
A fentebbi felsorolásból is 
láthatjuk, hogy a kerületben 
a legkülönbözőbb beépítettsé-
gű területeket találjuk, ame-
lyek közül a lakóövezetté ala-
kulgató kisvénkerti, zugkerti 
és tégláskerti részek a legfiata-
labbak. Tudjuk, a kertek csak 
az utóbbi időkben lettek állan-
dó lakóterületek, s ezért az el-
múlt években történt meg ott 
– több helyen is – az egészsé-
ges ivóvízrendszer, az áramel-
látás és a közvilágítás kiépíté-
se. A legutóbbi látványos fej-
lesztés a Zuglógert, Téglás-  és 
a Kisvénkertet érintő útalap-
építés volt. A kertbe járók 
megsegítésére ugyanis 2008 
nyarán több kilométer hosszú 

kő útalapot készítettek a Vá-
rosgondnokság alkalmazot-
tai. Ezzel a Kisújszállási úttól 
északi irányban, a kertek előtt 
jobb minőségű út vezet egé-

szen a Madarasi útig. Ez nem 
csak a kertbe irányuló forga-
lom, de a Zuglógerben, és az 
Erzsébet ligetben szervezett, 
általában nagy sokaságot von-
zó rendezvények közönségét is 
szolgálja. A  zöldövezetben ki-
alakított sportpályák és az er-
dei tornapálya is nagy nép-
szerűségnek örvendenek. Az 
utóbbi időben a Strandfürdő 
térségében is történtek fejlesz-
tések: szánkódomb, egy (kor-
csolyázásra is remekül megfe-
lelő) tó, magasles, pihenő ké-
szült el. Ipari beruházásnak 
tekinthető a decemberben át-
adott gázleválasztó. 

A családi házas övezetben 
mára befejeződött a közművek 

kiépítése. Két kisebb szakasz 
vár még útalapra, illetve arra, 
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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Karcagi Ipari Park Kft. az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv Észak – Alföldi Operatív Programhoz benyújtott „A 
Karcagi Ipari Park alap-infrastruktúrájának fejlesztése” cí-
mű pályázata 114,5 millió forint támogatást kapott. Az ipari 
park kategóriában a karcagi volt az első támogatott. Az er-
ről szóló támogatási szerződést szerdán írta alá a városhá-
zán az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
részéről dr. Debreczeni Ferenc igazgató (balról a  második), 
az ipari park részéről Varga Nándor ügyvezető. Mint el-
hangzott, a Karcagi Ipari Park Kft. idén már nemcsak terü-
leteladásban, hanem logisztikai bázisok építésében és olyan 
termelő beruházások ideszervezésében is gondolkodik, ahol 
ők adják a csarnokot az infrastruktúrával.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt állampolgárokat, hogy 2009. 

február 16-tól dr. Fazekas Sándor polgármester és Rózsa 
Sándor jegyző ügyfélfogadásának rendje az alábbiak sze-
rint változik:
Dr. Fazekas Sándor polgármester ügyfélfogadási ideje: 
szerdánként 8-12 óra.
Rózsa Sándor jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfőnként 9-
15 óra.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Az idén a Magyar Kultúra 
Napján ország szerte több he-
lyen megemlékeznek Radnó-
ti Miklósról, hiszen ebben az 
évben lesz születésének szá-
zadik évfordulója. Radnóti 
a modern magyar líra egyik 
kiemelkedő alakja. 1909-ben 
született Budapesten. Szüle-
tésekor édesanyja és ikertest-
vére is meghalt. Ez a momen-
tum egész életében kísértette 
a költőt. Édesapját is korán, 
1921-ben veszítette el, így ro-
koni segítséggel fejezte be al-
sóbb és középfokú tanulmá-
nyait. Kereskedelmi érettségit 
tett, majd nagybátyja kíván-
ságára külföldön textilipari 
szakiskolába járt.  

1931-ben már Szegeden ta-
nul a bölcsészkar magyar-
francia szakán, ahol 1934-
ben szerez doktori fokozatot. 
Költészettel már korábban is 
foglalkozott, 1928-ban, pedig 
néhány barátjával folyóira-
tot indított. Egy évvel később 
Jóság címmel egy antológi-
át is megjelentettek, amely-
ben Radnóti tucatnyi verset 
közölt.

1930-tól aktív résztvevő-
je a magyar irodalmi életnek: 
ekkor jelent meg első köte-

te is Pogány köszöntő címmel. 
Ettől kezdve egy-két éven-
te mindig újabb kötettel je-
lentkezik, alapítója és szer-
kesztőtársa a Kortárs című 
avantgárd folyóiratnak, majd 
a Nyugat 3. nemzedékének 
munkatársa, dolgozik a Va-
lóság folyóiratnak, valamint 
több szavalókör tagja is. 1935-
ben vette feleségül Gyarmati 
Fannit, aki nem csak szerel-
me és felesége, hanem igazi 
társa és barátja is a költőnek 
– erre több későbbi versében 
is utal. 

Két évvel később Baum-
garten-jutalomban részesítik, 
majd 1938 nyarán feleségé-
vel Párizsban tölt néhány he-
tet az ottani Pen Club meg-
hívását élvezve. Ezen időszak 
gyümölcse Apollinaire ver-
seinek fordítása, amelyen Vas 
Istvánnal közösen dolgoz-
tak. A kötet 1940-ben jelent 
meg. Ez az év azonban mást 
is tartogatott Radnóti számá-
ra. Szeptember elején behív-
ták munkaszolgálatra, s csak 
december közepén szabadult. 
Ettől kezdve kisebb-nagyobb 

„Oly korban éltem én…”

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

A 9. sz. kerület a város 
legrégibb településű ré-
szének, a Pernyészugnak 
a Madarasi út, és a Deák 
krt. közötti nagyobbik fe-
lét, a városközpont egy ré-
szét, és a kertek másfél év-
tizede folyamatosan be-
népesülő részeit, vagyis 
az eredeti városszélén tú-
li részeket is magába fog-
lalja, és hát intézmények 
egész sora (bölcsőde, ál-
talános iskolák, szakisko-
la, múzeum etc.) tartozik 
ide. A kerület képviselője 
1990. óta dr. Fazekas Sán-
dor.

Dr. Fazekas Sándor
9. sz. kerület

„A mi szemünkkel: Jász-
Nagykun-Szolnok megye 
ezer arca” címmel az Új Nép-
lap fotóriportereinek anya-
gából nyílt kiállítás a Déryné 
Művelődési Központban. A 
Bugány János, Csabai István 
és Mészáros András képei-
ből válogatott tárlatot, vala-
mint az ez alkalommal de-
bütált albumot Bán János, az 
Új Néplap főszerkesztője és 
dr. Fazekas Sándor polgár-
mester ajánlotta a karcagiak 
figyelmébe.
A kiállítás február 4-ig hét-
köznapokon 8-18 óráig te-
kinthető meg.
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Közéleti szilánkok

A tág 
fogalom

Most, hogy ismét megünnepel-
hettük a Magyar Kultúra Napját, 
megint eszembe jutott, mennyire tág 
fogalom is a kultúra. Se szeri, se szá-
ma azoknak a szóösszetételeknek, 
melyekben elő- vagy utótagként sze-
repel. Bár többnyire utótagként, fő-
leg a tárgyi- és szellemi kultúra ka-
tegóriáiban. Mert ott van pl. a lakás-
kultúra, a viselkedés-kultúra vagy az 
olvasáskultúra, hogy csak találom-
ra  ragadjak ki néhányat. Magának a 
kultúrának a fogalmi meghatározása 
is sokféle. A művelődés elmélet kuta-
tó szakemberei újabb és újabb meg-
közelítéseket keresnek vagy ponto-
sítanak egy-egy részterületen. Az át-
lagember számára már-már követhe-
tetlen ez a sokféleség. Nem beszélve 
arról, hogy a szűkebb értelemben, 
amikor a művelődéshez és a művé-
szetekhez kapcsolódik a fogalom, 
sorban dőlnek meg az eddigi elmé-
letek és meghatározások. Mert vagy 
elavulnak (mint pl. a kulturális for-
radalom esetében), vagy pedig egy 
új, divatos részterületen, pl. a borfo-
gyasztási kultúra körén belül a szak-
emberek még árnyaltabbá teszik a 
részleteket. Meg sem próbálkozik az 
ember pl. a testkultúra vagy a tánc-
kultúra legújabb és régebbi definíci-
óinak összevetésével, mert egészen 
biztos, hogy zsákutcába jut...

Maradjunk hát a közéleti, politi-
kai kultúránál - jegyzetünk témá-
jánál -, amellyel szintén bajban va-
gyunk. Mert ehhez meg szorosan 
kapcsolódik a „vitakultúra”, melynek 
sine qua non-ja, elengedhetetlen 
feltétele a tolerancia, amely már 
zérósodik innen is, onnan is ebben 
a zaklatott közéletben. Az informá-
cióáramlás és a globalizmus is meg-
teszi a magáét, de az ismeretszer-
zés legbiztosabb módja mégis az ol-
vasás… Noha a „szavak erejét” a vi-
zuális befogadás igyekszik überelni. 
Ez is eszembe jutott, amikor kézbe 
vettem egy nemrég megjelent ki-
adványt; Szilvásy György „Tetszet-
tek volna forradalmat csinálni„ c. ké-
zikönyvét,  melynek alcíme a (leg-
utóbbi) 20 év politikatörténete nap-
ról-napra. 

A könyv 1988-tól napjainkig kro-
nológiai sorrendben tárja az olva-
só elé a legfontosabb belpolitikai 
eseményeket. Húsz év 7300 napjá-
nak eseményei közül válogatta ki a 
szerző azokat, amelyek olykor-oly-
kor örömet és nem ritkán csalódást 
okoztak. Természetesen objekti-
vitásra törekedett, ám óhatatlanul 
szubjektív - nemzeti és magyarság 
iránt elkötelezett.

Mindenképpen hiánypótlás. Eré-
nye, hogy könnyűszerrel forgathat-
juk. Hiszen, ha ezek mozgó, hangos 
képeken lennének rögzítve, nehe-
zen tudnánk így lapozgatni. Mert a 
kulturális befogadásra fordítható na-
pi időnk egyre inkább kevesebb…

- ács -

HÍREK
Gombász szakkör

A Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban gombász szakkör in-
dult, melyhez várjuk a csatlakozni 
vágyók jelentkezését.

A foglalkozásokat minden hét 
csütörtökén 17-18 óra között tart-
juk. 

Részvétel 500 Ft/fő/hó.
Ismertetésre kerülnek Magyar-

ország területén fellelhető fon-
tosabb ehető és mérges gombák 
(mintegy 200 faj), különös tekintet-
tel a környékünkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek je-
lentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 59/503-403-
as, vagy a 30/325-7724-es telefon-
számon vagy a fenti időpontban a 
helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Ezúton szeretnénk megköszönni 
dr. Vadai Ágnes Honvédelmi Ál-
lamtitkár, országgyűlési képvise-
lőnek a mikulás és karácsonyi cso-
magokat, valamint a Budapestre 
szervezett karácsonyi kirándulás-
hoz nyújtott segítségét.

Résztvevők

Karcagi Szimfonikus Zenekar
hangversenye

2009. január 24-én (szombaton) 19 órakor
a karcagi Déryné Művelődési és Ifj úsági Központban

„BÉCSI VÉR - BUDAPESTI VARÁZS”
címmel

ÚJÉVI OPERETTGÁLA
ifj . Johann Strauss, Lehár Ferenc és

Kálmán Imre  legnépszerűbb melódiáiból

Közreműködik:
 Udvarhelyi Boglárka Mercs Angéla
 Budapesti Operettszínház Debreceni Csokonai Színház
 Urbán-Nagy Róbert Böjte Sándor
 Budapesti Operettszínház Debreceni Csokonai Színház

a
Debreceni Fesztivál Énekegyüttes

a
Csokonai Színház Táncegyüttese

Vezényel:
PAZÁR ISTVÁN

Belépők: 1.200.- és 1.700.- Ft-os áron kaphatók
a Közönségszolgálati Irodában!

Információ kérhető az 59/503-224-es telefonszámon.

A mozgás öröm, a mozgás élet

- külső és belső mozgásokkal felébresztjük szunnyadó 
erőinket

- felszínre hozzuk a bennünk rejlő gyermekkori játékos 
mozgáskészségünket,

- megtapasztaljuk a természetes testtartást, légzést, moz-
gást, 

- oldjuk a feszültségeket testünkből, idegrendszerünkből,
- érezzük és élvezzük a belső és külső mozgással létreho-

zott örömöt.
Nincs szükség tréningruhára, tornateremre, sportesz-

közre. 
Elegendő, ha Te/Ön ott vagy/van, pontban akkor, úgy, 

ahogy éppen vagy/van.
Te/Ön: kortól, nemtől függetlenül bárki, lehet gyengébb, 

vagy már egyre erősebb állapotban.
Ott: Karcag, Egyesületi Ház, József A. u. 2.
Pontban akkor: 2009. január 30-án 15:00 – 17:00 óra 

között.
És kivel? Káposztáné Borsi Erzsébet egészségtan ta-

nárral, az Etka jóga erőgyűjtő módszer mesteroktatójával 
(Tel.: 06/20-358-9125, email: kbobe@citromail.hu)

A Rákbetegek Országos Szövetségének helyi szervezete 
minden kedves tagot, pártoló tagot és érdeklődőt tisztelet-
tel MEGHÍV a fenti rendezvényére.

Szervezők

A Györffy István Általános Iskola nevelőtestülete és 
diákönkormányzata szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a 10. jubileumi
„GYÖRFFY NÉPTÁNC GÁLÁRA”.
Időpontja: 2009. február 07. (szombat) 14 óra

Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ moziterme
Belépő : 300.-Ft. Nyugdíjas, diák : 150.-Ft

Szeretettel  hívjuk  és  várjuk!

Versenybírók és jelöltek figyelem!
A KOKO-TEAM az Országos Rally-túra versenyre ver-

senybírók képzését tartja 2009. január 31-én (szombaton) 
és február 1-jén (vasárnap). Szombaton elsősegély nyújtá-
si foglalkozás, tartja: Dr. Kaszás Zsolt országos mentőfő-
orvos. Vasárnap szakmai felkészítés, tartja: Boza Miklós 
MNASZ főbíró.

További infó és jelentkezés a 06/70-384-4114-es telefonon.
KOKO-TEAM vezetősége

hogy az ott élők megegyezés-
re jussanak az építést illetően. 
Az út és járdajavítások folya-
matosan történnek, a leglátvá-
nyosabb ez esetben a reformá-
tus templom környékét érintő 
munka volt. A jövendő egyik 
legnagyobb feladata viszont a 
Liget utca középső szakaszá-
nak felújítása lesz. A belvá-
roshoz közeli intézmények-
nél (a Kálvin u. 5. sz. iskola és 
a Sportcsarnok előtt), több be-
ruházás is történt – pl. a Var-
ró utcán felépült a Gyülekezeti 
Ház és az EURO Kft. gyerme-
kétkeztetést is végző étterme 
– új parkolóhelyek kialakítá-
sa lett szükséges. A parkoló-
helyek szűkössége egyébként 
is érezhető, ezért a Városháza 
mögötti részt is bővíteni szük-
séges. 

A belváros esetében jó hír, 
hogy ott – sikeres pályázat 
nyomán – átfogó járdafelújí-
tásra készül az önkormány-
zat, ami várhatóan szembe-
ötlő javulást hoz majd. A bel-
városi rekonstrukcióba bele-
tartozik például a Varró utcai 
Bölcsőde homlokzatának fel-

újítása. Kérdés, hogy mi lesz a 
Toronyház külsejével, mert az 
1974-es átadás óta eltelt 35 év 
igencsak nyomot hagyott raj-
ta. Nagyot lendítene a tér ke-
leti oldalán egy külső felújí-
tás. Egy ekkora munkát a la-
kóközösség nyilván nem bír 
el, az jelentene megoldást, ha 
az állami panelprogramhoz 
tudnának kapcsolódni, s ezt 
az önkormányzat is támogat-
ja. Ilyen régi terv még a város-
háza hátsó és udvari homlok-
zatának a felújítása. A kerület 
határait érinti és jelentős vá-
rosképi változásokat hozhat a 
Püspökladányi út és a Mada-
rasi út régóta húzódó javítása 
és rendezése.  

A kerületben lévő intéz-
mények közül a Kováts Mi-
hály Általános Iskolában na-
gyon eredményes pályázat, 
egy komplettebb oktatást cél-
zó munka zajlott le, másrészt 
pedig az intézmény Kálvin 
utca 5. szám alatti épülete is 
megszépült. A Györffy István 
Általános Iskolában a fűtési 
rendszert javították és a nyí-
lászárók egy részét is le kel-
lett cserélni. A Sportcsarnok 
melletti műfüves pálya épí-

téséről készült szerződést de-
cemberben írták alá a kivite-
lezővel. A munka megkezdé-
se a tavasz folyamán várható. 
Mindenképpen célszerű len-
ne a vizesblokkok és a nagy 
mértékben elhasználódott 
parketta felújítása is, de ezek-
nek a munkáknak a megkez-
dése főként a pályázatok si-
kerességétől függ. Az Ifjúsági 
Házban is több belső munka 
valósult meg, és az is  megál-
lapítható, hogy igen közked-
velt intézmény.

A jövendő munkálatai-
ra kitérve dr. Fazekas Sán-
dor a belvárosi járdarekonst-
rukciót, a Püspökladányi és a 
Madarasi úton végzendő ál-
lami útjavítást, a tervezett új 
munkaügyi központot sorol-
ja fel, s a több milliárd forin-
tos  „össz” költséget említi. A 
megvalósítás az év folyamán 
várható, s bár nem minden 
munka önkormányzati beru-
házás, és az állami pénz biz-
tosítása sem tőlük függ, de re-
méljük a legjobbakat. Az elő-
készítésük természetesen fo-
lyamatban van.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben
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Két hete, január második 
vasárnapján, a szokásos év 
eleji küldött közgyűlésen szá-
moltak be a Nagykun Hor-
gász Egyesület vezetői az éves 
munkáról. Amint a beszámo-
lóból kiderült, a horgászok – 
őrizve közel húszesztendős 
első helyezésüket – 776 tag-
gal ma is a legnépesebb egye-
sületet alkotják a városban, 
s nemcsak sokan vannak, de 
igen tevékenyek is. Utóbbira 
jó példa a kezükön lévő Tég-
lagyári-tó, amelyet pénzt és 
energiát nem kímélve tarta-
nak rendben – úgy is, mint 
kirándulásra kellemes (és 
rendezett) tókörnyéket és úgy 
is, mint horgászvizet.

Az egyesület taglétszáma 
két év óta alig változott, 776 
fő, közöttük 569 felnőtt, 22 
ifjúsági, 32 nő és 26 hatvan-
nyolc év feletti, valamint 127 
gyermekkorú sporttárssal.

Husonyica László, az év 
elejétől leköszönő egyesüle-
ti pénztáros beszámolója sze-
rint 2008-ban közel 5,5 mil-
lió forintból gazdálkodhat-
tak, amelyből 1.956 ezer fo-
rint a 100 %-os, az 50 %-os 
mérséklésű és a póttagdíjak-
ból, 1.641 ezer forint pedig a 
Téglagyári tóra váltott enge-
délyekből folyt be. A bevétel 
nagyobb tételei között szere-
pel még az önkormányzat 220 
ezer forint összegű támogatá-
sa, valamint az iparűzési adó 
és a SZJA 1 %-ának felajánlá-

sából befolyt félmillió forint 
is. A támogatásokat az egye-
sület ezúton is megköszöni. A 
jó gazdálkodás jelentős kiegé-
szítője a horgász szerencsé-
nek. Kiürített vízben ugyanis 
a legnagyobb szerencse mel-
lett sem lehet halat fogni, és 
hát horgásztavunk élővilága 
sem képes a csodákra. Vagy-
is, a halállomány rendszeres, 
tervszerű (és költséges) után-
pótlásra szorul. Ennek a meg-
szervezése az egyesület egyik 
legfontosabb feladata. Tavaly 
mindösszesen 54 mázsa há-
romnyaras pontyot, 262 kg 
háromnyaras csukát és 300 
kilogramm dévérkeszeget te-
lepítettek a Téglagyári-tó-
ba. A telepítésre 3.635.560 fo-
rintot fordítottak. A gondos-
kodást a zsákmány is mutat-
ja, hiszen tavaly átlagban 68 
kg halat fogtak a horgászok 
a Téglagyárin, ami nemcsak 
megyei, hanem országos vi-
szonylatban is kimagaslónak 
számít. A siker másik forrá-
sa, hogy az utóbbi években 
a víz minősége sokat javult, 
úgyhogy tavaly már nem je-
lentkezett a korábbi időkben 
rendszeres halpusztulás sem. 
A tó belső rendbetételére, a 
mederkotrásra pár év alatt 
több mint három és félmillió 
forintot költöttek, a téli nád-
vágást pedig a tagság vég-
zi társadalmi munkában. A 
megfelelő minőségű víz biz-
tosítását, a horgászok vélemé-

nye szerint, a Tisza vizének 
idevezetésével lehetne meg-
oldani, ám ez egyelőre kivi-
hetetlennek tűnik. Pedig ha a 
többi tó vize is felfrissülhet-
ne, azokban is lehetne hor-
gászni, és bővülhetne a hor-
gászhelyek száma, mert a 
Téglagyári-tó már szűkösnek 
bizonyul.

A hatvan év alatti horgá-
szokat az egyesületi tagság 
évi tizenöt óra társadalmi 
munkára kötelezni. Így sike-
rül a tópartot, az utakat szép 
rendben tartani. Tavaly az út 
karbantartását végezték el az 
önkormányzat és Kurucz Ist-
ván vállalkozó segítségével.

Az itteni horgászverseny az 
esztendők alatt az augusztusi 
ünnepekhez kapcsolódó ese-
mények része lett. Tavaly még 
két alkalommal volt ilyen, 
szeptemberben a gyerekek-
nek, októberben meg a Tégla-
gyári tó törzshorgászainak.

Az új esztendő munkái 
is elkezdődtek. Január 18-
ára nádvágást szerveztek. Az 
egyesület már minden olyan 
engedéllyel rendelkezik, ami 
a környékbeli vizekre vált-
ható. A jegyárusítás az egye-
sület új, a Pártok Háza föld-
szintjén lévő irodájában fo-
lyik hétfőn, kedden és pén-
teken 15-18 óráig. Ugyanitt 
zajlanak a horgászvizsgák is 
minden hónap utolsó csütör-
tökén 16 órától.

Elek György  

A Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központ 
Földművelődésügyi Igazgató-
ságának állásfoglalása a csa-
ládi gazdaságokban az ős-
termelők helyzete. A családi 
gazdaságot alakított ősterme-
lők közül azok, akik a csalá-
di gazdaság tagjai lettek, a to-
vábbiakban önálló őstermelői 
tevékenységet nem folytat-
hatnak, saját számlára nem 
értékesíthetnek, mert azt a 
családi gazdaság végzi, an-
nak a meghatalmazott veze-
tőjén keresztül. Fontos követ-
kezmény, hogy a családi gaz-
daság használatában levő ter-
mőföld, tenyészetében levő 
állatállomány ehhez köthe-
tő támogatási jogosultságok a 
családi gazdálkodó nevére le-

gyenek bejegyezve. A családi 
gazdaság bevételei és kiadá-
si bizonylatai kizárólagosan a 
családi gazdaság vezetőjének 
nevére kerüljön, úgy a támo-
gatási igény is egy névre ke-
rül. Ezért a családi gazdaság 
tagjai ha rendelkeznek őster-
melői igazolvánnyal, meg kell 
szüntetni.

Átmenetileg (kb. 1 hóna-
pig) az ügyfélfogadás válto-
zik, a következőképpen ala-
kul: Hétfőn 8-12 óra, 13-16 
óra – Karcag. Kedd 8-12 óra 
– Karcag, 14-16 óra Berek-
fürdő. Szerda: Kunmadaras. 
Csütörtök: 8-12 óra, 13-16 óra 
– Karcag.

Megértésüket köszönöm.
Szőke Sándorné

falugazdász

Meghívó

A Francia-Magyar Baráti Társaság 2009. január 30-án 
(pénteken) 17 órára várja a társasági tagokat és a kedves 
érdeklődőket az Impresszionizmus a francia irodalomban 
című előadásra.

Előadó: Vízkeleti Erzsébet tanárnő.
Helyszín: Euró Kft. ebédlője (Karcag, Varró u. 2.)
Belépődíj nincs, de lehetőség van egy pohár finom bor 

elfogyasztására.

FELHÍVÁS…
…mindazon személyekhez, családokhoz, éljenek a nagykun- 

és kiskun településeken, az ország más tájain és a határon túl:
…várjuk azon személyek jelentkezését, akiknek ősei, rokonai 

kötődtek, huszárként, vagy tisztként szolgáltak valamelyik jászkun 
huszárezredben, és a Hármas-kerületi történelmi múlt ezen ha-
gyományainak továbbélésében és fennmaradásában közreműköd-
ni kívánnak. Hívjuk őket egy közös, „jászkun huszárok kegyeleti 
emlékhelyének” létrehozására, megvalósítására.

…bejelentkezésüket, támogató szándékukat levélben a Nagy-
kunsági Szellemi Műhely, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 
17. II.e.11 címen, vagy a kuntalalkozo@gmail.com e-mail címen 
(név, lakcím, más elérhetőség, az ősei neve, szolgálatának meg-
jelölése közlésével), folyamatosan 2009. február 28-ig várjuk.

…az emlékhely létrehozásával kapcsolatban információ kér-
hető Fekete Imre ügyvivőtől a 06-20-455-7239-es telefonszá-
mon.

Kiadja:
a  Nagykunsági Szellemi Műhely

Sokan fel sem fogják micso-
da hatalom van a kezükben, 
mikor tanítanak.  Amikor 
gyereket igyekeznek nevelni, 
segíteni egy  jobb, szebb ért-
hetőbb világ felé. 

Hosszú ideje  beszélgetünk 
arról, hogy van-e szükség ka-
tolikus iskolára. A kérdés ma 
úgy jelenik meg előttünk lesz-
e katolikus iskola Karcagon? 
Ezt a kérdést nekem sokan fel-
teszik az utóbbi időkben. 

A katolikus egyház alapve-
tő feladata a tanítás. 2000 év 
távlatából tekintünk előre. 
Nem ma kezdte a katolikus 
egyház a tanítást. A Zádort 
is úgy tekintjük most, mint 
egy lehetöséget arra, hogy 
az adott körülmények között   
teljesítsük azt a feladatot me-
lyet Jézustól kaptunk: tegye-
tek tanítványommá minden 
népet.  

Összetalálkozott hál Is-
tennek a gondolatvilágunk. 
A karcagi önkormányzat, az 
egyházközség tagjai, az Eg-
ri Főegyházmegye vezető-
sége, az iskola tantestülete, 
úgy érezte tárgyalni kell ró-
la, hogy legyen változatosabb 

és sokszínűbb Karcag városá-
nak oktatása. Ehhez egy ka-
tolikus iskola sokat tehet. Az 
akarat minden oldalról meg-
van. A tárgyalások, megbe-
szélések folynak. Előirányo-
zott lépésünk, hogy szeptem-
ber elsején becsengessenek a 
katolikus iskolában.

Az iskola nagy lehetősége-
ket és kihívásokat ad a veze-
tés elé. Bár az iskola most is 
megfelel az eléje állított fel-
adatoknak, mi szeretnénk ha 
több kihívásnak is eleget tud-
na tenni.

A katolikus iskola a hitben 
való elmélyedést, a hitre va-
ló nyitottságot és a hitből me-
rített élethez való hozzáállást 
akarja előtérbe helyezni. A 
Jézusba vetett  hit erősítést ad 
a helytállásra a tanulásban, a 
rá bízott feladatok végrehaj-
tásában,  és a tudatos gondol-
kodásban. 

A katolikus iskola sokszí-
nű. Segíteni azokat, akik szá-
mára az iskola a tudásköz-
pontúságot jelenti,  akik tu-
datosan járják az iskola útját, 
hogy tovább lépve tudják ala-
kítani életük útját. 

De szeretnénk azok mel-
lé állni, akiknek ehhez a tu-
datossághoz segítségre van 
szükségük. Megnyitni a vilá-
got, hogy lássák benne a jót, 
a szépet, melyet következetes 
munkával, maguk is elérhet-
nek. 

Ehhez a munkához jó se-
gítséget nyújt Jézus tanítása: 
Engedjétek hozzám a gyer-
mekeket, mert ilyeneké az Is-
ten országa. 

Szeretnénk, ha az isko-
lát nem előítéletekkel vennék 
körül. Olyan közösséget sze-
retnénk iskolán belül a na-
pi munkában, és a szabadidő-
ben, amely minden gyermek 
és család számára egy új élet 
kibontakozásának lehetősé-
gét adja meg. 

Nagy szeretettel várunk 
mindenkit, akik nyitottak a 
hitre, akik tanulni, és az élet-
ben céltudatosan helytállni  
akaró gyermekeket akarnak 
nevelni.  

Szeretettel várjuk az érdek-
lődő szülőket az iskolában és 
a plébánián:

  Galsi János
   plébános   

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON 

A DÉRYNÉ MŰV. KÖZPONTBAN
2009. FEBRUÁR 15-ÉN (VASÁRNAP)

 14:30 ÓRAKOR 
KARCAGI NAGY ZOLTÁN VENDÉGE LESZ: 

A DUNA TV KÍVÁNSÁGKOSÁR MŰSORÁBÓL
 BŐSI SZABÓ LÁSZLÓ

ÉS
DÓKA ZSUZSA
Szlovákiai énekesek

MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, OPERETT 
RÉSZLETEK ÉS ÖRÖKZÖLD DALOK. 

JEGYEK MÁR KAPHATÓK 600.- ÉS 800.- FT-OS ÁRON! 
ÉRDEKLŐDNI: SOMOGYVÁRI KÓNYA ZSUZSANNA 

TEL.: 06/59-503-224 ÉS 503-402

Falugazdász hírek Lesz-e katolikus iskola Karcagon?

A legnépesebb egyesület
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Kapocsi Istvánnal, a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság természetvédelmi 
őrszolgálatának vezetőjével 
tavaly december végén be-
szélgettünk a Nemzeti Park 
fontosabb munkáiról, külö-
nös tekintettel a térségünk-
ben történtekre. Kapocsi 
István azzal a hírrel kezd-
te, hogy az őrszolgálat ál-
lományát nyolc fővel sike-
rült emelni. Sajnos éppen a 
Nagykunság természetvé-
delmi tájegységben nem si-
került embert felvenni, ezért 
maradt a régi öt fős létszám. 
Az itt szolgálatban lévő ter-
mészetvédelmi őrök a Nem-
zeti Park megyénk területére 

eső részeit is felügyelik.
A védett természeti terüle-

tek határainak megjelölésé-
re – Karcagon és a Nagykun-
ságban – új hatósági táblákat 
helyeztek el, „Nemzeti Park – 
Természetvédelmi terület”, il-
letve a kunmadarasi pusztá-
nál „Fokozottan védett terü-
let” felirattal. A Szélmalmi 
Fogadóháznál és az érintett 
nagykunsági településeken új 
tájékoztató táblák hívják fel a 
figyelmet a Világörökséggel 
kapcsolatos tudnivalókra.

- A védettségi szint helyre-
állításának nevezett feladat-
körön belül fontos lépés volt 
a rendezetlen tulajdonviszo-
nyú Bócsai legelő megvásárlá-
sa. A 200 hektáros legelőt ko-
rábban a Május 1. tsz, majd az 
utódcégek – a Kunagro 21 és 
a Pick Kft. - használták, mos-
tantól a Nemzeti Park kezelé-
sébe került, és továbbra is ki-
zárólag legeltetéssel lesz majd 
hasznosítható.

- A határ másik, keleti ol-
dalán vagyunk szomszédok 
s részben érintettek is a 40-
45 évig bombázótérnek hasz-
nált pusztarésszel. A célterü-
letet és térségét a négy évtized 
alatt bombák ezrei szaggatták 
fel. A négy évtized alatt oko-
zott károk helyreállítása még 
hosszú ideig tartani fog, és sok 
olyan helyszín van, amit begyó-
gyítani sem lehet. A kármente-
sítés megalapozása természete-
sen tovább folyik.

- Ebben az évben hidrobi-
ológiai és vízkémiai mérések 
indultak, amelyekkel azt kí-

vánjuk kimutatni, van-e fertő-
ző vagy veszélyes anyag a víz-
ben. Ezek ismeretében tudjuk 
az újabb lépéseket megtervez-
ni. A bombatölcsérek nagyon 
csúnya tájsebek, amelyeket el 
se tudunk tüntetni nyomta-
lanul, mert a robbanások ere-
je szétterítette a földet. Olyan 
megoldásokat kell találni – 
mondja a szakember -, ame-
lyek először a kármentesítést, 
azután a még esetleg előfor-
duló fel nem robbant anyagok 
hatástalanítását szolgálják. Ezt 
követően valamilyen tájképi 
szempontból elfogadható ál-
lapot kialakítását kell megcé-
lozni.

- A Hortobágyon nem csak 

a hadseregek, hanem az „ötve-
nes évek” mezőgazdasági őrü-
letei is sok kárt tettek. A pusz-
tát haszon nélküli szántások, 
csatornarendszerek éktelení-
tik. Nem tudni annak idején 
mennyit költöttek a létesítésük-

re, de most százmilliós összege-
ket emészt fel az eltüntetésük, 
a tájrehabilitáció.

- December 31-én ért vé-
get az Egyek-pusztakócsi LI-
FE tájrehabilitációs program, 
amit 260 millió forintos ráfor-
dítással, uniós pénzből való-
sítottunk meg. Három fontos 
eleme volt. Az egyik a tájreha-
bilitáció, ami 700 hektár szán-
tóterület visszagyepesítését 
célozta meg. A visszagyepesí-
tésre kiszemelt területbe éke-
lődő magántulajdonú földeket 
megvásároltuk és így egységes 
tájszerkezetet lehetett kialakí-
tani. A harmadik fontos eem 
a természetes tájszerkezet ki-
alakítása, ami az alföldi mo-
csarak és környezetük képét 
állítja vissza.

- Folytatódott-e a légkábelek 

és villanyoszlopok felszámolá-
sára és földkábelre cserélésére 
indított munka?

- Reméljük, erre is lehetősé-
günk lesz. Egyrészt az Egyek-
pusztakócsi mocsarak térség-
ében fogjuk eltüntetni a lég-
vezetékeket, de itt Karcagon 
is tervezzük ezt a munkát ott, 
ahol a légvezeték nagytes-
tű madarakat veszélyeztethet. 
Ahol ez nem lehetséges, ott 
madárkitérítő prizmákat fo-
gunk felszerelni. Ez az év kö-
zepéig várható, hogy megva-
lósul, például a Debreceni út 
mellett is.

- Egyéb fontos események 
2008-ban?

- Az idén 14 pár székicsér 
költött Magyarkán. Naprafor-
gótáblában találtak maguk-
nak fészkelőhelyet. Sajnos ép-
pen a költési időszak vége felé 
volt a két nagyobb felhőszaka-
dás, ezért a költési siker na-
gyon gyenge lett. A kisújszál-
lási Nagyrét területén kezdtek 
pótköltésbe, és ott 86 széki-
csért számolt meg a kollégánk. 
A túzok kíméleti területünk a 
Disznóréten rendben megtör-
tént a megfelelő élőhely kiala-
kítása. Az áttelelő túzokcsapat 
38 példányból állt, várható-
an többen is lesznek majd. (Az 
enyhe időjárásnak köszönhe-
tő, hogy szétszóródva mozgo-
lódnak.) Sajnos nem volt sike-
res költés a réti sasoknál. Két 
revir volt, de mindkettőben 
meghiúsult a költés, az okát 

nem tudjuk. Egy pár parlagi 
sas viszont sikeresen repített. 
Más ragadozó madarak részé-
re költőládákat helyeztünk ki. 
Az ősz feladatai közül kiemel-
kedett a daruvonulás, a daru-
számlálás és az ezzel kapcso-
latos feladatok.

Október második hétvégé-
jén pedig nagyon fontos ven-
dégünk érkezett. Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök úr előbb 
az Ohat-pusztakócsi mocsa-
rakat látogatta meg, majd 
Tornyidombnál és Angyalhá-
zán tett látogatást, ahol a da-
ruvonulást is megtekintette 
és volt alkalmunk beszélgetni 
vele, többek között természet-
védelmi kérdésekről is.

- Köszönöm a beszélgetést. 
Eredményes új évet kívánunk.

Elek György     

A Kováts Mihály Általános Iskolában a kompetencia ala-
pú oktatás bevezetése a pályázat szerint nem érintette a fizika 
tanítását, de sok érv amellett szólt, hogy változtatni kell a ko-
rábbi gyakorlaton.

Azokkal az osztályokkal, amelyek az új program szerint ta-
nulnak, érdemes a bevált módszereket átültetni, és pl. fizi-
kából alkalmazni. A tananyag feldolgozása játékosabb, szí-
nesebb, még gyakorlat-orientáltabb lett. A mai izgő-mozgó 
gyerekeknek, akik ingergazdag környezetben élnek, kellenek 
a változatos munkaformák. Az ismeretek jobban rögzülnek, 
ha többféle csatornán keresztül kapnak megerősítést. A tanu-
lók gondolkodása rugalmasabb lesz, ha a tanultakat újabb és 
újabb szituációban kell hasznosítaniuk. Amikor 3 éve pályáz-
tunk, épp ezt vállaltuk: a kompetenciafejlesztést, azt, hogy ta-
nulóinkat képessé tesszük meglévő ismereteik más összefüg-
gésben való alkalmazására.

A 7. c osztály jó alanynak bizonyult az előzőek bemutatásá-
ra, igazolására. A jó hangulatú órán sok módszert, technikát 
be tudtunk mutatni a – főként fizika szakos – érdeklődőknek. 
A „Ki vagyok én?” című játékban Zsolt és Attila ügyesen mu-
tatta be magát, mint Mikola-féle csövet, illetve mint metronó-
mot. Az osztály hamar felismerte az előző órai kísérleti esz-
közöket. Az egymás között csak „Bukj le!” néven emlegetett 
ellenőrzési technika megmutatta, ki mennyire készült fel a 
múlt óra anyagából. A stafétában igaz állításokat kellett meg-
fogalmazni és közben arra is figyelni, hogy olyat állítsanak, 
ami még nem hangzott el. A játék-kártyák húzása, a róluk le-
olvasott sebességértékek értelmezése, majd átváltása nem is 
volt olyan könnyű játék.

Arra a felvetésre, hogy hogyan lehetne meghatározni a te-
remben egyenletesen sétáló Janó sebességét, hamar jó ötletek 
születtek és az elképzelést tett követte.

Az óra utolsó részében a tanultak elmélyítését szolgáló rejt-
vények megfejtése következett. A csoportok jó együttműkö-
déssel, hamar megoldották a feladványokat. Ezek közül egyet 
a Tisztelt Olvasó figyelmébe ajánlok! A betűrengetegben ke-
ressenek a mozgáshoz kapcsolódó szavakat! (Jobbról-balra és 
vissza, fel-le és vissza, valamint átlósan is érdemes próbálkoz-
ni.) A megoldást nehezíti, hogy sok – nem a témához kapcso-
lódó – értelmes szó is előbukkan. Kellemes időtöltést!

K S E N E Y G E P

L Á M P Á S N A K

Ó L E C S O R B A

R U I Ü Ó K M G P

Ó D A L A H É G I

Ő Z Á L Ü S T Ó T

S O K Ő S P E T Á

Z M Ö E B Á R I N

E L B O T L I K Y

S E H O L Y C U É

S Í T Ú R A A S K

Végezetül köszönöm vendégeink érdeklődését és a 7. c lel-
kes, aktív munkáját!

Az iskola vezetése, valamennyi dolgozója szívesen látja azo-
kat, akik szeretnének többet megtudni a Kováts Mihály isko-
lában folyó oktató-nevelő munkáról.  A fizika órák iránt ér-
deklődőket megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel foga-
dom.

Lévainé Kovács Róza
mat.-fiz.-pedagógia szakos tanár

Fizika óra „komposítva”Folytatódik a tájrehabilitáció
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Papp Sándor
lelkipásztor
(1929-2008)

Karcagon született, s a néhány éves távollét ellenére 
is élete, munkája, szolgálata Karcaghoz kötötte. A lelké-
szi pályát megelőzően – mint mezőgazdasági technikus 
– a DATE Kutató Intézetben a növénynemesítési rész-
leg munkatársa volt. Felkészültségét és szorgalmát mu-
tatja az a miniszteri dicséret, amit az intézetben végzett 
tizenöt éves munkájáért kapott. Életét a munka mellett 
vállalt folytonos tanulás töltötte ki. Az intézetben végzett 
feladatok mellett szerzett diplomát a debreceni Teológi-
ai Akadémián, 1983-84-ben segédlelkészként szolgált, 
1985. január 1-től a tiszaroffi gyülekezet lelkipásztora 
volt. Húsz éve, 1988. március 25-én szentelték lelkésszé. 
A roffi szolgálata alatt megújult a gyülekezet. Megtör-
tént a templom renoválása, a parókia korszerűsítése, és 
az iskolai épületek visszaszerzése. A Roffon végzett szol-
gálat mellett tiszagyendai és esetenként tiszaburai gyü-
lekezetben adódó feladatokat , 1987-1993 között pedig a 
Nagykunsági Egyházmegye számvevői teendőit is ellátta. 
1993. július 31-jén vonult nyugalomba. Ezt követően Kar-
cagra költözött, ahol továbbra is aktív egyházi szolgála-
tot végzett, mint kántor és 2006-tól haláláig az egyház-
község gondnoki tisztségét viselte. 2008. december 25-én 
hunyt el. Emlékét megőrizzük.

Elek György 

Ez év elején a Györffy István 
Általános Iskola helytörté-
neti és néprajzi pályázatot 
írt ki, amelyen nagy öröm-
mel vettünk részt. Több hé-
ten át gyűjtöttük az anya-
got a kiválasztott témánk-
hoz: A család nótakincse. Az 
anyaggyűjtéshez nagy segít-
séget kaptunk Sántha papa 
ifjúkori visszaemlékezései-
ből.

A népzene nagyon fon-
tos eleme a magyarság szel-
lemi hagyatékának. A ré-
gi időkben minden család-
ban volt zenei vénájú ember, 
aki gyakran a saját maga ké-
szítette hangszerével szóra-
koztatta a rokonságot, közös 
munkák alkalmával, disznó-
torokon, esküvőkön. A hang-
szeres tudás gyakran apá-
ról fiúra szállt. Városunkban 
nem is találunk olyan ott-
hont, melynek falán, esetleg 
padlásán ne lelnénk citerát, 
dudát, vagy sípot.

A papám is játszott fiatal 
korában hangszeren, illetve 
elmesélte hol voltak Karca-
gon Kaszinók, a fiatalok ho-
gyan szórakoztak, milyen já-
tékokat játszottak, egy-egy 
alkalommal mit énekeltek.

A pályamunka 54 oldal 
lett + 1 hangkazetta. Elnyer-
te a zsűri tetszését, és arany-
érmes lett.

A következő állomás a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Múzeum lett. Az itteni 
nagy elismerés után egyenes 
út vezetett a budapesti Nép-
rajzi múzeumba. Ide hívtak 
meg bennünket december 6-

án az országos ünnepélyes 
díjkiosztóra. Eddig csak di-
ákként jártunk itt a tanul-
mányi kirándulások alkal-
mával, most pedig meghí-
vottként jöhettünk ide, ebbe 
az impozáns épületbe.

Meglepődve vettük ész-
re, hogy mi vagyunk a leg-
fiatalabbak, hiszen általá-
nos iskolás korúak országos 
szinten nem lettek díjazot-
tak. Az ifjúsági kategóriában 
csak gimnazisták versenyez-
tek, ezért is nagyon boldo-
gan vettük át a dicsérő okle-
velet, és vettünk részt az utá-
na lévő fogadáson.

Ünneplésként egy szép 
délutánt töltöttünk a Kossu-
th-téren, az ország fenyőfája 
és a Lappföldi Mikulás kör-
nyezetében.

Itt szeretnénk megkö-
szönni felkészítő tanárnők-
nek, Takácsné Csikós Anikó 
igazgató-helyettesnek a se-
gítségét, buzdítását a kitartó 
munkára való nevelését.

Sikereink megerősítettek 
bennünket abban, hogy a ké-
sőbbiekben is figyelemmel 
kísérjük a néprajzi vonatko-
zású pályázatokat, és talán 
szorgalommal végzett kuta-
tómunkával sikerül valamit 
feltárni lakóhelyünk múlt-
jából, szem előtt tartva azt a 
mondást: „Az a nemzet, aki 
múltját nem becsüli, az a jö-
vőt nem érdemli”.

Sántha Manuéla
Vincze Kamilla

Nagykun Református 
Általános Iskola

6. osztály

                            Tisztelt Lakosság, Intézmények, Közületek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétől, a gazdasági környezet változásai, a kom-

munális szilárd- és folyékonyhulladék szállítási és ártalmatlanítási díjak emelését tették szük-
ségessé.

Ennek alapján a 2009. évi szolgáltatási díjak az alábbiak szerint módosulnak:

Szolgáltatások:
2009. évi ár

Nettó ár Bruttó ár
Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 
/110-120 l-es edényeknél/

917.-
Ft/hó/ingatlan 1100.-Ft/hó/ingatlan

Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 
/240 l-es edényeknél/ 2.000.-Ft/hó/ingatlan 2.400.-Ft/hó/ingatlan

Rendszeres heti házhoz menő túrajárat esetén 
/1.100 l-es edényeknél/ 9.165.-Ft/hó/ingatlan 10.998.-Ft/hó/ingatlan

Egyedül élő kedvezményes díj: 458.-Ft/hó/ingatlan 550.-Ft/hó/ingatlan
1.100 l-es konténer esetén: 2.115.- Ft/ürítés 2.538.- Ft/ürítés
3 m3-es nyitott konténer 7.500.-Ft/ ürítés 9.000.-Ft/ürítés
4 m3-es konténer 8.846.-Ft/ ürítés 10.615.-Ft/ürítés
5 m3-es zárt konténer 10.577.-Ft/ ürítés 12.692.-Ft/ürítés
8 m3-es konténer 15.384.-Ft/ ürítés 18.461.-Ft/ürítés
Konténerek bérleti díja: Ft/nap Ft/nap
0-3. nap 0 0
4-14. nap 220 264
15. naptól 300 360
Havi konténer bérleti díj 6.600.-Ft/hó 7.920.-Ft/hó
Konténer mosási díj 3.000.-Ft/db 3.600/Ft/db
Magyarkai lakosság
Tilalmasi lakosság

950.-
Ft/hó/ingatlan 1.140.-Ft/hó/ingatlan

Hulladéklerakóba nem szolgáltató által beszállított 
kommunális hulladék ártalmatlanítási díja 905.-Ft/100kg 1.086.-Ft/100kg

Tiszta, kommunális és egyéb építési hulladékoktól 
külön gyűjtött építési, bontási törmelék /tégla, vako-
lat, törtbeton/

75.-Ft/100kg 90.-Ft/100kg

Tiszta külön gyűjtött föld, vályog 30.-Ft/100kg 36.-Ft/100kg
Kevert építési-bontási hulladék /kommunális és 
egyéb építési hulladékkal szennyezett építési törme-
lék, hulladék/

450.-Ft/100kg 540.-Ft/100kg

Biológiailag lebomló hulladékok /gallyak, lomb, levá-
gott fű/ 0.-Ft/100kg 0.-Ft/100kg

A karcagi lakos által beszállított 1 m3 alatti, 150 kg-ot meg nem haladó hulladék elhelyezése díjtalan.
Szennyvízszippantás:

Zárt, szigetelt tárolóból történő szennyvízszippantás: 2.680.-Ft/m3

de min. 3.500.-
3.216.-Ft/m3

de min. 4.200.-

Űrgödrös árnyékszék esetében: 3.500.-Ft/db 4.200.-Ft/db

A fenti konténeres hulladék- és törmelékszállítás tartalmazza a szállítás és az ártalmatlaní-
tás díját is. 

Megkérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékgyűjtő edényeket szíveskedjenek reggel 7 
óráig kihelyezni az ingatlanaik elé! Így elkerülhető, hogy egy esetleges járat módosulás ese-
tén, a később kihelyezett hulladék az ingatlan előtt maradjon.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, együttműködésüket tisztelettel megköszönjük!
NAGYKUNSÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

Egy sikeres pályázat

megszakításokkal, de folya-
matosan behívókat kapott. 
Erdélytől az ukrán frontig, 
majd Szerbiáig bejárta a há-
borús területeket. 

Utoljára 1944. május 20-án 
hívták munkaszolgálatra, így 
került a szerbiai Heidenau lá-
gerbe Bor község mellé. Itt 
kezdte el írni utolsó remek-
műveit. Szeptember 17-én 
hagyták el a tábort, és elin-
dult az a menet, amely Rad-
nóti Miklós számára a Győr 
melletti Abda község hatá-
ráig tartott, ahol november 
9-én lőtték agyon húsz rab-
társával együtt. Ebben a né-
hány hónapban íródott a He-
tedik ecloga, Levél a hitveshez, 
Erőltetett menet, vagy a Raz-
glednicák (magyarul képesla-

pok) amelyek a tábori életről 
és a menetről szólnak. Hát-
borzongató leírásai az ember 
testi és lelki szenvedésének, 
de egyszerre mégis remekbe 
szabott versek, hiszen Radnó-
ti csodálatosan érzékelteti a 
borzalmak közepette gondo-
latban mégis otthon járó fér-
fi érzelmeit. Egyszer a kert-
ben üldögél lekvárfőzés ide-
jén, másszor még felfigyel ar-
ra, hogy „…vizet fodroz a tóra 
lépő / apró pásztorleány / s 
felhőt iszik a vízre ráhajolva / 
a fodros birkanyáj” , de aztán 
megint a valóságban találja 
magát, ahol „Az ökrök száján 
véres nyál csorog, / az embe-
rek mind véreset vizelnek, / a 
század bűzös, vad csomókban 
áll. / Fölöttünk fú a förtelmes 
halál”.

Irodalomtörténeti érdekes-

ségnek számít, hogy az utolsó 
„képeslap” – amelyet Szent-
királyszabadján írt 1944. ok-
tóber 31-én – a hullamerev-
ség rövid, tömör, szinte kli-
nikailag is pontos leírásával 
kezdődik. Az abdai tömeg-
sírt másfél évvel később ex-
humálták, akkor találták meg 
a költő kabátjában azt a no-
teszt, amely az utolsó költe-
ményeit tartalmazta.

Volt időszak, amikor Rad-
nóti költészetét leginkább 
csak a fogságban írott verse-
ivel azonosították, vagy épp 
ahhoz mérték, pedig korábbi 
munkái is igen értékesek, kü-
lönösen az Újhold (1935), Jár-
kálj csak halálraítélt! (1936), 
Ikrek hava (1940), a legismer-
tebb kötetei.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

„Oly korban éltem én…”
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen 
háromszobás III. eme-
leti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
K a r c a g o n ,   a 
Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos 
családi ház eladó. Tel.: 
06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes 
utca 11. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/401-207.
Karcagon a Kálvin u. 
15. sz. alatti összes köz-
művel ellátott építé-
si telekingatlan eladó. 
Tel.: 06/20-916-1192.
Karcag főtéri  lakás 
 hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/30-507-2187.
Karcagon, a Madarasi 
út 9-11. sz. társasház-
ban I. emeleti, 48 m²-
es lakás – erkély nincs 
– azonnal beköltözés-
sel eladó. I.ár: 7,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06/20-913-
6884 és az 59/313-
417-es telefonon egész 
nap.
Föld eladó a Bugai 
úton 52 AK 2,3 ha. Tel.: 
06/30-995-8219.
A főtéren I. emeleten 
2 szobás, bútorozatlan 
üres lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 59/312-679 
v. 06/20-327-5719.
Szolnokon csendes 
környezetben 2 szobás 
gázfűtéses, bútorozat-
lan lakás kiadó. Esetleg 
garázzsal együtt is. Tel.: 
59/311-817 v. 06/30-
455-6995.
Városközponti, 2 szo-
bás, IV. emeleti lakás 
felújítva betegség mi-
att sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-583-3910.
Karcag központjában 
téglaépítésű társasház-
ban a 3. emeleten 55 
m²-es, erkélyes, gázfű-
téses, kábeltévés, bú-
torozott lakás hosszú 
távra kiadó. 30.000 Ft/
hó + rezsi. Tel.: 06/30-
410-0888.
3 szobás ház + nappa-
lis, udvarral, garázzsal 
eladó vagy budapesti-
re, esetleg környékére 
cserélhető. Tel.: 06/30-
245-7897.
A Völgyes I. kertben 
20 sor lucernaföld el-
adó vagy bérbe kiadó. 
Tel.: 06/20-411-9686 v. 
59/312-562.
Karcagon kertes ház-
ban szoba-konyha, für-
dőszoba kiadó. Tel.: 
06/70-316-9872. 

Karcagon cserépkály-
hás és gázkonvektoros, 
1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. U.itt 
épület faanyag eladó. 
Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben, 18 
órától).

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s 
Meditáció! Tartós vi-
lágbéke megvalósítá-
sa. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasz-
tó szekrény, 2 fotel, 
ágyneműtar tó,  do -
hányzó asztal, függöny 
karnis, egy 80 éves fa 
bölcső. Érd.: Kg., Dózsa 
Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.
Jó állapotban lévő, 3 
funkciós (sport, mély, 
mózeskosár) babakocsi 
eladó. Tel.. 59/312-204.
Té l i k a b á t o k ,  b u n -
dák, dzsekik, pulóve-
rek (40-46 méret, férfi-
női) olcsók eladók. Tel.: 
59/311-477.
Szieszta kályha, hor-
dozható cserépkály-
ha, cserépkályha ajtók, 
centrifuga, keverőtár-
csás mosógép, 40x40-
es pala, kúppala, kon-
vektor, 220 V-os 180 A-
os CO-hegesztő, 220 V-
os levegő kompresszor, 
használt ajtók, abla-
kok; új üstház, színes 
televízió, 30 l-es akvá-
rium, mezőgazdasá-
gi tárcsalapok, gépko-
csi fém lökhárító eladó. 
Tel.: 59/312-679.
Kis súlyú hússertés és 
Hajdú centrifuga eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.
„Hull a hó és hózik!” 
Hulló faleveleket ös-
szegyűjtve már a hó-
pihéket is várhatja ci-
rok és vesszőseprűim-
mel. Kapható a karcagi 
piacokon vagy a Takács 
P. utca 9. sz. alatt Jani 
bácsinál.
„Salgó” asztali sparhelt 
nagyon jó állapotban 
eladó. Tel.: 06/30-367-
9521.
Eladó 4 db Dunlop au-
tógumi M+S új; elekt-
romos ablakemelő; 
megunt sok jó álla-
potú férfiruhák; 43-as 
western csizma; biblia; 
100 éves keresztény 
énekeskönyv; Jókai: 
Lélekidomár I-II. kötet 
100 év 1914; katona 
jelvény és sok más. Tel.: 
06/30-995-6929.

ELEGANT DIVATÜZLET 
ajánlatai: téli és átme-
neti kabátok; bléze-
rek; nadrágkosztümök; 
nadrágok; kardigánok; 
pulóverek; estélyi ru-
hák; koktélruhák; bo-
lerók; stólák; táskák; 
kiegészítők. Nyitva: 
hétfőtől péntekig 9-
12 óráig, 13-17 óráig, 
szombaton: 9-12 óráig.
Alig használt Bioptron 
Pro 1 lámpa tartozé-
kokkal együtt jó ál-
lapotban eladó. Tel.: 
06/30-517-2434. 

Állat
Sziámi kandúrt kere-
sek fedeztetés céljából 
vagy megvételre. Tel.: 
06/70-776-4575.
Beagle kiskutyák oltva, 
féregtelenítve eladók. 
Tel.: 06/70-776-4575.
Vágó birkák, anya bá-
rányával eladó. Tel.: 
06/30-619-9775.
3 hónapos hófehér kis-
kutyát fekete fülekkel 
jó gazdi elviheti. Tel.: 
59/300-515.
4 éves nagy testű szuka 
kutya ajándékba elvi-
hető. Érd.: Kg., Kölcsey 
u. 3. Tel.: 06/30-384-
3104. 

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad fel-
h a s z n á l á s ú  j e l z á -
loghitel  akár jöve -
delemigazolás nél-
kül is. Személyi hite-
lek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 
v. 06/30-647-7324 v. 
06/30-509-0352.
Biológia, kémia korre-
petálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.
Ruhajavítást vállalok. 
Érd.: Kg., Fecske ut-
ca 14. Tel.: 06/70-594-
7899.

Gépjármű
1 9 9 3 - a s  é v j á r a t ú 
Toyota Carina E 1.6-os 
eladó. Tel.: 06/30-699-
0592.
3  kerekű elektromos 
EL-GO moped eladó. 
Tel.: 06/30-670-8383.
Seat Toledo 1.9 TD, 
Renault Expresz 1.9 D 
5 személyes eladók. 
Hitel-csere. Tel.: 06/30-
363-7951.

ApróhirdetésPályázat
Kátai Gábor Kórház

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

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

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Orvo-
si feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban 2009. április 01. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. már-
cius 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Kapusi Lajos orvos-igazgató nyújt, a 06/59/507-
276-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 
intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Aneszteziológus szakor-
vos és elektronikusan: Dr. Tóth Katalin részére: fo-
igazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. már-
cius 25. 

Dr. Tóth Katalin

Főigazgató

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, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász Kátai Gábor Kórház. 5300 
Karcag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Bel-
gyógyász szakfeladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölt-
hető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. már-
cius 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Tóth Katalin főigazgató nyújt, a 06/59/507-111-
es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: Belgyógyász 
szakorvos és elektronikusan: Dr. Tóth Katalin részé-
re: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. már-
cius 25.

Dr. Tóth Katalin

Főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

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

1 fő gyógyszerész
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Gyógyszerész feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetemi szakirányú végzettség, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban 2009. március 12. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. feb-
ruár 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Dr. Kórodi Péterné intézményi főgyógyszerész nyújt, 
a 06/59/507-190-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 
intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Gyógyszerész és elektro-
nikusan: Dr. Tóth Katalin részére: foigazgato.kgkor-
haz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. már-
cius 5.

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
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 
szervezeti egység járó- és fekvőbeteg szakorvosi 
feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:- Általános orvosi diploma, fül-
orr-gégész szakvizsga, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. 

április 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. már-

cius 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 

intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Fül- Orr- Gégész és elekt-
ronikusan: Dr. Tóth Katalin részére: foigazgato.kg-
korhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. már-
cius 25.

Dr. Tóth Katalin
Főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

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

1 fő raktáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A kór-
házba érkező anyagok és eszközök minőségi és men-
nyiségi átvétele. A raktárkapacitás maximális kihasz-
nálása, a tárolt készletek mennyiségi és minőségi ká-
rosodását megakadályozó feltételek megteremtése, 
faktorizált anyagtárolási rend kialakítása, anyagki-
adás és rendszeres készletellenőrzési teendők meg-
szervezése és ellátása, a bizonylati fegyelem betar-
tása, az anyagmozgatásokkal kapcsolatos bizonylati 
forgalom nyilvántartási rendszer megszervezése és 
napra készen tartása, osztályos igénylések, és telje-
sítések számítógépes nyilvántart., készletnormák ki-
alakítása és betartásának ellenőrzése.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: OKJ raktáros végzettség, infor-
matikai ismeretek.

Előny: Logisztikában való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások: végzettséget igazoló okiratok másolata; 
részletes szakmai önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban 2009. február 15. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. ja-
nuár 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Babály Tibor nyújt, a 06/59/507-111-es (211 mellék) 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton in-
tézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: Raktáros, és elektronikusan: Dr. 
Tóth Katalin részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. feb-
ruár 05.

Dr. Tóth Katalin

Főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

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

1 fő Gazdasági osztályvezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gaz-
dasági igazgatáson belül lévő gazdasági osztály irá-
nyítása, feladatok koordinálása. Osztályon belül mű-
ködő csoportok munkájának felügyelete Pénzügyi- 
és számviteli csoport, Humán-erőforrás gazdálko-
dás. Finanszírozás és költségirányítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: Pénzügyi-számviteli szakirányú 
végzettség, vagy egyéb szakirányú felsőfokú vég-
zettség + mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
vagy azzal egyenértékű képesítés.

Előny: gazdasági informatikai rendszer ismerete, egész-
ségügyi kontrollingban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. 

április 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. már-

cius 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 

intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Gazdasági osztályvezető. 
Elektronikusan: Dr. Tóth Katalin részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. már-
cius 20.

Dr. Tóth Katalin

Főigazgató

Pályázat
Kátai Gábor Kórház

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

1 fő Pénzügyi-számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jelle-

ge: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház. 5300 Kar-
cag, Zöldfa út 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gaz-
dasági osztályon belül megalakuló finanszírozási és 
költségelemző csoport munkájában való részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: minimum középfokú szakirányú 
végzettség.

Előny: Egészségügyi ellátórendszerben való jártasság 
vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-

zolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes 
szakmai önéletrajz; 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A 

munkakör legkorábban 2009. február 15. napjától 
tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. ja-
nuár 30. 

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 
intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügy-
intéző, elektronikusan: Dr. Tóth Katalin részére: fo-
igazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. feb-
ruár 05.

Dr. Tóth Katalin

Főigazgató



2009. január 23. 7

Röplabda

Fapapucs, szélmalom, a haar-
lemi tulipán- és jácintmezők, ál-
landó küzdelem a vihardagályok-
kal a Rajna torkolatában, a polde-
rek, több mint 80 féle ízletes sajt. 
Talán ez az, amit a legtöbben is-
merünk Hollandiáról. Igaz, azt 
már kevesebben tudják, hogy 
Hollandia 1957-ben aláírta a Ró-
mai Szerződést, ezzel az Európai 
Unió alapító tagországai közé so-
roljuk, s hogy területe az EU leg-
fejlettebb részéhez tartozik, az ún. 
„Kék banán” régióhoz. Mindez 
szerepel az általános és a középis-
kolai földrajz tankönyvek oldala-
in, így hát a diákok, ha tetszik, ha 
nem, kénytelenek megismerkedni 
a Benelux államok e tagjával.

Azt viszont aligha tudja bár-
ki is, hogy Hollandiában a röp-
labda nemzeti sportnak számít, 
s hogy a holland nemzeti válo-
gatott olimpiát is nyert ebből a 
sportágból. Számukra ez a sport-
ág olyan, mint Kínában az asz-
talitenisz, Angliában a labdarú-
gás, Oroszországban a jégkorong, 
vagy éppen a Marit Breivik nevé-
vel fémjelzett norvég női kézilab-
dázás.  A magyar vízilabdáról és 
a kajak-kenu sportágak sikerek-
ről akkor már ne is beszéljünk. 
A holland gyermekek 6 éves ko-
rukban kezdenek el röplabdázni 
-csak mellékesen említem, hogy 
nálam a gimnáziumba feljövő fi-
atal tehetséges fiúk 14-15 évesen 
látnak először röplabdát életük-
ben-, majdnem minden holland 
városban van röplabda iskola, az 
országban átlagon felüli a röplab-
da klubok, egyesületek és a ver-
senyzők száma. Egyszóval, jó ne-
kik, mindenféle szempontból.

No, de azért mi se panaszkod-
junk, tulajdonképpen nekünk is 
nagyon jó idehaza… Egy holland 
tanár havi fizetése hatszor több 
mint egy magyar pedagógus ke-
resete, s tőlük aligha vonják meg 
bármikor is a 13. havi fizetést. Bár 
panaszkodnak, hogy a tanárokat 
és a sportági edzőket semmibe 
sem nézik odakinn, nincs tekin-
télyük a diákok és szülők előtt, 
és hogy az iskolákban nagy a ká-
osz, rendkívül fegyelmezetlenek a 
gyerekek. S nem lehet őket fegyel-
mezni, mert egyszerűen nincs rá 
semmiféle eszközük, teljesen más, 
mint a megszokott magyar szi-
gor az iskolákban. Ezt éppen az a 
kedves Magyarországon, Gyulán 
született és onnan elszármazott, 
jelenleg Apeldoornban testnevelő 
tanárként dolgozó magyar hölgy 
osztotta meg velem kinn tartóz-
kodásunk idején, aki a karcagi fi-
úk utolsó napi mérkőzésén hirte-
len megjelenve a mérkőzés hely-
színén, hatalmas, piros-fehér-zöld 
magyar nemzeti zászlóval beta-
karózva szurkolta és izgulta végig 
a helyosztót és tiszta szívből szur-
kolt a magyar fiúknak, a karca-
gi srácoknak. Lassan betöltöm a 
33-at, de őszintén szólva, szégyen, 

nem szégyen, ahogy edzőként ül-
tem ott a kispadon és irányítot-
tam a fiúk játékát, valami az én 
torkomat is fojtogatta, amolyan 
gombóc, nem is tudom micsoda, 
s csak arra figyeltem, hogy a fi-
úk még csak véletlenül se lássák 
a szememben megjelenő öröm-
könnyeket. Legutóbb erre akkor 
volt talán példa utoljára, amikor 
2006-ban Rauschenbergerné Sza-
bó Andrea kolléganőmmel az or-
szágos diákolimpián 1. helyezésig 
vezettük a gimnázium akkori fiú 
kézilabdacsapatát a békéscsabai 
körcsarnokban. 

Azt gondolom, hogy a bevezető 
sorokból mindenki számára ki-
derült, hogy a Gábor Áron Gim-
názium fiú röplabda csapata Hol-
landiában járt, ez így is van, még-
hozzá egy nemzetközi utánpótlás 
tornán. A torna helyszíne Apel-
doorn volt, egy holland kisváros, 
ahol 2008. december végén, Ka-
rácsony és Újév között immár 16. 
alkalommal rendezték meg egész 
Hollandia legnagyobb nemzet-
közi utánpótlás tornáját, amely a 
16. Rabobank Nemzetközi Röp-
labda Utánpótlás Torna nevet vi-
selte. Hogy miként is került ki a 
karcagi csapat erre a versenyre? 
Hát, tudjuk be annak, hogy a kar-
cagi gimnáziumban immár 8 éve 
komolyan veszik ezt a sportágat, 
s a rengeteg munka, az edzések, 
az eredmények, a folyamatos ver-
senyeztetés és az így kiépített jó 
szakmai kapcsolatok előbb-utóbb, 
de meghozzák gyümölcsüket…

A több napos versenyen 56 csa-
pat indult, összesen 8 kategóriá-
ban. A legtöbb közülük holland 
klubcsapat volt, de érkeztek Bel-
giumból, Lengyelországból, Né-
metországból is csapatok. Ma-
gyarországot a karcagi gimnázi-
um fiú csapata képviselte, meg-
tisztelő és jó érzés, hogy nekünk 
jutott ez a lehetőség. Egyszer-
re két sportcsarnokban, összesen 
7 pályán folytak a mérkőzések, 
reggel 9-től este 11-ig, folyamato-
san váltották egymást a korosztá-
lyok, 12-22 év között a 4 fiú és a 4 
lány kategóriában. Egyszóval fan-
tasztikus élmény mindenki szá-
mára, résztvevőként pedig még 
inkább az. Csak halkan jegyzem 
meg, hogy a két csarnok közül az 
egyik, a nemrég felépített, vado-
natúj Omnisport Centrum volt, 
amely a következő Fedett Pályás 
Atlétikai Európai Bajnokságnak 
ad majd otthont.

A karcagi fiúk a „Boys A” ka-
tegóriában versenyeztek, az 1990. 
október 1.- 1992. október 1. (ill. 
fiatalabbak) között született ver-
senyzők mezőnyében. A három 
napos torna ideje alatt összesen 6 
mérkőzést játszott a karcagi gim-
názium csapata, s 4 vereséggel és 
2 győzelemmel az 5. helyen vég-
zett a hollandiai tornán, ami mi-
att egyáltalán nem kell szégyen-
kezni. Sőt, dicséret illeti valamen-

nyi játékost, méltón képviselték az 
országot, Karcagot, a Gábor Áron 
Gimnáziumot, öregbítve ezzel az 
iskola jó hírét. 

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
1. VCV Varsevveld (holland)-

Karcag: 3-0 (25-18, 28-26, 
25-21).

2. Karcag- Rayon Mid West 
(holland): 2-1 (21-25, 25-16, 
25-22).

3. Zaanstad (holland)-Karcag: 
3-0 (25-16, 25-9, 25-18).

4. Piet Zoomers Dynamo (hol-
land)-Karcag: 3-0 (25-16, 25-
22, 25-18).

5. Libero ’99 (holland)-Karcag: 
3-0 (25-19, 25-21, 25-20).

Helyosztó az 5-6. helyért:
Karcag-Rayon Mid West: 2-1 

(25-16, 22-25, 15-13).
A karcagi gimnázium csapatá-

nak tagjai voltak: Andrási Ben-
ce, Kun Csaba, Vígh Zsolt, Bu-
dai Csaba, Halász Richárd, Nagy 
Attila Tibor, Futó Tamás, Gyö-
keres Árpád, Oszlánczi Máté Jó-
zsef, Székely András. Csapatveze-
tő: Major János.

A Gábor Áron DSE, a gimná-
zium vezetősége, a versenyzők és 
szüleik, valamint a magam ne-
vében tisztelettel megköszönjük 
azoknak a vállalkozóknak, cé-
geknek, alapítványoknak és ma-
gánszemélyeknek a támogatást, 
akik bizalmukkal megtisztel-
tek bennünket, anyagi és egyéb 
támogatásban (új mezek, ben-
zin, nyomdai munkálatok, üdí-
tő-és energiaital) részesítették a 
gimnázium fiú röplabda csapa-
tát. Bízunk abban, hogy a jövő-
ben is számíthatunk a segítsé-
gükre. Támogatóink voltak: Pro 
Schola Alapítvány, Karcag Város 
Önkormányzata, Purina-Hage 
Rt.(Agribands Europe Hunga-
ry Zrt.), Karcagfa Faipari Kft., 
Szendrei Trans Kft., Co-op Star 
Rt., Népszer Kft., Együtt Egymá-
sért 2006 Alapítvány, Agro-Pet-
rol Kft., Nagy László nyomdász, 
vállalkozó, Nagy Tibor szülő. 
Ugyancsak hálával tartozunk 
azoknak a szülőknek, akik időt 
és energiát nem kímélve vállal-
ták a szponzorok megkeresését, 
a velük való tárgyalást, vagy ép-
pen segítettek a hollandiai út és 
az azzal járó egyéb feladatok, 
problémák megoldásában.

A röplabdás fiúknak pedig 
gratulálunk a szülők, a gimnázi-
um vezetősége és tanárai, a csa-
pat edzője, és mindenki nevében. 
„Nagyon büszke vagyok rátok”- 
írta köszöntő üzenetében haza-
felé jövet valahol a németorszá-
gi Ruhr-vidéken járva iskolánk 
igazgatónője, Juhászné Zsadányi 
Erzsébet. Igen fiúk, mi tényleg 
büszkék vagyunk rátok, s ne fe-
ledjétek: „ A küzdelem tetszik ne-
künk, nem a győzelem!”.

Major János
szaktanár, edző

Hollandia, oh, Hollandia…Az immár nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező, országos 
szintű teremlabdarúgó torna 
már karácsony másnapján el-
kezdődött a Városi Sportcsar-
nokban. A szervezők körülte-
kintő munkájának köszön-
hetően huszonnégy labdarú-
gó csapat nevezett a 900.000 
forint összedíjazású torná-
ra. Népszerűségére jellemző, 
hogy több neves profi élvo-
nalbeli labdarúgó és terems-
pecialista is benevezett. A já-
tékteret palánkkal vették kö-
rül és a kapuk méretét 4x2 
méteresre nagyobbították. 

1. napi eredmények (dec. 
26.): „A” csoport: Retro-68 – 
Turszol 2:2, T-plasztik - Ko-
roknai 5:2, Retro-68 – Korok-
nai 0:1, Retro-68 – T-plasztik: 
4:9, Koroknai – Turszol 7:1. I. 
helyezett: T-plasztik. II. he-
lyezett: Koroknai. „B” cso-
port: kun-Mediátor – Multi-
tech 7:0, Nagyiván – Cserepes 
4:1, Kun-Mediátor – Csere-
pes 3:1, Nagyiván – Multitech 
4:2, Kun-Mediátor – Nagyi-
ván 2:1, Multitech – Csere-
pes 3:6. I. hely Kun-Mediá-
tor, II. hely Nagyiván. 2. na-
pi eredmények: „C” csoport: 
Hotel Nimród – After 4:2, X-
Team – Gas-Energy 0:9, Ho-
tel Nimród – Gas-Energy 3:4, 
X-Team – After 0:12, After – 
Gas-Energy 3:2. I. hely Hotel 
Nimród, II. hely Gas-Energy. 
„D” csoport: Kanárik – Ga-
me Duó 2:3, Kristály Palack – 
Walt SC 2:8, Kanárik – Watt 
SC 7:3, Game Duó – Kristály 
Palack 11:2, Watt SC – Game 
Duó 2:2. I. hely Game Duó, 
II. hely Kanárik. „E” csoport: 
BBB-Glays – Agrosprint 1:3, 
Príma út – Viktor Security 
2:9, BBB-Glays – Viktor Se-
curity 1:5, Agrosprint – Prí-
ma út 9:2, BBB-Glays – Prí-

ma út 10:8, Agrosprint – Vik-
tor Security 3:6. I. hely Viktor 
Security, II. hely Agrosprint. 
3. napi eredmények: „F” cso-
port: Besenyszög – Sárréti M. 
Füzesgyarmat 1:5, Cucu FC – 
Onyx Bau 5:4, Besenyszög – 
Onyx Bau 3:8, Cucu FC – Sár-
réti M. Füzesgyarmat 1:3, Be-
senyszög – Cucu FC 2:5, Sár-
réti M. Füzesgyarmat – Onyx 
Bau 7:8. I. hely Sárréti M. Fü-
zesgyarmat, II. hely Onyx 
Bau. Ezután egyenes kiesé-
si rendszerben folytatódtak 
a mérkőzések. Középdöntő: 
Kun-Mediátor – Kanárik 3:1, 
Koroknai – Viktor Security 
2:4, Game Duó – Onyx Bau 
4:4 (11-4esekkel a Game Duó 
a továbbjutó), Hotel Nimród 
– Agrosprint 3:6, Nagyiván – 
Sárréti M. Füzesgyarmat 4:2, 
T-plasztik – Gas-Energy 5:4. 
Elődöntő: Nagyiván – Kun-
Mediátor 1:3, Viktor Securi-
ty – Game Duó 8:3, Agrosp-
rint – T-plasztik 1:3. Döntő: 
T-plasztik – Kun-Mediátor 
4:1, Kun-Mediátor – Viktor 
Security 1:2, Viktor Security 
– T-plasztik 7:1. I. Viktor Se-
curity (Szolnok), 2. T-plasztik 
(Jászladány), 3. Kun-Mediá-
tor (Karcag). Az I. helyezett 
500.000 Ft-ot, a II. helyezett 
300.000 Ft-ot, a III. helye-
zett 160.000 Ft-ot vehetett át. 
Ezen felül a rendezők külön-
díjakat adtak át a legjobban 
teljesítő játékosoknak is. A 
legjobb kapusnak járó díjat 
Rácz Róbert (Viktor Securi-
ty) érdemelte ki. A mezőny-
játékosok közül Trencsényi 
János (Kun-Mediátor) kap-
ta meg a felajánlott trófeát. A 
gólkirályi címet – 12 találat-
tal – Kovacsics Károly (Vik-
tor Security) érdemelte ki.

Bosnyák Imre

TÁNCHÁZ!
2009 januárjától folytatódik a „Táncház a 

hagyományőrzés jegyében” programsorozatunk.
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik szeretik a 

hagyományos magyar táncokat, és egy jó társaságban 
eltöltenének egy estét, vagy délutánt.

A következő táncok közül van lehetőségetek 
választani:

- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház januári foglalkozásának időpontja:
2009. január 24. (szombat) 17:00 – 19:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem

A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Szilveszter Kupa 2008
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Január 23. péntek
 Csak egy csók
 Francia romantikus 

vígjáték
Január 27. kedd
 Valami 

Amerika 2
 Magyar vígjáték
Január 30. péntek
 A zsaruk 

becsülete
 Feliratos amerikai krimi
Január 31. szombat
 Amikor megállt 

a föld
 Amerikai kalandfilm

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

Zemka Katalin – Kun Lász-
ló

Kg., I. sz. Völgyeskert 
  László
Kovács Mónika – Tóth Jó-

zsef
Kg., Délibáb u. 64.  József

Halálozás
Czinege László
 Kg., Kun u. 20. (1955.)
Nagy Jánosné (Nagy Erzsé-

bet)
 Karcag (1953.)
Özv. Tóth Istvánné (Orvos 

Nagy Margit)
 Karcag (1935.)

2009.január 23. péntek, szombat, 

vasárnap,hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett találkozó 1.rész
19.05 Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kalocsai László
 Téma: Horgász Egyesület köz-

gyűlése 
 Karcagi hírek
 APEH tájékoztató a Városházán
 Interjú Szabó István méhésszel
 Ipari Park támogatási szerző-

dés aláírása
 Háttér
 Soron kívüli Testületi ülés
20.10 Nagykun Polgári Kör
 vendég: Szabó Eszter

2009. január 27. kedd, szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám - református 
istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  A Hit szava – római katolikus 

szentmise
20.30  Nótacsokor

2009. január 29. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett találkozó 2. rész
19.05 Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Termálvíz kísérőgázzal történő 

fűtés
 Szénmonoxid mérgezés…
 Ipari Park támogatási szerző-

dés aláírása
 Új vetőgép a Szentannaiban
 Háttér
 20.10 A Magyar Kultúra Napja 2009

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

Kosárlabda

Lapzárta:
kedd 12 óra
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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 

12

A tél beálltával állandósultak a kö-
dös, borongós reggelek, nem ritka 
a fagypont alatti nappali hőmérsék-
let, és egyre gyakrabban válik jeges-
sé, csúszóssá az úttest felülete a rácsa-
pódó eső, pára, avagy hó miatt.  A té-
li időszak óvatosabb vezetéstechnikát 
kíván a járművezetőktől. A téli közle-
kedés és a gépjárművek téli üzemelte-
tésének részeként a Magyar Autóklub 
Észak-Alföldi Regionális Kirendeltsége 
és a Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság Nyílt Közlekedésbiztonsági Napot 
szervez Szolnokon, 2009. január 24-én, 
szombaton 09.00-15.00 óra közötti idő-
ben, melynek az újonnan megnyíló Új-
szászi úton lévő műszaki vizsgáló állo-
más ad otthont. 

A közlekedésbiztonsági program ke-
retében várunk minden érdeklődőt, aki 
a 3,5 tonna alatti gépkocsiját díjmente-
sen szeretné modern berendezések se-
gítségével átnézetni. Lehetőség nyílik 
egy komplett műszaki és környezetvé-
delmi átvizsgálásra, illetve kisebb beál-
lításokat is elvégeznek a szakemberek. 

Azok a járműtulajdonosok, akik gép-
kocsiját rendben találják a téli üzemel-
tetéssel kapcsolatos kisebb ajándékot 
kapnak, míg azon járművezetők, akik 

gépkocsijánál rendellenességet ta-
pasztalnak egy citrom átadásával hív-
ják fel a figyelmet a hanyagság lehet-
séges következményeire. Nyomatéko-
sítani szeretnénk, hogy probléma ész-
lelése esetén a rendőrség semmiféle 
retorziót nem alkalmaz, hiszen célunk 
épp a hiányosságok feltárása annak ér-
dekében, hogy kizárólag műszakilag 
kifogástalan, biztonságos gépkocsikkal 
közlekedjenek az utakon. 

Szeretettel várjuk a felnőttekkel ér-
kező gyermekeket is, hiszen azon idő 
alatt, amíg megállapítják gépjárműve-
ik aktuális műszaki állapotát, minden 
jelenlévő KRESZ-totó kitöltésével mér-
heti le közlekedési ismeretei szintjét, 
valamint az egyszerű autós ügyessé-
gi pálya teljesítése mellett a rendőrség 
szakembereitől érdeklődhetnek a téli 
közlekedés szabályairól, és a főbb bal-
eseti okokról. A programhoz kapcsoló-
dó rádiós vetélkedőn értékes nyeremé-
nyeket fogunk kisorsolni, melyek a ren-
dezvény helyszínén vehetőek át.

Gondoljon a téli balesetek tragédiá-
ira, vizsgáltassa meg díjmentesen jár-
művét!

Mindenkinek balesetmentes közle-
kedést kívánunk! 

Január 23. péntek
Berek – Kiss A. úti

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

va
Január 25. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Január 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Január 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 28. szerda
 Betánia Széchenyi sgt.
Január 29. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Január 30. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Betegségek miatt sajnos 
nem a legjobb összeállítás-
ban léptünk pályára. Főleg 
az egyik legponterősebb játé-
kosunk Lócsi Erika hiányát 
éreztük meg. A lányoknak az 
első mérkőzésen a remek vé-
dekezésüknek köszönhetően 
sikerült a győzelmet megsze-
rezni, így az 1-2 helyért játsz-
hattak a „B” csoportban. A 
második mérkőzésen veresé-
get szenvedtünk, így nem si-
került az „A” csoportba való 
feljutás.

Ziccer Kicsik (fiú) – Kar-
cagi Oroszlánkölykök (leány) 

23-56 (10-18, 4-11, /3-4/, 6-12, 
6-11)

Rácz L. (21), Papp E. (3), 
Nagy K. (6), Sánta V., Pintér 
Á. (4), Fehér M. (10), Mihácsi 
Sz. (2), Lippai A. (7), Dobos 
G. (3), Takács E. 

Debreceni Kölyöktigrisek 
(vegyes) - Karcagi Oroszlán-
kölykök (leány) 51-30 (10-6, 
19-6, / 1-2/, 7-11, 14-5)

Rácz L. (13), Papp E. (2), 
Nagy K. (2), Sánta V., Pintér 
Á. (5), Fehér M. (4), Mihácsi 
Sz. Lippai A., Dobos G., Ta-
kács E. (4). Edző Őrlős Zoltán

Élénk érdeklődés mellett 
került megrendezésre a Sport-
csarnokban a Lekvár Sándor 
utánpótlás labdarúgó emlék-
tornára. Több élvonalbeli lab-
darúgó klub elküldte csapatát, 
ezen kívül eljött a sérüléséből 
nemrég felgyógyult Lipcsei 
Péter, az FTC játékosa. Dél-
előtt az utánpótlás 9-es kor-
osztályban szereplők léptek 
pályára. Eredmények: Kar-
cag – Törökszentmiklós 5:2, 
Szolnoki MÁV – Lurkó FM 
2:1, Törökszentmiklós – Da-
bas 2:3, Szolnoki MÁV – Kar-
cag 1:0, Lurkó FM – Dabas 

4:2, Karcag – Lurkó FM 0:2, 
Törökszentmiklós – Szolno-
ki MÁV 0:0, Lurkó FM – Kar-
cag 0:0, Lurkó FM – Török-
szentmiklós 8:6. Végeredmény: 
1. Szolnoki MÁV, 2. Lurkó Fo-
cimánia, 3. Karcag, 4. Dabas, 
5. Törökszentmiklós. Legjobb 
karcagi játékos: Tóth Gergő.

Délután az utánpótlás 11-
es korosztály tagjai mérkőztek 
meg egymással. Eredmények: 
„A” csoport: Karcag – Szolno-
ki MÁV 0:4, Debreceni Sport 
Iskola – Szarvas 1:0, Szarvas 
– Karcag 1:2, Szolnoki MÁV 
– Debreceni S.I. 1:1, Szar-
vas – Szolnoki MÁV 2:3. Vég-
eredmény: 1. Szolnoki MÁV, 

2. Debreceni S.I., 3. Karcag, 4. 
Szarvas. „B” csoport: FTC – 
Lurkó FM 3:0, Olasz Focisu-
li – Dabas 2:0, Olasz Focisuli 
– FTC 0:0, Dabas – Lurkó FM 
1:0, Olasz Focisuli – Lurkó 
FM 5:1, Dabas – FTC 0:4. Vég-
eredmény: 1. FTC, 2. Olasz Fo-
cisuli, 3. Dabas, 4. Lurkó Foci-
mánia. 

Helyosztók eredményei: 7-8. 
helyért: Szarvas – Lurkó FM 
0:2, 5-6. helyért: Karcag – Da-
bas 3:0. Elődöntők eredmé-
nyei: Szolnoki MÁV – Olasz 
Focisuli 0:0 (büntetőkkel 2:1), 
FTC – Debreceni Sportisko-

la 5.0, 3. helyért: Olasz Foci-
suli – Debreceni Sportiskola 
2:0, 1. helyért: FTC – Szolno-
ki MÁV 3:2. 

A kiemelkedően szereplő 
játékosok különdíjat kaptak. 
Gólkirály: Nagy Dávid 8 góllal 
(Szolnoki MÁV), legjobb játé-
kos: Herjeczki Kristóf (FTC), 
legjobb kapus: Pocsai Dániel 
(Olasz Focisuli), legjobb kar-
cagi játékos: Terjék Péter. A 
karcagi csapat a Ferencváros 
együttesétől egy dedikált lab-
dát és egy eredeti Fradi csíkos 
zászlót kaptak és ugyanezt a 
debreceni sportiskolától.

Bosnyák Imre

Lekvár Sándor Emléktorna

Kenguru Bajnokság
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Megyei Balesetmegelőzési Bizottság közleménye

Téli közlekedésbiztonsági nap
Szolnok, 2009. január 24.


