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A kerületben több nagy 
forgalmú út (Püspökladá-
nyi út, Vasút utca, Baross ut-
ca) található, ezek közül ket-
tő az országúti forgalomhoz 
(is) kapcsolódik. A Püspökla-
dányi út, a Madarasi (ország) 
úttal együtt, felújítás előtt áll, 
bár – idézte a polgármesteri 

vélekedést a képviselő – álla-
mi beruházás lévén, ez akkor 
lesz biztos, ha már elkészült. 
Az utak esetében nemcsak a 
minőség jelenti a problémát, 
hanem a gyorshajtás is. Per-
sze nem az a gyorshajtás, mi-
kor a 30-as korlátozó táblánál 
40-nel mennek, hanem az, 

amikor a szó szerint vett szá-
guldás jelent komoly veszélyt, 
mondja a képviselő, aki a la-
kossági jelzések és saját ta-
pasztalatok nyomán többször 
is észrevétellel élt a rendőrség 
vezetője felé. Az egyik ilyen 
felszólalás eredménye lett a 
Baross utcai iskolánál elhe-

lyezett sebességkorlátozó (30 
km) tábla kihelyezése, felhív-
va ezzel is a figyelmet a ve-
szélyforrásra. 

Az utcahálózat útjainak fej-
lesztése manapság már itt is 
leginkább kiegészítéseket je-

A 6. sz. kerület a város délkele-
ti oldalának egy szeletét foglalja 
magába, határai a Püspökladá-
nyi úttól a Vasút utcáig, nyugat 
felé a Jókai utcáig érnek. A ke-
rületben mintegy 800 lakóingat-
lan található, az itt élők száma 
2.000-2.200 fő. Az egykori Rétol-
dal („Rítódal”) képviselője 2002-
2006-ig és 2006-tól napjainkig 
Karcagi Nagy Zoltán előadómű-
vész, aki a kerületben végzett 
munka mellett a Szociális Bizott-
ság elnökeként, valamint az Ide-
genforgalmi és Külkapcsolati, a 
Pénzügyi, illetve az Egészségügyi 
és Sport Bizottság tagjaként dol-
gozik az önkormányzatban.

Karcagi Nagy Zoltán
6. sz. kerület

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

Tíz évvel ezelőtt, 1998. no-
vember közepén a város or-
szággyűlési képviselői – dr. 
Fazekas Sándor és Varga Mi-
hály – sajtótájékoztatón je-

lentették be, hogy a kormány 
kétmilliárd forintot biztosít a 
karcagi Kátai Gábor Kórház 
régóta húzódó rekonstrukci-
ójára. A Karcagi Hírmondó 
1998. november 20-i számá-
ban az intézmény igazgató-
ja, dr. Zsembeli József nyilat-

kozott az akkor 30 éves épü-
let állapotáról, a felújítás jelen-
tőségéről, ám azt is kifejtette, 
hogy ez az igen jelentős  összeg 
a szükséglethez képest kevés. 

A munkálatok 2004-ben le-
zárult első ütemében a ka-
zánház, a konyha, a mosoda, 
az elektromos elosztórend-
szer és a kórtermek egy részé-
nek felújítása, valamint a mű-
tőblokk kialakítása történt 
meg. A második ütem két év-

vel ezelőtt kezdődött. Az ek-
kor tervezett munkák végre-
hajtására 1,252 milliárd forint 
támogatást biztosított a kor-
mány, amelyhez a városnak 
kellett biztosítania a megfelelő 
összegű önerőt. „A TRFC kü-
lön alapból 2006-ban 66 mil-
lió forintot különítettek el, azt 
kaptuk meg – idézte fel a má-
sodik ütem kezdetét a 2008. 
november 28-i ünnepélyes 
átadáson dr. Fazekas Sán-
dor. - Ez azt jelenti, hogy még 
mindig 447 millió forint ön-
kormányzati forrás kellett ah-
hoz, hogy a célzott munkákat 
el tudjuk végezni, a kiegészí-
tő és plusz feladatoknak eleget 
tudjunk tenni.” A városnak te-
hát jelentős pénzügyi áldoza-
tot kellett hoznia, hogy a fel-
újítás megtörténjen. „Ez kel-
lett ahhoz, hogy a kórház tal-
pon maradjon, versenyképes 
legyen. Ezzel, a mai viszonyok 
között, az egészségügy átszer-
vezése, a folytonos leépíté-
sek mellett mi, komoly össze-
fogással el tudtuk érni, hogy 
a karcagi kórház megmaradt, 
súlyponti kórház lett és meg-
újulva tudja szolgálni a be-
tegellátást.” A második ütem-
ben a főépület és a két szárny 

Átadták a felújított kórházat
A múlt héten, 2008. november 28-án délután a szaktárca 

tisztviselői, a térség országgyűlési képviselői, az érintett telepü-
lések polgármesterei, megyei, és térségi vezetők valamint váro-
si képviselők jelenlétében ünnepélyes megemlékezés keretében 
adták át a Kátai Gábor Kórház felújított főépületét. A rekonst-
rukció 1998-ban kezdődött, s november 28-án már a második 
ütem fejeződött be. Ezzel az épület kívül-belül nagyon szépen 
megújult, ám mint az ünnepséget megelőző sajtótájékoztatón 
elhangzott, további munkálatokra, átfogó műszerbeszerzésre, 
vagyis harmadik ütemre is szükség lesz (vagy lenne).

Folytatás a 2. oldalon

Befejeződött a második ütem

Szolgáltatásaink:  

 computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett)
 SZTK vény beváltása

 szemüveg készítés – javítás
 kontaktlencse ápolószerek nagy választékban

 fényre sötétedő, vékonyított, multifokális és egyéb speciális lencsék forgalmazása

Telefon: (59)312-219Karcag, Dózsa Gy. u. 2.

Minőségi szemüveglencsék és 
szemüvegkeretek széles választékával 
várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

Karácsonyi akció   december 1-23-ig!

 Ingyenes cumputeres szemvizsgálat szemüveg elkészítése esetén.

 Régi szemüvegkeretét 2.000* vagy 5.000 Ft** értékben beszámítjuk 
 *  komplett szemüveg rendelése esetén 2.000 Ft értékben
 **  multifokális, vékonyított vagy fényre sötétedő szemüveglencse
   vásárlása esetén 5.000 Ft értékben.

  Multifokális lencséhez 1 pár olvasó, vagy távoli 

szemüveglencsét adunk ajándékba.

Szokás szerint a J-N-Sz. Megyei Általános Iskola ebédlőjében 
került sor Pánti Ildikó, a 8. sz. kerület képviselője őszi be-
számolójára. A számos érdeklődőt vonzó találkozón dr.  Tóth 
Katalin főorvosnő, a kórház főigazgatója beszélt a felújított 
intézményről. A gyógyászati segédeszközök használóinak, 
illetve az azokkal kapcsolatos tudnivalókról szólt Jobbágy 
Zoltánné, a gyógyászati segédeszközök egyik forgalmazója, 
Nagy Mihályné könyvtárvezető pedig az elmúlt egy év helyi 
kiadványait mutatta be. A találkozó utolsó napirendje Pánti 
Ildikó képviselői beszámolója volt.
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Közéleti szilánkok
Egy elszármazott 

szellemi 
„anatómiájához”

(1)
Bevallom nem igazán szoktam kisebb 

helyi lapok munkatársait kritizálni vagy 
vitatkozni velük, mert tudom, nem túl 
rózsás a helyzetük. Most azonban kivé-
telt kell tennem; egy Karcagról elszárma-
zott, fiatalembernek, főszerkesztőnek (!) 
kell azt mondani: bizony –bizony virgá-
csot érdemel a közelgő piros Mikulástól, 
nem simogatást! Nemrég kaptam ugyan-
is bucsai barátomtól egy fénymásolt új-
ságoldalt, melynek elolvasása után, eny-
hén szólva fölment a vérnyomásom. Az 
esztergomi Hídlap főszerkesztője az újság 
2008. 09. 06. számának 3. (legfrekventál-
tabb!) oldalán, a Kedves Olvasóhoz! c. ro-
vatában ezeket írja többek között: „…Jó 
megszokni a bőséget itthon, és ilyen-
kor mindig kicsi gyermekkorom hason-
ló nagyságú alföldi városkája jut eszem-
be, ahol a nyári hétvégék tikkadt una-
lomban telnek azóta is, és ha az ember 
izgalmat szeretne, akkor két választása 
marad; vagy elmegy a közeli (15 km) Be-
rekfürdőre, vagy a 4-es főcsatorna mel-
lett dönt. Utóbbi esetben viszont nem 
árt, ha óvatosan veti magát a békanyá-
las habok közé, mert ha túl nagy lendü-
letet vesz, hát könnyen a túloldali sás-
ban landol. Kultúrának meg ott van a 
Györffy István Nagykun Múzeum, mely-
nek állandó tárlata, nem csodálnám, ha 
némileg porosodna. Nem bántani aka-
rom őket, mindenki azzal főz, amije van, 
ezzel szemben viszont mi négy strand 
közül válogathatunk, számos múzeum, 
kiállítóhely, galéria várja a műkedve-
lőket, nem beszélve Dali, Munkácsy és 
Goya alkotásairól, és nem feledve a Ba-
zilikát, a gyönyörű Széchenyi teret, a ki-
rályi várat, a Dunakanyart, és még foly-
tathatnám a végtelenségig…” No, én 
nem folytatom, a zárómondatot minde-
nesetre még idézem: „Mosolygós hétvé-
gét mindannyiunknak! Üdvözlettel V…. 
H. István főszerkesztő.”

Hát, mit is mondjak? Egy biztos, nem 
mosolyogtam. Lehet, néhányan legyin-
tenek, szóra sem érdemes ez a tollforga-
tó. Csak hát, a „szó elszáll, az írás megma-
rad”- mondja a latin mondás, amivel per-
sze nem ilyen „írásműveket” szoktak volt 
illetni. Viszont ahogy látjuk, ez is megma-
radt, ill. a viszonylagos távolság ellenére 
eljutott a főszerkesztő úr szülővárosába 
is. Amit nem nevez meg ugyan, de bárki 
beazonosíthat. Az odáig rendben is lenne, 
hogy V. úr már odatartozónak – mi meg 
idetartozónak tartjuk magunkat, meg az 
is, hogy a „hír szent, a vélemény szabad”, 
viszont jópofáskodva hazudozni azért 
még Gyurcsány Ferenc után sem szabad-
na egy főszerkesztőnek. Mert bizony bics-
kanyitogató az a passzusa: ”… a nyári 
hétvégék tikkadt unalomban telnek azó-
ta is…” Különösen azok számára, akik ép-
pen hétvégeken az aratókombájnon ülve 
szívják be a 30-40 fokos meleg „szűretlen” 
levegőt, vagy akik éppen a birkákat terelik 
hodályukba vagy netán egy légkondi nél-
küli esztergapad mellett állnak, és bemér-
nek egy munkadarabot…

(Folytatás a következő számban)
- ács -

HÍREK
Karácsonyi vásár

A Református Nőszövetség 
mindenkit szeretettel hív és 
vár a már hagyománnyá vált 
karácsonyi vásárára.

A vásár helye: Kiskulcsosi 
Általános Iskola
A vásár időpontja: 
2008. december 12. (péntek) 
14-17 óráig, és december 
13. (szombat) 9-12 óráig.

A vásárból összegyűlt ös-
szeget az idősek, egyedülál-
lók és rászorultak karácsonyi 
szeretetcsomagjára fordítjuk.

Karcagi Református 
Nőszövetség elnöksége

lent. 2007-ben a Papp Béla ut-
cának a Szivárvány és Szon-
di utcák közé eső szakaszán 
épült útalap, ami az idén ke-
rült leaszfaltozásra. Ugyan-
így két ütemben, 2007-ben és 
2008-ban készült el a Maros 
utcai út is. A Fás utcán, a ke-
rület legszélén, korábban még 
járda sem volt. Annak meg-
építését követően most egy 
szakaszon kövesút készült – 
ennek folytatását tervezik. Az 
újabb szakaszok kiépítésével 
a 6. kerületi úthálózat teljes-
nek mondható. Néhány zug-
ban (a Mészáros, a Baross és 
a Sarkantyús utcán) nincsen 
még kövesút. 

A balesetveszélyes és meg-

rongálódott járda szakaszok 
felújítása folyamatosan tör-
ténik. 2007-ben 500, az idén 
pedig 200 m² járda újult 
meg, de van olyan járdarész 
is, ahol nem megújítás, ha-
nem új járda építése lesz majd 
szükséges. A Mészáros utcán 
egy kanyarban az árokpar-

tot szegélyező korlát felállítá-
sára volt szükség. Az utcarész 
veszélyességére az ott lakók 
hívták fel a figyelmet.

A kerület keleti széle a bel-
vízzel veszélyeztetett város-
résszel határos, s itt is foko-
zott szükség van a vízleveze-
tő árkok karbantartására. Az 
egyik nagyobb árok a Maros 
utcán található. A Püspökla-
dányi út kanyarjában a jár-
dátlan oldalon szintén nagy 
és mély árok fut végig. Az ott 
élők nemrégiben a két érin-
tett képviselőhöz fordultak, 
hogy a kicsikre nézve ve-
szélyes, nyáron pedig a ben-
ne pangó víztől bűzlő árkot 
jó lenne lefedni. Ez a munka 
a jövő feladata lesz. A terület 
közműveinek kiépítettségét 

mutatja, hogy szennyvíz-csa-
torna építés az idén még nem 
volt. Tulajdonképpen ez eset-
ben is a fentebb említett zu-
gok jelentenek még hiányos-
ságot, s eddig az itt kezdemé-
nyezett csatornaépítés sem 
„jött össze”, nem alakult meg 
az építőközösség.

A kerületben három közin-
tézmény, az Arany János Ál-
talános Iskola (és annak Ba-
ross utcai alsó tagozata), va-
lamint a Takács Péter és a Jó-
kai utcai óvodák található. 
Az Arany János Általános Is-
kolában 2007-ben a tornate-
rem kopolit üveg cseréjét haj-
tották végre, az emeleten pe-
dig a vizesblokk és a folyosó 
felújítása történt meg. A Jókai 
utcai óvodában még régebben 
voltak fejlesztések, a Takács 
Péter utcai intézmény báljain 
meg nemcsak hivatalból van 
jelen a kerületi képviselő.

A városrész történetét is 
datálja a műemlék jellegű 
Morgó csárda, ami a 18. szá-
zad közepén még állítólag a 
település szélére épült, ami-
kor viszont 1810-ben új csár-
dát emeltek, már házak vet-
ték körül. Két éve,tavasszal, 
úgy látszott, a sors nem en-
gedi betölteni a kétszázadik 
életévét. A belvíz miatt sé-
rült falat ekkor gerendákkal 
támogatták meg és elkezdő-
dött a megmentés lehetősége-
inek a felkutatása. 2008-ban 
az önkormányzat a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal 
javaslata alapján szerződést 
kötött az Alföldi Műemlék 
Helyreállító Kft.-vel. A kft. a 
nyár végén hárommilliós fel-
újítást végzett el, az öreg épü-
let falait stabilizálták. Jövő-
re pedig teljes felújítás kezdő-
dik, amihez az önkormány-
zat 20 millió forintot biztosít. 
A Morgó tehát marad. 

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban gombász szakkör indult, 
melyhez várjuk a csatlakozni vágyók 
jelentkezését.
A foglalkozásokat minden héten csü-
törtökön 17-18 óra között tartjuk. 
Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.
Elsősorban 12 éven felüliek jelent-
kezését várjuk. Jelentkezni lehet az 
59/503-403-as, vagy a 30/325-7724-es 
telefonszámon, ill. a fenti időpontban 
a helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

felújítása, a nyílászárók cseré-
je, a külső homlokzat hőszige-
telése, a fűtés korszerűsítése, a 
nővérhelyiségek és a folyosók 
felújítása történt meg. Az in-
tézmény megmaradásáért és 
a felújítás folytatásáért való-
ban széleskörű összefogás volt 
tapasztalható. Dr. Fazekas be-
szédében megköszönte a tér-
ség és a város lakóinak támo-
gatását, a kormányok, a me-
gyei közgyűlés, a régió fejlesz-
tési tanácsa, dr. Vadai Ágnes 
és Varga Mihály országgyű-
lési képviselők, a nagykunsá-
gi politikusok, a nagykunsági  
tiszavidéki települések segítsé-
gét és támogató együttműkö-
dését, s végül a betegek és kór-
házi dolgozók türelmét, vala-
mint a kivitelező Imola cég-
csoport (Eger) és a Debreceni 
Hunép Universal Zrt. vezető-
inek és munkatársainak gyors 
és szakszerű munkáját.

Elek György  

2008. december 13-án (szombaton) 17-22 óráig a II. emeleti nagyteremben 
LUCA-NAPI MOLDVAI TÁNCHÁZ 

Nagy Emese vezetésével.
A talpalávalót a debreceni SUGALLÓ zenekar húzza.
17-19 óráig Aprók tánca, 19-22 óráig Felnőtt táncház.

Belépés díjtalan!
A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával 

A reneszánsz év – 
2008 programsorozat 

keretein belül valósul meg.

Ingyenes facsemete 
átadás a lakosság 

részére
A Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a Városgond-
nokság kezelésében lévő Cseme-
tekertben a következő facsemeték 
állnak rendelkezésre, melyek köz-
területre kihelyezhetők:

  1. mezei juhar
  2. csörgőfa
  3. vérszilva
  4. török mogyoró
  5. közönséges nyír
  6. magyar kőris
  7. szürke nyár
  8. ecetfa
  9. juharlevelű platán
 10. kislevelű hárs
 11. fehér eper
 12. spirál fűz
A lakosság részére történő ki-

adásról a Csemetekert dolgozói 
gondoskodnak minden pénteken 
9-12 óráig. Tájékoztatás a 06/30-
676-7377 telefonszámon Béres 
Attila erdésztől kérhető.

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
Karcag, Kórház u. 25. fsz. 3. sz. alatti lakás
A lakás alapterülete: 71,8 m2

A pályázat benyújtásának határideje: 
2008. december 22. 16:00. óráig beérkezően.
A pályázati igénylőlapot átvenni és a részletes pályázati feltételekről 
érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodá-
jában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).”

Dr. Csala Anikó
irodavezető

Meghívó
A berekfürdői Kulturális-, 

Idegenforgalmi Központ és 
Könyvtár és a karcagi Szik-
folt Foltvarró Klub szeretet-
tel meghívja Önt, kedves csa-
ládját és barátait 2008. de-
cember 9-én (kedden) 15:30 
órára a Szikfolt Foltvarró 
Klub „Karácsonyi Mozaikok” 
c. kiállításának megnyitójára.

Folytatás az 1. oldalról

Átadták a felújított 
kórházat
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Par la men ti Nap ló

Kedden délelőtt 11 órakor, a 
Ferihegyi repülőtér diplomá-
ciai várójához lassú gurulás-
sal megérkezett a kazah par-
lament elnökének különgépe. 
A Boeing 757-es fedélzetéről 
Muhamedzsanov úr, kazah 
parlamenti elnök, és kollégái 
szálltak le. A Mazsilisz (ez a 
kazah parlament neve) veze-
tője az ötórás utazás után né-
miképp fáradtan, de - biz-
tos talajt érezve a lába alatt – 
örömmel fogadta a magyar 
parlament nevében megtett 
köszöntésemet. Ezt követően a 
szálláshelyére mentünk, ahol a 
szokásos tea mellett megkezd-
tük megbeszéléseinket.

Parlamenti beszámolómat 
nem véletlenül kezdem a ka-
zah látogatással. Általában 
két-három évente van lehető-
ség arra, hogy nagyobb dele-
gációkkal magyar-kazah meg-
beszélésekre kerüljön sor, az 
elmúlt két év viszont válto-
zást hozott. 2007 májusában 
Szili Katalin elnök asszonnyal 
utazhattam Kazahsztánba, 
ott személyes találkozón fo-
gadott bennünket a kazah el-
nök, Nurszultan Nazarbajev. 
Az eredményes megbeszélést 
már tavaly ősszel viszonozta 
a kazah elnök, Nazarbajev ek-
kor lett tiszteletbeli kun. Ezen 
a héten pedig a parlamenti el-

nök látogatott Budapestre és 
Egerbe, kedd és péntek között.

Mit várhatunk távoli ro-
konaink mostani látogatásá-
tól? Talán azzal kezdem, hogy 
a rokonlátogatástól nem kell 
mindig közvetlen és azonnali 
hasznot remélni. Családi kap-
csolatainkban sem tesszük ezt. 
Ha valamelyik rokonunk vizi-
tál nálunk, jól esik beszélget-
ni, ahogy szokták mondani: 
„meghányni-vetni szót” a vi-
lág dolgairól. A kazahok ilye-
nek nekünk kunoknak. Távoli 
rokonok, a honfoglalás előtti 
időkből, amikor még egymás 
mellett éltünk a közép-ázsi-
ai pusztákon. A kazah nép 
közel egyharmada tartozik a 
kun-kipcsák törzshöz, akik-
kel nemcsak rokoni, de test-
véri is a viszony. A korai kö-
zépkor kun birodalmának le-
származottai ők, akik az ázsi-
ai részen maradtak, míg a mi 
őseink nyugat felé vették az 
irányt, és az Alföld közepén 
telepedtek le.

Szerencsére a rokoni kap-
csolat egyre inkább más elő-
nyöket is hoz Magyarország-
nak. Kereskedelmi forgal-
munk Kazahsztánnal 2008 év 
első felében már 261,3 millió 
dollár volt, amiből a magyar 
export több mint 200 mil-
lió dollárral részesedett. Ez-
zel a forgalommal Kazahsz-

tán a harmadik legfontosabb 
partnerünk a FÁK-térség-
ben (Oroszország és Ukrajna 
után). A magyar exportot te-
kintve Kazahsztán ugyancsak 
a harmadik helyet foglalja el 
ázsiai partnereink között. Ki-
vitelünkben a gépek és szállí-
tóeszközök, valamint a feldol-
gozott termékek dominálnak. 
Kazah importunk közel 80%-
át energiahordozók teszik ki. 
Kazahsztánban 45 magyar-
kazah vegyesvállalat műkö-
dik, eddig mintegy 55 millió 
dollár magyar működőtőkét 
fektettek be Kazahsztánban. 

2006 márciusában Aszta-
nában együttműködési szán-
déknyilatkozatot írtak alá, 
amelynek alapján hazánk is 
bekapcsolódott a kazah álla-
mi „Bolasak” („Jövő”) okta-
tási programba. E program 
keretében a kazah állam, sa-
ját költségén, évente több száz 
diákot küld teljes képzésre a 
külföldi egyetemekre. A prog-
ram alapfilozófiája: Kazahsz-
tán a világ 50 élenjáró orszá-
ga közé akar kerülni. A mos-
tani tanévre azonban csupán 
egyetlen diáklány érkezett a 
Bolasak-program alapján ma-
gyarországi tanulmányokra: 
a Közép-Európai Egyetemre. 
Ebből is látszik, van még mit 
javítanunk a kapcsolatokban.

Varga Mihály

Rokonok látogatása

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
a Déryné Művelődési Központban

2009. január 18-án (vasárnap) 14:30 órakor 
A műsorban fellép: 

a Duna Tv Kívánságkosár c. műsorából
Bokor  János

napjaink egyik legnépszerűbb nótaénekese, 
valamint

Kátai Zsuzsanna
Zongorán kísér: Barkóczi Zoltán

Műsoron: 
magyarnóták, operett részletek és táncdalok. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, jegyek már 
kaphatók 500.- És 800.- Ft-os áron! 

Érdeklődni: Somogyvári Kónya Zsuzsanna 
Tel: 06-59-503-224 és 503-402

Az amerikai BREEZE GOSPEL 
karácsonyi koncertje 

2008. december 17. szerda 19 óra
Helye: Művelődési ház Kisújszállás

A 6 tagú együttes különleges, eredeti, fekete hangzásával új 
színt hoz a tradicionális gospel világába. A 6 fekete hölgy a klas-
szikus hangzások és extatikus gospel ritmusok specialistái.
A zene gyökerei az afro, és a világi vallás hangzásvilág tradícióiból 
és ritmusaiból táplálkoznak. A felemelő ’Oh Happy Day’ vagy a me-
ditatív hangulatú ’Now Behold the Lamb’ című számok csak egy-
egy példa a széles repertoárból. 

A koncertre ellátogató közönség mindenképp különleges zenei él-
ményben részesül!
 Légy bár szomorú vagy nagyon vidám a Breeze Gospel frissítő pezs-
gést hoz az életedbe!

Helyre szóló belépők már kaphatók. Tel: 59/520-672
Belépő: december 12-ig 1500 Ft, december 12. után 1800 Ft 

A Karcagi Ipartestület megalakításának 120. évfordulójára emlékez-
tek az iparosok 2008. november 22-én székházuk nagytermében. Ket-
tős megemlékezés volt ez, hiszen az 1888. évi megalakulás után tizen-
öt évvel, 1903. november 22-én felavathatták az ipartestületi székhá-
zat, az Iparos Otthon egyemeletes épületét is. Az ünnepi alkalommal 
szép számban jelenlévő iparosok és a vendégek előtt Kurucz István el-
nök elevenítette fel a százhúsz év legfontosabb eseményeit a székház-
építéstől az 1989. évi újrakezdésig. Dr. Fazekas Sándor polgármester 
az ipartestület és tagjai városi szerepéről, a közéleti szerepvállalásáról 
szólt, beszéde végeztén az önkormányzat nevében jubileumi diplomát 
adott át. Szűcs György az IPOSZ elnöke az iparosság jelenét ecsetelte. 
Az ünnepi megemlékezésen IPOSZ-díjjal ismerték el Kovács Tibor-
nak és Szendrei Zoltánnak a helyi ipartestületben végzett munkáját.

Az elmúlt szombaton tar-
tottuk meg a 2008-as Securi-
ty ’97 kupasorozat éves díjki-
osztóját az ESSEN Kft. étter-
mében. Rendhagyó volt, mert 
a Magyar Nemzeti Autó Sport 
Szövetség volt és jelenlegi ve-
zetői megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel annak ellenére 
is, hogy volt Karcagon egy fe-
lelőtlen ember, aki a nézők kö-
zé hajtott (annó). Itt volt Fer-
jáncz Attila örökös magyar 
bajnok, Dudás Kokó Gyu-
la (aki nem Kovács, de Kokó) 
nagyon sokszoros magyar baj-
nok, az MNÁSZ Raly Bizottsá-
gának a vezetője, id. és ifj. Ka-
nyik Antal sokszoros magyar 
bajnokok, Varga „Cigány” Zol-
tán sokszoros magyar bajnok, 
Kock Gábor sokszoros magyar 
bajnok, MNASZ összekötő. Le 
sem merem írni: Benik Balázs 
háromszoros magyar bajnok. 
Az est csúcspontjaként Spitz-
müller Csaba, a 2008-as évad 
magyar rally abszolút bajno-
ka, ami még soha nem volt, te-

lefon összeköttetésben adta át 
a Szőllősi és ifj. Szőllősi baj-
nokpárosnak a kupát. Az ün-
nepélyes ceremónia után kel-
lemes vacsora mellett beszél-
hettük meg az elmúlt esztendő 
jó, ill. változásra javasolt fel-
adatokat. A versenyzők a fehér 
asztal mellett sok olyan dol-
got beszéltek meg, amelyeket 
az év folyamán nem akartak a 
tudomásunkra hozni. A KO-
KO-TEAM vezetősége min-
den egyes felvetést, javaslatot 
megtárgyal, és írásban vállal-
tuk azok mielőbbi megvála-
szolását. 

Rendhagyó díjkiosztó! Miért 
is?  A Karcagi Sport Egyesü-
let vezetőit hívtuk meg, mivel 
tudtuk, hogy a Magyar Nem-
zeti Autósport vezetői olyan 
ajánlattal jönnek, mely nem 
sok városnak adatik meg. 

A KSE vezetői más elfoglalt-
ságukra hivatkozva kimentet-
ték magukat, melyet tisztelet-
tel elfogadtunk.

Csak a teljesség igénye nél-

kül: felajánlottak egy orszá-
gos „HISTORI” Kupa elneve-
zéssel, a magyar bajnokság tel-
jes II. osztályának a versenyét, 
egy rally túra versenyt, mely 
Karcagról indulna, Tiszafüre-
det érintve Kunmadarasra ér-
kezne vissza. Ez a két verseny 
kb. 300-350, országúton is in-
duló versenyautóból áll. (Csak 
a stáb 1.500-2.000 fő.) Azt nem 
is írom le, hogy hány ember-
nek a szállása és hány ember 
ismeri meg Karcagot. Elmond-
ták, hogy Kelet-Magyaror-
szágon még ilyen rendezvény 
nem volt, ezt tudják felajánla-
ni a KSE-nek.

A KOKO-TEAM keresi el-
sősorban az érintett önkor-
mányzatokat, a vállalkozókat! 
Felhívnám figyelmüket, hogy 
minden verseny országos mé-
diában jelenik meg, a reklá-
mok csak a KOKO-TEAM-
nél köthetők, egyedi szerződés 
alapján!

A KOKO-TEAM 
vezetősége

Rendhagyó díjkiosztó a KOKO-TEAM-nél
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Ez a tűzoltók új jelszava, 
tudtuk meg Lévai Kálmántól, 
a karcagi tűzoltó alezredes pa-
rancsnoktól Elek György köny-
vének, A tűzrendészet és a tűz-
oltóság története Karcagon be-
mutatóján.

Csaknem kétórás volt az a 
két lebilincselő előadás, ame-
lyet telt ház előtt Elek György 
és Lévai Kálmán tartott a vá-
rosi könyvtárban. Megtud-
tuk például, hogy az önkéntes 
és hivatásos tűzoltóság atyja, 
Széchenyi Ödön 1869-ben in-
dította el országszerte az ala-
pító mozgalmat. Hogy Karca-
gon 1741-ből való a legrégeb-
bi bejegyzés: „1768-ban, akik 
tilalmas helyen pipáztak, 50 
páltzákat szenvedjenek.” 1773-
ban már az utcán, szekéren, 
vízzel teli hordókat tartottak. 
Majd később 3 bakter (éjjeli-
őr) vigyázza a várost. Tűzeset-
kor félreverik a harangot, nap-
pal zászlóval, éjjel rúdra akasz-
tott lámpással mutatják a tűz-
irányt.

Tűz bizony hamar keletke-
zett, hiszen nádból volt a kerí-
tés, a tető, az udvarokon éghe-
tő szálas takarmány volt. Fából 
készült a kémény is. Debrecen-
ben a kollégium diákjai bottal, 
a gerundiummal verték szét a 
széles utcákon a tüzet kapott 
tetőket.

1815-ben Újfalussy György, 
kerületi elöljáró felveti a hoz-
záértés és az állandó csapat 
szükségességét. 1824-ben le-
égett a város közepén levő ven-
dégfogadó. Félelmetes, orszá-
gos hírű esemény: 1834. május 
23-án a városnak a mai Dózsa 
György, és a Kisújszállási út-
tól keletre eső része teljesen le-
égett, csak egyetlen ház ma-
radt meg a mai Vasút utcán. 
1893-ban alakult meg a Kar-
cagi Önkéntes Tűzoltó Egylet: 
az első tűzoltók Csikos Imre és 
Dézsi István. 1904-ben Kirják 

János géplakatos tűzoltó tiszt-
té képezi magát.

Hogy a tűzoltás mennyi-
re hivatás, azt szépen példáz-
za Bőtös Sámuel gyógyszerész, 
önkéntes tűzoltó, aki 1944. 
október 10-én, a harcok szü-
netében pár embertársával a 
görögkeleti templom tetőtüzét 
oltja.

1924 és 1940 között a név-
adó Szabó Ágoston volt a Kar-
cagi Önkéntes Tűzoltótestület 
parancsnoka.

Ma már olykor szinte meg-
döbbentő, vagy egyenesen 
sokkoló az a letűnt világ, ami 
 elénk tárul Elek György ala-
possággal megírt, igen sok do-
kumentumot, sőt színes fotó-
kat tartalmazó könyvéből.

Az 1980-ban szolgálatba állt 
Lévai Kálmán büszkén mondta 
el, hogy a város támogatásával 
most már az ország legkorsze-
rűbb, német gyártmányú lég-
zőkészülékével rendelkeznek 
a karcagiak, és nagyon haté-
kony magasból mentő kosárgé-
pük van. A tűzoltók munkakö-
re ma már rendkívül kiterjedt, 
katasztrófavédelmi feladatokat 
is ellátnak. A karcagi tűzoltók 
személyi állománya fiatal, tett-
re kész és jól képzett csapat. Fi-
atalokat, sőt erdélyi önkéntese-
ket is kiképeznek. A kifogás-
talan színvonal Lévai Kálmán 
munkáját dicséri, mondotta a 
hozzászóló dr. Sántha József 
nyugalmazott főorvos úr.

December 8-án (hétfőn) 
17:30-tól a Városi Csokonai 
Könyvtárban ismét könyv-
bemutató lesz. A Barbarium 
Könyvműhely két új kiadá-
sát, Kocsis Csaba Közép-eu-
rópai mozaik című mozai-
kos regényét, illetve Biró Gyu-
la Bizonytalan reggelek című 
novelláskötetét mutatja be a 
szerzők közreműködésével Ri-
deg István.

R. I. 

„Erős kar, bátor szív, testvéri 
szeretet”

- Önkormányzatunk, a ko-
rábbi évekre figyelemmel, egy 
egyszerűsített koncepciót tár-
gyalt. Hadd mondjam el ta-
lán azt, mi az, ami nincsen a 
mi koncepciónkban. Nincsen 
benne megszorítócsomag, 
hiszen Karcag városa min-
dig takarékos önkormányzat 
volt, de megszorítást mi nem 
alkalmazunk. Szerintem tel-
jesen téves dolog az, amin a 
kormány ügyködik – vagyis 
az, hogy elvesz azoktól, akik-
nek nincs, ugyanakkor azok-
nak ad, akiknek van. Tehát, 
elveszi a 13. havi fizetést, el-
vesz a nyugdíjasoktól, a gye-
rekektől, az iskoláktól, az ön-
kormányzatoktól, ugyanak-
kor a bankoknak mentőövet 
dob. A karcagi önkormány-
zatnak teljesen más a filozó-
fiája. Mi nem akarunk a gye-
rekektől, az iskoláktól vagy a 
lakossági szolgáltatásokból 
elvenni. Mi kiegyensúlyozot-
tan gazdálkodó önkormány-
zat vagyunk, és mindig óva-
tosan bántunk a kiadások-
kal. Igyekszünk minden erőt 
a vállalkozások teremtésé-
re, Ipari Parkra, beruházókra 
fordítani. Ez azért is fontos, 
mert az idei év alapozza meg 
a következőt.

- Hát erre az évre beruházá-
sok, illetve munkák szempont-
jából nem lehet panaszunk.

- Valóban. Elkészült a kór-
házfelújítás második üteme, 
amellyel nagyon szépen meg-
újult az épület. Elkészült egy 
gázleválasztó fejlesztése, meg-
épült az Aldi Áruház, szépen 

haladt az Ipari Park és már 
működik a raktárbázis. Ős-
szel megnyílt a Nimród szál-
loda, most legutóbb pedig a 
Kisújszállási út jelentős részét 
aszfaltozták újra. Ez, remé-
lem 2009-ben is folytatódik. 
Olyan beruházásokra számít-
hatunk, mint a Karcag-Be-
rekfürdő közötti kerékpár-
út hiányzó szakaszának meg-
építése. Reményeink szerint 
megújul a kunmadarasi és a 
ladányi út (bár állami beru-
házás lévén, ezeknél az a biz-
tos, ami már elkészült). Fo-
lyamatban van a közbeszerzés 
a Szentannai Szakközépisko-
lában építendő új épületre, 
ami egyházi kárpótlásból fog 
majd megépülni, és előkészü-
letben van egy fürdőfelújítási 
pályázat is. Én biztos vagyok 
abban, hogy az országban je-
lentkező komoly gazdasági 
válságtól függetlenül Karcag 
város fejlődése nem fog leáll-
ni. Nem állt le a Bokros-cso-
mag idején, és nem állt le a 
korábbi Gyurcsány-csomagok 
idején sem, és nem fog leállni 
most sem, amikor gazdasági 
válságba sodort bennünket a 
felelőtlen államvezetés.

- Most egy szerkesztőséghez 
intézett kérdés: mi lesz a Lidl 
áruházzal, illetve a helyével?

- Itt az volt az álláspon-
tunk, hogy egyrészt van már 
elég áruház Karcagon, más-
részt pedig ott egy újabb ke-
reszteződés kiépítése fokozott 
balesetveszélyt jelent. A Pos-
tánál így is több súlyos bal-
eset történik évente. A város 

szempontjából tehát nem le-
het felvállalni az új baleseti 
helyzetet. Ezt a Lidl-lel közöl-
tük, s azóta nem láttam a cég 
képviselőit. Egyébként bízunk 
abban, hogy jövőre megkez-
dődhet a Postánál egy négy-
lámpás csomópont kiépítése.

- Mindenki láthatja a főtéri 
park fejlesztéseit, s a múlt hé-
ten, a Kása ház előtt, az Ifjú-
sági Házzal szemben új járdát 
raknak le.

- Az új járdafelület megépí-
tését a dr. Farkas Béla ügyve-
zető igazgató vezette Agro-
hungária jelentős ado mánnyal 
támogatta. Ezzel folytató-
dik az a program, ami a BHG 
sor járdájánál, és a Nimród 
szállodánál is nagyon szépen 
megmutatkozik. Vagyis azok 
a cégek, amelyek szívügyük-
nek tekintik a város fejlődé-
sét, a közterületek szépítésé-
hez is hozzájárulnak, és ez-
zel előnyére változik a város-
kép. Egyébként a jövő évben 
szeretnénk néhány parkolót 
is építeni, mert ezekre igen 
nagy szükség van.

- Már vagy három éve hú-
zódik a Vasút utcai bölcső-
de építése. Tavaly is rákérdez-
tem, akkor az önkormányzat 
pályázatban bizakodott. Tör-
tént-e előrelépés?

- Nem túl kedvezőek a le-
hetőségek, mert a kormány-
zati megszorító csomag kere-
tén belül nemigen írtak ki pá-
lyázatot, amit új épületre le-
hetne nyerni. Most a jövő évi 
kilátásokat derítjük fel, hátha 
találunk valamit. Nekem az 
az álláspontom, hogy ennek 
a történetnek a végére most 
már mindenképpen pon-
tot kell tenni – akár új épület 
emelésével, akár a régi felújí-
tásával. A pályázatot egyéb-
ként már három évvel ezelőtt 
előkészítettük, ám mégsem 
sikerült megoldást találni.

Elek György 

Az utóbbi hetek hírei között vezető helyen hallottuk a már 
bennünket is elérő gazdasági válság tüneteiről, taglalásáról, 
az állami költségvetés átdolgozásáról és a körülötte zajló ös-
szecsapásokról. Mára a városi költségvetés is terítékre ke-
rült, az elmúlt csütörtökön tárgyalták a városatyák, bár fel-
tételezem – ahogy lenni szokott – nem ez lesz az első, be-
vezető kör ebben a témában.  A jövő évünk lehetőségeit (és 
közérzetünket) meghatározó költségvetési koncepcióról dr. 
Fazekas Sándor polgármestert kérdeztük.

A város fejlődése nem fog leállni

A Jákó Vera Nemzeti Magyarnóta és Dalszínház előadása

Karácsonyi Muzsikaszó
2008. december 14.(vasárnap) 15 órakor

Karcagon a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében
Közreműködnek:

Madarász Katalin  Hatvani Kiss Gyöngyi 
Kovács Marika  Bokor János  Nógrádi Tóth István 

Kolostyák Gyula
énekesek

Kísér: Szalai Antal
 Liszt-díjas hegedűművész és cigányzenekara

A műsorban felcsendülnek: 
Jákó Vera és Solti Károly feledhetetlen nótái

Jegyek 1.500 Ft-os áron kaphatóak a DMIK jegyirodájában
Érdeklődni: Tel. 59/503-224

Rendező: Kovács Marika
Szerkesztő-műsorvezető: Kolostyák Gyula

Az előadáshoz mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
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Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Sz. Nagy István
fazekas, népi iparművész

A család felmenői között, 
vagy háromszáz évre vissza-
menően, derék karcagi gazdá-
kat találunk. Aztán, ahogy fo-
gyott-fogyogatott a szántható-
vethető föld, úgy jelentek meg 
az egyéb foglalkozások a fa-
míliában, míg a mezőgazdasá-
gi munka legfeljebb kertészke-
dés vagy szerény keresetkiegé-
szítés maradt. A hatvanas évek 
elején legénykedő ifjú Sz. Nagy 
István (1949) pedig már egyál-
talán nem volt odáig a tenyér-
törő, derékhajlító foglalatossá-
gért. Meg is jegyeztem, amikor 
kiforogta a szó, hogy bizto-
san a nóta szerint - „Nem ka-
szálok, nem kapálok / Fazekas 
inasnak állok!” - került a mes-
terségbe. Persze nem így volt. 
A gimnáziumban még a szob-
rászat vonzotta, három nya-
rat is eltöltött a karcagi szüle-
tésű Somogyi Árpád műter-
mében, hallgatván, figyelvén 
a mester oktatását, tanév köz-
ben meg szorgalmasan búj-
ta a művészeti tárgyú könyve-
ket és százával készítette a raj-
zokat, vázlatokat. Az otthoni 
szobrászkodás, pontosabban 
agyagbeszerzés vitte a fazekas-
mesterség közelébe. Az ottho-
ni munkához agyagot vásárol-
ni ment a Bethlen Gábor utcai 
műhelybe, ahol – ma már nem 
tudni, hamiskás tekintete mit 
fedezett fel a nálánál két fej-
jel magasabb kamaszban, de – 
Kántor Sándor megtagadta az 
eladást. Felajánlotta viszont a 
műhely bőséges agyagkészle-
tét, mondván, itt helyben an-
nyit használhat belőle, amen-
nyi épp tetszik. Így is lett. 
Hosszú ideig ott ügyködött 
a fazekasok között, s amikor 
1966-ban, tizenhét évesen ki-
maradt a gimnáziumból, tanu-
lónak jelentkezett az „öregnél”. 
A mesterséget teljes egészében 
tőle tanulta, s amikor 1970 kö-
rül felszabadult, ott lett ko-
rongozó, de minden érdekelte, 
ami a fazekassággal kapcsola-
tos: motívumok, technikák. A 
kiváló szaktudás köszönt vis-
sza 1971-ben fiataloknak meg-
hirdetett országos fazekas-
versenyen, ahol előbb máso-
dik, egy év múlva első lett, 
még egy év múlva pedig már a 
Népművészet Ifjú Mestere cí-
met is megkapta. Az Iparmű-
vészeti Főiskolára első körben 
felvették, más kérdés, hogy há-
rom eredményes év után ezt is 
szegre akasztotta. Az alkotói 
kedv azonban nem lankadt, s 
amikor a Karcagi Népművé-
szeti, Háziipari és Agyagipa-
ri Szövetkezet a cserépkály-
ha készítés mellett a fazekas 
részleget is beindította, átiga-
zolt oda. Részlegvezető lett és 

az első években maga végez-
te a munkaszervező, betanító, 
felügyelő, a műszaki vezető és 
a tervező munkáját, s amellett 
még korongozott. A szövetke-
zet megbízásából a mázas és a 
fekete kerámiával is foglalkoz-
tak. Mázakkal dolgozni, a fe-
kete kerámiát felfedezni, vagy 
megtanítani az ifjú szakmun-
kásokat írókával vagy ecset-
tel díszíteni, odafigyelni a ke-
mencére meg az égetésre nem 
kis feladat. „Így utólag marhá-
ra büszke vagyok rá, hogy végig 
tudtam csinálni” - summázza a 
szövetkezetnél töltött időszak 
első harmadát. Sikeres eszten-
dők voltak, mert az „agyagipa-
ri” termékeinek elismerteté-
sén túl 1976-ban megkapta a 
népi iparművész címet. A ’80-
as évek elején elvégezte az öt-
éves Művészeti Akadémiát, és 
több kiállításon is bemutatko-
zott Karcagon, Debrecenben, a 

fővárosban és egy sor más he-
lyen, de Németországban és 
Ausztriában is.

1987-ben bedolgozó lett, 
1988-ban kilépett és Kecs-
keméten, Kovács László mű-
helyében folytatta a mun-
kát, de az egy év múlva elér-
kező rendszerváltás már Me-
zőtúron találta. Ott a Badár 
Balázs emlékházban kezdett 
dolgozni, mégpedig fiastól, 
mert ifj. Sz. Nagy István (aki 
amúgy autószerelő) szintén 
jó kezű fazekasnak bizonyult. 
Két és fél év múlva felépült a 
karcagi műhely és hazatér-
tek. Azóta újra nagyot fordult 
a világ és keserves időket ho-
zott a karcagi fazekasműhe-
lyekre. Azok mesterei, a kor-
sósok, tálasok másik tudomá-
nyára, a cserépkályha építésre 
álltak át, Sz. Nagy Pista meg 
tanít. 1995-ben egy debreceni 
szakmunkásképző (ma Koós 
Károly Művészeti Szakközép-
iskola) kérte fel nyári gyakor-
latok vezetésére, azután már 
mint tanár tevékenykedett. 
Onnan jött nyugdíjba nem 
olyan rég, de még ma is vis-
szajár. A Nagykunsági Nép-
művészek Egyesületének kez-
dettől fogva tagja.

Elek György 

„… a magyar nyelvet te-
kintem legnagyobb földi 
kincsemnek, s minden por-
cikámmal tiltakozom meg-
rontása, csúffá tevése el-
len…”

A Györffy István Általá-
nos Iskola tanárai is vallják 
Déry Tibor ezen gondolata-
it. Immár tizenkét éve ren-
dezzük meg iskolánkban az 
Anyanyelvi Napokat, ame-
lyeken felhívjuk tanulóink 
figyelmét nyelvünk szépsé-
gére, játékosságára. Igyek-
szünk ráébreszteni a gyere-
keket arra, hogy anyanyel-
vünk magyarságunk zá-
loga, legnagyobb nemzeti 
kincsünk, „ezredév formál-
ta műremek”.

Az idén 2008. november 
17-21.-e között rendeztük 
meg az Anyanyelvi Napo-
kat. Programunk a követ-
kező volt:

Bemutatóórát láthattunk, 
amelyet Széplaki Erzsébet 

az Apáczai Kiadó tankönyv 
szerzője tartott, a nyelvta-
ni fogalmak kialakításának 
algoritmusa címmel. Az 
értékes, kellemes hangula-
tú órát szakmai megbeszé-
lés követte.

A következő napon Szó-
kimondó címmel nyelvi já-
tékok vetélkedőt szervez-
tünk. A feladatokat Kóródi 
Lászlóné tanárnő állítot-
ta össze. Az egyes osztá-
lyok négyfős csapatai hihe-
tetlen nyelvi leleményről, 
furfangról tettek tanúbi-
zonylatot. Az első helyezést 
az 5.b és 8.c osztály csapa-
ta szerezte meg, második 
lett a 6.c és 7.b, harmadik 
az 5.c és 7.a osztály csapa-
ta. A tanulók könyvjuta-
lomban részesültek, ezt az 
Apáczai Kiadó biztosította 
a számunkra. 

A harmadik napon Sze-
repi Nagy Attila volt ven-
dégünk, ízes karcagi nyel-

ven mesélt adomákat a 
gyerekeknek. Rendkívül jó 
hangulatú, tréfában, neve-
tésben bővelkedő egy órát 
töltöttünk vele, amit itt kö-
szönünk meg. 

Az alsó tagozatos tanu-
lók is részt vettek a prog-
ramban. A 2., 3., 4. osztá-
lyosok felolvasó versenyen 
mérték össze erejüket. Is-
kolai olvasóverseny ered-
ményei: 2. osztály: I. Kele 
Ádám 2.c, II. Kovács Luca 
2.b, III. Szabó Kíra 2.b. 3. 
osztály: I. Fazekas Adél 3.b, 
Vass Márton 3.c, III. Éliás 
János 3.b. 4. osztály: I. La-
zányi Zoltán 4.b, II. Agócs 
Krisztina 4.c, III. Urbán 
Andrea 4.c

Az alsós gyerekek is 
örömmel oldották meg 
a felsős tanulók számára 
négy napon át meghirde-
tett játékos nyelvi felada-
tokat. 

A közmeghallgatást köve-
tően a polgármester a testü-
let nevében gratulált Mulicz 
Ferenc igazgatónak azon al-
kalomból, hogy nemrég a 
Karcagi Ifjúsági Ház el-
nyerte a Mobilitás 2008 „A 
fiatalok szolgálatában” el-
nevezésű díjat.

A húsz napirendi pont 
között több tájékoztató 
és beszámoló is szerepelt. 
Rögtön az első a Karcag vá-
ros biztonságos közlekedése 
(a megengedett sebesség be-
tartása) érdekében tett in-
tézkedésről szólt. A tájékoz-
tatóra a testület külön kéré-
sére került sor, mivel már 
többször érkezett lakossági 
panasz a képviselőkhöz is, 
hogy néhány autós és mo-
torkerékpáros – jórészt fi-
atalok – versenypályának 
tekintik a karcagi utakat, 
és sok esetben a megenge-
dett sebesség többszörösé-
vel közlekednek. Az ülé-

sen a rendőrség képviselője 
 összefoglalta a karcagi köz-
lekedési viszonyok általá-
nos jellemzőit, viszont több 
képviselő is jelezte, hogy a 
konkrét kérdésre nem kap-
tak kielégítő választ. Ezért 
azzal a kitétellel fogadták 
el a tájékoztatót, hogy a kö-
vetkező soros ülésen kife-
jezetten a gyorshajtók ellen 
tett intézkedésektől számol-
jon be a rendőrség. 

A következő beszámoló a 
2008. évi városi költségvetés 
I-III. negyedévi végrehaj-
tását részletezte. A novem-
ber 20-ai ülésen, a testület 
módosította, és 10.080.225 
ezer Ft-ban határozta meg a 
költségvetés bevételi és ki-
adási fő összegét. Eddig a 
költségvetés a bevételi olda-
lon 73,3%-os mértékben re-
alizálódott, a kiadási oldal, 
pedig 68,1%-ra teljesült.

Furcsa helyzetbe kerültek 
a magyar önkormányzatok, 

így a karcagi is, mivel úgy 
kellett elkészíteni a 2009. 
évi költségvetés koncepció-
ját, hogy az állami költség-
vetés előbb a válság miatt 
visszavonásra került, majd 
az október 18-án közzétett 
új törvényjavaslatot módo-
sították több alkalommal is. 
Így aztán az önkormányza-
ti tervezet elkészítésekor 
több alapadat is hiányzott. 
A közigazgatási törvény vi-
szont azt írja elő, hogy az 
önkormányzati költségveté-
si koncepciót november 30-
ig be kell nyújtani. Az elő-
terjesztésben az áll, hogy „a 
feltételek teljes körű isme-
rete nélkül is el kell kezdeni 
a koncepcionális célok meg-
határozását (…) Karcag Vá-
ros Önkormányzata 2009. 
évi költségvetési koncepció-
ja a megelőző évek javasla-
taitól tehát mind formailag, 
mind tartalmilag jelentősen 
eltérően (…) kerül beterjesz-
tésre a Képviselő-testület ré-
szére.”

Dr. Fazekas Sándor hoz-
zátette azonban, hogy ez 
a tervezet sem tartalmaz 
megszorító csomagot, nem 
tartalmaz újabb helyi adót, 
és nincs benne beruházás 
halasztás sem. Ezt azzal in-
dokolta, hogy nincs értelme 
még több teherrel sújtani a 
lakosságot.

Cselényi Csaba 

Testületi ülés

Anyanyelvi Napok a Györffyben

November 27-én általános közmeghallgatással egybekö-
tött ülést tartott a képviselő-testület, melyen Varga Mihály, 
városunk parlamenti képviselője is jelen volt. Több fontos 
téma és kérdés is felvetődött a meghallgatáson, például a 
Madarasi út állapota is. A kérdésre válaszolva dr. Fazekas 
Sándor elmondta, hogy ez egy állami tulajdonú út, ame-
lyet a közútkezelőnek kell karbantartania. Néhány hónap-
pal ezelőtt önkormányzati kezdeményezéssel sikerült elér-
ni, hogy a megyei utak felújítási listáján kiemelt helyre ke-
rüljön az érintett útszakasz. Szó esett a szélmalom belső 
felújításáról is, melynek kapcsán a malomtörténeti gyűjte-
mény létrehozója arra kérte a testületet, hogy támogassák 
ebben a szándékában. Ha minden jól megy, jó esély van ar-
ra, hogy a szentesi múzeumban raktározott régi szerszá-
mok is átkerülhessenek a karcagi szélmalomba.



6 2008. december 5.

1. forduló: 2008. novem-
ber 22. szombat

„F” csoport
Pónilovak – Vadászcápák 

24:17 (6-6, 2-2, /0-1/, 8-4, 
8-4)

Andrási B. (12), Magyari J. 
(2), Herczeg Zs. (8), Mészáros 
M. (2), ill. Mészáros K. (8), 
Mészáros J. (7), Puskás M., 
Kovács N. (2).

Vágtázó Lovak – Pónilovak 
14:31 (2-6, 0-10, /4-1/, 6-
8,2-6)

Nagy K.(7), Béres I. (3), 
Papp E. (3), Andrási M. (1), 
Szabó É. (4), ill. Andrási B. 
(4), Magyari J. (4), Herczeg 
Zs.(18), Mészáros M. (5).

Vadászcápák - Vágtázó Lo-
vak 40:5 (12-2, 6-0, /0-1/, 
10-2, 12-0)

Mészáros K.(18), Mészáros 
J. (14), Puskás M. (2), Kovács 
N. (6). ill. Nagy K. (4), Béres 
I., Papp E., Andrási M. (1), 
Szabó É.  

1. Pónilovak, 2. Vadászcá-
pák, 3. Vágtázó Lovak

„E” csoport
Király Pingvinek - Villám 

Párducok 14:22 (8-10, 0-6, /0-
0/, 4-4, 2-2)

Regényi J. (6), Puskás (2), 
Kovács (6) Szabó E., ill. Fehér 
M. (14), Lippai A. (6), Nagy 
A., Molnár E. (2).

Tüzes Kacsák - Király 
Pingvinek 30:7 (6-0, 
8-0, /2-1/, 10-2, 4-4)

Székely A. (7), Lócsi E. (17), 
Lócsi E. (6), ill. Regényi J. (5), 
Mészáros (2), Szabó E.

Villám Párducok - Tüzes 
Kacsák  17:25 (2-8, 2-6, /1-
1/, 4-4, 8-6)

Fehér M. (9), Lippai A. (2), 
Nagy A., Molnár E. (6), ill. 
Székely A. (3), Lócsi E. (12), 
Lócsi E. (10).

1. Tüzes Kacsák, 2. Villám 
Párducok, 3. Király Pingvi-
nek

„D” csoport
Gyilkos Kobrák - Király 

Viperák 42:10 (8-4, 12-0, /0-
0/, 14-2, 8-4)

Klász A. (22), Kocsis Z. (4), 
Takács E. (10), Nagy J. (6), ill. 
Gődér Sz., Csikos L. (2), Re-
gényi (10).

Király Viperák - Tehetsé-
ges Kiskutyák 15:50 (6-14, 2-
12, /1-0/, 2-16, 4-8)

Gődér Sz., Csikos L.(1), Mé-
száros (14), ill. Rácz L. (30), 
Pintés Á. (16), Mihácsi Sz. (4).

Tehetséges Kiskutyák - 
Gyilkos Kobrák 34:36 (8-12, 
14-6, /0-0/,2-12, 10-6)

Rácz L. (30), Pintés Á. (4), 
Mihácsi Sz., ill. Klász A. (30), 
Kocsis Zs. (2), Takács E. (4), 
Nagy J.

1. Gyilkos Kobrák, 2. Te-
hetséges Kiskutyák, 3. Király 
Viperák

„C” csoport
Vadmacskák – Jégfarka-

sok 18:50 (2-14, 2-4, /2-0/, 4-
18, 8-14)

Vass B. (5), Egedi L. (6), 
Hajnal A. (5), Regényi Zs. (2), 
ill. Bokor P. (16), Mészáros G. 
(22), Konc D. (10), Kovács L. 
(2).

Zsebibabák – Vadmacskák 
21:43 (6-12, 2-10, /1-1/, 8-6, 4-
14)

Nagy K. (8), Sánta Zs. (4), 
Veres T. (11). ill. Vass B. (2), 
Egedi L. (6), Hajnal A. (29), 
Regényi Zs.(6).

Jégfarkasok – Zsebibabák 
60:11 (19-4, 14-4, /1-1, 16-0, 
10-2)

Bokor P. (19), Mészáros G. 
(20), Konc D. (15), Kovács L. 
(6), ill. Nagy K. (3), Sánta Zs. 
(4), Veres T. (4) 

1. Jégfarkasok, 2. Vadmacs-
kák, 3. Zsebibabák

„B” csoport
Patkánycsapda - Csípős 

Darazsak 44:22 (16-
4, 6-6, /0-2/, 10-6, 12-4)

Rácz J. (12), Herczeg G. 
(12), Deák Z. (8), Tóth G. (12), 
ill. Karsai D.(4), Balskó K. (3), 
Kabai D. (6), Séta G. (6), Há-
zi M. (3).

Fehér Cápák - Patkány-
csapda 12:52 (0-14, 2-12, /1-
0/, 6-10, 4-16)

Berzétei T. (8), Pócs S. (2), 
Veres L. (3), Ökrös Sz., ill. Rá-
cz J. (12), Herczeg G. (10), De-
ák Z. (16), Tóth G. (16).

Csípős Darazsak - Fehér 
Cápák 26:43 (6-8, 8-20, /2-
3/, 6-6, 4-6)

Karsai D. (6), Balskó K. 
(10), Kabai D. (5), Séta G. (5), 
Házi M. (5), ill. Berzétei T. 
(12), Pócs S. (23), Veres L. (5), 
Ökrös Sz. (3).

1. Patkánycsapda, 2. Fehér 
Cápák, 3. Csípős Darazsak

„A” csoport
Kukacok - Rövidnyakú Zsi-

ráfok 20:35 (6-10, 6-10, /0-
1/, 6-6, 2-8)

Háló P. (8), Kocsis J. (10), 
Konc T. (2), ill. Bérczi D. (18), 
Szabó F. (14), Hérmán F. (3).

Ötökör – Kukacok 70:10 
(14-0, 12-2, /1-0/, 20-6, 23-2)

Rózsa I. (15), Király Á. (6), 
Kiss T. (33), Ábrahám M. 
(16), ill. Háló P. (4), Kocsis J. 
(14), Konc T. (2).

Rövidnyakú Zsiráfok – 
Ötökör 28:60 (4-18, 6-12, /0-
1/, 12-10, 6-19)

Bérczi D. (10), Szabó F. 
(112), Hérmán F. (6), ill. Ró-
zsa I. (11), Király Á. (12), Kiss 
T. (14), Ábrahám M. (21), Ko-
vács B. (2).

1. Ötökör, 2. Rövidnyakú 
Zsiráfok, 3. Kukacok

Köszönetet mondok mindazoknak, akik tá-
mogatták, segítették a Városi Önkormányzat 
és a Sport Szolgáltató Központ szervezésében 
2008. 10. 4-5-én sorra kerülő XIV. Karcagi 
Lovasnapok rendezvényeinek zavartalan le-
bonyolítását, és közreműködtek a versenyek 
megrendezésében: Dr. Fazekas Sándor pol-
gármester úr; Molnár Pál igazgató-képviselő; 
Hangyási Attila ügyvezető; Kálmánné Nagy 
Mária ügyvezető, és a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. dolgozói; Ökrös Gábor vállalko-
zó és a Kunsped dolgozói; Nagy János vállal-
kozó „Család 2005.” Kft.; Mészáros Zsolt vál-
lalkozó; Baranyai Imre vállalkozó; Dr. Temes-
váry Tamás fő-állatorvos; Pandur Zoltánné 
titkárnő; Nagyné László Erzsébet irodaveze-
tő; Szabó Tibor, Donkó Gábor, Pintér József 
önkormányzat dolgozói; Garai Katalin veze-
tő főtanácsos; BF Securyti Bt.; Városi Polgár-
őr Egyesület; Balajti József ügyvezető; Gom-
bos Attila vállalkozó, és a Lugas Vendéglő dol-

gozói; Szecskó Alfréd igazgató; Ecsedi Anikó 
gazd. ügyintéző; Tóth Szilvia KSE gazd. ügy-
intéző; Id. Béres Attila erdész; Ifj. Béres Attila 
vállalkozó; Fodor Csaba tanár és diákjai; Ke-
serű Sándor tanár; Juhász Gergelyné, id. Szőke 
József, Tóth Istvánné, Kun Józsefné, Kun Gá-
bor, Czina Ferencné, Kozák János, Kozák Éva, 
Bosnyák Imre, Juhász Imre, Jobbágy Ágnes, 
Kacsándi Anikó magánszemélyek; Ungvári Já-
nos villanyszerelő; Fazekas Zoltán vízvez. sze-
relő; Kozák Ádám tanuló; Lovász János, Jenei 
József és Juhász János közter. felügyelők; Kar-
cagi Lovas Egyesület tagjai; Karcagi Kunlovar-
da dolgozói; Andrási Márton magánszemély, 
Pádár Tibor kertész, Nagy Istvánné igazga-
tó, Sport Szolgáltató Központ dolgozói. Média: 
Karcagi Hírmondó, Karcag TV, Mediátor TV. 

Segítségüket megköszönve, tisztelettel a 
szervezők nevében:

Szepesi Tibor
igazgató

A budapesti székhelyű Bal-
kán Hangja Kulturális Egye-
sület 2003-ban azzal a céllal 
alakult, hogy a magyarorszá-
gi balkáni kisebbségeknek le-
hetőséget és segítséget nyújt-
son kultúrájuk bemutatásá-
hoz, hagyományaik ápolásá-
hoz, tradicionális értékeinek 
megőrzéséhez. Az egyesü-
let tagjai, mint civil emberek, 
immár évek óta szervezik és 
adják át a balkáni kultúrát a 
közönségnek. Rendezvénye-
ik látogatóinak száma évről 
évre növekszik, a fiatalabb és 
idősebb generáció egyaránt 
szívesen vesz részt program-
jaikon. Nem csak a magyar-
országi balkáni kisebbségek, 
hanem az egyéb nemzetisé-
gek is szívesen látogatják ren-
dezvényeiket, hiszen ezzel kö-
zelebb kerülnek egymás kul-
túrájához és az egymás iránti 
diszkrimináció határai meg-
szűnnek.

A Gábor Áron Gimná-
zium Biljana tánccsoport-

ja két évvel ezelőtt már sze-
repelt az egyesület békéscsa-
bai kulturális rendezvényén. 
(Akkor a fesztivál házigazdá-
ja Románia volt.) Ezúttal vi-
szont Szegedre kapott meg-
hívást az egyesülettől az idei 
Balkán Hangja Fesztiválsoro-
zat első helyszínére. A 2008-
as esztendő házigazdája ezút-
tal Görögország lett, Szege-
den kívül pedig Budapesten 
és Békéscsabán is rendeznek 
fesztivált.

A szegedi fesztiválnak az 
Alsóvárosi Művelődési Köz-
pont, ismertebb nevén a Kap-
ca, adott otthont. A fellépők 
között a Biljana táncegyütte-
sen kívül ott volt a Görögor-
szágból érkezett, közel 50 ta-
gú Thesszaloniki Táncegyüt-
tes és Zenekar, a Deszki Bá-
nát Hagyományőrző Szerb 
Táncegyüttes és Zenekar, va-
lamint a Trakija Zenekar Bu-
dapestről. A karcagi együttes 
sikeres negyed órás program-
jában bolgár táncokat muta-

tott be, ezek között szerepel-
tek trák, pirini, sop, valamint 
dunamenti bolgár táncok. A 
műsor után görög és bolgár 
táncházat szerveztek. 2009-
ben a Balkán Hangja Feszti-
vál házigazdája Bulgária lesz. 
Nem lenne rossz, ha mint új 
helyszín, Karcag is bekapcso-
lódna a fesztiválsorozatba.

A Biljana tánccsoport sze-
gedi utazását támogatta: Bol-
gár Országos Önkormányzat, 
Pro Schola Alapítvány.

Az együttes tagjai: Spisák 
Zsuzsa, Kovács Ágnes, Sza-
káll Kinga, Parázsó Viktória, 
Sipos Ferencné, Nagy Bar-
bara, Kovács János, Andrá-
si Bence, Kele János, Hamar 
László, Major János.

A csoport legközelebb új-
ra Szegedre utazik, a Szege-
di Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat meghívásának tesz 
majd eleget.

Major János
tánccsoport vezető

A Daganatos betegek helyi szervezete 
köszönetét fejezi ki a 2008. november 22-
én megrendezett Egy délután az egészsé-
gért séta résztvevőinek. Külön köszönjük 
támogatóink segítségét: Dr. Fazekas Sán-
dor polgármester úrnak, a képviselő-tes-
tület tagjainak, az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulóinak, 
tanáraiknak, a Gábor Áron Gimnázium 
tanulóinak és tanárának, Karcag Váro-
si TV vezetőjének, a Kátai Gábor Kórház 
Belgyógyászatának alapítványának, Makai 
Csaba grafikusnak, a berekfürdői Pusz-
ta-Apartman Kft.-nek, Benesóczki Balázs 
úrnak. 

Bízunk benne, hogy immár hagyományt 
teremtve, 2009. évben is találkozunk.

Szervezők

Szeretnénk megköszönni mindazon magán-
személyeknek, akik a 2007. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át a Nagykun Horgász Egye-
sületnek ajánlották fel. Az így befolyt 305.157 
Ft-ot a téglagyári tavak vízminőségének meg-
óvására, a kerékpárút javítására fordítottuk.

Ezúton is megköszönnénk azoknak a tá-
mogatását is, akik az iparűzési adójuk 1 %-át, 
azaz 201.052 Ft-ot a Nagykun Horgász Egyesü-
letnek ajánlották fel. Ezt az összeget víz után-
pótlásra, szivattyúvásárlásra költöttük el. 

A Nagykun Horgász Egyesület további jó 
működése reményében továbbra is szívesen fo-
gadja felajánlásaikat.

Adószámunk: 19867335-1-16.
Számlaszámunk: 11745073-20101426.
Tisztelettel:

Nagykun HE vezetősége

Kiskulcsosi Pingvin KupaBalkán Hangja Fesztivál

Szegeden járt a Biljana táncegyüttes

Köszönetek
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 
szobás, tetőteres, garázsos családi 
ház eladó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Eladó összkomfortos családi ház 
különálló összkomfortos mellék-
épülettel, 2 kapubejárattal, garáz-
zsal. A két épület külön-külön is 
eladó. I.ár: 14,5 M Ft. www.ingat-
lanbazar.hu Tel.: 06/30-681-0454.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alat-
ti összes közművel ellátott építé-
si telekingatlan eladó. Tel.: 06/20-
916-1192.
Karcag, Kórház úti lakótelepen II. 
emeleti lakás eladó. Azonnal be-
költözhető. Tel.: 06/30-525-0760 
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
II. emeleti, nyugati fekvésű klímás, 
redőnyös, egyedileg felújított la-
kás eladó. Tel.: 06/30-995-3218.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. Épület faanyag 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben, 16 órától)
Karcag főtéri lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-507-2187.
Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. 
társasházban I. emeleti, 48 m²-es 
lakás – erkély nincs – azonnal be-
költözéssel eladó. I.ár: 7,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06/20-913-6884 és az 
59/313-417-es telefonon egész 
nap.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 
2 fotel, ágyneműtartó, dohány-
zó asztal, függöny karnis, egy 80 
éves fa bölcső. Érd.: Kg., Dózsa Gy. 
u. 46. Tel.: 59/314-094.
Erzsébet háló és szobabútor el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
„Hull a fának a levele”, később a 
hópihe. Mindkettőre felkészülhet 
erős kötésű cirok és vesszősep-
rűvel. Támasztó létra is kapható, 
rendelhető a karcagi piacokon, 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt 
Jani bácsinál.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós 
(sport, mély, mózeskosár) baba-
kocsi eladó. Tel.. 59/312-204.
A LÉLEK TÁPLÁLÉKA! Az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb könyvei a 
piaccsarnokban a belső asztalso-
ron minden szombaton és csütör-
tökön 8-12 óráig. Lélekgyógyászt, 
ezoterika, természetgyógyászat. 
Szeretettel várom vásárlóimat. 

ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: 
alkalmi felsők, tunikák, pulóverek, 
kardigánok, nadrágok, blézerek, 
kosztümök, estélyi ruhák, koktél-
ruhák, bolerók, harisnyanadrágok 
stb. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-
12-ig, 13-17:30-ig, szombaton: 9-
12-ig.  
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert 
épülettel. Villany, víz, 1 sor gyü-
mölcsfával és szőlővel. Ki van 
szántva a 3. úton. Tel.: 59/300-090.
Jó állapotban lévő, hordozható 
cserépkályha, konyha és szobabú-
torok, rekamiék, fotelek, gáztűz-
hely, varrógép eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Fekete napraforgó zsákonként kis 
tételben is eladó. 6.000 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-205-7129.
Zsák nélküli LG-típusú porszí-
vó újszerű állapotban eladó. Tel.: 
59/311-817 v. 06/30-972-3835.
Eladó egy panofix és egy bá-
rány Pannonia bunda 164/48-as; 
Yamaha Automatic Bass Chrod 
System szintetizátor (49 normál 
billentyű, 10 hangszer hangszíne 
stb.); egy férfi és egy női irhabun-
da 42-es és 38-as méretben. Tel.: 
59/314-423.
HOPPÁ! Fehér munkanadrág érke-
zett a turkálóba! Kg., Kossuth L. u. 
22. Nyitva: keddtől péntekig 14-
17 óráig, szombaton 13-16 óráig. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Jó állapotban lévő dobfelszerelés 
eladó. Érd.: Kg., Kossuth L. utca 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.
20-as lány Mountain bike kerék-
pár; újszerű állapotú centrifuga, 
kisméretű, gyári öntvény szőlő-
prés, TS MZ 125 cm³-es motorke-
rékpár és kis súlyú hízó eladó. Tel.: 
06/30-566-8044.
A  L É L E K  T Á P L Á L É K A ! 
Kedvezményes karácsonyi könyv-
vásár az Édesvíz Könyvkiadó 
legújabb könyveiből:  Müller 
Péter, Szepes Mária meseköny-
ve. Értéket azoknak, akiket sze-
retünk! Ezoterika, lélekgyógyá-
szat, Feng-shui, természetgyógyá-
szat. Merítsen a tiszta forrásból! 
Minden csütörtökön és szom-
bat délelőtt 8-12 óráig a piac-
csarnokban, a virágárusítás mel-
lett, és minden délután a karácso-
nyi vásárban az Adidas bolt előtt. 
Szeretettel várom régi és új vá-
sárlóimat, és minden érdeklődőt! 

Ne feledje, ebben a rohanó világ-
ban a lelkünket táplálni elenged-
hetetlen feladatunk! Éljen a lehe-
tőséggel, mert egy jó könyv a leg-
jobb barát! Legyen szép és áldott 
a közelgő karácsony minden ol-
vasónak. A reményteljes várako-
zásban kívánom, hogy szülessen 
meg a Jézusi szeretet az emberi 
szívekben.

Férfi irhabunda, műbőr kabát, öl-
tönyök, körömcipők, heverő ta-
karó, dohányzó asztal nagyon ol-
csón eladók. Tel.: 59/313-526.

Vetőmagüzemből búza ocsú el-
adó. Érd.: Kg., Madarasi út, Marsi 
tó. Tel.: 59/503-553.

Nerc prémmel díszített, 40-ew 
méretű női irhabunda, egy hosszú 
női nutriabunda, egy közepes mé-
retű férfi irhadzseki, és egy antik 
motoros dzseki eladó. Tel.: 06/20-
411-9686 v. 59/312-562.

Több, nagyobb méretű hullám-
palát keresek megvételre. Tel.: 
06/20-411-9686.

Eladó osztatlan közösben 1 hek-
tár 24 aranykorona szántóföld a 
Hegedűsháton. Tel.: 06/30-341-
7413 (este).

Régi, flunérozott, közepes mére-
tű ebédlőasztalt vennék. Ugyanitt 
eladó nagyobb méretű régi ebéd-
lőasztal, 4 szék faragott Dávid-ka-
pu motívummal. Tel.: 06/20-411-
9686 v. 59/312-562.

Eladó bontott kocka pala (piros) 
vagy bármire cserélhető. U.itt mo-
toros fűrésszel favágást, darabo-
lást vállalok. Tel.: 06/20-358-2348.

Állat
Hízó van eladó. Érd.: Kg., Ács ut-
ca 4.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

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

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidéken is. Tel.: 06/30-336-6142.

Szobafestést, mázolást vállalok. 
Tel.: 06/30-453-0346.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 
1.6-os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

3  kerekű elektromos EL-GO 
moped eladó. Tel.: 06/30-670-
8383.

Lakókocsi téli tárolásához fészert 
vagy garázst keresek. Tel.: 06/30-
869-0296.

Apróhirdetés Férfi kézilabda

A Karcagi SE férfi kézilab-
da csapata lejátszotta utolsó 
két bajnoki mérkőzését az őszi 
szezonban. A megyei bajnok-
ságnak ezúttal Törökszent-
miklós adott otthont. Az utol-
só fordulóban együttesünk 
mindkét ellenfelét, Kunszent-
mártont és Tiszakürt-Tiszak-
écskét is legyőzve, újra 4 pon-
tot szerzett, így a tavaszi foly-
tatást 17 ponttal (8 győzelem, 
1 döntetlen, 1 vereség), a 3. 
helyről várhatja a 18 pontos 
Szolnok, és az ugyancsak 18 
pontos Heves mögött. Együt-
tesünk célkitűzése ismételten 
a dobogóra való felkerülés, s 
erre reálisan mindenképpen 
meg van az esélye csapatunk-
nak.

Eredmények:
Kunszentmárton KKSK - 

Karcag SE 25:31 (13:17)
Karcag: Nagy, Csordás (5), 

Papp (2), Lajtos (4), Ferenczi 
(4), Hamar (1), Major (8). 

Cserék: Sebők (1), Bartha (6). 
Játékos edző: Major János.
M.J.: .6:3-as vezetésünknél 

történt egy kis rövidzárlat, in-
nen fordított az ellenfél 9:6-ra, 
s szerintem a kunszentiek rög-
tön el is hitték, hogy megnye-
rik a mérkőzést. De mi azon-
nal váltottunk, s előnnyel for-
dultunk a félidőben, amit a 

végére még meg is tudtunk nö-
velni. Mindenki kivette részét 
a győzelemből, de jól esett már 
egy kicsit „megszórni” az el-
lenfelet.

Karcag SE - Tiszakürt-Ti-
szakécske 26:24 (14:10)

Karcag: Nagy, Csordás (3), 
Papp (1), Lajtos (4), Ferenczi 
(5), Hamar (1), Major (6). 

Cserék: Sebők (1), Bartha (5). 
Játékos edző: Major János.
M.J.: Tíz perccel a vége előtt 

még mi mentünk 6 góllal, az-
tán mintha a karcagiak eltűn-
tek volna a pályáról: 2 perc-
cel a lefújás előtt már az el-
lenfélnél volt az előny, s a fi-
atalokon látszott sajnos, hogy 
könnyen feladták a mérkőzést, 
alulmotiváltak voltak, min-
denki elkönyvelte a veresé-
get. Na, ilyenkor kell betalál-
ni átlövésből, indítani Lajtost, 
majd a végén újabb labdát sze-
rezni és belőni a ziccert. A lé-
nyeg a győzelem, nem is kell 
mást mondani unalmas és ala-
csony színvonalú játékunkról 
ezen a mérkőzésen. Mellesleg 
sajnálatos a berekfürdői höl-
gyek körül kialakult bizony-
talanság, magam és csapatom 
nevében remélem, hogy tavas-
szal folytatni tudják.

Major János
edző

Karcagon került megrende-
zésre - felnőtt férfi csapatok 
számára - a megyei bajnokság 
fordulója.

A tornarendszerben lebo-
nyolított bajnokságban egy na-
pon két mérkőzést is játszik egy 
csapat. Így a karcagi kosarasok 
elsőként a Kunszentmárton, 
majd a Nagykáta csapatával is 
megmérkőztek. Az időnként 
sziporkázó, rövid időre pontat-
lan, de lelkes és győzelmet ho-
zó játékot produkáló csapatból, 
a rutinos felnőttek mellett a fi-
atalok is dicséretet érdemelnek.

A következő fordulóra de-
cemberben Nagykátán kerül 
sor, remélhetőleg hasonlóan jó 
eredménnyel a csapatunk szá-
mára.

Eredmények:
Karcagi SE - Kunszentmár-

toni TE 67:55 (23:12, 20:11, 
9:18, 15:14)

Karcagi SE: Kiss J. (3/3 p.), 
Erdei J. (12/6 p.), Rideg L. (4 p.), 
Tóth I. (9 p.), Vincze M. (20 p.)

Csere: Hajdú G., Simon L. 
(3/3 p.), Koncz M., Mile G. (9 
p.), Kovács Zs. (6/6 p.)

Karcagi SE - Nagykátai KK 
88:56 (17:12, 28:13, 18:21, 25:10)

Karcagi SE: Kiss J. (12/9 p.), 
Erdei J. (10/6 p.), Rideg L. (1 p.), 
Tóth I. (16 p.), Vincze M. (14/3 
p.)

Csere: Hajdú G.,Simon L. 
(5/3 p.), Koncz M., Mile G. (20 
p.), Kovács Zs. (10 p.)

Edző : Fodor Csaba

A Gábor Áron DSE közzététele
Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008-ban iparűzési adójuk 1%-

át a diáksport egyesület részére jutatták. Az így befolyt összeget, neveze-
tesen 33.879 forintot, a DSE versenyeztetésre és sporteszközök vásárlásra 
fordította. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy fiatal sportolóink újabb sporteredmé-
nyeinek elérése érdekében 2009-ben is jutassák nekünk iparűzési adójuk, 
valamint személyi jövedelemadójuk 1%-át. 

Adószámunk: 18839870-1-16. 
Bankszámlaszámunk: 70100114-11079965. 

Major János
DSE elnök

Kettős győzelem az őszi záró fordulón

Kosárlabda Megyei Felnőtt Férfi 
Bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
December 5. péntek
 Tükrök
 Feliratos amerikai hor-

ror
December 9. kedd
 Utazás a föld 

középpontja felé
 Feliratos amerikai ka-

landfilm
December 13. szom-

bat
 Max Pyne – Egysze-

mélyes háború
 Amerikai akciófilm

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
Születés

Kovács Flóra Cecília – Szt-
ropkóczki Péter
Berekfürdő, Veress P. u. 57.
  Alex
Mága Mária – Szecsei Zol-
tán
Kg., Jókai u. 39.  Zoltán

Halálozás
Cs. Németh Lajos
 Kg., Kacsóh u. 4/a. (1939.)
Özv. Györfi Imréné (Varga 

Terézia)
 Kg., Táncsics krt. 46. 

(1933.)
Mészáros Lászlóné (Mácsár 

Julianna)
 Karcag (1921.)
Vasas Jánosné (Balogh Juli-

anna)
 Kg., Zrínyi u. 19. (1941.)
Özv. Ferenczi Józsefné 

(Szendrei Margit)
 Karcag (1914.)
Özv. Németh Mihályné 

(Horváth Rebeka)
 Karcag (1922.)

2008. december 5. péntek 

18.00  Műsorajánlat 
18.05  Kaleidoszkóp; JNSZ-Megyei 

híradó 
18.25  Dr. Vadai Ágnes államtitkár 

látogatása a Bajtársi Egye-
sületben 

19.05  Nagykunsági Krónika - vá-
rosi közéleti magazin 

 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály tér-

ségünk és városunk ogy. 
képviselője

 Téma. költségvetés
 Karcagi hírek különkiadása 
 A felújított Kátai Gábor Kór-

ház átadó ünnepsége 
kb 20.20 Önkormányzati ülés - 

közmeghallgatással egy-
bekötve 

2008. december 9. kedd 

18.00  Műsorajánlat 
18.05  A hit szava; római katolikus 

szentmise 

19.05  Megyei Tükör 
19.30  Jöjjetek hozzám; reformá-

tus istentisztelet 
20.30  Nótacsokor 

2008. december 11. csütörtök 

18.00  Műsorajánlat 
18.05  Suli TV; a Gábor Áron Gim-

názium műsora 
18.25  Elek György könyvbemuta-

tója 
19.05  Nagykunsági Krónika; váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 vendég: Dr. Zsembeli József
 Karcag hírek
 Fotókiállítás
 Sikerek a kutyakiképzésben
 Mezőgazdasági helyzetkép 

interjú Sz. Nagy Andrással
 Háttér – stúdió beszélgetés 
20.20  Wass Albert est

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

Fegyvernek – Karcag 0:2 
(0:2)

Fegyvernek, 60 néző. Jv.: 
Kiss A. (Ágotai, Legdman)

Karcag: Móga, Kohári 
(Borsi), Orosz (Kály), Lévai, 
Domokos A., Habóczki (Szi-
lágyi), Bujdosó, Nagy R., Do-
mokos R., Szabó D., Varga J.

Edző: Varga János
Esős időben, mély, sáros ta-

lajú pályán kezdődött el az 
őszi szezon utolsó mérkőzé-
se. A huszonkettedik perc-
ben Varga J. indította a jobb 
oldalon Oroszt, aki 18 méter-
ről félmagasan a kapu köze-
pébe bombázott (0:1). A har-
mincnyolcadik percben bal 
oldalról Varga J. szabadrú-
gásból a kapu elé ívelt labda 
elszállt Domokos A. feje fö-
lött, de Habóczkiról a hálóba 
pattant (0:2). A harmincki-
lencedik percben Papp 20 m-
es szabadrúgását Móga bizto-
san védte. Az ötvenkettedik 
percben Szabó D. egyedül ve-
zette a labdát, de a kifutó ka-
pus az utolsó pillanatban há-
rított. A hatvanadik percben 
Domokos A. 30 m-es szabad-
rúgása a kapus kezéről majd-
nem a kapuba perdült. 

Jók: Rostás, Gyáni ill. 
Orosz, Bujdosó, Habóczki, 

Domokos A., Lévai, Szabó D., 
Nagy R.

Varga János: Nagy kedvvel 
és gólerősen játszottunk és 
meg lett az eredménye.

Faragó Attila: Két potya-
góllal eldöntöttük a mérkő-
zést, de reménykedünk a si-
keresebb tavaszban. 

1. Túrkeve 17 11 2 4 32-21 35
2. Kunhegyes 17 10 3 4 37-27 33
3. Besenyszög 17 9 6 2 30-14 33
4. Jászárokszállás 17 8 5 4 35-24 29
5. Mezőtúr 17 9 1 7 45-29 28
6. Kunszentmárton 17 8 4 5 34-25 28
7. Jánoshida 17 8 3 6 31-25 27
8. Karcag 17 8 3 6 31-20 27
9. Jászfényszaru 17 7 5 5 22-21 26
10. Újszász 17 7 3 7 30-23 24
11. Nagyiván 17 6 2 9 31-28 20
12. Szajol 17 5 2 10 29-52 17
13. Kenderes 17 4 4 9 18-39 16
14. Kunmadaras 17 4 4 9 27-42 16
15. Jászladány 16 9 3 4 25-18 15
16. Fegyvernek 17 3 4 10 18-34 13
17. Abádszalók 16 3 3 10 10-32 12
18. Törökszentmiklós17 2 5 10 20-31 11

Ifjúsági mérkőzés

Fegyvernek – Karcag 0:4
Góllövők: Herczeg, Tövis-

kes, Balla S., Szívós G.

Megyei I. osztályú bajnokság

December 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

December 6. szombat
 Betánia nyitva – 13 órá-

tól Berek – Kiss A. úti

December 7. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

December 8. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

December 9. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 10. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 11. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

December 12. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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HIÁBA A 

FIGYELMEZTETÉS!

November 26-án délelőtt 
szomjas szalmavásárlók kéredz-
kedtek be egy helyi idős férfi-
hoz. 20.000 forintossal akartak 
fizetni, ami gyanús volt a tu-
lajdonosnak, ezért ellenőrizni 
akarta a bankjegyet. A vásár-
lók vizet kértek, WC-re akar-
tak menni. A lényeg, bejutottak 
a házba és a tulajdonos figyel-
mét elterelve a konyhaasztalról 
49 ezer forintját tulajdonítot-
tak el. Az ügyben büntetőeljá-
rás indult.

November 29-én este a Plusz 
Áruház előtt egy kerékpárján 
ülő gyermekkorú személy elé 
állt egy rabló és felszólította, 
hogy szálljon le a bicikliről. A 
gyerek leszállt, mire a támadó-
ja egy alkalommal mellkason 
ütötte, majd kivette a kezéből 
a kerékpárt, arra felült és azzal 
elhajtott. A cselekmény során 
sérülés nem történt, az anya-
gi kár 25 ezer forint. A rend-
őrök 18:45 órakor a szóban for-
gó kerékpárral előállítottak egy 
esztergomi férfit, aki elismerte 

a bűncselekmény elkövetését. 
Őrizetbe vették, a ceglédi fog-
dára szállították, majd az ügy-
ben gyorsított eljárásban de-
cember 2-án született ítélet sze-
rint egy év nyolc hónap börtön-
büntetést kapott.

November 30-án hajnalban 
előbb a Táncsics M. körutat 
keskenynek találó helyi fiatal-
lal szemben kellett intézkedni, 
aki ittassága miatt személyau-
tóval lehaladt az úttestről és a 
menetirány szerinti jobb olda-
lon nekiütközött egy villany-
oszlopnak és egy kábeltelevízió 
elosztódoboznak. Szonda, majd 
vérvétel után már a rendőrsé-
gen őrizték a jogosítványát. Egy 
óra sem telt el, amikor szintén 
egy helyi fiatal személygépko-
csijával a Bajcsy-Zs. úton akart 
a Madarasi útra kihajtani. Fi-
gyelmen kívül hagyta a behaj-
tani tilos táblát, amiben ittassá-
ga is segíthette, és az egyirányú 
szakaszon a vele szemben sza-
bályosan közlekedő személy-
gépkocsinak ütközött. A szon-
da ez esetben is elszíneződött, 
vérvétel után ezt a vezetői en-
gedélyt is elvették a rendőrök.
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Birkózás

November 14-15-én a szlovákiai Somorján került meg-
rendezésre a Nemzetközi Serdülő Kötöttfogású birkózó-
verseny. Több országból is érkeztek erre a versenyre. Kar-
cagról Kurucz Dávid az 59 kg-os súlycsoportban egészen a 
döntőig verekedte be magát, ahol szoros mérkőzésen a má-
sodik helyezést érte el.

B. I.

XVI. „Kurucz testvérek” 
Birkózó Emlékverseny, egyben 
serdülő KF. Magyar Bajnokság

Verseny ideje: 2008. december 13-14.
Megnyitó: december 13-án 14 órakor a Karcag Városi 
Sportcsarnokban.
A versenyt megnyitja: 
- Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
- Polyák Imre olimpiai bajnok
- Varga Mihály országgyűlési képviselő
- Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Karcag vá-
ros polgármestere.
Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a 
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető 
közönséget.
BELÉPÉS DÍJTALAN!
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Dolby Kábeltelevízió és Internet hibabejelentés: 
06 (52) 273-370 1-es menüpont választásával 
Ügyintézés: 06 (52) 273-370 2-es menüpont választásával 


