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Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Azt már a húsz éve körül – 
Karcagon elsőként – megépült 
és használatba vett kiskulcso-
si bicikliút is igazolta, hogy a 
megnövekedett közúti forga-
lom miatt minden közleke-
dő szempontjából a leghelye-
sebb önálló útvonalon járat-
ni a drótszamarakat. Ez a he-
lyi mindennapi igény, de jól 
ismerjük a kerékpáros turiz-
must, amit egészséges és olcsó 
mivolta tett népszerűvé annyi-
ra, hogy a ’90-es évek közepe 
táján – ha jól emlékszem – or-
szágos programként mutatták 
be, az azt kiszolgáló kerékpár-

út-hálózat kijelölését és meg-
építését. A tervezet az érintett 
települések között nem emlí-
tette ugyan Karcagot, de gon-
dolva a Hortobágy és a Tisza-
tó szomszédságára, és a legré-
gibb nagykunsági gyógyfür-
dőre, nem volt kétséges, hogy 
nekünk is kell egy kerékpárút.

A november 13-i átadáson 
dr. Temesvári Tamás, a Kar-
cagért Közalapítvány elnö-
ke megemlítette, hogy már ti-
zenéve az alapítvány szüle-
tésekor ott szerepelt a tervek 
közt egy karcag-berekfürdői 
kerékpárút lehetősége. 

A két települést összekötő 
útvonal városi szakasza a ke-
rékpárút-hálózat bővítéseként 
a ’90-es években épült meg a 
Madarasi út mellett, egyelőre 
a település határáig. A mun-
ka folytatását, illetve a 12 ki-
lométeres településközi út épí-
tését esztendőkig tartó (válta-
kozó sikerrel járó) előkészítő 
munka vezette be. Ennek első 
eredménye volt, amikor 2006 
augusztusának végén megkez-
dődött az a takarmánygyár 
buszmegállójáig vivő 2.470 
méter hosszú első ütem kivite-
lezése. A nevezett kerékpárút 
első 2,5 kilométeres szakasza 
október végére készült el, no-
vember elején már a műszaki 
átadás-átvétel zajlott. A testü-
let, a 2006. november 7-i ülé-
sén döntött arról, hogy tovább 
keresi a lehetőségeket, azo-
kat a pályázatokat, amelyek-
kel a munka tovább folytatód-
hat. Három év telt el, míg elér-
kezett az a – mindhárom szó-
nok által megemlített - „forró 
nyári nap” 2009-ben, ami-

Átadták a Karcag-Berekfürdő 
közötti kerékpárutat

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁS

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy

2009. november 26-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Város Önkormányzat képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 

közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel 

várunk.

November 12-én, a soron kí-
vüli testületi ülést újfent a 
Karcag-Tiszafüred közöt-
ti 103-as vasútvonal terve-
zett megszüntetésének ügyé-
vel kezdték a képviselők. Erre 
a napra meghívást kaptak az 
érintett települések polgár-
mesterei, és a választókerület 
országgyűlési képviselői is.

A hozzászólások során töb-
ben nemtetszésüknek adtak 
hangot amiatt, hogy Vadai Ág-
nes nem jelent meg az ülésen, 
pedig mint kormánytag bizto-
san pontosabb információkkal 
szolgálhatott volna az  üggyel 
kapcsolatban. Szabó Sándor, az 
MSZP helyi szervezetének el-
nöke mindössze annyit tudott 
mondani, hogy a képviselőas-
szonyt nem tudták elérni tele-
fonon, a titkársága pedig an-

nyit közölt, hogy Vadai nem 
tud az ülésről. 

Dr. Fazekas Sándor polgár-
mester tömör összefoglalójá-
ban megjegyezte, hogy „elké-
pesztő hivatali tili-toli folyik 
minisztériumi szinten”. A kor-
mány részéről az ülésig nem 
érkezett válasz az önkormány-
zat által elküldött levelekre, és 
szerinte csak a megszüntetésen 
gondolkodnak. Emellett han-
got adott azon véleményének 
is, hogy meggyőződése szerint 
a 103-as vonal nyereséges. Itt 
nincs másról szó, csak gátlás-
talan vidékrombolásról:  posta-, 
óvoda-, vasútbezárásokról or-
szág szerte.

Dr. Kasuba János a várha-
tó vonalmegszüntetés utáni 
időszakra gondolva javasolta 
az eszközrendszer megóvásá-

ra történő felkészülést. Neve-
zetesen azt, hogy az ide tarto-
zó berendezéseket, technikai 
felszereléseket ne vigye el sen-
ki, ne tegyék tönkre, ne adják 
el. Ki tudja, hogy a későbbiek-
ben milyen irányt vesz a vasút 
helyzete? Ezzel a testület egyet 
is értett, de a képviselők túl-
nyomó része, még mindig a 
vonalbezárás megakadályozá-
sát sürgette.

Kovács Sándor kijelentette, 
hogy ezen az ülésen is látszik, 
hogy kinek fontos ez a prob-
léma, és kinek nem. Utalt ar-
ra, hogy Vadai Ágnes, nem ré-
gen képes volt egy elforgatott 
közlekedési tábla miatt leve-
let írni a karcagi jegyzőnek, 
de a vasút ügyében már nem 

Testületi ülés

A napokban egy beszélge-
tés során valaki felvetette, 
hogy újabban milyen kevés 
rendőrt látni a közterülete-
ken. Szó se róla, tényleg rit-
kábban találkozunk velük a 
főtéren, utcákon, a piacon, 
mint egyébként. Gondo-
lom nem mindenkinek hiá-
nyoznak a rend őrei, de na-
gyon sokaknak viszont igen. 
Ezért is, és néhány örök té-
ma megbeszélésére kerestem 
fel Fejes Zoltán alezredest, a 
Karcagi Rendőrkapitányság 
vezetőjét.

- Kapitány úr! Többen is ki-
fogásolják, hogy kevés a rend-
őr az utcákon.

- Szerintem is kevés. Saj-
nos tudomásul kell vennünk, 
hogy a nyugdíjazási hullám 

most ért a mélypontjára, te-
hát most vagyunk a legkeve-
sebben. A kapitányságon je-
len pillanatban közel 20 %-
os a létszámhiány. Ez igen 
magas. Azt, hogy egyáltalán 
rendőr tudjon lenni a közte-
rületen és 24 órában el tud-
juk látni ezt a szolgálatot, 
csak belső átcsoportosítással 
tudjuk megoldani.

- Ez mit jelent?
- Azokról a rendőr-őrsök-

ről, ahol a létszám nem ilyen 
hiányos, mint itt a karca-
gi kapitányságon, átvezényel-
jük az embereket. Így lehet 
elérni, hogy egyáltalán van-
nak rendőrök. Bízom benne, 
hogy hamarosan fel tudjuk 

Folytatás a 2. oldalon

November 15-én (vasárnap) a Déryné Művelődési Központ 
emeleti nagytermében tartotta szokásos őszi rendezvényét 
a daganatos betegek helyi szervezete. Az Add a kezd, mi se-
gítünk címet viselő találkozón a daganatos betegségek di-
agnosztikájáról hallgathatták meg szakemberek előadását, 
majd a gyógyult betegek kaptak életviteli tanácsokat. Az 
előadásokat követően a hagyományos főtéri sétát követően, 
az Angyalos kútnál dr. Fazekas Sándor polgármester, Máthé 
Gizella, a martfűi testvér betegszervezet elnöke és dr. Ragá-
lyi Anikó szólt a résztvevőkhöz.

Add a kezed, mi segítünk

Létszámhiány a rendőrségen

Folytatás a 4. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Fő téma a Karcag – Tiszafüred vasútvonal bezárása
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Közéleti szilánkok

Tanúk és 
elhallgatások

Sorra hallgatják meg a Zuschlag per-
ben az egykori Gyermek, Ifjúsági és 
Sportminisztérium  vezetőit. Az elmúlt 
héten Gyurcsány Ferencet, egykori mi-
nisztert, majd miniszterelnököt. Előző-
leg már tanúként meghallgattak egyes 
államtitkárokat, a helyetteseit. Nem tu-
dom, a laikus nézőkben, akik néha–né-
ha odafigyelnek a perre, milyen kérdé-
sek fogalmazódnak meg. Egy éve kezdő-
dött a tárgyalása a Kecskeméti Táblabí-
róságon – de ki tudja, meddig húzódik 
még el. Az egykori sportminiszter Gyur-
csány, majd az egykori titokminiszter, 
Szilvássy György tanúként való megidé-
zése és meghallgatása mindenesetre ér-
dekes színfoltja volt ennek a korrupciós 
pernek. Gyanítom persze, sokan oda sem 
figyelnek már, legyintenek és átkapcsol-
nak más csatornákra. Pedig Gyurcsány 
tanúskodása, pontosabban meghallgatá-
sa után ismét újabb ismeretekkel gazda-
godhattunk a szocialista erkölcsről, vala-
mint az ösződi beszédből elhíresült; „csak 
részben bontottuk ki az igazságot” szál-
lóige újbóli árnyalásáról. Többnyire há-
tulról mutatta a kamera az egykori sport-
minisztert, aki lehet, azt hitte, csak ba-
ráti elbeszélgetésen vesz részt, egyked-
vűen válaszolgatott a bíró és az ügyész 
kérdéseire. Valójában semmire nem em-
lékezett a lényegi ténykérdésekben, ami-
ket az egykori államtitkárok és más tiszt-
ségviselők esetleg rá terhelően mondtak. 
Mindegyiket  visszautasította, és elmesél-
te a bíróságnak mi a lobbyzás és a tényle-
ges képviselői munka közötti különbség 
és hasonlóság stb. Summa summarum: ő 
nem tudott a pályázati pénzek Zuschlag–
féle elosztásáról, meg neki nem is az volt 
a dolga, hogy ennek utána nézzen.

Persze, nem lehetett könnyű hely-
zetben a bíró és az ügyész sem, hiszen 
Gyurcsány Ferenc még mindig a hatalom 
egyik nagy birtoklója, még ha háttérből 
is irányít. A hamis tanúzás gyanúja még 
csak föl sem merülhetett, hiszen legfel-
jebb egy állítás állt szemben egy másik 
állítással. A védelem pedig tudja csűrni-
csavarni a dolgokat. A felületesen odafi-
gyelő szocialista szimpatizánsokban, akár 
még rokonszenvet is kelthettek Gyur-
csány irányába egyes ügyészi kérdések. 
Még az is megfogalmazódhatott, iga-
zi demokráciában élünk, mert a bíróság 
elé kerülhetnek a hatalmon lévő párt kor-
rupt tagjai, és még a nagyok is elmennek 
tanúskodni, hogy kiderüljön az igazság…

Ha belegondolunk, a jövőbe pillantva, 
szomorúan konstatálhatjuk, milyen ne-
héz is lesz az elszámoltatás, amikor né-
hány mostani tanú netán vádlottként áll 
majd; szembesítések, újabb tanúk, és te-
keredik az ügy, mint egy óriáskígyó… És 
a romokban heverő országban, ahol még 
jobban nő majd a feszültség, a kiszolgál-
tatottság és a szegénység – ki figyel oda.

Bár, az M2 kedd reggeli műsorában az 
MSZP-s Török Zsolt azt mondta; „micso-
da megátalkodottak az ellenzék vezetői, 
hiszen fejlődik az ország – az IMF esedé-
kes hitelét sem hívják le, csak jövő tavas-
szal, noha azt még nem mondhatjuk el, 
hogy itt van már a Kánaán…”

- ács -

HÍREK
Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy a Karcag 1 
Posta (Széchenyi sgt. 4.) át-
alakítási munkák miatt 2009. 
november 13. és november 
30. között csökkentett mun-
kahelyszámmal, de változat-
lan nyitva tartással üzemel. 
Az ebből adódó esetleges kel-
lemetlenségekért megértésü-
ket és türelmüket kérjük.

2009. december 1-től im-
már kulturáltabb körülmé-
nyek között, de változatlan 
nyitva tartással és szolgálta-
tási körrel várjuk Ügyfelein-
ket.

Magyar Posta Zrt.

Suli-kóstoló
Kedves leendő elsősök!
Várjátok már az iskolát? Kí-

váncsiak vagytok arra, hogy 
hogyan tanulunk meg írni, 
olvasni és számolni? Érdekel 
benneteket, hogy milyen más 
érdekességek fordulnak elő az 
iskolai életben a tanulás mel-
lett?

Ha mindezekre választ sze-
retnétek kapni, szeretettel vá-
runk Benneteket szüleitekkel 
együtt a

 Szent Pál Katolikus Álta-
lános Iskolában 2009. novem-
ber 28-án 900 órakor 

kezdődő magyar és mate-
matika bemutató foglalkozá-
sokra, és az azt követő Miku-
lásváró játszóházunkra.

Számítunk rátok:
az 1.a osztály tanulói és a 

tanító nénik

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. Kenye-
res Gyula Tel.: 06/30-900-7520.

2009. december 7-én (hétfőn) 18 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében SZIGET 

SZÍNHÁZ előadásában
Dés László – Geszti Péter – Békés Pál:

A DZSUNGEL KÖNYVE
Szereplők: Mohácsi Márk, Mező Márió, Pintér Tibor, 

Bencze Sándor, Várfi Sándor, Bordás Barbara, Hábencius 
György, Felkai Flóra, Szabó Dorottya, Gulyásik Attila, 

Békeffy Viktória

Jegyek felnőtteknek: 1.500.- ; 1.200.- Ft-os diákoknak 
800.- Ft-os áron válthatók

az I. emeleti irodában vagy rendelhetők az 59/503-224-es 
telefonszámon.

Tájékoztatás
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül 
a Karácsonyi vásár 2009. december 1-től december 31-ig.

A Városháza előtti téren 6 db 6 m²-es és 4 db 8 m²-es fa-
ház bérlésére nyílik lehetőség az alábbiak szerint:

- a 6 m² alapterületű faház bérleti díja: 30.000 Ft + ÁFA,
- a 8 m² alapterületű faház bérleti díja: 35.000 Ft + ÁFA,
- elektromos energia ellátás külön  megállapodás szerint 

(15.000 Ft alapdíj + 52 Ft/kWh az egyéni fogyasztás után).
A faházak bérletével kapcsolatban további információ a 

Polgármesteri Hivatal Építési- és Műszaki Irodáján kérhető 
az I. emelet 12. irodában, illetve az 500-622 telefonszámon. Figyelem!

A Vöröskereszt Karcagi 
Területi Szervezete véradást 
szervez 2009. november 26-
án (csütörtökön) 8-13 óráig 
a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket

Ébner Józsefné
Vöröskereszt

területi vezető 

hajlandó lobbizni. Hozzátet-
te, hogy gazdasági számítást 
szeretne látni – nem kell fe-
leslegesen utasszámlálást vé-
gezni, hiszen köztudott, hogy 
évek óta számítógépen törté-
nik a jegyeladások rögzítése. 
Kurucz István technikai ol-
dalról szemlélte a várható kö-
vetkezményeket. Felvetette, 
hogy milyen lesz a közlekedés 
minősége, ha nem lesz vasút 
ezen a területen. Utalt a kór-
házba járó betegekre, a Kar-
cagon található bevásárlóköz-
pontok és a Városi Strand-
fürdő vidéki forgalmára – és 
mindezt a Madarasi út egyre 
veszélyesebb állapotának tük-
rében tette.

Ezt követően dr. Molnár 
Sándor kért szót. Elmondta, 
hogy a közelmúltban levelet írt 
a miniszterelnöknek, amelyre 
választ is kapott. Próbálkozása 
– mint mondta – eredményte-
len volt, a válasz egyértelmű: a 
vasútvonal bezárása eldöntött 
tény. A vita végén Varga Mi-
hály, városunk és a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megye 8-as sz. 
választókerületének ország-
gyűlési képviselője emelkedett 
szólásra. Kijelentette, hogy ér-
telmetlen dolog nem hiteles 
mérésekre hivatkozva gazda-
ságosságról beszélni. Utalt ez-
zel az olyan utasszámlálások-
ra, amelyeket pl. iskolai szünet 
idején végeztek. Említést tett 
egy olyan MÁV belső vizsgá-
latról is, mely szerint az eddig 
bezárt vonalakon semmit nem 
spórolt meg az állam, ugyan-
is az ilyen szakaszokon már az 
őrzés-védelem ellátása is hatal-
mas pénzekbe kerül. Határo-
zottan kiemelte azon vélemé-
nyét, hogy a Karcag-Tiszafü-
red szakaszt nem bezárni, ha-
nem fejleszteni kell. Még több 
pénz befektetésével, korszerű, 
versenyképes vasútvonallá le-
het alakítani.

A képviselők végül elfogad-
tak egy határozati javaslatot, 
melyben továbbra is gyors és 
pontos tájékoztatást kérnek a 
szaktárcától, különös figyel-
met szentelve a bezárási szán-
dék okainak. Az önkormány-
zat fontosnak tartja továbbá 

dr. Vadai Ágnes közbenjárá-
sát, és az eszközrendszer védel-
mét, valamint a határozatban 
kijelentik, hogy továbbra is til-
takoznak a vasútvonal bezárá-
sa ellen.

Az ülés hátralevő részében 
mindössze hat napirendi pont 
került megtárgyalásra. Az ál-
latorvosi ügyelet ellátásáról 
szóló tájékoztatót levették a na-
pirendről, mivel a kamara kép-
viselője nem volt jelen az ülé-
sen, két előterjesztést pedig 
személyes adatok miatt zárt 
körben tárgyaltak. Azonban a 
2009. évi költségvetésről szó-
ló rendeletet újból módosítot-
ták, méghozzá azért, mert az 
elmúlt 4 hónapban olyan jog-
szabályi-, illetve testületi dön-
téseken alapuló finanszírozá-
si változások történtek (pl.: a 
gimnázium és a Zádor úti Ált. 
Isk. egyházak részére történő 
átadásával), amelyek bevételi- 
és kiadási előirányzat növeke-
dést eredményeztek. Így az ed-
dig meglévő költségvetés több 
mint 725 millió forinttal egé-
szülhetett ki.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Könyvbemutató 
A Városi Csokonai 

Könyvtár olvasótermében 
2009. november 25-én 
(szerdán) 16 órakor prof. 
dr. Nagy Jenő Széljárta 
mezők című kötetét mu-
tatja be a szerző.
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Par la men ti Nap ló

A hétfői parlamenti ülés 
felszólalásainak akár össze-
foglaló címe is lehetne: A biz-
tonság hiánya. Miért is? Erről 
beszélt az interpellációk kö-
zött Kontrát Károly képvise-
lő. A nagykátai-ügyként elhí-
resült esetről van szó, amikor 
az őrizetbe vett társuk mi-
att feldühödött helyi kisebb-
ség megtámadta a rendőrka-
pitányságot. A bent rekedt 
három hivatásos rendőr a ké-
szenléti rendőrséget riasztot-
ta, de el lehet képzelni, a kiér-
kezésig mit élhettek át. Hová 
jutottunk – kérdezte a képvi-
selő -, hogy Magyarországon 
2009-ben a feladatukat telje-
sítő rendőröknek kell félni?

Ugyancsak a biztonság – 
a közpénzeké - volt a kérdés 
a várgesztesi kerékpáros-pi-
henő ügyében. Várgesztesen 
MVH-döntés után 3 millió 
200 ezer forintért épült ke-
rékpáros-pihenő, ami nem 
jelentett többet, mint 10 da-
rab fatuskót kihelyeztek egy 
zöld rétre, egy kis terepren-

dezést végeztek, és pont. Mi 
került 3,2 millióba? Gráf Jó-
zsef miniszter szerint mi ma-
gyarok hajlamosak vagyunk 
csak a rossz híreket meghal-
lani. Szerinte az önkormány-
zat komoly tereprendezést 
végzett a pénzből, ráadásul a 
fatuskók nem voltak részei a 
pályázatnak. Vagyis minden 
rendben, az MVH (Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal) jól végzi munkáját, mi 
fizettük vissza az Uniónak 
a legkevesebb pénzt. Az in-
terpelláló képviselő nem fo-
gadta el a választ, mivel sze-
rinte aki kicsit is ért az ilyen 
jellegű munkákhoz, az tudja, 
hogy ez a munka nem kerül-
hetett ennyibe.

Végül a közlekedés, a vi-
dékfejlesztés biztonsága volt 
a téma abban az interpellá-
cióban, melyet Fazekas Sán-
dor képviselő kollégámmal 
tettünk fel a miniszterelnök-
nek. A vasútbezárással pár-
huzamosan ugyanis egy-
re több buszjárat vándorol 

olyan céghez, amely nem kö-
zösségi, hanem magántulaj-
donban van. Térségünkben, a 
Nagykunság és a Tisza-tó vi-
dékén is terjed ez a gyakorlat. 
Vagyis a megszűnő vonat-
járatok helyett az utas busz-
ra szállhat, és talán észre sem 
veszi, hogy nem egy állami 
cég utaztatja, hanem magán. 
Ha veszteséges a járat, leg-
feljebb majd megszűnik, hi-
szen a magáncég nem köteles 
veszteséges vonalat fenntar-
tani. Vagy marad az áreme-
lés, hiszen az elmúlt években 
számtalanszor kiderült, ami 
közösből magán lett, az nem 
jelenti azt, hogy olcsóbb is 
lesz. Sőt! Éppen ellenkezőleg. 
Ezek a szolgáltatások drágul-
tak a legjobban és a leggyor-
sabban.

Vagyis addig mentsük a Pi-
roskánkat (mármint a kisvo-
natunkat), amíg van. Vonat 
nélkül sem biztos, hogy jobb 
és olcsóbb lesz közlekedni.

Varga Mihály

A biztonság hiánya

Karambol a 4. számú főúton
November 7-én, éjfél után 

12 perccel érkezett jelzés 
ügyeletünkre egy, a 4. számú 
főútvonalon történt közleke-
dési balesetről, melynek so-
rán 2 személygépkocsi ütkö-
zött össze, és mindkettő az 
árokba hajtott. Az eset során 
3 személy könnyebb sérülése-
ket szenvedett. A tűzoltó egy-
ségek a járművek áramtalaní-
tását végezték el.

Autó az árokban
November 15-én, 18 óra49 

perckor Kunmadaras külte-
rületére vonult 7 tűzoltó 2 jár-
művel, mivel egy Mazda típu-
sú terepjáró az út menti víz-
elvezető árokba csúszott. Egy 
fő könnyű sérültet a Mentők 
kórházba szállítottak. A tűzol-

tó egységek a járművet áram-
talanították, az üzemanyag 
szivárgást, megszüntették.

Begyulladt korom a Hajnal 
utcában

November 16-án, 19 óra 28 
perckor kérte a segítségün-
ket egy Hajnal utcai lakás tu-
lajdonosa, mivel kandalló-
ja égéstermékének elvezetésé-
re szolgáló kéményében, a le-
rakódott korom kigyulladt. 
A nagy hőhatás következmé-
nyeként a kémény megrepedt, 
és a lakóépület helyiségeibe 
 visszaszivárgott. Az eset so-
rán személyi sérülés nem tör-
tént. A tűzoltó egységek az iz-
zó kormot eloltották, a lakást 
kiszellőztették

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

M E G H Í V Ó
A Francia-Magyar Baráti 

Társaság
2009. november 25-én 

(szerdán)
17:00 órára,

irodalmi estre hív minden 
kedves érdeklődőt.

AZ ÉN RADNÓTIM
címmel

Radnóti Miklósra
emlékezik születésének 
100. évfordulója alkal-

mából
KESERŰNÉ ÉBNER 

TÜNDE
tanár-versmondó.

A rendezvény helyszíne:
Kováts Mihály Általános 

Iskola

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki a Jókai Úti Óvoda öltözőjének és folyo-

sójának festésében végzett munkájukért: Abuczki Istvánnak, Balogh 
Norbertnek, Bíró Tibornak, Doma Imrénének, Kiss Sándornénak, Ko-
vácsné Nagy Szilviának, Horváth Józsefnénak, Kállai Margitnak, Kurucz 
Imrének, Péntek Krisztiánnak, Oláh Csabánénak, Örsiné Nagy-Szentesi 
Anikónak, Szatmári Zoltán Andrásnénak, Szilágyiné Baranyi Juditnak. 

Köszönjük Béres Attila, Dobrai Imre, Lenkey Ibolya, Szabó Tünde, 
Tyukodi Imre felajánlásait.

Jókai Úti Óvoda nevelőközössége

Tájékoztató a krízishelyzetbe került 
személyek támogatásáról

A Kormány döntött arról, hogy a krízishelyzetbe került sze-
mélyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rende-
let szerinti támogatást egy újabb jogcímen is lehet igényel-
ni. A 2009. november 15-től hatályos módosítás alapján azon 
személy, aki
- megfelel a krízistámogatás általános jogosultsági feltétele-

inek (nagykorú, nem részesül nyugdíjban, meghatározott 
jövedelmi szint alatt él, teljesülnek az átmeneti segéllyel 
kapcsolatos kritériumok), és 

- még nem részesült (vagy családtagja nem részesült) krízis-
támogatásban, és 

- háztartásában sem 2009. november 15-én, sem a kérelem 
benyújtásának időpontjában: 

- a lakásban a vezetékes áram- és gázszolgáltatás egyaránt ki 
van kapcsolva, vagy 

- kérelemben megjelölt lakcímen nem áll rendelkezésre ve-
zetékes gázszolgáltatás, és az áramszolgáltatás kikapcsolás 
következtében nem elérhető
fix – 50 ezer Ft összegű – vissza nem térítendő támogatás-

ban részesül, amelyet többféle formában vehet igénybe.  To-
vábbi feltétel, hogy az áramszolgáltatás kikapcsolása a válság-
gal összefüggésbe hozható, azaz 2008. szeptember 30-át köve-
tően következett be. 

A támogatás megállapítására iránti kérelmet (a régi jogcí-
meken és az újabb jogcímen egyaránt) 2010. január 31-ig le-
het a kérelmező lakó – vagy tartózkodási helye szerint illeté-
kes települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtani. 

A támogatáshoz szükséges formanyomtatványokat átven-
ni és a támogatás részletes feltételeiről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 41- 
és 47. számú irodák, telefon: 06-59/500-653, 06-59/500-654).

Rózsa Sándor 
 jegyző

Idén 14. alkalommal ren-
dezték meg a Balkán Hang-
ja fesztiválsorozatot, mely-
nek alcíme: Balkán Ex pressz 
– (Bulgária). A 4 balkáni ki-
sebbség (bolgár, görög, ro-
mán, szerb) közül minden 
évben van egy házigazda, 
idén a bolgár nemzetiség volt. 
Ezért Bulgáriából meghív-
ták a „Balgarcse” Gyermek-
és Ifjúsági Néptáncegyüt-
test  és zenekarát, Roza Ban-
csevát , a fesztiválsorozaton 
fellépett a Jantra, a Marteni-
ca, a Zornica és a karcagi Bil-
jana Táncegyüttes, a Pravo, a 
Rila, a Falkafolk és a T’rakija 
zenekar koncertet és tánchá-
zat tartott, Nikola Parov és 
barátai, valamint a Zsarát-
nok is bolgár zenével szolgált.  
Mind a színpadi – zene, tánc 
– megjelenésben, mind pedig 
a fesztiválsorozathoz kapcso-
lódó egyéb eseményen bemu-
tatták a közönségnek a bal-
káni, de főleg a bolgár vi-
lág csodálatos sokszínűségét, 
kulturális életét, tradícióinak 
keveredését a modern civili-
zációval. 

A fesztivált négy helyszí-
nen rendezték meg, szeptem-
berben még Tökölön, majd 
november 12-13-14-én Sze-
ged, Békéscsaba és Budapest 
adott otthont a kulturális ese-
ménynek. A karcagi Biljana 
táncegyüttes Szegedre kapott 

meghívást november 12-re, 
ahol a tiszaparti Ifjúsági Ház-
ban mutatatta be azokat az új 
koreográfiákat, melyeket az 
idei nyáron, a fekete-tenge-
ri Várnában tanult: sikeres 
volt a várnai kanalas tánc, az 
észak-bolgár vlaski és a sop 
röcsenica is. A fellépés végén 
a Szegedi Tisza Televízió ri-
portot készített az együttes-
ről, melyben összefoglalták a 
tánccsoport eddigi működé-
sét és eredményeit.

Külön örömmel töltötte el 
a tánccsoportot, hogy egyik 
táncosuknak, Nagy Barbará-
nak két képét is kiállították 
a fesztiválhoz kapcsolódó fo-
tópályázaton, melynek címe 
„Bulgária csodái” volt, sok 
szeretettel gratulálunk neki.

Az együttes legközeleb-
bi fellépésére Debrecenben 
kerül majd sor a BULFEST-
en, 2009. november 21-én, 
19 órától a Hotel Aranybi-
ka Bartók Termében. A ren-
dezvényen forgat majd a Ma-
gyar és a Bolgár Televízió is, 
a tánccsoport külön buszt in-
dít november 21-én, 16 óra-
kor a Református Gimnázi-
um épülete elől, ahová kor-
látozott számban még lehet 
jelentkezni. Belépődíj: 1500 
forint. Sok szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Major János
tánccsoport-vezető

GYERMEKEINK 
MOSOLYÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

A Gyermekeink Moso-
lyáért Alapítvány nevében 
szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik tá-
mogatták alapítványunkat 
iparűzési adójuk 1 %-ával. 
A felajánlott összeg idén 
9.472 Ft. 

Köszönettel: 
Türke Jánosné

a kuratórium elnöke

Balkán Hangja Fesztivál a 
karcagi Biljana táncegyüttessel



4 2009. november 20.

Megemlékezés
Dr. Sárközi Sándor 

főorvos úrról
Orvosi pályája kezdetén egy eldu-

gott távoli kis román falu körzeti or-
vosaként szóra bírt egy 20 éves addig 
néma leányt. Újsághír lett az esetből, 
ezzel ő lett a környék „csodadoktora”. 
Talán ez az eset irányította érdeklődé-
sét a lelki betegségek gyógyítása felé, 
és választotta szakmájának az ideg-el-
megyógyászatot.

Eleinte a kutatómunka érdekelte, tagja volt egy ideg-élettani 
kutatócsoportnak. Elnyert egy kanadai ösztöndíjat is, de köz-
bejött betegsége, térdműtétje – melynek következtében végül 
mozgáskorlátozott maradt – kettétörte tudományos karrierjét.

Rendkívüli akaraterővel kezdett ismét dolgozni ezután a 
pszichiátria szakterületén.

Munkáját mindvégig nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen, 
igazi elhivatottsággal végezte. Fáradságot nem ismerve dolgo-
zott. Rá mindig számíthattak betegei, akik tudták ezt, és na-
gyon bíztak benne. Nem egy esetben az ő együttérző segítsé-
ge jelentette az utolsó szalmaszálat a nehéz sorsú elesetteknek. 
De nemcsak a betegeknek volt gyógyítója, hanem a problémá-
ikkal hozzáforduló munkatársait, barátait is szívesen meghall-
gatta. Mindig tudott egy jó szándékú, eligazító tanáccsal szol-
gálni. Tudását szívesen megosztotta kollégáival, munkatársa-
ival. Jó tanító módjára egyszerűen, közérthetően tudott ma-
gyarázni, akár szakmai, akár egyéb más téma került szóba; 
érdeklődése széleskörű volt.

Nem kímélte a sors, élete küzdelmes volt, de hite, tisztessé-
ge, munkaszeretete, egyenes gerince nem tört meg soha. Bírá-
ló szavai mögött mindig jobbító szándék állt.

Félt az előtte álló nyugdíjas évektől, a „feleslegessé válás” 
keserű érzésétől. Azt fontolgatta, hogy karitatív tevékenysé-
get fog vállalni. Sajnos erre már nem maradt ideje. Tragikusan 
váratlan halála megrendített mindenkit, aki ismerte és szeret-
te. Hiányát nagyon érezzük. Hiányolják nagyon a betegei is, 
akik naponta emlegetik.

Sárközi főorvos úrral az Istenben hívő jó ember és jó orvos 
távozott közölünk.

Kedvenc költőjével, Ady Endre soraival búcsúzunk Tőle:
„S mert halhatunk bármelyik percben
S célunk mégis az örökkévalóság,
Minden igaz ember ezért hős
S az emberszívben van a legtöbb jóság.„
Emlékét megőrizzük.

tölteni az állományt. Részben 
úgy, hogy más rendőri szer-
vektől veszünk át embereket, 
részben pedig úgy, hogy a 
rendőr szakközépiskola vég-
zősei közül többen itt vállal-
nak majd munkát és itt telje-
sítenek szolgálatot. És bízom 
abban, hogy az a nyugdíja-
zási hullám, ami már kb. két 
éve elindult a rendőrségen, 
jövőre már nem érinti a lét-
számot, és meg tudjuk kezde-
ni az imént mondott létszám-
feltöltést.

- Örök téma következik, 
mert trükkös tolvajokról, fő-
ként időseket becsapó csalók-
ról naponta hallunk és olva-
sunk. Van-e ellenük hatékony 
védekezés?

- Tudomásul kell vennünk, 
hogy az élet és a gazdasá-
gi helyzet új elkövetői mód-
szereket alakított ki. Ezek kö-
zül az egyik a trükkös lopás, 

amikor ismeretlenek külön-
féle indokkal, főként idős sze-
mélyek ingatlanába kéredz-
kednek be, és ott a helyzetet 
kihasználva meglopják a házi-
gazdát. Az elkövetők palettá-
ja elég széles, de minden eset-
ben arra irányul, hogy kihasz-
nálják az emberek, főleg az 
idősek jóhiszeműségét és a fi-
gyelmetlenségét. Ez ellen, úgy 
gondolom, csak oly módon le-
het védekezni, ha nem enge-
dünk be a portára idegent. Ha 
az idegen segítséget kér, akkor 
mindenféle képpen javaslom, 
hogy hívják fel a 107-es vagy 
a 112-es ingyen hívható se-
gélyszámokat. Mi ezeket min-
den esetben lereagáljuk, ha 
az idegenek bűnös szándék-
ból érkeztek, akkor biztosan 
elállnak a cselekmény folyta-
tásától. Ha pedig valóban se-
gítségre szorulnak, akkor 
meg szívesen segítünk. Sen-
kit ne engedjünk be, még ak-
kor sem, hogy úgy érkezik az 

ingatlanhoz, hogy pénzt ho-
zott az önkormányzattól vagy 
egyéb más hatóságtól. Ezek a 
hivatalok ugyanis a pénzkifi-
zetést soha nem személyesen, 
hanem postán vagy átutalás-
sal eszközlik. De szeretném 
megemlíteni, hogy az elköve-
tői részről a módszer már ki-
finomodott, úgyhogy találko-
zunk olyannal is, amikor tele-
fonon keresik meg a sértettet, 
és több millió forintos nyere-
mény ígéretével csalnak ki bi-
zonyos összeget. Soha ne dől-
jünk be olyanoknak, hogy 
„nyert több millió forintot”, 
vagy hasonló kedvező mesé-
vel állnak is elő. Ha valaki va-
lóban nyert, az sohasem úgy 
kezdődik, hogy előbb fizetni 
kell, azután majd megkapom 
a nyereményt. Napestig lehet-
ne ezeket sorolni, de a legfon-
tosabb, legyünk nagyon óva-
tosak, mert a mai világ már 
ilyen.

Elek György    

Folytatás az 1. oldalról

KÖZÉLETI  BÁL

Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere és a 
„ Karcagért” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke tisz-

telettel meghívja Önt és Partnerét 
2009. november 28-án 18.30 órára

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ dísztermében 
tartandó

A JÓTÉKONY CÉLÚ 
K Ö Z É L E T I   B Á L R A 

A bál fővédnökei:
Varga Mihály országgyűlési képviselő, 

Dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő
Dr. Temesváry Tamás, a „Karcagért” Közalapítvány Kura-

tóriumának elnöke 
Műsorban fellép: Keresztes Ildikó művésznő és

Hajnóczy Soma Magyarország első bűvész világbajnoka
A bálban a zenét a FIX DUÓ szolgáltatja. 

A jótékony célú bálra a belépőjegy 8.000 Ft/fő. 
A jegyeket korlátozott számban a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban lehet megvásárolni. 
A „Karcagért” Közalapítvány a jótékony célú rendezvény 

bevételével a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ dísz-
termének parketta felújítását támogatja

Rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és Partnerét. 
Tisztelettel és üdvözlettel:
 Dr. Fazekas Sándor dr. Temesváry Tamás
 polgármester  a „Karcagért” Közalapítvány 
  Kuratóriumának elnöke

kor letették a második szakasz 
alapkövét és megindulhattak a 
munkagépek. A tizenéves erő-
feszítéshez képest pedig egy 
pillanatnak tűnhetett a kivi-
telezés néhány hónapja, ami-
nek a végén, 2009. november 
13-án hivatalosan is megnyílt 
az új út. 

Az avatásra már egy csapat 
kerékpáros élén, biciklivel ér-
kező dr. Fazekas Sándor rö-
vid összegzése szerint a máso-
dik ütem terveit Marosi Csaba 
és Gulyás István tervezők ké-
szítették el, a beruházás köz-
beszerzésen nyertes kivitele-
zője a Karcag 2009 Konzorci-
um lett. „A beruházás bekerü-
lési költsége 302.498 ezer forint 
volt, ebből az önkormányzat 
saját forrása 45.374 ezer fo-
rint (15 %). A Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség az Észak-Alföl-
di Operatív Program keretében 
257 millió forint támogatást 
ítélt meg. …Nagyon jelentős – 
emelte ki dr. Fazekas -, hogy 
257 millió forintot nyertünk. 

Tehát ez egy olyan forrás, ami 
a városba érkezett és itt ma-
rad.” A hét kilométeres út épí-
tése 61 ingatlant érintett. Eb-
ből 11 volt önkormányza-
ti, 7 állami és 43 magántulaj-
don. 34 ingatlantulajdonostól 
ajándékozási illetve adás-véte-
li szerződés keretében került a 
telek az önkormányzat birto-
kába, míg 9 ingatlant kisajátí-
tás érintett. Ezek után, 2009. 
július 23-án adták át a mun-
katerületet a kivitelező részé-
re. Már a legelején tudott do-
log volt, hogy az Üllő partján, 
illetve ahhoz közel régésze-
ti lelőhelyet érintenek a föld-
munkák. A Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Múzeumok 
által elrendelt ásatások költsé-
ge 12.090 ezer forint volt. Ezt 
az önkormányzat saját forrás-
ból fizette ki. (Az előkerült le-
letekről, az ásatás tapasztala-
tairól már a nyáron írtunk.) 
„Sajnos sem Attila, sem Kö-
töny király sírja nem került elő 
– sajnálkozott a polgármester 
-, de majd ha tovább épül a ke-
rékpárút, terveink szerint a ti-
szafüredi régió irányába, a re-
mény újra fog éledni – más ön-
kormányzatok területén és 
költségvetésének a terhére.”

A 2. ütemben elkészített ke-
rékpárút hossza 6.767,4 méter, 
a takarmánygyári buszmegál-
lótól (át az Üllőn, a bekötőút 
mellett haladva) egészen Be-
rekfürdőig terjed. „Tehát a ke-
rékpárúton is megvalósul a te-
lepülések összeköttetése. Ez a 
két önkormányzat együttmű-
ködését is fémjelzi.” Ez az út-
építés egyébként ebben az 
évben a megye legnagyobb 
ilyen irányú beruházása volt, 
s olyan értékkel gyarapítot-
ta a várost (és a kistérséget), 
amelyre nemcsak hogy büsz-
kék lehetünk, de minél előbbi 
folytatását várjuk.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Átadták a Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárutat

Létszámhiány a rendőrségen
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Most sajnálom csak iga-
zán, amiért 1963-ban nem 
készítettem valamiféle máso-
latot arról a levelemről, ame-
lyet a debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetem ma-
gyar-orosz szakára történő 
felvételem után a gimnáziu-
mi magyartanárnőmnek, Be-
niczky Ádámnénak, szeretett 
Kató nénimnek írtam. Abban 
ugyanis bizonyára  annyira 
a szívéhez szólóan fejezhet-
tem ki a köszönetemet, hogy 
az elolvasása után arra kért, 
látogassam meg Karcagon. 
(A Takács Péter utca 2. szám 
alatti családi házában addig – 
diákként – még nem jártam.) 
„Kedves kis Arankám! (…) Be-
szélünk olyasmiről is, ami-
re az iskolában nem kerülhe-
tett sor (…) a szakma induló 
és félig-meddig búcsúzó mes-
tereiként még közelebb kerü-
lünk egymáshoz. (…) Szere-
tettel ölellek” - írta Kató néni 
az 1963. július 22-én kelt vá-
laszlevelében. Ennek a ked-
ves invitálásnak természete-
sen nem tudtam ellenállni, s 
hamarosan meglátogattam. 
Az egynaposra tervezett „ki-
ruccanásom” azonban – mi-
vel Kató néni semmiképpen 

sem akart „elengedni”, hi-
szen annyi mondanivalónk 
volt egymásnak – végül is há-
romnaposra sikeredett. Ek-
kor ugyanis már mindenféle 
kötöttség nélkül beszélgethet-
tünk: – nyári szünet lévén  – 
nem kellett „hazarohannom” 
Kunhegyesre, túl voltam az 
érettségire és a felvételire ké-
szülés időszakán, már nem 
határozta meg az időbeosz-
tásomat a tanítási órákon kí-
vüli számos elfoglaltságom, a 
kollégium feszes napirendje, 
ami nagymértékben hozzá-
járult ahhoz, hogy diákként 
nem tudtam csak úgy „beug-
rani” Kató nénihez egy-egy 
tanácsot kérő beszélgetésre. 
No és persze ekkor már – a 
szívélyes vendéglátás hatására 
– az addigi, tanártiszteletből 
fakadó diákgátlásosságom is 
oldódni kezdett. Pedig ha a 
levelem másolatban nekem is 
meglenne, sokkal könnyebb 
lenne bemutatnom, miben 
is nyilvánult meg Kató né-
ni nagyszerűsége. De ahogy 
mondani szokták: min-
den rosszban van valami jó 
is. Bár a tizennyolc éves Ba-
gi Aranka hálával teli szava-
it nem adhatom közre, most 

– hatvannégy évesen – a fel-
idéződő diákemlékek, a Kató 
néni által Amerikából (Cleve-
landből) küldött levelek segít-
ségével talán még hűbb képet 
festhetek nemcsak a tanári, 
hanem az emberi nagyszerű-
ségéről is. (Szeretetteljes egy-
másra figyelésünk az egyete-
mi tanulmányaim befejezése 
után bontakozott ki, valami-
vel több mint húsz évig leve-
leztünk egymással.) 

A Karcagi Gábor Áron Ál-
talános Gimnázium reál tago-
zatának 1959-től 1963-ig vol-
tam a tanulója, s ugyanezen 
négy év alatt a leánykollégi-
um lakója is. Az évfolyamunk 
B osztályába jártam, az osz-
tályfőnökünk Veres János ta-
nár úr volt. Beniczky Ádám-
néval másodikos koromban 
„találkoztam”. Ő lett az új 
magyartanárunk, mi pedig a 
Magyarországon legutoljára 
érettségiztetett osztálya. Ak-
koriban könyvtárosként te-
vékenykedett a gimnázium-
ban, s csak minket tanított: 
életének nehézségei ellené-
re is lankadatlan kitartással 
és rendkívüli intelligenciával. 
Ez a váratlan „tanárcsere”  az 
én életemben  – bár akkor ezt 

még nem is sejtettem – sors-
döntő volt. Kató néni széles 
körű műveltségének, határ-
talan olvasás- és irodalom-
szeretetének, érdekes - érté-
kes irodalomtörténeti esemé-
nyek elmondásával az írókat, 
költőket emberközelbe hoz-
ni tudó képességének, kivá-
ló előadói készségének, elhi-
vatottságának és kedves biz-
tatásának ugyanis nagy sze-
repe volt abban, hogy én, aki 
a kunhegyesi általános isko-
lában még a kémiáért lelke-
sedtem, tanár lettem, mégpe-
dig elsősorban magyartanár. 
Ugyanakkor a tanári pályafu-
tásom idején diákszínjátszó-
rendezői és „külsősként” új-
ságírói tevékenységet is foly-
tattam, továbbá humoresz-
keket, monológokat, vidám 
színpadi jeleneteket – sőt egy 
vígjátékot is – és novellákat 
írtam. Természetesen ezek-
ről a tevékenységeimről is tá-
jékoztattam Kató nénit, aki 
nemcsak az örömét fejezte 
ki, hanem hasznos tanácsok-
kal is ellátott. Ezért fáj vég-
telenül, hogy az életem egyik 
legfelemelőbb pillanatáról  –  
2002-ben ugyanis megkap-
tam a Magyar Kultúra Lo-
vagja címet – az 1992-ben be-
következett halála miatt már 
nem is értesíthettem. Kató 
néni rendkívül bölcs nevelőm 
volt. Bár szeretett, vagy talán 
éppen azért, csak akkor di-
csért meg – olyankor viszont 

nem fukarkodott az elisme-
rő szavakkal –, amikor az ad-
digi önmagamat is felülmúló 
teljesítményt nyújtottam. Há-
rom ilyen esetet őrzött meg 
az emlékezetem: az egyik egy 
irodalomfeleletemmel, a má-
sik egy iskolai nagydolgoza-
tommal, a harmadik pedig 
egy olyan irodalmi műsorbe-
li szereplésemmel  kapcsola-
tos, amelynek a Kató néni ál-
tal írt összekötőszövegét én 
mondhattam el. (Más  műso-
raiban is mondtam  összekö-
tőszöveget.) Ezt az irodalmi 
összeállítást később a kazinc-
barcikai diákjaimmal is „elő-
adattam”. Persze nemcsak én 
„ékeskedtem” Kató néni „tol-
laival”, hanem mások is: „Egy 
(…) volt karcagi tanárnő ír-
ta, hogy az én összekötőszö-
vegeim még mindig futnak itt 
meg ott”- említette az 1970. 
december 7-én kelt levelében. 
Kató néni azonban nemcsak 
a karcagiakat, hanem a Cle-
velandben élő magyarokat is 
megajándékozta számos iro-
dalmi, művészeti esttel, ame-
lyek közül most csak egyet 
emelek ki. ”Nekem most lesz 
egy centenáris Ady-előadá-
som, négy szavalóval, Reinitz-
dalokkal és részemről 40-50 
perces szöveggel”- 1977. ápri-
lis 25. (Ugyanakkor tudomá-
som van arról is, hogy Ame-
rikában nyolc szaktanulmá-
nya jelent meg.) 

(Folytatjuk)

Bagi Aranka

Emlékezés egy nagyszerű tanáregyéniségre: 
Beniczky Ádámné tanárnőre

A karcagi Városi Csoko-
nai Könyvtár az év folyamán, 
egy e célra létrehozott konzor-
cium tagjaként, sikerrel szere-
pelt az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv részeként, a Társa-
dalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében meghirde-
tett, a könyvtárak informati-
kai fejlesztését célzó pályáza-
ton. Amint azt az ennek kap-
csán rendezett sajtótájékoztatón 
Nagy Mihályné könyvtárveze-
tő elmondta, a magyar könyv-
tárügy 2013-ig elkészített stra-
tégiája olyan fejlesztési terveket 
irányoz elő, amelyeknek jelen-
leg a magyar városi könyvtá-
rak döntő többsége nem felel 
meg. Ezért írtak ki pályázatot 
az infrastruktúra fejlesztésé-
re, amelyre új TÁMOP pályázat 
épül, ami az ily módon kialakí
tott”felépítményt” tartalommal 
töltené meg. 

Mivel a kiírásban előnyként 
szerepelt, ha konzorcium pá-
lyázott, létrejött a Törökszent-
miklós, Karcag, Túrkeve, Ti-
szafüred, Kunmadaras, Kis-
újszállás, Fegyvernek és Me-
zőtúr települések könyvtárait 
tömörítő Nagykun konzorci-
um, amely 2008. október 31-
ig elkészítette és benyújtotta a 

„Nagykun Tudásdepó-Expres-
sz-könyvtári szolgáltatások ös-
szehangolt infrastruktúra fej-
lesztése” című projektet. A pá-
lyázók jó munkát végeztek, a 
33 beérkezett pályamunka kö-
zül a 3. helyen végeztek. A pro-
jektben megjelölt fejlesztésekre 
a pályázat összesen 59.965.914 
forintot biztosít, ebből a karca-
gi könyvtár 9.267.635 forintot 
kap. Közel tízmillió forint áll 
tehát rendelkezésre a szükséges 
fejlesztésekhez, ezen felül Kar-
cag a központja egy turisztikai, 
honismereti, közhasznú közös 
adatbázis elkészítésének, amely 
online bárhonnan kereshető és 
használható lesz. A közös kere-
sőfelület kialakítása pedig sok-
kal színvonalasabb és gyorsabb 
információs szolgáltatást ered-
ményez majd, és lehetőség nyí-
lik a helytörténeti, helyismere-
ti dokumentumok digitalizálá-
sára és hozzáférhetővé tételére. 
Lendületet kaphat még ezen fe-
lül egy olyan, igen elhanyagolt 
terület is, mint a fogyatékkal 
élő olvasók segítése.

A projektnyitó rendezvény 
Törökszentmiklóson volt, a fel-
adatok 2010. december 31-ig va-
lósulnak meg.

Elek György

Korábbi, a mezőgazdaság 
kilátásait taglaló helyi tudó-
sításainkban rendszerint rö-
viden érintettük az idei esz-
tendő fontosabb időjárási mu-
tatóit, felhívva a figyelmet a 
nyár újbóli szélsőségeire. Pon-
tosabban arra a jelenségre, 
ami az utóbbi tíz évben már 
nem is egyedi. Vagyis, a korán 
érkező, csapadéktalan nyá-
ri meleget május, június, júli-
us hónapokban csak néha sza-
kította meg egy-egy kiadós 
eső, de azután folytatódott a 
forróság és az aszály. Hason-
lóan alakult az augusztus, és 
időjárási szempontból a szep-
tember az idén (is) a nyarat 
„erősítette”, toldotta meg né-
hány héttel. Az augusztus ele-
jétől november közepéig ter-
jedő három és fél hónap me-
teorológiai méréseiről Ko-
vács Györgyi, a Kutató Intézet 
(DEAMTC KIK) munkatársa 
tájékoztatta lapunkat.

A mérések szerint az augusz-
tusi középhőmérséklet 2,3 C 
fokkal haladta meg az 50 éves 
átlagot, s ez várható is volt, 
mert augusztusban egy-két nap 
lehűlés kivételével folyamatos 
volt a kánikula. (Amit, úgy ve-
szem észre, egyre jobban vise-
lünk.) A nagy meleg csapadék-

hiánnyal társult, mert a feljegy-
zések szerint a 31 nap alatt csak 
az átlagos mennyiség fele, 22,7 
mm eső érkezett. Ezzel a nyá-
ri meleggel folytatódott a szep-
tember, amelynek első négy 
napján a napi maximum hő-
mérséklet meghaladta a 30 C 
fokot, és a hónap nagy részében 
25 C fok felett maradtak a na-
pi maximumok. A hónap elején 
rögzítették a szeptemberi leg-
melegebb napot, szeptember 3-
án 32,7 C fok volt, viszont pár 
nap múlva, szeptember 6-án 
hajnalban volt a leghidegebb, 
amikor 8 C fokot mértek. A 
szeptemberi középhőmérséklet 
3,2 C fokkal haladta meg az 50 
éves átlagot és a hónap 30 nap-
ja alatt mindössze egyszer, 4-én 
volt mérhető, összesen 6 milli-
méter csapadék.

A meleg időjárás október ele-
jére is áthúzódott. Október 8-
án 28,3 C fokot mértek, ami 
még a vénasszonyok nyará-
ban is rendkívülinek számít. A 
 hosszú szárazság után, október 
10-én megérkezett az eső, s az-
zal együtt a hidegfront is. 16-
án éjszaka 1,7 C fokra hűlt le 
a levegő, s a késői nyarat idéző 
meleg már nem is tért vissza, 
az időjárás az ilyenkor megszo-
kottnak megfelelően alakult. 

Maradtak az esőt hozó frontok 
is, mert a hónap végéig az át-
lagnak megfelelő 49,7 mm csa-
padékot mértek. Hűvössel és 
esővel érkezett el a november, 
de a talaj menti fagyok a hónap 
második hetében megszűn-
tek, a hűvös enyhült, úgyhogy 
jelenleg (a hónap közepén) a 
megszokottnál valamivel me-
legebb időben van részünk. 
És sok esőben, mert 1-15-éig 
93,5 mm csapadék, a szokott 
 mennyiség kétszerese esett le 
Karcagon. Tehát az éves csapa-
dékmennyiség az idén is leesik 
majd, de az eloszlása láthatóan 
rendkívül rapszodikus. 

A szakember szerint az eső 
időben érkezett. A terv sze-
rint sikerült végezni a vetés-
sel, az utóbbi két hétben min-
den kultúra látványosan ki-
kelt, növekedett és az enyhe 
időben behozta a lemaradását. 
A korábban elvetett angol per-
je és a repce veszélybe kerültek 
ugyan, de most, köszönhető-
en az esőnek, ezek fejlődése is 
megindult, és kalászosok is jó 
kondícióban vannak. Az őszi 
talajmunkának kb. a 80 %-át 
sikerült elvégezni az eső előtt, 
a teljes befejezésük később vár-
ható.

Elek György     

Jelentős fejlesztés előtt 
a Városi Könyvtár

Aszályos nyár után csapadékos ősz
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Sajtóközlemény

Karcag Város Önkormányzata nevében a FOLIÓ 2003 

Reklámügynökség Kft. tudatja, hogy az

Észak-Alföldi Operatív Program (Kódszám: ÉAOP-3.1.3-2007-

0035) keretén belül megvalósuló projektet 2009. november 13-án 

ünnepélyes keretek között lezárta.

Projekt megnevezése:

„Karcag és Berekfürdő települések közötti kerékpárút II. ütemének megépítése”

Kivitelezés ideje: 2009. június 23. - 2009. október 15.
Kedvezményezett: Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Kivitelező:  Karcag 2009. Konzorcium
 EUROASZFALT Építő és Szolgáltató Kft.  
 2225 Üllő, Zsaróka hegy hrsz. 053/30
 Kelet-Épszer Szervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4026 Debrecen, Bem tér 21.

Tervező: Marosi Csaba okleveles építőmérnök  5000 Szolnok, Gutenberg tér 4.
Közreműködő szervezet:

ÉARFÜ Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság
4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Az EURÓPAI Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 

257 123 736 Ft

További információ: Petre Gyöngyi, FOLIÓ 2003 Reklámügynökség Kft. (06-20-369-5954) 
gyongyi.petre@aranyreszveny.com 

Az Észak-Alföldi Operatív Program 

(Kódszám: ÉAOP-3.1.3-2007-0035)

„Karcag és Berekfürdő települések közötti kerékpárút II. ütemének 
megépítése”

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával 

valósul meg.

 

Közhasznúsági közlemény

„Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány 
(Karcag, Dózsa Gy. u. 16. Adószám: 18841228-1-16) 2007-
ben 32.194 Ft-ot kapott a helyi iparűzési adó 1 %-át fel-
ajánló adományozóktól, melynek felhasználását a követ-
kezőkben hozzuk nyilvánosságra.

Az alaptevékenységnek megfelelően szociális alapú segí-
tő akció szervezésére, ismeretterjesztésre fordítottuk a be-
folyt összeget.

Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat abban a re-
ményben, hogy továbbra is támogatják alapítványunkat.

„Mindig van remény” 
Daganatos Betegekért Alapítvány

Kuratóriuma

Pályázat

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség
A helyiségek adatai: Helyiségei: 3 helyiség, 3 vizesblokk
A helyiség alapterülete: 72,96 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 

30. napja 16:00 óráig beérkezően.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zat útján bérbeadásra továbbra is meghirdeti az alábbi in-
gatlanját:

Karcag, Madarasi u. 4. sz. alatti ingatlan
A helyiségek adatai: Üzlet helyiség:
Helyiségei: üzlettér, 2 iroda, előtér, folyosó, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 101,76 m2

Közművei, komfortfokozata: közös villany, víz, önálló 
gázfűtés

1. számú garázs helyiség:
Helyiségei: 1 légterű helyiség
A helyiség alapterülete: 21 m2

Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha

2. számú garázs helyiség:
Helyiségei: 1 légterű helyiség
A helyiség alapterülete: 18 m2

Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha
A 2 garázsban közös a cserépkályha, amely a 21 m2  alapte-

rületű helyiség felől fűthető.
Az összes helyiségre egy villanyóra van.
Fenti helyiségeket külön-külön, vagy együttesen is lehet 

pályázni.
Előnyben részesül az a pályázó, aki a Karcag, Madarasi u. 

4. sz. alatti helyiségeket együttesen kívánja bérelni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 26. 

napján lejárt, azonban mivel érvényes pályázat nem ér-
kezett, a pályázati kiírás 20 nappal mindaddig meghos-
szabbodik, amíg pályázat nem érkezik vagy a pályázatot 
a Képviselő-testület le nem zárja.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit 
a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Dr. Csala Anikó
irodavezető

Célcsoport:  Szakorvosok, orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok
Helyszín:  Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont:  2009. november 26. 14.00 óra

14.00 Dr. Szeverényi Péter egyetemi docens 
 Családközpontú szülészet  
14.30 Dr. Török Olga egyetemi docens 
 Korai hazaadás gyermekágyban 
15.00 Dr. Jenei Katalin klinikai főorvos 
 Polycystas ovarium syndroma  
15.30 Dr. Ádám István főorvos, 
 Dr. Herskó Gyula főorvos, 
 Tóthné Varga Mária vezető ápoló
 A családközpontú szemlélet osztályunk gyakorlatában
16.00 Hozzászólások, megbeszélés
20.20 Záróvizsga

Megszerezhető pontszám: 6 kredit pont
 Dr. Kapusi Lajos Dr. Szolnoki Erzsébet Dr. Ádám István
 orvos-igazgató Tudományos Bizottság elnöke szülésznő-nőgyógyász főorvos

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága
szeretettel meghívja Önt a

„Családközpontú szülészeti ellátás”
címmel tartandó akkreditált rendezvényére
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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, szere-
lő aknás alsó épülettel több ge-
nerációnak 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.

Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 
(délelőtti órákban).

Eladó – bármilyen állapotú - kis 
paraszt házat keresek havi rész-
letfizetésre. Lehet komfort nélkü-
li is, lebontásra váró. Tel.: 06/20-
358-2348.

Karcag, Délibáb utcán régi típusú 
palatetős ház eladó (2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, központi fűtés, ve-
randa). Tel.: 06/30-218-2827.

Építési telek eladó Karcagon. I.ár: 
2.200.000 Ft. Tel.: 06/30-420-3080.

A Bakterház söröző épülete, a tel-
ken lévő lakóházzal eladó vagy el-
cserélhető. Tel.: 06/30-754-7290.

Karcagon a Kisújszállási út 70/c. 
sz. alatti ház eladó vagy Pest és 
környékére cserélhető. Tel.: 06/20-
505-3467.

Összeköltözőknek, nagy család-
nak kiválóan alkalmas sok helyi-
ségből álló családi ház gaz + cse-
répkályha fűtéssel, műhellyel, ga-
rázzsal, teljes közművel sürgősen 
áron alul eladó Karcag csendes ré-
szén. Tel.: 06/20-533-8934.

Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-546-
4990.

Főtéri 53 m²-es tégla építésű, köz-
ponti fűtéses társasházi lakás el-
adó. Kg., Ady E. u. 2. III. emelet. 
Tel.: 06/30-978-3330.

Karcagon cserépkályhás, konvekto-
ros családi ház sürgősen eladó. U.itt 
cefre van eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8-ig, délben, 18 h. után).

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés, kevesebb baleset.. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu

Fűkaszáló gép és 1 db cserépkály-
ha eladó. Tel.: 59/311-477.

42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: 06/30-647-7357.

Eladó 2 db megkímélt állapotban 
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.

200 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.

„Hull a fának a levele” később a 
hópihe. Mindkettőre felkészülhet 
erős kötésű cirok- és vesszőseprű-
immel. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt 
Jani bácsinál.

Közepes mázsa és egy 6 fiókos fa-
gyasztószekrény eladó. Tel.: 06/30-
953-0134.

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 
ajtók; használt ablakok; Szieszta 
kályha; hordozható cserépkályha; 
csempekályha ajtó; színes TV; be-
ton vályuk; centrifuga; 13”-os 14”-
os és 15”-os új és használt gépko-
csi gumik; utánfutó 2100x1200-
as; önetető; önitató eladó. Tel.: 
59/312-679.

Régi fajta kiságy (2.500 Ft) és 1 
db rekamié ingyen elvihető. Tel.: 
59/313-670.

Eladó esőkabát + nadrág; gumi-
csizma; bakancs; vesztern csizma; 
bőrdzseki; télikabát; öltönyök; in-
gek; szent Biblia; énekeskönyv; 
régi könyv betegségről; tükör; 4 
db Dunlop autógumi új téli sport; 
dióbél stb. Tel.: 06/30-995-6929.

2 db jó állapotban lévő gyermek 
heverő olcsón eladó. Tl.: 06/30-
545-6653.

380 V-os 3 KW-os, 1420 fordula-
tú villanymotort 220 V-os, 1,5 KW-
os 1400 fordulatszámúra cserél-
ném vagy eladnám. Tel.: 06/70-
943-6567.

Kolónia szekrénysor, 4 részes, bar-
na színű és 1 db csikó-sparhelt, 
új állapotú eladó. Tel.: 06/20-505-
3467.

Jó állapotú futópadot keresek 
megvételre. Tel.: 06/30-863-4791.

Eladó 1 db halasi ajtólap (140x210 
kétszárnyú, fehér színű); 1 db lam-
bériás ajtólap (140x210 két szár-
nyú cseresznye színű) – mind a 
kettő bejárati. Tel.: 06/30-968-
8090.

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendel-
kező 11 hetes sziámi cicák eladók. 
Tel.: 06/70-397-9127.

Fehér húsjellegű hízó van eladó. 
Tel.: 59/300-875.

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.

Hamarosan megnyitja kapuit 
az Angyalkert Családi Napközi. 
Tisztelt Szülők! Találkozzunk sze-
mélyesen 2009. november 24-én 
15 és 17 óra között a leendő nap-
közinkben, az Ágota u. 15. sz. 
alatt! Amennyiben érdeklődésü-
ket felkeltettük, az alábbi tele-
fonszámokon hívhatnak: 06/30-
675-6540 v. 06/70-590-9540.

Gépjármű
300 kg-os gépkocsi utánfutó nagy 
magasítóval + zárt áruszállító fül-
kével, érvényes műszakival, vala-
mint 4 m-es piacozó sátorvas pol-
cokkal kedvezménnyel eladó. U.itt 
2 db komplett Simson kerék alu-
mínium abronccsal, eredeti gyári 
új küllőkkel fűzve; kézi tolókocsi; 3 
égős gáztűzhely palackkal eladó. 
Érd.: Kg., Szent L. u. 46.

Eladó 1 db Romet segédmotor-
kerékpár nagyon szép állapotban. 
Tel.: 06/30-968-8090.

Apróhirdetés Férfi röplabda

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium fiú röp-
labda csapata - JNSZ megyei 
bajnokság hiányában - ebben 
az évben is átnevezett a bé-
kés megyei férfi röplabda baj-
nokságba, melyet minden év-
ben torna rendszerben ren-
dez a Békés Megyei Röplabda 
Szövetség több időpontban 
és helyszínen. Az első fordu-
lót 10 csapat részvételével leg-
utóbb november 14-én ren-
dezték meg Gyomaendrő-
dön, ahol a karcagi gimnázi-
um csapata kicsivel ugyan, de 
lecsúszott a dobogóról, így a 
4. helyen zárt. A nagy létszá-
mú nevezés és az idő rövidsé-
ge miatt a csoportmérkőzések 
sajnos csak egy szettig tartot-
tak, még a keresztjátékokat és 
a helyosztókat két szettre ját-
szották. A karcagi csapat ki-
csit még gyengélkedett a cso-
portmeccseken, de az egyenes 
kieséses játékban már remek 
formát produkált, a negyed-
döntőben magabiztosan ver-
te a gyulai csapatot, szettet 
rabolt az elődöntőben a ké-
sőbbi győztes szegediektől, a 
bronzcsatában viszont, ami a 
fiúk aznapi 7. mérkőzése volt, 
már nagyon elfáradt és alul 
is maradt az Arad csapatával 
szemben.

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
Békéscsaba - Karcag 26:24
Szarvas - Karcag 25:20
Karcag - Pro Volley Arad 

25:18
Arad - Karcag 25:20
Negyeddöntő: Karcag - 

Gyula 2:0 (25-17, 25-19)
Elődöntő: Szeged - Karcag 

1:1 (25-17, 23-25)

Bronzmérkőzés: Arad - 
Karcag 2:0 (27-25, 25-14)

A torna végeredménye: 1. 
Szeged 2. Sarkad 3. Arad 4. 
Karcag Református Gimná-
zium 5. Békéscsaba 6. Szar-
vas 7. Gyula 8. Sarkad Ady 
Gimnázium 9. Arad Pro Vol-
ley 10. Békéscsaba Kemény 
Szki.

A 4. helyezett csapat tagjai: 
Csináth Ádám, Gyökeres Ár-
pád, Budai Csaba, Nagy Atti-
la, Nagy Tibor, Saska Viktor, 
Major János.

A férfi bajnokság következő 
fordulója Békéscsabán folyta-
tódik, majd december végén a 
gimnázium fiú csapata Olasz-
országba utazik edzőtáborba 
és részt vesz egy nemzetkö-
zi utánpótlás tornán Mode-
nában.

Diákolimpia, fiú 
kézilabda

VI. korcsoport

Területi eredmények (Me-
zőtúr, 2009. november 12.): 
Karcag Református Gimnázi-
um - Kisújszállás Móricz 13-
10; Karcag Református Gim-
názium - Mezőtúr Reformá-
tus Gimnázium 19-16; 

Törökszentmiklós Székács 
- Karcag Református Gimná-
zium 21-16.

A csapat tagjai: Nehéz 
Zsolt, Kun Csaba, Pápai 
Ádám, Koncz Dávid, Tóth 
Botond, Csordás Balázs, Ko-
vács Máté, Kovács Zsombor, 
Csináth Ádám, Karsai Imre, 
Nagy Péter, Györfi Zoltán.

Major

TO MOBIL
TELEFONKERESKEDÉS

HASZNÁLT TELEFONOK 
ADÁS-VÉTELE

Kiegészítők és tartozékok

5300 Karcag, Széchenyi tér 2.
A Buszpályaudvarnál, 
Cikk-Cakk üzletsoron, 
a DVD kölcsönzőben!

A Refi lecsúszott 
a bronzéremről…

Törökszentmiklós – Be-
rekfürdő-Karcag 15:11 (3:6)

Törökszentmiklós, Jv.: Bra-
nyi, Szloska

Berekfürdő-Karcag: Vo-
náné, Andrási Zs., Kovrig D. 
(7), Cseke P. (4), Illés-Sütő N., 
Kiss A., Perge Zs.

Csere: Varga A., Pergéné 
Varga Zs., Antal B.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Fegyvernek – Berekfürdő-
Karcag 22:12 (12:6)

Berekfürdő-Karcag: Voná-
né, Andrási Zs. (1), Kovrig D. 
(3), Cseke P. (5), Illés-Sütő N. 
(1), Kiss A. (1), Perge Zs.

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

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Nehéz időszakot él át a csa-
pat, sérülések és egyéb okok 
miatt nem tudnak pályára 
lépni a rutinosabb játékosok. 
Mindenkinek fel kell nőni a 
feladathoz, nagyobb elán-
nal,  tűzzel és gólerősebben 
kell játszani. Az első mér-
kőzésen csak két játékosunk 
tudott betalálni a kapuba, 
de a védekezésben minden-
kit dicséret illet. A második 
 meccs elején szétestünk, és 
utána már csak kerestük ön-
magunkat. Kimagasló telje-
sítményt nyújtott a fiatal te-
hetség, Cseke Petra.

Női kézilabda
Megyei I. osztályú bajnokság
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Moziműsor
November 23. hétfő
 Édes Anna
 Fekete-fehér magyar 

filmdráma
 FILMKLUB
 Kezdés: 17 óra
 Belépő: 250 Ft.
November 24. kedd
 Csiribiri
 Magyar film
November 27. péntek
 Derült égből fa-

sírt
 Amerikai animációs film

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. november 20-23. pén-
tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10  Egészségnap a Kátai Gábor 

Kórházban
 II. rész
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Juhászné Zsadányi 

Erzsébet
 Karcagi hírek
 - Fejlesztések a Könyvtárban
 - Kerékpárút átadó ünnepsé-

ge
 - Térségi középiskolák börzé-

je
 Háttér
     Vendég: Türke Jánosné
20.10  Önkormányzati ülés

2009. november 24-25. kedd/
szerda

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet

19.10  Megyei tükör

19.20  Karcag Sport

 labdarúgó mérkőzés közve-

títése

2009. november 26. csütörtök

18.00  Műsorajánló

18.05  Karcagi séta

18.10  Egészségnap a Kátai Gábor 

Kórházban

 III. rész

19.00  Pásztorok a Hortobágyon

19.05  Nagykunsági krónika

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 Háttér

20.10  Ovi Gála

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

Anyakönyv
Születés

Nagy Erika – Tóth Tibor
Kg., Délibáb utca 42. 
 Patrik Attila

Halálozás
Özv. Budai Istvánné 

(Metzinger Erzsébet)
 Karcag (1926.)
Fazekas Lajos
 Karcag (1939.)
Fülöp Sándor
 Karcag (1925.)
Özv. Kolozsi Mártonné 

(Földvári Erzsébet)
 Karcag (1916.)
Kovács Sándor
 Kg., Zöldfa utca 48. 

(1933.)
Lázók Károly
 Kg., Pálya utca 40. (1934.)
Cs. Nagy Sándor
 Karcag (1933.)
Id. Pető István
 Karcag (1929.)
Sebők Imréné (Dobos Juli-

ánna)
 Kg., Apavár utca (1944.)
Simon Lászlóné (Béres Mar-

git)
 Karcag (1921.)
Id. Varjú Ferenc
 Karcag (1933.)
Vitáris Istvánné (Nagy Zsu-

zsánna)
 Karcag (1920.)

Karcag – Jászapáti 2:0 
(1:0)

Karcag, 120 néző. Jv.: Kor-
mos G. (Nbagy S., Sklutéty)

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

Játékos-edző: Orosz István
A második percben Sindel, 

majd az ötödik percben Buj-
dosó lövését védte Tajti. A ti-
zenhetedik percben Nagy D. 
lapos erős lövését Tajti éppen 
hogy kitornázta a bal alsó sa-
rok elől. A huszonkettedik 
percben Nagy R. vagy 28 m-
ről elemi erővel a bal felső sa-
rokba rúgta a labdát (1:0). A 
hatvanötödik percben Hor-
váth buktatta a kitörő Nagy 

D.-t, ezért 11-est ítélt a játék-
vezető. Nagy D. a büntetőt a 
bal sarokba lőtte (2:0). 

Jók: Nagy D., Nagy R., Ebe-
keme, Varga L. ill. Horváth 
R., Abonyi, Tajti

Lódi László: Ezen a mér-
kőzésen minden tekintetben 
a jobban játszó hazai csapat 
megérdemelten nyert.

Orosz István: Úgy érzem 
megérdemeltük a győzelmet.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Jászapáti 2:1
Góllövők: Fodor Bence, 

Szabó D.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

November 20. péntek
Berek – Kiss A. úti

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

va
November 22. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
November 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 24. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 25. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 26. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
November 27. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

12

Szombaton a Városi Sport-
csarnokban rendezték meg a 
Magyar Gyermek Labdarú-
gó Szövetség, Karcag Körzeti 
Labdarúgó Tornáját. A II. és 
III. korcsoport számára kiírt 
körzeti tornára öt iskola ne-
vezte be ifjú labdarúgóit.

Eredmények: II-es korcso-
port: I. Kováts M. DSE, II. 
Kiskulcsosi DSE, III. Nagy-
kun Református Általános Is-
kola, IV. Györffy I. DSE, V. 
Veres Z. Ált. Isk. Berekfürdő. 
III-as korcsoport: I. Kováts 
M. DSE, II. Kiskulcsosi DSE, 
III. Györffy I. DSE, IV. Nagy-

kun Református Ált. Isk., V. 
Veres Z. Ált. Isk. Berekfürdő.

Szepesi Tibor: A 2009/10-
es tanév indító gyermek lab-
darúgó tornája volt, ahol a 
karcagi körzetbe benevezett 
iskolai csapatok játszották le 
mérkőzéseiket. A torna ma-
gas színvonalát mutatja, hogy 
nagyon szoros küzdelmeket, 
1-2 gólos különbséggel igen 
izgalmas mérkőzéseket lát-
hattak a nézők. Ami azt mu-
tatja, hogy az iskolai labda-
rúgás is nagyon jó szakmai 
úton halad.

B. I.

Kováts DSE Karcag – 
Szentesi Kinizsi 9:9

Szombaton a Kováts Mi-
hály Általános Iskola torna-
termében rendezték meg az 
NB III. Észak-Alföld „A” cso-
portjának hetedik fordulóját. 
A karcagi asztalitenisz csa-
patnak – mint újoncnak – si-
került újabb pontot szerez-
nie a szentesiek ellen. A győ-
zelmeket az alábbi csapatver-
senyzők érték el: párosban: 
Skumáth – Kovács páros 1 
győzelem, egyéniben: Sku-
máth István 4 győzelem, Ko-

vács Sándor 3 győzelem, Pé-
ter László 1 győzelem. 

Megemlítjük még, hogy 
Nagy Norbert serdülő ko-
rú versenyzőnk nagyon kö-
zel állt a győzelemhez, hiszen 
egyik mérkőzését 2:0 és 10:8-
as vezetésnél veszítette el. A 
következő nyolcadik fordu-
ló november 21-én 10 órakor 
kerül megrendezésre a Kováts 
M. Ált. Iskola tornatermében. 
A vendégcsapat a H-Generál 
Jászberény együttese lesz.

B. I.

Asztalitenisz

NB III. Észak-Alföld „A” csoport 
Bajnokság

Magyar Gyermek Labdarúgó 
Szövetség Karcag Körzeti Labdarúgó 

Torna
(II-III-as korcsoport)

Pályázati fölhívás
a karcagi Varró család és a Varró-ház történetének 

kutatására
I.  A pályázat meghirdetője: Karcag Város Önkormányza-

ta.
II.  A pályázat tárgya:
 A karcagi Varró család és a Varró-ház (Varró u.2.) 

történetének fölkutatása az eddig megjelent szakiroda-
lom és az eddig föltáratlan levéltári források fölhaszná-
lásával.

III. A pályázók köre:
 Pályázhat korosztályi és foglalkozási megkötöttség nél-

kül minden helytörténeti kutató.
IV. A pályázat benyújtásának föltételei:
1. A pályamű legkisebb terjedelme 10 ív (400 000 n) lehet. 

Illusztrálására rajzok, térképek, fényképek csatolhatók; 
terjedelmük nem számít a szövegterjedelembe.

2. A kéziratokat 4 példányban kell kinyomtatva, bekötve 
vagy összefűzve, valamint CD-én beküldeni a Karcag 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. 
Karcag, Kossuth tér 1. 5300. A borítékon föl kell tün-
tetni: „A karcagi Varró család és a Varró- ház (Varró 
u.2.) története.”

3. A pályázat jeligés; a pályázó nevét és elérhetőségeit zárt 
borítékban mellékelje.

4. A pályázat beadásának határideje: 2010. november 17.
5. A pályázatokat háromtagú szakértő bizottság bírálja el. 
6. Pályadíj: A legjobb pályamunka 100 000 (százezer) 

Ft díjban részesül. A kiadás joga a szerzőé. A művet az 
eredményhirdetéstől számított négy évig Karcag Város 
Önkormányzatának jogában áll megjelentetni.

7. A pályázat eredményét Karcag város polgármestere 
2011. január 28-án ünnepélyes keretek között hirdeti 
ki, és adja át a díjazottnak a pályadíjat.

A Karcag Városi Önkormányzat nevében köszönöm Pé-
ter László Professzor úrnak a pályázat meghirdetésére tett 
javaslatát és a felajánlott pályadíjat. 

Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési képviselő


