
Olyan igen jelentős köz-
intézmények találhatók itt, 
mint a Kórház, a Zöldfa és a 
Horváth Ferenc utcai szociá-
lis otthonok, a Táncsics krt-
i és a Zöldfa utcai óvodák, a 
Györffy István Általános Is-
kola  alsó tagozata, a Gábor 
Áron Gimnázium. A legna-
gyobb beruházás kistérségi je-
lentőségűnek tekinthető. Ez a 
Kátai Gábor Kórház rekonst-
rukciójának második üteme 
volt, amelynek során 1,7 mil-
liárd forint került felhaszná-
lásra kormányzati, részben 
önkormányzati forrásból. A 
kerület legfontosabb útjai je-
lentős átmenő (pl. Madarasi 
út) illetve helyi (Táncsics krt., 

Kórház utca, Tőkés utca) for-
galmat vezetnek le. A bizton-
ságosabb, gyorsabb közleke-
dést segítette elő a Madara-
si út, Kórház utca - Deák krt. 
csomópontjában kiépült kör-
forgalom. A helyi és távolsági 

autóbusz közlekedés központ-
ja, az Autóbusz pályaudvar is 
ebben a kerületben működik, 
ezért is volt jelentős beruhá-
zás a Táncsics krt. újraaszfal-
tozása,  amellyel egy időben a 
vízelvezetés gondjai is megol-
dódtak. A kerületben minde-
mellett 700 négyzetméter jár-
dát újítottak fel az elmúlt két 
évben. A két évtizede kezdő-
dött lakossági és önkormány-
zati befektetések nyomán ki-
épült az infrastruktúra, en-
nek köszönhető, hogy vál-
lalkozói tőke is megjelent és 
több társasház is épült. Az 
utakkal kapcsolatos problé-
ma illetve feladat a zajos és 
indokolatlanul gyors jármű-

vekkel közlekedők kiszűrése. 
Ennek megoldásához a rend-
őrség vezetőjével és a város 
jegyzővel keresett kapcsolatot 
a képviselő.
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Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

Az 1. számú kerület a városnak 
a Madarasi út és a Györffy Ist-
ván utca határolta nyugati felét 
(a Fanzug déli részét) foglalja 
magába, s a főtér nyugati szélé-
től az Északi temetőig tart. Ha-
táraiból is látható, hogy forgal-
mas belvárosi részei és lényege-
sen csendesebb, családi házas 
utcái egyaránt vannak. A kerü-
let képviselője 2000 óta Molnár 
Pál, aki az önkormányzat Me-
zőgazdasági és Környezetvé-
delmi Bizottságának elnöki, a 
Pénzügyi és a Közbeszerzési Bi-
zottságának pedig az alelnöki 
teendőit is ellátja, ezek mellett 
a Városgondnokság vezetője. Molnár Pál

1. sz. kerület

Megújul a Munkaügyi Központ épülete

Az elmúlt év végén megem-
lítettük, hogy a Munkaügyi 
Központ, hivatalos nevén 
az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Karca-
gi Kirendeltsége Madarasi 
úti épülete 2009-ben lebon-
tásra kerül, helyébe új, az in-
tézmény céljainak megfelelő, 
korszerű irodaházat emel-
nek. Manapság már az épít-
kezés egészen közeli elkezdé-
sét rebesgeti a nem hivatalos 
szóbeszéd.

- Igaz-e a hír?- tettük fel a 
kérdést Domokos Gyulának, 
a kirendeltség vezetőjének.  

- Örömmel mondhatom, 
hogy igaz. Talán az utolsó 
pillanatban sikerült megol-

dást találni egy tarthatatlan 
problémára.

- Hogy ne mondjam, ép-
pen ideje volt, mert ez az épü-
let már réges-rég elavult, más-

részt pedig nem is  ilyen célok-
ra alakították ki annak idején.

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

Februári akció!
Február 2–28-ig

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-13, 14-17 óráig

Computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett): 

kedd 14-17, szerda 10-12 óráig

Kérjük, a várakozás elkerülése érdekében 

a vizsgálat időpontját 

az (59)312-219-es telefonszámon egyeztetni.

 ingyenes computeres szemvizsgálat
 (szemüveg elkészítése esetén)

 vékonyított szemüveglencsék 10%-os kedvezménnyel

 minden napszemüveg 20% kedvezménnyel

 ajándék szemüvegtisztító és páramentesítő folyadék
 (szemüvegvásárlás esetén)

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a város lakosságát, 

hogy 
2009. február 12-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött ülést tart,
a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez” című napirendet közmeg-
hallgatással egybekötve tárgyalja – az állampolgárok és szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

Február 9-től a Dózsa Gy.út 4.sz alatti épületben várják az ügyfeleket

Folytatás a 3. oldalon

Ruzicska Ferenc – más néven 
Elek György – január 22-én, 
Szolnokon vehette át a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Közművelődési Díjat. Kollé-
gánk újságírói tevékenysé-
ge mellett Karcag és a kör-
nyéke történetének kutatója. 
Az elmúlt húsz év folyamán 
tíz önálló könyv és füzet je-
lent meg a neve alatt, és kö-
zel kétezer cikket publikált.

A kitüntetés átvétele alkal-
mából ültünk le vele egy rö-
vid beszélgetés erejéig.

- Téged a városban, már a 
nyolcvanas évek közepe óta 
úgy ismernek, mint iroda-

lommal és helytörténettel fog-
lalkozó embert. Hosszú ide-
ig voltál az újság főszerkesztő-
je, közben számos könyved lá-
tott napvilágot. Mikor kezdtél 
helytörténettel foglalkozni?

- 1979-ben kerültem a Vá-
rosi Könyvtárba. Innen vo-
nultam be katonának. Ami-
kor ’84 augusztusában lesze-
reltem és munkába álltam, 
közölte velem dr. Bellon Ti-
borné, hogy a könyvtárban 
kialakítanak egy helytörténe-
ti gyűjteményt, amelyet rám 
fog bízni. Ekkorra már kide-
rült, hogy elég erős a kötődé-
sem a városhoz és a környék-

hez, más szóval erősen lokál-
patrióta vagyok. Nem csak 
az addig inkább szóban léte-
ző helytörténeti gyűjtemény 
kezelését, hanem az összeál-
lítását és egy feltáró kataló-
gus elkészítését is rám bízták. 
Kidolgoztam a gyűjtemény 
gyűjtőkörét, amelybe a köny-
vek mellé képek, reprodukci-
ók, aprónyomtatványok (pl.
meghívók), plakátok gyűjté-
sét is felvettem. A folyóiratok-
ban megjelent karcagi tárgyú 
cikkekről pedig, akárcsak az 

Megyei díjazott a Hírmondó munkatársa

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Lemondott 
a kormány

No nem Magyarországon, Bu-
dapesten, hanem Izlandon, Rey-
kjavikban. Abban az országban, 
ahol évek hosszú során keresz-
tül az egy főre jutó GDP (bruttó 
nemzeti termék) a háromszoro-
sa (!) volt az itthoninak. Ott, ahol 
még egy évvel ezelőtt is a Natio-
nal Geographic c. havonta meg-
jelenő folyóirat csodálatos gaz-
dasági perspektívákról áradozott 
egy elég terjedelmes tanulmány-
ban. Véletlenül került a kezem-
be a folyóirat eme száma, egy kis 
üzemet vezető barátom adta köl-
csön. Tényleg csodálatos fotóso-
rozat volt erről, a Magyarország-
gal majdnem hasonló területű 
országról, amelyben az elektro-
mos energia 90%-a vízi erőből 
és a gejzírekben meglévő geo-
termikus energiából származik. 
Tehát szinte saját forrásból. A ta-
nulmány beszámolt arról is, hogy 
ezt a geotermikus energiát alu-
mínium-kohászati célokra is fog-
ják majd hasznosítani, s külföl-
di beruházások egész sora indult 
be. Viszont értesülhettünk arról 
is, hogy az évszázados, hagyomá-
nyos izlandi nemzeti foglalatos-
ság; a halászat és a halfeldolgozás 
a minimálisra csökkent. Bálnaha-
lászok tízezrei váltak munkanél-
külivé, s nem igazán látják saját 
életük távlatait. Akkor, amikor ol-
vastam ezt a cikket, annyira nem 
gondolkodtam el ezen. De most, 
az a gyanúm, Izland a természe-
ti és gazdasági globalizációs vál-
ságnak lett az áldozata. (A globá-
lis felmelegedésnek és a globális 
pénzpiaci „lehűlésnek”.)

Persze, nem lehet a két or-
szág gazdasági és társadalmi be-
rendezkedését ilyen laikus mó-
don összehasonlítani. Az viszont 
elgondolkodtató, hogy az otta-
ni politikusok azért rendelkeztek 
annyi önkritikával, hogy amikor 
látták elhibázott stratégiájuk kö-
vetkezményeit: vették a kalapju-
kat, nem ragaszkodtak tovább a 
miniszteri bársonyszékekhez. Ná-
lunk ez elképzelhetetlen. Nem 
csak a lemondás, hanem a belá-
tás is. Nincs az országnak pénze, 
pontosabban; az adósság össze-
gét egy átlagember számjegyek-
kel már le sem tudná írni; nosza, 
még vesznek föl egy rahedlit. A 
pénzügyminiszter és államtitká-
ra pedig 12-14 millás Audival tud 
csak közlekedni? 

Most hallom, a legnagyobb el-
lenzéki párt a parlament felosz-
latását tervezi. Március 8-ra nyúj-
tanák be a javaslatot. Kíváncsi le-
szek, mit szól ehhez majd a kor-
mányzó párt? Talán azt: „micsoda 
politikai dőreség ez, éppen a 
Nemzetközi Nőnapon?

- 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

A városrész a belvíz szem-
pontjából kedvező fekvé-
sű, mégis találhatók olyan le-
folyástalan területek, ahol a 
pangó víz levezetése fontos 
feladat. Az elmúlt időszak-
ban sikerült megoldani a Ma-
gyar utca vízelvezetését, és a 
Sándor utca egy része is meg-
újult. A Sándor utcai munka 
folytatása, valamint a Tőkés és 
Györffy utcák vízelvezetőinek 
felújítása 2009-ben várható. 
A körúti lakótelepen sok kis-
gyermekes szülő él. Teljesen 
jogos volt a játszótér felújítá-
sát sürgető kérelmük. A felújí-
tás részben meg is történt, az 
ottani játszótér uniós szabvá-
nyoknak megfelelően készült 
el. A kerület két óvodájában – 
a Táncsics körúton és az Zöld-
fa utcán - a parkolási lehetősé-
gek bővítésére, helyiségfelújí-
tásra és a fűtés részleges kor-
szerűsítésére került sor.

A Györffy István Általá-
nos Iskola főtéri iskolaegysé-
ge (az alsó tagozat) szintén a 
kerületben található. Itt a fű-
tés rekonstrukciójára és par-
kosításra került sor. Molnár 
Pál, mint az intézmény isko-
laszékének elnöke, elégedet-
ten mondja, hogy a „Györffy” 
a város egyik legelismertebb 
iskolája. A diákok nemcsak a 
városi, hanem a megyei és az 
országos megmérettetéseken 
is szépen szerepelnek. A gim-
náziumban tetőfelújítás tör-
tént, – de az épület ez évtől a 

református egyház tulajdoná-
ba kerül.

A főtéren járók láthatják, 
hogy ott az elmúlt években je-
lentős és látványos parkfel-
újítást hajtott végre a Város-
gondnokság. A parkgondozás 
kapcsán nemcsak a növény-
zetre gondoltak, hanem az ut-
cabútorok (padok, szemete-
sek) is lecserélésre kerültek. 
Az elmúlt év őszén a görög-
keleti templom körüli kis te-

ret szépítették meg, és elkez-
dődött a Kórház előtti térség 
rendbetétele. Az utóbbi helyen 
díszfákat, díszcserjét ültették, 
betonjárdát építettek és utca-
bútorokat helyeztek ki. 

Jelentős munkák helyszí-
ne volt az Északi temető is. A 
fanzugi családok eme régi te-
metkezési helyének nagyobb 
részét a Református Egyház-
község és a Városgondnokság 
közös munkája nyomán sike-
rült megtisztítani az elmúlt 
két évben. A teljes és tartós si-
ker eléréséhez azonban foly-
tatni kell a cserjeirtást és a ta-
karítást.

A közelmúltban újabb el-

képzelések születtek a szoci-
ális otthon fejlesztésével kap-
csolatban. Az önkormányzat 
tavaly megvásárolta a Ruha-
ipari Szövetkezet Damjanich 
utcai épületét. A karbantar-
tási és állagmegóvási munkák 
elvégzése után felújítási terv 
készült, amely szerint kedve-
ző pályázati kiírás, illetve si-
keres pályázat esetén Szociá-
lis Otthon kerülne ott kiala-
kításra. Ha ez megvalósul, 

akkor a Horváth Ferenc ut-
cai intézmény új helyre köl-
tözhet. A Zöldfa utcai Szo-
ciális Otthon fejlesztési el-
képzelései között a termálvíz 
bevezetése szerepel. Ez a le-
hetőség a használati vizet pó-
tolná. A tervezés ez esetben 
is folyamatban van. Hát en-
nyi az 1. számú kerületben 
végzett munka összefoglalá-
sa, amelynek végeztével Mol-
nár Pál köszöni az lakosság-
nak eddigi segítségét, s mint 
mondja, várja a további ész-
revételeket, mert „a problé-
mák és feladatok megoldása 
közös ügyünk”.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

SZÍNHÁZBÉRLET
II. előadása

a Déryné Művelődési és 
Ifj úsági Központban
2009. február 11-én 
(szerdán) 19 órakor

a kassai Thália Színház 
bemutatja:

Hyppolit, a lakáj 
– zenés vígjátékát

Az előadásra jegyek 
korlátozott számban 

válthatók.

Igazi, disznótorhoz való januári hidegben zajlott le Nap-
koron a településnek országos hírnevet biztosító Nemzetközi 
Böllérverseny. A nyolcadik alkalommal megrendezett verse-
nyen negyvennél több mangalica visított fel utoljára és meg-
annyi mester és csapata látott hozzá a hagyományos disz-
nóságok elkészítéséhez. A zsűri nemcsak az ételeket: a to-
roskáposztát, a kolbászt, a hurkát, hanem az olyan fontos ki-
egészítőket is díjazta, mint a fogópálinka és a forralt bor. A 
versenyen, amelyet harmincezer néző, kíváncsiskodó látoga-
tott meg, jól szerepelt a Bernáth Zoltán hentesmester vezet-
te karcagi csapat. Tagjai: Györfi Imre, Halter Sándor, Lápo-
si Sándor, Tóth István. Böllérválogatottunk a legjobb kolbász-
nak kijáró oklevelet és a különdíjat hozta el.

Gratulálunk.
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Kigyulladt korom 
Január 4-én, 22 óra 20 perc-
kor indult el 6 tűzoltó Be-
rekfürdőbe, ahol a Gárdonyi 
Géza utcában egy lakóépü-
let kéményében a lerakódott 
korom gyulladt ki. A kiérke-
ző egység eltávolította a le-
rakódott kormot.

Gázmérgezés a Kun utcá-
ban 
Január 11-én, 7 óra 20 perc-
kor érkezett jelzés ügyele-
tünkre Karcagról, a Kun ut-
cából. A helyszínre érkező 
Mentők tájékoztatása alap-
ján, a lakóépületben 2 fő 
gázmérgezést szenvedett. A 
kiérkező egységek kiszel-

lőztették az épületet, kisza-
kaszolták a gázkészüléket, 
majd felhívták a tulajdono-
sok figyelmét a gázkészülé-
kek átvizsgálásának fontos-
ságára.

Újabb kéménytűz 
Január 21-én, 19 óra 12 perc-
kor kezdet meg a vonulást 
egy gépjármű 6 tűzoltóval 
Karcagra, a Dózsa György út 
egyik lakóépületéhez, ahol a 
kéményben lerakódott ko-
rom gyulladt ki. Szerencsé-
re a tűz nem terjedt tovább a 
födém- vagy tetőszerkezetre. 
A kiérkező egység kéziszer-
számok segítségével a lera-
kódott kormot eltávolította.

Letört ágak veszélyeztették 
a járókelőket 
Január 23-án Karcagra, a 
Kertész József utcába vo-
nult 2 gépjárművel 4 tűzol-
tó, ahol egy nagy méretű fa 
meghasadt ágai veszélyez-
tették a járókelőket, az utca 
forgalmát. A kiérkező egy-
ségek a magasbólmentő gép-
jármű és kézifűrészek segít-
ségével megszüntették a ve-
szélyhelyzetet.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

- Hadd mondjak néhány 
szót az épületről. Az utca-
fronti rész vályogfalazatú, sa-
ras födémű, fa tetőszerkeze-
tű, nyeregtetős ház. Ismere-
teim szerint az 1930-as évek-
ben épült, és lakás, valamint 
üzlethelyiség céljára szolgált. 
A II. világháború utáni álla-
mosításokat követően került 
a Nagykunsági Építőipari 
Szövetkezet tulajdonába, s az 
évek során több épületrészt 
csatoltak hozzá. A cég a bő-
vítéseket általában kimaradt, 
de leginkább bontásból szár-
mazó építőanyagokból oldot-
ta meg, ezért aztán az épület-
részek anyaga a vályogtól a 
kisméretű téglán át a külön-
böző méretű és típusú blokk-
téglákig terjed.

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Munkaügyi Központ 
1993-ban vásárolta meg a te-
lephelyet  a szövetkezet jog-
utódjától, a Nagykunsági 
Fém- és Építőipari Kisszövet-
kezettől. Az épületet átala-
kítással igyekeztünk az ügy-
félfogadásra alkalmassá ten-
ni, ez azonban csak részben 
sikerült. Az állagmegóvásra 
tett erőfeszítéseink ellenére a 
gyenge állapotban lévő épü-
letegyüttes  2005-re oly mér-
tékben alkalmatlanná vált 
az irodai funkciók ellátásá-
ra, hogy folyamatosan keres-
tük a probléma megoldását. 
A falak és a tető rendkívül 
rossz állapota, az elavult fű-
tési és villamossági rendszer, 
a nyílászárók elhasználódá-
sa egyre inkább reményte-
lenné tette az egyszerű felújí-
tást, mint lehetséges megol-
dást. Az 2007. végén készült 
statikai szakvélemény jelen-
tős és megállíthatatlan ká-
rosodásokat állapított meg a 
falazatban és a tetőszerkezet-

ben, és az épületek lebontását 
javasolta.

- Hogyan sikerült megoldást 
találni?

- Mint említettem a Mun-
kaügyi Központ vezetése az 
elmúlt években folyama-
tosan kereste a megoldást. 
2007. végén, a lesújtó sta-
tikai vélemény elkészítését 
követően gyorsultak fel iga-
zán az események, és sike-
rült elnyerni a Foglalkozta-
tási és Szociális Hivatal tá-
mogatását egy új irodaépü-
let építéséhez.

- Milyen forrásból épül fel 
az új kirendeltség? 

- Szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy a beruházás egy jól 
kidolgozott, sikeres pályá-
zatnak köszönhetően az EU 
társfinanszírozásával (TI-
OP) valósul meg, a város 
költségvetését tehát egyetlen 
forinttal sem terheli. Úgy 
gondolom, örülnünk kell, 
hogy ebben a nehéz gazda-
sági időszakban ez a pályá-
zati forrás az Észak-alföl-
di Régióba, pontosabban a 
Karcagi Kistérségbe került 
és Karcag egy új középület-
tel gazdagodhat. Köztudott, 
hogy a város kistérség-köz-
ponti szerepkört lát el. Is-
mereteim szerint e szerep-
kör betöltésében várható-
an egyre több  feladata lesz 
az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Kar-
cagi Kirendeltségének is, hi-
szen a kirendeltség működé-
si területe Kenderest kivéve 
lefedi a kistérség teljes terü-
letét. A szerepkör hatékony 
betöltésének mára már aka-
dályává váltak az adott fizi-
kai elhelyezési körülmények, 
az ügyfélfogadás tárgyi fel-
tételeinek fejleszthetetlen-
sége. Örömmel mondhatom 
azonban, hogy a rossz elhe-
lyezési körülmények ellené-

re kirendeltségünk a hosszú 
ideje folytatott eredményes 
tevékenységért a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumtól 
2008-ban miniszteri elisme-
rő oklevelet kapott.

- Gratulálunk az elisme-
réshez! 

- Köszönöm a kollégáim 
nevében is.

- Az olvasókat bizonyára 
érdekli, hogy milyen lesz az 
új épület. Mondana erről né-
hány szót?

-A Madarasi út 27. szám 
alatti  épületegyüttes teljes 
egészében lebontásra kerül. 
Helyére  kétszintes, korsze-
rű irodaépületet emelnek, 
melyben kulturált körülmé-
nyek között, a korábbinál 
jóval magasabb szintű szol-
gáltatás-nyújtásra nyílik le-
hetőség. Az átadás 2009. no-
vemberében várható.

- Az építkezés ideje alatt 
hol fogadják ügyfeleiket?

- 2009. február 9-től a Dó-
zsa Gy. út 4. sz. alatt (az 
egykori iskolaépületben) te-
vékenykedünk. Kérjük te-
hát az álláskeresőket és a 
munkáltatókat, hogy itt ke-
ressenek minket. Az átme-
neti telephelyet az önkor-
mányzattól béreljük. Ezúton 
is szeretném megköszönni a 
Karcag Városi Önkormány-
zat, különösen dr. Fazekas 
Sándor polgármester úr, és 
Nyester Ferenc irodaveze-
tő úr ez irányú segítségét, 
hisz nagyon gyorsan kel-
lett lebonyolítanunk a bon-
tás és építés engedélyeztetési 
eljárását, és rövid időn belül 
megtalálnunk a kirendelt-
ség megfelelő átmeneti he-
lyét. Reméljük, ügyfeleink is 
elégedettek lesznek az új kö-
rülményekkel. Az átmeneti 
időszakban pedig  megérté-
süket kérjük az esetleges ké-
nyelmetlenségek miatt.

Folytatás az 1. oldalról

Megújul a Munkaügyi Központ épülete

2009. február 16-án (hétfőn) 17 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifj úsági Központban

a Kunok Világtalálkozója 2009 évi rendezvényeihez 
kapcsolódóan

FILMKLUB keretén belül az
ISTEN ŐSZI CSILLAGA című fi lmet vetítjük, mely 
 Karcag városhoz és a Kunsághoz kapcsolódó fi lmek 

bemutatásának I. előadása. 

Karcag Város Önkormányzata,
a Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ és

a Városi Csokonai Könyvtár

a Kunok I. Világtalálkozója program keretében
előadássorozatot szervez

KUN IDENTITÁS, NYELV ÉS EMLÉKEK
címmel,

melyre szeretettel meghívja Önt és érdeklődő barátait.
I. előadás

Dr. Bartha Júlia:
A kunok identitása és ennek keleti háttere

Időpont:
2009. február 4. (szerda) 16.30 óra

Helyszín:
Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ

5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.

Január 27-én a napirend 
előtti hozzászólásokat Ko-
vács Sándor kezdte, és egy le-
vél megírását kezdeményez-
te, amelyet a Miniszterelnö-
ki Hivatal részére küld majd 
el az önkormányzat. A képvi-
selő elmondta, hogy a médiá-
ból, és más forrásokból érte-
sült arról, hogy több telepü-
lés önkormányzata jutott ko-
moly pénzügyi támogatáshoz 
azáltal, hogy hasonló leve-
let írt az említett hivatalnak. 
Volt, aki színházépítésre, volt, 
aki elkerülő út építésére ka-
pott támogatást. Kovács Sán-
dor elmondta, hogy vannak 
itt önkormányzati épületek, 
amelyeken időszerű lenne 
például nyílászárót cserélni, 
vagy egyéb javítási munkákat 
elvégezni. Ha másért nem, 
akkor ezért érdemes megírni 
ezt a levelet. 

Dr. Molnár Sándor szin-
tén napirend előtt emelke-
dett szólásra. Mint elmondta, 
nemrég Izraelben találkozott 
a Nobel díjas Avram Hersh-
koval, városunk díszpolgárá-
val, aki ezúton küldi üdvözle-
tét a képviselő testületnek és 
a város lakosságának.

Az első napirendi pont a 
kihűléses halálesetek megelő-
zése érdekében tett intézkedé-
sekről szólt. Az elmúlt hetek 
fagyos időjárásának idején 
több intézkedésre is sorkerült 
városunkban. Több intéz-
mény és szervezet is részt vett 
ebben a munkában: a Vörös-
kereszt ruhaneművel segí-
tett a rászorultakon, a Szoci-

ális Szolgáltató Központ hos-
szított nyitva tartással vár-
ta a segítségre szorulókat, a 
Polgármesteri Hivatalba, pe-
dig január 5-től január 20-ig 
96 átmeneti segélykérelem ér-
kezett. Tüzelő-, és élelmiszer 
utalványok, valamint gyógy-
szerutalványok is kerültek ki-
adásra. A Városgondnokság 
a külvároson élőket tüzelés-
re alkalmas hulladék fával és 
gallyakkal segíti. Szerencsé-
re elmondható, hogy a hideg 
miatt eddig nem történt ha-
láleset. 

Ezen az ülésen Rózsa Sán-
dor jegyző teljesítményköve-
telményének értékelése is a 
képviselők asztalára került. 
A mindenkori jegyző teljesít-
ményének értékelését törvény 
írja elő, és a testület által el-
fogadott követelmények alap-
ján a polgármester végzi el. A 
végzett munka alapján a 0-
tól 8-ig terjedő skálán Rózsa 
Sándor 7,7-es értékelést ka-
pott, amely kiválónak számít.

Szó esett még a gazdasági 
válság városunkat érintő ha-
tásairól is egy tájékoztató ere-
jéig. Az ülésen jelenlévő Do-
mokos Gyula, a helyi mun-
kaügyi központ vezetője el-
mondta, hogy egyértelműen 
érezhető a válság hatása, pél-
dául a  néhány embert alkal-
mazó mikro-, és kisvállal-
kozások vállalkozások kény-
telenek elbocsátásokat esz-
közölni. A témával lapunk 
bővebben, külön is foglalko-
zik majd a közeljövőben.

Cselényi Csaba 

Testületi ülés
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FARSANGI MOLDVAI TÁNCHÁZ
Nagy Emese vezetésével

Helyszín:
Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ II. emeleti 

díszterem

Időpont:
2009. február 7. (szombat) 19-22 óráig

(a Györff y Néptánc Gála után)

A talpalávalót a debreceni SUGALLÓ zenekar húzza.
A belépés díjtalan!

Tánckörünk tagjai jelmezben jelennek meg.
Kérjük, kövessék példánkat!

A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
támogatásával, 

a Reneszánsz év – 2008 
programsorozat keretein 

belül valósul meg.

idevágó tanulmányokról, a 
katalógus készült. Ezen felül 
elmentem a szóba jöhető in-
tézményekhez: a gimnázium 
könyvtárába, a múzeumba, a 
kutatóintézetbe, és igyekez-
tem a város irodalmáról egy 
minél teljesebb lelőhely-kata-
lógust is összeállítani. Ez volt 
tehát az első olyan munkám, 
amely helytörténettel, hely-
ismerettel foglalkozott. Eh-
hez köthető az első publikáci-
óm, amely 1989-ben A Nagy-
kunság helyismereti irodalma 
címmel jelent meg. Könyv-
tárosként írtam az első Elek 
György néven szignált cikke-
met a századforduló karcagi 
olvasóköreiről valami megyei 
kiadványba. Később a meg-
újult Jászkunságban jelentek 
meg a tanulmányaim.

- A könyvtár után hol foly-
tattad?

- Lehetőségem nyílt, mint 
gyűjteménykezelő, a Györffy 
István Nagykun Múzeumban 
elhelyezkedni. 1992. február 
elsejétől 1993 októberéig dol-
goztam itt. Nagyon jó más-
fél év volt. Rendbe hoztuk az 
időszakos kiállítótermet, fel-
újítottuk és ismét megnyi-
tottuk a tájházat a Jókai ut-
cán. Újra cserepeztük a Faze-
kasház alsóépületét, a múze-
um Kálvin utcai szárnyában  
kutatószobát alakítottunk ki. 
Természetesen számos kiállí-
tás berendezésében  részt vet-
tem és még egy Hangyási At-
tilával közösen készített ki-
csi templomtörténeti kiállí-
tásra is lehetőséget kaptunk 
Nagy Kálmán esperes úrtól. 
A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Levéltár mellett elmen-
tem a Heves megyei, Hajdú-
Bihar megyei írástárakba. 
Szépen gyűlt az anyag. Ekko-
riban  születtek a nagykunsá-
gi parasztvármegyéről, a hó-
doltság korabeli nagykunsá-
gi utakról, vásáros helyekről, 
Szikszai Dániel nagykunsági 
seborvosról készült írásaim. 
Később a 18. századi ártörté-
neti közleményeket is publi-
káltam. Ennek az anyagát a 
Református Egyházközség le-
véltári anyagából sikerült ki-
gyűjtenem. Ezek a dolgoza-
tok segítettek ahhoz, hogy a 
levéltári évkönyvnek azóta is 
munkatársa lehessek. 

- Ez mit jelent pontosan?
- A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Levéltár éves kiadvá-
nya, amelybe a levéltár kér fel 
kutatókat publikálásra. 

- 1993-ban lettél a Karca-
gi Hírmondó főszerkesztője, 
egészen 2003. februárjáig az 
is voltál. Ebben az időszak-
ban lendültél csak igazán be-
le, hiszen számos könyved je-
lent meg, köztük olyan sike-

res kiadványok is, mint az Egy 
város a hátországban, vagy az 
Üdvözlet Karcagról ! – hogy 
csak a legismertebbek néme-
lyikét említsem.

Hol könnyebb kutatni? A le-
véltárban, ahol több ezer ol-
dalt kell átböngészni, vagy 
kinn terepen, házról-házra 
járni, gyűjteni? Ha jól látom 
Karcag történelme kimeríthe-
tetlen számodra, hiszen min-
dig találsz olyan korszakot, 
eseményt, személyt amelyek-
ről, akikről érdemes írni.

- A kutatás eleve azt feltéte-
lezi, hogy a kívánt anyag ös-
szegyűjtéséig sok-sok oldalt át 
kell böngészni, vagy sok em-
bert meg kell kérdezni egy-
egy dologról. De ott volt pél-
dául a 2. világháború hősi 
halottai a névsorának az ös-
szeállítása 1989-1992 között. 
Ehhez felhívást tettünk köz-
zé a Hírmondóban, hogy vá-
rom a hozzátartozók jelzését, 
de külön engedéllyel az anya-

könyveket és az idevonatko-
zó megyei iratokat is átnéz-
tem, és  nagyon sokat beszél-
gettem egykori hadifoglyok-
kal, kortársakkal. Minden 
kutatáshoz érdemes megis-
merni a nyomtatott forrás-
közléseket, visszaemlékezése-
ket, a téma országos irodal-
mát satöbbi. Mindezek mellet 
is nyitva kell hagynom a kér-
dést, mert akárhányszor fu-
tottam is zsákutcába, sose ju-
tott eszembe, hogy ez most 
felesleges és éppen ezért ret-
tenetes és gyötrelmes meg 
hiábavaló volt, hisz a átné-
zett anyagból rengeteget lehe-
tett tanulni. Feltételezem in-
nen van, amit mondtál, hogy 
mindig talál az ember kidol-
gozandó témát. Egyébként a 
régi karcagi levéltár anyagát 
nagyon lelkiismeretesen gyűj-
tötték a 18. század eleje óta. 
Túlélte a város leégését, az el-
ső világháborút, amikor más-
utt sok-sok iratot tölténykészí-
téshez használtak fel, és túlél-
te a második világháborút is. 
Az ötvenes években viszont 
az iratok zömét népgazdasá-
gi hasznosításra a MÉH telep-
re szállították. A tanácsjegy-
zőkönyvek egy része és né-

hány a legrégibb iratok közül 
maradt meg. Ha valami meg-
nehezíti a kutatást az az ilyen 
pusztítás. 

Ami itt helyben kutatható, 
az inkább a közelmúlt törté-
nései, az emlékezet, bizonyos 
események, korszakok még 
élő szereplői. Jó forrás a város 
százharminc éves sajtója. A 
maga 22 éves múltjával a Kar-
cagi Hírmondó is ide sorol-
ható. Az biztos, hogy nagyon 
időigényes munka a kutatás, 
de (vérmérséklettől függően) 
minden formája rendkívül él-
vezetes lehet. Biztosan feles-
leges megjegyezni, hogy egy-
egy dolgozat anyagának az 
összegyűjtése minimum hó-
napokat vehet igénybe, úgy-
hogy maga az írás már csak a 
hab a tortán. 

- Hogy fogadtad a díjat? 
Meglepetésként ért?

- Nagyon kellemes megle-
petés volt. Már december 23-
án értesítettek róla, hogy ide 

ítélték, úgyhogy nagyon szép 
karácsonyom volt.

- Milyen kutatással foglalko-
zol jelenleg, lehet-e már tudni, 
hogy milyen témában publi-
kálsz legközelebb?

- Az említett levéltári év-
könyv idei számába írtam 
meg a határtörténet harma-
dik részét, de még nincs vége. 
Szép nagy határunk van,  lesz 
egy negyedik rész is. Dr. Tóth 
Albert, aki a lektorálta a dol-
gozatot, néhány kiegészítést 
javasolt. A hétvégén ezt fogom 
befejezni. Másrészt Kovács 
Mihály halálának évfordulójá-
ra kértek meg egy összefogla-
ló elkészítésére. Nagy érdeklő-
déssel várom az idén megren-
dezésre kerülő kunok világta-
lálkozóját, amelyet gondolom 
az egész város vár. Bennem is 
megvan a megfelelő várako-
zás azokkal a dolgokkal kap-
csolatban, amelyek ezt a való-
ban egyedülálló alkalmat ér-
dekessé és vonzóvá teszik. No, 
meg az újságban is hozom a 
heti négy-öt cikkemet.

- Köszönöm a beszélgetést, 
gratulálok a díjhoz, és még sok 
hosszú, és sikeres évtizedet kí-
vánok ebben a munkában!

Cselényi Csaba

Megyei díjazott a Hírmondó munkatársa
Folytatás az 1. oldalról Két helyszínen, a Györffy 

István Nagykun Múzeumban 
és a Déryné Művelődési Köz-
pont nagytermében zajlottak 
január 23-án délután a Ma-
gyar Kultúra Napja rendez-
vényei.

A Nagykun Múzeumban 
dr. Nagy Molnár Miklós et-
nográfus, az intézmény igaz-
gatója nyitotta meg Horváth 

Tibor (a Népművészet Mes-
tere) és Horváth Tiborné bőr-
művesek kiállítását.

A Kultúrpalota dísztermé-
ben Kovácsné Kerekes Kata-
lin köszöntője után dr. Faze-
kas Sándor polgármester gra-
tulált e jeles nap alkalmából 
a Magyar Kultúra Lovagja 
címmel kitüntetett dr. Bartha 
Júlia néprajzkutatónak, s az 
ugyancsak ekkor kitüntetett 
Márkus Ilona előadóművész-
nek (J-N-Sz. Megyei Művé-
szeti díj) és Ruzicska Ferenc 
helytörténész-újságírónak (J-
N-Sz. Megyei Közművelődé-
si díj). A magyar kultúrát, a 
kultúra napját dr. Csatári Bá-
lint geográfus, az MTA Al-
földi Tudományos  Intézeté-
nek főmunkatársa méltatta. 
Dr. Csatári Bálint a kunsági 
mezővárosok teremtette érté-
kek méltatása során kifejtette: 

„Azt hiszem, ezek a gyökerek 
azok, amelyek az azóta innen 
nagyrészt szétszóródott egy-
kori mezővárosi paraszt-pol-
gár családok utódaiban már 
csak csodálatos emlékként él-
nek. De élnek. S nagyon fon-
tos elmondanunk, éppen itt és 
most, a magyar kultúra nap-
ján, hogy az a kultúra, amely 
hajdan nemcsak a művésze-

tet, a költészetet, vagy éppen a 
mozit és a színházat jelentette, 
hanem sokkal szélesebb érte-
lemben munkakultúrát, visel-
kedéskultúrát, az erős redemp-
tus közösség által alkotott sza-
bályok épített környezeti kul-
túráját, lakáskultúráját is. Sőt, 
a közösségben való együttélés 
kultúráját, amiben éppen úgy 
benne volt a szolidaritás, mint 
a mezővárosok tehetséges ifja-
inak akár a közösség általi ta-
níttatása, mint követelmény. 
Azt hiszem, ha most, akár a 
legmodernebb kutatói szem-
lélettel és módszerekkel tekin-
tünk rá az egykori itteni világ 
helyi kultúrájára, nincs szé-
gyenkezni valónk.” 

A megemlékezés Koppány 
Mária előadóművész, vala-
mint Blaskó Péter és Bodnár 
Vivien színművészek műso-
rával ért véget.

A magyar kultúra ünnepén
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A karcagi középiskolá-
sok egy csoportja a Rákó-
czi Szövetség Egyesület szer-
vezésében 2009. március 14-
15-én meglátogatja az erdélyi 
Torda városban levő Jósika 
Miklós elméleti líceumot. Ez 
az intézmény magyar tan-
nyelvű középiskola és a múlt 
év szeptemberében alapítot-
ták. Az új intézmény könyv-
tárának bővítéséhez szépiro-
dalmi, ifjúsági és ismeret-

terjesztő könyveket, CD-ket, 
DVD-ket és videó filmeket 
gyűjtünk.

Adományaikat a Szentan-
nai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Gimnázi-
um titkárságán vagy a karca-
gi Borházban (Deák krt.) kér-
jük leadni.

Köszönettel:

Karcagi Rákóczi 
Szövetség Egyesület

Munkácsy totó
- középiskolás és felnőtt korosztály számára -

1. Mikor született Munkácsy Mihály?
1 1744. február 20. 2 1844. február 20. X 1944. február 20.
2. Hogy hívták Munkácsy Mihály édesapját?
1 Lieb Leó 2 Lieb Mihály X Munkácsy Leó
3. Hogy hívták Munkácsy Mihály nagybátyját?
1 Lieb István 2 Munkácsy István X Reök István
4. Munkácsyt nagybátyja milyen inasnak adta?
1 cipész 2 asztalos X szűcs
5. Ki volt az az ismert festő, akit Munkácsy legjobb barátjának tekintett?
1 Szinyei Merse Pál 2 Paál László X Rippl- Rónai József
6. Kinek az özvegyét vette feleségül Munkácsy?
1 Courbet 2 Repin X De Marches
7. Mikor halt meg Munkácsy Mihály ?    
1 1899. május 1. 2 1900. május 1. X 1901. május 1.
8. Ki tekinthető Munkácsy első mesterének?
1 Szamossy Elek 2 Madarász Viktor X Barabás Miklós
9. Melyik az a kép, amelyet 1870-ben mutattak be a párizsi Salonban, s  amellyel Munkácsy 
nagy aranyérmet nyert?
1 „Ásító inas” 2 „Milton” X „Siralomház”
10. Mikor született meg a „Krisztus Pilátus előtt” című festmény?
1 1878 2 1881 X 1883
11. Mi a témája annak a képnek, amelyet Munkácsy az épülő Parlament ülésterme számá-
ra festett?
1 Honfoglalás 2 Államalapítás X Budavár visszavétele
12. Melyik a Krisztus trilógia harmadik darabja?
1 „Krisztus Pilátus előtt” 2 „Golgota” X „Ecce Homo”
13. Ki írt életrajzi regényt Munkácsyról „A nap szerelmese” és” Aranyecset” címmel?
1 Devecseri Gábor 2 Dallos Endre X Dallos Sándor
13+1. Hogy hívták a francia romantikus-realista tájképfestészet telepét?
1 Kolpach 2 Barbizon X Salon
Név: Iskola neve:

Lakcím: Osztály:

A Városi Csokonai Könyvtár műveltségi to-
tót állított össze Munkácsy Mihály születésé-
nek 165. évfordulója alkalmából középiskolá-
sok és felnőttek számára. 

A kitöltött ’szelvényeket’ a Városi Csoko-
nai Könyvtárba kérjük eljuttatni (akár pos-
tai úton, akár személyesen) 2009. február 20-

ig! A helyes megfejtést beküldők között érté-
kes könyvjutalmakat sorsolunk ki. Sorsolás: 
2009. február 27. 15,00 óra. A helyes megfej-
tést és a nyertesek névsorát megjelentetjük a 
Karcagi Hírmondó hasábjain.          

Hangyási Tiborné
Városi Csokonai Könyvtár

Munkácsy totó

Az Arany János Általános 
Iskola felső tagozata január 
22-én a hagyományoktól el-
térően, aktív részvételt igény-
lő projekt formában ünnepel-
te meg a Himnusz születés-
napját.

Az osztályok hat helyszínen 
találkoztak a kultúra egy-egy 
szeletével. Felhasználhatták a 
tanórákon szerzett ismeretei-
ket, logikájukat, kreativitásu-
kat, ügyességüket. Figyeltek 
egymásra, kooperáltak, se-
gítették egymást a feladatok 
megoldásában.

Az ének-zene állomáson 
a zenei totó mellett gyönyö-
rű népdalokat énekeltek. A 
képzőművészeti szekcióban 
magyar művészek festmé-
nyeit rakták ki puzzle-ból. 
A könyvtárban Nobel-díja-
sok adatait gyűjtötték ki le-

xikonokból, s az illemszabá-
lyok ismeretéről is beszámol-
hattak. 

Versekkel foglalkoztak az 
irodalmi állomáson, majd 
a tornateremben bizonyít-
hatták ügyességüket az aka-
dálypályán. Marék Veronika 
könyve alapján varázsképet 
készítettek. Logikájukat moz-

gatták meg a gyufarejtvények, 
a tangram, és még néhány lo-
gikai feladat.

Nagyon jó hangulatban telt 
el a versenyzésre szánt idő, s 
a nyertes 6.z osztály még egy 
filmvetítéssel is bővítheti a 
magyar kultúráról szerzett 
ismereteit.

Molnárné Balogh Éva

Örömteli eseményt ünne-
pelhettek a Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Idősek 
Otthonában Hornyák Imréné 
(Czibere Erzsébet) 100. szüle-
tésnapja alkalmából, aki kivá-
ló egészségi és szellemi álla-
potnak örvend. A hozzátarto-
zók mellett az intézmény va-
lamennyi lakója és dolgozója 
szeretettel köszöntötte a jeles 
napon. A rendezvényen dr. Fa-
zekas Sándor polgármester úr 
a képviselő-testület nevében 

gratulált és a város lakóinak 
jókívánságait adta át a tiszte-
let csokra mellé. Rózsa Sán-
dor jegyző úr a Magyar Köz-
társaság nevében a miniszter-
elnök üdvözletével és a szép-
korúakat megillető oklevéllel 
érkezett. Dr. Zsembeliné Ko-
vács Mária anyakönyvveze-
tő is kedves ajándékkal lepte 
meg az ünnepeltet.

További jó egészséget és 
tartalmas napokat kívánunk.

Magyar Kultúra Napja

Megemlékezés másképpen
100. születésnap

Felhívás

Egy legendás zenekar Kisújszálláson 

PÁL UTCAI FIÚK koncert 
2009. február 7. szombat 21 óra 

Művelődési ház Kisújszállás 
Belépő: 1000 Ft

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!
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2008. december 6-án 9. al-
kalommal került sor a ha-
gyományos „Takács Bálra”. A 
Gyermekünk Mosolya Egész-
séges Gyermekekért Alapít-
vány, és az óvoda szülői szer-
vezete ebben az évben egy ne-
mes célt is felsorolt. A báli 
bevétel nagyobbik részét a Ta-
kács Péter úti tagóvodába járó 
Nagy Pistike gyógykezelésére 
ajánlották fel a szülők, intéz-
mények, vállalkozók és közal-
kalmazottak.

A Szentannai Sámuel Me-
zőgazdasági Szakközépis-
kola, Gimnázium és Kollé-
gium vezetője térítés nél-
kül az ebédlőjét biztosította, 
a konyhai dolgozók munká-
jukkal támogatták a rendez-
vényt, a közalkalmazotti tes-
tület pénzt gyűjtött.

A FIDESZ Karcagi Szer-
vezete 100.000.- Ft-ot adott 
át a beteg kisfiú szüleinek a 
gyógykezeléshez.

Az est jó hangulatáról a mű-
sorban szereplő kitűnő művé-
szek gondoskodtak. Az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusai és növen-
dékei fergeteges összeállítással 
lepték meg a vendégeket.

A vacsorára felszolgált fi-
nom birkapörkölt alapanyaga-
it és a hozzávalókat, valamint 
az elkészítését szülők, nagy-
szülők és vállalkozók önzetlen 
felajánlásából valósultak meg.

Az éjszaka folyamán két al-
kalommal került sor a felaján-
lott értékes tombolatárgyak 
kisorsolására. A hajnalig tartó 
tánchoz a zenét Kovács László 
apuka szolgáltatta. A rendez-
vény bevétele lehetőséget te-
remt a Takács P. úti tagóvodá-
ba fejlesztő eszközök bővítésé-
re és Nagy Pistike gyógykeze-
lésének folytatására. 

Köszönet a példaértékű ös-
szefogásért: Szentannai Sá-
muel Mezőgazdasági Szak-
középiskola,  Gimnázium és 
Kollégium, Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete, Dr. Kapusi Lajos, Dr. Fa-
zekas Sándor, Kovácsné Ke-

rekes Katalin, Kovács Sándor, 
Dobos László, Karcagi Nagy 
Zoltán, Csányi Sándor, Mol-
nár Pál, Gyurcsek János, Pán-
ti Ildikó, Domján Sándor, Ku-
rucz István, Kardos Márton, 
Vízmű Kft. dolgozói, EXPERT 
LM. Bt. (Kálmán Lajos), Kar-
cag Erőforrás Kft. (Kiss Lász-
ló), DEMIFA Kft. Berekfür-
dő, Karcagi Siker Bt., Mur-
co - Gél Bt., Fém - Hőtechni-
ka Kft., Karcagfa Kft., Konczi 
Ferenc, Szarka Lászlóné, Gu-
lyás Ferencné, Tanka István 
(zöldség nagykereskedés), Ke-
rekes László (Kerekes cuk-
rászda), id. Szabó Mihály és 
családja, Szopkó László, Kar-
dos Kft. könyv kis- és nagy-
kereskedés, NOVUM könyv-
kereskedés, Kerekcipó Kft., 
Natur – komfort függöny la-
kástextil, Takács József, Kó-
ródi Tünde, Csokonai úti tag-
óvoda apraja – nagyja, Kardos 
Péter, Farkas Sándor vállal-
kozó, Lajtos István, V. Szabó 
Tamás, Magyar Ildikó, Papp 
Tibor, Madar Gyula, Kóti Ká-
roly, Nagy Zoltán, Kovács Ró-
zsa (fodrász), Némethné Ken-
tési Mária, Balogh Lőrinc, 
Varjú Mátyás (kovácsmester), 
Éliás János, Simon Istvánné, 
Mándoki Ferencné, Mészá-
ros Istvánné, Barkóczi Zol-
tán, Laboncz Lajosné, Kom-
panek Istvánné, Bőr Sándor-
né (fodrász), Bőr Sándor, Ba-
logh Sándor, Illés Tóth József, 
Hajdú Erika, Betánia Gyógy-
szertár, Nagy Imre (TETRA-
PEN), Flóra virág és ajándék-
üzlet, Takács Margó,

Műsor támogatói:
Erkel Ferenc Alapfokú Mű-

vészoktatási Intézmény peda-
gógusai és növendékei, Feren-
czi Béla, Bartha András, Né-
meth Lehel, Kovács László, 
Kunhegyesi népdalkör, Zagy-
va Gyula

Tapasztó Lajosné
tagóvoda-vezető

Kardosné Szilágyi Anikó 
SZMK elnöke

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Adó 1 % felajánlás

„A közegészségügy nem egyes különálló személyek ügye, 
hanem az egész nemzeté…” (Kátai Gábor)

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója, 
iparűzési adója 1 %-ával támogassa a Kátai Gábor 

Alapítvány működését. 

Támogatásával Ön is részese lehet annak, hogy a karcagi 
Kátai Gábor Kórház műszerezettsége, felszereltsége maga-
sabb színvonalú legyen, mindannyiunk jobb egészségügyi 
ellátása érdekében.

Adószámunk: 19221128-2-16.
Alapítvány kuratóriuma  

A Karcag Belgyógyászatáért Alapítvány 2007-ben 
659.442 Ft-ot kapott a lakosságtól a SZJA 1 %-ból történő 
felajánlásból. Ezen összeget teljes egészében a kórház re-
konstrukciója kapcsán felmerült osztályos fejlesztésre for-
dítottuk.

Kérjük támogassanak a továbbiakban is bennünket.
Adószámunk: 18824065-1-16

Kérem, személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák 
a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet.

Adószámunk: 18840540-1-16
Egyesületünk 2006. május 29-én alakult. Működésünk 

célja a várost szerető erők összefogása, a várostörténeti, 
építészeti, környezetvédelmi és természeti értékeinek meg-
óvása, szépítése. 

Támogatásukat előre is köszönjük.
Györfi Sándor

elnök

Köszönet

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a személyi jövedelemadó – 148.967 Ft – és az 
iparűzési adó – 106.192 Ft – 1 %-ával támogatták egyesü-
letünket. A befolyt összeget – a 2009. évi költségvetési terv 
alapján – szakmai lovas képzésekre fogjuk felhasználni, 
egyesületünk fejlődése érdekében. Szíves felajánlásaikra a 
jövőben is számítunk!

Bene Sándor
 elnök

„Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület

1958-ban, a tanév végén 64 diák végzett a 
Fiúiskola, később Györffy István Általá-
nos Iskolában. A végzős évfolyamnak az el-
telt fél évszázad alatt soha nem volt találko-
zója, úgyhogy a most megszervezett alkal-
mon alig volt elég az egyetlen szervező leve-
zette háromórás osztályfőnöki óra, amelyen 

a 64 tanulóból 25-en voltak jelen. A közös 
ebéd és a kötetlen beszélgetés estig tartott. 
Mindenki remekül érezte magát, s a végzett 
öregdiákok abban bíznak, hogy legközelebb 
hamarabb lesz találkozó.
Ezúton is köszönjük a szervezők munkáját!

Cséti Imre 

A Kátai Gábor Kórház 
I. sz. Belgyógyászati 

Osztályának 
Fejlesztésére létrehozott 

Alapítvány 2007. évi 
közhasznú jelentése

Nyitó készlet:
Bank: 1.374.407 Ft
Pénztár:    267.913 Ft
Összesen: 1.642.320 Ft

Bevételek:
Adományok:     1.300 Ft
Kamatbevétel:     8.560 Ft
SZJA 1 %: 659.442 Ft
Cég.támogatás: 260.000 Ft
Iparűzési 1 %:   32.722 Ft
Összesen: 973.724 Ft
Kiadások:
Anyagbeszerzés:    269.736 Ft
Kiküldetés:      51.702 Ft
100 e Ft alatt besz.: 93.867 Ft
Bank ktg.:      21.534 Ft
100 e Ft feletti besz.:    
584.940
Irodaszer:      67.944 Ft
Egyéb szolg. ktg.:    667.744 Ft
Összesen: 1.757.467 Ft

Záró pénzkészlet:
Bank: 826.026 Ft
Pénztár:   32.551 Ft
Összesen: 858.577 Ft

Segítségnyújtás 
összefogással

FIGYELEM!
Könyvkiárusítás a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban

A nagy sikerre való tekintettel továbbra is folytatódik a Déryné Művelődési és Ifjúsági  
Központban található Tourinform Irodában (Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7. tel.: 59/503-225) a 
Karcagi Kalendárium kiárusítása kedvezményes áron.

Az alábbi kötetekből válogathatnak a Kedves Érdeklődők:
Karcagi Kalendárium 1999  20.- Ft
Karcagi Kalendárium 2001  20.- Ft
Karcagi Kalendárium 2002  50.- Ft
Karcagi Kalendárium 2003 100.- Ft
Karcagi Kalendárium 2004 100.- Ft
Karcagi Kalendárium 2005 100.- Ft
Karcagi Kalendárium 2006 200.- Ft
Karcagi Kalendárium 2007 200.- Ft
Karcagi Kalendárium 2008 400.- Ft

Itt az alkalom, hogy beszerezze a hiányzó Kalendáriumokat!
Akciós ajánlatunk a készlet erejéig tart!
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen 
háromszobás III. emele-
ti 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 ut-
ca 11. sz. alatti ház eladó. 
Tel.: 59/401-207.
Karcagon a Kálvin u. 15. 
sz. alatti összes közművel 
ellátott építési telekingat-
lan eladó. Tel.: 06/20-916-
1192.
Karcag főtéri lakás hosszú 
távra kiadó. Tel.: 06/30-
507-2187.
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.
Karcag központjában tég-
laépítésű társasházban 
a 3. emeleten 55 m²-es, 
erkélyes, gázfűtéses, ká-
beltévés, bútorozott la-
kás hosszú távra kiadó. 
30.000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06/30-410-0888.
3 szobás ház + nappalis, 
udvarral, garázzsal eladó 
vagy budapestire, esetleg 
környékére cserélhető. 
Tel.: 06/30-245-7897.
Karcag, Ady E. u. 54. sz. 
alatti társasházban utca-
fronti első lakás sürgősen 
eladó a hozzátartozó mel-
lékhelyiségekkel: padlás-
feljáró, szenes, malacól, 
tyúkól és a hozzátartozó 
kertrésszel. Érd: ugyanitt 
a 2-es ajtónál és telefo-
non: 06/30-682-9751.
G a r á z s  e l a d ó  K g . , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. 
Tel.: 06/30-546-4990.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. 
alatti családi ház gáz-
, központi fűtéses + cse-
répkályha beépítve mind-
két szobába eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
Karcag, Táncsics krt.-i IV. 
emeleti, 2 szobás, felújí-
tott, erkélyes lakás új nyí-
lászárókkal, hőszigetel-
ve sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-583-3910.
A főtéren I. emeleten 2 
szobás,  bútorozatlan 
üres lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 59/312-679 v. 
06/20-327-5719.

Vegyes
T r a n s z c e n d e n t á l i s 
Meditáció! Tartós világ-
béke megvalósítása. Tel.: 
06/59-313-284 www.tm-
hirek.hu

Eladó 120 l-es fagyasztó 
szekrény, 2 fotel, ágyne-
műtartó, dohányzó asz-
tal, függöny karnis, egy 
80 éves fa bölcső. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Télikabátok, bundák, 
dzsekik, pulóverek (40-46 
méret, férfi-női) olcsók el-
adók. Tel.: 59/311-477.
„Hull a hó és hózik!” Hulló 
faleveleket összegyűjtve 
már a hópihéket is várhat-
ja cirok és vesszőseprűim-
mel. Kapható a karcagi pi-
acokon vagy a Takács P. 
utca 9. sz. alatt Jani bá-
csinál.
Eladó 4 db Dunlop au-
tógumi M+S új; elektro-
mos ablakemelő; meg-
unt sok jó állapotú fér-
firuhák; 43-as western 
csizma; biblia; 100 éves 
keresztény énekeskönyv; 
Jókai: Lélekidomár I-II. kö-
tet 100 év 1914; katona 
jelvény és sok más. Tel.: 
06/30-995-6929.
ELEGANT DIVATÜZLET 
ajánlatai: téli és átme-
neti kabátok; blézerek; 
nadrágkosztümök; nad-
rágok; kardigánok; puló-
verek; estélyi ruhák; kok-
télruhák; bolerók; stó-
lák; táskák; kiegészítők. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-12 óráig, 13-17 óráig, 
szombaton: 9-12 óráig.
Alig használt Bioptron Pro 
1 lámpa tartozékokkal 
együtt jó állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-517-2434.
Szoba és konyhabútorok, 
rekamiék, fotelok, 3 ajtós 
szekrény, gáztűzhely, var-
rógép, asztalok eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
200 l-es hűtő és egy 150 
l-es hűtőszekrény; mosó-
gép; centrifuga; 28-as női 
kerékpár; Camping ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-
892.
Használt női szövetka-
bátok, blézerek; férfi öl-
tönyök, nadrágok olcsón 
eladók. Tel.: 06/30-403-
5320.
Hajdú centrifuga, kis sú-
lyú hússertés, 20-as le-
ány Mountainbike kerék-
pár eladó. Tel.: 06/30-566-
8044.
Szieszta kályha, hordoz-
ható cserépkályha, cse-
répkályha ajtók, centrifu-
ga, keverőtárcsás mosó-
gép, 40x40-es pala, kúp-
pala, konvektor, 220 V-os 
180 A-os CO-hegesztő, 
220 V-os levegő kompres-
szor, használt ajtók, abla-
kok; új üstház, színes te-
levízió, 30 l-es akvárium, 
mezőgazdasági tárcsala-
pok, gépkocsi fém lökhá-
rító eladó. Tel.: 59/312-
679. 

Jó állapotban lévő, 3 
funkciós (sport, mély, 
mózeskosár) babakocsi 
eladó. Tel.. 59/312-204.

Állat
Sziámi kandúrt keresek 
fedeztetés céljából vagy 
megvételre. Tel.: 06/70-
776-4575.

Beagle kiskutyák oltva, 
féregtelenítve eladók. 
Tel.: 06/70-776-4575.

3 hónapos hófehér kis-
kut yát  fekete fülek-
kel jó gazdi elviheti. Tel.: 
59/300-515.

Németjuhász kiskutyák, 
jó házőrző felnőttek; 
gyöngytyúk; kacsa; liba; 
csirke eladók. Tel.: 06/30-
393-3343.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasz-
nálású jelzáloghitel akár 
jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korre-
petálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, ház körü-
li munkát vállalok. Tel.: 
06/30-453-0346.

Jól szituált nyugdíjas, 49 
éves nő nyugdíjkiegészí-
tésként bármilyen mun-
kát elvállal. Mosás, főzés, 
varrás, takarítás, bevásár-
lás, esetenként orvoshoz 
szállítás. Érettségi, keres-
kedelmi végzettség, szá-
mítógép ismerettel, jo-
gosítvánnyal, kocsival 
rendelkezem. Aki tud, 
kérem segítsen mun-
kát találni a megélheté-
semhez. Tel.: 06/30-624-
5007. U.itt mechanikus 
oszlopos Singer bőrvar-
ró eladó.

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.

Babette motorkerékpárt 
keresek megvételre. Tel.: 
06/30-862-4976.

Javításra szoruló Romet 
motor eladó. Tel.: 06/30-
570-8375.

Apróhirdetés Fiú röplabda

Nagyszerű sporteredményt 
értek el a Gábor Áron Gim-
názium fiatal röplabdázói, 
akik január 24-én, a diák-
olimpiai országos elődöntő 
V-VI. korcsoportjának egyik 
helyszínén, Debrecenben a 
3. helyen végeztek, és újabb  
bronzéremmel gazdagítot-
ták az iskolai éremkollekci-
ót. Az elért eredmény azért 
számít kiemelkedőnek, mert 
ezt a bronzérmet gimnáziu-

munk fiú csapata az igazolt 
játékosok versenyében érte 
el, nem pedig amatőr kate-
góriában. Azt pedig minden-
ki tudja, hogy igazolt játékos 
nincs a gimnázium csapa-
tában, a legtöbb fiú 1-2 éve 
röplabdázik csupán, s ebben 
a kategóriában nehéz kijut-
ni a megyéből, mivel irreá-
lisnak számít a komoly röp-
labdahagyományokkal bí-
ró kunhegyesi vagy szolno-
ki csapatok elleni küzdelem. 
Úgy látszik, hogy ez az év vi-
szont ilyen szempontból sze-

rencsésnek számít, ez a „röp-
labda éve” a gimnáziumban, 
hiszen csapatunk minen pa-
pírformát felrúgva megyei 2. 
helyezettként jutott ki az or-
szágos elődöntőre az igazolt 
játékosok versenyében, ahol 
érmet is szerzett. Az orszá-
gos elődöntőt a megyei selej-
tezők és a megyei döntő mér-
kőzései előzték meg, eredmé-
nyüket ugyancsak most kö-
zöljük:

I. Megyei selejtező (Kar-
cag): 

1. Karcag GÁG - Kisújszál-
lás Móricz 3:0. 2. Kunhegyes 
Nagy László - Karcag GÁG 
3:0. 3. Karcag GÁG - Tisza-
földvár Hajnóczy 3:0

II. Megyei döntő (Kunhe-
gyes):

1. Karcag GÁG - Szolnok 
Verseghy 3:2. 2. Kunhegyes - 
Karcag 3:0.

A megyei döntő végered-
ménye: 1. Kunhegyes 2. Kar-
cag 3. Szolnok Verseghy 4. 
Szolnok Gépipari.

III. Országos elődöntő 
(Debrecen):

1. Karcag - Kecskemét Szé-
chenyi 3:0. 2. Nyíregyháza 
Krúdy - Karcag 3:2. 3. Debre-
cen Fazekas - Karcag 3:0.

Az országos elődöntő vég-
eredménye: 1. Debrecen 2. 
Nyíregyháza 3. Karcag 4. 
Kecskemét.

A 3. helyezett csapat tagjai: 
Vígh Zsolt, Háló Zsolt, Kun 
Csaba, Andrási Bence, Nagy 

Attila, Halász Richárd, Kozák 
János, Budai Csaba, Csináth 
Ádám, Futó Tamás, Gyökeres 
Árpád, Székely András, Osz-
lánczi Máté. 

A diákolimpiai küzdelmek 
folytatódnak hamarosan az 
V., illetve az Amatőr Röp-
labda V-VI. korcsoportjai-
ban. Reméljük, újabb sikerek-
ről tudunk majd beszámol-
ni. Gratulálunk a fiúknak az 
elért eredményekhez!

Major János
szaktanár, edző  

Harmadik hely az országos elődöntőn

Örömmel tájékoztatlak 
benneteket, hogy a „LÉPÉ-
SEK” program keretében ki-
képzett Esélyegyenlőségi 
koordinátorok 2009. január 
5-től megkezdték munkáju-
kat. Békés, ill. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében ezt a mun-
kát (örömünkre) a tagság na-
gyobb része előtt jól ismert 
Nász Margit, diplomás koor-
dinátor végzi.

Feladata: segítségnyújtás 
a diszkriminációs panaszok 
megfogalmazásában; infor-
mációnyújtás, felvilágosítás; a 
jogokkal kapcsolatos tájékoz-
tatás; szükség esetén konzul-
táció a szakértőkkel; alterna-
tív megoldások és párbeszéd 
elősegítése; közreműködés a 

diszkriminációs problémák 
megoldásában; diszkriminá-
ciós esetek nyilvántartása.

Nász Margit elérhetősége: 
tel.: 06/70-380-2116. E-mail: 
naszmargit@freemail.hu.

Későbbi egyeztetés alapján, 
meghatározott időben, egy 
hó végi csoportgyűlésre meg 
kívánjuk hívni a lehetőségek 
jobb megismerése érdekében. 
Az időpontot a hóvégi cso-
portgyűléseken fogjuk ismer-
tetni. Az ügy fontossága mi-
att kérek minden sorstársa-
mat, hogy saját érdekében ér-
deklődjön és vegyen részt a 
csoportgyűlésen. Az időpont-
ról a faliújságon is tájékoztat-
lak benneteket.

Ne feledjük: amit tudsz, azt 

nem veheti el tőled senki, de 
bármikor hasznát veheted! 
Élj a lehetőséggel, ha maga-
don nem akarsz segíteni, bárki 
akar, nem tud igazán segíteni.

A kényszerszüneteltetés 
után az ügyeletet 2009. feb-
ruár 12-én újra beindítjuk, a 
szokott időben, csütörtökön-
ként 9-11 óráig. Ekkor lehet-
séges a tagdíj befizetése, amit 
kérünk mindenkitől.

Űrlapot és tájékoztatást 
adunk az idei üdülési csekk 
igényléséhez!

Kérlek, figyeld rendszere-
sen a faliújság tájékoztatását, 
a saját érdekedben.

Sorstársi tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

Sorstársak
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Január 30. péntek
 A zsaruk 

becsülete
 Feliratos amerikai krimi
Január 31. szombat
 Amikor megállt 

a föld
 Amerikai kalandfilm
Február 3. kedd
 Ausztrália
 Amerikai-ausztrál 

romantikus kalandfilm
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Anyakönyvi hírek
Születés

Tóth Zsuzsanna – Pányi 
László
Kg., Fürst S. u. 64.  László
Molnár Margit Enikő – 
Tóth István
Kg., Deák krt. 9. 
 Enikő Virág
Ruskó Erika – Nagy Gábor 
Robin
Kg., Bocskai u. 4.  Sára
Nagy Veronika – Sebők Já-
nos
Kg., Petőfi u. 22.  Veronika

Halálozás
Hajdú László
 Kg., Bercsényi u. 33. 

(1925.)
Id. Csepregi János
 Karcag (1927.)
Bartha Mihály Imre
 Kg., Kuthen u. 102/a. 

(1942.)
Kirják Mátyásné (Szűcs Ju-

lianna)
 Karcag (1926.)
Nagy Imréné (Takács Juli-

anna)
 Kg., Kinizsi u. 28. (1921.)
Varga Albert
 Karcag (1930.)
Botos Imréné (Pintér Erzsé-

bet)
 Kg., Csokonai u. 62. 

(1941.)

2009. január 30. péntek, 
szombat, vasárnap, 
hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett találkozó 2. 

rész
18.50 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Jó tanulók köszöntése 
 20.10 A Magyar Kultúra Napja 

2009

2009. február 3. kedd, szerda
18.00 Műsorajánlat
18.05 A Hit szava – római kato-

likus szentmise
19.05 Megyei tükör –magazin
19.30 Jöjjetek hozzám, refor-

mátus istentisztelet
20.30 Nótacsokor

2009. február 5. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Mazsorett találkozó 2. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Szabó Zoltán
 Téma: újabb állomás a 

Leader pályázatoknál
 Karcagi hírek
 Termálvíz kísérőgázzal 

történő fűtés
 Szénmonoxid mérge-

zés…
 Ipari Park támogatási 

szerződés aláírása
 Új vetőgép a Szentannai-

ban
 Háttér
 Vendég: Márkus Ica
 20.10  0sÖnkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

SPORT
Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

16

Dolby Kábeltelevízió és Internet hibabejelentés: 
06 (52) 273-370 1-es menüpont választásával 
Ügyintézés: 06 (52) 273-370 2-es menüpont választásával 
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Január 20-án a déli órák-

ban ismeretlen személyek egy 
helyi idős férfi házánál ma-
gukat önkormányzati dolgo-
zónak kiadva jelentek meg. A 
házba bementek, pénzt kér-
tek, mire az idős ember 30 
ezer forint készpénzt adott át. 
Amikor távoztak, a sértett ki-
kísérte az idegeneket, azon-
ban az egyik ismeretlennek 
„eszébe jutott, hogy a tollát 
bent hagyta a házban”, ezért 
visszament oda, majd távoz-
tak. Amikor a sértett bement 
a házába, akkor észlelte, hogy 
az a zacskó, amiben a megta-
karított pénze volt, eltűnt. Az 
összes kár 660 ezer forint.

Ismételten felhívjuk a la-
kosság figyelmét arra, hogy 
idegen személyt ne engedje-
nek be a lakásukba! Aki ha-
tóság képviselőjének adja ki 
magát, attól kérjenek igazol-
ványt, hogy ilyen és ehhez 
hasonló esetek ne fordulhas-
sanak elő.

Nem kellett bajlódnia a fa-
kivágással annak az ismeret-

len személynek, aki 17-e és 
20-a közötti időben a NEFAG 
RT. által üzemeltetett Cseme-
tekertből összesen 140 q kivá-
gott, rönkökben tárolt tölgy-
fát tulajdonított el 227 ezer 
forint értékben.

Január 23-án jelentette be 
egy helyi lakos, hogy inter-
netes („vatera-oldal”) licitá-
lás alkalmával vásárolt 3 pár 
Puma cipőt, azonban hiába 
utalta át a 20.210 Ft-os vétel-
árat az ott megadott számla-
számra, az eladó nem küldte 
el részére a cipőket.

Január 24-e 22:00 és 25-e 
10:30 óra közötti időben is-
meretlen személy egy lakó-
tömb körbekerített udvarán 
lezárt állapotban parkoló sze-
mélygépkocsi jobb oldali első 
ajtóablakát és hátsó szélvédő-
jét törte be, és a csomagtartó-
ból 120 ezer forint értékben 
szeszes italokat tulajdonított 
el. A rongálási kár 10 ezer fo-
rint.

Január 30. péntek
Berek – Kiss A. úti

Január 31. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Február 1. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Február 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Február 3. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 4. szerda
 Betánia Széchenyi sgt.

Február 5. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Február 6. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

A hétvégén szolnoki meg-
hívásnak tett eleget az U-11-
es és az U-9-es labdarúgó csa-
pataink. A 9 évesek minden 
mérkőzésüket szoros ered-
ménnyel zárták, s így a 4. he-
lyen végeztek.

Eredmények: Karcag - 
Lurkó Focimánia 0:2, Karcag 
– Rákóczifalva 0:1, Karcag – 
Martfű 1:1, Karcag – Tószeg 
1:0.

A torna legjobb kapusa 
Binder Ciprián (Karcag) lett!

A csapat tagjai: Binder C., 
Ruszó A., Tóth G., Karsai B., 
Szabó F., Kiss L., Farkas L., 
Balajti J., Csontos Gy., Antal 
A., Molnár J., Sipos R.

A 11 éves fiataljaink tet-

szetős, magabiztos játékkal 
győzték le ellenfeleiket, mely-
nek meglett az eredménye: 
megszerezték az első helyet, s 
a vele járó kupát.

Eredmények: Karcag - 
Lurkó Focimánia 1:0 G.l: Ter-
jék P., Karcag – Martfű 1:0, 
g.l.: Kapitány M., Karcag – 
Tószeg 1:0 g.l: Kapitány M., 
Karcag – Rákóczifalva  3:0 
g.l: Kapitány M., Nábrádi K., 
Bencsik Z.

A torna gólkirálya Kapi-
tány Márkó (Karcag) lett.

Csapat tagjai: Ferenczi K, 
Terjék P, Nagy I, Nábrádi K, 
Karas L., Örsi I, Kapitány M, 
Bencsik Z. 

Tornagyőzelem Szolnokon

Karcag – Kunmadaras 1:2 
(0:2)

Karcag, Technikum pálya, 
50 néző. Jv.: Balogh

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L., Bujdo-
só, Balogh R., Nagy R., Szabó 
D., Kardos, Sindel.

Cserék: Domokos R., Raj-
csányi, Borsi, Kökösi

Edző: Varga János
Góllövők: Varga L., ill. Bro-

da (2)

Karcag – Karcag II. 9:1 
(3:1)

Karcag, Technikum pálya, 
50 néző. Jv.: Móga I.

Karcag: Kőrösi, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L., Domo-

kos R. Varga J., Nagy R., Raj-
csányi, Bujdosó, Békési

Cserék: Móga, Tóth K., 
Kály, Balla S.

Edző: Varga János
Karcag II.: Bézi, Antal, Ke-

lemen, Szabó, Barna, Kovács 
Z., Kovács Cs., Gazsovics, Bí-
ró Cs., Laboncz, Oláh

Edző: Garáz Péter
Góllövők: Békési (3), Buj-

dosó (2), Orosz (2), Lévai, Do-
mokos R.

Legközelebb január 31-én 
(szombaton) 11 órakor Sárrét-
udvari lesz az ellenfél a Tech-
nikum pályán. Február 4-én 
(szerdán) Tiszabura lesz az el-
lenfél 16 órakor a Technikum 
pályáján.

Bosnyák Imre

Előkészületi mérkőzés

Kirakat – ilyenek vagyunk 2009.
Bemutatkozási lehetőség 3-99 éves ifj ak és örökifj ak részére
• művészeti-, képzőművészeti-, kézműves munka, alkotás 

kiállítása, bemutatása;
• fényképek, gyűjtemények kiállítása;
• saját tervezésű ruhák bemutatója;
• színpadi produkció, előadó művészet (ének, tánc, 

színjátszás, torna stb.)
• egyéb saját ötleteket is várunk.

Műsoridő: maximum 5 perc.
Jelentkezési határidő: 2009. február 13.

Kiállítási tárgyak leadási határideje: 2009. február 20.
Kiállítás megnyitó és gála: 2009. február 27. 1600 óra
Várjuk a csoportok és egyének jelentkezését a Déryné 

Művelődési és Ifj úsági Központ I. emeleti irodájában, vagy 
az 59/503-224-es telefonszámon, illetve a 

czagika@derynekarcag.hu címen.


