
Amint kiderült, a régi 
Munkaügyi Központot, ame-
lyet a cég egy hétvége alatt 
ürített ki és adott át az enyé-
szetnek, a Nagykun Környe-
zetvédelmi Kft. kapta meg 
végelbánásra, azaz lebontásra 
és az üres telek átadására. A 
Kft. nagy szorgalmat tanúsít 
az ügyben. A régi épületből 
kedden már csak a falak áll-
tak, amúgy se tető, se nyílás-
zárók. Mivel „hazai” cég vég-

zi a bontást, az arra alkalmas 
építőanyag és a hasznosítható 
berendezések újra felhasznál-
hatók lesznek ott ahol szük-
ség van rájuk, az arra meg-
felelő bontási törmeléket pe-
dig ledarálják és különböző 
útalapépítések alapanyaga-
ként áll  majd rendelkezés-
re. A bontási munkák várha-
tóan a hó végére befejeződ-
nek, s márciusban már bizo-
nyára felvonulhat az építtető 
megbízását elnyerő vállalko-
zó is. Azután szorgos munka 
következhet, hiszen – már ír-
tuk – november közepére te-
szik az új épület elkészülését, 
s ha a tervek rendben men-
nek, már az idén ott fogad-
hatják az ügyfeleket.

A Földműves Szövetke-
zet étterme hosszú ideig je-
les hely volt a városközpont-
ban, de korántsem bírta 
olyan sokáig, mint nagy előd-
je, a Morgó. A belvárosi étte-
rem épületét tavaly tüntették 
el, helyén a CO-OP Star Zrt. 
950 négyzetméteres üzletet 
és 18 négyzetméteres parko-
lót építtet. A munka egész té-
len át folyt, ennek megfelelő-
en a terv szerinti készültség-

nél tartanak. Joggal feltéte-
lezhető, hogy nyár közepére 
itt is befejeződik a kivitelezés, 
sőt az épület előtti járdasza-
kasz is meg fog újulni.

Egy közbevetés: a Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola terü-
letén felépíteni szándékozott 
új gimnázium tervrajzait még 
tavaly mutatta meg Gyökeres 
Sándor igazgató úr. Ebben a 
dologban a múlt év végén két 
– részvételi és ajánlattételi – 
szakaszból álló közbeszerzé-
si eljárást indítottak. Az első 
szakaszban hat vállalkozó je-
lentkezett, de a második sza-
kaszra már csak négyen nyúj-
tották be tényleges ajánlatu-
kat. A pályázatok értékelése 
folyamatban van, eredmény-

hirdetés február 18-án várha-
tó. Ezt követően szerződéskö-
tés történik és március elejé-
vel akár a munkák is elkez-
dődhetnek. A közbeszerzési 
eljárás értelmében a jövő év 
tavaszára kell az új gimnázi-
umnak elkészülnie.

A Morgó csárda épületéről 
már egy másik Morgó csár-
dára való levert tapasztást, 
elporlott vályogot, sittet, ra-
macsot és szutykot hordtak 
ki az útfélre – előnyére, mert 
tavaly ősz óta a vén épü-
let mintha bizalomgerjesz-
tőbb és stabilabb képet mu-
tatna. Nem véletlenül. A múlt 
év végén megkezdett meg-
erősítési munkákat a tető tel-
jes felújítása követte. A tető-
nek már csak a kémény híja 
van, azokat kell átépíteni. Be-
lülről leverték a teljes vakolat 
80-90 százalékát és visszava-
kolás is jócskán történt. A hí-
res-nevezetes pince felújítása 
kb. 70 %-ban megtörtént. Eb-
ben többek között téglabur-
kolatot kapott az aljzat és a 
belvízelvezetést is megoldot-
ták. A pince funkciója a ké-
sőbbiekben a raktározás lesz, 
az épületet az önkormány-
zat ugyanis a régi funkciónak 
megfelelően kívánja haszno-
sítani, de még nem tisztázott, 
hogy alkalmi események-
re, vagy másképp. És hát van 
még munka bőven, úgyhogy 
az ottani dorbézoláson is rá-
érünk még gondolkodni.

Elek György 
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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)

Február 12-én mind össze 
tizenegy napirendi pon-
tot tárgyaltak a képviselők, 
azonban ez az ülés a 2009. 
évi városi költségvetésre vo-
natkozó rendelet-tervezet 
előterjesztése miatt közmeg-
hallgatással egybekötve zaj-
lott. Menetközben jóformán 
csak képviselői hozzászólá-
sok hangzottak el, de egy ré-
toldali lakos mégis csak szó-
lásra emelkedett. Körzete la-
kóinak nevében arra kérte a 
testületet, hogy támogassa 
egy készenléti rendőrőrs lét-
rehozását, mivel, mint mond-
ta, a környéken olyan mér-
tékben megnőtt a bűnözés, 
hogy már nincs olyan ház, 
amelynek ne lennének rácsok 
az ablakain. 

A költségvetés kapcsán, dr. 
Fazekas Sándor polgármes-
ter a bevezetőjében elmondta, 
hogy az általános gazdasági 
helyzet miatt, most egy vissza-
fogottabb költségvetés került 
beterjesztésre. Megemlítette, 
hogy a Bokros-csomag, és a 
konvergencia program idején 
is volt már hasonló helyzet, 
ennek ellenére nem tartalmaz 
működési hitelt, nincs benne 
plusz adóteher, és elbocsátáso-
kat sem tartalmaz. 

Kurucz István, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke kiemelte, 
hogy az állami finanszírozás 
ebben az évben sem biztosít 
elég forrást az önkormányzati 
intézmények működtetésére, 

tehát ez is plusz terhet jelent 
a költségvetésnek. Ettől füg-
getlenül lesznek és folytatód-
nak beruházások és felújítások 
a városban. Mint elmondta, a 
kevésből úgy lehet többet csi-
nálni, ha a pályázati lehetősé-
geket kihasználjuk, és önerőt 
biztosítunk hozzá.

Az írott anyagban az idei 
költségvetés bevételi főössze-
gét 9.072.108 ezer forintban 
határozták meg, míg a kiadá-
si oldalt 8.942.960 ezer forint-
ban.

Ezen az ülésen a testület Ró-
zsa Sándor részére főjegyzői 
cím adományozását javasol-
ta, mely javaslatot elküldik az 
Észak-alföldi Regionális Ál-
lamigazgatási Hivatalhoz. Az 
indoklás szerint Rózsa Sándor 
jegyző végzett munkája, szak-
mai hozzáértése, felkészültsé-
ge alapján méltó a főjegyzői 
cím adományozására. Minősí-
tése: „kiválóan alkalmas”.

A napirendben szerepelt 
egy tájékoztató a Délibáb utca 
– Jókai utcától a Malom utcá-
ig terjedő szakaszának állapo-
táról. Ezen a környéken a Víz-
társulat és az Örlőmalom ke-
rítésén kívüli területet vala-
ki törmelékkel tölti fel. Ennek 
következtében az úttest sáros, 
és a terheléstől károsodott is. 
Mivel az ülés napjáig a sárfel-
hordás még látható volt, a tes-
tület nem fogadta el a tájékoz-
tatót.

Cselényi Csaba

A tervek szerint haladnak 
az építkezések

Az eddig tavaszias napsütéssel és mínusz tizenfokos hideg-
gel, illetve gyorsan távozó havazással váltakozó tél sem állí-
totta meg a jórészt még tavaly kezdett, illetve tavaly elhatá-
rozott építkezéseket. Nincs egy hónapja, hogy megírtuk az 
elképzeléseket, s mára alig maradt a régi Munkaügyi Köz-
pontból. Az áruház mögött/mellett a szépen növöget egy új 
üzlet, s mostanra úgy tűnik, a Morgó csárda halotti torát is 
elhalaszthatjuk egy időre. Mindezek a megfigyelések indo-
kolták azt a beszélgetést, amit kedden délelőtt Nyester Fe-
renccel, a műszaki iroda vezetőjével folytattam.

Testületi ülés

Visszatért a tél
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Közéleti szilánkok

Az 
összemosás 
zsonglőrei
Az elmúlt héten történt egy-

két meglepő dolog. Beszélget-
tem egy inkább presszónak, mint 
kocsmának nevezhető vendég-
látó ipari egységben két ismerő-
sömmel. Mindketten eléggé in-
dulatosak voltak. Egyikükről biz-
tosan tudtam, hogy az MSZP-re 
szavazott, másikuk később val-
lotta be, de rögtön hozzátette; 
utoljára. Az előbbi, régi jó men-
tőstiszt ismerősöm, haragosan 
támadt rám, mert szerinte, leg-
utóbbi jegyzetemben uszítot-
tam, dezinformáltam, ugyanis a 
„titkosszolgálatok mahinációját” 
nem zártam ki a veszprémi tragé-
dia megemlítése kapcsán… Ké-
sőbb többen is tromfoltak, oda-
vissza; micsoda ország ez, nincs 
közbiztonság, a kisebbségnek 
mindent szabad, no meg, Fidesz-
bérenc vagyok, pedig ott is van-
nak sikkasztók, csalók – éppen 
a megyei lap írta meg, a február 
13-ai számának 8. oldalán. Egyik 
kutya, másik eb, lop, csal, hazu-
dik mindenki, aki a parlamentben 
van… Némi szünet után elmond-
tam nekik, hogy bizony nem csak 
a parlamentben vannak csalók, 
hazudozók, hanem az egyszerű 
állampolgárok között is. Engem is 
megpróbált becsapni egy olyan 
valaki, akiről azt hittem eddig, 
egy tisztességes, vendéglátó ipa-
ri egység vezető… Hétfőn pedig, 
„fényes” délután, - ugyanis a la-
kásomban égett a villany - simán 
benyitotta az ajtót, egy feltehe-
tően besurranó tolvaj. Csak azért 
nem tudtam elkapni, mert nem 
volt cipő rajtam, futott le a lép-
csőházban, csak az erkélyről lát-
tam és ismertem föl, ahogy a ház 
falával majd egybeolvadva elhú-
zott. Persze, folytattam, mi ez ah-
hoz képest, amikor 1980-ban, a 
toronyházban laktam és kisbaltá-
val szaladtam, a szintén „besurra-
nó” III/III-as tisztek után. A bátor 
vitézek úgy vágták magukat az 
AB-s rendszámú autójukba, hogy 
filmre kellett volna venni…

Sajnos, többször is tapaszta-
lom, hogy sokan összemossák a 
két nagy pártot. Azt is tudom, a 
média–zsonglőrök bűne ez. Jóin-
dulatú, értelmes emberek közül 
is jó néhányan a kisebb lapokat 
is újságnak tekintik, olyannak, 
mint a Magyar Nemzetet vagy a 
Magyar Hírlapot. Mondjam nekik; 
hogy a körte és az alma – ugyan 
mindkettő gyümölcs –, de még-
is más?

- ács -

HÍREK
A Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban február 
26-án (csütörtökön) 10 óra-
kor A kis hagymafiú törté-
nete a MASZK Bábszínház 
előadásában.

Belépő: 350 Ft.

Február 27-én (pénteken) 
16 órakor Kirakat – Ilyenek 
vagyunk 2009. Bemutatko-
zási lehetőség 3-99 éves ifjak 
és örökifjak részére.

A Szentannai Sámuel Mező-
gazdasági Szakközépiskola, 
Gimnázium és Kollégium 

mezőgazdasági vagy 
mezőgazdasági gépész 

végzettségű munkatársat 
keres műszakvezető 

munkakörbe. 
Feladata a mezőgazdasági 
termelés, gépjavítás és kar-
bantartás irányítása. Leg-
alább két év vezetői gyakorlat 
szükséges.
Szakmai önéletrajzot és a 
végzettséget igazoló bizonyít-
ványok másolatát az március 
6-ig.kérjük az iskola címére 
elküldeni 
Szentannai Sámuel Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sá-
muel u. 18.
Tel.: 59/312-744
e-mail: sztannai@externet.hu

SZITAI RUDOLF 
EMLÉKKONCERT

lesz
2009. ÁPRILIS 19-én 

VASÁRNAP 14:30-KOR.
EMLÉKEZÜNK A 
HÍRES KARCAGI 

PRÍMÁSRA,
 SZITAI RUDOLFRA.

KÖZREMŰKÖDIK: IFJ. 
SZITAI RUDOLF

 és 
CIGÁNYZENEKARA, 

valamint ismert 
énekesek.

BELÉPŐ: 600.- és 800.- 
Ft

 Jegyek már kaphatók a 
Déryné Műv. Házban!

Figyelem!
A Vöröskereszt területi cso-

portja szervezésében 2009. 
február 25-én (szerdán) 8-13 
óráig a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban véradást 
szervezünk.

Mindenki segítségére szá-
mítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

A karcagi hivatásos tűzoltó-
egység igencsak mozgalmas 
évet zárhatott 2008. decem-
ber 31-én, hiszen a szolgála-
ti és szakmai feladatok ma-
radéktalan ellátása mellett 
helyet adtak a megyei tűz-
oltónapnak, egy nemzetkö-
zi tűzoltóversenynek, vers- 
és prózamondó versenynek, 
csapatzászlót avattak és ne-
vet kapott a tűzoltólaktanya 
is.

Karcag város önkormány-
zata a 2008. április 14-i (az 
idén 57 éves) tűzoltólaktanyát 
az 1924. évben alakult önkén-
tes testület alapító parancs-
nokáról, Szabó Ágostonról 
nevezi el és a karcagi tűzoltó-
egységnek csapatzászlót ado-
mányoz. A Tűzoltók Napján 
tehát megemlékeztek az el-
múlt másfél évtized esemé-
nyeiről, s a megyei parancs-
nokok és kollegák előtt Lé-
vai Kálmán alezredes úr át-
vehette a „kunkék” lobogót. 
Ezt követte a laktanyanév-
adó, s nem maradt el a vers- 

és prózamondó verseny sem. 
A nyár folyamán pedig orszá-
gos tűzoltóverseny házigaz-
dája volt a városi tűzoltóság.

Az esztendő munkájá-
nak szakmai részét értékel-
ve a parancsnok hangsúlyoz-
ta, hogy 2006-2007-ben nem-
csak Karcagon, hanem az or-
szág más egységeinél is óriási 

létszámcsere történt. A meg-
fiatalodott állomány ren-
delkezik ugyan a megfele-
lő szakmai képesítéssel, de az 
igazi szakemberré avató ru-
tin és a tapasztalat azonban 
csak megfelelő számú beve-
tés után, évek alatt szerezhe-
tő meg. Ebből a szempontból 
is nagy szerencse tehát, hogy 
az éves események és vonu-
lások száma jelentősen csök-
kent. Ez utóbbi köszönhető 
annak is, hogy a szomszédos 
püspökladányi és szeghalmi 

tűzoltóegységek (újból) ma-
gasabb kategóriába kerültek, 
egy fecskendővel több jármű-
vet tudnak mozgósítani az 
eseményekhez, s ezért a se-
gítségnyújtásra is lényegesen 
kevesebbszer volt szükség. A 
parancsnok egyébként elége-
dett, mert „a fiatal legénység 
jól oldotta meg a feladatokat, 

rendkívül jó kis csapat verő-
dött össze”.

A tavalyi év időjárás szem-
pontjából is rendezettebb-
nek tűnik. Régi tapasztalat 
ugyanis, hogy amikor szára-
zság van és egymást érik a tü-
zek, akkor kevesebb műszaki 
mentés adódik. Ha esősebb 
időszak köszönt be, akkor a 
műszaki mentések következ-
nek a vízszivatástól a balese-
tekig. 2006-ban 79 tűzeset 
mellett 219 műszaki mentés 
adott munkát az egységnek, 
ugyanez az esemény tavaly-
előtt 193/230, azaz  összesen 
423 vonulás volt. 2008-ban 
131 tűzesethez és 133 mű-
szaki mentéshez riasztották 
a tűzoltókat. A riasztások és 
a vonulások, a tűzesetek vagy 
egyéb, beavatkozást igénylő 
események számának a csök-
kenése természetesen örven-
detes, de az elmúlt másfél év-
tized tapasztalatai szerint 
csak átmeneti visszaesésről 
van szó, és 2009 nagyobb ré-
sze még „hátravan”. Megem-
líthető viszont, hogy a múlt 
hét pénteken reggel, amikor 
a parancsnokkal beszélget-
tem, a hajnali hóesés követ-
kezményeként már negyedjé-
re vonult az egyik gépjármű – 
minden alkalommal műszaki 
mentéshez.

Elek György

KEDVES 
FIATALOK!

„FARSANGI 
KÉSZÜLŐDÉS”

címmel

KÉZMŰVES FOGLAL-
KOZÁST SZERVEZÜNK 
A KARCAGI IFJÚSÁGI 
HÁZBAN
A program során az aláb-
bi technikákkal ismerked-
hettek meg:
- maszkok, álarcok készí-

tése hagyományos tech-
nikákkal

- lampion készítés
A foglalkozás időpontja: 
2009. február 21. (szom-
bat) 15:00 órától.
Várjuk jelentkezéseteket!

TÁNCHÁZ!
2009 januárjától folytatódik a „Táncház a 

hagyományőrzés jegyében” programsorozatunk.

Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik szeretik a ha-
gyományos magyar táncokat, és egy jó társaságban eltöl-
tenének 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 februári foglalkozásának időpontja:
2009. február 21. (szombat) 17:00 – 19:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem

A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Jó kis csapat jött össze
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Par la men ti Nap ló

Nehéz ma olyan hírmű-
sort találni, ahol ne esne szó 
a gazdasági válságról. Leépí-
tések, elbocsátások szerepel-
nek a hírek élén napról-nap-
ra. Épp e sorok írása közben 
kaptam a hírt, hogy Török-
szentmiklóson egy autóipa-
ri beszállító cég 100 embert 
küld el, így újabb családok 
kerülhetnek nagyon nehéz 
helyzetbe. Mit tehet ilyenkor 
az, aki utcára került? Meg-
próbál másik állást találni, 
ami leépítések idején kétsze-
resen nehéz. És mi lesz addig, 
amíg valaki új munkahelyet 
talál? Ha van tartalék, ha van 
megtakarítás, akkor van mi-
hez nyúlni. Ha viszont nincs, 
akkor a baj még nagyobb.

Ami kicsiben lejátszódhat 
egy családnál, az nagyban 
megtörténhet egy országgal. 
Ha a jobb időkben egy ország 
nem takarított meg, nem tett 
félre, akkor ma nagyobb baj-
ban van. Úgy, mint Magyar-
ország. Egy héttel ezelőtt ér-
dekes volt megtapasztalni, 
mi is a helyzet rokonainknál, 
Kazahsztánban. A kunok idei 

világtalálkozója kapcsán volt 
alkalom találkozni kazah üz-
letemberekkel, hivatalban lé-
vőkkel, akik elmondták, mit 
is tud tenni ilyen helyzetben 
az állam. Kazahsztán az el-
múlt években tartalékalapot 
képzett, amelyben 40 milli-
árd dollárt halmozott fel. Ma, 
amikor a kazah bankrend-
szernek ugyanolyan prob-
lémái vannak, mint a ma-
gyarnak, ebből a tartalékból 
tudnak segítséget nyújtani. 
Ugyanígy tettek kazah bará-
taink az építőipar megsegí-
tésére. A tartalékalapból el-
költöttek eddig 10 milliárd 
dollárt, lehetővé téve, hogy 
vállalkozások ezrei talpon 
maradhassanak.

Mindez a hétfői parlamenti 
ülés kapcsán jutott az eszem-
be. Magyarország az elmúlt 
években nem tartalékot kép-
zett, hanem még jobban el-
adósodott. Az ősszel kapott 
25 milliárd dolláros hitel át-
menetileg segített elkerülni a 
csődöt, de a helyzet nem ja-
vult. A forint sosem ért ilyen 
keveset, a magyar állampapí-

roktól mindenki szabadulni 
akar. Október óta beszélhe-
tünk világgazdasági válság-
ról, de csak most hétfőn, feb-
ruár 16-án jelentett be intéz-
kedéseket a miniszterelnök. 
Mi történt közben öt hóna-
pig, mire kellett várni, rejtély. 
Jól jelzi az állapotokat, hogy 
az adóátrendező-csomag be-
jelentése után még gyengébb 
lett a forint, még kevesebbet 
érnek a budapesti tőzsdén lé-
vő magyar vállalatok rész-
vénypapírjai. Vagyis hiányzik 
a bizalom, az emberek nem 
számítanak arra, hogy ezek-
nek az intézkedéseknek érde-
mi hatása lesz.

Egy külföldi lap néhány 
nappal ezelőtt úgy fogalma-
zott: Magyarország örvény-
ben van. Hiányzik a bizalom, 
az ország nyakig ül az adós-
ságban, a külföld sem bízik 
a közeli javulásban. Lehet, 
hogy – idézve az OTP egyik 
vezetőjének korábbi nyilat-
kozatát – már mi is túlélő 
üzemmódban vagyunk?

Varga Mihály

Túlélő üzemmódban

Lucernamagot 
mágneses tisztítóval 
és egyéb vetőmagvak 
tisztítását vállalja az 
Agrohungária Kft.

Karcag, Marsi-tó, 
Madarasi út 4-es km.

Nyitva: 8 – 16 óráig.
Tel.: 59/503-553 
Fax: 59/400-894. 

Mobil: 06/20-353-5738, 
06/20-367-1075.

Állatgondozó családot 
keres Nagykunsági 
bemutató gazdaság 

állatainak 
(m. szürke, mangalica, 

racka) gondozására. 
Elhelyezés tanyában, 

víz, villany van, 
saját állattartás 
megengedett.

Tel.: 06/20-937-7537.

Borgesson-Long-Singer-Shakespeare: 
S.Ö.R. - Shakespeare Összes Rövidítve 

2009. március 1. vasárnap 17 óra Művelődési ház 
Kisújszállás 

Szereplők: Kálid Artúr, Kálloy Molnár Péter, 
Tóth Gáspár András 

A „S.Ö.R.”-t (Shakespeare Összes Rövidítve) 
1994-ben az évad legnépszerűbb előadásává választották. 

Aki szereti Shakespeare műveit, s ellenállhatatlan 
vágyat érez arra, hogy valamennyit megismerje, ám 
úgy ítéli meg, hogy élete hátralévő része valószínűleg 
nem lesz elegendő ehhez, cseppet se búslakodjon. A 
„Nem Komplett Shakespeare Művek” három tehetséges, 
jókedvű, vagány színésze: Kálloy Molnár Péter, Kálid 
Artúr és Tóth Gáspár András magára vállalta a feladatot, 
hogy hiányos műveltségünket pótolja. A reménytelennek 
tűnő küldetést kb. két óra alatt teljesítik is; bemutatják a 
„Komplett Shakespeare”-t! Persze a komolyság igénye 
nélkül... 

Jegyek a kisújszállási művelődési házban igényelhetők 
1600 Ft-os áron ( 59/520-672 )

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református iskola iránt érdeklődő 

kedves szülőket, hogy a 2009/2010-es tanévre 
érvényes jelentkezési lapok

átvehetők az iskola titkárságán, munkaidőben
 730 – 1600-ig

Telefonszám: 400-577 
 Iskolavezetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. bérleti 

üzemeltetésre meghirdeti 
a Karcag, Szent László u. 507/1 hrsz. szám alatt 

található állatvásártér állatátvevő helyét. 
A bérlet tárgya az állatvásártérhez tartozó 

mérlegház, karám és magasrakodó használata, és az 
állatátvétel folyamatos biztosítása.

A bérlet feltételeivel kapcsolatban érdeklődni: 
Balajti József ügyvezetőnél, az 59/503-318-as 

telefonszámon lehet.

Visszatért a tél
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Kunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör 
ez évi első összejövetele feb-
ruár 23-án, hétfőn fél hattól 
lesz a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emele-
ti klubtermében. A két meg-
hívott: a karcagi Szabó Lász-
ló és barátja, a szovatai Fülöp 
Levente Camino de Santiago 
címen tart vetített képekkel 
illusztrált előadást. Az Észak-

Spanyolországban lévő Santi-
ago de Compostelába vezető 
középkori keresztény zarán-
dokút megtételéről beszél-
nek, amely Szent Jakab-út né-
ven is ismert és a Világörök-
ség része. 

Minden érdeklődőt szere-
tettel hív a Kunhalom Polgá-
ri Kör!

V. Gy.

Zarándokút

Ha belegondolunk, hogy a 
tájegységért, a szülőföldért, 
a szülőföld hagyományai-
ért dolgozó Jászok Egyesülete 
1990. évi újjáalakulása(!) óta 
igen intenzíven dolgozik, és 
majdan a XV. Jász Világtalál-
kozóra kerülhet sor, csak azt 
mondhatjuk: éppen ideje volt 
már a kunok összefogásának 
is. Egyre több (és szebb) híre 
hallatszik ugyanis a szeptem-
berre tervezett hasonló meg-
mozdulásról a Kunok I. Vi-
lágtalálkozójáról.

A nagyszabású megmozdu-
lást a kunok – Kötöny vezet-
te – első magyarországi be-
települése 770. évfordulójá-
ra emlékezve tették 2009-re. 
A szándék komolyságát mu-
tatja, hogy a két tájegységet – 
a Kiskunságot és a Nagykun-
ságot – érintő történelmi ese-
mény megünneplésére az ille-
tékesek 2008-ban létrehozták 
szövetségüket, a Kun Össze-
fogás Konzorciumot. Az esz-
tendőnyi távlatra tervezett 
szövetség, amely nem csak a 
két Kunság településeit,  a két 
megyei önkormányzatot és a 
megyei múzeumokat, hanem 
a hagyományőrzők csoport-
jait, egyesületeit is magába 
foglalja, immár félszáz tagot 
számlál. Tanácsának elnöke 
Ficsór József Kiskunfélegyhá-
za, alelnöke dr. Fazekas Sán-
dor Karcag polgármestere. Ez 
év elejére nemcsak a világta-
lálkozó logója készült el, de a 
programot is elfogadták.

Legelőször is expedíció jár-
ja végig a Kárpát-medencé-
be érkező kunok útvonalát. 
Az első újkori kunkapitány, a 
kisújszállási Horváth György 
vezette lovasok a Radnai-há-
gótól az Erdélyi-medencén és 
az Alföld keleti részén át, a 
Kis-Hegyesbori-halmon ál-
ló Kun Emlékhely érintésével 
érkeznek a szeptember 12-iki 
kiskunfélegyházi megnyitó-
ra. Kiskunfélegyházán egyéb-
ként szeptember 12-27 között 
könyvbemutató, lovaglás, íjá-
szat, kiállítás, néptánccsopor-
tok bemutatkozása színesíti 
a programot, de komoly ren-
dezvény várható Kiskunhala-

son is, ahol kun vitéz szobrá-
nak avatása, „kunok mezeje” 
rendezvények, kiskun kapi-
tány választás, elszármazot-
tak találkozója várja az ér-
deklődőket. Kunszentmikló-
son Szentmiklósi Napokra, 
Kun Lászlót felidéző „László 
napok”-ra és kun szobor állí-
tásra kerül sor, míg Bugacon 
pl. Szent Mihály napi vigassá-
gok lesznek, s a sort még jócs-
kán folytathatnánk. Kiskun 
atyánkfiaitól a Nagykunság 
se marad le. Az újkori kuno-
kat Karcagon augusztus vé-
gén kerékpáros program vár-
ja. Kisújszálláson szeptember 
elején műsoros est, kézműves 
műhely, vetélkedő, szeptem-
ber 9-13 között Ipar és mű-
vészet kiállítás, a Horváth ta-
nyán élő történelemóra, kor-
történeti kiállítás (etc.) emlé-
kezik az ősökre. Berekfürdőn 
a Nagykunság népművészei 
mutatkoznak be, de lesz ut-
caszínház és kun ételek is fő-
nek. Kunmadaras a Hagyo-
mányőrzők Napjával tiszte-
leg, ünnepel Kunhegyes és 
Kenderes is, míg a jászok be-
népesítette Kunszentmárton 
a Jász Bandériummal, és kon-
ferencián mutatja be a nagy-
kunságivá lett jász közösség 
történetét.

Karcagon szeptember vé-
gén a Bengecseg Alapítvány 
Kunsági arcok című fotóki-
állításával kezdődnek a világ-
találkozó programsorozatá-
nak (záró)eseményei. A Váro-
si Könyvtár a híres szülöttek-
ről meghirdetett pályázatot 
értékeli, a Városháza kétna-
pos tudományos konferenciá-
nak ad helyet. A Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban a 
kun szobrokról nyílik kiállí-
tás, majd szeptember 26-28-
án Karcag testvérvárosainak 
delegációit látják vendégül. 
Az Erzsébet liget és a Zugló-
ger az V. Kun Hagyományok 
Napjának ad helyet. Minde-
nütt a hagyományőrzésre épí-
tik a programot, de persze 
mindenhol szeretettel látják 
az elszármazottakat és az ér-
deklődőket.

Elek György  

Ez már a harmadik tudó-
sításunk olyan eseményről, 
ami disznótort tette meg a 
vetélkedés, de talán inkább a 
főzőcskézés, bemutatás meg 
a találkozás tárgyának. Felté-
telezem, nemcsak ennyi van, 
hanem bőven akadnak még 
hasonló események, amiről 
nem értesül a média, s azt 
is feltételezem, valamennyin 
nagy a nyüzsgés. De vajon 
miért? Mitől ilyen népszerű, 
nosztalgikus a disznóvágás? 
Mészáros Zsolt mesélte még 
évekkel ezelőtt, hogy a well-
ness hétvége keretében a lo-
vardában megforduló vendé-
gei azt kérték, vigye el őket 
olyan házba, ahol disznó-
vágás lesz, mert hajnali ma-
lacvisítást akarnak hallani. 
Ez, a „disznóvágásos” hajnal 
hangulata pedig (gyerekko-
ri) emlék egy régibb időből, 
amikor a hajnali visítás ve-
zette be az egész napos tény-
kedést, a perzselés szagát, az 
üst alatt ropogó tűz füstjét, a 
kis tűzre való felvigyázás ko-
moly felelősségét, az ólajtón 
kinyújtózott megboldogult 
gusztálását, és mér-
legelését, meg a kér-
dést, „milyen a sza-
lonna?” „Négy ujj-
nyi!” „Nahát, de ha 
mangalica lett vol-
na…” Aztán sorban 
készül minden, szé-
pen, tempósan hur-
ka, kolbász, sajt egye-
bek, a végén követ-
kezik a szalonna be-
sózása a fateknőben 
(„hagy olvaggyík be-
le”) és pár nap múl-
va a füstölés. Jócskán 
sötét volt már, ami-

kor minden kész lett, de csak 
az elvégzett munkán látszott 
az idő múlása. Újabban nin-
csen ilyen. Már disznót se 
nagyon vágnak a házaknál, 
vagy ha mégis, négy órakor 
kezdik, és nyolcra már tán 
el is van mosogatva utána. 
Vagyis átvette az élet meg-
változott tempóját ez is, bár 
az is igaz, hogy a csikorgó 
hideget se kell megvárni, ott 
a mélyhűtő, akárhány disznó 
belefér. De az ilyen nem disz-
nótor, nem esemény, nem al-
kalom a szűkebb család kö-
zös munkájára, s a hangula-
ta is legfeljebb annyi, mint a 
reggeli tornának. Kár, pedig 
a böllérversenyek és fesztivá-
lok látogatottsága, a sült vér, 
a meleg hónaljpecsenye, meg 
a hangulat iránti nosztalgia 
azt mutatja, igény lenne rá. 
Nálunk bizonyára Bernáth 
Zoltán és barátai, valamint a 
Hubai család vezette ökota-
nya is így gondolja. Túrke-
vén ők képviselték Karcagot 
és Berekfürdőt.

Elek György

Böllérfesztivál Túrkevén

A Kunok I. Világtalálkozója
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Nekünk itt Kelet Európában 
érdekes lehet áttekinteni, hogy 
miként is gondolkodik egy 
ázsiai ország a világválságot 
illetően, milyen lépéseket tet-
tek a válságkezelés érdekében. 
A kazah kormány, a nemze-
ti bankkal, valamint más ál-
lami szervekkel karöltve in-
tézkedéseket hozott a banki 
likviditás és a gazdaság fenn-
tartására, valamint az infláci-
ós folyamatok visszatartásá-
ra. A kormány első intézkedé-
se nyomán dollár milliárdokat 
különítettek el a 2009-2010-es 
évekre a Nemzeti Alap vagyo-
nából a pénzügyi helyzet meg-
szilárdítására.

A stabilizációs program 
olyan elemeket tartalmaz, 
mint például az új struktúrák 
tőkésítése, amelyre 5 milliárd 
dollárt szánnak. Az a céljuk, 
hogy a nagy ipari projektek, 
valamint az olyan más ipari 
projektek is támogatáshoz jus-
sanak, amelyek nem képesek 
banki támogatást szerezni. To-

vábbá a bankszektor iránti bi-
zalmat is úgy erősítik – mind a 
lakosság, mind, pedig az üzle-
ti szféra köreiben –, hogy a la-
kossági betétek állami garan-
ciáját 40 ezer dollárra emelték.

Az aktív állami tőke egyesí-
tésének érdekében döntés szü-
letett arról is, hogy két nagy-
vállalatot egybeolvasztanak. 
A Szamruk-Kazyna egy olyan 
világszínvonalú nagyválla-
lat, amely bármilyen nagy vo-
lumenű projekt megvalósítá-
sára képes. Itt még utalni kell 
a cikksorozat előző részében 
említett olajkitermelésre is. A 
tervek szerint az eddigi 67,2-70 
millió tonnás évenkénti kiter-
melést 2015-re 100 millió ton-
nára szeretnék emelni.

Kazahsztán földrajzi elhe-
lyezkedése Európa, Oroszor-
szág és Kína között sok tekin-
tetben meghatározza az ország 
külpolitikáját. Ahogy a nagy-

követség sajtóanyagában ol-
vasható „Kazahsztán érdekei 
sokrétűek, így nincs semmifé-
le előítéletünk egyetlen konti-
nenssel szemben sem”. Így nem 
csak gazdasági, hanem biz-
tonságpolitikai értelemben is 
rugalmasan áll a külpolitikai 
kérdésekhez. Részt vesz a biz-
tonságosabb világ kiépítésé-
re irányuló nemzetközi és re-
gionális törekvésekben. Támo-
gatja az atomsorompó egyez-
mény további megerősítését, 
aktívan együttműködik a NA-
TO-val a Közép-ázsiai régió 
biztonságának stabilizálásá-
nak érdekében. Irakban pél-
dául a kazak katonák 4 millió 
lőszert hatástalanítottak, va-
lamint orvosokat is küldtek a 
térségbe. 2007-2008-ra három 
millió dollárt különítettek el 
Afganisztán karitatív megsegí-
tésére, és jelenleg is folyik egy 
jelentősebb segélyterv kidolgo-
zása a 2009-2011-es évekre.

A soknemzetiségű és sokval-
lású Kazahsztán már két alka-

lommal rendezte meg a Világ-
vallások és Hagyományos Val-
lások Értekezletét 2003-ban és 
2006-ban. Véleményük sze-
rint a világban tapasztalható 
vallási és etnikai feszültségek, 
és az ezekből kirobbanó konf-
liktusok indokoltan váltanak 
ki komoly aggodalmat politi-
kusokból és vallási vezetőkből 
egyaránt. Ezért tartják fontos-
nak a párbeszédet ezen a te-
rületen is. Az idei évben újból 
megrendezik a csúcsértekezle-
tet.

Kazahsztán szorosabbra 
szeretné fűzni az európai or-
szágokkal történő együttmű-
ködését is. Nemrég elfogadás-
ra került a Nurszultan Nazar-
bajev államfő által kezdemé-
nyezett Út Európába program, 
amelyről bővebben a követke-
ző lapszámban fogunk írni.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba

Kazahsztán
III. rész

Kazahsztán tehát függetlenné válása óta élt a felkínálko-
zó lehetőségekkel, kihasználta földrajzi, geológiai adottságait, 
felmérte tartalékait, és hosszú távú, azonban mégis belátható 
gazdasági, programokat indított be. Ennek köszönhetően biz-
tos alapot teremtettek ahhoz, hogy még a nehéz világgazda-
sági helyzet ellenére is tovább gondolkodhassanak, újabb pro-
jekteket indíthassanak el.

A konferencia programja:

9:00 Regisztráció
 Helyszín: Nimród Biohotel és Bioétte-

rem Recepciója
9:30 „Látnivalók, élmények testvérváro-

sainkról”
 fotókiállítás megnyitása
 Helyszín: Nimród Bioétterem
 Megnyitja: Pánti Ildikó képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegen-
forgalmi és Külkapcsolati Bizottsága 
elnöke

9:45 Nemzetközi turisztikai konferencia
 Helyszín: Nimród Biohotel és Bioétte-

rem Konferenciaterme
 A konferenciát megnyitja és levezeti: 

Dobos László Karcag város alpolgár-
mestere

10:00 2009. a Kulturális Turizmus Éve
 Előadó: Katona Ilona, a Magyar Tu-

rizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatóság igazgatója

10:40 A kulturális örökség és a népi hagyo-
mányok szerepe a nagykunsági régió 
idegenforgalmában

 Előadó: dr. Nagy Molnár Miklós 
(PhD), a Karcagi Györffy István Nagy-
kun Múzeum igazgatója

10:55 A kulturális turizmus Karcagon – A 
Karcagi Birkafőző Fesztivál

 Előadó: Kolostyák Gyula, a program 
ötletgazdája, a Magyar Nóta és Dal 
Alapítvány kuratóriumának elnöke

11:15 Tájékoztató a Kun-Mediátor Utazási 
Iroda tevékenységéről

 Előadó: Simon Edina, a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda budapesti irodavezetője

11:50 Krosno Odrzaňskie kistérség idegen-
forgalmi látványosságai és marketing 
tevékenysége

 Előadó: Tomasz Kucharski, Kros-
no Odrzaňskie Polgármesteri Hivatal 
Oktatási Kulturális és Sport Osztály 
munkatársa

12:05 A Lengyel Honismereti Természetjá-
ró Szövetség Katonai Tagozatának tu-
risztikai tevékenysége Odera Krosno-
ban

 Előadó: Danuta Cierpisz, a Szövetség 
krosnoi tagozatának elnöke

12:20 Schwarzheide és környéke bemutatá-
sa

 Előadó: Jane Tandler turisztikai szak-
értő

12:35 Utazásszervezés és turisztikai marke-
ting Bácskossuthfalván

 Előadó: Szigeti Boglárka turisztikai 
munkatárs

12:50 Székelykeresztúr és térsége turisztikai 
értékei

 Előadó: Simó Béla önkormányzati 
képviselő

13:10 Somme megye turisztikai értékei
 Előadó: Michèle Mouton, Somme Me-

gyei Közgyűlés munkatársa
13:25 Szepsi és környéke
 Előadó: Džubák József, Tourinform 

Iroda vezetője
13:40 Kassa megye marketing tevékenysége 

az idegenforgalomban
 Előadó: Natalia Bránska, Kassa me-

gye Idegenforgalmi Szakosztályának 
vezetője

13:55 A konferencia zárása
 Zárszó: dr.  Fazekas Sándor polgár-

mester, országgyűlési képviselő
 A konferenciát követően állófogadás 

a Nimród Biohotel Bioétteremben.

Fővédnökök: 
Dr. Fazekas Sándor, Karcag város pol-

gármestere, országgyűlési képviselő, Faze-
kas Róbert, Bácskossuthfalva polgármestere, 
Andrzej Chinalski, Krosno Odrzaňskie pol-
gármestere, Colette Finet, Longueau polgár-
mestere, Christoph Schmidt, Schwarzheide 
polgármestere, Raffai Emil, Székelykeresz-
túr polgármestere, Zakariás István, Szepsi 
polgármestere.

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, a Polgármeste-
ri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodája, a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány, és 
a Nimród Biohotel és Bioétterem nevében tisztelettel meghívjuk Önt
„A kulturális turizmus és a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a marketing 

szerepe a turizmusfejlesztésben” nemzetközi turisztikai konferenciára
A konferencia időpontja: 2009. február 28. (szombat) 9:30

A konferencia helyszíne: Nirmód Biohotel és Bioétterem (Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)
A konferencia résztvevői: a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Karcag, 
Berekfürdő, Kunmadaras, Kenderes, Kisújszállás) és Karcag testvérvárosainak Bácskos-
suthfalva – Délvidék -  Szerbia, Székelykeresztúr – Erdély – Románia, Szepsi – Felvidék – 
Szlovákia, Krosno Odrzaňskie – Lengyelország, Longueau – Somme megye – Franciaor-
szág, Schwarzheide – Németország turisztikai, kulturális és marketing szakértői, referensei.
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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  

Kérem támogassák ez évben a SZJA és az iparűzési adó-
juk 1 %-ával a Karcag Belgyógyászatáért Alapítványunkat.

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

TISZTELT KARCAGI POLGÁROK!
A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 

köszönve a tavalyi felajánlásokat, idén is várja személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását! 

Egyesület őseink lovasnomád kultúráját igyekszik újra-
tanulni és bemutatni, ezzel járulva hozzá városunk és or-
szágunk gazdagodásához; tevékenységünkről a www.
pusztairoka.5mp.eu megújult honlapunkon tájékozódhatnak.

Adószám: 18838257-1-16
“Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 

amit az európai művelődés nyújthat, 
hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az 

európai művelődést.”
Györffy István
Köszönettel: 

Bene Sándor
elnök

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák a Kunszö-
vetséget a SZJA és az iparűzési adó 1%-ával.

Adószámunk: 18237106-1-16
Köszönettel:

A Kunszövetség ügyvivő testülete

Kezünkben az életük

Kérjük Önöket, hogy támogassák SZJA 1 %-ával a kar-
cagi Kátai Gábor Kórház Újszülött-Csecsemő és Gyer-
mekosztályának közhasznú „Gyermeképség” alapítvá-
nyát. Adószámunk: 18829637-1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

Tisztelt adófizető polgárok!
A karcagi „Intenzív és anaesthesiológiai betegekért” Ala-

pítvány ezúton mond köszönetet az 1 %-os adó felajánlásu-
kért. Továbbiakban is várjuk szíves támogatásukat.

Adószám: 18829929-1-16.

Ha jól sejtem, a maga két 
évtizedes múltja ellenére is, 
az úszóké a Sportegyesület 
egyik legfiatalabb szakosztá-
lya. Az 1990-es évek kezde-
tétől kapott nagyobb publi-
citást az ott folyó munka, de 
azt nem tudom korábban lé-
tezett-e? Mindegy. Az biztos, 
hogy Keserű Sándor tanúr úr, 
a szakosztály vezetője 1990-
ben kezdte a munkát. Amint 
mondja, az elmúlt években 
– az idei tanévig – hárman 
(Keserű, Kövesi, Kun) foglal-
koztak a gyerekekkel, de ősz-
től ketten maradtak. Ez az 
edzői létszám, véli a tanár úr, 
elég is, mert a szakosztályban 
felkészülők száma meglehe-
tősen változó. Nyaranta so-
kan megtanulnak úszni, az-
tán egészen őszig nagy a fel-
buzdulás, és a két edzőre 70-
80 gyerek is van. Ám amikor 
megjön a rossz idő,többen 
úgy gondolják, majd tavas-
szal folytatjuk. Ezért aztán a 
létszám 30-40 főre apad, köz-
tük azzal a 20-25 fővel, akik-
re a versenyeken is számíta-

ni lehet. Azt már bizonyá-
ra az olvasók is kitalálták, a 
szakosztály sportolói az isko-
lák tanulói közül kerülnek ki, 
az első osztályostól a közép-
iskolásig, felnőtt versenyzők 
(egyelőre) nincsenek. A gár-
da zömét a Györffy, a Kováts 
illetve az (egyre kimagaslóbb 
úszó-eredményeket produ-
káló) Református általános 
iskolák adják. A gimnazis-
ta úszók általában nagyobb 
versenyek előtt keresik fel a 
szakosztály edzéseit. Verse-
nyekre egyébiránt elég gya-
korta sort kerítenek, hiszen a 
megyében dolgozó úszó szak-
osztályok (Mezőtúr, Szolnok, 
Tiszaföldvár, Karcag) körfor-
gó rendszer szerűen rendez-
nek egyet-egyet az év folya-
mán. Ezekhez kapcsolódnak 
– az országos versenyrend-
szerhez alkalmazkodva – az 
olyan megmérettetések, mint 

az Aréna Kupa, az Árpád Ku-
pa Hajdúszoboszlón, a nyír-
egyházi Szabolcs Kupa vagy 
az országos küzdelmek Duna-
újvárosban, Székesfehérvárott 
vagy másutt. Most már sajnos 
egyre kevesebb gyerek verse-
nyez, de a szakosztály vezető-

je bízik abban, hogy a fürdő 
és az uszoda tervezett átala-
kítása javítja az edzési felté-
teleket és gyarapítja az olyan 
úszók számát, akik szeptem-
berben megkezdik és tavaszig 
végigcsinálják az edzéseket. 
Így hónapokig követni lehet 
egy-egy sportoló fejlődését és 
látni, milyen utánpótlás ne-
velődik.

No, de a karcagi úszószak-
osztályban eddig is találtat-
tak tehetségek. Azok közül, 
akik annak idején nagy in-
tenzitással edzettek, Szabó 
Zita Hajdúszoboszlóra került 
olyan gimibe, ahol folytathat-
ja az úszást. Illés Tóth Mari-
ann és Szemeti Anna az el-
múlt hétvégi országos döntő-
ben úsztak Székesfehérváron, 
de Varga Zsófi, aki most Szol-
nokon tanul és úszik, szintén 
ott volt. A versenyeken a kar-
cagiak remekül helytállnak. 

Az elmúlt év legeredménye-
sebb úszói voltak Illés Tóth 
Mariann, Szemeti Anna, Ba-
lajti Erika, Kun Csaba, Berki 
Krisztina, Bokor Péter, Már-
kus Adrienn, Márkus Atti-
la, Soós Kitti, Szentesi Ákos, 
Kovács Laura, Kovács Léda. 
A karcagi úszók sport ered-
ményeihez tudnunk kell, 
hogy általában véve jó tanu-
lók, akik emellett még a ze-
neiskolában, plusz angolórán, 
szakkörökön és pályázato-
kon is szépen bizonyítanak. 
A  versenyuszodában pedig 
olyanokkal úsznak nagyon jó 
időket, akiknek hetente 6-8 
edzésük van.

Amikor a tervekről kérde-
zem, a tanár úr az uszoda át-
alakítását említi először, ami-
től a felkészülés feltételei-
nek további javulását várják. 
Az utánpótlás is tehetséges-
nek és rátermettnek mutatko-
zik, úgyhogy lesz munka bő-
ven, másrészt pedig, az itt fo-
lyó felkészítés az iskolai ver-
senyeken is megmutatkozik.

Végezetül szóba kerül a va-
sárnapi székesfehérvári ver-
seny, hivatalos nevén a Di-
ákolimpiai Úszóverseny Or-
szágos Döntője, ahol a III. 
korcsoportban a Nagykun 
Református Általános Isko-
la leány váltója „történelmet 
írt”, legalábbis a Refi iskola-
könyvében, hisz ott ilyen még 
nem volt. Az V.-VI. korcso-
portban a Gábor Áron Gim-
názium fiú gyorsváltója, va-
lamint egyéniben Kun Csa-
ba, Háló Kristóf és Illés  Tóth 
Mariann karcagi sportolók 
képviselték nemcsak a várost, 
hanem a megyét is, hisz az 
országoson csak a megyebaj-
nokok indulhatnak. 

Gratulálok, s így végezetül 
megjegyzem, az uszodában 
még tán szebben visszhang-
zik, hogy Hajrá Karcag!

Elek György 

A KSE szakosztályai 2008-ban

Úszók
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon,  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 ös-
szes közművel ellátott építési telek-
ingatlan eladó. Tel.: 06/20-916-1192.
Karcag főtéri lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-507-2187.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-
5719.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, 
garázzsal eladó vagy budapestire, 
esetleg környékére cserélhető. Tel.: 
06/30-245-7897.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-, központi fűtéses + cserép-
kályha beépítve mindkét szobába el-
adó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
2,5 szobás, központi fűtéses (+ a két 
szobában cserépkályha), kertes csa-
ládi ház, lakható alsóépülettel eladó. 
Tel.: 59/311-845 v. 06(70)426-8561
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épü-
lettel. Villany, víz, 1 sor gyümölcs-
fával és szőlővel. Ki van szánta a 3. 
úton. Tel.: 59/300-090.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. U.itt. épület faanyag 
van eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben és 18 órától).
A Völgyeskert I-be 20 sor hereföld 
kiadó, vagy eladó. Tel.: 06/20-411-
9686.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő 
kád, 2 személyes kihúzhatós gyermek 
heverő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.
Télikabátok, bundák, dzsekik, pulóve-
rek (40-46 méret, férfi-női) olcsók el-
adók. Tel.: 59/311-477.
„Hull a hó és hózik!” Hulló falevele-
ket összegyűjtve már a hópihéket is 
várhatja cirok és vesszőseprűimmel. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. utca 9. sz. alatt Jani bácsinál.
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, 
fotelok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, 
varrógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Építőanyagok eladók: új kúpcserép, 
hajópadló, vörös pala és lábazatfes-
ték, falfix mélyalapozó, zsindely alátét 
lemez; 1.500 db bontott szalagcserép. 
Tel.: 06/30-465-1465.
Két darab világos színű, fal áttöréses 
gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-831.
Használt gyermekruhák olcsók el-
adók. Tel.: 06/30-647-7454.
Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Használt bútorok: szekrénysor, reka-
mié, fotelek eladók. Érd.: Kg., Virág u. 
14. Tel.: 06/20-497-0487.
Bontásból építő anyagot vennék: ge-
rendát, téglát, hullámpalát, tetőcsa-
tornát, mozaiklapot, egy régi típusú 
95x200 mm külső ajtót. Tel.: 06/20-
411-9686.

400 db bontott szalagtetőcserép 
(60 Ft/db), bontott ajtók, ablakok 
tok nélkül (jelképes összegért), 2 db 
szekrény, 1 db szekrénysor eladó. 
Tel.: 06/30-517-2434.

Új Grundfos 40-100 F. típusú fű-
tési keringtetőszivattyú eladó. 
Elektronikus szabályozás, automa-
ta éjszakai üzemmód, nedves tenge-
lyű, A-energiaosztályos. Tel.: 06/20-
428-9203.

4 db 185/60-as R14 MS gumi orig. 
Ford alufelnivel olcsón eladó. Tel.: 
59/312-562 v. 06/20-411-9686.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-
4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-
509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.

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

Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.

Vállaljuk áron alul az alábbi mun-
kák elvégzését jól képzett, hozzá-
értő emberekkel: járdák, kapube-
járók újjáépítését, javítását; bár-
milyen nemű kőművesmunkákat, 
burkolást; brigáddal tetőépítést és 
javítást; épületek építését, átalakítá-
sát. Bármilyen nemű bontási mun-
kákat; udvarok, házak, tereptisztítá-
sát, takarítását; bármilyen nemű zú-
zalékolást, aszfaltozást, víz-, csator-
namű kialakítását, ásását. Épületek 
alapozását; mezőgazdasági munkák 
tavasztól őszig előjegyezhetők 55-
60 főig. Több referenciával rendelke-
zünk. Nyugdíjasoknak kedvezményt 
tudunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal, akár részletfizetés is megoldha-
tó! Tel.: 06/30-346-1454. 

Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiával, 
garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.

Ház körüli munkát: javítást, felújí-
tást, kerítés készítését, tető javítást, 
bontást és erdő ritkítást vállalok. Tel.: 
06/20-459-2451.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-647-
7454.

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

Javításra szoruló Romet-Kadet mo-
torhidraulikus raklapemelő (béka) 
eladó. Tel.: 06/30-570-8375.

Eladók: MZ TS 125 Deluxe; Komár 
moped „betekerős”; Jawa Babetta 
207; Jawa Babetta 210; KTM Hobby; 
Suzuki Eko; Romet Kadet. Érd.: Kg., 
Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés Nagykun Viadalok
1929-1949

A vidék sportjának fejlesztése az 1920-30-as években vető-
dött fel először Somogyban. Ezt a gondolatot vette át néhány 
sportot szerető, a sportért tenni akaró sportvezető.

 A fő szervező Csokai István, aki Karcag város kataszteri 
nyilvántartója volt. A gondolatot felkarolta Karcag város pol-
gármestere, dr. Hajnal István és a kisújszállási ügyvéd, dr. 
Porteleky László. 

A 6 nagykun város (Karcag, Kisújszállás, Kunszentmárton, 
Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve) sportjának szervezésé-
re és évenkénti sporttalálkozójának megrendezésére jött létre 
1929. február 3-án a Nagykun Sportliga, melynek központja 
Karcag volt. Az alakuló ülésen határozták el, hogy évenként 
megrendezik a Nagykun Viadalokat. 

1934-től bekapcsolódott a küzdelembe Mezőtúr, Török-
szentmiklós, Berettyóújfalu, Püspökladány, Tiszafüred is. E 
települések azonban csak néhány alkalommal vettek részt a 
küzdelemben. 

Így néhány év múltán újra „csak” a 6 nagykun település 
versengett egymással. 15 alkalommal rendezték meg a régi 
Nagykun Viadalokat. Igen sok sportág volt műsoron: atléti-
ka, asztalitenisz, tenisz, birkózás, ökölvívás, kerékpár, lövé-
szet, vívás, úszás, torna, népi torna, lovas és motorkerékpár-
verseny, labdarúgás. 

Nagy tömegeket vonzott a népi torna, mely kötélhúzás, 
rúdtolás, rúdmászás, kiszorító labdajáték és gyors-stafétá-
ból állt. A versenyeket általában 8 nap alatt bonyolították le, 
minden év augusztus 20-a körüli időpontban. A versenyzők 
létszáma 6-700-ra tehető. 

Két alkalommal rendeztek Kiskun-Nagykun Viadalt 1934-
ben és 1938-ban. Mindkét alkalommal a Kiskunok nyertek, 
elsősorban azért, mert megerősítették csapatukat Kecskemét, 
Nagykőrös és Cegléd versenyzőivel. 

Nagykun Diák Sportviadal
1969-2009

A nagykun városok sportkapcsolatainak újraindítását 
1969-ben Karcagról indította el Varga József, a Karcagi Gim-
názium igazgatója. A kezdeményezést a hat nagykun telepü-
lés középiskolái elfogadták. Ezt a versenyrendszert már kö-
zépiskoláknak tervezték. 

Kétévente kerül megrendezésre hat sportágban, amely alap-
ja a középiskolai testnevelési tananyagnak: atlétika, torna, ké-
zilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás. Néhány alkalom-
mal szerepelt a sportágak között az asztalitenisz, úszás, tájé-
kozódási futás, lövészet, sakk. 

A Nagykun Diák Sportviadalokat 3 nap alatt bonyolítják le, 
ahol a versenyzők létszáma 600 főre tehető. Az elmúlt 40 év-
ben 20 alkalommal került megrendezésre. 

A XXI. Nagykun Diák Sport Viadal Karcagon,
2009. április 23-24-25. kerül megrendezésre

FELHÍVÁS!
A verseny ideje alatt kiállításon szeretnénk bemutatni a 

Nagykun Viadalok történetét.
A kiállítás létrehozásához várjuk a sport szerető lakosság 

felajánlásait: fotók, plakátok, korabeli újságok, érmek, serle-
gek, egyéb emléktárgyak. 

A relikviákat kérjük személyesen leadni (melyről átvéte-
li elismervény adunk) munkaidőben, a Városi Sportcsarnok-
ban. Segítségüket előre is köszönjük.

Szepesi Tibor
igazgató

Pályázat 
A Karcag Város Önkormányzat Városgondnoksága pályá-

zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: mezőőr.
Betöltéshez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség,
- saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak veze-

tésére feljogosító okmány,
- Karcag város külterületének ismerete,
- büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- mezőőri vizsga,
- fegyvervizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1999. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes 
szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló 
okiratok másolatát; három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványát.

Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követő 15 napon belül.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. április 1.
Jelentkezni írásban, 2009. március 9-ig lehet, az aláb-

bi címünkön: Városi Önkormányzat Városgondnoksá-
ga 5300 Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 fax: 
59/311-538.

Az apróhirdetés 
csak 

100 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 24. kedd
 A sötét lovag
 Feliratos amerikai akció-

film 
Március 3. kedd
 Esti mesék
 Amerikai vígjáték
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Anyakönyvi hírek

Születés

Kiss Mária Hajnalka – Bu-

dai Zoltán

Kg., Nyár u. 1/a.  Zoltán

Szilágyi Anikó Margit – Sza-

bó József

Kg., Kántor S. u. 23. 

  Dorina

2009. február 20. péntek, 
szombat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolai farsang I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Chrappánné Papp 

Ágnes
 Téma: új igazgató
 Karcagi hírek
 Véradás a Dérynében
 Hóhelyzet Karcagon
 Felújítás előtt a Múzeum
 Kulturális ajánló
 Háttér
 Dr. Molnár Sándor
 Téma: Üdvözletét küldi Kar-

cagnak, Avhram Hershko 
Nobel-díjas akadémikus Iz-
raelből

20.10 Dr. Bartha Júlia előadása a 
Dérynében

2009. február 24. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat

18.05  A Hit szava – római katoli-
kus szentmise

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Jöjjetek hozzám - reformá-

tus istentisztelet
20.30  Nótacsokor

2009. február 26. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolai farsang II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Ruzicska Ferenc
 Téma: Kulturális kitüntetés-

ben részesült
 Karcagi hírek
 Györffy Néptánc Gála
 Mézeskalács kiállítás
 Új hatósági állatorvos
 Háttér
 Böllérek…
20.10  Helytörténeti pályázatok 

értékelése

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

Kosárlabda

Lapzárta: kedd 12 óra
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Hamis 20.000 forintosok-
kal fizetett korábban a Kapi-
tányság több településén és 
más megyékben is az a fér-
fi, aki múlt héten tett beis-
merő vallomást a nyomozók-
nak Karcagon. Kutyát vásá-
rolt, boltban fizetett, elmon-
dott mindent, beszélt arról is, 
hogy kitől vásárolta a hami-
sítványokat.   

Február 11-én délután egy 
helyi férfi előzetes szóváltást 
követően egy alkalommal ar-
con ütötte az egyik söröző 
pultosát, mely következtében 
nyolc napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést okozott.

Február 12-én a déli órák-
ban a MÁV állomáson két 
helyi férfi szóváltásba kevere-
dett egy kisújszállási hajlék-
talan férfivel az elfogyasztott 
bor mennyiségén. A vita he-
vében egyikük felkapta a vá-
róteremben lévő seprűt, majd 
azzal többször fejbe ütötte a 

hajléktalant, aki nyolc napon 
túl gyógyuló súlyos sérülése-
ket szenvedett. 

Az esti órákban egy szó-
rakozóhelyen szintén elő-
zetes szóváltás után két fér-
fi verekedett össze, mely so-
rán egyikük nyolc napon túl 
gyógyuló sérülést szenvedett. 
Az ügyben bíróság elé állítás-
sal büntetőeljárás van folya-
matban. 

Február 14-én hajnalban 
egy lakóházban szerelemfél-
tés miatt két férfi között szó-
váltás, dulakodás, majd vere-
kedés alakult ki, melybe két 
másik férfi is bekapcsolódott. 
Nem kellett volna, hiszen 
egyikük nyolc napon belü-
li könnyű sérüléseket szen-
vedett, másiknak a pólója és 
nyaklánca szakadt el. Cso-
portosan elkövetett garázda-
ság miatt indult eljárás. 

Február 20. péntek
Berek – Kiss A. úti

Február 21. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Február 22. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Február 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Február 24. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 25. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 26. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Február 27. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

A Városi Sportcsarnokban 
került megrendezésre a RE-
MONDIS bajnokság második 
fordulója. Szoros küzdelem-
ben a Kiskulcsosi fiúk újra le-
győzték a Lócsi testvérek nél-
kül felálló lányokat, így to-
vábbra is ők állnak a tabel-
la élén. 

Kiskulcsosi Oroszlánbé-
bik – Kisújszállási Tigrisek 
71:9 (19-4, 18-0, /1:1/, 19-2, 
14-2)

Kiskulcsosi Oroszlánbébik: 
Rácz L. (18), Papp E., Haj-
nal T, (9), Nagy K. (4), Mihá-
csi Sz. (2), Béres I. (1), Nagy 
J. (2), Pintér Á. (4), Fehér M. 
(16), Lippai A. (8), Takács E. 
(7).

Kiskulcsosi Sasok – Kis-
újszállási Vadmacskák 57:15 
(22-4, 8-0, /1-1/, 10-10, 16-0)

Kiskulcsosi Sasok: Nagy I. 
(8), Balázs R. (4), Bencsik Z. 
(2), Hérmán I. (2), Terjék P. 
(2), Szabó E. (2), Bajusz Sz. 
(8), Kozák J. (6), Kovács L., 
Mészáros D. (2), Regényi J. 
(6), Mészáros K. (14), Veres 
D., Tóth B.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
- Kiskulcsosi Sasok 21:28 (6-
6, 7-4, /0-5/, 6-8, 2-5)

Kiskulcsosi Oroszlánbé-

bik: Rácz L. (1), Papp E., Haj-
nal T., Nagy K. (3), Mihácsi 
Sz. (1), Béres I., Nagy J., Pin-
tér Á. (4), Fehér M. (4), Lippai 
A., Takács E. 

Kiskulcsosi Sasok: Nagy 
I. (5), Balázs R., Bencsik Z., 
Hérmán I. (1), Terjék P. (7), 
Szabó E., Bajusz Sz. (8), Ko-
zák J. (1), Kovács L., Mészá-
ros D., Regényi J., Mészáros 
K. (6), Veres D., Tóth B.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
- Kisújszállási Vadmacskák 
84:2 (19-2, 18-0, /3-0/, 32-0, 
12-0)

Kiskulcsosi Oroszlánbébik: 
Rácz L. (29), Papp E.(2), Haj-
nal T. (8), Nagy K. (6), Mihá-
csi Sz. (3), Béres I. (2), Nagy 
J. (1), Pintér Á. (8), Fehér M. 
(19), Lippai A.(4), Takács E. 
Edző: Őrlős Zoltán

Kiskulcsosi Sasok – Kisúj-
szállási Tigrisek 48:18 (8-6, 
18-0, /2-2/, 14-2, 6-8)

Kiskulcsosi Sasok: Nagy I. 
(3), Balázs R. (2), Bencsik Z., 
Hérmán I. (2), Terjék P. (6), 
Szabó E. (6), Bajusz Sz. (10), 
Kozák J. (8), Kovács L., Mé-
száros D. (2), Regényi J. (5), 
Mészáros K. (4), Veres D., Tó-
th B. Edző: Őrlős Zoltán

III. korcsoport fiú
Megkezdődtek a diákolimpiai küzdelmek. A Kiskulcsosi 

Ált. Isk. csapata Tiszakürtön szerepelt. Sajnos Csépa csapata 
nem érkezett meg, így csak a helyi csapat ellen játszottak. Az 
igen lelkes hazai csapat ellen sima győzelmet aratott Kiskul-
csos, és jutott be a megyei diákolimpiai döntőbe.

Körzeti Ált. Isk. Tiszakürt - Kiskulcsosi Ált. Isk. 14:78 
(0-28, 8-19, 4-15, 2-16)

Kiskulcsos: Herczeg Zs. (6), Veres L. (18), Andrási B. (2), 
Herczeg G. (2), Berzétei T. (6), Pócs S. (2), Ábrahám M. (6), 
Rózs I. (8), Tóth G. (8), Deák Z. (9), Boros D. (11). 

Felkészítő: Kiss János, Testnevelő: Őrlős Zoltán

Megyei előkészítő bajnokság

Szép siker Nyíregyházán
Az elmúlt hétvégén a szabol-

csi megyeközpont adott helyet 
a Hungarian Open 2009 elneve-
zésű nyílt, nemzetközi kyokus-
hin karate verseny összecsapása-
inak. A rangos eseményen tizen-
egy ország százötven versenyző-
je lépett a küzdőtérre. A KSE-t a 
már eddig is szép sikereket felmu-
tató ifj. Gyarmati Imre képvisel-
te, mégpedig sikerrel, hiszen a 70 
kilogrammos súlycsoportban har-
madik helyezett lett. A mezőny 
erősségét jól mutatja, hogy a súly-
csoport élén az orosz kyokushin-
sztár, Viktor Karascsuk végzett.


