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KARCAGI
HÍRMONDÓ

„A víz, ami összeköt”

www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Kunok I. Világtalálkozója

Félegyháza kezdte, sok-sok 
rendezvény, program, meg-
emlékezés után Karcag fejez-
te be a Kunok I. Világtalálko-
zója országrésznyi területet 
érintő, és az ott élő kétszáz-
hatvanezer polgárt megszó-
lító rendezvénysorozatát. 

A múlt hét végén tudósok, 
fegyveres, lovas, zenés-táncos 
hagyományőrzők, vendégek, 
kíváncsiak serege érkezett 
hozzánk arra a nagyszabású 
rendezvénysorozatra, amely 
a világtalálkozót zárta. A há-
rom nap huszonöt rendezvé-
nye között volt egy tudomá-
nyos konferencia a múltról 
(A Jászkunság kutatása), egy 
konferencia a jelenről (Tisza-
tavi Polgármesteri Randevú) 
és egy a jövőről – a biogaz-
dálkodásról. Részt vehettünk 
- a zuglógeri komondor kiál-
lítást is beleértve - nem keve-
sebb, mint nyolc kiállításon/
kiállításmegnyitón, valamint 
könyvbemutatón, kopjafa- és 
csárdaavatáson, filmvetíté-
sen, hagyományőrzők bemu-
tatóján. Mindez nemcsak azt 
mutatja, hogy „vót minden”, 
mint a jó lagziban, hanem azt 
is, hogy a rendezőség a világ 
legelső kun találkozójára ma-
radandót alkotott. 

A kunokkal kapcsola-
tos kutatások eredményei-
nek a bemutatására 1939-ben 
szervezték az első jászkun 
kongresszust (Györffy Ist-
ván jóvoltából). Ezt újították 
fel 1985-ben Kiskunfélegy-
házán A Jászkunság kutatá-
sa című tudományos üléssel, 

amit azóta ötévenként más-
más helyszínen rendeznek 
meg. Az idén Karcag volt a 
házigazda. A szeptember 24-
i megnyitón dr. Fazekas Sán-
dor polgármester, dr. Horváth 
László, megyei múzeumigaz-
gató, Illéssy Ádám nagykun 
kapitány és dr. Hatházi Gábor 
régész, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium szakmai 
főtanácsadója köszöntötte a 

jászok és kunok történetét, 
néprajzát, régészeti és nyelv-
emlékeit elemző tudósokat és 
a tudományos ülés nagyszá-
mú hallgatóságát. „Eltelt a 20. 
század, s egy-egy tudományte-
rületen megszülettek a legfon-
tosabb szintézisek – summáz-
ta a 25-e délelőttjére is áthú-
zódó konferencia tanulsága-
it dr. Bartha Júlia. - Nagyon 
szép eredményt mondhat ma-
gáénak a néprajztudomány, 
azon belül különösen a törté-
neti néprajz. Jól látszanak az 
új irányok a névtani kutatá-
sokban és a régészetben is. Ez-
zel a konferenciával újfent fel-
állították a mércét, és most 
megint egy térképet látunk 
magunk előtt. Térképet, ami 
mutatja hol van még hiány, 
merre lehetne menni az újabb 
kutatásoknak… Másrészt pe-
dig látható volt, hogy az ilyes-

„Amikor a kunok együtt ünnepeltek”

2009. október 6-án (kedden) 15 órakor
EMLÉKEZÉS AZ ARADI 

VÉRTANÚKRA
Az Aradi Vértanúk emlékhelyén az 1848-ban Aradon 

és Budapesten kivégzett vértanúk emlékére koszorúzás.

A négy megyét (BAZ, Haj-
dú-Bihar, Heves, J-N-Sz) érin-
tő Tisza-tavi régió 73 telepü-
lésének polgármesterei részé-
re másfél évtized óta szervezik 

meg azt a térségi szintű talál-
kozót, amely jó alkalom a kö-
zös problémák, lehetőségek, 
kilátások és teendők megvita-
tására. „A víz, ami összeköt” 
címmel megrendezett, kétna-
possá bővült eszmecserén a 
térség jelenét és jövőjét meg-
határozó Tisza-tó turizmusá-
val kapcsolatos fejlesztések le-
hetőségeit ismertették a szak-
tárcák és szakhivatalok szak-
emberei. Az első nap végén a 

közönségszavazatok alapján 
odaítélt díjakat adták át. 2009-
ben az „Év Tisza-tavi Polgár-
mestere Tóth József (Polgár), 
az Év Tisza-tavi Alpolgármes-

tere Vincze László (Kunhe-
gyes), az Év Tisza-tavi Jegy-
zője Baranya Pál (Tiszafüred) 
lett, míg Varga László a KÖ-
TII KÖVIZIG ny. igazgatója a 
Tisza-tó fejlesztéséért díjat ve-
hette át Kóthay László szakál-
lamtitkártól.

A polgármesterek randevú-
ja második napján a már ed-
dig díjat nyert vezetők a régió 
fejlesztés fő irányairól tanács-
koztak.

Tisza-tavi polgármesterek 
találkozója

Folytatás a 4. oldalon

A nyolcadik alkalommal 
megrendezett karcagi moto-
ros találkozó továbbra is tö-
retlen népszerűségnek ör-
vend. Amint azt Sánta László-
tól, a rendezvény főszervező-
jétől megtudtuk, a rendezvény 
helyszínén – Városi Fürdő 
és Camping területén – kö-
zel 700 motoros és kísérője je-
lent meg. Nemcsak hazai mo-
torkedvelők, hanem külföldi-
ek – Belgiumtól Szlovákiáig 
– is eljöttek különleges típu-
sú járműveikkel. Igen gazdag 
programot állítottak össze a 
szervezők.

Péntek este négy koncert is 
szerepelt a műsorban, szom-
bat reggel egy új programot 
indítottak. Közösen kiláto-
gattak a Zádor-hídhoz, köz-
ben megnézték a szélmalmot 
is, majd Magyarkára mentek, 

a kunok emlékhelyéhez. Ez-
után a kemping területén kü-
lönböző játékokat és verse-
nyeket rendeztek, így többek 
között szkandert, virsli evés 
versenyt is. 14 órakor kezdő-
dött a hagyományossá vált 
felvonulás, amikor 120 mo-
toros dübörgött végig a vá-
roson. Ezután játékos verse-
nyekre is sor került: sörivó, 
sörevő és a népszerű sörpör-
gő, amelyek nagy derültséget 
váltottak ki a résztvevők kö-
zött. Ezután motor-szépség-
verseny következett négy ka-
tegóriában, majd újabb négy 
koncert. A koncertek között 
eredményhirdetésre és díját-
adásra került sor kamionhú-
zó versennyel egybekötve. A 
program hajnali 2 órakor ért 
véget.

B. I. 

VIII. Motoros Találkozó
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Közéleti szilánkok

Válságban
a válságkezelés

A fenti mondatot a Magyar Ke-
reskedelmi Kamara egyik – a kiske-
reskedők érdekvédelmét képvise-
lő – tagja mondta a rádió riporte-
rének, amikor a hazai áruházláncok 
és a kis boltok között fölmerülő ér-
dekellentétekről és az ebből fakadó 
válsághelyzetről folyt a beszélge-
tés. Szó volt itt a beszállítók kiszol-
gáltatott helyzetéről, a multik ár-
képzéseinek visszásságairól,  szinte 
mindenről, ami a téma kapcsán föl-
merülhet. Ám a válságból való kilá-
balás esélyét pillanatnyilag eléggé 
kilátástalannak ítélte meg az érdek-
képviselő.

Sajnos, a válság nem csak a 
nagy- és kiskereskedelmet érinti, 
hanem az egész gazdaságot, sőt a 
társadalom alrendszereinek több-
ségét is. Nemrég találkoztam dr. 
Szabó Jánossal, a pesti Rókus Kór-
ház igazgatójával, aki a 90-es évek 
elején még a karcagi kórházat igaz-
gatta. A találkozásunk előtti napon 
történt az a haláleset, amiről beszá-
molt az országos sajtó; egy 34 éves 
fiatalember azért halt meg Buda-
pesten, mert a Péterffy Sándor ut-
cai Kórház sebészete - az eü. rende-
let értelmében - nem fogadhatta, 
mert nem volt ügyeletes. Kétszer 
is elment a mentő a Rókus Kórház 
előtt, ha oda bevitték volna, még 
most is élne, mondta rezignáltan az 
igazgató úr. De a Rókus is örülhetne 
– folytatta tovább –, ha a Karcagi 
Kórház 1992-es ellátási szintjén len-
ne most. Szóval, itt tartunk, hogy 
egy pesti kórházigazgató a tizenhét 
(!) évvel ezelőtti karcagi kórházi vi-
szonyokkal most elégedett lenne!! 
Belegondolni is abszurd!

Később pedig látja az ember a 
televízióban, hogy fölhúzzák a zöld 
zászlókat, és figyelmeztető sztráj-
kot tartanak, sőt néhány kórház-
ban éhségsztrájkot is terveznek az 
egészségügyben dolgozók.

A benyújtott költségvetés 120 
milliárdot vonna el az önkormány-
zatoktól - mire Kósa Lajos, Debre-
cen polgármestere, a parlament 
előtti Kossuth térre hívja demonst-
rálni az ország polgármestereit és 
önkormányzati képviselőit. Mert 
ennyi elvonást egyszerűen már 
nem lehet túlélni..

Mindeközben láthattunk egy 
másik képsort is; a külföldi útjáról 
visszatérő Bajnai Gordon miniszter-
elnök csokitortát (!) kap a szocialis-
ta frakciótól a válságkezelésért. A 
torta tetejére egy kis futballkaput 
is remekeltek a cukrászok, és a ka-
puba piros-fehér-zöld cukormázzal 
beírták: Magyarország. Még a Hír 
Tv kommentátorát is megtévesztet-
ték; ugyanis azt hallhattuk, hogy a 
felirat a kapu bal oldalán van. Igen, 
ha szemből nézzük, valóban a „bal 
oldal”, de köztudomású, hogy min-
dig a hálóőr jobb – és balkarja az 
irányadó a kapuban…

- ács -

HÍREK
2009. október 3-án 11 óra-

kor Öregdiák Találkozó lesz 
a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában. 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk.

A Szikfolt Klub „Kun em-
lékek textilbe álmodva” cí-
mű kiállítása a Városi Csoko-
nai Könyvtárban a könyvtár 
nyitvatartási idejében látogat-
ható 2009. október 10-ig.

Pap Béla református lelkész 
életéről szóló dokumentum-
film készítéséhez keresek sze-
mélyeket és hiteles története-
ket. Várom azok jelentkezését 
is, akik rendelkeznek korabe-
li fényképekkel a gyülekezet-
ről és Pap Béláról. 

Kenyeres Gyula Tel.: 06/30-
900-7520.

2009. október 3-án (szombaton) 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

nagytermében
ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS 

ZENEKARRAL
18-19 óráig

APRÓK TÁNCA
Tánc, játék, kézműves foglalkozás

19-24 óráig
TÁNCHÁZ

Ifjak és örökifjak részére
Szeretettel várunk minden kedves érdek-

lődőt!
Belépődíj: 200.- Ft/fő

Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósul meg.

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
szeretettel meghív minden kedves érdek-

lődőt a
2009. október 16-án (pénteken) 1600 óra-

kor kezdődő
Kirakat – Ilyenek vagyunk 

2009.
című rendezvényére,

melyben bemutatkozási lehetőséget biztosí-
tunk 3-99 éves ifjak és örökifjak részére ki-
állítás és színpadi produkciók formájában.

Belépőjegy: 250.- Ft
A rendezvény az NKA Közművelődé-

si Szakmai Kollégium támogatásával való-
sul meg.

Két hete hétvégén rendezték 
meg a Nyírségben, Magy tele-
pülés környékén a Kelet-Eko 
Nemzetközi Tájfutó Versenyt.

Gyönyörű homokdombok, 
akácerdő, az ilyenkor szoká-
sos pókhálóözönnel, a vén-
asszonyok nyarának heve, 
mind a sportolók kedvence. 
Kárpótlásként finom ebédet 
biztosított a település vezetése.

Versenyzőink sikeresen sze-
repeltek, hiszen Balog Edit Ju-
dit és Lévainé Kovács Róza 1., 
míg Szabó Ilona 4. helyezést 
ért el.

Egy héttel korábban Gyön-
gyöstarján határában, a Mát-
ra alján pedig a Megyei Egyé-
ni Bajnokságra került sor.

A hegyvidéki terep, a nagy 

meleg igen megizzasztott ver-
senyzőt és rendezőt egyaránt.

Végül is Lévai Kálmán me-

gyei bajnok, míg Lévainé Ko-
vács Róza ezüstérmes lett.

Tájfutók

Kedves alkotni 
vágyó fiatalok!
Október elejétől kezdő-

dően minden második hé-
ten a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ kéz-
műves és alkotó foglalko-
zásokat szervez.

Különféle tevékenysége-
ket próbálhattok ki, mint 
a csuhézás, gyöngyözés, 
maszkkészítés, kasírozás, 
rajzolás, festés és még sok 
más érdekesség.

Az első foglalkozás idő-
pontja: október 9. (péntek) 
14.30 óra

Belépő: 200.- Ft

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Foglaljon helyet és 
váltson bérletet a 

2009/2010-es színházi 
évadra.

Előadásaink:
2009. november 4. 

ZSÁKBAMACSKA
2010. február 17. 

FEKETE PÉTER
2010. március 

VITÉZ LÉLEK
2010. április  

AZ ÖRDÖG

A régi bérletek megújí-
tására 2009. október 16-ig 
van lehetőség. Új bérletek 
váltása 2009. október 19-
től a DMIK I. emeleti iro-
dájában hétfőtől-péntekig 
9-17 óra között

Összefogás
a könyvtárakért

Tisztelt Lakosság, kedves 
Olvasóink!

2009. október 5-11-ig 
lesznek az „Összefogás a 
könyvtárakért” rendezvé-
nyei a karcagi Városi Cso-
konai Könyvtárban, mely-
nek része a „Megbocsátás 
Hete”. Mit jelent ez? 

- Ha van olyan  könyv, 
vagy dokumentum, ame-
lyet rég vissza kellett vol-
na hoznia, de elfelejtette, 
most büntetlenül vissza-
hozhatja!

Elfelejtjük – elengedjük 
a késedelmi díjat! - Ha le-
járt az olvasójegye, vagy 
sokallja a beiratkozási dí-
jat, most díj nélkül beirat-
kozhat!

Kedvezményeink 2009. 
október 5-11-ig tartanak, 
addig keresse fel könyvtá-
runkat, ha élni szeretne a 
lehetőségekkel. Legyen új-
ra Olvasónk!

Nagy Mihályné könyv-
tárigazgató és kollégái

A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Rendőr–főkapitányság Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizott-
sága 2009. október 01. és 2009. 
november 01. között meghirdeti 
„Táblavadász” akcióját, mely me-
gyénk teljes közúthálózatára ki-
terjed.

Sajnálatos módon megyei szin-
ten is számos olyan helyzettel ta-
lálkozhatnak a közúti közleke-
dés résztvevői, amikor a közle-
kedés rendjét meghatározó jelző-
táblák nem megfelelőek, amely 
jelentheti a szükséges tábla hiá-
nyát, indokolatlannak tűnő táb-
la kihelyezését, jelzőtáblák kint 
felejtését. 

E közlekedésbiztonsági prog-
ram lényege, hogy az állampol-
gárok közül, aki indokolatlan-
nak tűnő, esetleg megtévesztő 
KRESZ táblát észlel a megye út-
jain, az a tábla fotóját, vagy a be-
azonosításhoz szükséges helyszín 
pontos leírását juttassa el 2009. 
november 01-ig az alábbi e-mail 
címre: mbb.jaszmrfk@jasz.po-
lice.hu A program csakis jelző-

táblával kapcsolatos bejelentések 
megtételére ad lehetőséget.

A tett észrevételeket a határidő 
betartásával az alábbi formátum-
ban kell a megadott e-mail címre 
elküldeni: 
• A hely beazonosításához szük-

séges fényképfelvétel csatolása
• Fénykép nélküli kézzel meg-

rajzolt vázlatot nem fogadunk 
el

• Fontos a helyszín pontos meg-
jelölése, az észlelt forgalom-
technikai probléma leírása

• A pályázatot gépelve vagy szö-
vegszerkesztő programmal ké-
szítve juttassák el, és feltétle-
nül tartalmazza a készítő ne-
vét, telefonszámát, levelezési 
címét.  
A beérkezett pályaművek ké-

szítői között – a felállított bi-
zottság értékelését követően – 
sorsolást tartunk, a tárgynyere-
mények átadása sajtótájékozta-
tó keretében történik, melyről az 
érintetteket levélben értesítjük.  

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

A Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság közleménye

Tájfutás
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Par la men ti Nap ló

Itt van az ősz, itt van újra, 
és ha ősz, akkor költségveté-
si ügyek. A parlament meg-
kezdte azoknak a törvényja-
vaslatoknak a vitáit, amelyek 
az ország mindennapi mű-
ködését - egészségügyet, ok-
tatást, sportot, közlekedést 
- érintik. A keddi napon az 
Országgyűlés napirendjén 
a 2008-as év zárszámadása 
szerepelt. Emlékezzünk vis-
sza, ez volt az az év, amikor 
a nyilvánosság számára is fe-
ketén-fehéren kiderült, csőd-
helyzetben van az államkas-
sza, a rossz gazdaságpoliti-
ka következtében a gazdaság 
padlóra került.

Hogy is történt? Tavaly ta-
vasszal népszavazáson dön-
töttek a választók úgy, hogy 
nincs szükség vizitdíjra, tan-
díjra, kórházi napidíjra. A 
2008 áprilisi szociális nép-
szavazás világossá tette, hogy 
a Gyurcsány-kormány olyan 
intézkedéseket akar áteről-
tetni a lakosságon, amelyek-
nek nincs társadalmi támo-
gatottsága. A népszavazást 
követően a koalíció felbom-
lott, a kormány – elvileg - el-

vesztette parlamenti többsé-
gét, a gyakorlatban persze az 
SZDSZ ugyanúgy szavazott, 
mint korábban. 

Miközben az ország ez-
zel foglalkozott már látszott, 
hogy a világgazdaság egén 
sötét fellegek gyülekeznek. 
Amerikából olyan pénzügyi 
válság indult el, amely Euró-
pát, így minket is hamarosan 
elért. Mi volt akkor a reakció? 
„Bennünket nem fog érinte-
ni!” – hangzott az akkori mi-
niszterelnöktől (Gyurcsány 
F.) és gazdasági minisztertől 
(Bajnai G.). Október elején 
még ez volt a szlogen, hogy 
október végén már arról be-
széljenek: a válságot már el 
is hárítottuk! Vagyis, ahogy 
egy újságíró találóan megfo-
galmazta: nem volt válság, de 
gyorsan el is hárították…

Tény: Magyarország kül-
ső segítségért a Nemzetkö-
zi Valutaalaphoz fordult, és a 
kapott 25 milliárd dollárból 
tudta elhárítani az államcső-
döt. Ha ez akkor nincs, az or-
szág hasonló sorsra jutott vol-
na, mint Izland. A válságot 
persze a kapott hitellel együtt 

is megszenvedjük, hiszen 100 
ezerrel több munkanélkü-
li van ma, mint egy évvel ko-
rábban, elvonták a 13. havi fi-
zetést és a 13. havi nyugdíjat, 
felemelték az adókat, többek 
között az ÁFÁ-t és a jövedéki 
adót, a lakosság jelentős része 
jövedelemcsökkenést szenved 
el, többszázezer devizahite-
les pedig naponta aggódhat 
azért, vajon hogyan változik 
a forint/euró árfolyam.

Kedden a tanulságokat kel-
lett volna mindebből a par-
lamentben levonni, helyet-
te a szokásos vita alakult ki. 
A kormányoldal csak a szép-
re emlékezett, az ellenzéki 
felvetések pedig pusztába ki-
áltott szavakként  szálltak el. 
Hamarosan indul a 2010-es 
költségvetés tárgyalása, s ha 
minden változatlan marad, a 
csődközeli 2008-2009-es évek 
után sok település számára az 
igazi krach, csőd éve jöhet el. 
Csak azzal biztathatjuk ma-
gunkat, nálunk századokra 
visszamenőleg nehéz könnyű 
esztendőt találni.

Varga Mihály

Számadás előtt zárszámadás

Újra ég a régi szeméttelep 
Szeptember 24-én ismét 

felcsaptak a lángok Karca-
gon, a régi, használaton kí-
vüli szeméttelepen. Az el-
ső jelzés 13 óra 58 perc-
kor érkezett ügyeletünk-
re. A mintegy öt hektáros 
területen égő szemét, hul-
ladék eloltásához a karca-
gi egységeken kívül szük-
ség volt még a püspökladá-
nyi és a tiszafüredi tűzoltók 
segítségére is. Az öt gépjár-
mű-fecskendővel kiérke-
ző 20 tűzoltónak 17 óra 40 
percre sikerült a tüzet elol-
tani. A következő jelzés 21 
óra 09 perckor érkezett, ami 
szerint ismét erősen füstöl 
a terület. A két gépjármű-
fecskendővel kiérkező tűz-
oltók lángolást nem talál-
tak, a szemét a felszín alatt 
izzott, parázslott, ami jelen-
tős füstképződéssel járt. Az 
utómunkálatok éjfél után 6 
perccel értek véget. 25-én 
reggel, 5 óra után 10 perccel 
ismét kivonultak az egysé-
gek, ugyanis néhány helyen 
még tapasztalható volt füst-
képződés.

Tiszafüredi tűzoltók Kar-
cagon

Míg a karcagi egységek 
éjszaka, a szeméttelepen ke-
letkezett tűzzel voltak elfog-
lalva, újabb tüzek keletkez-
tek Karcagon, a déli külvá-
rosban. Az egyik tűzeset az 
Albert utcában, a másik a 
Jónás Béla utcában történt. 
Mivel a karcagi egységek a 
szeméttelepen oltották a tü-
zet, a tiszafüredi tűzoltókat 
kellett a káresetekhez riasz-
tani, akik a Karcag és Tisza-
füred közötti távolság miatt 
40 perc késedelemmel tud-
ták megkezdeni az oltást.
Újabb tüzek a déli külvá-
rosban

Szeptember 25-én és 26-
án is vonultak elszáradt alj-
növényzet tüzéhez a karcagi 
tűzoltók. Mindkét tűzeset a 
déli külvárosban keletke-
zett. Az első a Vajda utca és 
az Albert utca keresztező-
désében, a második a Tiszta 
utcában. A beavatkozások 
alig 10 percig tartottak.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS Pályázat

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az aláb-
bi – karcagi – ingatlanját:

Karcag, Kossuth tér 11-
13. sz. alatti helyiség.

A helyiség alapterülete: 
156 m².

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2009. ok-
tóber 5. napja 16:00 óráig 
beérkezően.

A pályázati igénylőla-
pokat átvenni és a részle-
tes pályázati feltételekről 
érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában 
(fsz.: 53. sz. iroda, tel.: 
59/500-669).

A pályázati kiírás meg-
tekinthető a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hir-
detőtábláján, valamint a 
Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

A Kováts Diáksport Egyesület 
(Karcag, Kálvin u. 9.)

Közhasznúsági jelentés
2008-ban a Karcag város 30/2005. (X.26.) rendelete alap-
ján a helyi iparűzési adó 1%-nak felajánlásából 
 14 069 Ft 
valamint a SZJA 1%-ának a felajánlásából  273.327 Ft 
támogatásban részesült.
2008-ban az említett összegekből felhasználásra került:
 58.480 Ft
Uszoda bérlet: 13.800 Ft
Sportszer vásárlás:   44.680 Ft
2008. évi maradvány:     228.916 Ft
melynek felhasználása a 2009-es évben fog megtörténni a 
DSE alapszabályának megfelelően.
Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat abban a remény-
ben, hogy továbbra is támogatják alapítványunkat.
Számlaszámunk: 70100114-11077602 (Takarékszövetke-
zet)
Adószám: 18838910-1-16

Keserű Sándor
Kováts Diáksport Egyesület

TURCSI FAMILY TURCSI FAMILY

ÓRIÁSI HASZNÁLTRUHA 
VÁSÁRT TARTUNK

OKTÓBER 8-án 

és  15-én    7-13 óráig 
Helye: KARCAG,

 Művelődési Központ

Dzseki, kötött pulóver: CSAK 500 Ft/kg

Gyermek és felnőtt ruházat: 600 Ft/kg
TURCSI FAMILY TURCSI FAMILY

Szeptember 24-én a Kunok 
I. Világtalálkozója rendez-
vénysorozathoz kapcsolód-
va  a Városi Csokonai Könyv-
tár gyermekrészlegén is együtt 
ünnepeltek gyerekek, szülők, 
pedagógusok. A város általá-
nos iskolai korosztályából (kb. 
1900 fő) több mint 500 gyer-
meket sikerült a „kunos” ren-
dezvényekkel megtalálnunk. 
A Városi Csokonai Könyvtár 
és a Könyvtárostanárok Mun-
kaközössége együtt írta ki azt 
a pályázatot, ahol igazi város-
történeti kutatómunkára ösz-
tönözték a gyerekeket.

A díjkiosztóhoz hangula-
tos teret biztosított az a rajz-
kiállítás, amelyen a Nagykun-
ság mese- és mondavilágához 
kapcsolódó több mint 230 al-
kotásban gyönyörködhettek a 
vendégek. A folyosón pedig a 
Kunok a világhálón c. interne-
tes vetélkedő győzteseinek ké-
pes élménybeszámolóján mo-
solyoghattak, akik a Pusztai 
Róka Hagyományőrző Egye-
sület vendégei voltak szeptem-
ber 11-én.

A témával sokan foglalkoz-
tak, de a legnagyobb elisme-
rés mégis csak azé a 11 pályá-
zóé, akik a megérdemelt nyá-
ri pihenésük alatt is városunk 

híres szülötteinek életét kutat-
ták, és a gyűjtött információ-
kat rajzos, fényképes mellékle-
tekkel színesített dolgozatban 
foglalták össze. A munkákat 
dr. Kasuba Jánosné értékelte, 
a díjakat a gyerekeknek Pán-
ti Ildikó önkormányzati kép-
viselő adta át. Németh Gyu-
la, Mándoky Kongur István, 
Szűcs Sándor, Szentannai Sá-
muel, Körmendi Lajos, és Av-
ram Hershko neveivel még 
közel sem fejezhetnénk be a 
karcagi születésű tudósok so-
rát. Jó lenne, ha többet mesél-
nénk gyermekeinknek azokról 
az emberekről, akik – a gyere-
kek munkáiból idézve – pél-
daképei lehetnének városunk 
valamennyi diákjának.

Gratulálunk a pályázóknak, 
mindannyian megérdemlik, 
hogy nevük megjelenjen e lap 
hasábjain. Kolostyák Kamilla, 
Domán Ágnes, Andrási Má-
té (Györffy I. Ált. Isk.) Czine-
ge Edina Erzsébet, Nagy Dó-
ra Szilvia, Hubai Viktória, Ri-
maszombati Fruzsina, Györfi 
Márta Ramóna, Tóth Niko-
lett, Sántha Manuéla, Vinc-
ze Kamilla (Nagykun Ref. Ált. 
Isk.)

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Helytörténeti pályázat díjkiosztása
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fajta ismeretterjesztésre szük-
ség van, hisz mind a két nap 
telve volt a terem fiatal arcok-
kal és ez nagyon jó dolog.”

A csütörtök délután másik 
nagyobb rendezvény helyszí-
ne a Városi Csokonai Könyv-
tár volt, ahol dr. Fazekas Sán-
dor köszöntője után Farkas 
Csaba, a kötet producere és 
Elek György helytörténész 
mutatták be  Szabó Virág, 
Szeretettel vár Karcag című 
fotóalbumát. A könyvbemu-
tató után nyílt meg a Szikfolt 
Klub, a világtalálkozóra ös-
szeállított Kun emlékek tex-
tilbe álmodva című kiállítá-
sa, amit a gyermekkönyvtár 
pályázatának értékelése kö-
vetett és rajzkiállítás a kunok 
mese és mondavilágáról. A 
napot a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar ünnepi hangversenye 
zárta a Kultúrpalota díszter-
mében. 

Eseménydús délutánnal kö-
szöntött ránk a péntek. Lege-
lőször is a Morgó csárda ud-
varát töltötték meg az ün-
neplők. A nemrégiben kí-
vül-belül, építményében és 
berendezésében is felújított 
kétszáz éves műemlék épület 
kulcsait dr. Sántha József, a 
karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület tiszteletbeli elnö-
ke adta át a polgármesternek 
és mondott ünnepi beszédet, 
az épület történetét  Horváth 
György nagykun kapitány, 
Elek György helytörténész, a 

felújítás munkálatait pedig ifj. 
Sisa Béla ismertette. 

A délután további része a 
kiállításoké volt, mert azokból 
öt is nyílt, meg kell jegyezzük, 
igen élénk érdeklődés mellett. 
Híres és a Györfi-féle szobor-
másolatok révén (pl. kun em-
lékhely) közismert alkotások 
a kunbabáknak nevezett sírje-
lek, amelyek felkutatásával és 
fotózásával évtizedeket töltött 
Kunkovács László fotóművész. 
A sztyeppei kun emlékek-
ről összeállított fotókiállítását 
Varga Mihály országgyűlé-
si képviselő nyitotta meg. Ka-
bai Erzsi fazekas, népi ipar-
művész Karcagon született, itt 
Sz. Nagy Istvántól és Mikola 
Miklóstól sajátította el a mes-
terséget. Az elsősorban hasz-
nálatra készített remek kivi-
telű munkáinak kiállítását dr. 
Nagy Molnár Miklós, a múze-
um igazgatója nyitotta meg. A 
Déryné Művelődési Központ 
dísztermében két további tár-
lat nyílt magyarországi orosz-

lános címerekből és a magyar 
huszárság egyenruháiból. Re-
mek ötlet, ötletes rendezés, 
remek hangulat – ezzel jelle-
mezhetnénk a Bengecseg Ala-
pítvány és az Ifjúsági Ház kö-
zös kiállítását, amelynek a cí-
me „Kunsági arcok”. Remél-
jük, Nagy Emese folytatja ezt 
a munkát és a régi családi fo-
tókból készült tárlatot majdan 
anyagában is továbbfejlesztve 
láthatjuk majd (!). 

A szombat a Tisza-tavi 
Polgármesterek randevúja 
ellenére is már a Zuglógerbe 
vitte a látogatók zömét. Oda-
kinn igazi kavalkád: a Ko-
mondor Klub kiállítása, az V. 
Kun Hagyományok Napján 
belül kun szállás, nomád lo-
vasjátékok, versenyek, íjász-
verseny, kun viselet és fegy-
verbemutató, csatajelenet, va-
lamint remekül megépített, 
igazán a rendezvényhez mél-
tón berendezett kirakodó-
vásár, és kismesterségek be-
mutatkozása várta a nagyér-
deműt. A napközbeni prog-
ramokat folklór műsor, a 
Szivárvány és a Cimbora ci-
terazenekarok, a Kopogók, a 
Pántlika néptánccsoportok, 
a Sugalló zenekar, Varga Mi-
hály dudás mesemondó, a Ye-
nisei és a Dobogókő együttes 
fellépése zárta.

Vasárnap délelőtt, a Kun 
emlékparkban Karcag test-
vérvárosainak képviselői je-
lenlétében avatták fel a világ-
találkozó tiszteletére állított 
kopjafát, Székelykeresztúr vá-
ros ajándékát. A Nimródban 
Biokonferencia kezdődött, a 
Kun Hagyományok Napján 
csikósok, lovasok, fogatok be-
mutatója következett a szoká-
sos vásári környezet és bioé-
telek főzése és malacfogó ver-
seny mellett. Igen sokan láto-
gattak ki a lógerbe még kora 
délután is, de a világtalálkozó 
a végéhez közeledett. A vá-
rosban az új Varró utcai ét-
terem falán felavatták Györ-
fi Sándor Csokonai dombor-
művét, amelyet Péter Lász-
ló ny. egyetemi tanár ajánlott 
az érdeklődők figyelmébe. Ez 
volt az utolsó program. 

A vendégek és vendéglá-
tók sokasága foglalt helyet 

később a református temp-
lomban, ahol Kunszentmik-
lós és Karcag elöljárói újfent 
megerősítették a két telepü-
lés között köttetett testvérvá-
rosi szerződést, majd kun te-
lepülések képviselői rövid fel-
szólalásokkor foglalták össze 
a Kunok I. Világtalálkozója 
eseményeit, jelentőségét. Azt 
a szövetséget, amely a kon-
zorcium megalapításával lét-
rejött és amely a világtalál-
kozó megrendezését tűzte ki 
célul, kilenc nagykun, har-
minckét kiskun és négy bács-
kai település között köttetett, 
mégpedig azzal a szándékkal 
– mondta dr. Fazekas Sán-
dor polgármester -, hogy „fel-
leltározva értékeinket, szám-
ba veszi erőinket és biztosít-
ja azt, hogy a kun életformát 
megélve léphessünk át most a 
21. századba. …Magunkénak 
éreztük ezt a rendezvényt, és 
ezt a részvétel nagyon szépen 

mutatja. Biztos vagyok abban, 
hogy mindez erőt ad a továb-
bi munkához a hétköznapok-
ban, és remélem, hogy három 
év múlva újabb kun világta-
lálkozó részesei leszünk.”

A világtalálkozó zászlajára 
emlékszalagot kötöttek, töb-
bek között a résztvevő telepü-
lések vezetői, a Bács-Kiskun, 
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei közgyűlések alelnökei, a 
jászok képviselői és a Kazak 
Köztársaság nevében Rashid 
Turaruli Ibrayev nagykövet 
úr is.

Ficsór József Kiskunfélegy-
háza polgármestere, a Kun 
Összefogás Konzorcium el-
nöke a világtalálkozó számos 
szép pillanatát felidézve kö-
szönte meg a résztvevő tele-
pülések polgárainak segítsé-
gét, támogatását, mondván: 
„Isten éltesse a kunokat, a já-
szokat, Karcag városát és a 
kun összefogást.”

Folytatás az 1. oldalról

„Amikor a kunok együtt ünnepeltek”
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MEGHÍVÓ
Bolgár-magyar est a Dérynében

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját „A 
magyar és a bolgár kultúrával a szívünkben” című művészeti gá-
laműsorra. A rendezvény szervezője a karcagi Biljana bolgár nép-
táncegyüttes és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.

A művészeti program fellépői: Karcag Város Vegyeskara, a 
DMIK Pántlika néptánccsoportja és felnőtt néptáncköre, Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközép-
iskola énekkara, Nagy Emese, Dzsumbarlak bolgár zenekar, Bilja-
na táncegyüttes.
A gálaműsor helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Karcag.
Ideje: 2009. október 10. (szombat) 17 óra.

Az est fővédnöke, a gálaműsort megnyitja: dr. Fazekas Sándor 
polgármester úr, köszöntőt mond Pánti Ildikó önkormányzati kép-
viselő.

A műsoros est után balkán táncház. Belépődíj: 300 Ft.
A rendezvény támogatója: Karcag Városi Önkormányzata és az 

NKA

Október 2.
13:00 FOGADÁS - KÖSZÖNTÉS
Előadások:
13:15 Dr. Farkas Béla szülész-nőgyógyász:
 Mikor szükséges a genetikai tanácsadás – Down-kór
13:30 Tóthné Varga Mária vezető szülésznő:
 Bemutatkozik a Babaváró nyílt nap
13:45 Poharánszki Józsefné szülésznő:
 Ismerkedés a homeopátiával
14:00 Dr. Oszlács Judit gyermekgyógyász:
 Segít a Bach-esszencia
14:30 Marinyák Gyuláné újszülött részlegvezető:
 Szoptasson okosan!
14:45 Kovácsné Ferenczi Mária vezető védőnő:
 Életre szóló ajándék az anyatej
15:00 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász:
 Elválasztás, hozzátáplálás. Mit, mikor, hogyan?
15:15 Dr. Vass Éva gyermekgyógyász:
 Csak egy vizsgálat – orthopédiai szűrés jelentősége 

csecsemőkorban
Helyszín: a Kátai Gábor Kórház I. emeleti előadóterme
Baba- ill. gyermekmegőrzés – játék a tornateremben

Október 3.
9:00 FOGADÁS - KÖSZÖNTÉS
Előadások:
9:15 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász:
 Hogyan előzhetjük meg a felnőttkori betegségeket 

gyermekkorban?
9:30 Kovács Istvánné diabetológus szakápoló :
 Az X-szindrómáról általában
9:45 Dr. Szabó Mária gyermekgyógyász:
 Allergiás betegségek megelőzése   – múlt, jelen, jövő
10:00 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász:
 A jéghegy csúcsa  – avagy mi is az a lisztérzékeny-

ség?
10:30 Kun Mariann gyógytestnevelő:
 Ép testben ép lélek  – Amit a gyógytestnevelésről 

tudni kell
10:45 Kovács Istvánné diabetológus szakápoló:
 A kamaszkor sajátosságai
Helyszín: a Kátai Gábor Kórház I. emeleti előadóterme
Gyermekmegőrzés - játék a tornateremben
Vetélkedők, gyöngyfűzés, arcfestés, önvédelmi bemutató, is-
merkedés a motorral 
Vérnyomás-, vércukor-, testsúlymérés, lúdtalpvizsgálat, 
színtévesztés vizsgálat

Egészségnap kismamáknak, kisgyermekes anyukáknak 
a Kátai Gábor Kórházban

2009. október 2-3.

2009. szeptember 19-én a Kul-
turális Örökség Napja alkalmából 
a Kiskulcsosi Általános Iskola né-
hány diákja, pedagógusa és kísé-
rői kerekedtek fel, hogy megnéz-
zék városunk templomait.

Ez alkalommal a Görög Keleti 
templomot, a Zsinagógát, a Római 
Katolikus templomot, és a karcagi 
Református műemléktemplomot 
néztük meg kívül-belül részlete-
sen. Meg voltunk lepődve, hogy 

milyen nagyok és szépek belülről. 
A reformtus templomban Ruzicska 
Ferenc részletesen és nagy szak-
értelemmel mesélte el nekünk a 
templom történetét. 

A nap végén nagyon elfárad-
tunk, de megérte, mert sok új dol-
got láttunk és hallottunk abból, 
amit őseik hagytak ránk öröksé-
gül.

 Lippai Anna
6.a osztály

Szeptember 15-én az Idő-
sek Klubjában baráti találkozó-
ra vártuk az ostorosi testvérklub 
tagjait. Hetekkel előtte már azon 
gondolkoztunk, mit mutassunk 
meg kedves vendégeinknek vá-
rosunk nevezetességeiből? Úgy 
gondoltuk, mivel ők hegyvidé-
ken élnek, biztosan érdekesnek 
tűnik részükre a csodálatos Al-
föld, az itt található szélmalom, 
Zádor-híd, Bengecsegi kilátó stb.

A vendégek autóbusza 10 órá-
ra meg is érkezett. Mivel a ko-
rábbi találkozásokon már barát-
ságok szövődtek, boldogan üd-
vözöltük egymást. Erre az al-
kalomra szerény ebédlőnket 
ünnepi ruhába öltöztettük. A 
hosszú út után jól esett az üdítő, 
kávé, mely felfrissülést jelentett. 
A kölcsönös üdvözlések elhang-
zása után vendégeink nagyon 
szép népdalcsokorral, verssel, je-
lenettel szórakoztattak bennün-
ket, mely nagy tetszést váltott ki. 
Az intézmény vezetője, Marsi Il-
lésné Pannika ismertette a prog-
ramot. Elmondta, hogy az ös-
szeállításnál arra törekedtünk, 
hogy vendégeink minél többet 
lássanak meg városunk neveze-
tességeiből. 

Utunk első állomásaként a 
szélmalmot látogattuk meg. Ott 
Nagy Katalin tartott ismerte-
tőt a malomról és az ott elhelye-
zett tárgyakról. A hegyvidékről 
érkezett klubtagok közül keve-
sen láttak szélmalmot, nagy ér-
deklődéssel hallgatták a tájékoz-
tatást és sok kérdést tettek fel. 
A fájós lábú, idős vendégeink is 
felmentek a legfelsőbb szintig, 
hogy mindent megnézzenek. A 
szélmalmi fogadóház bemutatá-
sa után kis pihenőt tartva foly-
tattuk utunkat a Bengecsegi ki-
látóhoz és a Zádor-hídhoz. A 
helyszínen elmondtuk a híd tör-
ténetét és a hozzáfűződő me-
sét Zádor vitézről és Ágotáról, 
amit nagy figyelemmel hallgat-
tak meg. Sokan megjegyezték, 
hogy érdekes volt megtapasztal-

ni a síkságot, ahol szinte a vég-
telenségig ellát a szem, és végte-
len nyugalom árad mindenfe-
lől. A nagy meleg és por miatt 
elég fárasztónak tűnt az utazás, 
de egyhangúlag az volt a véle-
mény, hogy megérte. A kirándu-
lás után klubunk székházában 
feldíszített asztalok mellett ebéd, 
üdítő, kávé, sütemény várta ven-
dégeinket.

Ebéd után került sor a karca-
gi klubtagok műsorára, melyet 
Ferenczi Béla nótaénekes nyitott 
meg, a zenei kíséretet Péntek Jó-
zsef klubtagunk hegedűvel, Tő-
kés József pedig harmonikával 
biztosította. Ezt követte az ének-
kar műsora, mely szintén kiér-
demelte a hosszan tartó tapsot. 
Meglepetésként a Csokonai úti 
óvoda Topogó tánccsoport-
ja kis művészei léptek a szín-
re Benéné Anikó óvónéni veze-
tésével. Táncuk mosolyt csalt az 
idő nagymamák, nagypapák ar-
cára, és egy-egy szempárban a 
meghatottság könnyei is meg-
jelentek. A műsorok elhangzása 
után baráti beszélgetéssel telt az 
idő. Mindkét klub tagjai egyet-
értettek abban, hogy nagyon jó 
és hasznos egy-egy ilyen talál-
kozás, mert alkalom nyílik a ta-
pasztalatok kicserélésére a szóra-
kozás mellett. Bármilyen nagy is 
a távolság a két település között, 
az idős kor örömei, gondjai azo-
nosak. Az ilyen és ehhez hasonló 
alkalmak közel hozzák egymás-
hoz a sorstársakat, és ünneppé 
teszik a szürke hétköznapokat.

Klubtagságunk nevében kö-
szönjük az intézmény vezetői-
nek és dolgozóinak, hogy olyan 
bensőséges ünnepet szerveztek 
mindannyiunknak, amely fe-
ledhetetlen marad. A klubunk a 
második otthonunk, jó itt lenni 
egymással, egymásért. Bízunk 
benne, hogy még sok ilyen ren-
dezvényre sor kerül a jövőben is.

Kovács Pálné
klubtag  

Testvérklubok 
találkozója Karcagon Az idén a szakközépisko-

la (új neve: Szentannai Sá-
muel Gimnázium és Szakkö-
zépiskola) rendezvényei, a jó 
ütemben épülő új középisko-
la, a kutató intézeti esemé-
nyek, és városfotózás címén 
talán többször megfordultam 
a kertvárosban, mint egyéb 
esztendőkben, ami azt is mu-
tatja, hogy az események ezt a 
városrészt sem kerülik el. Az 
pedig már régi szokás, hogy 
a tanévkezdet táján, nyár vége 
felé Csányi Sándort, a kerü-
let képviselőjét megkérdezem 
az év addigi lefutott munká-
iról. A kertváros közművek 
szempontjából jó kiépítettség-
gel rendelkezik, ezért is nin-
csenek itt már városrész-ar-
culatát átformáló nagy mun-
kák. Ami változatlan (de re-
méljük nem örök) probléma, 
az a településrészt átszelő főút. 
Ennek a városi szakasza ször-
nyű és restellnivaló, de az itte-
ni körforgalomtól a városjel-
ző tábláig futó része is nagyon 
rossz. A nyáron folytak ugyan 
kátyúzási munkák, de – véli a 
képviselő – az igazi megoldást 
csakis az egy kilométeres sza-

kasz leaszfaltozása jelentené. 
Állami útról van szó, a mun-
ka, vagyis a végleges megoldás 
tehát az állami kivitelezőre 
vár (jegyezzük meg, elég régó-
ta). Gyarapodni látszik viszont 
az önkormányzati, illetve la-
kossági beruházással készü-
lő utak hossza. Az érintett la-
kosok korábban társulást hoz-
tak létre egy, a Koldus kertben 
megépítendő útalap elkészítte-
tésére. A munka a nyáron be-
fejeződött és épült egy másik 
útalap is, ami a kert előtt fut 
végig és az új utat a Bócsai út-
tal köti össze. Útalap készült 
még a Szamos utca egy sza-
kaszán, és a Dráva utca végén 
(a Körös utca és a Hegyesbori 
út között) is szeretnének utat 
építtetni az ott lakók. Minde-
zek leaszfaltozásra várnak, de 
az elmúlt időszakban több rá-
kötés történt a szennyvíz csa-
tornára, amikor a kövesutat 
átvágták, úgyhogy friss bur-
kolatra másutt is szükség lesz.

A közterület felügyelőkkel 
közösen végzett felmérés sze-
rint mintegy 1100 négyzet-
méter járdát kellene felújíta-
ni, de csak 300 négyzetméter 

elkészíttetésére van lehetőség. 
Azok a szakaszok kerülnek 
most sorra, ahol a legnagyobb 
a baj.

A nyáron a közhasznú 
munkások folyamatosan ka-
szálták a Kisújszállási út olda-
lát, rendbe rakták a buszmeg-
állót és rendszeresen szedték 
a szemetet. A csapadékvíz el-
vezető rendszer miatt tavaly 
egy nagyobb eső után komoly 
probléma jelentkezett. Az idén 
rendszeresen karbantartották 
a Sajó utcai nagy árkot, elhá-
rítva a lehetséges problémát, 
de szerencsére a tavalyihoz 
hasonló nagy eső most jelent-
kezett. Hát ezek voltak a leg-
jelentősebb közterületi mun-
kák a kertvárosi kerületben, 
de Csányi Sándor a végén még 
hozzáfűzi, hogy a kertgazdák 
részéről jelentkezett az igény, 
hogy a Völgyes I-es és Völ-
gyes II-es kertek elé is épüljön 
olyan út, mint ami már a töb-
bi kert előtt fut. Ezekbe még 
mindig csak földút vezet, úgy-
hogy jó lenne, ha a város meg-
találná a módját, hogy ide is 
eljusson az útalap. 

Elek György  

Kertvárosi munkák

A Kulturális Örökség Napja
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1959-ben Angliában le-
csökkentették a járművek 
energiaadagját, mivel tom-
bolt az energiaválság. Ebben 
az időben állt elő Alexander 
Arnold Konstantin Issigonis 
a tervével, egy 3 m  hosszú, 
80/20 %-os helykihasznált-
ságú kisautóval egy koráb-
bi sikeres Morris Minor mo-
torral meghajtva. A terveket 
hamar üzemképes modell 
követte és az első köröket az 
angol légierő egyik felszál-
lópályáján róhatta. A négy-
hengeres ún. „A”-szériás mo-
tor a pinc-orrban kereszt-
ben lett beépítve. A Dr. Alex 
Moulton által kigondolt gu-
mirugók, a Dunlopnál kifej-
lesztett 10-es apró kerekeken 
gurították a 700 kg-os autót. 
1959. augusztus 26-án gör-

dült le először a Longbridge-
i gyártósorról. 

Két típust gyártottak: Aus-
tin Mini Seven és a Mor-
ris Mini Minort. A kora-
beli tesztek is elismerő sza-
vakkal jellemezték az utca-
képből igencsak kirívó ifjú 
jövevényt. 1961-ben már a 
sportos változatát, a Cooper-
t is bemutatták. Az Évszázad 
Autója cím 2. helyezettje lett 
és 41 év alatt 6.387.862 db-ot 
gyártottak. 

A világon számtalan Mini 
Club alakult. Karcagon Ki-
rály Ferenc sokat tett az au-
tó népszerűsítése érdekében. 
A klub ma 130 taggal mű-
ködik. Október 4-én a Cora 
parkolójában Szolnokon Ve-
terán Börze közt állítják ki a 
Miniket.

B. I. 

A Karcagi SE szerve-
zésében Egyed Zsoltnak is-
mét sikerült népes mezőnyt 
leültetni sakktáblához, a már 
megszokott A csoport és B 
csoportos lebonyolításban.

A verseny szeptember 10-
én Szabó Zsolt versenyve-
zető technikai tájékoztatása 
után 14:30- kor vette kezde-
tét, és további három napon 
át  összesen hét fordulóval, 
vasárnap estig folytatódott.

A mester A/ csoportban 
22-en, míg a B/ csoportban 
36 fő indult. Már az első for-
duló is meglepő eredménye-
ket hozott, és színvonalas iz-
galmas partikat. A nagy-
vonalú díjazás minden ver-
senyzőt arra biztatott, hogy 
minél előkelőbb helyen vé-
gezzen.

Az A. csoportban végül is 
Flumbort András, a magyar 
bajnokcsapat az Aquaprofit 
Nagykanizsa játékosa nyert 
jobb értékszámával. Második 
Mészáros Gyula, a Kazinc-
barcikai csapatból, és a har-
madik Mészáros András He-
mo SE Eger csapatának játé-
kosa lett. Mindhárman 5,5 - 
5,5 ponttal.

Természetesen bennünket 
legjobban a B. csoport ala-
kulása érdekelt, hiszen itt 
játszottak játékosaink, nagy 
örömünkre szép sikerrel és 
jó játékkal. A versenyt ve-
retlenül végig vezetve Kó-
nya László az NB II.-es csa-
patunk második táblása 
nyerte 6 ponttal, mindössze 
két döntetlent játszva. Játé-
ka biztos, megalapozott volt 
minden partiban. A máso-
dik - ötödik táblán 5-5 pont-
tal Kiripolszky Tamás (Haj-

dúszoboszló), Merényi Gá-
bor (Kazincbarcika) és Pu-
ha Péter végzett. Péter sajnos 
nem bírta az utolsó fordu-
ló izgalmait és nyert állásban 
a sok nyerés közül egy gyen-
gébb változatot választott, 
és az ellenfél örökös sakkal 
megmenekült. Pedig győ-
zelmével egyedül lett vol-
na második. A karcagi játé-
kos eredménye így is elisme-
résre méltó. Dr. Kozák Ot-
tó teljesítménye nagyszerű. 
A 4,5 pontot nagy küzdelem-
ben érte el. Nagyon szívósan 
és ötletesen védekezett még 
a hátrányos állásokban is. 
Eredményével „élő” pontja-
it is növelte. Egyed Gábor 50 
% felett teljesített, de sajnos 
türelmetlensége miatt sok, 
szinte nyerő állást elveszített. 
Jobban kellene összpontosí-
tani, mert hajlamos a nyerő 
állásokban könnyelműségre. 
Kiss Albert (most leigazolt 
játékosunk) és Nagy Szilárd 
már értek el jobb eredményt. 
Mindkettőjüknek a megnyi-
tási ismereteiket kell bővíte-
ni. Feig Jánost a sakk irán-
ti szeretet vezérelte a verse-
nyen való indulásra. Sajnos 
a fiatalokkal már nehezen 
bírt, így csak két pontra tel-
lett. Egyed Viktória nem volt 
formában, bár sok magas 
„élő” pontszámú versenyző-
nek okozott nehéz perceket. 
Ő is két pontot ért el.

A verseny zökkenőmente-
sen, baráti légkörben zajlott. 
Minden résztvevő elégedett 
volt a körülményekkel. Vár-
juk a hagyományosnak ígér-
kező versenysorozat tavaszi 
folytatását.

Fodor István

Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a 2009/2010. tanév szorgalmi időszakában, azaz 
2010. június 15-ig megvalósuló gyermek és ifjú-
sági táborok támogatásához.

A pályázat célja:

Támogatás nyújtása Karcag város gyermek és ifjúsági 
korosztálya számára a 2009/2010. tanév szorgalmi idő-
szakában, azaz 2010. június 15-ig lakóhelyüktől távol 
szervezett táborok költségeinek csökkentésére.
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 
890 000,- Ft
Pályázhatnak a karcagi székhelyű:

• közoktatási intézmények,
• közművelődési intézmények,
• egészségügyi intézmények,
• egyesületek, egyházak,
• gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 2009. 
október 29. (csütörtök) 16.00 óra.

Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala

Humán Szolgáltatási Iroda 34. szoba
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Pályázni csak az e célra kiadott pályázati adat-
lapon lehet. 
Adatlap igényelhető: 
• Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda 34. 

szoba (Karcag, Kossuth tér 1.),
• Karcagi Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.), 
• letölthető az internetről, a www.karcag.hu oldalról.
Pályázati feltételek:

• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
• a pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékle-

tek:
- részletes program, 
- egyesületek, ifjúsági szervezetek működését igazoló 

iratok (másolatban),
• legalább 15 gyermek és fiatal részére szervezett tá-

bor,
• a tábor időtartama legalább folyamatos 5 nap/4 éj-

szaka, (az óvodai nevelésben részesülőknek az éjsza-
kát nem kötelező a tábor helyszínén tölteni),

• a tábor 2009/2010. tanév szorgalmi időszakában va-
lósul meg (azaz 2010. június 15-ig).

Az igényelhető támogatás: maximum 200.000,-Ft, 

amely nem haladhatja meg a benyújtott költségvetés 
50 %-át.
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. novem-
ber 30. 
Minden pályázó írásban kap értesítést az eredményről.
A támogatás összegéről legkésőbb 2010. június 

30-ig részletes pénzügyi elszámolást (hitelesí-

tett számla másolatok, belépők, utazási jegyek, 

stb.), valamint szakmai értékelést kell adni. A 

számlák a pályázati adatlapon a „KIADÁSOK” 

című táblázatban megjelölt kért támogatásnak, 

illetve a támogatásról szóló értesítő levélben 

foglaltaknak megfelelően számolhatóak el. Az 

eredeti számlákon a Kedvezményezett aláírásá-

val igazolja a vásárolt termék átvételét, haszná-

latbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevéte-

lét. A számlamásolatokon igazolja, hogy azok 

mindenben megegyeznek az eredeti számlával. 

Az értékelésnek kötelezően tartalmazni kell a 

résztvevők névsorát, az utazás módját, a meg-

valósult tábori programot fotókkal dokumen-

tálva. 

A pénzügyi és a szakmai értékelés benyújtásá-

nak hiánya vagy nem a kiírásban előírtak sze-

rinti elkészítés a következő évi pályázási lehe-

tőségből való kizárást vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat esetében a tá-
mogatásként kapott összeget vissza kell utalni a Karcag 
Városi Önkormányzat számlájára.
Meg nem valósultnak tekintendő az a tábor, amely
• elmaradt,
• nem az előirt létszámnak (15 fő), időtartamnak (5 

nap/4 éjszaka) megfelelő,
• nem a pályázati adatlapon feltüntetett időszakban 

(2009. június 15-ig) és helyszínen került megrende-
zésre.

A táborok ellenőrzésére az adatlapon feltüntetett idő-
ben és helyen sor kerülhet.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhe-
tő:
Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány pá-
lyázatot hirdet magyar amatőr fotósok ré-
szére 6-18 éves korig.

A pályázat célja: a Kárpát-medencében élő magyar 
közösségek életének, hagyományainak, emlékezetes 
arcainak és pillanatainak, valamint a szülőföld termé-
szeti és építészeti szépségeinek megörökítése és be-
mutatása.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal 
pályázhat, maximum 10 fotó beküldésével.

A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el, mely-
nek tagjai:

Kósa Ferenc  Kossuth-díjas filmrendező, a zsűri el-
nöke

Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész 
Kresz Albert  Balogh Rudolf –díjas fotóművész
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves korúak által 

készített fotókat külön bírálják el.
A fotópályázat legjobbjait fődíjjal jutalmazzák: I. 

díj 200€, II. díj 150€, III. díj 100€,ezen kívül számos 
külön díj odaítélésére is sor kerül.

A díjak átadására, valamint a legjobb 50 fotóból ál-
ló kiállítás megnyitására 

2009. december 5-én 15.00 órakor kerül sor  
a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimná-
ziumban a MAGYAR NEMZETI EGYÜVÉ TAR-
TOZÁS NAPJA megünneplésén.

A beküldés határideje: 2009. október 30.
A fotók beküldhetők e-mailen 2 MB terjedelemben 

az alábbi címre: szulohazametaj@gmail.com.
Kérjük küldje be a fotó címét, az elkészítő nevét, 

életkorát, címét és telefonszámát.
A pályázaton való részvétel díjmentes.
A beküldött képeket csak a pályázattal, illetve az 

alapítvánnyal kapcsolatos kiadványban vagy interne-
tes közlésben használjuk fel.

További információk:
Six Edit
Tel: 06-20/982-4105
six.edit@godollo.hu
Péterfi Csaba
Tel: 06-20/268-2450
peterfi@godollo.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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„Nekem szülőhazám e föld”
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, ipa-
ri árammal, fúrott kúttal, szerelő 
aknás alsó épülettel több gene-
rációnak sürgősen, áron alul el-
adó, ill. vállalkozásra is alkalmas. 
Budapesti csere is érdekel.  Tel.: 
06/20-669-5366. 
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11,5 M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 v. 
06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: 06/70-300-9730.
Karcagon felújítandó kertes ház 
eladó vagy értékegyeztetéssel tár-
sasházi vagy szolnoki lakásra cse-
rélném. Tel.: 06/70-395-5263.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás 
részletfizetésre vagy megegyezés 
szerint eladó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 
100 m²-es családi ház eladó. 
(Padlófűtés, kandalló, műhely van.) 
Tel.: 59/401-447 (16 óra után).
Karcagon 3 szoba + nappalis csa-
ládi ház sürgősen eladó. Budapesti 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-409-
4218.
Ady E. u. 54. sz. alatti társasházban 
első lakásrész sürgősen eladó hoz-
zátartozó melléképületrészekkel. 
Érd.: a helyszínen a 2-es ajtónál. 
Tel.: 06/30-682-9751.
Karcagon albérletet keresünk 2 
szobás, családi házat hosszú távra. 
Tel.: 06/30-448-4770.
Csendes helyen 2 szoba összkom-
fortos családi ház kis portával, ve-
gyes és gázfűtéssel eladó. Érd.: Kg., 
Virág utca 3. Tel.: 06/30-970-9214.
Új építésű társasházban befejezés 
előtt álló lakás eladó. Tel.: 06/30-
336-3854.
Karcagon, a városközpontban, a 
Madarasi út 16. sz. alatt eladó 954 
m²-es telken 100 m²-es felújítan-
dó ház műhellyel, hátsó épülettel. 
Tel.: 06/30-393-9013.
Az I. sz. Partos kertben 6 és fél sor 
üres kertföld eladó. Tel.: 59/300-
515.
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, 
vagy kisebbre cserélném. Tel.: 
06/30-722-7127.
Tanya eladó melléképületekkel, 
2400 m²-es bekerített gyümölcsös 
kerttel. Villany, víz, kövesút van. 
25 q gátszéna eladó. Tel.: 06/30-
229-8516.

Karcag, Kisújszállási út 82. sz. alatti 
3 szobás ház sürgősen eladó. I.ár: 
8 M Ft. Érd: a helyszínen vagy tel.: 
06/30-758-5619.
Régi típusú (részben felújított) csa-
ládi ház eladó. Kg., Takács P. u. 11. 
Érd: a helyszínen vagy tel.: 06/20-
327-4525.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
sürgősen eladó. U.itt cefre van el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 óra után).
Eladó – bármilyen állapotú - kis 
paraszt házat keresek havi rész-
letfizetésre. Lehet komfort nélkü-
li is, lebontásra váró. Tel.: 06/20-
358-2348.
Eladó 2 szobás földszinti, felújított, 
most festett, parkettás, új konvek-
toros, új fürdőkabinos lakás. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-301-
5886. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Stresszoldás hatékonyan, ter-
mészetesen. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas ga-
rázsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkály-
ha eladó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db 
irodai forgószék. Tel.: 0670/613-
6765.
42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő ba-
bakocsi (15.000 Ft), bébihordozó 
(3.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-463-
2991. 
Eladó 2 db megkímélt állapotban 
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
Új seprű jól seper. Már kapható az 
idei termésből készült erős kötésű 
cirok és vesszőseprű a karcagi pia-
cokon vagy Kg., Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál. 
1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy 
részére 4*-os apartman hotelban 
eladó. Tel.: 06/30-583-4708. 
Jövedelemkiegészítés diákoknak 
is! Tel.: 06/30-236-5858.
Eladó jó állapotú szekrénysor; üve-
gasztal; 2+1-es bőr ülőgarnitúra; 
szőnyeg; sarokülő szép nagy fotel-
lal; íróasztal; oroszlán királyos csil-
lár; franciaágy fésülködővel és éj-
jeliszekrénnyel. 06/30-681-0454.
200 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Levis farmer, bőrdzseki, veszter-
ncsizma, öltöny, ingek stb. Biblia, 
énekes könyv, Lélek idomár I-II. 
100 éves; papír- és fémpénz; fény-
képező; 4 db Dunlop új autógu-
mi, bélyeg eladó. Tel.: 06/30-995-
6929.
Eladó 2 db 25 l-es üveg, 2 db 20 l-
es ballon kanna. Tel.: 59/300-090. 

Kb. 100 kg Rozsé szőlő és 500 liter 
szilvacefre eladó. Tel.: 59/400-654.
Gyermekágy és járóka eladó. Érd.: 
Kg., Liget utca 43. Tel.: 06/30-562-
5183.
Csillárok, hősugárzó, heverő taka-
ró, fiú irha bunda, férfi műbőr ka-
bát, öltönyök, cipők eladók. Tel.: 
59/313-526.
Műanyag hordó (200 l-es); új 200 
l-es vashordó; új samott tégla; új 
B-30-as tégla; benzines fűnyíró; 
elektromos fűnyíró; CO hegesz-
tő (220 W-os 180 A); 40x40-es pa-
la; kúppala; új és használt ajtók; 
használt ablakok; Szieszta kályha; 
hordozható cserépkályha; csem-
pekályha ajtó; színes TV; Hajdú 
mosógép; centrifuga; 13”-os 14”-
os és 15”-os új és használt gépko-
csi gumik; utánfutó 2100x1200-as 
eladó. Tel.: 59/312-679.
Samott tégla eladó. Tel.: 06/30-
941-6503.
1930-as évekbeli hálószobabútor 
(2 ágy, 2 szekrény, 2 éjjeli szek-
rény, 1 tükrös szekrény); 1 vitrines 
szekrény (2,20 m hosszú); 1 polcos 
és 1 akasztós szekrény; szőlődará-
ló; szőlőprés és mustfokoló eladó. 
Tel.: 06/30-586-8213.
Kitűnő állapotban lévő AMD 2500 
+ 512 MB RAM, GeForce FX5200, 
40 GB winchester, DVD íróval, mo-
nitorral, tartozékokkal eladó (I.ár: 
46.000 Ft). Tel.: 06/30-517-2434.
Eladó 6 m fél colos fekete cső; 26-
os Mountain bike férfi kerékpár; 
motoros fűnyíró; tálalószekrény; 
szobaasztal. Érd.: Kg., Kazinczy u. 
8. Tel.: 06/30-897-6707 v. 06/30-
289-6816. 

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendel-
kező 5 hetes sziámi cicák eladók. 
Tel.: 06/70-397-9127.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324.
Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág var-
rását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Öregek gondozását, takarítást 
vállalok. Tel.: 59/401-447 (16 óra 
után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást 
és felvágást vállalok hazaszállí-
tással vidékről is! Tel.: 06/30-336-
6142.
Idős néniknek ház körüli mun-
kákban, bevásárlásban segítenék 
Karcagon (megbízhatóság). Tel.: 
06/30-358-5947 (15 h. után)

Apróhirdetés
Kilencedik alkalommal ke-

rült megrendezésre a Városi 
Sportcsarnokban a Nagykun 
Karate Kupa, amely egyúttal a 
Kyokushin szervezet Országos 
Bajnoksága is volt. A zsúfolá-
sig megtelt nagyteremben dr. 
Fazekas Sándor polgármester 
nyitotta meg a versenyt. Utá-
na Shian Borza József köszön-
tötte a megjelent versenyző-
ket, bírókat, csapatkísérőket 
és érdeklődőket. Külön kö-
szöntötte Gyarmati Imrét, aki 
30 éve versenyszerűen kara-
tézik és ajándékot nyújtott át 
neki. A karcagi karatésok ki-
válóan szerepeltek, mivel négy 
első helyezés mellett két má-
sodik és három harmadik he-
lyezést is elértek.

Eredmények: felnőtt 70 kg-
os kategória: I. ifj. 
Gyarmati Imre, ser-
dülő középsúly: I. 
Raczkó Dániel, for-
ma gyakorlatban II. 
helyezett, serdülő 
lány nehézsúly: I. Ke-
mény Anett, gyermek 
I. könnyűsúly: I. Be-
ne László, gyermek I. 
középsúly: II. Szabó 
Klaudia, forma gya-
korlatban III. helyezett, ser-
dülő nehézsúly: III. Soós Bi-
anka, gyermek II. könnyűsúly: 
III. Varga Gábor, junior 70 kg-
ban: III. Kis László. 

Gyarmati Imre (KSE kara-
te szakosztály vezető edzője): 
A IX. Nagykun Kupán soha 
nem látott létszámban gyűltek 
össze a versenyzők. Számunk-
ra örvendetes volt, hogy szinte 
minden szervezet képviseltet-
te magát, számos európai-baj-
nok, európai helyezettek, vi-
lágbajnok. Ifj. Gyarmati Imre 

felnőtt válogatott versenyzőnk 
is az utolsó erőpróba előtt volt 
az EB előtt. Sikeresen vette az 
akadályokat. Nagy fölénnyel 
nyerte ezt a versenyt, de elé-
gedettek lehetünk az utánpót-
lás versenyzőinkkel is, mivel 
több első helyezést értünk el. 
A szakosztály nagy feladat elé 
néz, mivel október 10-11-én 
vendégül látja az Olaszország-
ba utazó válogatott keret tag-
jait, amihez több támogatást 
is kaptunk. Elsősorban Kar-
cag Város Önkormányzata és 
több magánszemély áldozott 
erre a nemes célra.

Borza József (Kyokushin 
Karate Szervezet elnöke és 
európai technikai igazgató): 
Ez volt a kilencedik verseny 
200 fő nevezésével és 23 klub 

versenyzőivel. Nagyon magas 
színvonal volt, a bíráskodás 
is nagyon jól sikerült. Fon-
tos volt ez az esemény a szer-
vezetek miatt, mert november 
12-16-ig Olaszországban Eu-
rópa Bajnokságot rendeznek. 
Ez volt a válogatott fő próbája 
az EB előtt. A versenyzők fel-
készültségével elégedettek va-
gyunk. Az EB-n mindig jól 
szerepeltünk, most is bízunk 
abban, hogy számos érmet 
nyerünk. 

B. I. 

Berekfürdő SE – Fegyver-
nek KSE 20:27 (10:14)

Törökszentmiklós, Városi 
Sportcsarnok. Jv.: Major, Sző-
ke

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (1), Bánhegyiné Bakó 
É., Kun M. (1), Cseke P. (10), 
Kiss A., Kovrig D. (5)

Csere: Varga A., Szabó I. 
(1), Illés-Sütő N. (1), Perge Zs. 
(1)

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Szolnoki KC SE – Berek-
fürdő SE 23:15 (12:6)

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs., Bánhegyiné Bakó É. 
(3), Kun M. (3), Cseke P. (2), 
Kiss A., Kovrig D. (7)

Csere: Varga A., Szabó I., 
Illés-Sütő N., Perge Zs. 

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
2009/2010-es megyei női ké-

zilabda bajnokságot Berek-
fürdő és Karcag közösen in-
dított csapatával kezdte meg. 
Játékot - sérülések miatt még 
két játékos ( D. Nagy J., Her-
ceg Á.) - nem tud vállalni, 
akiknek tapasztalata, rutin-
ja nagyon hiányzik. Sikerült 
egy játékost igazolni, Kovrig 
Dórát, akivel mindenképpen 
erősödött csapatunk.

A bajnokságon nem túl jól 
rajtoltunk, különösen a vé-
dekezésünk nagyon langyos. 
Egyenletes, jó teljesítményt 
nyújtottak: Cseke P., Kovrig 
D. 

A legközelebbi mérkőzés 
2009. október 4-én (vasár-
nap) lesz Tiszaföldváron a 
Homoki Sportcsarnokban 11 
órakor Jászladány ESE-vel és 
15 órakor Dózsa DSE Kunhe-
gyes csapatával.

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

IX. Nagykun Karate Kupa 
Kyokushin OB
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Moziműsor
Október 2. péntek
 Képlet
 Feliratos ausztrál film
Október 3. szombat
 Az utolsó ház 

balra
 Feliratos amerikai film
Október 6. kedd
 Isten hozott az 

isten  háta mögött
 Feliratos francia vígjáték
Október 9. péntek
 Jégkorszak 3 – 

A dinók hajnala
 Amerikai animációs film
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2009. október 2-5. (péntek, szombat, vasár-
nap, hétfő)

18.00  Műsorajánlat
18.05  KUNOK I. Világtalálkozója
 Konferencia I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – városi közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 - Interjú: Dr. Fazekas Sándor polgár-

mester úrral
 Karcagi hírek
 - Vesszőfonó kiállítás
 - Véradás Karcagon
 - Díszmadár kiállítás  
 - Testvérvárosunk lett Kunszentmiklós
 - Rendkívüli gyűlés a Kórházban
 Háttér
 Téma: Egyenruhában
20.10  Testületi ülés
21.00  Karcagi Szimfónikus Zenekar Koncert-

je 
2009. október 6-7. (kedd, szerda)
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – református isten-
tisztelet

19.10  Megyei tükör –magazin
19.30  Lovasfelvonulás
19.35  Kovács Szilárd orgona hangversenye
20.50  Főtéri randevú
 Kontrollzé és Matchbox
2009. október 8. (csütörtök
)18.00  Műsorajánlat
18.05  KUNOK I. Világtalálkozója
 Konferencia I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – városi közéleti 

magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés
 Karcagi hírek
 - kiállítások megnyitója a Kun Világta-

lálkozón
 - Morgó csárda avató ünnepsége
 - Kun Hagyományok Napja
 Háttér
20.30  Október 6. koszorúzás

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

Labdarúgás

Szeptember 21-én délelőtt 
a rendőrök körözött személyt 
fogtak el és kísértek a bíró-
ságra.

Köszönet az ÁLLAMPOL-
GÁRI SEGÍTSÉGÉRT, mely-
nek alapján a rendőröknek si-
került meglepni, és a helyszí-
nen elfogni azt a két helyi la-
kost, akik 23-án 00:55 órakor 
egy lakatlan önkormányzati 
ház bejárati ajtaját feszítették 
be, majd oda be is mentek. A 
rongálási kár 3 ezer forint.

Szeptember 25-én a dé-
li órákban az egyik általános 
iskola alsó tagozatának nyit-
va hagyott tanterméből egy 
Fujitsu Siemens típusú lap-
topot vitt el - tartozékaival 

együtt - ismeretlen személy. 
A rendőrök három órán be-
lül előállították a tolvajt, nála 
megtalálták a laptopot, amit 
visszaadtak az iskolának, így 
a 109.752 Ft lopási kár megté-
rült. Az elkövető napokon be-
lül bíróság előtt felel tettéért.

 
Szeptember 27-én az IFI 

klub előtt egy berekfürdői fi-
atalkorút vett körbe 15 roma 
fiatal, majd előzetes szóvál-
tást követően tettleg bántal-
mazták, megrugdosták, aki a 
bántalmazás következtében 
nyolc napon belül gyógyu-
ló könnyű sérülést szenve-
dett. Két órán belül egy rend-
őr előállította a cselekmény 
elkövetésével gyanúsítható 18 
éves férfit.

16

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés

2009. szeptember 25.
Nagy Margit – Örlős Sándor

Halálozás

Horváth Albertné (Farkas 
Mária)

 Kg., Hideg utca 26. 
(1936.)

Kálmán Lajosné (Antal Er-
zsébet)

 Karcag (1944.)
Kis József
 Kg., Rákóczi utca 41. 

(1927.)
Palatinus János
 Kg., Kisújszállási út 5. 

(1928.)
Dr. Sárközi Sándor
 Kg., Madarasi út 12. 

(1943.)
Tóth Ferencné (Márkus Ju-

liánna)
 Karcag (1956.)
S. Tóth László
 Karcag (1925.)

Kunhegyes – Karcag 0:3 
(0:3)

Kunhegyes, 300 néző. Jv.: 
Kiss A. (S. Nagy, Sklutéti)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Nagy R., Bujdosó, Er-
dei (Varga L.), Ebekeme, 
Nagy D., Sindel (Szabó D.), 
Kardos (Hajdu T.)

Játékos-edző: Orosz István
A tizenegyedik percben a 

hazaiak 16-osa előtt Nagy 
D-t felvágták, a szabadrú-
gást Kardos végezte el. Lövé-
se a jobb alsó kapufa tövéről 
pattant a hálóba (0:1). A hu-
szonharmadik percben Nagy 
D. 25 m-ről a kapu elé ívelt és 
Lévai a kapu közepébe fejelt 
(0:2). A huszonhetedik perc-
ben Sós 30 m-es lövése a felső 
lécről pattant ki. A harminc-
kettedik percben Sindel jobb-
ról a kapu elé lőtt szabadrú-
gását Orosz félfordulattal az 
ötösről a hálóba lőtte (0:3). 
A harmincnyolcadik percben 
Gaál 25 m-es szabadrúgását 
Móga kiütötte. A hetvenedik 
percben Kardos 30 m-es sza-
badrúgását a jobb sarok elől 
Láng kiütötte. 

Jók: Gácsi, Tar, Tóth J. ill. 
Orosz, Lévai, Kardos, Ebek-
eme

Csillag László: Megér-
demelt vendégsiker. Sajnos 
újabb sérültünk miatt egyre 
kevesebben vagyunk.

Orosz István: A rögzített 
helyzetek eldöntötték a mér-
kőzést.

Ifjúsági mérkőzések

Kunhegyes – Karcag 1:2
Góllövők: Rajcsányi, Bal-

la S.
U 13-as korosztály: Karcag 

– Makó 7:0
Góllövők: Kapitány (2), Un-

gi V., Mészáros K., Szabó E., 
M. Tóth, Daróczi

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Makó 0:3

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Kétpó – Agrosprint Kar-
cag II. 1:1 (1:0)

Kétpó, 150 néző. Jv.: Bán J.
Karcag II.: Bartha, Szabó 

I., Méhes, Czinege, Kovács 
I. Cs., Kovács II. Cs., Varga 
J., Varga Zs., Bíró Cs., Oláh, 
Horváth D.

Csere: Lajkovics Z.
Játékos-edző: Varga Zsolt
Góllövő: Varga Zs.
Varga Zsolt: Nem bírtunk 

a kemény pályával és a még 
keményebb ellenféllel.

Legközelebb vasárnap 15 
órakor Kengyel lesz az ellen-
fél.

Magyar Kupa Megyei 
Selejtezők

Kunmadaras – Karcag 1:4 
(1:1)

Kunmadaras, 50 néző. Jv.: 
Szabó J.

Karcag: Gulybán, Kéki, Lé-
vai, Borsi A., Varga L., Erdei, 
Ebekeme, Nagy D., Nagy R., 
Sindel, Hajdu T.

Cserék: Móga, Orosz, Buj-
dosó, Kardos, Novák

Játékos-edző: Orosz István
Góllövők: Sindel (2), Hajdu 

T., Ebekeme
Orosz István: Gyenge szín-

vonalú mérkőzésen a kötelező 
győzelmet sikerült hozni.

Agrosprint Karcag II. - 
Nagyiván 1:5 (0:2)

Karcag, 50 néző. Jv.: Sklul-
téti (Szekeres, Fekete)

Karcag II.: Bartha, Kovács 
Cs., L. Kis, Kovács II., Szabó, 
Kovács I., Varga Zs., Varga J., 
Bíró Cs., Horváth D., Labonc

Cserék: Czinege, Lajkovics, 
Kányai, Tóth

Játékos-edző: Varga Zsolt
Góllövők: Lajkovics ill. 

Csehi (2), Töviskes, Abari, 
Földi

B. I.

Megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Október 2. péntek
Berek – Kiss A. úti

Október 3. szombat
 Berek – Kiss A. úti – nyit-

va 

Október 4. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Október 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 6. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 7. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Október 8. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Október 9. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet
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XVII. „Kurucz testvérek” Birkózó Emlékverseny
egyben nemzetközi diák kötöttfogású egyéni és csapatbajnokság
Verseny ideje: 2009. október 3.
Megnyitó: október 3-án 10 órakor a Karcag Városi Sport-
csarnokban.
A versenyt megnyitja: 

-  Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
-  Polyák Imre olimpiai bajnok
-  Varga Mihály országgyűlési képviselő
-  Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Karcag 

város polgármestere.
Szeretettel várjuk a Kurucz Testvérek hozzátartozóit, a 
volt és a jelenlegi birkózókat, valamint a sportot szerető 
közönséget. A belépés díjtalan!

12

Megyei Úszóverseny

Szeptember 20-án a tiszaföldvári Városi Uszodában ren-
dezték meg a Megyei Úszóverseny harmadik fordulóját, 
amelyen Szolnok, Mezőtúr, Karcag, Jászapáti, Martfű és 
Tiszaföldvár fiatal úszói vettek részt. Karcagot 15 úszónk 
képviselte.

Eredmények: 66 m-es hátúszás: III. Berki Krisztina, 66 
m-es mellúszás: III. Berki Krisztina.

Felkészítő tanárok: Keserű Sándor és Kun László.
B. I.


