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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 52.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19.

évfordulója tiszteletére rendezendő
városi  ünnepségek 

Programok:
Október 22.
19.00 HÓHÉR VIGYÁZZ!
 „A siralomháztól a parlamentig” című portréfilm 

vetítése
 A film Wittner Mária egykori halálraítélt ’56-os 

forradalmárról készült 
 Rendezte: Siklósi Beatrix és Matúz Gábor
 Helyszín: Karcagi Ifjúsági Ház
 Belépés díjtalan
Október 23.
 9. 50 Az Országzászló ünnepélyes felvonása
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszár Emlékraj 

huszárjai
10. 00  Ünnepi istentisztelet a  református templomban
 Igét hirdet: Nt. Beszterczey András,
 a Nagykunsági Református Egyházmegye főjegyzője 

(Mezőtúr)
11.00  Ünnepi önkormányzati ülés 
 a városháza dísztermében
 Az ünnepi ülést megnyitja és levezeti:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Lezsák Sándor országgyűlési képviselő,
 a Parlament alelnöke
 Emlékműsor
 Közreműködik: Márkus Judit színművész
  Türke Tímea (ének)
  Sípos Antal (fuvola)
  Dusik István (zongora)
12.20  Megemlékezés és koszorúzás
 a városháza falán elhelyezett emléktáblánál
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő
12.50  Koszorúzás Kemény Pál,
 az 1956-os forradalom és szabadságharc
 karcagi mártírja sírjánál az Északi –temetőben
 Emlékező beszédet mond: 
 Nt. Nagy Béla református lelkész
 17.00 A Bartók Vonósnégyes hangversenye
 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 

dísztermében
 A hangverseny megrendezését a 

Nemzeti Kulturális Alap 
Zenei Szakkollégiuma támogatta.

 Belépés díjtalan
Az Északi-temetőhöz 12.45 órakor autóbusz indul a Bajcsy- 
Zsilinszky utcai parkolóból

Az elmúlt hétvégi kétnapos 
rendezvényről nehéz valami 
újat írni. A rendezők, tucat-
nyi lovasnapon túl a szokott 
(profi) teljesítményt nyúj-
tották, s úgy a versenyzőket, 
mint a látogatókat megfele-
lően berendezett versenypá-
lya, nézőtér és programok 
várták, és a goromba szél-
lel, esővel beköszöntött  rossz 
idő.

Az első napon zuhogó eső, 
a második napon mindent át-
járó hideg északi szél retten-
tette el a máskor megszokott 
népes nézősereget. Ahogy 

hallottam, az előző lovasna-
pokhoz képest a nevező foga-
tok száma is mindössze egy-
harmadnyi volt,  bár ez talán 
nem annyira a rossz időnek, 
mint a hasonló lovasrendez-
vények megszaporodásának a 
következménye. Más a hely-
zet viszont a második na-
pon pályára lép(tet)ő díjug-
ratókkal. Ebben a szakágban 
öt versenyszámban 96-an ne-
veztek, ami azt mutatja, hogy 
a Karcagi Lovasnapot a díj-
ugratók amolyan szezonzá-
ró versenynek tekintik, ezért 
aztán sokfelől, még a Du-

nántúlról is érkeztek a verse-
nyekre. A bírói testület elnö-
ki teendőit mindkét nap Ba-
bochay György úr, az idő-
mérő feladatait Fodorné 
Horváth Anett látta el. Bírók 
voltak: az első napon Nagy 
Emese, a második napon dr. 
Pintye Éva. A fogathajtáshoz 
a kenderesi szakiskola okta-
tója, Katona Béla, a díjugra-
táshoz Kiss István nemzetkö-
zi pályaépítő mester rendezte 
be a pályát.

Amíg ezt az interjút ké-
szítettem Nyester Ferenc-
cel, a műszaki iroda vezetőjé-
vel, egyfolytában hallatszot-
tak a főtér környéki munkák 
hangjai. A Nimród szállo-
da immár a megnyitásra vár, 
előtte igen szép kivitelű jár-

daszakasz készült el. Kicsit 
távolabb új kerékpártáro-
ló helyét betonozták az em-
berek. Emellett folyamatosan 
bontják a Széchenyi sgt. Pos-
tán túli bal oldalát, az egy-
kori Földműves Szövetkeze-
ti étterem helyén pedig szin-

tén valami munkák látszanak 
elkezdődni. Nem eseményte-
len tehát a város, és ha min-
den jól megy, a jövő eszten-
dőre is lesz munka, hisz több 
sikeresnek mutatkozó pályá-
zatról járt a hír, erről faggat-
tam a fentebb nevezett iroda-
vezetőt.

A Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft.-vel kapcsolat-
ban már szó esett arról a két-
fordulós pályázatról, amely 
a strand fejlesztését céloz-
za meg, és az első forduló-
ban szintén eredményesen 
szerepelt. A mintegy (nettó) 
600 milliós pályázatra 291,5 
millió forintos feltételes tá-
mogatást nyertek el az első 
fordulóban. Jelenleg a pro-
jektfejlesztés időszakában 

Újabb sikeres pályázatok

Esőverte, szélfútta

XIV. Karcagi Lovasnapok
2008.október 4-5.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Örömmel értesítem Kar-
cag Város lakosságát, hogy a 
Nagykunságért Leader Helyi 
Közösség megnyerte a Lea-
der fejlesztési források fel-
használásának a jogát, vagy-
is térségünk Leader közös-
ség lett.

A Nagykunság térsége 
(Karcag, Kisújszállás, Ken-
deres, Mezőtúr, Túrkeve, 
Mesterszállás, Mezőhék és 
Kétpó) 2013-ig 5.200.922 
Euró (kb. 1,3 milliárd forint) 
fejlesztési forráshoz jutott. 

A források nagyobbik ré-
szét a mikrovállalkozások 
(nem mezőgazdasági jellegű 
vállalkozások) eszközfejlesz-
tésére fordíthatják. Fontos 
cél a térség turisztikai fej-
lesztése is. Erre a két célra a 
térség települései kb. 1 mil-
liárd forintot fordíthatnak. 
A vállalkozások fejlesztése-
ikhez 65 százalékos, vissza 

nem térítendő támogatáshoz 
juthatnak. A támogatási ké-
relmek beadása ebben az év-
ben október 15. és november 
30. között lesz lehetséges.

Célunk, hogy minél szé-
lesebb körben ismerje meg 
a lakosság a fejlesztés lehe-
tőségeit, és a források lehí-
vásának módját, ezért Kar-
cagon is fórumot kívánunk 
tartani, amelynek helyéről 
és idejéről tájékoztatni fog-
juk a településen élőket, a 
vállalkozásokat, civil szer-
vezeteket.

Természetesen egy ilyen 
tájékoztatás nem lehet teljes 
körű, ezért kérdéseikkel ke-
ressenek a lenti telefonszá-
mon, vagy email címen.

Máthé Zsolt
HVI irodavezető
Karcagi Kistérség
06 70 590 9700
karcagi@vkszi.hu

Helyi Vidékfejlesztési Iroda Hírei
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Közéleti szilánkok

Szabad tarka 
madarak

Nem tudom, hányan gondolták a 
közélet iránt érdeklődők, hogy az okt. 
4-ei Tarka magyar elnevezésű demonst-
ráció és felvonulás a pesti  Andrássy 
úton, amolyan civil kezdeményezés lett 
volna. Ugye, eléggé nehéz elképzel-
ni, hogy néhány civil összeáll a rendez-
vény előtt öt-hat nappal és többszáz-
ezres felvonulásra oszt ki több tízezer 
szórólapot, amelynek minimum nyom-
daköltsége van, más kiadást ne is em-
lítsünk. A felvonulásról és az előkészü-
letekről bejátszott néhány perces film-
részletek az egyes tv-csatornákon nyil-
vánvalóvá tette, hogy bizony a „szabad 
madaras” párthoz közel állók ötlötték 
ki, és szervezték ezt a demonstrációt. 
Amelyen lényegében ugyanazok vonul-
tak föl, mint a nyári meleg-felvonulá-
son, plusz a kíváncsiskodók és a fizetett 
felvonulók. No meg, ott láthattuk a kor-
mányfőt és a feleségét is, átlag civil mi-
nőségben. (Valószínűleg, ha írói vénája 
lenne, ezt most írói munkásságának ré-
szeként említené.)

Akárhogy is nézzük ezt, szánalmas 
vergődés. „Belül van a tarkája”, hogy 
egy régi népi mondást idézzek, ami rá-
tapint a lényegre. (Arra mondták ezt 
egykor, ami tetszetős, de hibás do-
log.) Ugyanis elég sokan átlátják már; a 
többségi társadalom froclizása és tole-
rancia küszöbének rugdosása az ilyen 
felvonulások elsődleges célja. Valamint, 
hogy tovább tömörítsék támogatóikat, 
akik szintén azt hiszik, hogy a magyar 
társadalomban a szélsőséges jobboldali 
kisebbség jelenti a legfőbb veszélyt. Ők 
a kirekesztők, rasszisták, stb. ,stb. (Azt 
tényleg csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy a felvonulásra, néhány Árpád sá-
vos zászlóval érkezőt, nem engedtek a 
szervezők felvonulni, – tehát; kirekesz-
tették őket!)

Figyelemelterelés ez is a javából, egy 
pár napig lehet a tarkaságról is cikkezni 
a bulvársajtóban és prolongálni az álve-
szélyeket. Nem a költségvetési hókusz-
pókuszokról és a globális pénzpiaci vi-
lágválság Magyarországot is érintő ha-
tásairól beszélni. Mert, hogy itt is érződ-
ni fog a hatása, az egészen bizonyos. De 
ilyenkor persze a liberális közgazdászok 
csak sunnyognak. Láthatják, hogy egyik 
alaptételük, miszerint az állam a leg-
rosszabb tulajdonos, minden közösségi, 
állami és nemzeti tulajdont magánosí-
tani kell; banktól kórházig, közlekedésig, 
postáig stb. – mintha megdőlni látsza-
na. Az amerikai nagy magán hitelintéze-
tek és bankok térden állva könyörögnek 
az államnak, hogy segítse ki őket po-
tom 6-700 milliárd dollárral. És ez gyű-
rűzik tovább Európába, ahol egyedül a 
német kancellár vetette föl, hogy a fele-
lősöket, akik ezt a válságot kirobbantot-
ták, meg kellene büntetni…

Közben itthon a nemzeti gyászna-
pon, október 6-án, amikor az aradi vér-
tanúkra emlékezik a nemzet egy része, 
az egri kórházban határozatlan idejű 
sztrájkot hirdettek a kórházvédők, mert 
a megyei közgyűlés csak ragaszkodik a 
kórház privatizációs szerződéséhez…

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

2008. október 14-én (ked-
den) 16:30 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emeleti klubtermé-
ben PATCHWORK KIÁLLÍ-
TÁS nyílik.

A kiállítás október 26-ig 
hétfőtől péntekig 8-18 óráig 
látogatható.

2008. október 28-án 17 
órakor a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ nagy-
termében KOZMA KÁROLY 
FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁ-
SA nyílik.

A tárlatot november 7-ig, 
hétfőtől péntekig 8-18 órá-
ig tekinthetik meg az érdek-
lődők!

Meghívó
A Francia-Magyar Bará-

ti Kör Franciaország, Longu-
eau barátait várja találkozó-
ra 2008. október 17-én 16:00 
órára az EURÓ Kft. Varró ut-
cai ebédlőjébe. Az összejöve-
telen közösen alakítják ki a 
résztvevők a következő évek 
programját, határozzák meg a 
Baráti Kör működésének fel-
tételeit. Az érdeklődőket sze-
retettel várják!

Türke Jánosné
szervező

Könyvbemutató
A Városi Csokonai Könyv-

tárban 2008. október 18-
án (pénteken) 16 órai kez-
dettel a Karcagról elszárma-
zott  TÓTH ÁGNES mutatja 
be Egy bonsai újjászületésé-
re című verseskötetét. A kö-
tet a helyszínen megvásárol-
ható (ára: 1.500 Ft) és dedi-
káltatható. A könyvtárosok 
minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak.

Foglaljon helyet és váltson 
bérletet a 2008/2009-es 

színházi évadra

Előadásaink:
2008. november 5.: 
Osztrigás Mici
2009. február 11.: 
Hyppolit, a lakáj
2009. március 23.: 
Az üvegcipő
2009. április: 
Komámasszony, hol a stuk-
ker?

Karcag Városi Önkormányzat Mező-
gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsá-
ga szeptemberi ülésén a külterületi földutak 
állapotának helyzetéről tárgyalt. Az ülésen 
elhangzottak alapján a külterületi utak álla-
pota elfogadhatónak mondható. Ez egyrészt 
a száraz időjárásnak, másrészt pedig a gaz-
dálkodók, mezőgazdasági vállalkozók mun-
kájának köszönhető, akik érdekeltségi terü-
letükön igyekeznek tárcsázással, grédere-
zéssel javítani az utak állapotán. A külterü-
leti földutak karbantartásáról Karcag Város 
Önkormányzata, valamint a Vadásztársa-
ságok Földtulajdonosi Közösségei gondos-
kodnak. A rendelkezésre álló források igen 
szűkösek. Továbbra is gondot jelent az utak 
javítása során, hogy sokan még mindig a 
külterületi földutakra hordják az építési tör-
meléket.

Karcag Város Önkormányzatának tele-
pülésünk, környezetünk védelméről szó-

ló 19/1993. (V. 12.) számú rendelete 25. § 
(4) bekezdése értelmében: „Építési törme-
lék, kitermelt és visszatöltésre nem kerülő 
föld (humusz kivételével), valamint egyéb, 
építés során keletkezett anyagok és hulla-
dékok elhelyezése és tárolása csak a sze-
méttelepen, illetve az e célra a Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala által 
külön kijelölt helyen engedhető meg. Ezen 
anyagok elszállításáról annak tulajdonosa 
gondoskodik.” A 28. § (1) bekezdés j) pont-
ja értelmében: „Szabálysértést követ el és 
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtha-
tó, aki a szemetet nem az erre a célra kije-
lölt szeméttelepre szállítja, vagy szállíttat-
ja.” Mindezek figyelembe vételével kérem a 
lakosságot, hogy az építési törmeléket min-
denki a Városi Hulladéklerakó Telepre szál-
lítsa.

Rózsa Sándor
jegyző

Végre- valahára
Két hete kezdődtek meg 

a református nagytemplom 
körüli téglajárda és a főbejá-
rat előtti téglaburkolat cseré-
jének munkálatai. A teljesen 
tönkrement, balesetveszélyes 
burkolat elhasználódott (leg-
alább százéves) tégláit idő-
álló és szép ViaColor beton-
téglákra  cserélik és a terü-
let csapadékvíz-elvezetését is 
rendezik. A Műemlékvédel-
mi Hivatal által engedélye-
zett felújítást, az önkormány-
zat megrendelésére az Alföl-
di Műemlék Helyreállító Kft. 
munkatársai végzik. A fel-
szedett téglák egy részével a 

templom bal oldalán, a Ná-
dor- oszlop térségében fed-
nek majd le egy kisebb terü-

letet, mementójaként a most 
elbontott bejárónak.

-e-

Majd egy éve adtunk hírt ar-
ról, hogy a Karcag Tv az élő 
adások közvetítésére is fel-
készült, sőt a rendszer el-
ső bevetése és vizsgáztatása 
a már megtörtént. Néhány 
napja újabb fejlesztésekről 
kaptunk hírt, ugyanis az el-
múlt hét péntekén – kísér-
leti jelleggel – megindult a 
Karcag Televízió online élő 
adása. 

- Az internetes adás egy-
éves előkészítő munka ered-
ménye – mondja Pengő Fe-
renc, a Karcag Tv. vezetője. - 
Egyre több regionális hírt ké-
szítünk, ezért lett szükséges, 
hogy adásainkat vidéken is 
lehessen nézni. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a mű-
soraink a leginkább érdekelt 
környékbeli településekre pl. 
Berekfürdőre vagy Kunma-
darasra is eljuthatnak. Ter-
mészetesen az ország más 
városaiban vagy külföldön, 
esetleg a tengerentúlon élő el-
származottak is nézhetik az 

adást, hiszen az így akár Las 
Vegasban is elérhető. A me-
gyében mi vezettük be első-
ként ezt a rendszert.

- Az adások tehát az inter-
neten is letölthetők és vissza-
nézhetők lesznek?

- Nem. A rendszer lénye-
ge, hogy a  www.karcag-
tv.uw.hu -n az Online Tv-re 

klikkelve azt lehet látni, ami 
éppen adásban van. A rend-
szer tesztelés alatt áll és ed-
dig, köszönhetően a Fibernet 
jó szolgáltatásának, stabilnak 
mutatkozik.

- Sok sikert a továbbiakhoz 
is.

- Köszönöm.
Elek György

Karcag Tv az interneten

Felhívás külterületi földutak állapotának megóvására
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Par la men ti Nap ló

A parlament hétfői ülés-
napját a Monorierdőnél tör-
tént vasúti baleset árnyékolta 
be. E sorok írásakor még tisz-
tázatlan mi történt, a híradá-
sok négy halottról és sok sé-
rültről számoltak be. A bal-
eset után benyújtotta lemon-
dását a közlekedési miniszter, 
a MÁV elnöke, valamint a 
vezérigazgató. A miniszter és 
az igazgatóság elnökének le-
mondását igen, a vezérigazga-
tóét nem fogadta el a minisz-
terelnök. A házelnök asszony 
bejelentését a vasúti kataszt-
rófáról döbbent, néma csend 
fogadta az amúgy alaphangon 
mindig zajos Házban. Bár a 
televízió, a rádió, a sajtó ont-
ja ránk a tragédiák, balesetek 
özönét, mégis megrendítő be-
legondolni a családtagjukat 
vesztett emberek fájdalmába. 
Ezt érezték át a képviselők, 
ennek hatására távozott az il-
letékes miniszter.

Nekünk karcagiaknak 
ilyenkor jut eszünkbe a bal-
eseti krónikák sorozatát örö-
kösen szállító 4-es számú fő-
út. Idén júliusban mindenkit 
megrázott az a tragédia, ami-

kor öt bucsai ember vesztette 
életét egy hajnali balesetben. 
A személyautó öt utasa – egy 
17 éves fiatal lány nevelőap-
jával és három másik férfi-
val – Kuncsorbára ment vol-
na címerezni. Egy túrkevei 
teherautó Debrecen irányába 
tartott, amikor a főút 155-ös 
kilométerénél bekövetkezett 
a tragédia. A személyautó-
ban utazó öt bucsai szörnyet-
halt, az árokba hajtó teherau-
tó sofőrjét súlyos sérülésekkel 
szállították a kórházba. 

A tavalyi évben a 4-es út 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei szakaszán 91 baleset tör-
tént, ebből 18 halálos kime-
netelű volt. Karcagnál 2007-
ben 10 halálos baleset tör-
tént, vagyis itt következett be 
a 4-es főút megyei szakaszán 
a legtöbb tragikus eset. Mol-
nár Miklós ezredes, a megyei 
rendőr-főkapitányság köz-
biztonsági igazgatója szerint 
a Kisújszállástól a hajdú-bi-
hari megyehatárig tartó rész 
különösen veszélyes. A sta-
tisztikák szerint a legbizton-
ságosabb utak az autópályák, 
itt történik a legkevesebb bal-

eset, vagyis egyetlen jó meg-
oldás van, az útépítés.

És itt jutunk el ismét a parla-
menthez. Az úthálózat fejlesz-
tése az elmúlt években is poli-
tikai döntések eredménye volt. 
2008 szeptemberében Szabó 
Pál, most lemondott közleke-
dési miniszter azt válaszolta, 
hogy 2010 első félévében csak 
a 4-es főút Pest megyei szaka-
szai és a Kisújszállást elkerülő 
szakasz megépítése kezdődhet 
meg. A Kisújszállás-Püspökla-
dány szakasz jövőjéről minisz-
ter úr pusztán annyit közölt: 
előkészítési munka folyik an-
nak érdekében, hogy eldönthe-
tő legyen, meglévő út fejleszté-
se történjen, vagy új nyomvo-
nalon épüljön. 

Vagyis a Karcag mellet-
ti útszakaszról a következő 
években is a helyszínelő rend-
őrök, a kivonuló lánglovagok 
adhatják a híreket. Az út to-
vább szedi áldozatait. Joggal 
kérdezheti bárki: vajon mi-
ként számolnak el a lelkiis-
meretükkel azok, akik már 
2002-ben kétszer két sávos 4-
est ígértek nekünk?

Varga Mihály 

Veszélyes utakon járunk

Égő lakóépület Karcagon 
Szeptember 30-án, 17 óra 23 perckor 
Karcagra, a Kodály Zoltán utcába vonult 
3 gépjármű 9 tűzoltóval, ahol egy lakó-
épület egyik helyiségének berendezési 
tárgyai égtek. A lángok az épületszerke-
zetekre nem terjedtek át. A munkálatok 
19 óra előtt néhány perccel értek véget.

Égett a kunmadarasi szeméttelep
Október 2-án, a 15 óra 16 perckor ügyele-
tünkre érkező jelzés alapján kezdte meg a 
vonulást a két karcagi gépjármű-fecsken-
dő Kunmadarasra, ahol a szeméttelepen, 
mintegy 3000 négyzetméteren nádas és 
szemét égett. A helyszínre érkező 8 tűzol-
tónak alig egy órányi munkájába került a 
lángok megfékezése.

Segítségnyújtás Tiszaroffon 
Október 5-én, 10 óra 54 perckor kezd-
te meg a vonulást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő 6 tűzoltóval Tiszaroffra, ahol 
a Szabadság utcában egy lakóépület és 
egy melléképület égett teljes terjedelmé-
ben. Mivel a tűzeset a kunhegyesi Tűz-
oltóság működési területén keletkezett, 
a karcagi egység segítségnyújtás jelleggel 
vett részt az oltásban, melynek helyszí-
nét 13 óra 30 perckor hagyták el.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Meghívó
SENIOR Sport - Városi séta

A program keretében városismereti sétánk következő 
időpontja: 2008. október 11. (szombat).

Útirány: - Kutató Intézet – Arborétum
 Házigazda: Dr. Zsigray György tudományos főmun-

katárs, az intézet helyettes igazgatója
 - A 4-es főútvonal melletti Kun-Emlékhely
 Találkozás: 2008. október 11. (szombat) 14 órakor a 

Sportcsarnok előtt.
Az utat autóbusszal tesszük meg. 
Várunk minden kedves érdeklődőt „nem csak 50 fölött” 

szülő – nagyszülő – unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő,
a program szervezője

Zenés vasárnap délután lesz Karcagon 
a Déryné Művelődési Központban 
2008. November 16-án (vasárnap) 

14.30 órai kezdettel. 
„MESSZE VAN A KICSI FALUM” 

A műsorban fellépnek: Dömsödi Farkas 
Bálint és dr. Fehér Eszter a nótás doktornő, 

a Duna Tv Kívánságkosár című műsorának 
művészei, magyarnótákkal, operett részletekkel 

és táncdalokkal. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk,

jegyek kaphatók!

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és 

szülői közössége szeretettel és tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját a

2008. november 8-án, 19 órától, 
az iskola tornatermében tartandó 

Alapítványi báljára 
Jegyek csak elővételben válthatók 2008. november 5-ig az 
iskola gondnokságán.
Belépőjegy: 3500 Ft, amely magában foglalja a vacsorát is. 
A zenét  a BELAMI Együttes szolgáltatja. 
Az ízletes vacsoráról az ESSEN kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel és értékes nyereményekkel vár-
ja Önt a tombola!
Érdeklődni lehet az 59/503-126-os telefonszámon. 

Szeretettel várjuk rendezvényünkre: 
a szervezők

M e g h í v ó
Szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör 

rendezvényére, melyet a karcagi Déryné Művelődési 
Központ II. emeleti nagytermében tartunk.

Időpont: 2008. október 21-én 18.30 óra
Vendégünk:

Tarlós István
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője

Házigazda:
Varga Mihály

országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke

Részvételére számítva, őszinte tisztelettel:
Nagykun Polgári Kör

Sorstársak figyelem!

Csoportgyűlés időpont 
változás

A vezetőség nevében értesítelek bennete-
ket, hogy az októberi csoportgyűlés a szoká-
sos időponttól eltérően egy héttel korábban, 
október 24-én 15 órakor kerül megrende-
zésre. A csoportgyűlésen az estebéd pász-
tortarhonya lesz biztosítva az előre jelent-
kezők részére. A változtatást a Megyei Kül-
döttgyűlés miatt kell megtenni.

Értesítem továbbá tagjainkat, hogy az év-
zárót 2008. november 15-én 13 órakor 
tartjuk.

Helye: Euro Kft. étterme (Karcag, Széche-
nyi sgt. 52.)

Vacsora hozzájárulást, jelentkezést az 
ügyeleten mindenki előre rendezze.

Határidő: 2008. november 6.
Menü: csontleves – marhapörkölt – köret 

– savanyúság – pogácsa – üdítő – Ekler fánk 
– 1 kávé.

Büfé, zene, kultúrműsor a jó hangulat ér-
dekében.

Minden tagtársat hív, és szeretettel vár a 
vezetőség.

Egyben kérjük, hogy az esetleges elma-
radott és a 2009. évi tagdíjat mindenki mi-
előbb szíveskedjék rendezni a csoport ér-
dekében.

Szekeres György
csoportvezető
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Kunhalom Polgári Kör

A kör szeptember 29-ei elő-
adója, ifj. Soós Géza, a tata-
bányai Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskolájáról Erasmus 
ösztöndíjjal egy évet töltött az 
Ír Köztársaságban, az Athlone 
Institute of Technology nevű 
ottani felsőfokú intézményben, 
ahol nemzetközi gazdaságtan 
és kommunikáció szakjaihoz 
még egy diplomát szerzett. Mi-
vel még utána is visszatért Ír-
országba egy félévre pincér-
ként dolgozni egy négycsillagos 
szállodában, sokféle tapasztala-
tot szerzett az ír életformáról.

Az előadás nagy létszámú ér-
deklődő közönsége a kivetítőn 
is figyelemmel kísérhette az ír 
sziget hatezer éves történetét, 
adatait, a hétszáz éves angol 
uralom hatását, ma is érezhető 
következményeit, és az íreket 
jellemző fényképeket. A szi-
get déli nagyobb területe 1921-
ben vált függetlenné Dublin 
fővárossal. A Magyarországgal 
gyakran összehasonlított Íror-
szágban a külföldi beruházások 
nagy GDP növekedést eredmé-
nyeztek a ’90-es években. Az ’ír 
csoda’ azonban mára már el-
halványult, de az ottani mun-
ka mindenféle foglalkozásúnak 
ma is igen jó egzisztenciát te-
remt. Feltűnő, hogy rengeteg a 
lengyel bevándorló.

Milyennek látta a frissen 
végzett fiatalember az íreket 
és országukat? Tömören, kicsit 
kritikusan és humorosan fo-
galmazva olyannak, akik sze-
retnek a ’pub’-ban inni, whis-
key-t készíteni, énekelni, saját 
sportjaikat űzni (pl. a curling-

et), ősi kelta nyelvüket meg-
őrizni, a huzatban üldögélni és 
TV-t nézni, a permetező eső-
ben, üdezöld környezetben sé-
tálni. 

Sokféle kérdésre válaszolt az 
előadó, többek közt az oktatás-
sal, étkezéssel, italokkal, háza-
ikkal, szokásaikkal kapcsolat-
ban. Szóba jött a guiness sör, a 
birkatenyésztés, a meglehetősen 
ízetlen zöldség és gyümölcs, a 
modern technikai eszközök vi-
szonylagos kihasználatlansága, 
az üzleti menedzselés és az ot-
tani más perspektíva. Megcso-
dálhattuk Newgrange ötezer 
éves építményét. Irodalmuk 
világhírű szerzőket adott a vi-
lágnak, ír származású volt O. 
Wild, W. B. Yeats, J. Joyce, S. 
Becket, J. Swift és G. B. Shaw.

Köszönjük Soós Gézának az 
élvezetes beszámolót, és kíván-
juk, hogy a tanultakat munká-
ja során, a marketing területén 
tudja majd hasznosítani!

Október 13-án, hétfőn fél 
hattól a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emeleti 
klubtermében a karcagi Cseke 
Lajos híradástechnikai üzem-
mérnök lesz a kör vendége. 
Munkájáról, tapasztalatairól, 
pl. az orvosi műszerek műkö-
déséről, a sugárzások ártalmai-
ról, orvos-diagnosztikai beren-
dezésekről, modern híradás-
technikai eszközökről beszélget 
a jelenlévőkkel. Minden érdek-
lődőt szeretettel vár a Kunha-
lom Polgári Kör!

V. Gy.

A smaragd sziget

Helyesbítés
A 2008. október 8-i lapszámunk Testületi ülés című tudósításá-
ban a falugazdász helyi ügyfélszolgálatának fenntartásáról szóló 
részben nem az a határozat került közlésre, amelyet a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat megszavazott.

Az eredetileg elfogadott határozat helyesen a következő:
„Karcag Város Önkormányzata a gazdálkodók megfelelő infor-

mációhoz jutása érdekében továbbra is igényli a helybeni falugaz-
dász ügyfélszolgálat fenntartását és önként vállalja, hogy ehhez té-
rítésmentesen ügyfélszolgálati helyiséget biztosít, melyben megte-
remti a működés technikai és infrastrukturális feltételeit, továbbá 
szélessávú internet hozzáférést biztosít a falugazdásznak.”

A hibáért ezúton kérjük szíves elnézésüket!   

vannak, vagyis ez év alatt be 
kell nyújtani a végleges meg-
valósíthatósági tanulmányt, 
illetve a kiviteli, és engedé-
lyes tervek alapján a teljes pá-
lyázati anyagot. Nem akarnak 
vele egy évet várni, mondta az 
irodavezető, hanem igyekez-
nek a jövő esztendő közepére 
a végleges anyagot benyújta-
ni, s ha az elbírálás rövidebb 
lesz, mint az első fordulóban, 
akkor akár már jövőre el le-
het indítani a beruházás első 
szakaszát, mégpedig a közbe-
szerzési eljárásokat. (A beru-
házás tartalmazza egy új ter-
málvizes kút fúrását a nagy-
vénkerti vízműtelepen, és 
onnan egy vízvezeték kiépí-
tését a fürdőig. A fürdőben a 
15x33 méteres medencét tel-
jesen átalakítanák, létesül-
ne egy 15x20 méteres úszó-
medence, egy kisebb tanme-
dence és egy termálvizes me-
dence. Mindezek a jelenlegi 
sátor-lefedés alapterületét is 

megduplázzák, mert az újabb 
létesítményeket is légbefúvá-
sos sátorral képzelik el. Az 
öltöző területét szintén a két-
szeresére növelnék és szauna, 
infrakabin, pezsgőfürdő, a te-
tőtérben pedig kondicionáló 
kapna benne helyet. Megújul-
na a fürdő bejárata is, mert a 
mostani faházat lebontanák, 
helyébe kőépület kerülne.)

Szintén az Észak-Alföldi 
Operatív Program keretében 
pályázott a város a bel- és kül-
területi csapadékvíz elvezető 
rendszer felújítására. A külte-
rületen ez Berekfürdő-Kun-
madaras határától Kunhe-
gyes felé, és beljebb, a Kecske-
ri-tó térségéig található csapa-
dékcsatornáknak a felújítását 
jelenti. Ezeket a csatornákat 
2005-ben kapta tulajdonba az 
önkormányzat, mindenféle 
felújítás és karbantartási keret 
nélkül. A feladatok megoldá-
sát – a kunlaposi csatornák-
hoz hasonlóan – a pályáza-
ti lehetőségen keresztül igye-
keznek megoldani. A felújított 

csatornákat a Nagykun Víz-
gazdálkodási Társulatnak ad-
ják majd át üzemeltetésre. A 
társulat az érdekeltségi díjból 
a későbbiekben azokat rend-
szeresen karban tudja tartani. 
A belterületi csapadékvíz el-
vezetési munkákat a Bikás-tó 
(másik nevén Malom-tó), mint 
záportározó, valamint az in-
nen induló fő-vízelvezető mű-
vek (az 1.0.0-ás és a 2.0.0-ás 
csatornák) felújítása, bizonyos 
részeinek leburkolása jelenti. 
Ezen túlmenően a Kisföldek 
városrészen egy új csatornát 
alakítanának ki, ami a Bikás-
tó második levezetését is szol-
gálná. A pályázat beruházá-
si értéke összesen 544,2 millió 
forint, amelyből 10 % az ön-
erő. Az első fordulón túljutott 
pályázattal 496.708.648 forint 
feltételes támogatást kaptak. 
Ez esetben is egy éves projekt-
fejlesztési időszaknál járnak, 
ami a jövő esztendő nyaráig 
tart. Akkor fogják majd a má-
sodik fordulóra beadni.

Elek György 

A karcagi Kálvin út 9. sz. Leányiskola 8. B. osztályának 50. 
éves találkozóját 2008. szeptember 6-án tartottuk. 1958-2008.

Folytatás az 1. oldalról

Találkozzunk!

A Kórház nyugdíjba-
ment dolgozói részére ta-
lálkozót szervezünk az 
EURÓ Kft Varró utcai ét-
termében 2008. november 
7-én (pénteken) 16.30-
kor.

A részvételi díj, vacsorá-
val együtt: 1.200. -ft.

Jelentkezési határidő, 
részvételi díjjal együtt : 
2008. október 25-ig!

Ha szeretnétek régi ked-
ves kollégáitokkal talál-
kozni, jelentkezzetek!
Jelentkezni az esti órák-
ban: 
Dr. Jeneiné Terike: 311-531
Mándiné Jucika: 311-004
Simonné Ági: 401 -354
Rauschenbergerné Erzsike 
313-718

A Városi Csokonai Könyv-
tár Gyermekkönyvtára a Kar-
cagi Hírmondó hasábjain pá-
lyázatot hirdetett a Népmese 
Napja alkalmából. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy váro-
sunkból 159 gyermek küld-
te be a helyes megfejtést. A jó 
megoldást beküldők között 
értékes könyvjutalmakat sor-
soltunk ki 2008. szeptember 
30-án.

Nyerteseink: Bata Nikolet-
ta, Gődér Szilvia, Mátrai At-
tila, Örlős Gergő, Szakál Ág-
nes.

Nyereményükhöz gratulá-
lunk!

A gyermekkönyvtárban a 
népmese napján felavattuk a 
KARCAGI MESEFOTELT. 
Szeretnénk, ha ebben a fotel-
ben ez év szeptember 30-tól 

2009. szeptember 30-ig (Be-
nedek Elek születésének 150. 
évfordulója) sok-sok karcagi 
gyermek és felnőtt mondana, 
olvasna mesét. A mesesarok-
ban lévő füzetben minden 
mesemondónk regisztrálja 
magát, és ezzel újabb könyv-
jutalmak kisorsolásában ve-
het részt. A népmese nap-
ját emlékezetessé tették szá-
munkra a Nagykun Vers- és 
Prózamondó Verseny díja-
zott mesemondói. Köszön-
jük  Tóth Istvánné Márta né-
ninek, Domján Sándornak 
és Szabó Máténak, hogy egy 
órára elvarázsoltak mindan-
nyiónkat a hétköznapok vilá-
gából a csodák és mesék biro-
dalmába.

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

A Városi Csokonai Könyvtár Gyermek-
könyvtára szeretettel várja valamennyi régi 
kedves olvasóját, és azokat is, akik csak ez-
után lesznek igazi könyvtárhasználók. Ezen 
a héten nem csak változatos programokkal, 
de akciós könyvvásárral is szeretnénk elérni 
azt, hogy gyere be hozzánk, hiszen „Nekünk 
bejössz, ha a könyvtárba bejössz”.

A héten nyugodtan hozd vissza azokat a 
könyveket is, amelyeket már régen kikölcsö-
nöztél, hiszen most minden bűnödet megbo-
csátjuk, és a késedelmi díjadat is elengedjük.

PROGRAMOK 
Október 7. „Bezzeg az én időmben”
 Rendhagyó irodalom óra

Október 8.
14:30 „Utazz velünk Roxfortba!”
 Játékos vetélkedő a Harry Potter köny-

vekből felső tagozatosoknak
 (1-6. kötet) (A versenyre iskolánként 

egy-egy csapat nevezését várjuk, s a 
csoport létszáma 4 fő legyen.)

Október 9.
14:30 „Ha szívedben ott a szeretet, legyőz-

hetetlen maradsz”
 Író-olvasó találkozó Balázs Ágnessel (szí-

nésznő, írónő, musical forgatókönyvíró)
 Jutalom előadás az aktív könyvtárhasz-

náló tiniknek meghívóval
Október 10.
14:30 „Jól csinálom?”

Karcagi mesefotelt avattak 
a gyermekkönyvtárban

Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!
Országos Tini Könyvtári Napok 2008. október 7-12.

Újabb sikeres pályázatok
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A könyv többféle magyar 
fordításban is megjelent, de 
alapvető különbséget nem 
mutatnak a fordítások. Ennek 
talán az lehet az oka, hogy a 
legtöbb mai fordító ismeri a 
könyv legelső adaptációját, 
amelyet Lionel  Giles jelente-
tett meg 1906-ban The Art of 
War címmel. 

Szun Ce tizenhárom feje-
zetben foglalta össze a hadvi-
selés legalapvetőbb szabálya-
it, végtelenül egyszerűen, és 
sallangmentesen fogalmazva. 
Minden megállapítása lényeg-
re törő, és világos. Könyvében 
nem is az irodalmi érték a lé-

nyeg, hanem a filozófiája. A 
hadviselés és a taktikai sza-
bályok mellett szót ejt a jó 
uralkodó és a jó hadvezér jel-
lemzőiről, közli meglátása-
it az emberi természet külön-
böző formáiról, és mindemel-
lett stratégiai gondolkodásra 
is tanít.

Nem véletlen tehát, hogy 
korábban Nagy Frigyes, Na-
poléon, de még Neumann Já-
nos is forgatta ezt a könyvet, 
ma pedig, már a modern üz-
letemberek, diplomaták bibli-
ája. Érdekes, és talán egy kis-
sé félelmetes, hogy egy kb. 
2500 éves írás milyen hatást 

gyakorol a mai emberre, és 
hogy válik hadi útmutatóvá a 
civil szférában, az üzleti élet-
ben, mindennapjainkban. Le-
het hogy az élet tényleg egy 
folyamatos harc, esetleg egy 
háború?

Nos ezt döntse el ki-ki saját 
maga, de előbb olvassa el ezt 
a könyvet!

Cselényi Csaba

Tíz könyv
V. rész

Ezúttal egy olyan író könyvét mutatjuk be, akinek életéről 
nagyon keveset tudunk, azonban egyetlen fennmaradt írása 
a nyugati világban már hosszú ideje népszerű olvasmány.

Szun Ce (Kr. e. 5. század) Vu állam katonája volt, egy 
olyan időben és egy olyan helyen, amelyet a történetírás há-
borúzó államokként emleget. Vu állandó hadban állt Jüe és 
Csu államokkal – Szun Ce pedig feltehetően akkor lett Hu 
Lo császár hadvezére, miután megírta neki a Hadviselés tu-
dománya című fatáblákra vésett könyvét.

Az első nap délelőttjén 
szürke fellegek alatt, olykor 
zuhogó esőben zajlott a a pó-
nifogatok és a kettesfogatok 
akadályhajtása, éppen ezért a 
déli megnyitón kicsinyke né-
zősereg előtt üdvözölhette a 
versenyzőket Zakariás Ist-
ván Szepsi város polgármes-
tere. Az ünnepélyes megnyi-
tó után a vadászhajtás követ-
kezett. Eredmények: 1. Póni-
fogatok akadályhajtása: I. 
Faragó Imre (Kunhegyes),II. 
Dienes Enikő (Kunhegyes), 
III. Kovács Richárd (Kunhe-
gyes). 2. Kettes fogatok aka-
dályhajtása: I. Kovács Ist-
ván ( Kunhegyes), II. Sál Pál 
(Kenderes), III. Botos Im-
re (Karcag). 3. Vadászhajtás, 
Pónifogatok: I. Faragó Imre 
(Kunhegyes), II. Emődi Im-
re (Kunhegyes), III. Kovács 
Richárd (Kunhegyes). 4. Va-
dászhajtás, Kettes fogatok: 
I. Sál Pál (Kenderes), II. Ko-
vács István (Kunhegyes), III. 
ifj. Kóré Lajos Lajos (Kisúj-
szállás). A Jász- Nagykun-
Szolnok Megyei Fogathaj-
tó Bajnokság 2008 eredmé-
nyei: Póni kategória: I. Fara-
gó Imre (Kunhegyes) 80 pont, 
II. Kovács Richárd (Kunhe-
gyes) 77 pont, III. Emődi Im-
re (Kunhegyes) 75 pont. Ket-
tesfogat  kategória: I. Kovács 
István (Kunhegyes) 80 pont, 
II. Sál Pál (Kenderes) 73 pont, 
III. Posztós Erika (Kisújszál-
lás) 69 pont, IV. Simon Attila 
(Kengyel) 60 pont. 

Nem volt jobb idő a má-
sodik napon sem, az eső el-
maradását bőségesen pótol-
ta a hideg szél és igaz, dél felé 
már valamivel többen voltak, 
mint az előző napon, ám a 
nézőszám így is messze elma-
radt a szokásostól. Akiket a 
hideg sem tudott elriasztani, 
azok színvonalas, jó versenyt 
láthattak, kitűnő teljesítmé-
nyekkel. Eredmények: 1.vsz. 
(C/0)Lukács Zoltán (Karca-
gi LE), Kiss Lilla (Debrecen), 
Hangodi Márk (Újszász), Gál 
Gergő (Újszász)2. vsz.(B/1 
.a.) 1. Karádi Kamilla (Al-
sónémedi Amadeus LSE), 
2. Kiss Boglárka (Kendere-
si LBK), 3. Domokos Tama-
ra (Remonda SE). 3.vsz. (B/1.
b.) 1. Leisch Orsolya (Nagy-
körűi Haladás SE), 2. Zsidó 
Csaba (Kentaur LE), 3. Szabó 
György (Zagyvarékasi KSK). 
4. vsz. (B/2) 1. Apáthi Nagy 
Glória (Állatorvos tud.kar). 
2. Karádi Kamilla (Alsóné-
medi Amadeus), 3. Apró Do-

rottya (Lac-Co Lovas Klub). 
5. vsz. (B/2) 1. Técsy Attila 
( Nyíregyháza), Gere József 
(Nyíregyháza) 3. S. Papp Jenő 
(Szolnoki Lovas Klub) 6.vsz. 
(B/3.) Cserni Panni Zsuzsan-
na (Rétpart Mg. Kft.), 2. Apá-
ti Nagy Glória (Állatorvos 
tud. kar.) 7.vsz. (B/3) 1. Fo-
dor István (Rétpart Mg. Kft.), 
2. Miklósvári Tamás (Zsákai 
Catarina Carussel Lovas SE), 
3. Szabó György (Zagyva-
rékasi KSE). 8.vsz. (C2) Sze-
rencseugratás: 1. Papp Já-
nos (Szolnok Lovas Klub), 2. 
Vincze Andrea (Rétpart Mg. 
Kft.) , 3. Monori Anita (Kö-
vesdi Farm LK).

A versenyek mellett színvo-
nalas produkciókat is láthat-
tak nézők, hiszen láthattuk a 
karcagi huszárokat, a talpas 
íjászokat, a karate szakosztály 
sportolóit és még más érde-
kes, szórakoztató programo-
kat is.

Elek György

A Generali a Biztonságért 
Alapítvány és az Országos 
 Balesetmegelőzési Bizottság 
az idén már tizenharmadik 
alkalommal szervezte meg az 
Alma-citrom akciót. Az októ-

ber elején, a rendőrséggel kö-
zösen végrehajtott   megmoz-
dulásokkal az autósok figyel-
mét kívánják a kisiskolásokat 
érintő „baleseti kockázatokra” 
ráirányítani.

Karcagon talán már a hu-
szadik évükhöz közelednek 
azok az egykori iskolások, 
akik az első dicsérő-   köszö-
nő almákat és a megfeddést 
jelentő citromokat kiosztot-
ták. Az így hagyományosnak 
is mondható helyi akcióban 

az idén a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola huszonnyolc 4.b 
osztályos tanulója és tanáruk, 
Nyíriné Kátai Katalin vehetett 
részt, természetesen Kosztyó 
Gábor r. alezredes, a Rendőr-

kapitányság közlekedési osz-
tályának vezetője és munka-
társai irányítása alatt, a Ge-
nerali Providencia Biztosító 
helyi szakembereinek szerve-
zésében. Kosztyó alezredes úr 
bevezetésként előadást tartott 
a helyes közlekedésről, majd 
a Kálvin utca elején kezdetét 
vette a rendhagyó közúti el-
lenőrzés, amelynek során hu-
szonkét alma és tizenhárom 
citrom talált gazdára.

-e-

Folytatás az 1. oldalról

„ Oh magyar! hogy kegye-
lettel adózol emléküknek, vá-
laszúl azt hozom fel neked, 
hogy ez jól vagyon! De tartsd 
eszedben, ha a kegyelet érzel-
meinek virága meddő szóvi-
rág volna, ha nem fejlődne az 
iránt, amiért ők földi életü-
ket feláldozák. Az ő Istenük a 
magyar haza szabadságának 
Istene, annak oltárához vár-
ják a magyart...” - idézte Kos-
suth Lajos, az aradi emlék-

mű felavatására írt, és 1890. 
szeptember 20-án viaszhen-
gerre felmondott beszéde né-
hány mondatát Koncz Tibor 
lelkipásztor, az emlékező ün-
nepség szónoka. A vértanú 
tábornokok vásártéri emlék-
helyénél a karcagi iskolák ta-
nárai és diákjai, a közintéz-
mények képviselői, pártok és 
egyesületek tagjai tisztelegtek 
Aulich Lajos, Damjanich Já-
nos, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Erdő, Knezich Károly, Lahner 

György, Lázár Vilmos, gr. Le-
iningen- Westerburg Károly, 
Nagy Sándor József, Poelten-
berg Ernő, Schweidel József, 
Török Ignác és Vécsey Károly 
tábornokokra, valamint, va-
lamint az ugyanakkor Pesten 
kivégzett gr. Batthyány Lajos 
miniszterelnökre.

Mit üzen nekünk, ma élő 
utódoknak 2008. október 6-
án az aradi tizenhárom és 
Batthyány Lajos kivégzé-

se? - tette fel a kérdést a szó-
nok. - „ Először is azt, hogy 
nem könnyű magyarnak len-
ni. Üzeni azt e Magyar Golgo-
ta, hogy magyarnak lenni kül-
detés. Magyarnak lenni egyet 
jelent azzal, hogy mindhalálig 
hűnek lenni a nemzet szabad-
ságához... És üzeni azt a Ma-
gyar Golgota – a magyar sza-
badságharcot vérbe lehetett 
fojtani, de Magyarország még 
mindig áll.” 

-e-

XIV. Karcagi Lovasnapok

Október 6.

Alma – citrom akció 2008
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Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

1 fő belgyógyász szakorvos,
(rezidens vagy szakvizsga előtt álló)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
 - Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes 

munkaidő.
A munkavégzés helye:
 - Jász- Nagykun- Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa 

út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 - Belgyógyász szakfeladatok ellátása 
Illetmény és juttatások: 
 - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-

XIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 - Egyetemi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-

lások:
 - végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 

szakmai önéletrajz; 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2008. november 10. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. októ-

ber 27. 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton in-

tézményünknek.: Karcag Kátai Gábor Kórház- Dr. Tóth 
Katalin főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa u. 48 vagy elekt-
ronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
2008. november 05.

Karcag, 2008. október. 07
 Dr. Tóth Katalin
 Főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

1 fő traumatológus szakorvos
(rezidens vagy szakvizsga előtt álló)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
 - Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Tel-

jes munkaidő. 
A munkavégzés helye:
 - Jász- Nagykun- Szolnok megye, 
    5300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 - Traumatológiai szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: 
 - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-

XIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: - Egyetem, traumatológia szak-

vizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-

lások:
 - végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 

szakmai önéletrajz; 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2008 november 10 napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2008. október 27. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 

intézményünknek.: Karcag Kátai Gábor Kórház- 
Dr. Tóth Katalin főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa u. 48 
vagy elektronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.
hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2008. november 05.
Karcag, 2008. október 07.
 Dr. Tóth Katalin

főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

1 fő fül-orr-gégész szakorvos
(rezidens vagy szakvizsga előtt álló)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
 - Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Tel-

jes munkaidő. 
A munkavégzés helye:
 - Jász- Nagykun- Szolnok megye, 5
    300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 - A szervezeti egység járó- és fekvőbeteg szakorvosi 

feladatainak ellátása, ügyeletben való részvétel. 
Illetmény és juttatások: 
 - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-

XIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: - Egyetem, fül-orr-gégész szak-

vizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-

lások:
 - végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 

szakmai önéletrajz; 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2008 november 10 napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2008. október 27. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton in-

tézményünknek.: Karcag Kátai Gábor Kórház - Dr. Tóth 
Katalin főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa u. 48 vagy elekt-
ronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2008. november 05.
Karcag, 2008. október 07.
 Dr. Tóth Katalin
      főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

1 fő pszichiáter szakorvos
(rezidens vagy szakvizsga előtt álló)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: 
 - Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes 

munkaidő.
A munkavégzés helye:
  - Jász- Nagykun- Szolnok megye, 
    5300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 - A pszichiátriai  betegek szakorvosi osztályos és am-

buláns ellátása.
Illetmény és juttatások: 
 - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-

XIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  Egyetemi szakirányú, orvos vég-

zettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-

lások:
 - végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 

szakmai önéletrajz; 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2008. november 10. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2008. október 27. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton in-

tézményünknek.: Karcag Kátai Gábor Kórház - Dr. Tóth 
Katalin főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa u. 48 vagy elekt-
ronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2008. november 05.
Karcag, 2008. október 07.
 Dr. Tóth Katalin
      főigazgató

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 

2008/2009. tanév szorgalmi időszakában, azaz 2009. 
június 13-ig megvalósuló gyermek és ifjúsági táborok 

támogatásához.
A pályázat célja:
Támogatás nyújtása Karcag város gyermek és ifjúsági kor-

osztálya számára a 2008/2009. tanév szorgalmi időszakában, 
azaz 2009. június 13-ig lakóhelyüktől távol szervezett táborok 
költségeinek csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 890 000,- Ft
Pályázhatnak a karcagi székhelyű:
• közoktatási intézmények,
• közművelődési intézmények,
• egészségügyi intézmények,
• egyesületek, egyházak,
• gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 
2008. október 31. (péntek) 12.00 óra.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 Humán Szolgáltatási Iroda 34. szoba
  5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Pályázni csak az e célra kiadott pályázati adatlapon lehet. 
Adatlap igényelhető: 
• Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda 34. szo-

ba (Karcag, Kossuth tér 1.),
• Karcagi Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.), 
• letölthető az internetről, a www.karcag.hu oldalról.
Pályázati feltételek:
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
• a pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
- részletes program, 
- egyesületek, ifjúsági szervezetek működést igazoló iratok 

(másolatban),
• legalább 15 gyermek és fiatal részére szervezett tábor,
• a tábor időtartama legalább folyamatos 5 nap/4 éjszaka, 

(az óvodai nevelésben részesülőknek az éjszakát nem köte-
lező a tábor helyszínén tölteni),

• a tábor 2008/2009. tanév szorgalmi időszakában valósul 
meg (azaz 2009. június 13-ig)

A pályázatnál előnyt élvez aki:
• előszerződéssel rendelkezik, ezt mellékeli.
Az igényelhető támogatás: maximum 200.000,-Ft, amely 

nem haladhatja meg a benyújtott költségvetés 50 %-át.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. november 30. 
Minden pályázó írásban kap értesítést az eredményről.
A támogatás összegéről legkésőbb 2009. június 30-ig rész-

letes pénzügyi elszámolást (hitelesített számla másolatok, 
belépők, utazási jegyek, stb.), valamint szakmai értékelést 
kell adni. A számlák a pályázati adatlapon a „KIADÁSOK” 
című táblázatban megjelölt kért támogatásnak megfelelően 
számolhatóak el. Az eredeti számlákon a Kedvezményezett 
aláírásával igazolja a vásárolt termék átvételét, használatba-
vételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét. A számlamáso-
latokon igazolja, hogy azok mindenben megegyeznek az ere-
deti számlával. 

Az értékelésnek kötelezően tartalmazni kell a résztvevők 
névsorát, az utazás módját, a megvalósult tábori programot.

A pénzügyi és a szakmai értékelés benyújtásának hiánya 
vagy nem a kiírásban előírtak szerinti elkészítés a követke-
ző évi pályázási lehetőségből való kizárást vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat esetében a támogatás-
ként kapott összeget vissza kell utalni a Karcag Városi Önkor-
mányzat számlájára.

Meg nem valósultnak tekintendő az a tábor, amely
• elmaradt,
• nem az előirt létszámnak (15 fő), időtartamnak (5 nap/4 

éjszaka) megfelelő,
• nem a pályázati adatlapon feltüntetett időszakban (2008. 

június 13-ig) és helyszínen került megrendezésre.
A táborok ellenőrzésére az adatlapon feltüntetett időben és 

helyen sor kerülhet.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648



2008. október 10. 7

Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.

Karcagon, a Csokonai úton 3 szobás 
családi ház melléképülettel eladó. Tel.: 
06/30-857-9464.

Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház el-
adó. Tel.: 06/20-669-5366. 

100 m²- es családi  ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/401-207.

Berekfürdőben a fürdőhöz közel 2 
szobás családi ház eladó. Tel.: 06/30-
857-9464.

Karcagon, a Vasút úton 3 szobás csa-
ládi ház melléképülettel, garázzsal el-
adó. Tel.: 06/30-857-9464.

Karcagon, a Diófa u. 23. sz. alatti csa-
ládi ház eladó, vagy 2 szobás családi 
házra cserélendő értékegyeztetéssel. 
06/30-857-9464.

3 szobás, teljes közműves gáz- és ve-
gyestüzelésű kazán fűtéses ház eladó. 
Érd.: Kg., Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.

Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. alat-
ti társasházban I. emeleti, 48 m²-es, 2 
szoba összkomfortos lakás november 
15-től történő beköltözéssel eladó. 
Tel.: 59/311-621 v. 06/20-913-6884.

1,5 szobás, konyhás, előszobás csa-
ládi ház beépíthető telekkel eladó. 
Összközműves + csempekályha. Tel.: 
06/30-423-3054.

Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 
(16 óra után).

Felújított, kitűnő állapotú, összkom-
fortos családi ház Bucsán a központ-
ban eladó. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06/30-
436-7496.

Bontásra való ház beépíthető telekkel 
eladó. Tel.: 06/30-423-3054. 

Tanya eladó több melléképülettel, jó 
állattartási lehetőséggel, de egyéb 
célra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.: 
06/30-229-8516.

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi ház eladó. U.itt épület 
faanyag eladó. Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben és 18 órától).

Völgyes I-ben 20 sor hereföld eladó. 
U.itt hereszéna eladó vagy birkára, 
csüngőhasú süldőre cserélhető. Tel.: 
06/20-411-9686.

Albérlet kiadó 10.000 Ft + ház körüli 
karbantartásért. Tel.: 06/20-730-1202.

751 m²-es üres telek ingatlan 
Karcagon eladó. Tel.: 06/30-320-3483.

A Varró utcán sorházi, kétszintes, 76 
m²-es lakás eladó. Tel.: 06/30-325-
7724.

Tanya eladó. U.itt kertföld (szántó) a 
Komisz I-es kertben, jó minőségű el-
adó vagy kiadó, valamint gyermek-
ágy pelenkázóval, árpa, kukorica, ta-
karmány és sütőtök eladó és garázs 
kiadó. Tel.: 06/70-275-1937 v. 06/70-
257-2045.

Eladó összkomfortos családi ház kü-
lönálló összkomfortos melléképü-
lettel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A 
két épület külön-külön is leadó. I.ár: 
14,5 M Ft. www.ingatlanbazar.hu Tel.: 
06/30-681-0454.
Karcagon 3 szoba + nappalis, gará-
zsos kertes ház eladó vagy budapest 
vagy budpaest környéki lakásra cse-
rélhető. Tel.: 59/314-152.

Vegyes
Tr a n s zce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Hatékony problémamegoldó képes-
ség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 
fotel, ágyneműtartó, dohányzó asztal, 
függöny karnis, 1 ufo lámpa, 1 harmó-
nika ajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszere-
lés új állapotban eladó. Tel.: 59/311-
477.
Erzsébet háló és szobabútor eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 4 db új Dunlop autógumi; eső-
kabát; nadrág; gumicsizma; veszter-
ncsizma; jó állapotú férfi ruhák; 2 db 
szép fehér pulóver. Tel.: 06/30-995-
6929.
20 zsák rizshaj; beton és vasvályu; ön-
etető; szecskavágó; kúpcserép; 40x40-
es pala és kúppala; vashordó; 50 és 20 
l-es ballon; Szieszta kályha; 20 tag ra-
diátor; konvektor; használt ajtók, abla-
kok; használt fürdőszoba berendezés; 
használt konyhaszekrény 160-as; cse-
répkályha ajtó; 220 V-os levegő komp-
resszor; új B 30-as tégla; bontott fedél 
fa; húzós kocsi; új üstház; utánfutó; 
Norton kút; Robi kapához 2 db járóke-
rék; 195/70 R 15c gépkocsi külső gumi 
eladó. Tel.: 59/312-679.
Eladó gyermekheverő, csillár (2.000 
Ft/db), ágybetét, filteres kávéfőző, 
monitor (javításra szorul, 1.000 Ft/db). 
Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-383-
7129.
Eladó 400 db szalag tetőcserép (50 Ft/
db), előszobai tükrös szekrény (2.000 
Ft), pehelypaplan (5.000 Ft), befőttes 
üvegek tetővel (30 Ft/db). Tel.: 06/30-
517-2434.
Eladó 2 és 4 férőhelyes nyúlketrec. 
Vásárolnánk kikészített borjúbőrt. Tel.: 
59/313-899. 
Eladó kis konyhaszekrény 1mx180-as; 
alig használt 2 személyes rekamié 2 
fotellal; 2 db függönytartó (220-as + 
290-es); 1 db búvárszivattyú. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.
Régi nagy ovális asztal eladó, vagy ki-
sebbre cserélhető. Tel.: 59/312-562 v. 
06/20-411-9686  
„Hull a fának a levele”, később a hópi-
he. Mindkettőre felkészülhet erős kö-
tésű cirok és vesszőseprűvel. Támasztó 
létra is kapható, rendelhető a karca-
gi piacokon, vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
50/80 literes villanybojlert, zuhanyzó-
tálcát, 8 m² fürdőszoba csempét ven-
nék. Tel.: 06/20-411-9686 v. 59/312-
562.

Ó-arany színű plüss ülőgarnitúra el-
adó (3 részes + ágyazható). Tel.: 06/30-
322-5104.
Eladó PB gáztűhely palackkal; szekré-
nyek; heverők, elektromos húsdará-
ló; hurkatöltő; asztal és fotelek. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 15. (a déli órákban) Tel.: 
06/20-324-1593.
Jó állapotban lévő, hordozható cserép-
kályha, konyha és szobabútorok, re-
kamiék, fotelek, gáztűzhely eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Eladó káposztagyalu, 30 literes cse-
rép savanyító edény, 45-50 literes mű-
anyag kád (szürethez nagyon jó), 2 db 
10 l-es üvegballon. Tel.: 59/314-119.
5 db 120 l-es műanyag cefrés hor-
dó, 1 db 120 l-es új műanyag kuka, 2 
db F.V.III. 10 tip. kalapácsos termény-
daráló, 1 db molnár talicska, 1 db ke-
verőtárcsás mosógép eladó. Érd.: Kg., 
Széchenyi sgt. 18-20. Tel.: 06/30-301-
5886.
52 AK 2,3 ha szántó a Bugai úton 
11966/1-8 hrsz.  táblán eladó. 
Hullámos papagáj eladó, valamint ru-
hajavítást vállalok. Érd.: Kg., Fecske ut-
ca 14. Tel.: 06/70-594-7899.

Állat
Egyszer ellett felnőtt és növendék an-
gol bulldog szukák eladók. Tel.: 06/30-
985-4098.
Nagy tejhozamú anyától két 8 hóna-
pos jerke gida, valamint több fajta ga-
lambok eladók. Érd.: Kg., Takács P. u. 9/
a. Tel.: 06/70-704-7086.
Húsgalamb költőpárok, texán, stras-
szer és óriásposták eladók. Érd.: Kg., 
Kuthen u. 31. Tel.: 59/314-317.
5 db 9 hetes kismalac eladó. Érd.: Kg., 
Fürst S. u. 39.
Fekete, 3 éves francia bulldog szuka 
kutyus áron alul, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-628-7485.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Frissítő masszázs, talp, relaxációs arc-
masszázs, cellulit elleni masszázst vál-
lalok. Tel.: 06/30-423-3054.
Idősek gondozását vállalom. Tel.: 
06/30-656-7586

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Utánfutó lejárt műszakival olcsón el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.

Apróhirdetés Sakk 

Az elmúlt hét végén har-
madik alkalommal rendez-
ték meg a háromnapos Bereki 
Ősz sakkversenyt. A rende-
zők több résztvevőre és erő-
sebb mezőnyre számítottak, 
végül az “A” mester csoport-
ban 12, míg a “B” vegyes cso-
portban 27 sakkozó ült asz-
talhoz a pénzdíjakért, illetve 
a díszes serlegekért. 

A versenyt, a szervezés-
ben és a lebonyolításban is 
sok munkát vállaló, Egyed 
Zsolt  nyitotta meg, jó játékot 
kívánva a versenyzőknek. 

Szép partik mellett bizony 
voltak nagyon elnézett játsz-
mák is, ami az ilyen jellegű 
versenyek velejárója, összes-
ségében a versenyzők igyeke-
zetét, küzdeni akarását, csak 
dicsérni lehet. 

A mester csoportban hét 
fordulóban szerzett 5,5 pont-
jával Varga Csaba Zoltán 
/2391/ végzett az élen. A má-
sodik helyezett  meglepetés-
re a legkisebb élő pontszá-
mú versenyző Kovács Lajos 
/2057/ míg a harmadik helye-
zett Mihók Olivér /2345/ lett. 

A “B” verseny elsőbbsége 
igen hamar eldőlt. A legna-
gyobb élő számmal rendelke-
ző Répási Zoltán /2186/ az el-
ső forduló után élre került, és 
6,5 pontjával magasan nyerte 
a csoportot. Második-harma-
dik helyen Egri László és Kó-

nya  László végzett 5-5 pont-
tal. A továbbiakban a karcagi 
versenyzőket méltatom, aho-
gyan több fordulón keresztül 
nézhettem játékukat. 

Dr. Kozák Ottó  4,5 ponttal 
a hatodik helyen végzett. Jó 
formában versenyzett, több 
élen álló játékos dolgát na-
gyon megnehezítette még a 
vesztes partiakban is. Nagy 
Szilárd hullámzó játékkal si-
keres versenyzést produkált, 
közel 50 élő pontot szerzett, 
ami igen ritka teljesítmény 
egy versenyen. 

Egyed Gábor, szintén 3,5 
pontot szerzett, mint Nagy 
Szilárd, de  ezzel az eredmén-
nyel nem lehet megelégedve. 
A harmadik  3,5 pontos  kar-
cagi versenyző  a mezőny leg-
fiatalabbja  Egyed Judit volt. 
Rutinos versenyzők becsüle-
tére váló éles, kombinatív já-
tékvezetése nagy remények-
re jogosítja a későbbiekben. 
Kovács Sándor és Feig János 
2,5 pontjaikkal nem lehetnek 
elégedettek. Játékukban több 
van. Egyed Viktória partijai-
ban  szintén több volt a meg-
szerzett 2 pontnál. 

A verseny áldozott Egyed 
Zsolt nélkül a verseny nem 
jöhetett volna létre. A ver-
senyzők nevében is köszönet 
illeti Őt. 

Fodor István 

Horváth György nagykun főkapitány kisújszállási tanyá-
ján szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg a nomád 
harcművészet tudásanyagát bemutató kun viadalt. Az idén 
szeptemberben tizenegyedik alkalommal találkoztak az Al-
föld több szegletéből érkező lovas-íjas versenyzők. Verseny ez 
a javából, hiszen a Kassai-féle 90 méteres pályán elölről, ol-
dalról és hátulról is célba kell találni, mégpedig vágtató lóról 
18 másodperc alatt 9 körben. Ez az íjászok versenye, a kun vi-
adalon a szablyával, a kelevézzel és a dobócsillaggal is jól kell 
bánni, a lovasbirkózás pedig szintén nagy erőt és ügyességet 
kíván. A XI. kun viadalon a legjobb Czuczi Antal kunszent-
mártoni induló volt, a második helyezett Szemerányi Attila 
(képünkön középen) karcagi, a harmadik Lengyel Zsolt kecs-
keméti versenyző lett.

Karcagi íjász lett a második
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Október 10. péntek
 Az üresfejű
 Amerikai vígjáték
Október 11. szombat
 Indiana Jones 

és a kristálykoponya 
királysága

 Amerikai kalandfilm
Október 14. kedd
 St. Trinian’s – Nem 

apácazárda
 Angol vígjáték
Október 17. péntek
 Zsenikém – Az 

ügynök haláli
 Feliratos amerikai akció-

vígjáték

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. október 4.
Füzesi Szilvia – Csécsei Sándor

Születés
Péntek Katalin – Lukács Csa-
ba Zoltán
Kg. Szent L. u.11.  Jázmin
Magyar Gabriella – Füleki 
Sándor
Kg. Toldi u. 5.  Richárd

Halálozás
Kovács Antal
 Karcag (1939)
özv. Hegyesi Sándorné (Kádár 

Mária)
 Kg., Ketel u. 45. (1935)
Stupinszky János
 Karcag (1937)
Puskásné Terjék Piroska
 Karcag (1928)
Elek Lajos
 Karcag (1931)
id. Sebők Antalné (Szatmári 

Ilona)
 Karcag (1912)
Dr. Kovács Károly
 Berekfürdő (1924)
özv. Mészáros Jánosné (Ma-

gyar Erzsébet)
 Karcag (1919)

2008. október 10. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 2. rész
18.30  Karcag – film a városról
18.55  Pásztorok a Hortobágyon 6. 

rész
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 

polgármester
 Téma: várospolitikai kérdések
 Karcagi hírek - különkiadása
 - Városunk Október 6-ai ünnepi 

megemlékezése
 Háttér
 - stúdióbeszélgetés
 20.05  Öregdiák találkozó 2008.

2008. október 13. hétfő
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 futball mérkőzés közvetítése 

felvételről
20.00  Nótacsokor

2008. október 14. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  A hit szava – katolikus szentmi-
se

19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – református 

istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. október 16. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  A Reneszánsz éve
18.50  Pásztorok a Hortobágyon  7. 

rész
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Stúdióvendégünk: városunk új 

rendőrkapitánya                   
 Karcagi hírek
 - Defibrillátor átadása a busz-

pályaudvaron
 - Lovagrendi gyűlés az Euróban
 - Egy kisfiú megsegítéséért
  Háttér
 20.05  Lovasnapok 2008

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetőségei az 
alábbiak szerint változtak: S18-as csa-
torna, 280,25 Mhz frekvencia!

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/onlientv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Besenyszög – Karcag 1:0 
(1:0)

Besenyszög, 100 néző. Jv.: 
Bukovszki (Osváth, Humlácsi)

Karcag: Móga, Borsi (Ha-
bóczki), Orosz, Nagy R, Do-
mokos A., Domokos R., Buj-
dosó, Lévai, Balogh R., Szabó 
D. (Szilágyi), Kardos

Edző: Varga János
Zuhogó esőben, sáros, csú-

szós pályán lejátszott találko-
zón a vendégcsapat kezdte job-
ban a játékot. A tizennyolcadik 
percben egy hazai szögletrúgás 
után a kapu előtti kavarodás 
után Szekeres elé került a labda 
és a hosszú sarokba lőtt (1:0). 
Az ötvenedik percben Nagy R. 
20 m-es szabadrúgása a felső 
lécen csattant. 

Vasárnap Szajol lesz a kar-
cagiak ellenfele.

Jók: Szekeres, Sirze, Szalai, 
Kinyik ill. Móga, Orosz, Do-
mokos R., Lévai

L. Kiss Lajos: Megérdemelt 
győzelmet arattunk a rang-
adón.

Varga János: Ma még egy 
góllal jobb a tavalyi bajnok.

Ifjúsági mérkőzés
Besenyszög – Karcag 1:2
Góllövők: Balla S., Töviskes
U 13-as korosztály: Tisza 

Volán Karcag 2:2
Góllövők: Székely D., Né-

meth M.
U 15-ös korosztály: Tisza 

Volán – Karcag 2:1
Góllövő: Földi D.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Karcag II. Agrosprint – 
Tiszasas 5:0

Karcag, 50 néző. Jv.: Kiss 
A.

Góllövők: Varga Zs. (2), Al-
bert (2), Oláh

Jók: Varga Zs., Méhes, Ko-
csis, Oláh

Legközelebb Tiszaörs lesz 
az ellenfél.

Bosnyák Imre

Thomas Kistérségi 
Labdarúgó Bajnokság

U 19-es
Karcag I. - Püspökladány 
1:2
Góllövő: Molnár J.
Karcag I. - Kisújszállás 5:1 
Góllövők: Szabó I. 3), Tóth G.
Fegyvernek – Karcag I. 0:9
Góllövők: Szabó I. (4), Mol-
nár J. (3), Tóth G., Karsai B.
Törökszentmiklós – Karcag 
II. 5:1 
Góllövő: Erdős R.
Karcag II. - Szolnok „B” 0:3
U 11-es
Karcag – Fegyvernek 5:3
Góllövők: Kiss B. (2), Mátrai 
A., Hubai J., Nagy I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 10. péntek 
 Berek – Kiss A. úti
Október 11. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva 
Október 12. vasárnap
 Berek – Kiss A. út
Október 13. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 14. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 15. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 16. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Október 17. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Lapzárta: 
2008. október 14. (kedd) 

12 óra

12

12Október 01-jén 00:00 óra 
és 06:00 óra közötti időben 
két helybeli férfi kihasználta 
az alkalmat és elvitt egy sze-
mélygépkocsit, amelyben ben-
ne volt az indítókulcs. Az au-
tóval árokba hajtottak, majd 
az  összetört autót a baleset 
helyszínén hagyták.

A két férfival szemben – 
mivel egyikük vezetői enge-
déllyel nem rendelkezett, tár-
sa pedig eltiltás hatálya alatt 
van –, a baleset miatt és a cse-
lekmény miatt is szabálysérté-
si eljárások indultak.

Október 4-én délelőtt a pi-
acon egy helyi asszony váll-
táskájából lopta ki ismeretlen 
személy a pénztárcáját, ben-
ne személyi igazolványával, 
bankkártyájával és 25 ezer fo-
rint készpénzével.

Az ügyben büntetőeljárás 
indult.

Október 4-én délelőtt egy 
helyi fiatalkorú lány kerékpár-
ral haladt a Kisújszállási úttal 
párhuzamosan futó kerékpár-
úton a TESCO irányába és az 
oda kihelyezett jelzőtábla el-

lenére nem adott elsőbbséget   
balról érkező személygépko-
csinak, így összeütköztek.

A baleset során a kerékpá-
ros 8 napon belül gyógyu-
ló könnyű sérüléseket szenve-
dett, a kár összesen 52 ezer fo-
rint.Az ügyben szabálysértési 
eljárás indult.

Ugyan ezen a napon dél-
előtt egy fiatalkorú fiú úgy 
gondolta, hogy a pótkulc-
csal  kinyitja az édesapja által 
a MÁV állomás előtt hagyott 
Suzuki személygépkocsit, és 
barátaival kocsikázni indul. 
Az elgondolást tett követ-
te, így jármű önkényes elvite-
le miatt ellene, bíróság elé állí-
tással, indult büntetőeljárás.

Az esti órákban egy,  a 
Szárnyaskerék  előtt hagyott, 
40 ezer forintot érő kerékpárt 
lopott el egy helyi férfi, aki-
nek „ténykedését” a söröző 
kamerarendszere rögzítette. 
A rendőrök az elkövetőt laká-
sáról előállították, kihallgat-
ták, ellene bíróság elé állítás-
sal büntetőeljárás indult.
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Tiszaföldvári KSE – Be-
rekfürdő SE 17:18 (10:7)

Tiszaföldvár, Homok - Vá-
rosi Sportcsarnok. Jv.: Szécsi, 
Szőke

Berekfürdő: Vonáné, Per-
géné Varga Zs., Herceg Á. (3), 
Andrási Zs. (1), D. Nagy J. (6), 
Cseke P. (3), Illés Sütő N. (1)

Cserék: Varga A., Kun M. 
(3), Szabó I., Perge Zs., Papp 
E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő SE – Szolnoki 
KC SE 17:9 (8:4)

Tiszaföldvár, Homok – Vá-
rosi Sportcsarnok. Jv.: Buru, 
Patocskai

Berekfürdő: Varga A., Sza-
bó I. (2), Cseke P., Kun M. (6), 
Perge Zs. (4), Andrási Zs. (3), 
Illés-Sütő N. (2)

Csere: Vonáné, D. Nagy J., 
Herceg Á., Pergéné Varga Zs., 
Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Női megyei I. osztályú kézilabda 
bajnokság


