
XXII. évf. 38.  szám  2009. november 13. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

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

Biztonsággal kijelenthető, 
hogy évről-évre nagy sikert 
arat és nemcsak a város, ha-
nem a kistérség más telepü-
léseinek végzős (általános is-
kolás) osztályai  pályaválasz-
tás, pályakorrekció előtt álló 
diákjai körében is népszerű a 
Térségi Középiskolák Börzé-
je. A hagyományosan novem-
berben megrendezni szokott 
színes, érdekes (és zsúfolt) fó-
rum továbbtanulási lehetősé-

gek széles kínálatát tárja az 
érintettek elé. 2009. novem-
ber 11-én harminc standon 
mutatkoztak be a továbbkép-
zést, képzést nyújtó intéz-
mények. Az iskolák elsősor-
ban a megyéből illetve a kis-
térség szűkebb környezeté-
ből – Szolnokról, Mezőtúrról, 
Kisújszállásról (etc.) - érkez-
tek, de debreceni és egri be-
mutatkozókat is láthattunk, 
s természetesen a Honvéd-

ség toborzó irodája, a Mun-
kaügyi Központ, a Debreceni 
Regionális Képző Központ és 
a Karcagi Ifjúsági Ház szak-
emberi is az érdeklődők ren-
delkezésére álltak. A börzét 
megnyitó dr. Fazekas Sán-
dor rövid beszédben foglalta 
 össze ezen lehetőség hasznos-
ságát és üdvözölte a megjelent 
intézményeket. A karcagi to-
vábbtanulási kínálatról szólva 
kitért arra, hogy a 2009/10-es 
tanév jelentős változást ho-
zott a város oktatási szerke-
zetében. Ezért üdvözölte a 
börzén először kiállító régi-új 
intézményt, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnáziu-
mot, de megemlítette a Szen-
tannai gimnáziumban épülő 
új tanulmányi tömböt (amely 
a német nyelvi képzésnek is 
otthont ad), és szólt a Varró 
István Szakközépiskola fej-
lesztéseiről.

A börzét az idén is élénk 
érdeklődés kísérte, a karca-
gi iskolák végzősei mellett a 
szomszédos települések isko-
láiból és érkeztek látogatók.

Elek György

Segítség a pályaválasztáshoz
Középiskolák börzéje

A múlt hét végén vetített képes előadással elevenítették fel 
a Radnai hágótól induló lovastúra élményeit a lovasok és a 
buszos kirándulás résztvevői, s természetesen az érdeklődő-
ket is szívesen látták.

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy

2009. november 26-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Város Önkormányzat képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 

közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel 

várunk.

November 5-én a meghívó-
ban szereplő huszonkét na-
pirendi pont mellé még egy 
pót napirendi pontot csatolt 
a testület. Ez az anyag a Kar-
cag-Tiszafüred 103-as vas-
útvonal tervezett bezárásá-
val kapcsolatos. Mint köztu-
dott, a kormány országszerte 
kb. 1000 km-nyi vasútvona-
lat szeretne megszüntetni, és 
ezek között az előbb említett 
103-as vonal is szerepel. Ez 
nem új keletű dolog, hiszen 
korábban is szándékukban 
állt a szakaszt bezárni, de az 
érintett települések összefo-
gásával már egyszer sikerült 
ezt megakadályozni.

Az ülés vendége volt Már-
ki Sándor Kunmadaras pol-
gármestere, aki már eddig 
is sokat tett a vasútvonal ér-
dekében. Hozzászólásában 
leszögezte, hogy a kormány 
az érintett települések hatá-
rozott állásfoglalása nélkül 
nem zárathat be egyetlen vo-
nalat sem.

Dr. Fazekas Sándor el-
mondta, hogy ezen a vona-
lon szállítják a 4-es sz. főút 
kisújszállási elkerülő szaka-
szához a kőzúzalékot (a hírek 
szerint az elkészültéig 1mil-
lió tonnát), amelyet képtelen-
ség lenne megoldani közúton, 
hiszen ismerjük pl. a Karcag-
Kunmadaras összekötő út ál-
lapotát. De rendszeresen bo-
nyolítanak ezen a szakaszon 
szénszállítást is a nagyváradi 
hőerőműbe.   

Szabó Sándor szerint job-
ban szervezett menetrenddel 
meg lehetne menteni a vasúti 
közlekedést.

Kovács Sándor képviselő, 
a megyei közgyűlés alelnö-
ke egy olyan listát bocsátott 
közre az ülésen, amely kor-
mánykörökből szivárgott ki. 
Ezen a listán a Karcag-Tisza-
füred mellé a következő meg-
jegyzések kerültek: „Bezárha-
tó”, „politikailag erősen prob-
lémás”, „A karcagi és a tisza-
füredi polgármester erősen 
tiltakozni fog. Vonal-kistérsé-
gi egyeztetés X. 19-én? Többlet 
buszt tervezzük.”

Kovács Sándor megje-
gyezte, hogy ebből is ki-
derül, hogy nem gazdasá-
gi szempontok alapján ké-
szült a felmérés, és ez a lista, 
hanem itt kőkemény politi-
kai adok-veszek zajlik. Ma-
gyarázatként megemlítette a 
Tapolca-Ukk szakaszt, ahol 
az MSZP-és Mesterházy At-
tila a képviselő. Itt a követ-
kező megjegyzés olvasható: 
„Nem bezárható, csak szol-
gáltatáscsökkentés.”, „Mes-
terházy Attila kéri a részle-
tes költségvetési kimutatá-
sát. Naponta két vonatpárra 
igényt tart.”

A testület elfogadta azt a 
határozatot, hogy az önkor-
mányzat levélben fordul az 
illetékes tárcához és a kor-
mányfőhöz a vasútvonal meg-
mentése érdekében. Emellett 
döntöttek arról is, hogy a kö-
vetkező testületi ülésen új-
ra napirendre tűzik a témát, 
amelyre meghívást kapnak a 
választókerület országgyűlési 
képviselői is.

TILTAKOZZUNK  

A  KARCAG-

TISZAFÜRED 

VASÚTVONAL  

MEGSZÜNTETÉSE  

ELLEN!  

DEMONSTRÁCIÓ  

NOVEMBER  18-ÁN

17  ÓRAKOR  

KARCAGON  

A  

NAGYÁLLOMÁSON.

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

Interpelláció
A Karcag–Tiszafüred vasútvonal meszüntetésével 
kapcsolatban november 9-én a Parlamentben 
Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor interpellációt 
nyújtottak be a közlekedési, hírközlési és 
energiaügyi miniszterhez. Az interpelláció teljes 
szövege az 5. oldalon olvasható
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Közéleti szilánkok

Kádár, Apró, 
Dögei…

Hogy mennyire álságos volt az  1956. 
november 4-e után megalakult ellenkor-
mányt, Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormánynak nevezni; azt a címben lévő há-
rom név is jelzi. Az újból leigázott magyar 
nép keserű humorában a második és a har-
madik nevet nem tulajdonnévként használ-
ta, hanem rezignáltan, kisbetűkkel illette az 
árulókat.

Akik - mint föntebb említettem – nem 
átallották magukat a munkások és parasztok 
kormányának nevezni. (A későbbiekben több 
ezer 30 és 40 év közötti munkást és parasztot 
végeztek ki, illetve zártak börtönbe.) Lehet, a 
mai fiatalok közül kevesen tudják, miért ép-
pen Kádár János lett ennek az ún. „munkás–
paraszt” kormánynak az elnöke. Joszip Broz 
Tito, jugoszláv kommunista elnök miatt. 

Előző jegyzetemben már említettem a ju-
goszláv partizán vezér nevét. 1944 novem-
berében partizánjai véres bosszút álltak a 
délvidéki magyarokon, kollektív bűnösként 
fasisztáknak bélyegezve azokat is, akik nem 
is vettek részt a világháborúban. Tito később 
egyébként egy sajátos, külön utas szocializ-
must valósított meg Jugoszláviában, nem 
mindig egyetértve a nagy Szovjetunióval. A 
’40-es évek végén, a magyar kommunisták 
vezetője, Rákosi maga aggatta rá a „láncos 
kutya” jelzőt – ami nem nevezhető semmi-
képpen valami barátságos gesztusnak, bár 
a szocialistáknál, lehet, hogy ez is az egyfaj-
ta „szeretet” jele. Csepeli Szabó Béla, aki a 
Rákosi Művek munkásából lett az Újságíró 
Szövetség titkára, legismertebb művében, a 
Gyűlölet dala címűben a legtöbbet idézett 
versszak ez volt: „Megátkozom az árulók le-
pénzelt, rút hadát - /  és Tito Brozt, a vérszo-
pót, a népnyúzó lakájt! Gyúljatok lángra, 
emberek, és zúgjátok dalom, / hogy fölkel-
jen a gyűlölet az egész földgolyón!”. Szóval, 
Rákosi úgy érzékelte, Tito kegyvesztett lett a 
Kremlben. Rosszak voltak az értesülései. Ti-
to dörzsölt diplomata volt, és a színfalak mö-
gött tartotta a kapcsolatot a szovjetekkel. 
Sztálin halála után Hruscsovval különösen jó 
viszonyba keveredett, és többször meghív-
ta nem hivatalos, baráti találkozóra a dalmát 
tengerparton Brioni-szigetén lévő villájába. 
1956 júniusában is járt már ott Hruscsov fe-
leségével, november 2-án viszont már ko-
moly megbeszélésre utazott oda Malenkov-
val, kikérni Tito véleményét a magyar helyzet 
megoldásáról. Tito Kádárt javasolta Münich 
Ferenccel szemben, mert Münichet szárma-
zása miatt nem kedvelte. Mondjuk Kádárt 
sem, de róla tudta, hogy elvtelen, és az sem 
volt érdeke, hogy egy keményebb Magyar-
ország legyen a szomszédja… November 2-
án este érkeztek Hruscsovék Pulából a viha-
ros dalmát tengeren Brioniba, ahol hét órán 
keresztül tárgyalták meg a magyar helyzetet 
és november 3-án reggel a szovjet csapatok 
már parancsot is kaptak budapesti bevonu-
lásra. December 2-án pedig már hivatalosan 
is bejelentette a kormány, hogy „ellenforra-
dalom” volt, ami október 23-án kezdődött.

Sokaknál még a mai napig is az talán. 
Nemrég egy szociológiai kutatáshoz szük-
séges adatokat gyűjtöttem egy szomszédos 
faluban. A családfő felháborodva kérdez-
te, meddig uralkodnak még; Gyurcsány, Ve-
res, Vadai…?

- ács -

HÍREK
Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy a Karcag 1 
Posta (Széchenyi sgt. 4.) át-
alakítási munkák miatt 2009. 
november 13. és november 
30. között csökkentett mun-
kahelyszámmal, de változat-
lan nyitva tartással üzemel. 
Az ebből adódó esetleges kel-
lemetlenségekért megértésü-
ket és türelmüket kérjük.

2009. december 1-től im-
már kulturáltabb körülmé-
nyek között, de változatlan 
nyitva tartással és szolgálta-
tási körrel várjuk Ügyfelein-
ket.

Magyar Posta Zrt.

Suli-kóstoló
Kedves leendő elsősök!
Várjátok már az iskolát? Kí-

váncsiak vagytok arra, hogy 
hogyan tanulunk meg írni, 
olvasni és számolni? Érdekel 
benneteket, hogy milyen más 
érdekességek fordulnak elő az 
iskolai életben a tanulás mel-
lett?

Ha mindezekre választ sze-
retnétek kapni, szeretettel vá-
runk Benneteket szüleitekkel 
együtt a

 Szent Pál katolikus Általá-
nos Iskolában 2009. novem-
ber 28-án 900 órakor 

kezdődő magyar és mate-
matika bemutató foglalkozá-
sokra, és az azt követő Miku-
lásváró játszóházunkra.

Számítunk rátok:
az 1.a osztály tanulói és a 

tanító nénik

Pap Béla református lelkész éle-
téről szóló dokumentumfilm ké-
szítéséhez keresek személyeket és 
hiteles történeteket. Várom azok 
jelentkezését is, akik rendelkez-
nek korabeli fényképekkel a gyü-
lekezetről és Pap Béláról. Kenye-
res Gyula Tel.: 06/30-900-7520.

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

2009. december 7-én (hétfőn) 18 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében SZIGET 

SZÍNHÁZ előadásában
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál:

A DZSUNGEL KÖNYVE
Szereplők: Mohácsi Márk, Mező Márió, Pintér Tibor, 

Bencze Sándor, Várfi Sándor, Bordás Barbara, Hábencius 
György, Felkai Flóra, Szabó Dorottya, Gulyásik Attila, 

Békeffy Viktória

Jegyek felnőtteknek: 1.500.- ; 1.200.- Ft-os diákoknak 
800.- Ft-os áron válthatók

az I. emeleti irodában vagy rendelhetők az 59/503-224-es 
telefonszámon.

Valóság és fantázia 
között

Medgyesi Szabolcs 
grafikai kiállítása

Megtekinthető a Karcagi 
Ifjúsági Házban

2009. november 9. – 30. 
között nyitvatartási idő-

ben

Ezt követően lényegesen bé-
késebb feladatok megtárgya-
lása zajlott az ülésen. Többek 
között jóváhagyták a Karcag 
Városi Önkormányzatra vo-
natkozó 2010. évi belső ellen-
őrzési tervet, melynek célja, 
hogy elősegítse a közpénzek-
kel történő hatékony, eredmé-
nyes, gazdaságos, és szabály-
szerű gazdálkodást. A jövő 
évi terv összeállítása a kocká-
zatelemzésen alapul, s így a 
kockázati tényezők terjedel-
me alapján állapították meg 
az ellenőrizendő intézmények, 
szervezetek, folyamatok sorát.

Elfogadták azt a tájékozta-
tót is, amely a 2008-ban meg-
kezdett és 2009-ben folytató-
dó, illetve az újonnan indu-
ló önkormányzati beruhá-
zások helyzetét mutatta be. 
Ebbe a körbe tartozik példá-
ul a Szentannai Sámuel Szak-
középiskola új épületének ki-
vitelezése, amely az építke-
zési határidőnek megfelelő-
en halad, vagy a volt Dózsa 
napközi felújítása is, amelyet 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Munkaügyi Központ, 
mint bérlő újított fel, mintegy 
6 millió forintot költve rá. De 
érdemes megemlíteni a Mor-
gó csárda épületét is, mely-

nek állagmegőrző felújítása 
a tavalyi évben kezdődött, és 
idén július végére be is feje-
ződött. 

Lehetne még folytatni a 
sort több iskolában, óvodá-
ban, szociális otthonban, és 
közterületeken végzett jelen-
tős munkálatokkal, szinte az 
egész város területét illető-
en, de hely szűke miatt ez le-
hetetlen. Ami biztos, hogy 
 csakúgy, mint az idén, jövőre 
is lesznek új útalapok, ame-
lyek aszfaltozásra kerülnek, 
melynek következtében a vá-
ros 11316 m2 új úthálózattal 
gazdagodik.

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

A kereszteket és feszületeket bemutató összeállításunkban 
azt írtuk, hogy a Füredi út mellett található „Jézuskereszt” 
állítója ismeretlen. A cikknek köszönhetően egy Karca-
gon élő idős rokon közölte velünk, hogy a nevezetes keresz-
tet Szatmári István gazda állította a saját földjén az 1900-as 
évek elején. A tájékoztatást ezúton köszönjük.

Testületi ülés

Decembertől 
bezár a múzeum

Egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően jövő-
re teljes belső felújítás kez-
dődhet a Nagykun Múze-
um épületében. Az intéz-
mény tehát december 1-től 
bezár, majd megkezdődik 
az állandó kiállítás tárla-
tának lebontása, az anyag 
átköltöztetése a Dózsa Gy. 
úti egykori iskolaépületbe. 
A múzeum átmenetileg 
itt kap helyet, s ahogy dr. 
Nagy Molnár Miklós igaz-
gató úrtól hallottuk, itt ki-
állítás nem lesz, de az át-
meneti körülmények elle-
nére is igyekeznek fogadni 
a kutatókat.
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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

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

2009. november 14. 
(szombat)

koncert a Karcagi Ifjúsá-
gi Házban

Ismét Karcagon a
N E C K  S P R A I N  ze-

nekar.
Vendég: The Ministers

Kezdés: 21 óra
Belépő: 500 HUF

Időpont: 2009. november 
21. (szombat) 19:00 óra.

Helyszín: Bartók terem 
(Hotel Arany Bika) Debrecen, 
Piac u. 11-15.

A gálaesten fellép: a Jantra 
és a Roszica bolgár néptánc-
együttes, Biljana táncegyüt-
tes (Karcag), Szlavia zenekar, 
Bolgár Állami Rádió Népi 
Zenekarának szólistái, Gay-
tan Orkestar (Bulgária), Zo-
ra zenekar. 

A műsor után táncház haj-
nalig.

Jegyek elővételben a Bol-
gár Országos Önkormány-
zat irodájában és a Debreceni 
Kölcsey Központ jegypénz-
tárában kaphatóak 1500 Ft-

os áron. 4026 Debrecen, Hu-
nyadi u. 1-3. Info: www.jant-
ra.org 

A rendezvényre a Biljana 
táncegyüttes külön buszt in-
dít Karcagról, mely minden-
ki számára ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezés szüksé-
ges. A belépőjegyet minden-
kinek meg kell váltania a 
rendezvényre. Érdeklődni le-
het a Biljana tánccsoportnál 
a 06/30-308-6455-ös telefon-
számon.

Helyfoglalás a Bolgár Or-
szágos Önkormányzat irodá-
jában (tel.: 06/1-216-4210).

Biljana bolgár néptánc-
együttes

A Városi Csokonai Könyvtár olvasótermében számos ér-
deklődő előtt mutatta be Rideg István irodalomtörténész, a 
Barbaricum Könyvműhely alelnöke Kovács János Nagykun-
sági tükör című kötetét. A Mesterszálláson élő, könyvtáros, 
szerkesztő, kultúrtörténész író esszéit, cikkeit a Barbaricum 
Könyvműhely jelentette meg.

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!

M E G H Í V Ó
A Francia-Magyar Baráti Társaság
2009. november 25-én (szerdán)

17:00 órára,
irodalmi estre hív minden kedves érdeklődőt.

AZ ÉN RADNÓTIM
címmel

Radnóti Miklósra
emlékezik születésének 100. évfordulója alkalmából

KESERŰNÉ ÉBNER TÜNDE
tanár-versmondó.

A rendezvény helyszíne:
Kováts Mihály Általános Iskola

BULFEST
(Balkáni Est)

Barbaricum

Születésének 500. évfordu-
lóján Kálvin Jánosra, a nagy 
reformátorra emlékeztünk a 
Nagytemplomban. Örökség, 
áldás, hagyaték. E mottó köré 
szerveztük ünnepi nyitóprog-
ramunkat.

Márciusban hirdette meg 
a Magyarországi Református 
Egyház a Kálvin Emlékévet a 
nagyhatású teológus, egyház-
szervező születésének 500. és 
halálának 450. évfordulója 
kapcsán. Az emlékév 2009-től 
2014-ig tart.

Református iskolánk 7. osz-
tályos diákjainak közreműkö-
désével megemlékező műsor-
ral kezdődött rendezvényso-
rozat, melyet az Ifjúsági ének-
kar szolgálata követett.

A történelmi tények felidé-

zése után az ünnepség a re-
formátus iskola falán találha-
tó Kálvin-emléktáblánál foly-
tatódott, ahol Koncz Tibor el-
nök-lelkész Kálvin egykor és 
ma címmel méltatta Kálvin 
életművének, alkotásának je-
lentőségét.

Az elhangzottakhoz Csa-
nádi Imre: Egy hajdani temp-
lomra c. versének sorai kínál-
tak mottót.

Iskolánk felső tagozatos di-
ákjai Kálvin-vetélkedő kere-
tén belül mérhették össze tu-
dásukat, amely kézműves fog-
lalkozással zárult. 

A következő évben Kálvin-
harang szentelésére és kiállí-
tás megnyitására kerül sor. A 
Kálvin János harang jelképezi 
azt az egységet melyet a ma-

gyar reformátusság május 22-
én hozott létre.

Örökség, áldás, hagyaték: 
arra utal a cím, hogy örököl-
tük a reformációt mint nagy 
művet, mi magunk megéljük 
értékeit és tovább szeretnénk 
adni ezeket a következő nem-
zedékeknek.

Ne felejtsük el, amit a re-
formátorok, Luther, Kálvin, 
Zwingli hirdetett! Éppen ők 
voltak azok, akik az embe-
ri szavak sűrű és átláthatat-
lan ködéből az isteni szó tisz-
ta világosságába vezettek. A 
Bibliából táplálkozó reformá-
tori tanítások foglalata a mi 
református hitünk.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Örökség, áldás, hagyaték

Erkel Ferencre 
emlékeztek

A névadó születés-
napjára emlékez-
tek 2009. november 
10-én délután az Er-
kel Ferenc Művésze-
ti Iskolában. Az in-
tézmény tanárai és 
diákjai a zeneszer-
ző domborművé-
nek megkoszorúzá-
sa után nagy sikerű 
koncertet adtak az 
iskola Erkel termé-
ben.
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Kunhalom Polgári Kör

Eltűnő tájértékeink cím-
mel Dr. Tóth Albert főisko-
lai tanár tart vetített képekkel 
illusztrált előadást novem-
ber 16-án (hétfőn) fél hattól a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-

gi Központ első emeleti klub-
termében.

A különlegesnek ígérke-
ző programra szeretettel vár 
minden érdeklődőt a Kunha-
lom Polgári Kör!

V. Gy.

Iskolánk, a Szentannai Sá-
muel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium 9. D 
osztályának tíz tanulója há-
rom felnőtt kísérővel meg-
hívást kapott németországi 
testvérvárosunkba, Schwarz-
heidébe.

Az útra 2009. szeptember 
7-től szeptember 18-ig egy 
hároméves projekt keretében 
került sor, melynek célja a 
Hörlitzi-tóvidék múltjának, 
jelenének és jövőjének bemu-

tatása, feldolgozása. Az idén 
egy, a tóvidék múltbeli képét 
bemutató 24 m2-es makettet 
készítettünk el lengyel, szé-
kelykeresztúri és a vendéglá-
tó német fiatalokkal együtt. 
A nemzetközi tábor csodála-
tos környezetben, Hörlitzben, 
egy tó partján volt. A munka 
mellett jutott idő szervezett 
programokra is: voltunk óvo-

dában, iskolában, gyárláto-
gatáson, megnéztük a pályát, 
ahol a versenyautókat teszte-
lik. Egy este a csodálatosan 
szép Drezdába kirándultunk. 
A német konyhával nehezen 
birkózott meg a gyomrunk, 
de ezt könnyen feledtük a 
számtalan élmény hatására.

Nagyon jól éreztük magun-
kat, rengeteg új barátot sze-
reztünk, akiktől nehéz volt 
az elválás. A viszontlátás re-
ményével búcsúztunk tőlük, 

hiszen jövőre is szeretnénk 
részt venni a projekt megva-
lósításában.

Köszönetet mondunk Kar-
cag Város Önkormányzatá-
nak és iskolánknak, amiért 
lehetővé tették számunkra 
azt, hogy átélhettük kirándu-
lásunk felejthetetlen napjait.

Scardovi Szofi Valentina
9. D osztályos tanuló

Felejthetetlen élmény része-
sei voltunk 2009. november 4-
én. Monori György vezetésé-
vel – iskolánk egykori tanu-
lójával – vehettünk részt egy 
kiránduláson, ahol megnéz-
hettük a darvak vonulását, il-
letve pihenését. Úti célunk a 
Hortobágyi Nemzeti Park szé-
lén elterülő Angyalháza (Pali-
domb) nevű terület volt. Mo-
nori György természetvédel-
mi őr tájékoztatásából meg-
tudtuk, hogy ez a darvak 
egyik fontos és ismert, éjsza-
kázás előtti gyülekező helye. 
Karcagról indulva Püspökla-
dány és Nádudvar érintésével 
értünk el ide. Madarak tanul-
mányozására alkalmas eszkö-
zökkel – távcső, fényképező-
gép – felszerelve érkezett meg 
a 19 tanulóból és 5 felnőttből 
álló csapat. Távcsöveinket rög-
tön használni is tudtuk, mivel 
folyamatosan jöttek a gyüle-
kező helyre a darvak, összesen 
4-5000 példány lehetett. Egy 
nagy felbontású távcsővel kö-
zelebbről is meg tudtuk szem-
lélni az egyik legszebb repülő 
madarunkat.

Monori György elmondta, 
hogy e madarak élőhelye na-

gyon változatos. A mocsaras vi-
déktől a száraz síkságokig min-
denütt megélnek. Mindenevők, 
a földön fészkelnek. A darvak 
nyaka és lába hosszú. Repülés 
közben nyakukat előre-, lábu-
kat hátranyújtva tartják. A tol-
lazatuk nagyon szép, ezért még 
a mai pásztoremberek is szíve-
sen tűzik kalapjukra. 

Hosszasan néztük volna 
még gyönyörű röptüket, ke-
cses járásukat, hallgattuk vol-
na jellegzetes hangjukat, de 
sajnos a nap már lemenőben 
járt, így be kellett fejezni a ter-
mészet e csodás teremtményé-
nek megfigyelését.

Úton hazafelé a „nagy pusz-
tán” látott, hallott élményein-
ket osztottuk meg egymással.

Ezt a nem mindenna-
pi programot köszönjük Mé-
száros Lászlónak, Lévai Kál-
mánnak, Monori Györgynek 
(a szállításért) és Lévainé Ko-
vács Róza tanárnőnek (a szer-
vezésért), nem utolsó sorban 
a darvaknak, hogy vannak.

Reméljük, még nagyon so-
káig lesz részünk ilyen él-
ményben.

Papp Gergő és 
Törőcsik Dávid 7.c

Kováts Mihály Általános 
Iskola

A Gyermekünk Mosolya, 
Egészséges Gyermekekért Ala-
pítvány 1997-ben a Táncsics 
körúti óvoda kezdeményezé-
sére jött létre. Az idő teltével, 
mára, a tíz óvodát összefo-
gó Madarász Imre Egyesített 
Óvoda alapítványa lett. Célja 
természetesen továbbra is az, 
hogy a gyerekeknek megfelelő 
színvonalú és mennyiségű ké-
pességfejlesztő játéka lehessen, 
illetve, hogy „az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó tár-
gyi eszközök”, kevésbé hiva-
talosan: az igazán biztonságos 
udvari játékok mindig rendel-
kezésre álljanak. Ehhez kap-
csolódik még az a cél is, hogy 
ha megfelelő összeghez jut-
nak, abból tornaszoba építé-
sét is támogatnák. Most, ami-
kor az intézmények egyre fe-
szítettebb költségvetésből gaz-
dálkodnak, az alapítvány igen 
fontos feladatot lát el. Mégpe-
dig jól és hatékonyan, köszön-
hetően a támogatók nem apa-
dó segítőkedvének és az óvó-
nők jó munkájának. A leg-
frissebb eredményekről, mint 
az elmúlt hat évben mindig, 
most is az Ovigálán számol-
tak be. Halász Andrásné óvó-
nőt, az alapítvány titkárát a 
gála után kértem meg egy be-
szélgetésre.

- Arra kérem, ahogy a Déry-
né színpadán megtette, foglal-
ja össze a tavaly elért eredmé-
nyeket.

- Azzal kezdeném, hogy az 
elmúlt évben is nagyon szép 
összegben, mintegy 1,5 millió 
forint értékben kaptunk tá-
mogatást magánszemélyektől, 
vállalkozóktól, vállalkozások-
tól, ami azt mutatja, hogy a 
céljaink megvalósítását a vál-
ság okozta nehézségek ellené-
re is fontosnak tartják az ada-
kozók. A segítségeket ezúton 
is szeretnénk megköszönni. 
A befolyt összegből folytattuk 
a három évvel ezelőtt elkez-
dett munkát, amelynek során 
eddig a tíz karcagi óvodából 
hétnek sikerült udvari játéko-
kat vásárolni. Ebben az évben 
a Takács Péter és a Zöldfa ut-
cai egység kapott új játékokat.

- Ezt, ha jól sejtem, az EU 
előírásai és a folyamatos hasz-
nálat is megkövetelték.

- Igen. A gyerekek, amikor 
az időjárás megengedi, az idő 
nagy részét az udvaron töltik, 
s ezért az udvari játékok men-
nyisége és minősége egya ránt 
fontos. A rendelkezésünk-
re álló összeg kevés ugyan ar-
ra, hogy minden régi játékot 
egyszerre le tudjunk cserélni 
az óvodaudvaron, de fajátéko-
kat és olyan műanyag, rugós 
játékokat vásárolunk, ame-
lyek már megfelelnek az uni-
ós szabványnak és a gyerekek 
is szívesen veszik birtokba.

- Az Ovigálán röviden kitért 
arra, hogy jelentős segítséget 
kaptak, és jövőre még biztatób-

bak a kilátások. Mondjon pár 
szót a tervekről.

- A 2008. évben 831 ezer fo-
rintot kaptunk az 1 %-okból. 
A 2009-es évben október hó-
napban kaptuk az értesítést, 
hogy 1.054 ezer forint az az 
összeg, amit az alapítványunk 
kap. Mi ezt az Ovigálából, 
a Mesevarázsból, előadások 
szervezéséből befolyt össze-
gekkel kipótoljuk, és 2010-ben 
a hátra lévő három óvodának 
szeretnénk udvari játékokat 
vásárolni. Egyébként, ahogy 
mondtam is, az óvodák ma-
guk is tehetnek azért, hogy 
pénzhez jussanak. Jelen pil-
lanatban közel 4 millió fo-
rint van az alapítvány számlá-
ján, amihez az óvodák bevéte-
les rendezvényekkel járulnak 
hozzá. Így tudunk a gyere-
kek részére szőnyegeket vásá-
rolni, mesekönyveket venni és 
kirándulást támogatni azok-
nál az óvodáknál, ahol a szülő 
ezt nem teheti meg. Az elkö-
vetkező időben az udvarokra 
kellene nagyon sokat fordíta-
nunk. Újból elkezdeni az óvo-
da udvaroknak a felszerelését, 
hiszen az EU szabványok mi-
att lekerült játékokat pótolni 
kell. Egyelőre ez az egyik leg-
fontosabb cél.

Elek György  

Gyermekünk Mosolya

Darulesen

Németországban jártunk

A múlt hét végén, szombaton immár hatodik alkalommal 
került sor az Ovigálára. Az évek során nagyon népszerűvé 
lett rendezvényen a karcagi óvodások mutatkoztak be zenés, 
táncos játékokkal – óriási érdeklődés mellett.

Ovigála
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Varga Mihály és dr. Fazekas Sán-
dor, a Fidesz képviselői, interpellá-
ciót nyújtottak be a közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi miniszterhez: 
„Karcag és Tiszafüred állampolgárai 
a kormány újabb áldozatai” címmel. 
Kérdezném, melyik képviselő úr… 
(Varga Mihály jelzésére.) Fazekas kép-
viselő úr, öné a szó.

DR. FAZEKAS SÁNDOR (Fidesz): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Országgyűlés! Tisztelt Miniszter Úr! 
Az Európai Unió meghatározó po-
litikája a vidék fejlesztése annak ér-
dekében, hogy meggátolja a nagy-
városok túlterheltségét, és megfelelő 
színvonalú életminőséget nyújtson a 
vidéken élőknek.

A vidék elnéptelenedése egyen-
lő egy ország egészséges település-
szerkezetének megbomlásával. Ezt 
az Unió felismerte, de a magyar kor-
mány nem. A magyar kormány nem 
tud csak rövid távú rombolásban 
gondolkodni. Nem törődik azzal, 
hogy az esetleges pillanatnyi megta-
karítás a jövőben mekkora károkat 
okoz. A kisebb településekkel kezdő-
dött ez a sor, elvette tőlük az óvodát, 
az iskolát, majd a postát. Most már 
a nagyobb települések is sorra kerül-
nek.  Hosszú évek alatt elsorvasztot-
ták a vasúti közlekedésüket, és most a 
már tönkretett tömegközlekedési ága-
zat rossz mutatóira hivatkoznak.

Tisztelt Miniszter Úr! Ön és kor-
mánya most is szembemegy Európá-
val. Míg Európa a közösségi közle-
kedést fejleszti, addig a kormány ezt 
rombolja. Ennek a rombolásnak kör-
zetemben Karcag 23 ezer és Tisza-
füred 14 ezer polgára az áldozata, il-
letve a falvak 12 ezer lakosát is érin-
ti mindez. A két város között már 110 
éve működik vasúti közlekedés, Be-
rekfürdő, Tiszaszentimre, Kunma-
daras, Tiszaszőlős és Tiszaörvény te-
lepüléseket is érinti, ezt tervezi most 
megszüntetni, eltörölni a kormány. 
Teszi mindezt úgy, hogy az érintett 
önkormányzatokkal és a kistérségi 
társulással semmilyen érdemi párbe-
szédet, valódi egyeztetést nem folyta-
tott. Semmi sem támasztja alá, hogy 
gazdaságosabb az érintett vasútvona-
lat buszjáratokkal felváltani. A meg-
gondolatlan, politikai ízű döntés azt 
sem veszi figyelembe, hogy Karcag 
város súlyponti kórháza 100 ezer em-
ber ellátásáért felel.

Kérdezem, miniszter úr, miért zá-
ratja be a 110 éve működő vasútvo-
nalunkat. Miért akarja megfosztani 
Karcag és Tiszafüred állampolgára-
it a vasút által biztosított oktatási és 
munkalehetőségektől? Hogyan legyen 
rugalmas és versenyképes a Nagy-
kunság munkavállalója, ha ön röghöz 
köti őket, visszafejleszti a közlekedé-
si lehetőségeket? Milyen egyeztetések 
zajlottak a színfalak mögött szocialis-
ta országgyűlési képviselőkkel? Szak-
mai szempontok helyett miért ad el-
sőbbséget a költségvetési hiány fűnyí-
ró módszerének? 

Várom őszinte válaszát. (Taps a Fi-
desz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Hónig 
Péter miniszter úrnak.

HÓNIG PÉTER közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi miniszter: 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ország-
gyűlés! Tisztelt Képviselő Urak! Re-
mélem, hogy válaszom meggyőzi 
majd önöket arról, hogy a kormány 
nem megy szembe Európával, és to-
vábbra sem célja a közösségi közleke-
dés lerombolása.

Az Országgyűlés által 2004-ben el-
fogadott magyar közlekedéspolitikai 
koncepció az Európai Unió közleke-
déspolitikájával összhangban a vas-
úti közlekedés részarányának megőr-
zését tűzte ki egyik legfőbb célként. 
Magyarországon egyébként az  összes 
közlekedési teljesítményen belül a 
vasúti közlekedés részaránya még 
mindig kedvezőbb, mint a nyugat-eu-
rópai országokban. A teherszállítás-
ban 21 százalékos, a személyszállítás-
ban pedig 13 százalékos, az Európai 
Unió 15 államában 15 százalék, illet-
ve 7 százalék ez a két szám. Így van 
ez annak ellenére is, hogy ezen álla-
mok jóval több erőforrást tudnak a 
vasútra fordítani. Nálunk uniós for-
rásból 500 kilométernyi vasútfejlesz-
tés valósul meg az elkövetkező évek-
ben. A fejlesztések elsősorban a nem-
zetközi folyosókra, a törzshálózati 

vonalakra és az elővárosi közlekedés-
re irányulnak. 

A visegrádi négyek országai közül 
hazánk közlekedési operatív prog-
ramja tartalmazza legnagyobb arány-
ban a kötöttpályás projekteket. Itt, a 
Parlament falai között és a sajtóban is 
többször elhangzott, hogy a helykö-
zi közösségi közlekedési rendszer je-
lenlegi működtetése a nemzetgazda-
ság teherbíró képességét jelentősen 
meghaladja. Csak példaként említem 
meg, hogy a szomszédos Ausztriában 
sincs ez másképp, ahol az elmúlt hó-
napban 58 vonal megszüntetéséről és 
20 százalékos létszámcsökkentésről 
döntöttek. 

A múlt hét végén jelent meg a nyil-
vánosság előtt, hogy a lengyel regio-
nális vasutak fizetésképtelenné vál-
tak, 60 vonal megszüntetését terve-
zik, és Belgiumban is drasztikus át-
alakításra szorul a vasúti közlekedés.

A nálunk megkezdett intézkedések 
célja, hogy hosszú távon is kiszámít-
ható és fenntartható legyen a helykö-
zi közösségi közlekedés. Ez elkerül-
hetetlenné teszi az ágazatok közöt-
ti munkamegosztás ésszerűsítését, a 
vasúti és a közúti közszolgáltatások 
közötti indokolatlan párhuzamossá-
gok megszüntetését.

A Karcag-Tiszafüred vasútvonal 
utasforgalma nem éri el azt a mér-
téket, amely a vasúti személyszál-

lítás működtetését indokolttá ten-
né. A vonalon 2008-ban a vonaton-
ként átlagos utasszám alig 10 főt tett 
ki, a legkihasználtabb vonat utasszá-
ma is elmarad egy autóbusz befoga-
dóképességétől. A Karcag-Tiszafüred 
viszonylatban jelenleg napi 54 menet-
rend szerinti autóbuszjárat biztosít 
utazási lehetőséget. Ez év december 
13-ától a tervek szerint többletszol-
gáltatásként naponta 8 darab új vagy 
meghosszabbított útvonalon közleke-
dő járat indul a vasút vonalvezetésé-
vel párhuzamosan közúton.

Hangsúlyozni szeretném, hogy 
a vasúti személyforgalom esetleges 
szüneteltetése nem lehetetleníti el az 
érintett települések lakói számára az 
oktatási, közigazgatási, egészségügyi 
intézmények, munkahelyek megköze-
lítését. Azokon a településeken, ahol 
eddig volt közösségi közlekedés, ott 
ez a jövőben is fennmarad.

Kérem képviselő urakat, szívesked-
jenek válaszomat elfogadni. (Taps az 
MSZP soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem a képvise-
lő urakat, először is, hogy ki válaszol. 
Látom, Varga Mihály képviselő úr. 
Másodszor akkor azt kérdezem, hogy 
elfogadják-e a miniszter úr válaszát. 
Parancsoljon, képviselő úr!

VARGA MIHÁLY (Fidesz): Köszö-
nöm a szót, elnök úr. Tisztelt Minisz-
ter Úr! Ennek a vasútvonalnak a be-
zárása 70 ezer embert érint, ahogy 
képviselő kollégám elmondta, több 
település megélhetéséről, közlekedé-
séről van szó. Sokféle fejlesztési ter-
vet ismerek a régióra vonatkozóan, 
egyetlen olyan fejlesztési terv sincs, 
sem vállalkozói, sem önkormányzati, 
sem kormányzati, amely ne számolna 
a vasút meglétével. Enélkül nyilván 
egy halmozottan hátrányos helyzetű 
régiót nem lehet felzárkóztatni.

Ön azt mondja, hogy többféle szak-
mai vizsgálat született arra vonat-
kozóan, hogy be kell zárni ezt a vas-
utat. Miniszter Úr! Milyen szakmai 
vizsgálat az, amely akkor tart forga-
lomszámlálást, amikor tavaszi iskolai 
szünet van a gyerekeknek, és nem ve-
szik igénybe a vasutat? Milyen szak-
mai vizsgálat az, amely azt a monda-
tot tartalmazza, hogy az MSZP kép-
viselője nem indul egy adott régi-
óban, ezért nyugodtan bezárható a 
vasútvonal? Milyen szakmai érv az, 
hogy majd két polgármester a körzet-
ből tiltakozni fog a bezárás ellen?

Ezek nem szakmai érvek. Ezért ar-
ra kérem a kollégákat, a képviselőtár-
saimat, hogy ne fogadják el ezt a mi-
niszteri választ. Köszönöm, elnök úr. 
(Taps a Fidesz és a KDNP soraiban.)

ELNÖK: A képviselő urak nem fo-
gadták el a miniszter válaszát. Kér-
dezném az Országgyűlést, hogy elfo-
gadja-e miniszter úr válaszát. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyű-
lés 186 igen szavazattal, 150 nem el-
lenében, 3 tartózkodás mellett a mi-
niszteri választ elfogadta.

Interpelláció a Karcag–Tiszafüred vasútvonal kapcsán

Szavazás a miniszteri válasz elfogadásáról

Szavazás adatai

Szavazási mód Listás

„Igen”-ek száma 186

„Nem”-ek száma 150

Tartózkodások 3

Összes szavazat 339

Elfogadás Elfogadott

Megjegyzés  

Szavazásra bocsátott indítványok

Iromány
B i z .
aj. Cím Benyújtók

Szavazás 
oka

Kép-
vise-
lő

I/11106   Karcag és Ti-
szafüred állam-
polgárai a kor-
mány újabb ál-
dozatai

Varga Mihály 
(Fidesz), 
Dr. Fazekas 
Sándor 
(Fidesz)

az OGY 
az inter-
pellációs 
választ el-
fogadja

Név szerinti lista
Képviselő Szavazat

Dr. Vadai Ágnes (MSZP) Jelen, 
nem szav.

Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Nem

Varga Mihály (Fidesz) Nem
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Köszönet a támogatóknak!

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
Szentannai Sámuel Alapítványának kuratóriuma köszönetet 
mond mindazoknak, akik a 2007 évi SZJA-juk 1%-át felajánlották az 
Alapítvány részére. A felajánlott támogatás összege: 169.531 Ft

Az Alapítvány a felajánlott összeggel a tehetséges tanulók verse-
nyen való részvételét finanszírozta.

Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2008 évi SZJA-
juk 1%-át felajánlották 142.321 Ft értékben, valamint 2008 évi Iparűzé-
si adójuk 1%-ával támogatták Alapítványunkat a céljai megvalósításá-
nak érdekében. A felajánlott Iparűzési adó 1 %: 16.588 Ft.

Várjuk továbbra is támogatásaikat!
Adószámunk: 19221719-1-16
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

Pro Schola Alapítványának kuratóriuma köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2007 évi SZJA-juk 1%-át felajánlották az Alapítvány ré-
szére. A felajánlott támogatás összege: 881.059 Ft

Az Alapítvány a felajánlott összeget tanulók egyéni támogatására, 
iskolai csoportos önképző körök támogatására, tanulói kitüntetésekre, 
díjakra, könyvjutalmakra. iskolai eszközfejlesztésre használta fel.

Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2008 évi SZJA-
juk 1%-ával támogatták Alapítványunkat céljai megvalósításának ér-
dekében. Az így befolyt összeg: 1.009.186 Ft.

Várjuk továbbra is támogatásaikat!
Adószámunk: 19221441-2-16

Közhasznúsági jelentés
2008.

Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályának fejlesztésére 
létrehozott alapítvány

Banki + pénztár egyenleg: 897.473 Ft
Bevétel:
Kamatbevétel      16.168 Ft
SZJA 1 %    509.910 Ft
Iparűzési adó 1 %    107.284 Ft
Támogatás    270.000 Ft
Váll. Bevétel               0 Ft
Adóalapot nem képező 1.755.281 Ft
Bevétel összesen: 2.658.643 Ft

Kiadás:
Munkabér:               0 Ft
Osztály felújítása 1.806.114 Ft
Egyéb kiadás    685.433 Ft
Továbbképzés    193.800 Ft
Vállalkozás kiadás     128.200 Ft
Kiadás összesen: 2.619.747 Ft
Egyenleg:    936.336 Ft.

Az alapítványnak alkalmazottja nincs. Az alapítvány ügyeit intézők 
térítést nem kapnak.

A Karcag Belgyógyászatáért alapítvány (adószám: 18824065-1-16) 
2008-ban a SZJA 1 % felajánlásából 509.910 Ft-ot, az iparűzési adó 1 % 
felajánlásból 107.284 Ft-ot kapott, mely összegeket az osztály felújítá-
sára fordítottuk. Köszönjük a felajánlást.

Közhasznúsági 
jelentés

A Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület (Karcag, Kossuth tér 1.) a 
helyi iparűzési adó 1%-ának 2008. 
évi felajánlásából 184.837.- Ft 
támogatásban részesült.

A felajánlást az alapító okira-
tokban meghatározott célokra 
fordítottuk, a Kováts Mihály Em-
léknapok lebonyolítására, vala-
mint a Kováts Mihály Huszár Em-
lékraj ruházatának beszerzésére. 

Tisztelettel megköszönjük fel-
ajánlásaikat, továbbra is várjuk tá-
mogatásukat. 

Dr. Fazekas Sándor
elnök

Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület

KOVÁTS MIHÁLY ALAPÍTVÁNY
(Karcag, Kossuth tér 1)

Közhasznúsági 
jelentés

2008-ban a Karcag város 
30/2005. (X.26.) rendelete alapján a 
helyi iparűzési adó 1%-nak felaján-
lásából 2.668 Ft, valamint a SZJA 
1%-ának a felajánlásából 144.169 
Ft támogatásban részesült.

Az alapítvány köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-
át alapítványunknak adták. 

Az 1996. évi CXXVI. tv. 6. § 3. be-
kezdése alapján a következőkben 
hozzuk nyilvánosságra az összeg 
felhasználását:

ezen felajánlást az alapító okira-
tokban meghatározott célokra for-
dítottuk.

(Kováts Mihály Emléknapok ren-
dezvényeinek, a Kováts Huszár 
Bandérium Emlékraj ruházatának 
költségei fedezésére).

Tisztelettel megköszönjük fel-
ajánlásaikat abban a reményben, 
hogy továbbra is támogatják ala-
pítványunkat.

Számlaszámunk: 10404522-
45210686-00000000

Adószám:19221472-2-16
Szekrényesi László

Kováts Mihály Alapítvány 
elnöke

A KUNSZÖVETSÉG közleménye
Köszönet a személyi jövedelemadó és a helyi 

iparűzési adó 1 %-ának felajánlásáért
A Kunszövetség ügyvivő testülete ezúton fejezi ki köszönetét azok-

nak a magánszemélyeknek, akik  személyi jövedelemadójuk 1 %-át, il-
letve azon vállalkozásoknak amelyek a helyi iparűzési adójuk 1%-át 
egyesületünknek ajánlották fel.

A Fővárosi Bíróság 1999. április 1-jén a Kunszövetséget 8471 sor-
szám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette és közhasz-
nú szervezetté minősítette.

Működési köre: kulturális.
Célja: A kun, besenyő, tatár származású emberek összefogása, a 

kun-kipcsák öntudat, hagyományok és kultúra ápolása, valamint az 
országos érdekképviselet megteremtése.

2008.évben a helyi iparűzési adó 1%-ának felajánlásából 29.572 Ft 
támogatást kapott egyesületünk.

A kapott támogatást 2009. 10. 31-ig hagyományőrző rendezvények 
támogatására használtuk fel.

2009. 03. 10-én 50.000 Ft-tal támogattuk a Magyar Világkapcsola-
tok Intézet részéről történő Lovas expedíció megszervezését.

Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat annak reményében, hogy to-
vábbra is megtisztelik egyesületünket adójuk 1%-ának felajánlásával.

A Kunszövetség ügyvivő testületének nevében, köszönettel:
Dr. Fazekas Sándor

elnök

Közhasznúsági 
jelentés

A Kováts Mihály Általános Iskola 
„Jó tanuló, jó sportoló” Alapítványa 
(Karcag, Kálvin u. 9. sz.) Kuratóriu-
ma köszönetet mond mindazoknak, 
akik a 2008.évi személyi jövedelem-
adójuk   1 %-ával – 197.523,- Ft -, 
valamint az iparűzési adó 1%-ával – 
10.240,- Ft - támogatták alapítvá-
nyunkat. 

A támogatás különböző tanul-
mányi- és sportversenyek díjaként 
került átadásra a tanulók részére, el-
sősorban a tanévzáró ünnepségen.

Köszönettel:
„Jó tanuló, jó sportoló”

Alapítvány Kuratóriuma

Meghívó

A daganatos betegek helyi szervezete szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját, barátját, ismerősét 2009. november 15-én (va-
sárnap) „Add a kezed, mi segítünk” című rendezvényére.
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 
díszterme.
Program:
14:00 „A PET/CT a daganatos betegségek diagnosztikájában”
 Előadók: Bogdán Natália és Somogyi Georgina, a buda-

pesti Pozitron Kft. tudományos munkatársai
15:00 Szalai István: „Hogyan használjuk testünket rendeltetés 

szerint?”
 Egy gyógyult beteg életviteli tanácsai Etka Anyó módsze-

reivel
16:00 Hagyományos közös séta a főtéren az Angyalos kúthoz
A séta elindítója és a rendezvény fővédnöke: dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Meglepetésre is számíthat!

Hamarosan beköszönt a tél, és 
vele együtt az ilyenkor „szokáso-
san” ránk leselkedő betegségek, 
az influenza vírusok okozta kór-
képek és a bakteriális eredetű lég-
úti megbetegedések. Szerencsére 
a legveszélyesebbek - az influen-
za-változatok és a gyakran ezen 
betegségek szövődményeként fel-
lépő, szintén akár halálos kime-
netellel is fenyegető  tüdőgyulla-
dás - kivédésére fel tudunk védő-
oltásokkal készülni. 

A felkészülést azonban idén 
jóval korábban el kell kezde-
nünk! Eddig elegendő volt csak 
az igazán kemény téli hónapok-
kal, mint veszélyes időszakkal 
számolnunk. Az újinfluenza ví-
rus megjelenése azonban átírta 
ezt a gondolkodásmódot. Egy-
részt úgy tűnik, hogy pillanat-
nyilag folyamatosan kell légúti 
vírusfertőzésektől tartanunk. 
Másrészt - tekintve, hogy ezek 
a kórképek az általuk legyengí-
tett szervezetben mintegy „meg-
ágyaznak” a bakteriális fertőzé-
seknek - ez azt is jelenti, hogy lé-
nyegesen előre - és kitolódik az 
a téli időtartam, amikor nagy 
számban várható pneumococcus 
baktérium okozta légúti fertőzés, 
elsősorban tüdőgyulladás fellé-
pése. Érdemes tehát minél előbb 
beadatni a „tüdőgyulladás elle-
ni” védőoltást is.

Jelenleg a 2 éves kor alatti gyer-
mekeknek biztosít az állam in-
gyenes pneumococcus elleni vak-
cinát. Ez a baktériumtörzs 7 sze-
rotípusa ellen véd. Az idősebbek 
számára rendelkezésre áll a 23 

szerotípus ellen védelmet nyújtó 
oltás. Vizsgálatok igazolják, hogy 
a rizikócsoportba tartozó, de ezen 
polysacharida vakcinával beoltot-
tak körében kevesebb beteg került 
kórházba tüdőgyulladás miatt, 
mint azoknál, akik nem részesül-
tek védőoltásban. Ha pedig még-
is kórházba kerültek, rövidebb 
ápolási  időt igényeltek. A rizikó-
csoportba beletartoznak mind-
azok, akik valamilyen krónikus 
légúti, szív- és érrendszeri, daga-
natos, vese vagy májbetegségben 
szenvednek. Külön ki kell emel-
ni a cukorbetegségben szenvedők 
mintegy félmilliós táborát, és fel-
tétlenül gondolni kell az egyéb-
ként egészséges 65 év felettiekre 
is. Ezen polgártársaink mind fo-
gékonyabbak lehetnek pneumo-
coccus fertőzésre, csakúgy, mint 
azok, akiknek betegség vagy bal-
eset miatt eltávolították a lépét.

Fontos tehát, minél előbb kér-
ni háziorvosunktól a „tüdőgyul-
ladás elleni” oltást, de mikor is 
adassuk be? Bár elvileg az év 
bármely szakában sor kerülhet 
rá, érdemes akkorra időzíteni, 
amikor amúgyis rászántuk ma-
gunkat az influenza-oltásokra. 
Igaz, ha egyik karunkba  meg-
kapjuk a szezonális influenza-
, a másikba pedig a H1N1 vírus 
elleni vakcinát, egy harmadikat 
aznap már nincs hová beszúrni. 
De pár nap elteltével biztonságo-
san nyújthatjuk bármelyik ka-
runkat a tüdőgyulladást „kivé-
dő” vakcináért. 

Dr. Kovács Gábor
infektológus főorvos

ÉLETMENTŐ - 
TÜDŐGYULLADÁS ELLEN
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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 ge-
nerációnak 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 építé-
sű társasházban földszinti, gáz-
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes 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 rész-
letfizetésre. Lehet komfort nélkü-
li is, lebontásra váró. Tel.: 06/20-
358-2348.

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

Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: 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.

Építési telek eladó Karcagon. 
I.ár: 2.200.000 Ft. Tel.: 06/30-420-
3080.

A Bakterház söröző épülete, a tel-
ken lévő lakóházzal eladó vagy 
elcserélhető. Tel.: 06/30-754-
7290.

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.

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

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

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

„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.

Vásárolnék diófa furnéros politú-
rozott, vagy lakkozott (nem poli-
észteres) felületű ruhásszekrényt 
anyagnak 3.000 Ft-ig. Tel.: 06/30-
963-5073.

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.

AMD 2500 + 512 MB RAM, 
GeForce FX5200, 40 GB winches-
ter, DVD íróval, monitorral, tarto-
zékokkal eladó (35.000 Ft). Tel.: 
06/30-517-2434.

Műanyag hordó (200 l-es); új 
200 l-es vashordó; új samott tég-
la; új B-30-as tégla; benzines fű-
nyíró; elektromos fűnyíró; rizs-
haj; 40x40-es pala; kúppala; új 
és használt ajtók; használt abla-
kok; Szieszta kályha; hordozható 
cserépkályha; csempekályha ajtó; 
színes TV; beton vályuk; centrifu-
ga; 13”-os 14”-os és 15”-os új és 
használt gépkocsi gumik; utánfu-
tó 2100x1200-as; önetető; önita-
tó eladó. Tel.: 59/312-679.

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.

Jó állapotban lévő, behangolt pia-
nínó eladó. Tel.: 59/311-042 (18 h. 
után), 06/30-969-7921.

Régi fajta kiságy (2.500 Ft) és 1 
db rekamié ingyen elvihető. Tel.: 
59/313-670.

Eladó esőkabát + nadrág; gumi-
csizma; bakancs; vesztern csizma; 
bőrdzseki; télikabát; öltönyök; in-
gek; szent Biblia; énekeskönyv; 
régi könyv betegségről; tükör; 4 
db Dunlop autógumi új téli sport; 
dióbél stb. Tel.: 06/30-995-6929.

Magyar Camping kerékpár eladó 
(8.000 Ft). Tel.: 06/70-662-8645. 

2 db jó állapotban lévő gyermek 
heverő olcsón eladó. Tl.: 06/30-
545-6653.

Eladó LG flatron LCD monitor, 
Samsung TV, Genius 5.1 hangfal, 
Pch-hez kormány és 150x130-as 
műanyag ablak. Tel.: 06/30-438-
0220.

380 V-os 3 KW-os, 1420 fordula-
tú villanymotort 220 V-os, 1,5 KW-
os 1400 fordulatszámúra cserél-
nék vagy eladnám. Tel.: 06/70-
943-6567.

Gázpalack eladó. Tel.: 06/70-368-
8962 (15 h. után).

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendel-
kező 10 hetes sziámi cicák eladók. 
Tel.: 06/70-397-9127.

Hasas és vágó birkák; februári bá-
rányok (330 Ft/kg); gyöngyösök, 
pulyák eladók. Tel.: 06/30-393-
3343.

Fehér húsjellegű hízó van eladó. 
Tel.: 59/300-875.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324.

Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág var-
rását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 06/70-300-9730.

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

Apróhirdetés Férfi kézilabda

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

A megyei férfi kézilabda baj-
nokságban megrendezésre ke-
rültek az 5-6. forduló mérkő-
zései. A helyszín ezúttal Ti-
szakécske volt. Együttesünk iz-
galmas végjátékban legyőzte a 
Túrkeve csapatát, viszont nem 
bírt a házigazdák együttesével.

Eredmények:
Karcag – Túrkeve 29:26 

(11:12)
Karcag: Nagy, Örsi (5), Fe-

renczi (1), Papp, Balog (6), Laj-
tos (4), Major (10).

Cserék: Lippai, Vályi-Nagy 
N. (2), Szopkó, Sebők (1), Tóth.

Jók: Örsi, Balog, Vályi.
Játékos-edző: Major János.
M.J.: A jelentősen átalakult, 

jól kézilabdázó, minden játék-
vezetői támogatást élvező Túr-
keve még vezetett a félidőben, 
a második félidő elején viszont 
együttesünk fordítani tudott, 
s a végjátékban megtartotta és 
növelte előnyét.

Karcag - Tiszakécske 15:20 
(7:12)

Karcag: Lippai, Örsi (2), Fe-
renczi (2), Papp, Balog (3), Laj-
tos (3), Major (4).

Cserék: Nagy, Vályi-Nagy 
N., Szopkó, Sebők (1), Tóth.

Jók: Nagy.
Játékos-edző: Major János.
M.J.: A kihagyott helyze-

tek, az elfáradt idősebb játé-
kosok, de legfőképp átlövőink 
sorozatos üresjáratai tükröz-
ték a játék színvonalát az egész 
mérkőzésen. Az elmúlt 6 év-
ben első alkalommal szenved-
tünk vereséget a lelkesen ját-
szó kécskeiektől, megérdemel-
ten nyertek.

A bajnokság november 22-
én Karcagon folytatódik, 
együttesünk 9 órától a Szol-
nok, 16 órától pedig a Jászla-
dány csapataival mérkőzik.

Sok szeretettel várjuk szur-
kolóinkat a hazai mérkőzések-
re.

Major János
edző

TO MOBIL
TELEFONKERESKEDÉS

HASZNÁLT TELEFONOK 
ADÁS-VÉTELE

Kiegészítők és tartozékok

5300 Karcag, Széchenyi tér 2.
A Buszpályaudvarnál, 
Cikk-Cakk üzletsoron, 
a DVD kölcsönzőben!

Sakk NB II. Csapatbajnok-
ság küzdelmei november 8-án 
megkezdődtek. Az újonc Kis-
kunfegyháza csapata fogadott 
bennünket. A vendéglátók élő 
pontszámukat tekintve, közel 
velünk egy súlycsoportba tar-
toznak, így tehát döntetlen kö-
rüli eredményre számítottunk.

A mérkőzés jól indult, de két 
gyors győzelmünk után csapa-
tunk megtorpant, mert a kis-
kunfélegyháziak gyorsan ki-
egyenlítettek, sőt a vezetést is 
megszerezték, melyet mi már 
nem tudtunk behozni. Így a 
végeredmény 6,5: 5,5 lett ja-
vukra.

Győztek a táblák sorrendjé-
ben: A. G. Catalin. Egy dön-
tetlen körüli partiban soká-
ig vizsgáztatta ellenfelét, aki 
végül hibázott. Egyed Gábor 
nagy formában játszott. A bo-
nyolult állásban jobban kiiga-
zodott ellenfelénél, és nyert. 
Nekem sikerült az ellenfele-
met a végjátékban túljátszani. 
Nagy Szilárdnak könnyű dol-
ga volt, biztosan nyerte a par-

tit. Egyed Viktóriának szintén 
nem volt nehéz dolga, csak a 
pontot kellett a tarsolyába ten-
ni. Egy döntetlenünket dr. Ko-
zák Ottó érte el. Előnyösnek 
tűnő állásában nem akart koc-
káztatni.

Csapatunk két hét múlva, a 
másik újonc, az Abony ES-vel 
folytatja. Itt kötelező a csapat-
győzelem.

A megyei I. osztályú csa-
patbajnokság a második for-
dulónál tart. Sajnos csapatunk 
 Jászapátiban 6:4 arányban ve-
reséget szenvedett.

A városi egyéni sakkbaj-
nokság az ötödik fordulónál 
tart, de a sok függőben maradt 
játszma miatt a verseny átte-
kinthetetlen.

Sajnos még most sincs meg-
oldva a versenyterem. Ahol 
most játszunk, elsősorban szó-
rakozóhely, így elmélyült ver-
senyzésre nem alkalmas. Még 
így is köszönetet mondunk, 
hogy ingyen a rendelkezé-
sünkre adják a termüket.

Fodor István

Egy győzelem egy vereség

Sakk

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

ben lehetőség van facsemete beszerzésére a lakosság részére. A köz-
területre kerülő csemeték ingyenesen elvihetők, magánterületre pe-
dig térítés ellenében. Az árjegyzék és egyéb felvilágosítás a Cseme-
tekertben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon kapható: Béres 
Attila erdész Tel.: 06/30-676-7377.

A facsemeték közterületre történő kiültetése ellenőrzésre kerül!
V. Ö. Városgondnoksága
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Moziműsor
November 13. péntek
 Kísértetjárás 

Connecticutban
 Feliratos amerikai hor-

ror
November 17. kedd
 Szerelem második 

látásra
 Feliratos angol-amerikai 

romantikus dráma
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2009. november 13-16. pén-

tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10 Egészségnapi előadások a 

Kórházban
18.30  Konferencia a Kunok világ-

találkozóján IV. rész
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: H1N1 influenza
 Karcagi hírek
 - felújítás előtt a múzeum
 - mi lesz a vasutunkkal
- vendégségben a Bene Tanyán
 Háttér
 Téma: Egyenruhában
20.20 Ami adásunkból kimaradt:
 Györffy Bál

2009. november 17-18. kedd/

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám

 Istentisztelet a Kunok I. vi-
lágtalálkozóján

19.10  Mozi ajánló
19.20  Fürdő Show
20.40  Nótaszó
 Bokor József, Kovács Mari-

ka, Kolostyák Gyula, Mada-
rász Katalin

2009. november 19. csütör-

tök

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10  Egészségnap a Betániában
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Anyakönyv
Születés 

Farkas Gabriella – Hor váth 
Zsolt
Kg., Nyár utca 35. 
 Zsolt Milán
Becskereki Judit – Csontos 
Péter
Kg., Kungát utca 31. 
 Regina

Halálozás
Kovács József
 Karcag (1958.)
Kurucz Lajos Csaba
 Karcag (1947.)
Vadné Kónya Eszter
 Karcag (1948.)
Varga István Sándor
 Kg., Vasút utca 52. (1955.)

Nagyiván – Karcag 0:0
Nagyiván, 100 néző. Jv.: 

Batkó (Halgat, Kötény)
Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 

Lévai, Varga L. (Szivós), Er-
dei, Bujdosó, Ebekeme, Nagy 
D., Sindel, Kardos (Hajdú T.)

Játékos-edző: Orosz István
A karcagi „B” közép har-

sány buzdítása mellett kez-
dődött el a találkozó. A nyol-
cadik percben Nagy D. szög-
letét Lévai a kapura fejelte, 
de Hagyó bravúrral hárítot-
ta. A huszonharmadik perc-
ben Sindel bombáját Hagyó 
kiütötte. A negyvenharma-
dik percben Kardos beívelé-
sét Sindel a bal oldali kapu-
fára fejelte. Az ötvenegyedik 
percben Csehi lapos lövését 
Móga biztosan fogta. A hat-
vanötödik percben Erdei szó-
váltásba keveredett a játékve-
zetővel, aminek kiállítás lett 
a vége. 

Jók: Hagyó, Csehi, Pekó, 

Földi ill. Móga, Lévai, Nagy 
D., Ebekeme

Orosz István: Felelőtlensé-
günk majdnem megbosszulta 
magát, de így is voltak meccs-
labdáink.

Illés Rudolf: Rossz játékve-
zetői felfogás miatt nem nyer-
tünk, nagyvonalú akart lenni, 
de kinevettette magát a 11-es 
nem megadásával.

Ifjúsági mérkőzések

Nagyiván Karcag 2:7
Góllövők: Szívós, Szabó D., 

Rajcsányi, Balla S. (4)
U 11-es korosztály: Karcag 

– Kazincbarcika 2:2
Góllövők: Fábián, Katona
U 13-as korosztály: Karcag 

– Tisza Volán 0:2
U 15-ös korosztály: Karcag 

Tisza Volán 1:0
Góllövő: Lázók S.

B. I.  

Megyei I. osztályú bajnokság

November 13. péntek
Berek – Kiss A. úti

November 14. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

November 15. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

November 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

November 17. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 18. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

November 19. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

November 20. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

16

Szombaton a Karcagi Váro-
si Sportcsarnokban rendezték 
meg az U 9-es korosztály re-
gionális labdarúgó bajnoksá-
gát. A hazaiakon kívül még 
öt vidéki együttes fiatal lab-
darúgói is pályára léptek. A 
karcagiak az előkelő második 
helyen végeztek.

Végeredmény: I. BVTK (15 
pont), II. Karcag (9 pont), III. 
Eger (8 pont), IV. Füzesabony 
(7 pont), V. Kazincbarcika (4 
pont), VI. Pásztó (0 pont).

Gólkirály: Tóth Roland 
(Karcag) – 6 gól. Legjobb ka-
pus: Nyisalovits Tamás (Ka-

zincbarcika). Legjobb me-
zőnyjátékos: Farkas Marcell 
(Diósgyőr). Legjobb karcagi 
játékos: Kiss Sándor.

Antal Lőrinc, a karcagi U 
9-es korosztály edzője: Meg-
tiszteltetésnek tartom, hogy 
ilyen színvonalas labdarúgó 
tornát rendezhettünk Karca-
gon. Köszönettel tartozunk a 
labdarúgó szakosztály és az 
önkormányzat felé a torna 
megrendezéséhez nyújtott se-
gítségéért. Gratulálok a gye-
rekeknek az elért II. helyezé-
sét.

B. I.

U 9-es korosztályú Regionális 
Bajnokság

FILMKLUB
2009. november 23-án 

(hétfőn)
Kezdés 17 óra!
ÉDES ANNA

Az 1958-ban forgatott szí-
nes magyar filmdrámát 

nézhetik meg az érdeklő-
dők 

Törőcsik Mari, Mezey Má-
ria, Fülöp Zsigmond, 

Kovács Károly, Báró An-
na, Gobbi Hilda  főszerep-

lésével.
A film hossza 84 perc.

Belépő: 250.- Ft

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és Szülői 
Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és ked-
ves 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.

Pályázati felhívás
a karcagi Varró család és a Varró-ház 

történetének kutatására
I. A pályázat meghirdetője: Karcag Város Önkormányzata
II. A pályázat tárgya: A karcagi Varró család és a Varró-ház 

(Varró u.2.) történetének felkutatása az eddig megjelent szak-
irodalom és az eddig feltáratlan levéltári források felhasználásával.

III. A pályázók köre: Pályázhat korosztályi és foglalkozási megkö-
töttség nélkül minden helytörténeti kutató.

IV. A pályázat benyújtásának feltételei:

1. A pályamű legkisebb terjedelme 10 ív (400000 n) lehet. Illusztrá-
lására rajzok, térképek, fényképek csatolhatók; terjedelmük nem szá-
mít a szövegterjedelembe.

2. A kéziratokat 4 példányban kell kinyomtatva, bekötve vagy 
 összefűzve, valamint CD-n beküldeni a Karcag Városi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatalához. Karcag, Kossuth tér 1. 5300. 

A borítékon fel kell tüntetni: „A karcagi Varró család és a Varró- 
ház (Varró u.2.) története.”

3. A pályázat jeligés; a pályázó nevét és elérhetőségeit zárt boríték-
ban mellékelje.

4. A pályázat beadásának határideje: 2010. november 17.

5. A pályázatokat háromtagú szakértő bizottság bírálja el.
6. Pályadíj: A legjobb pályamunka 100.000 (százezer) Ft díj-

ban részesül. A kiadás joga a szerzőé. A művet az eredményhirdetés-
től számított négy évig Karcag Város Önkormányzatának jogában áll 
megjelentetni.

7. A pályázat eredményét Karcag város polgármestere 2011. janu-

ár 28-án ünnepélyes keretek között hirdeti ki, és adja át a díjazottnak 
a pályadíjat.

A Karcag Városi Önkormányzat nevében köszönöm Péter László 
Professzor úrnak a pályázat meghirdetésére tett javaslatát és a felaján-
lott pályadíjat. 

Dr. Fazekas Sándor

polgármester,országgyűlési képviselő


