az 
csak az éppen esedékes színű 
zsákokat szedi össze. Ezt kö-
veti valamivel később a má-
sik autónk, ami a kukákat ürí-
ti. Ne méltatlankodjon, vagy 
bosszankodjon tehát senki, ha 
azt látja, hogy egy szemétszál-
lító elhaladt az utcában, még-
is ott az ürítetlen kuka. Ar-
ra is sor kerül, de egy kicsi-
vel később. Eddig egyébként 
úgy volt, hogy a barna zsákot 
kéthetente, a sárga zsákot pe-
dig havonta egyszer szállítot-
tuk el. A tapasztalatok nyo-
mán annyi módosítás elkép-
zelhető, hogy jövőre esetleg a 
sárga zsákot egy kicsit sűrűb-
ben visszük el, de ez egyelőre 
még vizsgálat alatt áll.

- Itt az ősz, hull a falevél. 
Gondolom ez az elszállítandó 
mennyiségen is látható…

- Valóban, jelentősen meg-
nőtt a barna zsákok száma, 
úgyhogy érezhető a dömping. 
Ehhez azt kell tudni, hogy a 
kukák esetében az elszállítás a 
téli időszakban sem változik, 
de a barna zsákok elszállítását 
november 30-tól leállítjuk és 
majd csak jövő év márciusától 
indulhat újra. Egyébként  az a 
tapasztalatunk, hogy téli idő-
szakban kevesebb a szemét. 
Felhívnám a figyelmet, hogy 
a hulladéknaptárban zölddel 
van jelölve az az időpont, ami-
kor a fenyőfákat visszük el.

- Nagy sikere volt a tavasszal 
az elektronikai hulladék össze-
gyűjtésének. A kijelölt gyűjtő-
helyekről esetenként több tele 

konténert is elvittek. Ilyen jö-
vőre is várható?

- A lomtalanítással együtt, 
pontosabban a lomtalanítást 
megelőző hétvégére próbál-
juk megszervezni az elektro-
nikai hulladékgyűjtést. Ez így 
a legcélszerűbb, mert ezzel ezt 
a hulladékfajtát kiiktatjuk a 
lomtalanításból, másrészt pe-
dig ez a tulajdonképpen ve-
szélyes kategóriába tartozik, 
és hát ezek az anyagok tény-
legesen újrahasznosításra ke-
rülnek.

- Mik a tervek a következő 
időszakra?

- Szeretnénk bevezetni a há-
zaknál történő komposztálást. 
Ennek az előkészítéseként egy 
kis kérdőívet tettünk közzé 
a helyi lapokban arról, hogy 
vállalnák-e a lakosok a házi 
komposztálást. Nagyon pozi-
tív volt a lakosság hozzáállása, 
nagyon sokan vállalnák. Most 
a Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft. megpróbál egy pá-
lyázatot benyújtani, amelynek 
keretében a házi komposztá-
ló edények beszerezhetők len-
nének. Ha sikerrel járunk, ak-
kor az edényeket díjmente-
sen adnánk ki a jelentkező la-
kosoknak, azzal a céllal, hogy 
a kerti hulladék ott helyben, 
az ingatlan területén kerülne 
komposztálásra és egyben fel-
használásra. Vagyis megvaló-
sulhatna a zöld hulladék leg-
gazdaságosabb kezelése, úgy 
hogy még a talajerő vissza-
pótlásában is jelentős szere-
pet kapna. Az ezzel kapcsola-
tos pályázat elkészítésén dol-
gozunk most.

- Sok sikert hozzá. Köszö-
nöm a beszélgetést.

Elek György

Harcművészeti hírek

A Kátai Gábor Kórház 
tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt betegek és hozzátartozók!

Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztályára való in-
duláskor, tekintettel az elkövetkezendő téli évszakra, kér-
jük a következőkről gondoskodjanak:

• Meleg utcai ruházatot,

• készpénzt (készüljenek fel anyagilag az esetleges haza-
utazás költségeire),

• hideg élelmet, folyadékot,

• irataikat, betegellátási dokumentumaikat hozzanak 
magukkal.

A fentiekre azért van szükség, mert a sürgősségi ambu-
láns ellátás után, csak indokolt esetben áll módunkban be-
tegszállítást igényelni, ezért a hazajutást a betegnek önál-
lóan kell megszervezni. A késő esti órákban tömegközle-
kedés nem áll rendelkezésre, így csak a kora reggeli órák-
ban indítható útnak az ellátott beteg. Az orvosi ellátás 
lezárása után az ambuláns betegeknek még éjszaka sem 
lehet ágyat biztosítani. Ambulánsan kezelt betegnek kór-
házi étkeztetés nem jár.

A betegek biztonságos hazajutása céljából szükségesek 
ezen intézkedések.

Az egészségügyi ellátásban részesültek, az értük érkező 
hozzátartozókat, illetve a közlekedési járműveiket a kórhá-
zunk által biztosított fűtött váróteremben várhatják meg.

Tisztelettel:

a Kátai Gábor Kórház Vezetősége

Óvodások sorversenye

Folytatás az 1. oldalról

A „Gyermeképség” Alapítvány 
közleménye

a személyi jövedelemadóból 2008. évben befolyt
támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 
sz. Adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a személyi jö-
vedelemadó 1 %-ából 2007-ben befolyt összeg felhasználását 
(413.557 Ft). A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermek-
osztály és az Újszülött részleg fejlesztésére használta fel: pe-
lenkázó ágyakat (25.000 Ft), szakmai továbbképzésre (11.000 
Ft), irodai kellékekre (126.718 Ft), levegő tisztító berendezésre 
(126.050 Ft), függönytartók, függönyök felszerelésére (104.413 
Ft), mérleg, magasság mérőre (20.376 Ft) pénzösszeget fordí-
tott.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a ta-
valyi évben segítették működését és a továbbiakban is számít 
támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

Szelektíven



2009. november 6. 7

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 al-
kalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. 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.

Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).

Eladó – bármilyen állapotú - 
kis paraszt házat keresek havi 
részletfizetésre. Lehet komfort 
nélküli is, lebontásra váró. Tel.: 
06/20-358-2348.

Karcag, Délibáb utcán régi típu-
sú palatetős ház eladó (2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, központi 
fűtés, veranda). Tel.: 06/30-218-
2827.

Karcagon 3 szoba + nappa-
lis családi ház sürgősen eladó. 
Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
06/30-409-4218.

Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: 30/546-4990.

Karcagon a Kisújszállási út 70/
c. sz. alatti ház eladó vagy Pest 
és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés, kevesebb baleset.. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu

Fűkaszáló gép és 1 db cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.

Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 
db gyermek bicikli pótkerék-
kel, 1 db irodai forgószék. Tel.: 
0670/613-6765.

42-es méretű menyasszonyi ru-
ha eladó. Tel.: 06/30-647-7357.

16 részes Zsolnay teáskészlet el-
adó. Tel.: 06/30-384-0490. 

Eladó 2 db megkímélt állapot-
ban lévő fotel. Tel.: 06/30-903-
5227.

200 l-es fagyasztószekrény el-
adó. Tel.: 59/314-831.

Eladó 4 db Dunlop autógumi új, 
téli, sport: 185/65/14; 2 db nagy 
leánder; bőrdzseki; vesztern 
csizma; öltöny; ingek; esőkabát 
+ nadrág; gumicsizma; bakancs; 
biblia; énekes könyv; papírpénz; 
fürdőszobatükör új. Tel.: 06/30-
995-6929.
„Hull a fának a levele” később a 
hópihe. Mindkettőre felkészül-
het erős kötésű cirok- és vessző-
seprűimmel. Kapható a karcagi 
piacokon vagy a Takács P. u. 9/a. 
sz. alatt Jani bácsinál.
Tíz mázsa tavaszi árpa; szemes 
kukorica kis és nagy tételben, 
valamint 3 fejes szovjet eke el-
adó. Érd.: Kg., Madarász I. u. 16/
a.
Vegyes tüzelésű bojlert kere-
sek megvételre. Ajánlatokat a 
06/30-985-4098-as telefonszám-
ra várok.
2 db jó állapotban lévő gyer-
mek heverő eladó. Tel.: 06/30-
545-6653.
Vásárolnék diófa furnéros poli-
túrozott, vagy lakkozott (nem 
poliészteres) felületű ruhásszek-
rényt anyagnak 3.000 Ft-ig. Tel.: 
06/30-963-5073.
Eladó fiatal anya és bak nyúl 
(2.500 Ft/db); almazöld WC csé-
sze (3.000 Ft); fehér mosdókagy-
ló talprésszel (5.000 Ft); gitár 
(5.000 Ft); gyógyszertári vérnyo-
másmérő (5.000 Ft); autós rádió-
magnó (4.000 Ft); grillezős mik-
ró (5.000 Ft); 70 cm magas hús-
vágó tönk (2.000 Ft); kikészített 
vaddisznóbőr (11.000 Ft); kecs-
kebőr (4.000 Ft); rókabőr (5.000 
Ft); vadmacskabőr. Tel.: 06/30-
524-1446.
Kolónia szekrénysor, 4 részes, 
barna színű és 1 db csikó-spar-
helt, új állapotú eladó. Tel.: 
06/20-505-3467.
Közepes mázsa és egy 6 fiókos 
fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
06/30-953-0134.
Garázs eladó a Városudvarban. 
U.itt kis zsákos rizshéj eladó. Tel.: 
06/30-249-4115.
Allergiát kezelő „Photon nose” új 
állapotú kis készülék garanciával 
eladó. Tel.: 06/70-633-1508.
AMD 2500 + 512 MB RAM, 
GeForce FX5200, 40 GB win-
chester, DVD íróval, monitorral, 
tartozékokkal eladó (35.000 Ft). 
Tel.: 06/30-517-2434.

Műanyag hordó (200 l-es); új 
200 l-es vashordó; új samott 
tégla; új B-30-as tégla; benzines 
fűnyíró; elektromos fűnyíró; rizs-
haj; 40x40-es pala; kúppala; új 
és használt ajtók; használt abla-
kok; Szieszta kályha; hordozható 
cserépkályha; csempekályha aj-
tó; színes TV; beton vályuk; cent-
rifuga; 13”-os 14”-os és 15”-os 
új és használt gépkocsi gumik; 
utánfutó 2100x1200-as; önete-
tő; önitató eladó. Tel.: 59/312-
679.

Állat
Kiváló külső adottságokkal ren-
delkező 9 hetes sziámi cicák el-
adók. Tel.: 06/70-397-9127.

Birminghami (börmingemi) ga-
lambok eladók vagy postaga-
lambra ill. húsgalambra cserél-
hetők. Tel.: 70/326-7291.

Hasas és vágó birkák; februári 
bárányok (330 Ft/kg); gyöngyö-
sök, pulyák eladók. Tel.: 06/30-
393-3343.

Szolgáltatás
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 
vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.

Motoros láncfűrésszel fakivágást 
és felvágást vállalok hazaszál-
lítással vidékről is! Tel.: 06/30-
336-6142.

Pedikűr, manikűr. Tel.: 06/30-
328-8249.

Gépjármű
Eladó Babetta 207; 210 és Suzuki 
Echo. Tel.: 06/30-963-5073.

Egy éve felújított Yamaha Champ 
robogó eladó. I.ár: 55.000 Ft. Tel.: 
06/30-537-8699.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

Az elmúlt héten pénteken 
a Sport 21. Nemzeti Után-
pótlás Labdarúgó Program 
keretén belül a Karcag Kör-
zeti Bajnokság III. forduló-
jára került sor. A bajnokság 
záró fordulóját három hely-
színen tartották meg. A leg-
kisebbek az U 7-es korosz-
tály a Sportcsarnokban, az 
U 9-es korosztály a műfüves 
pályán, az U 11-es korosz-
tály a Lóger pályán jászott. 
A karcagi fiatalok kiválóan 
szerepeltek, mivel két kor-
osztályban karcagi győze-
lem született.

Eredmények: U 7-es korosz-
tály

Karcag I – Karcag II. 3:2 
Góllövők: Baga L. (3), ill. 
Balajti, Csontos

Karcag I. - Kisújszállás 
4:2 Góllövők: Reszegi (2), 
Oláh G., Nagy D.

Karcag II. - Kisújszállás 4:1 
Góllövők: Csontos G. (2), 
Balajti T., Tóth P.

Karcag I. - Túrkeve 1:2 
Góllövő: Reszegi A.

Karcag II. - Túrkeve 0:2

Végeredmény: I. Túrkeve, II. 
Karcag II., III. Kisújszál-
lás, IV. Karcag I.

Különdíj: Baga Lajos (Kar-
cag I.) gólkirály; Csontos 
Gergő (Karcag II.) legjobb 
csatár.

U 9-es korosztály

Karcag I. - Karcag II. 3:0 
Góllövők: Molnár J., Kiss 
S., Madar G.

Karcag I. - Kisújszállás 5:1 
Góllövők: Molnár J. (3), 
Madar G., Tóth R.

Karcag II. - Kunmadaras 
0:2

Karcag I. - Kunmadaras 
4:0 Góllövők: Tóth R. (3), 
Karsai B.

Karcag II. - Kisújszállás 
0:1

Karcag I. - Túrkeve 7:0 
Góllövők: Molnár J. (5), 
Czinege T., Tóth R.

Karcag II. - Túrkeve 4:0 
Góllövők: Csontos (2), Tó-
th B. (2)

Végeredmény: I. Karcag I., 
II. Kunmadaras, III. Kis-
újszállás, IV. Karcag II., V. 
Túrkeve

Különdíj: Tóth Roland (Kar-
cag II.) legjobb mezőnyjá-
tékos; Molnár János (Kar-
cag I.) gólkirály.

U 11-es korosztály

Karcag I. - Karcag II. 1:0 
Góllövő: Nábrándi

Karcag I. - Kisújszállás 4:0 
Góllövők: Terjék (2), Örsi, 
Nábrándi 

Karcag II. - Kunmadaras 
17:1 Góllövők: Sipos (2), 
Antal, Szabó I. (3), Mészá-
ros (3), Tóth G. (3), Kato-
na (3), Bíró, Kis L.

Karcag I. - Kunmada-
ras 15:0 Góllövők: Sza-
bó F. (6), Örsi (2), Bencsik, 
Györfi Gy., Tóth (2), Ter-
jék (2), Szendrei

Karcag II. - Kisújszállás 
0:0

Karcagi I. - Túrkeve 1:0 
Góllövő: Nábrándi K.

Karcag II. - Túrkeve 2:0 
Góllövők: Sipos R., Kato-
na R.

Végeredmény: I. Karcag I., 
II. Karcag II., III. Kisújszál-
lás, IV. Túrkeve, V. Kunma-
daras

Különdíj: Szabó Ferenc 
(Karcag I.) gólkirály; Bal-
la Gergő (Karcag II.) legjobb 
védőjátékos.

Kun Mihály, a Magyar 
Gyermek Labdarúgó Szövet-
ség Megyei Utánpótlás Lab-
darúgó koordinátora: Örü-
lök, hogy visszakerült Kar-
cagra a körzeti labdarúgó 
torna. Legfontosabb felada-
tukat kiválóan teljesítették a 
szervezők, megfelelő körül-
ményeket teremtettek a gye-
rekeknek a játékhoz. A kö-
vetkező lépcsőfok a tehet-
séges gyerekek kiválasztása, 
először körzeti, majd megyei 
és országos szinten.

Antal Lőrinc, az U 9-es 
korosztály edzője: Én csak 
gratulálok a csapatnak, 
hogy 72:1-es gólkülönbség-
gel, veretlenül nyerték meg 
ezt a bajnokságot. Dicséret 
illeti a másik karcagi csapa-
tot is, hiszen nemrég álltak 
 össze és a IV. helyezés igen 
értékes.

Kemecsi László, az U 11-
es korosztály edzője: Mi vol-
tunk a torna „Fradija”, mert 
ellenünk mindenki védeke-
zett, ezért a pálya méretéhez 
viszonyítva nehéz volt a gól-
szerzés, ezért lett a 100 rú-
gott gól és kapott gól nélkül 
a védőink szinte feladat nél-
kül maradtak.

B. I.

Sport 21. Nemzeti Utánpótlás 
Labdarúgó Program

Karcag körzeti bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
November 6. péntek
 Gyors meló
 Feliratos francia film

November 10. kedd
 Transformers: A 

bukottak bosszúja
 Amerikai sci-fi akciófilm

November 13. péntek
 Kísértetjárás 

Connecticutban
 Feliratos amerikai 

horror
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2009. november 6-9. péntek-hét-
fő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Egészségház
 Betániás tanácsok
18.30  Jog pont - kerekasztal be-

szélgetés
 - az IPOSZ vezetőivel. Mit 

kell tudnia a munkaválla-
lóknak?

19.05  Nagykunsági Krónika - vá-
rosi közéleti magazin

 Aktuális kérdések
 vendég: Balajti József
 Karcagi hírek
 - FAO elismerés Hubai Im-

rének
 - Kutyamenhely
 - Mezőgazdasági helyzet-

kép
 Háttér
 vendég: Váczi Attiláné
20.15  Önkormányzati ülés
21.00  Ismerős Arcok koncert 1. 

rész

2009.  november 10-11. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám - reformá-

tus istentisztelet
18.59  Karcag Sport
 Karcag-Jászfényszaru lab-

darúgó mérkőzés közvetí-
tése

20.40  Fürdő Show - Party Band

2009. november 12. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Egészségház
18.30  Ünnepi hangverseny
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Öregdiákok találkozója

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

Lapzárta: kedd 12 óra

Anyakönyv

Születés

Pandur Mária – Szabó Lász-

ló

Kg., Körös utca 24.  László

Tóth Zsuzsanna – Rima-

szombati Zoltán Sándor

Kg., Szamos utca 61.  Máté

Alexa Anita Angéla – Balas-

kó János

Kg., Kálvária utca 3.  János

Halálozás
Nagy Sándor

 Karcag (1938.)

Özv. Péter János

 Karcag (1930.)

Özv. Szilvási Istvánné (Mity-

kó Zsófia)

 Karcag (1931.)

Karcag – Jászfényszaru 
1:0 (0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Varga 
G. (Dolnegó, Fodor)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Varga L., Erdei (Szí-
vós), Bujdosó, Ebekeme, Nagy 
D., Sindel, Kardos (Hajdú T.)

Játékos-edző: Orosz István
A hatodik percben egy jobb 

oldali karcagi támadás során 
az egyedül kapura törő Sin-
del lövése a kapusról kivágó-
dott. A tizenharmadik perc-
ben Sindel szögletrúgásból a 
bal oldali kapufát találta el. 
A tizenkilencedik percben 
Ebekemét felrúgták 22 m-re 
a kaputól. Kardos a szabad-
rúgást a kapu fölé bombázta. 
A negyvennyolcadik percben 
Nagy D. lövését Garamvöl-
gyi a léc alól kitornázta. Az 
ötvenötödik percben egy le-
pattanó labdával Bujdosó egy 
csel után a bal alsó sarokba 
lőtt (1:0). 

Jók: Bujdosó, ill. Luca, Mol-
nár, Tasi, Szakali, Szászi, Sza-
bó, Taczinkó

Farkas Gyula: Köszönet 
annak a 11. játékosnak, aki 
eljött. Akik cserbenhagyták a 
csapatot szégyelljék magukat.

Orosz István: A gyenge já-
ték ellenére is megérdemelt 
hazai siker született.

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Jászfényszaru 6:1 
(2:0)

Góllövők: Fodor B., Rajcsá-
nyi, Balla S. (2), Hengergő, 
Szabó D.

U 13-as korosztály: Sándor-
falva – Karcag 1:4

Góllövők: Mészáros K., Szab 
E., Kapitány M., Mészáros 
J.

U 15-ös korosztály: Sándor-
falva – Karcag 2:1

Góllövő: Német M.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Tiszainoka – Agrosprint 
Karcag II. 1:7

Tiszainoka, 50 néző. Jv.: 
Korda

Karcag II.: Bartha, Kovács 
I-II., Méhes, Szabó, Kovács 
Cs. I., Horváth D., Varga Zs., 
Oláh, Laboncz, Bíró Cs., Ko-
vács Cs. II.

Játékos-edző: Varga Zsolt
Góllövők: Varga Zs. (2), La-

boncz, Szabó I., Méhes, Hor-
váth D., Kovács I.

Jók: Labonczal az élen az 
egész csapat.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

November 6. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

November 7. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva

November 8. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

November 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 11. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

November 12. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 13. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

16

Október 26-án éjszaka egy 
helyi férfi jelent meg ittasan 
volt élettársa házánál. Enge-
dély nélkül be is ment és kö-
vetelte, hogy fél éves gyerme-
küket adja oda láthatásra. Mi-
vel az anya a kérés teljesítését 
megtagadta, a férfi felpofozta.

Október 27-én a rendőrök 
egy helyi járművezetőt vontak 
ellenőrzés alá, s mivel a vele 
szemben alkalmazott alkohol 
szondás vizsgálat pozitív érté-
ket mutatott, ezért vér- és vi-
zeletvétel céljából előállították. 
Az orvos közepesen ittas álla-
potúnak ítélte a férfit, így tőle 
a rendőrök a vezetői engedé-
lyét elvették.

Október 31-én este egy 12 
éves fiú haladt biciklijével a 
Hunyadi úton a Kisújszállá-
si út felé. Mellette az úttest 
jobb szélénél haladt egyik ba-
rátja is. Velük szemben közle-
kedett szintén kerékpárral, de 
világítás nélkül egy idős férfi, 
aki folyamatosan imbolygott. 
Amikor a 12 éves fiú mellé ért, 
megfogta a kerékpár kormá-
nyának bal oldali részét, a bi-
cikliről leugrott és egy pofont 
adott a gyereknek, amitől az 
elesett a biciklivel. Ezek után 
a férfi közelebb lépett a fiúhoz 

és még több alkalommal po-
font ütötte. A biciklit felemel-
te és a földre lökte, majd több 
esetben meg is taposta azt, to-
vábbá egyszer a táskájába is 
belerúgott, majd felült a ke-
rékpárjára és elment. A fér-
fit a rendőrök előállították, al-
koholszondás vizsgálat alá ve-
tették, mely pozitív eredményt 
mutatott. Mivel a férfi ráivásra 
hivatkozott, kettős vérvételre 
állították elő. A bicikliben 10 
ezer forint kár keletkezett. 

Október 31-én éjszaka a 
nyomozók elfogtak, majd a 
Ceglédi RK fogdájára szállítot-
tak egy helyi férfit, aki ellen a 
szolnoki városi bíróság bocsá-
tott ki elfogató parancsot.

Október 31-én éjszaka az 
egyik pizzériában, őrizetlenül 
hagyott mobiltelefont lopott 
el ismeretlen személy. A kár 
25.000 forint.

November 1-jén a rendőrök 
intézkedés alá vontak egy he-
lyi férfit, aki úgy vett részt a 
közúti közlekedésben, hogy 
azt megelőzően alkoholt fo-
gyasztott. A vért vevő orvos 
a férfit enyhén ittasnak talál-
ta, így tőle vezetői engedélyét 
elvették.

Országos Duatlon Diákolimpia a 
refi gimisek részvételével

A megyei versenyt követően nagy reményekkel vártuk a 
karcagi rendezésű országos duatlon diákolimpia döntőjét.

Sajnos, az utolsó pillanatban a Magyar Diáksport Szö-
vetség megváltoztatta a versenykiírást, mely szerint csa-
patverseny eredményt a középiskolás korosztályban nem 
hirdetnek. (Többszörös országos bajnoki csapat győzel-
münk volt eddig, most is esélyünk lett volna nyerni…)

Ezek után csak egyéni versenyzőként tudták megmutat-
ni sportolóink tudásukat. A hideg, esős reggelen a legna-
gyobb sikert Futó Tamás érte el, aki maga mögött hagyta 
az ország VI. korcsoportos összes versenyzőjét és elsőként 
ért a célba. Sajnos több érmet nem tudtak már begyűjteni 
a diákjaink, de szoros versenyben éppen lemaradt a dobo-
góról Gozsovics Éva (4), Szabó Blanka (5), Szepesi Balázs 
(5), Balajti Erika (6). Küzdeni tudásával és kitartásával az 
erős mezőnyben szépen szerepelt még Saliga Viktória (8) 
és Karsai Imre (13) is.

Eredményükhöz gratulálunk!
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