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KARCAGI
HÍRMONDÓ

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

Ha nem csal az emlékeze-
tem, akkor a Karcag-Kunma-
daras közötti útszakasz leg-
utóbb 1993 májusában volt 
teljes hosszában új aszfalt-
burkolattal ellátva. Azóta bi-
zony már 16 év telt el, és bár 
több ízben foltozták a telje-
sen elhasználódott felületet, 
komoly változás nem történt 
a minőséget illetően. Azt hi-
szem kimondhatjuk, hogy ki-
fejezetten veszélyes, sőt élet-
veszélyes összekötő útról van 
szó, a sokszor 20-30 cm-es 
kátyúk és a kitaposott, ki-
kagylósodott keréknyomok 
miatt.

A tavalyi évben önkor-
mányzati nyomásra sikerült 
elérni, hogy a megye felújítás-
ra váró közútjai között ez a 
szakasz kiemelt helyre kerül-
jön, és mihamarabb elkészül-
jön az új burkolat. A hírek 
szerint 2010-ben már meg-
történik a teljes aszfaltozás. 

A múlt hét elején Kunma-

daras felől munkagépek sora-
koztak fel, és foltokban a leg-
jobban megrongálódott felü-
leteket kezdték kátyúzni. E 
hét közepére már a berekfür-
dői leágazáson is túljutottak 
a foltozással. Már ez is vala-
mi, hiszen a padkán összetor-
lódott, kitaposott aszfaltréte-
get legyalulták és befoltozták, 

így csökkent annak a veszé-
lye, hogy az megdobja, felbo-
rítsa az arra közlekedő jár-
műveket. Természetesen azok 
a sofőrök, akik gyakran ve-
szik igénybe ezt az útvonalat, 
tudják, hogy a hatalmas ka-
mionforgalom miatt a kátyú-
zás, csak ideig-óráig könnyít 
a helyzeten. Remélhetően, 
még a hamarosan bekövetke-
ző téli időszakot kibírja ez a 
részleges javítás, de az szabad 
szemmel is látható, hogy még 
egy évet már nem vészelhet át 
így ez a szakasz.

Reméljük hát a legjobba-
kat, hogy jövőre megtörténik 
a komplett felújítás!

Jó hír viszont, hogy a Be-
rekfürdőig haladó kerékpár-
út kiépítése, már a befejezé-
séhez közeledik. Igaz, hogy 
még néhány kereszteződés, 
nincs leburkolva, de már en-
nek ellenére is sokan használ-
ják a már eddig elkészült sza-
kaszt.

Cselényi Csaba 

A végéhez közelednek a 
betakarítási munkák a ha-
tárban. Szőke Sándorné fa-
lugazdász tájékoztatása sze-
rint a napraforgónak eddig 
83 %-át - 3054 - hektár ta-
karították be október máso-
dik hetéig. A napraforgó ter-
mésátlaga 2,4 tonna/ha (vol-
tak 1,8 tonnás és 2,6 tonnás 
eredmények is). A kukori-

ca 2150 hektáron került be-
takarításra. A termésered-
mények itt nagyban függtek 
az öntözéstől, egyébként elég 
nagy az ingadozás, mert 3,5 
tonnás és 5,8 tonnás eredmé-
nyek is voltak. A 450 hektá-
ron vetett töknek még jó fele 
a földeken van.

Az őszi vetésű növények-
ből elvetésre került eddig 

1090 hektárnyi őszi káposz-
tarepce, 600 hektár őszi árpa 
és 65 hektáron tritikálé. Az 
őszi búza vetése is kezdődne 
majd, de a gazdálkodók az 
eső megérkezésére várnak. A 
szárazság hátráltatja a mun-
kálatokat. A szántás elvégzé-
séhez is esőre várnak a gaz-
dák.

Elek György

Több százan emlékeztek meg október 6-án a honvédsereg 
Aradon kivégzett tizenhárom tábornokáról és a szabadság-
harcot követő megtorlás áldozatairól. Az aradi vértanúk 
emlékhelyénél Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés alelnöke szólt a szabadságharc eseményeiről 
és a honvéd főtisztek mártírhaláláról.

Kátyúzás és kerékpárút építés

Munkálatok úton, útfélen

Szárazság nehezíti az őszi munkákat

Fizetett politikai hírdetés

Kurucz Testvérek 
Birkózó Emlékversenye
Október 3-án délelőtt, az 

emlékverseny közel két évti-
zedes hagyományai szerint, a 
magyar birkózósport legjobb-
jai, a sportág vezetői, Karcag 
országgyűlési képviselői és a 
város vezetői jelenlé tében kö-
szöntötte a versenyzőket, a 
vendégeket és a nézőket Ku-
rucz István, az országos hí-
rű és elismertségű rendez-
vény házigazdája. A verseny-
napot megnyitó dr. Fazekas 
Sándor a Kurucz családról és 
a helyi birkózó hagyományok-
ról, dr. Hegedűs Csaba, a Ma-
gyar Birkózó Szövetség elnö-
ke, a FILA (a Nemzetközi Bir-
kózó Szövetség) elnökségi tag-
ja a sportág helyzetéről, régi és 
újabb feladatairól szólt. (A két 
vezető a későbbiekben jó egy-
órás eszmecserét folytatott 
azokról a lehetőségekről, amit 
a város és a sportág közösen 
tudna kamatoztatni.) A kö-
szöntések és üdvözlések után 
a sportcsarnok három sző-
nyegén kezdődött meg a küz-
delem. A késő délutánig tartó 

versenynap végeztével Kurucz 
Istvánnal ültünk le beszélget-
ni. Bár az ország minden tájá-
ról érkeztek szakosztályok és 
versenyzők, mégis

- … mintha tavaly többen 
lettek volna a birkózók, és ta-
valy két napos volt a verseny is.

- Az első kiírás még két-
napos versenyre szólt, de az-
tán többen jelezték, hogy te-
kintettel a gazdasági válság 
okozta anyagi nehézségek-
re, csak egy napra jönnének – 
kiiktatva így pl. a szálláskölt-
séget. Részben ezért lett az-
tán egynapos az emlékverse-
nyünk. Részben pedig tavaly 
óta olyan szabálymódosítá-
sok léptek életbe, amik meg-
gyorsítják a mérkőzéseket – és 
ezért aztán belefért egy nap-
ba. Karcaggal együtt 31 szak-
osztály 132 birkózója lépett 
szőnyegre. Eljött a BVSC, 
a Bp. Vasas, az Újpesti Dó-
zsa, a Kaposvári Sportiskola 

Folytatás a 7. oldalon
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HÍREK
Kedves Gyerekek!
A Déryné Művelődési és Ifjú-

sági Központ a 2009/2010-es tan-
évben is szeretettel várja jelent-
kezéseteket az alábbi szakkörök-
be: néptánc szakkör, mazsorett 
csoport, diákszínpad, modelle-
ző szakkör, tűzoltó szakkör, sakk 
szakkör.

Nyugdíjas találkozó
Szeretettel várjuk az egészség-

ügyben dolgozók találkozójá-
ra 2009. november 14-én (szom-
baton) 16 órakor az EURO Varró 
utcai éttermébe.

Részvételi díj: 1.700 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2009. ok-

tóber 31.
Jelentkezni lehet: Dr. Jeneiné 

Terike tel.: 59/311-531, Simonné 
Ági tel.: 59/401-354, Mándiné Ju-
cika tel.: 59/313-004.

„Csipet-csapat” köszöntő a Ku-
then úti óvodában október 13-án 
(kedden) 15 órától.

Szeretettel várjuk a volt kis 
óvodásainkat is!

Kuthen Úti Óvoda
dolgozói és gyermekei

Köszönet
A Zöldfa Úti Óvoda dolgozói 

és gyermekei ezúton szeretnék 
megköszönni Rab Mihály elekt-
ro- lakatosnak önzetlen felajánlá-
sát – megjavította az óvoda kerti 
öntöző szivattyúját.

További munkájához jó egész-
séget és sok sikert kívánunk.

Harsányiné Szabó Ilona
a Zöldfa Úti Óvoda tagóvoda 

vezetője

Pap Béla református lelkész éle-
téről szóló dokumentumfilm ké-
szítéséhez keresek személyeket és 
hiteles történeteket. Várom azok 
jelentkezését is, akik rendelkez-
nek korabeli fényképekkel a gyü-
lekezetről és Pap Béláról. 

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

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 megújítá-

sára 2009. október 16-ig van 
lehetőség. Új bérletek váltása 
2009. október 19-től a DMIK 
I. emeleti irodájában hétfő-
től-péntekig 9-17 óra között

A gazdálkodó szervezetek-
nek, mezőgazdasági vállalko-
zóknak a bejelentkezése a te-
rületalapú támogatás igénylé-
sével egy időben történt köte-
lező részvétel. Az őstermelők 
választhattak, aki részt kí-
vánt venni, annak nyilatko-
zatot kellett kitölteni. Akik 
június 30-ig a befizetési köte-
lezettségnek eleget tettek, be-
fizették a hozzájárulást, kér-
hetnek kárenyhítési juttatást. 
A jogosult termelőknek a kár-
enyhítési juttatás iránti kérel-
mét legkésőbb október 20-
ig lehet bejelenteni a Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal megyei központjában. 
A hozamérték elszámolást a 
három, elemi kár mentes év 
adatai alapján kell figyelembe 
venni. A tárgyévi hozamérté-
ket a ténylegesen hasznosított 

termőföldről betakarított ter-
mésmennyiséget alapul vé-
ve kell kiszámolni, az FVM 
közleményében közzétett re-
ferencia árakkal. Kárenyhítő 
juttatásra az jogosult, akinek 
a gazdálkodás hozamérték 
csökkenése az általa használt 
összes termőfölddel összefüg-
gő gazdálkodást figyelembe 
véve meghaladja a 30 %-ot. A 
szükséges nyomtatványok le-
tölthetők az FVM honlapjáról 
vagy a falugazdász irodában. 

Aktuális pályázat az Erdő-
környezetvédelmi pályáza-
ta, amelyet elektronikus úton 
október 1-31. között lehet be-
nyújtani. 

Támogatásra jogosult az 
ügyfél akkor, ha:
- MGSZM: erdészeti hatóság 

által az erdőtörvény alap-

ján a támogatási kérelem 
benyújtásakor nyilvántar-
tásba vett erdőgazdálkodó,

- erdőgazdálkodói jogosult-
sága az adott területre ha-
tározatlan időre v. az adott 
célprogram teljes időszaká-
ra vonatkozóan fennáll,

- rendelkezik az adott terü-
letre vonatkozó, az erdé-
szeti hatóság által kiadott 
erdőterv határozattal,

- a támogatási kérelem be-
nyújtását megelőző két nap-
tári évben a rendelet alap-
ján finanszírozott egyetlen 
támogatói célprogram ese-
tén sem került kizárásra.

További információk: 
www.umvp.eu.honlapon.

Szőke Sándorné
falugazdász   

Tájékoztató 
a krízishelyzetbe 
került személyek 

támogatásáról

A Regionális Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság a Magyar 
Köztársaság területén bejelen-
tett lakó - vagy tartózkodá-
si  hellyel rendelkező - nagyko-
rú személynek egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatást álla-
píthat meg.

A támogatás összege legalább 
húszezer forint, legfeljebb öt-
venezer - különös méltánylás-
ra okot adó körülmény fennál-
lása esetén legfeljebb százezer - 
forint.

A támogatás egy alkalom-
mal, a család egy tagja számá-
ra állapítható meg.

A támogatás megállapítására 
iránti kérelmet 2009. augusztus 
1. és 2009. november 30. között 
lehet a kérelmező lakó - vagy 
tartózkodási helye szerint ille-
tékes - települési önkormány-
zat jegyzőjéhez benyújtani.

A támogatáshoz szükséges 
formanyomtatványokat átven-
ni és a támogatás részletes fel-
tételeiről érdeklődni lehet a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában (fsz.: 
41. és 47. számú irodák, telefon: 
06-59/500-653, 06-59/500-654).

A támogatáshoz kapcsolódó 
további részletek megtekinthe-
tők a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium (www.szmm.
gov.hu), az Országos Nyugdíj-
biztosítási Főigazgatóság, vala-
mint Karcag Város (www.kar-
cag.hu) honlapján.

Rózsa Sándor 
jegyző

Tisztelt bereki 
választópolgárok!

Megköszönöm 
bizalmukat, 

támogatásukat.
Az elkövetkezendő egy 
évben Karcag, Táncsics 
krt. 15. sz. alatti ügyvédi 
irodában, vagy telefonon: 
06/20-365-4757 készséggel 
állok segítségükre.

Dr. Séllei Ilona

Szülői Tájékoztató
Előkészítő foglalkozások in-

dulnak református iskolánk-
ban, nagycsoportos óvodások 
részére, a 2010/2011-es tanévre.

Szülői megbeszélés időpontja: 
2009. október 19. (hétfő) 17.00 
óra

Helye: Református iskola, I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)

Telefon: 59/400-577
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk.
 Iskolavezetés

Programok:
2009. október 10. (szombat)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 Pónifogatok versenye
10:00 2. versenyszám
 Kettes fogatok akadályhajtása, majd
 3. versenyszám
 Négyes fogatok akadályhajtása
12:00 Ebéd 
13:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: Illéssy Ádám kunkapi-

tány
 Fogatok bevonulása huszárok felvezetésével
13:30 A versenyek folytatása
15:00 4. versenyszám
 Vadászhajtás
17:00 5. versenyszám
 Kettes fogatok megyei bajnoki értéke-

lése
 Díjaz: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas 

Szövetség
 Ünnepélyes eredményhirdetés
Kiegészítő programok:
10:00 Kiállítás az elmúlt évek lovasnapi fotóiból
 Ügyességi bemutató kutyákkal
13:00 A Karcagi Ifjúsági Ház Kunrózsák néptáncosai-

nak bemutatója
 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós be-

mutatók, tandemhajtás
14:00  Íjászfoglalkozás a karcagi talpas íjászokkal
16:00 Ügyességi bemutató kutyákkal
16:00 Karcagi SE Karate Szakosztály bemutatója
17:00 Fogatszépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

2009. október 11. (vasárnap)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 C/0 Nyitott versenyszám
10:00 2. versenyszám
 B1/A Kezdő lovasok versenye
11:00 3. versenyszám
 B1/B Kezdő lovak versenye

12:00 Ebéd
12:00 4. versenyszám
 B2 Ifjúsági verseny, ezt követően folyama-

tosan az
 5. versenyszám
 B2 Nyitott verseny 
13:00 6. versenyszám
 B3 Nyitott és Ifjúsági verseny
 A nyitott versenyszám bajnoka 1 évig tulajdo-

nosa lehet a „KARCAG KUPA” vándorser-
legnek, melyet Varga Mihály pénzügy-
miniszter alapított 2000. évben

14:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor pol-

gármester, országgyűlési képviselő
 Lovasok bevonulása huszárok felvezetésével
15:30 7. versenyszám
 C2 Szerencseugratás amerikai módon
 - nyitott versenyszám -
17:30 Ünnepélyes eredményhirdetés és a 
 XV. Karcagi Lovasnapok bezárása

Kiegészítő programok:
10:00 Kiállítás az elmúlt évek lovasnapi fotóiból
 Ügyességi bemutató kutyákkal
14:00 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ nép-

táncosainak bemutatója
 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós be-

mutatók, tandemhajtás
14:30 Íjászfoglalkozás a karcagi talpas íjászokkal
15:30 Ügyességi bemutató kutyákkal
16:00 Karcagi Aikido Egyesület harcművészeti be-

mutatója
17:00 Lószépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

Az indulók létszámától és egyéb körülmé-
nyektől függően az időpontok változ-
tatásának jogát a versenybíróság fenn-
tartja magának.

A verseny fővédnökei: dr. Fazekas Sándor polgár-
mester, országgyűlési képviselő, 
Varga Mihály országgyűlési képviselő.

A falugazdász hírei

Agrárkárenyhítés

XV. Karcagi Lovasnapok
2009. október 10-11.

Karcag, labdarúgó edzőpálya (Zuglóger)
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Par la men ti Nap ló

Ez a nap persze nem az a 
nap. Mármint nem július má-
sodik vasárnapja, amikor je-
les napjaink között a vasutat 
és a vasutasokat ünnepeljük. 
Ez az eheti, hétfői parlamen-
ti nap volt, amikor a felszóla-
ló képviselők közül többen is 
a magyar vasúttal kapcsola-
tos hozzászólást fogalmaztak 
meg.  Az ülésnapon a Fidesz 
és a KDNP összesen kilenc al-
kalommal, két napirend előt-
ti felszólalásban, öt interpel-
lációban és két azonnali kér-
désben foglalkozott a vasúttal. 
A vasút körüli ügyek ugyanis 
elérték azt a határt, amikor a 
politika sem kerülheti meg az 
egyenes választ.

Kezdődött a vonalbezárá-
sok ötletével. Ez időről-időre 
előkerül, mintha ettől lehetne 
várni a vasút sorsának jobbra 
fordulását. A Karcag-Tiszafü-
red közötti szakasz is több lis-
tán szerepelt már, a tiltakozá-
sok azonban eddig megmen-
tették a megszüntetéstől. Most 
viszont újabb botrány jött a 
fenyegetésekhez, a végkielégí-
téseké. Kiderült, hogy miköz-
ben folyton pénzhiányról pa-
naszkodik a MÁV vezetése, 
két embernek 200 millió fo-
rint feletti összeget fizettek ki 
távozáskor. A MÁV egynapig 

hallgatott, várt – nem tudni 
mire -, majd elismerte, hogy 
az egykori pályavasúti főigaz-
gató 87 milliót, a forgalmi 
igazgató pedig 60 millió fo-
rint végkielégítést kapott. Eh-
hez jött még – a végkielégítés 
mellé – a több tíz milliós ju-
talom, így az újságok által kö-
zölt fejenkénti 110-120 milliós 
összeg egyáltalán nem a kép-
zelet szüleménye volt.

Vagyis van itt pénz! Miköz-
ben pénzhiányra hivatkozva 
fejlesztések maradnak el, be-
ruházások hiányoznak, azon-
közben nyugdíjkorhatár előtt 
mesés összegekkel lesznek 
egyesek gazdagabbak. A MÁV 
kilencvennégy felső vezetőjé-
nek juttatása évente több mint 
kétmilliárdot emészt föl. Rá-
adásul ez annál a MÁV-nál, 
ahol évente súlyos milliárdo-
kat kell az adófizetők pénzé-
ből a vállalatnak adni, hogy 
egyáltalán üzemképes marad-
jon. Ez is előkerült a felszóla-
lásokban, többen hiányolták 
a kormány elképzeléseit arról, 
mit akar a MÁV-val? Nemré-
giben adták el a MÁV fuva-
rozási vállalatát, a MÁV Car-
gót, azt sem sikerült botrány 
nélkül levezényelni. Kiderült, 
hogy az osztrák vevő 2 mil-
liárd forintot fizetett egy ta-

nácsadó cégnek, amely sem-
miféle érdemi közreműködést 
nem fejtett ki a MÁV Car-
gó eladásának ügyében. (Azt 
most helyhiány miatt nem is 
firtatom, hogy miért kellett az 
államnak egy nyereséges vál-
lalatot olyan külföldi cégnek 
eladni, amely egyből leépítés-
ben gondolkodik?) 

Hónig Péter miniszter vá-
laszolt, ahogy tudott, sok-
szor megismételve, miszerint 
fenntarthatatlan az az álla-
pot, hogy a MÁV évente min-
den egyes magyar állampol-
gárnak harmincezer forintjá-
ba kerül, hogy 100 magyarból 
ugyan csak 3 használja a vas-
út szolgáltatásait, de az ő uta-
zásukat minden adófizető na-
ponta hatvanezer forinttal tá-
mogatja. Az is elfogadhatat-
lan, mondta Hónig,  hogy a 
MÁV utasainak hetven száza-
léka nem teljesárú jeggyel uta-
zik.

Ha belegondolok abba, hogy 
2003 óta reformálja a mostani 
kormány a vasutat, akkor Hó-
nig mondatait az eddigi mun-
ka ítéletének is felfoghatjuk. 
Ez a reform ugyanannyit ért, 
mint az egészségügyben vég-
rehajtott. De erről majd egy 
másik írásban.

Varga Mihály

Vasutasnap az Országházban

Könnyű sérüléses baleset 
Kunmadarason

Október 2-án, 11 óra 39 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő Kunmadarasra, a 
Batthyányi utcába, ahol egy 
lakóépület kéményének ka-
lapja összetört. A tulajdonos 
felment a tetőre, de leesett 
onnan. A kiérkező egységek 
mentőt hívtak a sérülthöz, 
majd eltávolították a tetőről a 
törmelékdarabokat. 

Tűz a Keservesi út mellett
Október 2-án, 14 óra 7 

perckor ismét tűzhöz vonul-
tak az egységek. Karcag és 
Bucsa között, az ún. Keserve-
si úton kukoricatarló égett. A 
mintegy 100 hektáros tűzhöz, 
karcagi tűzoltókon kívül vo-
nultak a kisújszállási, a püs-
pökladányi, a szeghalmi és a 
tiszafüredi tűzoltók is. Az ol-
tási munkálatokat nehezítette 
a nagy szél és az erős füstkép-
ződés. Az utómunkálatok 16 
óra 55 perckor értek véget. A 

leégett terület nagysága mint-
egy 200 hektár.

Állatmentés
Október 3-án, 12 óra 59 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő Karcagra, a Gyep-
mesteri telepre, ahol egy ku-
tya betoncsövek közé szorult. 
Az egység néhány cső elmoz-
dítása után kimentette az ál-
latot.

Tűz Kunmadarason, a Bibó 
utcában

Október 3-án Kunmadaras-
ra is vonultak a karcagi tűzol-
tók. A Bibó utca egyik lakóin-
gatlanának udvarán száraz fű 
égett. Az egység a tüzet elol-
totta, majd 16 óra 30 perckor 
megkezdte a bevonulást állo-
máshelyére.

Hesston bálázó égett Karca-
gon

Október 3-án, 16 óra 43 
perckor Karcagra, a Mező-
gazdasági Szakközépisko-

la mögötti területre vonult 
a Karcag I. és a Karcag Víz 
gépjármű-fecskendő 8 tűzol-
tóval, mivel a jelzett helyen 
egy Hesston típusú körbálázó 
égett, a tűz bálákat veszélyez-
tetett. Az egységek D sugarak 
segítségével, 17 óra 20 percre 
oltották el a lángokat.

Tűz a déli külvároson
Október 3-án, 20 óra 23 

perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag Víz gépjármű-
fecskendő 2 tűzoltóval, a Szé-
chenyi sugárút végére, ahol 
konténerben szemét égett. A 
beavatkozás 20 óra 40 perc-
kor ért véget.

Tűz a Koldus kertben
Október 4-én, 19 óra 21 

perckor Karcagra, a Koldus 
kertbe vonultak az egységek, 
mivel ott hozzávetőlegesen 
100 négyzetméteren száraz fű 
égett. A tüzet mintegy 11 perc 
alatt, D sugárral és kéziszer-
számokkal oltották el.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

2009. október 20-án (kedden) 17 órakor a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ II. emeleti klubtermében

GAZDAGNÉ GÖRBE TÍMEA GRAFIKÁIBÓL 
KIÁLLÍTÁS

„KÖZEL ÉS TÁVOL” 
címmel

Megnyitja:
Dr. Nagy Molnár Miklós

a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója
Gitáron közreműködik: Tóth Dániel

A kiállítás november 5-ig, hétköznapokon 9-18 óra között 
tekinthető meg.

2009. október 23-án (pénteken)17 órától a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ színházteremben

NEMZETI ÜNNEPÜNK TISZTELETÉRE

a budapesti FŐNIX SZÍNHÁZI MŰHELY ÜNNEPI 
DÍSZELŐADÁSA

WASS ALBERT: A FUNTINELI 
BOSZORKÁNY

-dráma két felvonásban-

Meghívó
A 8. sz. választókerület képviselője őszi városismereti sé-
tára hívja és várja a kerület lakóit nagyszülő-szülő-uno-
ka korosztályig.

Időpont: 2009. október 17. (szombat) 14 óra.
 A séta alkalmával megtekintésre kerül a felújított Morgó 

csárda, majd a Varró u. 2. sz. alatti felújított épület a fel-
avatott Csokonai-domborművel. (Pince látogatással egy-
bekötve.)

Találkozás: 2009. október 17-én (szombaton) 14 órakor a 
Morgó csárdánál.

Külön jelentkezést nem igénylünk!
A sétát gyalogosan vagy kerékpárral is meg lehet tenni. 

Rossz idő nem akadály!
A szakmai tájékoztatást Elek György helytörténész-újság-
író tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Szemétszüret Karcagon
 A református iskola Környezetnevelési munkacsoport-

ja szeretettel meghívja és várja a város általános iskolái-
nak pedagógusait, tanulóit és szüleit az immáron hagyo-
mányosnak mondható őszi szemétgyűjtésre, takarításra, 
szűkebb környezetünk megszépítése érdekében.

Időpont: október 17. (szombat) 10.00-tól.
Gyülekező: Barátság park (színpad)
Szervező: „REFI” Környezetnevelési munkacsoport, 

Boldizsár István vezetésével.
Gumikesztyűt, nagyméretű szemeteszsákot hozzanak 

magukkal.
Kérjük, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a munká-

latokban.
Iskolavezetés
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Kunhalom Polgári Kör

Indulnak a Kunhalom Pol-
gári Kör őszi összejövetelei!

Október 12-én (hétfőn) 
fél hattól a Déryné MIK első 
emeleti klubtermében két di-
ák és felkészítő tanáruk lesz 
a kör vendége. Deák Atti-
la és Csináth Ádám, a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola 11. évfolya-
mos tanulói országos földraj-

zi és sport eredményeik ju-
talmául Bulgáriában nemzet-
közi ifjúsági táborban vettek 
részt, Major János tanár úr 
pedig a Biljana tánccsoport-
tal járt újra Bulgáriában. Él-
ményeikről tartanak vetített 
képes beszámolót. 

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

V. Gy.

Bulgáriában jártak

Szeptember 27-én az Or-
szágos Bolgár Önkormány-
zat találkozóra hívta a Ma-
gyarországon élő bolgársá-
got. A rendezvény szervezője 
a Dunaharaszti Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzat volt, amely 
minden évben megrendezi a 
mára már hagyományosnak 
számító országos találkozót.  
Az ünnepség a Dunaharasz-
ti melletti horgásztavaknál ke-
rült megrendezésre, szerencsé-
re az idő is nagyon kegyes volt 
a résztvevőkhöz, így nagyon 
méltón ünnepeltek a hazai bol-
gárok, akik többségében Buda-
pest környékén, főleg a Csepel-
szigeten élnek és kertészkedés-
sel foglalkoznak.

A kulturális esemény a ma-
gyar és a bolgár himnusz fel-
csendülésével vette kezdetét, 
majd megszólalt a zene, jöttek 
a táncosok és bemutatták új 
koreográfiáikat. A fellépők kö-
zött ott volt a többszörös fesz-
tivál győztes budapesti Mar-
tenica és Jantra tánccsopor-
tok, valamint a karcagi Biljana 
táncegyüttes is, amely újra le-
hetőséget kapott országos ren-
dezvényen való részvételre. A 
fellépés után rövid ortodox is-
tentisztelet volt, majd a bolgár 
kulináris élvezetek következ-

tek: aperitifnek rakija és masz-
tika, majd sopszka saláta, sült 
paprika, pörkölt. Az ünnep-
ség közös körtánccal zárult, a 
zenét a Pravo zenekar szolgál-
tatta. 

A fellépés után az együt-
tes tovább utazott Budapest 
XXIII. kerületébe, Soroksárra, 
ahol kerületi napot tartottak. 
Az együttest a Soroksári Bol-
gár Kisebbségi Önkormányzat 
vezetője, Varga Szimeon kérte 
fel, így városunk tánccsoport-
ja képviselte a soroksári bolgár 
kisebbséget, s a molnár-szige-
ti színpadon mutatott be ko-
reográfiákat Bulgária külön-
böző tájegységeiből. Tisztelet-
tel megköszönjük a Pest Me-
gyei Bolgár Önkormányzat és 
a Soroksári Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat anyagi támo-
gatását.

A tánccsoportról megje-
lent cikkek (nemzetiségi talál-
kozó Nyíregyházán, illetve a 
nyári várnai tábor eseményei) 
a Bolgár hírek című folyóirat-
ban olvashatóak, amely letölt-
hető az internetről is a bolga-
rok.hu weboldalon, Bolgár hí-
rek 2009/9. szám.

Major János
tánccsoport vezető

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját „A magyar és a bolgár 
kultúrával a szívünkben” 
című művészeti gálaműsorra. 
A rendezvény szervezője a kar-
cagi Biljana bolgár néptánc-
együttes és a Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ.

A művészeti program fellé-
pői: Karcag Város Vegyeskara, 
a DMIK Pántlika néptánccso-
portja és felnőtt néptáncköre, 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola énekkara, 
Nagy Emese, Dzsumbarlak 
bolgár zenekar, Biljana tánc-
együttes.

A gálaműsor helye: Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont Karcag 

Ideje: 2009. október 10. 
(szombat) 17 óra. Vendégek fo-
gadása 16.30-tól.

Az est fővédnöke, a gálamű-
sort megnyitja: Dr. Fazekas 
Sándor, országgyűlési képvise-
lő, Karcag város polgármeste-
re, köszöntőt mond Pánti Ildi-
kó, nyugalmazott iskolaigazga-
tó, önkormányzati képviselő.

A műsoros est után balkán 
táncház. 

Belépődíj: 300 Ft.
A rendezvény támogatója: 

Karcag Városi Önkormányza-
ta és az NKA

Kedves meghívást kapott vá-
rosunk önkormányzata fran-
cia testvérvárosunktól Lon-
gueautól a 2009. szeptember 
18-21-ig megrendezésre került 
kézműves bemutatóra és vá-
sárra. Így utazott el a 16 fős 
küldöttség: a Nagykun Nép-
művészeti Egyesület tagjai, a 
szervező, a Humán Szolgál-
tatási Iroda vezetője, a képvi-
selő-testület három tagja és a 
tolmács. Kellemes utazást kö-
vetően érkeztünk meg testvér-
városunkba. 

Első nap szakmai progra-
mokon vehettünk részt. A 
kézművesek Kurucz István 
képviselő vezetésével a Som-
me megyei Kézműves Kama-
rába mentek, ahol kölcsönös 
bemutatkozás volt a magyar, 
bolgár, francia szakképzésről, 
majd ezt követően megtekint-
hettek jól felszerelt szakképzé-
si helyeket. 

Az idegenforgalmi szakem-
berek a Somme megyei tu-
risztikai bizottság képviselői-
vel találkoztak, ahol városaik 
idegenforgalmi látványossá-
gait mutatták be színes kép-
sorok segítségével. Ebben a bi-
zottságban Karcagi Nagy Zol-
tán képviselő és e sorok írója 
volt jelen. A Polgármesteri Hi-
vatal képviselői a Somme me-
gyei tanács képviselővel vala-
mint a Testvérvárosi Bizott-
ság tagjaival találkozhattak, 
ahol formálhatták a további 
együttműködés lehetőségét, 
programjait. Küldöttségün-
ket Hodos Julianna irodave-
zető asszony és Türke Jánosné 
szervező képviselte.

Külön megbeszélés tárgyát 
képezte a bélyeggyűjtők kö-
rének találkozása, amelyet 
Nagyné Farkas Erika, a Posta 
vezetője képviselt. Köszönjük 
neki az értékes, szép bélyeg-
kiállítást, amellyel színesítette 
az ottani programot.

A szombat és a vasárnap 
volt a vásár napja; színes meg-
nyitóval, sok zenével, felvonu-
lással. Minden kiállító igyeke-
zett nemzeti hangulatot idéző 

környezetbe elhelyezni és be-
mutatni termékeit. Nagy ér-
deklődés és figyelem kísérte a 
magyarok kiállító helyét: kü-
lönösen azoknál a kiállítók-
nál, akik a helyszínen bemuta-
tót is tartottak. Többen közü-
lük ismerősként tértek vissza 
vendéglátóik körébe. A vásár-
bemutató két napján mester-
szakácsunk, Szűcs Sándor ké-
szítette az ünnepi ebédet: a 
birkapörköltet francia alap-
anyagból (a hozzávaló papri-
ka magyar volt). Kitűnőre si-
került a pörkölt, valószínű, a 
birkafőző versenyen is díja-
zott lett volna! Szombat este 
a franciák leendő sa, a bolgár 
„Ivajlovgrád” nemzeti estjé-
re került sor. Népművészetük 

csodálatos gyöngyszemeit mu-
tatták be: dalok, táncok, szí-
nes népviseletük kíséretében. 
Ezen az estén Karcagi Nagy 
Zoltán előadóművészünk is 
fellépett nagy sikerrel, méltón 
képviselve kulturális értéke-
inket.

Vasárnap délelőtt került sor 
hivatalosan is a francia és bol-
gár testvérvárosi szerződés 
aláírására ünnepélyes külső-
ség keretében. Örülünk neki, 
eredményes együttműködést 
kívánunk. Elkövetkezett a va-
sárnapi esti záróprogram. A 
kölcsönös üdvözléseket köve-
tően került sor a francia test-
vérváros által meghirdetett 
rajzverseny eredményhirde-
tésére. Városunkból a Kiskul-
csosi Általános Iskola tanulói 

pályáztak szép sikerrel, a leg-
jobb pályázati eredménnyel. 
Büszkén hoztuk haza a díja-
kat.

Köszönjük népművészeink-
nek, kézműveseinknek, mű-
vésztanárainknak, hogy ér-
tékeikből vittek itthonról Eu-
rópának, vállalták a küldetést 
saját költségükön: dr. Kenye-
resné Z. Ágnes festő, művész-
tanár; Fejes Lászlóné csipke-
készítő; Jenei Károlyné csu-
hé készítő; Kabai László festő, 
művésztanár; Kollát Erzsébet 
Éva tűzzománckészítő, mű-
vésztanár; Potornai Sándorné 
csipkekészítő; Vargáné Györ-
fi Erzsébet keramikus; Tóth 
László fafaragó, népi játékké-
szítő.

„A néphagyomány tart meg 
bennünket magyarnak, s a 
nemzetközi műveltség tesz ben-
nünket európaivá.”

(Györffy István)
Köszönjük városunk ön-

kormányzatának, hogy méltó-
nak talált bennünket a külde-
tésre. Köszönjük a szervezők-
nek: Türke Jánosnénak a Ma-
gyar-Francia Baráti Társaság 
elnökének és Hodos Julian-
nának, a Humán Szolgáltatási 
Iroda vezetőjének a szervezett, 
szép, emlékezetes utat, Dusik-
né Türke Tímeának a kelle-
mes nyelvi környezet megte-
remtését.

Pánti Ildikó
képviselő, az Idegenforgal-

mi és Külkapcsolatok Bizott-
ságának elnöke

Meghívó
A Francia- Magyar Baráti Társaság

2009. október 14-én (szerdán) 17.00 órára, találkozóra 
várja a társaság tagjait és a kedves érdeklődő 

közönséget. 
Téma:

Franciaországi utibeszámoló 
Párizsi emlékek képekben

 Kabai László grafikus rövidfilmje, 
a nemzetközi kézműves vásáron járt csoport 

élményei 
 Az összejövetel helyszíne 

 Kováts Mihály Általános Iskola.

Franciaországban jártunk

Biljana táncegyüttes
Dunaharaszti és Soroksár

MEGHÍVÓ:
Bolgár-magyar est a Dérynében

Filmklub!  
12. hétfő

Kezdés 17 óra!  

LILIOMFI 
Az 1954-ben forgatott szí-
nes, magyar vígjátékot 
nézhetik meg az érdeklő-
dők a Dérynében Darvas 
Iván, Krencsey Marianne, 
Pécsi Sándor, Dajka Mar-
git  és Ruttkai Éva fősze-
replésével. 
A film hossza: 109 perc.
Belépő 250.- Ft
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A múlt hét végén elkö-
vetkezett szép időben to-
vább folytatódott a Kun-
karcagi Állatvédő és Állat-
barát Egyesület önkéntes 
épületfelújító munkája a vá-
góhídon. A pár hónapja ala-
kult egyesület ugyanis hasz-
nálati szerződést kötött a tu-
lajdonos önkormányzattal az 
üresen álló épület egy részé-
re, a koplaltatóra, ahol állat-
menhelyet szándékoznak ki-
alakítani és üzemeltetni. A 
részemről is eseménydúsnak 
mutatkozó szombat délelőtt-
jén kerestem fel a csatorna-
parti létesítményt, ahol újab-
ban ismét szorgos munka fo-
lyik. A kezelésbe vett épü-
let előtti betonplaccot már 
nagyrészt megtisztogatták 
az avar gyomtól és törmelék-
től, de még így sem kész. Az 
épület előtt orrfacsaró büdös-
ség. Odabentről férfiak ta-
licskázzák a felvágott évtize-
des szutykot. A java már en-
nek is kész – hallom -, de van 
még hátra bőven. A takarí-
tással letermelt hulladékot, 
gyomot, egyebet egy halomba 
hordják a telep szomszédjá-
ban. A domb méreteiből lát-
ható, hogy bőven elkél ide az 
állatvédők lendülete. A kapát, 
ásót, csákányt forgatók között 
jórészt ismerős arcokat fede-
zek fel, de dr. Kovács László, 
az egyesület elnöke tájékoz-
tatása szerint a püspökladá-
nyi testvérszervezet is képvi-
selteti magát, mégpedig igen 
eredményesen.

- Mindenki munkáját és se-
gítségét nagyon nagy köszö-
nettel vesszük.

- Két hete fogtak neki, de 
látható, hogy itt évtizedek el-
hanyagoltságát kell eltüntet-
ni. Hatalmas munka. Mikorra 
gondolják a befejezést?

- Valóban sok munka van 

még hátra, hiszen az elekt-
romos- és a vízvezeték-rend-
szer teljesen leamortizálódott 
és az épület teteje is siralmas 
állapotban van – pillant vé-
gig az elnök a kialakulóban 
lévő épületen és környezeten. 
- Úgy véljük azonban, hogy 
összefogással és komoly tár-
sadalmi segítséggel felül tu-
dunk kerekedni a problémá-
kon. A tetővel kapcsolatban 
látható például, hogy a cse-
répmennyiség rendelkezésre 
áll, a gerendák cseréje viszont 
még probléma, ahhoz pénzt 
kell mozgósítanunk. A költ-
ségvetések elkészültek, de az 
igazság szerint a víz- és a vil-
lanyvezetékkel egyelőre nem 
tudunk megbirkózni. Igyek-
szünk a költségeket lefarag-
ni és olyan megoldást talál-
ni, ami ha hosszútávon nem 
is, de rövid távon megfelelő 
lesz. Ha később sikerül pályá-
zati pénzekhez hozzájutnunk, 
akkor korszerűsítjük ezt a két 
közművet. A kitartó munka 
biztos, hogy eredményre fog 
vezetni. Szépen haladunk és 
haladnunk is kell, mert rövid 
időn belül már állatokat szán-
dékozunk ide befogadni.

- Összefogást említett. Ho-

gyan segíthetnek azok, vagy 
akik nem tudnak kijönni dol-
gozni, de valahogyan mégis tá-
mogatnák a munkájukat?

- A fizikai munkát na-
gyon nagy örömmel fogad-
juk, és a későbbiekben majd 
ács, kőműves és villanysze-
relő szakmunkára is szükség 
lesz. Ha valaki pénzbeni se-
gítségre gondol, keresse meg 
az egyesületet és akkor meg-
adjuk a számlaszámot. Kö-
szönjük azon karcagi és nem 
karcagi állatvédők segítségét, 
akik eddig is megnyilvánul-
tak ezen a területen. Remél-
jük, a most tapasztalható fel-
buzdulás hosszú távra szól, és 
a későbbiekben is sok segítsé-
get fogunk kapni.

- Szép idő járja. Meddig 
folytatják a munkát?

- Ameddig az időjárás meg-
engedi, hosszú távon pedig 
ameddig csak kell.

Ez a riport három hete ké-
szült, azóta lényeges előrelé-
pés történt, s az első lakók-
már elfoglalták az új menedé-
ket. A munka viszont folyik 
tovább, és továbbra is várják 
minden állatbarát segítségét.

Elek György

Munkában az állatvédők

„Itt van az ősz, itt van új-
ra…” Petőfi Sándor örökbe-
csű sorai emlékeztettek min-
ket arra, hogy elérkezett a 
gyümölcsérés és betakarítás 
mozgalmas időszaka.

A Szent Pál Katolikus Ál-
talános Iskolában pedig újra 
megrendezésre került az évek 
során hagyománnyá vált szü-
reti mulatság. Mint a koráb-
bi években, most is Fodor Jó-
zsefné Erika néni szervezé-
sével és vezetésével zajlott az 
elméleti ismereteket és játé-
kos ügyességi próbákat tar-
talmazó, vidám vetélkedő. A 
gyerekek négy, egyenként 16 
fős csapattal nevezhettek be a 
versenybe.

A csapatok saját maguk ál-

tal készített csasztuskákkal 
mutatkoztak be.

A gyermekekre váró fel-
adatsor a szüret menetét 
szimbolizálta: a szőlő beta-
karításával kezdődött, szőlő-
szemezéssel folytatódott. Ez-
után amíg a versenyzők egyik 
fele TOTÓ-t töltött ki szüret-
ről szerzett ismereteit pró-
bára téve – a csapatok másik 
fele szőlőevéssel töltötte az 
időt. A „frissen préselt” must 
ivására is sor került! Mind-
ez persze a nézősereg hangos 
biztatása, a csapatok egymást 
lelkesítő, kacagtató megjegy-
zései közepette folyt ezen a 
kissé szeles, hűvös, de annál 
kellemesebb délutánon.

A résztvevő csapatok min-

den tagját elismerés illeti a 
küzdelmekben való derekas 
helytállásért, a zsűrit a pon-
tozásért, a szülőket, a Ma-
rista testvéreket a segítség-
nyújtásért, a nézőket a lelkes 
szurkolásért, Fodor József-
né Erika nénit pedig a ha-
gyományosan magas színvo-
nalú feladatsor összeállításá-
ért, a verseny lebonyolításá-
ért! Befejezésül a kimaradt 
„kellékekből” valamennyi-
en jól belakmároztunk! Biz-
tosak vagyunk abban, hogy 
ez az izgalmas-bolondos dél-
után valamennyiünk egészsé-
gére vált!

Andrási Zoltánné
könyvtárpedagógus

Szüreti mulatság - 2009

2009. szeptember 17-19-én 
megrendezésre került a VII. 
Diákönkormányzati Tábor 
Berekfürdőn, a Karcagi Vá-
rosi Önkormányzat támoga-
tásával. A három napos kép-
zésen a Szabadidő-szervezők 
Egyesületének elnöke, Besnyi 
Szabolcs és Pecsenka Gabri-
ella vezetésével játékos és csa-
patépítő képzésen vehettünk 
részt, továbbá megismer-
kedhettünk rendezvények, 
fesztiválok megszervezésé-
nek folyamataival. A tábor-

ban a Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollé-
gium, valamint a Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium tanu-
lói vettek részt. Ezúttal sze-
retnénk megköszönni Karcag 
város polgármesterének Dr. 
Fazekas Sándornak, valamint 
Konczi Fruzsina ifjúsági refe-
rensnek a két iskola nevében, 
hogy létrejöhetett ez a tábor.

Nagy Gábor
DÖK elnök

Jeles évfordulóra emléke-
zett 2009. szeptemberének 
utolsó napján a világ magyar-
sága.

150 éve, 1859. szeptember 
30-án Kisbaconban született 
Benedek Elek. Bárhol a vi-
lágon, ha magyar népmesét 
keresnek, elsőként az ő neve 
hangzik el, méltán! Immár a 
negyedik nemzedék gyönyör-
ködik történeteiben, írásai-
nak gazdag szókincsében, be-
szédfordulataiban.

Volt, amikor „Benedek 
apót” elavultnak, meséit, 
mondáit szentimentálisnak, 
nacionalistának bélyegezték. 
A Móra Kiadó csak úgy tud-
ta megünnepelni a századik 
születésnapját, ha mondá-
it egyáltalán nem közli, s me-
séit is csak válogatva és átdol-
gozva.

A centenárium óta sokat 
változott a világ, és ma már 
sokan úgy érezzük, hogy nem 
Benedek Eleknek van szüksé-
ge a mi koszorúinkra, hanem 
fordítva! Nekünk van szüksé-
günk rá, hiszen az ő életműve 
máig erőforrása a gyermek-
nevelésnek.

A Városi Csokonai Könyv-
tár gyermekkönyvtárában is 
régóta készültünk arra, hogy 
méltóképpen ünnepeljünk az 
évfordulón. Szeptember elejé-
től, a város általános iskolái-
val egyeztetve, szerveződött a 
„Szalonnafa” című felolvasó 

nap. Köszönöm, hogy a peda-
gógus kollégák az első perctől 
támogatták ötletemet, és se-
gítették a gyerekeket a felké-
szülésben.

Valamennyi iskola 16 jól 
olvasó kisdiákot küldhetett a 
rendezvényre. Az iskolák elő-
zetesen megkapták azoknak a 
műveknek a listáját, amelyek-
ből a felolvasók választhattak.  
A karcagi „rekordkísérleten” 
8 órás folyamatos meseolva-
sás volt, 96 gyermektől ös-
szesen 55 mesét hallhattunk. 
Egy gyermek öt percet kapott 
arra, hogy pontos olvasásá-
val, szép hangképzésével és 
hangsúlyozásával elvarázsol-
ja iskolatársait, és a meghí-
vott vendégeket. Együtt mo-
solyogtunk Kolontos Palkón, 
együtt izgultunk a rózsát ne-
vető királykisasszonyért, és 
jó volt tudni azt, hogy a vé-
gén úgyis minden jóra fordul.  

És mert jó tett helyébe, jót 
várj!... a Csokonai Könyv-
tár  a távozó gyerekek között 
ajándékkönyveket sorsolt ki. 
A sorsoláson azok a kis olva-
sók vehettek részt, akik ma-
gukkal hozták a Benedek 
Elek életét bemutató rejtvény-
füzet helyes megoldását.

  Köszönöm a felolvasó gye-
rekeknek, és az őket felkészítő 
felnőtteknek, hogy Karcagon 
ez a nap a meséké lehetett.  

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

A Népmese napja

Diákönkormányzati tábor
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Megnyílt az egyenlő bánásmód 
hatóság ügyfélszolgálata

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme; faji 
hovatartozása; bőrszíne; nemzetisége; nemzeti vagy etni-
kai kisebbséghez való tartozása; anyanyelve; fogyatékossá-
ga; egészségi állapota; vallási vagy világnézeti meggyőző-
dése; politikai vagy más véleménye; családi állapota; anya-
sága (terhessége) vagy apasága; szexuális irányultsága; ne-
mi identitása; életkora; társadalmi származása; vagyoni 
helyzete; foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jel-
lege, illetve határozott időtartama; érdekképviselethez va-
ló tartozása; egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemző-
je (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt kedvezőtle-
nebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel 
 összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport?

Simonné dr. Kormányos Nóra egyenlő bánásmód refe-
rens ügyfélfogadást tart.

Helyszín: Karcag, Kossuth tér, Sétáló utca (Nagykunsá-
gi Civil Fórum Egyesület rendezvénye)

Időpont: 2009. október 10. 13 – 17 óráig.
NINCS EGYEDÜL!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központ szervezeté-
sében a bükkszentkeresztesi 
gombanapok 2009. október 3-
i rendezvényén a vadontermő 
gombák iránt érdeklődők, el-
sősorban a Gombász Szakkör 
tagjai nyolc fővel vett részt.

A vadontermő gombák be-
gyűjtésére szervezett gom-
batúrán a résztvevőknek a 
száraz idő ellenére 8 fajt sike-
rült begyűjteni, ezek közül az 
ehető és árusítható szürke töl-
csérgombát és a csoportos tus-
kógombát is. 

Igen értékes gombakiállítá-
si anyag (mintegy 80 faj) ke-
rült bemutatásra, ami a részt-
vevők gombaismereti tudásá-
nak gyarapításához jelentős 
mértékben hozzájárult.

A miskolci Gombászegye-
sület tagjai által gyűjtött gom-
bákból főzött gombaleves, 
gombapörkölt és a gombafa-
sírt mindenkinek nagyon íz-
lett, melyek kóstolását ingye-
nes biztosították.

A bükki füves ember, Szabó 
Gyuri bácsi gyógynövénykert-
jének bemutatása és a teakós-
toló is emlékezetes marad 
mindenki számára.

A kirándulás önkormányza-
ti támogatással valósult meg, 
melyért a Gombász Szakkör 
tagjai ezúton mondanak kö-
szönetet dr. Fazekas Sándor 
polgármester úrnak.

A Gombász Szakkör 2009. 
október 8-án 17-18 óráig tart-
ja első foglalkozását a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban. A szakköri díj 500 
Ft/hó. A foglalkozások kellő 
számú jelentkező esetén 2010. 
június közepéig minden hét-
en csütörtöki napon lesznek 
megtartva.

Várjuk a további érdeklő-
dők csatlakozását. Jelentkezni 
lehet Kovács Bocskay Anná-
nál a Dérynében, a 06/59-503-
403 és Szél Attilánál a 06/30-
325-7724-es telefonszámon.

Szél Attila
szakkörvezető 

Meghívó

Töltsünk együtt egy délután 
taz Esélyegyenlőség jegyében 
2009. október 10-én (szom-
baton) 14 órától Karcag város 
főterén (sétáló utca), a Nagy-
kunságért Civil Fórum Egyesü-
let szervezésében.

Az egybegyűlteket köszönti: 
Dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, országgyűlési képviselő, a 
rendezvény fővédnöke.

Az esélyegyenlőség kérdései, 
hátrányos megkülönböztetés a 
mindennapokban – Rácz Viktó-
ria előadásában, J-N-Sz. Megye 
Esély Szociális Közalapítványa, 
Esélyegyenlőségi Iroda.

Rendezvényünket karca-
gi amatőr és hivatásos előadók 
műsora zárja.

A helyszínen a Kunsági Egész-
ségmegőrző Csoport ingyenes 
szűrővizsgálatot végez!

Izgalmasan kezdődött az új 
tanév a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola néhány tanulójá-
nak. Szeptember 5-re ugyanis 
meghívást kaptunk a NAGY-
KUNSÁGÉRT II. LEADER 
EXPO-ra Túrkevére, a Dr. 
Balogh János Tájökológiai és 
helytörténeti vetélkedőre.

Augusztus végén lázas ké-
szülődésbe kezdtünk, anyagot 
gyűjtöttünk a település múlt-
járól és híres szülötteiről. A 
világhírű ökológus, Balogh 
János életútját tanulmányoz-
va nagyszerű emberi példáját 
láthattuk a kitartásnak, elhi-
vatottságnak, amellyel a tudo-
mány, az oktatás és a termé-

szetvédelem területén mun-
kálkodott.

A verseny napján, reggel jó-
kedvre derített bennünket az 
Expón bemutatott sok szép és 
érdekes látnivaló. A Finta Mú-
zeumban már nagyon figyel-
tünk Kapás János Zsolt mú-
zeumigazgató és Dr. Tóth Al-
bert főiskolai tanár előadásai-
ra. Nem is egyszerű ilyenkor a 
jegyzetelés!

A két feladatsor helyes meg-
oldásához a hozott és a hely-
színen szerzett tudás hasz-
nosítása, valamint a diákok 
együttműködése, egymásra fi-
gyelése is fontos volt.

Megható pillanatokra, a Ba-
logh János emlékhely koszo-

rúzására került sor még a dél-
előtt folyamán, ahová a tudós 
szülőfalujából, Nagybocskóról 
is érkeztek vendégek.

Programunk egy igazi pász-
torétel, lebbencsleves elfo-
gyasztásával ért véget.

A szép nap emlékét csak 
még szebbé teszi a sokféle ju-
talom és az az oklevél, mely 
jelzi hogy a karcagi kovátsos 
csapat II. helyezést ért el! A 
csapat tagjai voltak: Molnár 
Bibiána, Rosinger Irma és Tö-
rőcsik Dávid.

 Ezúton köszönöm meg di-
ákjaim szorgalmas munkáját, 
és iskolánk támogatását!

Mándoki Erzsébet
felkészítő tanár

Világtalálkozós ajándéktárgyak
Karcag Város Önkormányzata a Kunok I. Világtalálkozó-

ja tiszteletére ajándéktárgyakat készített, melyek korlátozott 
számban még kaphatóak a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban található Tourinform Irodában.

Vizes pohár 300.-
Kun Miatyánk 690.-
Póló (Világtalálkozó logoval) 1.300.-
Vászontáska 300.-
Kulcstartó 600.-
Hűtőmágnes 200.-
Kitűző 400.-
Nyakpánt 350.-

Új könyveket jelentetett meg Karcag Város Önkormányza-
ta. 

Kárpáti Jenő: A messzelátó pásztor című kötete (3.000.- 
Ft) és Szabó Virág: Szeretettel vár Karcag! című fotóalbuma 
(2.000.- Ft) kapható a Tourinform Irodában, a Szalay Köny-
vesboltban, a Városi Csokonai Könyvtárban és a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban.

A fotóalbum anyaga korlátozott számban CD formájában is 
megvásárolható (200.- Ft)

A Karcagi Vasút Úti 
Általános Iskola 22 fős 
leány osztálya 1959-ben 
végzett. 

Kedves osztálytárs-
nőnk, Mayer Lajosné Ba-
logh Marikának köszön-
hető, hogy 50 év után, el-
ső ízben osztálytalálko-
zó szervezésébe kezdett. 
A jelenleg is Karcagon élő 
volt osztálytársnőim se-
gítségével 2009. szeptem-
ber 25-ére sikerült meg-
szervezni a találkozást.

Kedves osztályfőnö-
künk – dr. Réthy Lajos-
né K. Tóth Irén – és a torna-
tanárnénink – Török Szilárd-
né – is örömmel fogadták a 
meghívást és jelen is voltak a 
rendezvényünkön, melyet a 
Sárga Ház vendéglőben tar-
tottunk.

Hihetetlenül nagy-nagy 
örömmel üdvözöltük egy-

mást. Irénke néni megtartot-
ta az osztályfőnöki órát, me-
lyen a jelen lévők – 18 fő – rö-
viden beszámoltak a fél év-
század alatt történtekről, amit 
ugyan olyan fegyelmezetten 
hallgattunk végig, mint 50 év-
vel ezelőtt.

Nagyon boldog órákat töl-

töttünk együtt Irénke néni 
és Babuci néni társaságában. 
Megígértük egymásnak, hogy 
jövőre is találkozni fogunk, 
hiszen most megtapasztaltuk, 
hogy mennyire hiányzunk 
egymásnak.

Fodor Gézáné Besenyei 
Ilona

Gombász szakkörKarcagot képviseltük a LEADER 
települések versenyén

Tájékoztatni szeretnénk 
Önöket, hogy a Kátai Gábor 
Kórházban 2009. október 1-
től új szakrendelés indul.

Ortopédiai szakrendelés
Rendel: Dr. Sütő Dénes
Helye: I. em. 148. sz. szo-

ba (Traumatológiai szak-
rendelő)

Ideje: kedd 13 - 17 óráig.
Előjegyzést a következő 

elérhetőségeken kell kérni: 
tel: 59/507-106, személyesen: 
fsz. 22. szoba, email: beteg-
menedzser@gmail.com.

2009. október 19-től újra 
lesz Fül-orr-gégészeti ellá-
tás intézményünkben.

Rendel. Dr. Mónus Zsolt
Helye: I. em. 103. sz. szo-

ba.
Ideje: hétfőtől péntekig: 8 

- 13:30 óráig.
Előjegyzést kérni kell a 

következő elérhetőségeken: 
tel: 59/507-106, személyesen: 
fsz. 22. szoba, email: beteg-
menedzser@gmail.com

Jó egészséget kívánunk!
Dr. Nagy Mihály

mb. Főigazgató

Tájékoztatás

Fél évszázad után
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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, ipari áram-
mal, fúrott kúttal, szerelő aknás alsó 
épülettel több generációnak sürgő-
sen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra 
is alkalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  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.
IV. emeleti 56 m²-es, erkélyes lakás 
részletfizetésre vagy megegyezés 
szerint eladó. Tel.. 06/30-507-2187.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcag, Tavasz utca 15. sz. alatt 100 
m²-es családi ház eladó. (Padlófűtés, 
kandalló, műhely van.) Tel.: 59/401-
447 (16 óra után).
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 szo-
bás, 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.
Az I. sz. Partos kertben 6 és fél sor 
üres kertföld eladó. Tel.: 59/300-515.

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. alat-
ti 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. 
Eladó – bármilyen állapotú - kis pa-
raszt házat keresek havi részletfize-
tésre. Lehet komfort nélküli is, le-
bontásra 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. 
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy 
kisebbre cserélném. Tel.: 06/30-722-
7127.
Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház sürgősen eladó. Budapesti csere 
is érdekel. Tel.: 06/30-409-4218.

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés, kevesebb baleset.. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó ülőfürdő kád, 2 szárnyas gará-
zsajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha 
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 el-
adó. Tel.: 06/30-647-7357.
16 részes Zsolnay teáskészlet eladó. 
Tel.: 06/30-384-0490. 
Eladó 2 db megkímélt állapotban 
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.

1 hetes Hévízi üdülőjog 4 személy 
részére 4*-os apartman hotelban el-
adó. Tel.: 06/30-583-4708. 
Jövedelemkiegészítés diákoknak is! 
Tel.: 06/30-236-5858.
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; fényképe-
ző; 4 db Dunlop új autógumi, bé-
lyeg eladó. Tel.: 06/30-995-6929.
Samott tégla eladó. Tel.: 06/30-941-
6503.
Kitűnő állapotban lévő AMD 2500 
+ 512 MB RAM, GeForce FX5200, 40 
GB winchester, DVD íróval, monitor-
ral, tartozékokkal eladó (I.ár: 46.000 
Ft). Tel.: 06/30-517-2434.
Női új fekete vadász félkabát eladó. 
Sopronban november 11-től egy-
hetes üdülőjog olcsón átad. Tel.: 
59/312-603 (19 órától).
Gyerekágy baldachinnal és egy 12-
es gyermekbicikli eladó. Tel.: 06/30-
647-7454.
Munkafelügyelőket keresek. Tel.: 
06/20-365-4757.
Műanyag hordó (200 l-es); új 200 
l-es vashordó; új samott tégla; új 
B-30-as tégla; benzines fűnyíró; 
elektromos fűnyíró; rizshaj; 40x40-
es pala; kúppala; új és használt aj-
tók; használt ablakok; Szieszta kály-
ha; hordozható cserépkályha; csem-
pekályha ajtó; színes TV; beton vá-
lyuk; centrifuga; 13”-os 14”-os és 
15”-os új és használt gépkocsi gu-
mik; utánfutó 2100x1200-as; önete-
tő; önitató eladó. Tel.: 59/312-679.

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

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
06/70-300-9730.
Öregek gondozását, takarítást válla-
lok. Tel.: 59/401-447 (16 óra után)
Motoros láncfűrésszel fakivágást és 
felvágást vállalok hazaszállítással vi-
dékről is! Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
Eladó Suzuki Echo; Babetta 207; 
Babetta 210. Érd.: Kg., Füredi u. 3. 
Tel.: 06/30-963-5073

Apróhirdetés

Megyei I. osztályú női kézi-
labda bajnokság

Jászladány – Berekfürdő 
16:20 (8:10)

Tiszaföldvár, Homoki 
Sportcsarnok. Jv.: Gábor, Ta-
kács

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs., Bánhegyiné Bakó É. 
(2), Kun M. (6), Cseke P. (7), 
Kiss A., Kovrig D. (4)

Csere: Varga A., Szabó I., 
Pergéné Varga Zs. (1), Perge 
Zs., Antal B. 

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő – Kunhegyes 
19:15 (8:6)

Jv.: Garamvölgyi, Szőke
Berekfürdő: Vonáné, And-

rási Zs. (2), Bánhegyiné Bakó 

É. (4), Kun M., Cseke P. (7), 
Kiss A., Kovrig D. (6)

Csere: Varga A., Szabó I., 
Pergéné Varga Zs., Perge Zs., 
Antal B.

Bánhegyiné Bakó Éva: Az 
elmúlt mérkőzésekhez képest 
keményebben védekeztünk, a 
támadójátékunk viszont kap-
kodó volt, különösen a jászla-
dányi meccs első félidejében 
hibáztunk sokat. A győze-
lemhez mindenki hozzátett, 
különösen Vona Zoltánné 
emelkedett ki kapusbravúr-
jaival.

A legközelebbi mérkő-
zés 2009. október 18-án (va-
sárnap) lesz Jászberényben, 
14 órakor Tiszaföldvár és 16 
órakor Jászfényszaru lesz az 
ellenfél.

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

csapata, de voltak többek kö-
zött Gyöngyösről, Dunaújvá-
rosból, Soltvadkertről és még 
Beregszászról is. Kevesebben 
jöttek azért is, mert a szak-
osztályok csak a legjobb bir-
kózókat hozták el, de egyéb-
ként pedig egy korcsoport-
ban rendeztük 
meg. Rangsor 
verseny is volt 
egyben – tehát 
olyan ponto-
kat lehetett itt 
szerezni, ame-
lyek majdan 
lehetőséget ad-
nak arra, hogy 
a versenyző a 
Magyar Baj-
nokságon is 
indulhasson. 
Aki jelen volt, elkönyvelhette, 
hogy nagyon színvonalas bir-
kózást láthattuk ezen a napon.

- Hogyan szerepeltek a kar-
cagiak?

- Nyilván mindenki azért 
jött, hogy győzzön, és már 
szó volt róla, hogy minden-
ki a legjobbjait hozta. Nekünk 
ezekkel a szakosztályokkal 
úgy kell felvenni a versenyt, 
hogy náluk általában heti 5-
6 edzés van egy héten, nálunk 
viszont csak heti három. (Sze-
rencsére már eljutottunk oda, 
hogy az edzéseink java-részét 
nálunk, a nemrég felépült kis 
birkózóteremben tartjuk. En-
nek az az előnye, hogy napon-
ta fél órával több idő jut bir-
kózásra, tekintve, hogy nem 
kell a szőnyeget pakolni.) Eb-
ben a kiélezett mezőnyben is 
szép karcagi sikerek születtek. 
Az ifjúsági korcsoportban Fe-
kete Antal (Bp. Vasas-Karcag), 
a 85 kg-os súlycsoportban el-

ső, az 59 kg-os súlycsoport-
ban Raksa Zsigmond 3. helye-
zett lett. A diák korosztály-
ban, tehát a rangsor verseny-
ben Mándi Mihály (32 kg), és 
Gál István (50 kg) egyaránt a 
második, Horváth Dániel (29 
kg), és Csík Krisztián (68 kg) 
pedig harmadik helyezett lett. 
Meg kell említeni még, hogy 

mi ezt az alkalmat arra is fel-
használjuk, hogy az óvodá-
sok is megmutathassák magu-
kat, azaz gyermekkorosztály-
ban is rendezünk versenyt. Az 
I. gyermekkorcsoportban Ács 
Máté lett az első, a második 
Ling Norbert, a harmadik Zá-
dori János. A gyermek II. kor-
csoportban teljes karcagi si-
ker született: 1. Kovács Lajos, 
2. Fodor Sándor, 3. Vinis Má-
té. A gyermek III.-ban szintén 
karcagiak voltak a legjobban: 
1. Kun István, 2. T. Szabó Kris-
tóf, 3. Kun László. A csapatok 
között: I. BVSC, II. Bp. Vasas, 
III. Kaposvári Sportiskola.

A legvégén szeretném meg-
köszönni a karcagi ifj. Ku-
rucz István (Pityók) és Feren-
czi Elek szőnyegedző munká-
ját. A rendezvény megrende-
zéséhez pedig megköszönöm 
mindenki támogatását és se-
gítségét.

Elek György

Kurucz Testvérek 
Birkózó Emlékversenye
Folytatás az 1. oldalról

Vetőmagvak, műtrágyák folyamatos 
értékesítése az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél

Különböző csávázott, fémzárolt őszi árpa, triticale, 
őszi búza fajták, műtrágyák eladók.

AKG-ban résztvevők számára zöldtrágyázáshoz repcema-
got, pillangós területekbe lucernamagot biztosítunk.
Árak:
Őszi búza II. fok: 

65.658 Ft/t + ÁFA fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák
Őszi árpa és triticale II. fok: 

64.728 Ft/t + ÁFA fémzárolt, csávázott, 50 kg/zsák.
Elérhetőségeink:

AGROHUNGÁRIA Kft.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-
központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553 Fax: 06/59-400-894
Mobil: 06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu
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Moziműsor
Október 9. péntek
 Jégkorszak 3 – A dinók 

hajnala
 Amerikai animációs film
Október 12. hétfő
 FILMKLUB
 Liliomfi
 Magyar vígjáték
 Kezdés: 17 óra
 Belépő: 250 Ft
Október 13. kedd
 Bunyó
 Feliratos amerikai akciófilm
Október 17. szombat
 Harry Potter és a 

félvér herceg
 Angol-amerikai fantasy

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2009. október 9-12. péntek, 
szombat, vasárnap, hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  KUNOK I. Világtalálkozója
 Konferencia II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés Varga 

Mihály országgyűlési kép-
viselővel

 Karcagi hírek
 - kiállítások megnyitója a 

Kun Világtalálkozón
 - Morgó csárda avató ün-

nepsége
 Háttér
 Vendég: Márkus Ica
20.30  Október 6. koszorúzás
                 
2009.október 13-14. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet

18.50  Megyei tükör – magazin
19.10  Karcag Sport
 Karcag – Kisújszállás labda-

rúgó mérkőzés
21.00  Fürdő Show

2009.október 15. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  KUNOK I. Világtalálkozója
 Konferencia III. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 - stúdióbeszélgetés

 Karcagi hírek

 - Megnyitó a könyvtárban

 - Kopjafa avatás 

 - Kun Hagyományok Napja

 Háttér
 F. Kaszás Katalin vendége: 

Szabó Katalin
20.30  Lovasnapok 2009

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

A Karcagi Rendőrkapitányság 
szemtanúk jelentkezését várja a 
2009. október 06-én ( kedd ) este, a 
4-es számú főúton történt  közleke-
dési balesettel kapcsolatban.

2009. október 06.-án este 
19.15 kor anyagi kárral járó közúti 
közlekedési baleset történt Karcag 
külterületén a 4-es számú főút-
vonal 162,50 km szelvényében. 

Egy ismeretlen személy, az általa 
vezetett ismeretlen típusú és rend-
számú gépkocsival közlekedett Bu-
dapest irányából Debrecen felé. 
Előzésbe kezdett, mely során a ve-
le szemben szabályosan közlekedő, 
VW Passat gépkocsival közlekedő 
román állampolgár csak úgy tudta 

elkerülni a frontális ütközést, hogy 
autójával a jobb oldali útárokba 
hajtott, így a két gépkocsi nem üt-
között. Az előzést végrehajtó gép-
kocsi vezetője a helyszínről megál-
lás nélkül elhajtott.

A rendőrség várja azon szemé-
lyek jelentkezését, akik látták a bal-
esetet vagy azzal kapcsolatban bár-
milyen érdemi információval ren-
delkeznek. 

Jelentkezni lehet személyesen 
a Karcagi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztályán, vagy 
telefonon az 59/321-248, illetve 
a rendőrég 107, 112-es segélyhí-
vó számain, illetve a legközelebbi 
rendőrnél.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. október 3.
Kocsis Dóra – Szűcs Gergely

Születés
Csik Erzsébet Juliánna – Botos 
Sándor
Kg., Albert utca 37.  Adrien
Dobák Csilla – Szabó Zoltán
Kg., Madarasi út 2. II/7. 
 Milán
Dobrai Dóra – K. Nagy Gábor
Kg., Magyar utca 14. 
 Márk Gábor
Marinyák Rita Krisztina – 
Szabó Sándor
Kg., Zádor utca 39.  Máté
Kertész Erzsébet – Décsei Lő-
rinc
Kg., Deák krt. 40/a. 
 Lőrinc Tamás
Lázók Emese – Rostás Kálmán
Kg., Füredi utca 63.  Kinga

Halálozás
Nagy Zoltán
 Kg., Madarász I. utca 31/a. 

(1967.)
Iványi Nagy Lajosné (Sebők Er-

zsébet)
 Kg., Kossuth utca 15. (1933.)
Erdős Ferencné (Nyitrai Erzsé-

bet)
 Karcag (1945.)

Karcag – Kisújszállás 2:1 
(1:1)

Karcag, 250 néző. Jv.: Kálló 
E. (Jancsó, Jakab)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Nagy R. (Szabó D.), Sin-
del (Varga L.), Bujdosó (Hajdú 
T.), Ebekeme, Erdei, Kardos, 
Nagy D.

Játékos-edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

Móga belenyúlt egy beadás-
ba, de éppen Szabó elé ütötte 
a labdát, aki nagy helyzetben 
mellé fejelt. A huszonegyedik 
percben Nagy D. Lövése elzú-
gott a jobb kapufa mellett. A 
huszonnyolcadik percben Sin-
del beadását Kardos közelről 
a kapu közepébe fejelte (1:0). 
A harmincadik percben Lé-
vai felrúgta Kuit, akinek a sza-
badrúgása a bal alsó sarokban 
kötött ki (1:1). A hatvanötödik 
percben Kui 25 m-es szabad-
rúgása a felső léc fölött elzú-
gott. Ezután Bálint a játékve-
zető ítéletét vitatta, ezért sár-
ga lapot kapott, majd rövid idő 
után ismét vitába szállt a bíró-
val, aki piros lappal kiállította 
a magáról megfeledkezett já-
tékost. Ezután igen feszültté 
vált a légkör mind a játéktéren, 
mind a vendégszurkolók kö-
zött. A kilencvenkettedik perc-
ben Nagy D. lövése Formány-
ról kipattant Hajdú T. elé, aki 
közelről a hálóba lőtt (2:1). A 

lefújást követően elszabadultak 
az indulatok a vendégjátékosok 
és a szurkolók részéről. Nehe-
zen viselték el a vereséget.

Jók: Móga, Kéki, Hajdú T., 
Nagy D., Kardos ill. Kádár G., 
Balogh, Németh, Kui

Kádár József: Ma addig ját-
szottunk, amíg Karcag nem 
nyert.

Orosz István: Ezt a győzel-
met az újjáalakult „B”-közép-
nek ajánljuk, jó volt újból hal-
lani őket.

Ifjúsági mérkőzések 
Karcag – Kisújszállás 0:0
U 13-as korosztály: Békés-

csaba – Karcag 1:2
Góllövők: Saliga Á., Ungi V.
U 15-ös korosztály: Békés-

csaba – Karcag 2:0

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Agrosprint Karcag II. - 
Kengyel 0:4 (0:3)

Karcag, 50 néző. Jv.: Szabó
Agrosprint Karcag II.: Bart-

ha, Méhes, L. Kis, Kovács Cs., 
Kovács Cs. II., Varga Zs., Var-
ga J., Bíró Cs., Horváth D., 
Oláh A.

Cserék: Labonc, Szabó
Játékos-edző: Varga Zsolt
Legközelebbi mérkőzés Be-

rekfürdőn lesz.
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 9. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Október 10. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
 13 órától Berek – Kiss A. 

úti
Október 11. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Október 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 13. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 14. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 15. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Október 16. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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A második fordulóra került sor 
az északi régió U-9 csapatainak 
kiírt bajnokságában. Ezúttal a tá-
voli Kazincbarcikára utaztak fia-
ink. A srácok a hosszú út fáradal-
mait leküzdve, imponáló játékkal 
egy balszerencsés meccstől elte-
kintve sorra győzte le ellenfeleit. 
Az igencsak szikrázó összecsapá-
sokat hozó mérkőzéseken meg-
szerezve az aranyérmet! Első he-
lyezésével csapatunk élre állt a 
bajnokságban. Innen várva a kö-
vetkező fordulót, amit három hét 
múlva Diósgyőrben rendeznek.

A győztes csapat: Erdős Róbert, 
Balajti János, Csontos György, 
Kovács Gergő, Madar Gábor, Kar-
sai Bálint, Tóth Roland, Czombos 
Bence, Kiss Sándor, Molnár Já-
nos, Czinege Tamás. Edző: Antal 
Lőrincz.

2. Forduló végeredménye: 1. 
Karcagi SE, 2. Kazincbarcika, 3. 
Pásztó, 4. Eger, 

5. Füzesabony, 6. Diósgyőr.
HAJRÁ KICSIK, HAJRÁ KAR-

CAG! 
Czinege János

Karcag SE - Szolnoki MÁV 
MTE: 1:0 (1:0)

Gól: Bencsik Zoltán. 
Jók: Binder, Mester, Terjék, 

Bencsik, Tóth, Fábián
Az enyhén szólva is rossz mi-

nőségű pálya leginkább az ellen-
felet tréfálta meg, kapusuk már 
a 4. percben potyázott. Az 1. fél-
időben a hazai kapusnak kétszer 
is bravúrral kellet védenie két 

távoli lövésnél is, de nagyobb 
helyzetet nem sikerült Szolnok-
nak kialakítania. A 2. játékrész-
ben teljesen átvettük az irányí-
tást , de nem sikerült növelnünk 
az eredményt. Az egy évvel idő-
sebbeknek kiírt bajnokságban 
sikerrel vettük az első akadályt.

Következő mérkőzés: 2009. 
október 10 (szombat) Karcag SE 
- Plútó Eger SE

Aranyeső Kazincbarcikáról

U-13-as regionális bajnokság

Rendőrségi felhívás

Szeptember 29-én hajnal-
ban a rendőrök - körözési ak-
ció keretén belül - négy helyi 
férfit fogtak el és szállították 
őket a bíróságra, illetve BV 
Intézetbe.

Október 1-jén délután két 
helyi férfi az egyik ház kerí-
tésén benyúlt, majd átemel-
ve ellopta az ott lakó személy 
tulajdonát képező, és az ud-
varon szabadon tartott 6 hó-
napos törzskönyvezett bor-
deaux fajtájú szuka kutyáját. 

A lopási kár 60 ezer forint. A 
rendőrök hamarosan elfog-
ták, és előállították a tolvajo-
kat, s egyikük házánál a sér-
tett a kutyát is megtalálta, 
így a kár megtérült. A cselek-
mény miatt a két férfi bíróság 
előtt felel tettéért.

Október 3-án szintén kö-
rözött személyt fogtak el a 
rendőrök, aki ellen több ha-
tóság is kiadott elfogató pa-
rancsot.


