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November 18-án az es-
ti órákban több százan tün-
tettek a karcagi vasútállomá-
son, a 103-as Karcag-Tiszafü-
red vasútvonal tervezett bezá-
rása ellen. A demonstrációra 

vidékről is szép számmal ér-
keztek. Sokan az említett vo-
nalon közlekedő „kis piros-
sal” utaztak a helyszínre, ahol 
többek között Koczúrné Tó-
th Ibolya, Tiszaszentimre pol-
gármesterasszonya is szólt az 
egybegyűltekhez. Elmondta, 
hogy a kormány és az illetékes 
tárca részéről egyetlen egyszer 
sem érkezett megkeresés a vo-

nalbezárással kapcsolatban te-
lepülésükre. Így semmilyen 
egyeztetésre, véleménycserére 
sem kerülhetett sor a község 
jövőjét illetően. Ehhez tud-
ni kell, hogy Tiszaszentimre 

egyetlen közvetlen csatlakozá-
sát pl. Karcaghoz és ezen ke-
resztül a megye nagyobb tele-
püléseihez, és főbb közlekedé-
si vonalaihoz a 103-as vasút-
vonal jelenti.

Varga Mihály, a választóke-
rület országgyűlési képviselő-
je is felszólalt a tüntetésen. Ez 
alkalommal is kiemelte, hogy 
ezt a pályaszakaszt – sok más 

vonalhoz hasonlóan – nem 
megszüntetni, hanem éppen 
fejleszteni kellene. Véleménye 
szerint még több pénz befek-
tetésével, gyorsabbá, verseny-
képesebbé kell tenni a vas-
utat, hiszen a távol keleti or-
szágoktól az Európai Unió-
ig mindenhol nagy hangsúlyt 
fektetnek a vasútfejlesztésre, 
amely az infrastruktúra egyik 
meghatározó eleme világszer-
te. Beszédében felelőssé tette 
a Gyurcsány-, és a Bajnai-kor-
mányt, amiért évek óta csa-
kis a vonal bezárásán dolgoz-
nak, elvágva ezzel számos te-
lepülést a megfelelő gazdasági 
vérkeringéstől, veszélyeztetve 
több száz, és ezer család meg-
élhetését, anyagi biztonságát, 
és jövőjét.

Dr. Fazekas Sándor törté-
nelmi léptékben gondolkod-
va fogalmazta meg mondani-
valóját ezen a demonstráci-
ón. Mint mondta, dédszüle-
ink pénze és munkája fekszik 
ebben a vasútban, amit azért 
hoztak létre, hogy összekösse 

A vasútbezárás ellen tüntettek

Biztonság, turizmus, 
egészséges életmód

November közepén befejeződött az útalapépítés a Jókai, a 
Nyár és a Dankó Pista utcák még burkolatlan szakaszain.

Influenza

Az új influenza ez év tava-
szától okozott megbetegedése-
ket az amerikai kontinensen, de 
már akkor sejthető volt, hogy vi-
lágméretű megjelenése csak idő 
kérdése. A nyáron, Péter-Pál kö-
rül az egészségügyi világszerve-
zet ún. pandémiás helyzetet ál-
lapított meg, s azt is nyilvánossá 
tette, hogy az új influenza vonat-
kozásában világjárvány kezdő-
dött. Magyarországon a nyár fo-
lyamán csak elszigetelt, s főként 
„importált” eseteket rögzítettek, 
s egészen november elejéig nem 
is jelentkezett erőteljesebben, bár 
Ukrajnában már ekkor tömeges 
méreteket öltött a megbetegedé-
sek száma. November közepé-
től már hazánkban is bezárt is-
kolák, óvodák, és a látogatási ti-
lalmat bevezető kórházak nagy 
száma jelzi az új influenza terje-
dését. Itt mifelénk, a karcagi kis-
térségben még nem jelentkezett 

az új típusú influenza – tudtuk 
meg dr. Borsos Anikó kistérségi 
tiszti főorvostól.

- Több meghűléses eset volt a 
város óvodáiban, de ezek 
a szezonális, meghűléses, 
megfázásos megbetege-
déseknek tekinthetők. 
A mintavételek során 
nem igazolódott, hogy 
bármelyik esetet is a 
H1N1, úgynevezett 
pandémiás influenza 
okozta volna. Ezért 
nem is volt szükség 
arra, hogy bármi-
féle bezárást, vagy 
egyéb intézkedést 
k e z d e m é ny e z -
zünk. A régió három me-
gyéjéből Szabolcs-Szatmár-Be-
reg határral szomszédos szaka-
szairól jelentették az első megbe-
tegedéseket. Nálunk viszont még 
nyugodt a helyzet.

- Országos jelenség, hogy egyre 
többen igénybe veszik a védőoltá-
sokat, a minisztérium pedig oltó-
pontokat jelöl ki. Itt lesz-e ilyen?

- Az oltóhelyek kialakítása fo-
lyamatban van, pontosab-

ban az erre való fel-
készülés a végéhez 
közeleg. Karcagon a 
Kátai Gábor Kórház 

épületében lesz az ol-
tópont. Az oltásért há-
romezer forintot kell 
fizetni.

A karcagi oltópont 
vezetésével megbízott 
dr. Oszlács Judit főor-
vostól megtudtuk, hogy 
a szervezés folyamatban 

van, előreláthatóan a jövő 
héttől várják a vakcina iránt ér-
deklődőket. A nyitva tartásról a 
Hírmondó következő számában 
adunk tudósítást.

Elek György

Jól emlékszem a Hortobá-
gyi Nemzeti Park itteni (dé-
li) fogadókapuja létesítése-
kor készült interjúkra, ami-
kor a szakemberek felhívták 
a figyelmet a nyugaton nagy 
népszerűségnek örvendő ke-
rékpáros turizmusra. Erre 
gondolva aztán a fogadókapu 
szolgáltatásai közé beillesz-
tették a biciklikölcsönzést, s 
a környék természeti értéke-
ihez vezető túraútvonalakat 

is jórészt a biciklizőknek állí-
tották össze. A kerékpáros tu-
rizmus nyilvánvaló jelét még-
is a naponta lakókocsival és 
biciklivel is felszerelt (főként 
német) turisták megjelené-
se mutatta. A ’80-as évektől 
fejleszteni kezdett, a Horto-
bággyal és a Nagykunsággal 
szomszédos Tisza-tó környé-
két például már „felszerelték” 
ezzel a lehetőséggel, a tó jobb 
és balpartját is kerékpárúton 
járhatjuk be. Igazuk volt te-
hát azoknak, akik a karcag-
bereki kerékpárút folytatását, 

a közlekedők biztonságát, az 
ökoturizmus kihasználását és 
az egészséges életmódot em-
legették. A két hete átadott út 
egyébként nem szorult reklá-
mozásra, amint járható lett, 
és levonultak a munkagépek, 
el is foglalták a kerékpáro-
sok. És nemcsak a madara-
si országútról elérhető mun-
kahelyekre, vagy Cserhátra 
igyekvők jelentek meg rajta, 
hanem sokan kigurultak Be-

rekbe is, gondolom könnyű 
szívvel hagyva ott a szörnyű-
ségesen rossz, ráadásul zsú-
folt és balesetveszélyes köves-
utat. Történik pedig mindez 
a mostani erős, borongós ősz 
közepén. Csak sejteni lehet a 
majdani nyári forgalmat. Lé-
vainé Kovács Róza tájfutó és 
természetjáró, aki tanárként 
is felfigyelt az új lehetőségre.

- Több szempontból is na-
gyon örültem-örültünk a be-

Folytatás a 4. oldalon Folytatás a 4. oldalon

Jövő héttől oltópont a kórházban
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Közéleti szilánkok
Nagy hűhók…
(avagy „mégis bunda a 

bunda?”)
Fölöttébb furcsa események tör-

téntek az elmúlt héten az európai 
futball világában, amiket a hazai írott 
és elektronikus sajtó meglehetősen 
homályosan tárt a közvélemény elé. 
Sokszor csak kullogva az események 
után. Nem mintha világrengető dol-
gok lennének ezek, ám mivel Euró-
pában, pontosabban az EU-ban tör-
téntek, tükröznek olyan általános 
morális szimptómákat is, amelyek 
nem csak a sportra (esetünkben a 
labdarúgásra), hanem az általános 
társadalmi viszonyokra is vonatkoz-
tathatóak.

Röviden: korrupciók, csalások, a 
pénz mindenhatósága, és a „részben 
kibontott igazságok” stb. Már több 
hete különféle híresztelések láttak 
napvilágot az interneten és egyes la-
pokban egy egész Európát behálózó 
fogadási csalássorozatról, amelyek 
focimérkőzésekkel függtek össze. A 
németországi bochumi ügyészség-
nek jutottak tudomására az ügyek, 
amelyek elindították a nyomozást 
,és már letartóztatások is történtek. 
Egyelőre viszont a Nemzeti Sport 
csak azt közölte, hogy csupán „ala-
pos gyanú” van arra nézve, hogy 200 
(?) futballmérkőzésen előre meg-
beszélt eredmények, vagy fogadás-
sal összefüggő események történ-
tek. (Már ez a „kerek szám” is elgon-
dolkodtató.) Ami még érdekesebb, a 
Bild c. lap tizenhárom magyar NB I-
es mérkőzést is említ, amit vizsgál-
nak, konkrétan az Újpest FC-t név 
szerint említve. (Ami azért  különös, 
mert éppen az Újpest produkált szin-
te a legtöbb papírformát. Vagy „az a 
gyanús, ami nem gyanús”?, hogy Ba-
csó Péter szellemes mondatát idéz-
zem a Tanú c. filmből.)

Ami viszont egyértelművé vált: 
Franciaország egy szabálytalanságot 
követő góllal került a jövő évi VB-
n résztvevő csapatok közé Írország-
gal szemben. Az UEFA elutasította az 
írek kérését, hogy megismételjék a 
mérkőzést, hiszen a francia szabály-
talankodó játékos (Henry) már köz-
vetlen a mérkőzés után elismerte a 
szabálytalanságát. Ám az UEFA azzal 
utasította el az írek kérelmét, prece-
dens értékű lenne; ezután sorra óv-
nának azok a csapatok, akik bírói té-
vedés miatt vesztettek. Szóval, elis-
merték az igazságot – mégsem kí-
sérelték meg, hogy érvényre jusson. 
(Ráadásul M. Platini, francia!) Pedig 
volt már ere példa; 2005-ben az Üz-
begisztán - Bahrein VB- selejtezőt bí-
rói tévedés miatt újrajátszották…

Szóval, kíváncsian várjuk a fejle-
ményeket – bár sokan tudjuk, bár-
mi is lesz a csalássorozat  kivizsgá-
lás utáni eredménye, ezred annyira 
nem fog fájni nekünk, mint az idei 
évi költségvetés elfogadása a parla-
mentben. De megtöltenek hasábo-
kat, internetes oldalakat ilyen –olyan 
hírekkel: elcsámcsoghatunk rajtuk kí-
nunkban…

- ács -

HÍREK
2009. december 1-jén (ked-

den) 16:30 órakor a karcagi 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ II. emeleti nagyter-
mében „SZIKFOLT” Foltvar-
ró Klub adventi kiállítása va-
lamint az Országos Csuhé és 
Szalmafonók Baráti Társasá-
ga Egyesület „Történetek a bib-
liából” című kiállítása nyílik.

A kiállítást megnyitja: Bol-
govics Andrásné, a Déryné 
Művelődés és Ifjúsági Központ 
mb. igazgatója. Közreműköd-
nek az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tanulói.

A kiállítás 2009. december 
8-ig munkanapokon 9-18 órá-
ig tekinthető meg.

Figyelem!
Tájékoztatjuk az érdeklő-

dő közönséget, hogy a Karcagi 
Nagykun Gazdakör 2009. de-
cember 5-i kezdettel A réti vi-
lágtól a belterjes gazdálkodásig 
címmel előadássorozatot hir-
det. A sorozat szakértői dr. Tó-
th Albert, és id. Hubai Imre. 
Az első előadás 2009. decem-
ber 5-én 17 órától kezdődik. 
Címe: A karcagi határ évszáza-
dai: a réttől a szántóföldig. Elő-
adó: Elek György helytörté-
nész. Helyszíne a Nimród Bi-
oszálloda konferenciaterme. 

A szervezők minden érdek-
lődőt szeretettel várnak

Papp Béla református lelkész 
életéről szóló dokumentum-
film készítéséhez keresek sze-
mélyeket és hiteles története-
ket. Várom azok jelentkezését 
is, akik rendelkeznek korabe-
li fényképekkel a gyülekezet-
ről és Papp Béláról. Kenyeres 
Gyula Tel.: 06/30-900-7520.

Falugazdász hírei

Kiegészítő nemzeti támogatások
A közelmúltban megjelent a 132/2009. X. 14. FVM rendelet, amely jogcímenként tartal-
mazza a kifizethető támogatások mértékét. 

Hízott bika támogatás bázis jogosultságként 56.000 Ft
Tejtámogatás bázis jogosultságként    8,30 Ft/l
Anyatehén tartós termeléshez kötötten  30.000 Ft
Anyatehén tartós bázisjogosultságon  18.000 Ft
Extenzifikációs szarvasmarhatartás bázisjogosultságként  18.500 Ft
Anyajuh tartás támogatás termeléshez kötötten    1.700 Ft
Juhtejet v. terméket előállító termelő jogosultságként    1.400 Ft
Kedvezőtlen adottságú területen anyajuh támogatás    1.600 Ft
Földhasználók EU-s támogatása  42.941,60/ha
Burley dohány termesztés termeléshez kötött 750.000 Ft
Burley dohány bázisjogosultságként 300.000 Ft
Virginiai dohány termesztés termeléshez kötött 940.000 Ft
Virginia dohány bázisjogosultságként 380.000 Ft
Héjas gyümölcsűek   32.000 Ft
Rizstermesztés termeléshez kötött   62.000 Ft
Rizstermesztés bázisjogosultságként   25.000 Ft

Ha bármely támogatási jogcímnél a bázisterület vagy állatlétszám változik, akkor túllépés 
következik be, így a támogatás összegénél visszaosztás történik.

Szőke Sándorné
falugazdász

Változott a gázolaj jövedéki adó vissza-
igénylés mértéke! 1 hektárra 97 liter igényel-
hető szántó és gyep esetében. A visszatérí-
tés mértéke június 30-ig 68 Ft/l, július 1-től 
72,40 Ft/l. A szolgáltatási számlára kérjük 
ráírni a beszerzés időpontját a visszaigénylés 
jogossága miatt. Az igénylés január 15-e után 
esedékes, 30 napnál nem régebbi földhaszná-
lati lapszemle szükséges. 

Az agrártámogatások előleg kifizetése 
megkezdődött. A tej „tap up” támogatást li-
terenként a termelő 8,30 forintot kapott. Ok-
tóber végén megkezdték az uniós területala-
pú kifizetését, egy hektárra 42.900 Ft. Ennek 
a 70 %-át fizették ki azon termelőknek, ahol 

a blokkba túligénylés nem volt. Az előző he-
tekben történt meg az adategyeztetés, amely 
blokkban feloldódott a túligénylés, azon ter-
melők folyamatosan kapják a támogatást. Ha 
valamely fizikai blokkban a túligénylés nem 
oldódott fel, ott újabb felmérés lesz.

Október 1-től megváltozott az őstermelés-
sel kapcsolatos ügyintézés. Az új ősterme-
lő igazolvány kiváltás, őstermelői igazolvány 
újítás, őstermelői igazolvány megszüntetés 
is 2.200 Ft-ba kerül, amelyet okmánybélyeg 
formájában kell fizetni. Minden őstermelői 
igazolvány iktatásra kerül, jelen időszakban 
Szolnokra visszük, ezért az igazolványt a kö-
vetkező hetén kapják meg a termelők.

Horgászok figyelem!
A Karcagi Nagykun HE 

kéri a felnőtt és gyermek 
tagjait, hogy a fogási nap-
lókat kitöltve és összesítve 
személyesen, illetve meg-
bízottjuk révén adják le az 
egyesület irodájában (Pár-
tok Háza), amiről írásos 
elismervényt kapnak és 
egy nyilatkozatot kell ki-
tölteniük, amit a jövő évi 
engedélyek kiváltásánál 
le kell adniuk az új jog-
szabály szerint. Ellenkező 
esetben 50 ezer Ft-ig bün-
tethetők!

Az iroda nyitva tartása: 
december 1-től január 5-ig 
minden kedden 15-18 órá-
ig. Tel.: 06/30-357-6722.

Vezetőség

Az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona 1988. októ-
ber 1-jén kezdte meg műkö-
dését. A szülői kezdeménye-
zésre életre hívott intézmény 
fontos feladatot kapott, hiszen 
az iskolából kikerülő gyerekek 
részére „nem volt megoldott a 
nappali felügyelet biztosítása, 
mivel a szülők aktív dolgozók 
voltak” - hívta fel a figyelmet 
az intézmény hiánypótló vol-
tára Kun Csilla, az ÉNO veze-
tője.

A napköziotthon megformá-
lásában a legelső szempontok 
között szerepelt, hogy családi-
as, otthonos légkört biztosítsa-
nak, és ezzel „egyfajta bizton-
ságot nyújtsanak” az idejárók 
részére. Fontos feladatnak te-
kintették, hogy az iskolában 
tanultakat szinten tartsák és 
lehetőség szerint tovább fej-
lesszék, ezért aztán a napközi 
otthon általános feladatai mel-
lett különböző foglalkozások-
kal, a képességek kibontakozá-
sát segítő tevékenységgel igye-
keztek és igyekeznek kiegészí-
teni a „szabadidő eltöltését”. 
„Az elmúlt 20 évben nagyon 
sok hasznos, színes, élmények-
ben gazdag programban ve-
hettek részt a napközi otthon 

tagjai – mondta a köszöntő-
ben a vezetőnő -, amelyet éves 
foglalkoztatási tervben igyek-
szünk összeállítani. A progra-
mokat tekintve kétlaki életet 
élünk, hiszen a nyári időszak-
ban a hangsúly a szabadban 
történő foglalkozásokra tevő-
dik, míg télen a benti progra-
moké a főszerep.” Természe-
tesen szép számmal voltak ki-
rándulások (Tiszaderzs, Tisza-
füred, Nyíregyháza, Debrecen, 
Budapest, Szolnok) és a fiata-
lok a Fogyatékkal Élők Megyei 
Sport- és Kulturális Napján is 
részt vettek.

Az 1988 októberi nyitáskor 
11 fő volt a taglétszám, a 2003-
2007. közötti időszakban 19-

20 fő látogatta a napközit. A 
létszám ma 15 fő. A gondozá-
si tevékenységet 2 fő szakkép-
zett gondozónő és 1 fő terápi-
ás munkatárs végzi. Az ÉNO 
1995-ben lett a Családsegítő 
és Gondozási Központ része, 
s 2008-ban kistérségi fenntar-
tásba került.

A november 19-ei kis ün-
nepségen a hivatalos megemlé-
kezés, majd a napközi lakóinak 
műsora után dr. Fazekas Sán-
dor köszöntötte az intézményt, 
s átadta az önkormányzat aján-
dékát, egy új hifi tornyot, majd 
az ünnepi torta felvágásával kí-
vánt további eredményes esz-
tendőket az ÉNO-nak.

Elek György 

Húsz éves az ÉNO
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Par la men ti Nap ló

Legelőször is egy kis ma-
gyarázat a parlamenti házi-
rendből: A következő év költ-
ségvetésének elfogadása há-
rom szavazási menettel tör-
ténik. Először a képviselők 
szavaznak a fő számokról, 
úgymint bevételi, kiadási fő-
összegek, minisztériumok tá-
mogatásai, adóbevételek. Ez 
egy jó hosszú szavazási me-
net, általában 8-10 órát is sza-
vazással tölt ilyenkor a Tisz-
telt Ház. Másodszor azok-
ról a javaslatokról szavazunk, 
amelyek a fő számokat már 
nem változtatják, de eldön-
tik, hogy a fő összegek ho-
gyan is álljanak elő. Például 
olyan módosításokról, hogy 
az egészségügyi minisztérium 
többet költsön tájékoztatás-
ra, kevesebbet informatikára, 
vagy a pénzügyminisztéri-
um spóroljon az íróeszközö-
kön, papíron, de vegyen még 
fel két takarítót. (A példák 
persze kitaláltak.) Ez a szava-
zás már rövidebb, hétfőn ép-
pen kétórás menet volt. Vé-
gül harmadszorra egy gomb-
nyomással jóváhagyjuk vagy 
elutasítjuk a költségvetési ja-
vaslat egészét, ennek ideje há-
rom perc, de ha van még egy 
kis vita, akkor sem több tíz-
nél.

Az olvasó így már érthe-
ti, mit is jelent, hogy hétfőn 
a második szakasz szavazá-
sát végeztük el, szavaztunk a 

reszliről, a maradékról. Ezek 
a javaslatok is komoly téte-
leket tudnak megmozgatni, 
de nagy galibát már nemigen 
okoznak. Hacsak nem…

Hacsak nem az történik, 
mint most! Hétfőn ugyan-
is néhány kormánypártból 
kiszavazó MSZP-képviselő 
meglepte a parlamentet, de 
legfőképp saját társait. A fe-
gyelmezett szavazás ugyan-
is egyszer csak megbomlott, 
megbomlott a szocialista egy-
ség. A gazdasági bizottság ja-
vaslatára – ilyen is van, nem-
csak képviselő nyújthat be ja-
vaslatot, hanem a bizottsá-
gok is – arról kellett szavazni, 
hogy a 2010-es költségvetés 
egy milliárd forint plusztá-
mogatást ad az M60-as sztrá-
da Pécs és Szentdénes közöt-
ti előkészítő munkáinak be-
fejezésére, ezt a pénzt lecsíp-
ve a gyorsforgalmi úthálózat 
11 milliárdos keretéből. Ezt a 
kormány nem javasolta elfo-
gadni, de a Ház 182 igen, 180 
nem és 2 tartózkodás mellett 
szavazott. Ez szavazat egyen-
lőséget jelent, ilyenkor a pul-
pituson ülő elnök szavaza-
ta dönt, így a szavazást ép-
pen vezető Lezsák Sándor 
igen szavazatával a javaslat 
„átment”. A 182 igen szava-
zat úgy jött össze, hogy a Fi-
desz mellett a KDNP képvi-
selői, 11 független honatya és 

21 szocialista politikus ment 
szembe a kabinet akaratával. 

Ezzel a szavazással egyéb-
ként a „baranyai szocialis-
ta lobbi” kilőtte a keleti or-
szágrész számára fontos ja-
vaslatot is. A Békés megyei 
MSZP-javaslat 3 milliárd fo-
rintot kívánt megcímkézni az 
M44-es autópálya Kecskemét 
és Békéscsaba közötti szaka-
sza előkészítő munkálatainak 
befejezésére, ez azonban kút-
ba esett, már nem lehetett ró-
la szavazni.

A reszli közé került még a 
Magyar Televízió (további 2,3 
milliárdot vontak el az intéz-
ménytől), az APEH dolgozó-
inak jutalma (ezt meghagy-
ták), ellenben egy milliárdot 
vettek el az egyetemektől, fő-
iskolásoktól is.  A szavazá-
sokkal 10 milliárd forint ván-
dorolt minisztériumokon be-
lül, egyik sorból a másikba, a 
fő számokat nem változtatva. 
A költségvetés zárószavazásá-
hoz értünk – ez lesz jövő hét-
főn -, de tisztán látni még leg-
alább olyan nehéz, mint ami-
lyen nehéz volt ma az esős, 
ködös Budapesten. Valószínű 
a Duna parti és Kossuth téri 
köd hamarabb és könnyebben 
eloszlik majd, mint a 2010-es 
költségvetést, azaz a jövő évi 
Magyarországot rejtő homály. 
Erre tavaszig még várni kell.

Varga Mihály

Reszli, avagy morzsák a maradékból

Teherautó az árok partján
November 20-án, 10 óra 

52 perckor kérték a segít-
ségünket a Bucsa és Füzes-
gyarmat közötti út 19. kilo-
méterszelvényéből, ahol egy 
IFA típusú tehergépkocsi az 
útról lecsúszott, majd az út 
menti árok meredek part-
ján, a felborulás határán, 
veszélyesen megdőlve állt 
meg, és forgalmi akadályt 
képezett. A beavatkozó tűz-
oltók visszavontatták a jár-
művet az úttestre.
Lakóépületre dőlt cseresz-
nyefa Berekfürdőben

November 21-én, 12 óra 
5 perckor kezdte meg a vo-
nulást egy gépjármű-fecs-
kendő Berekfürdőbe, ahol 
a Cserhát utcában egy cse-
resznyefa lakóépületre dőlt. 
A helyszínre érkező 2 tűzol-
tó mintegy negyedóra alatt 
motoros fűrész segítségével 
eltávolította a kidőlt fát.

Segítségnyújtás Püspökla-
dányban

November 22-én, 7 óra 19 
perckor kérték segítségün-
ket a püspökladányi tűz-
oltók, mivel Püspökladány 
belterületén tűzeset történt. 
A tűzesethez vonuló 5 tűz-
oltót kiérkezésük előtt má-
sik káresethez irányították, 
mivel Püspökladány belte-
rületén egy román nemzeti-
ségű személygépkocsi az út-
ról lesodródott, és 3 villany-
oszlopot kiborított. Az eset 
során személyi sérülés nem 
történt. A karcagi egység az 
áramtalanítást és az úttest 
letisztítását végezte el, illet-
ve megszüntette a forgalmi 
akadályt.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kg-
tpk címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

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.

Karácsonyi vásár
A Református Nőszövetség 

mindenkit szeretettel hív és 
vár a már hagyománnyá vált 
karácsonyi vásárára.

Vásár helye: Karcag, Rá-
kóczi út 3. (volt Leánykollé-
gium).

Időpontja: 2009. december 
4 (péntek) és 5. (szombat) 9-
16 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép ál-
lapotban) és minden egyéb 
olyan tárgyat szívesen foga-
dunk adományként, ame-
lyekre önnek már nincs szük-
séges, és jó szívvel felajánlja a 
vásárra.

Az adományokat 2009. de-
cember 2-án (szerdán) és 3-
án (csütörtökön) 9-16 óráig 
fogadjuk a vásár helyszínén.

A vásárból összegyűlt 
 összeget az idősek, egyedülál-
lók és rászorultak karácsonyi 
szeretetcsomagjára fordítjuk.

Református Nőszövetség 
elnöksége

Az egy éve újjászerveződött városi vegyeskar 2009. október 
24-én, Egerben nagy megmérettetésen vett részt. Az országos 
minősítési rendszerben „Arany Dicsérettel” fokozatra pályá-
zó kórus előadását a szakmailag elismert zsűri magasabb ka-
tegóriára jogosultnak értékelte, így „Fesztiválkórus” címmel 
térhetett haza az együttes. A minősítő műsor 2009. november 
28-án (szombaton) 10 órakor Karcagon is elhangzik a Művé-
szeti Iskola (Szabó J. u. 1.) Erkel-termében. Minden kedves ér-
deklődőt szeretettel vár Karcag Város Vegyeskara. 

Felhívás
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is 

megrendezi az Aranykapu Karácsonyi vásárt a Piaccsar-
nok Kertész József út felőli területén 2009. december 1. és 
31-e között. Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2009. no-
vember 30-ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon 
Asztalosné Csikós Ildikónál (Karcag, Villamos u. 109.), 
hogy mennyi területet igényelnének.

A megállapodás megkötése: folyamatosan.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás dí-

ját befizetni.
A hely kijelölése: 2009. november 30. (hétfő).

V. Ö. Városgondnoksága

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör és az ECHO 

TV közös rendezvényére, melynek címe:
„KORREKT-TÚRA”

Időpont: 2009. december 10. (csütörtök) 18:00 óra.
Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet

Karcag, Dózsa György út 5-7.
Előadók:

Széles Gábor
a Magyar Hírlap és az ECHO TV tulajdonosa

Bayer Zsolt
író, publicista
Varjú Frigyes

az ECHO TV Híradójának főszerkesztője
Házigazdák:

Varga Mihály
országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke

Dr. Fazekas Sándor
polgármester, országgyűlési képviselő

Az est háziasszonya:
Endrei Katalin

Nagykun Polgári Kör



4 2009. november 27.

Kunhalom Polgári Kör

Eltűnő tájértékeink
November 16-án Dr. Tóth 

Albert főiskolai tanár volt új-
ra a kör vendége. Eddigi nagy 
érdeklődéssel kísért előadá-
sai folytatásaként elkeseredett 
hangvételű lírai eszmefutta-
tást hallhattak a jelenlévők, 
amelyen érdemes tovább töp-
rengni. 

Miféle korban élünk? – 
hangzott a kérdés. Neve-
zik atomkornak, űrkorszak-
nak, az informatika korának, 
a globalizáció korának, és saj-
nos, az ökológiai krízis korá-
nak is, amely ma a világ egyik 
fő problémája. Az értékzava-
rok korában értetlen „érté-
kek” keletkeznek, évezredek 
hozadékai tűnnek el.

A kivetítő segítségével hí-
res emberek ideillő mondásait 
idézte az előadó. Dutka Ákos: 
Karácsonyi beszélgetés az 
Úr Jézussal 1923-ban c. vers-
ében e beteg, bolond világról 
ír. Szent-Györgyi Albert sze-
rint 1945-ben nagyon alapve-
tő hiba, válság van, az embe-
ri erkölcs, gondolkodás van 
válságban. Az emberek „őrült 
majomként viselkednek”. Túl-
éli-e ezt az emberiség? Balo-
gh János, túrkevén nevelke-
dett ökológus professzor, tró-
pusi expedícióin a világon az 
első között ismerte fel az öko-
lógiai válság veszélyeit, s fel-

emelte szavát „A megsebzett 
bolygó” védelmében. Linné 
rendszerében a Homo sapiens 
megfontolt, józan, okos, értel-
mes, bölcs, aki veszélybe nem 
rohan.

Hogyan él a mai elrontott 
világ elrontott embere? A túl-
fogyasztás és pazarlás mellett 
minden hatodik embernek 
nem jut tiszta víz. Földünk, ez 
a Sárgolyó zárt rendszer. A ve-
títőernyőn megjelenő ismert 
vadvirágok romantikája, a pi-
pacs, a búzavirág, a konkoly, 
az árvalányhaj, a víz munká-
ját őrző táj értékei eltűnőben 
vannak, az évezredekkel ez-
előtt keletkezett kunhalmo-
kat elhordták… Az előadó el-
gondolkoztató kérdéseire mi-
nél előbb kellene bölcs megol-
dást találnia a jövőért felelős 
mai kor emberének.

November 30-án, hétfőn 
fél hattól a Déryné MIK első 
emeleti termében Dénes Já-
nos, az Őfelsége a magyar nép 
című három kötetes mű szer-
zője lesz a kör vendége. Elő-
adásának címe: Igazságrobba-
nás – 1956. Belgiumi útjáról 
és Körömszakadtáig című új 
könyvéről is beszél az érdek-
lődőknek az előadó. Minden-
kit szeretettel vár a Kunhalom 
Polgári Kör!

V. Gy.

Varrós sikerek Nyíregyházán!

November 5-7-én  a Szakiskolai Fejlesztési Programban 
résztvevő iskolák tanulói számára  meghirdetett  tanulmányi 
verseny országos döntőjén vett részt iskolánk csapata. Társa-
dalom – jelenismeret: ”Közel s távol „ témakörben indultak, 
amiben első helyezést értek el.

Csapat tagjai: Kovács Norbert, Köleséri Sándor 10.c. osztá-
lyos tanuló és Fekete Miklós 9.e. osztályos tanuló .

Sikerükhöz gratulálunk.
Varró István SZKI nevelőtestülete és tanulói

Világjárók Klubja 
a Karcagi Ifjúsági 

Házban

Diavetítés
Németh Mihály és 

Kapocsi István
úti élményeiből.
Az est témája:

Tenerife és Írország
2009. november 27. 

(péntek)
19 óra

A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ
A Karcagi Református Egyházközség és a Karcagi Nagykun 

Református Általános Iskola tisztelettel meghívja a volt tanít-
ványokat, barátokat és minden kedves érdeklődőt a Magyar 
Imre Lajos református tanító munkásságának elismeréséül, 
születésének 130. évfordulójára rendezett megemlékező ün-
nepi istentiszteletre, majd a református általános iskola falán 
elhelyezett emléktábla avatására, tanterem névadójára.

Időpont: 2009. november 29. (vasárnap) 1000 óra
Helyszín: Református Nagytemplom, majd ezt követően a 

református általános iskola.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
A szervezők nevében: 

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

a környező településeket és az 
itt élő embereket. Ezzel jelen-
tősen hozzájárultak az elmúlt 
több mint 110 évben a tér-
ség dinamikusabb fejlődésé-
hez. Nem csak a teherfuvaro-
zást, de a személyszállítást is 
mai napig sokan veszik igény-
be ezen a vonalon. Hozzá tet-

te, hogy képviselők, politiku-
sok egy-egy elhamarkodott, 
vagy adott esetben rossz és fe-
lelőtlen döntése sokszor oko-
zott már vissza nem fordítha-
tó hibákat, károkat. 

Utalt arra, hogy valamikor 
Karcag városa is egy ilyen fe-
lelőtlenség miatt veszítette el a 
helyben működő törvényszé-
ket, és erre hosszú évtizedek 

múlva is emlékeztek az itt élő 
emberek. Arra kérte az tün-
tetőket, hogy ne felejtsék el, 
hogy ha bezárják a 103-as vo-
nalat, azért elsősorban Gyur-
csány Ferenc, Bajnai Gordon, 
és mint – a vasút megmenté-
se ügyében semmit sem tévő – 
kormánytag, dr. Vadai Ágnes 
is felelős.

Cselényi Csaba

A hírek szerint a teherfuvarozás a 
vasútvonal bezárása után még ad-
dig biztosítva lenne, amíg a 4-es fő-
út kisújszállási elkerülő szakaszához 
szükséges útalap anyagát leszállítják, 
de aztán az is megszűnik a vonalon. 
Kérdés, hogy mikor kerülhet sor, pél-
dául a Madarasra vezető összekötő út 
beígért teljes felújítására?

 Az ősz elején írtunk arról, hogy 
Kunmadaras felől már megkezdték 
a kátyúzást, azonban Berekfürdőnél 
ez abba is maradt – nem fejezték be 
Karcagig. (És ez mindössze kátyúzás 
volt.)

Kérdés az is, hogy mi lesz ezzel az út-
szakasszal, ha pusztán a vasúti személyszál-
lítást kiváltandó plusz buszjáratokat bein-
dítják? Mi lesz a Karcagon átvezető, nagy 

forgalmú, igencsak rossz állapotban lévő ál-
lami utakkal? Számos helyen már így is 15-
20 centiméteres, néhány helyen még ennél is 
mélyebb gödrök veszélyeztetik az arra köz-
lekedőket.

Folytatás az 1. oldalról

A vasútbezárás ellen tüntettek

Ami még hozzátartozik

reki kerékpárútnak. Amikor 
egy-egy osztállyal kerékpár-
túrát szerveztem, félelmetes 
volt az út hazafelé. Az autós 
forgalom egyáltalán nem volt 
figyelemmel arra, hogy az 
úton egy fegyelmezetten köz-
lekedő gyerekcsapat halad. 
Úgy robogtak el mellettünk, 
csoda, hogy nem lett baleset. 
Ilyen szempontból nagyon 
hasznos lesz, mert (egyelőre) 
legalább Berekfürdőbe biz-
tonságosan ki tudunk kere-
kezni a gyerekekkel. A tájfu-
tás szempontjából is nagy se-
gítség lesz az út. A téli kerék-
páros edzéseket itt tarthatjuk 
majd.

Bosnyák Imrének kedvelt 
közlekedési eszköze a bicikli. 

Innen van, hogy a kerékpár-
utak adta előnyökre is odafi-
gyel.

- A ’90-es években sajnos 
Karcag kimaradt az országos 
kerékpárút hálózat fejlesztés-
éből, de az önkormányzat tá-
mogatta ezt. Alapítvány léte-
sült, többek között erre a cél-
ra, és a lehetőségeket is figye-
lemmel kísérték. Turisztikai 
szempontból nagyon fontos-
nak tartom ezt az utat. Lát-
hatjuk, hogy a külföldi tu-
risták, még az idősebbek is, 
nagy kirándulásokat tesznek 
kerékpárral, de biciklivel jár-
nak be a Berekből az itteni 
nagy áruházakba vásárolni, 
várost nézni. A karcag-mada-
rasi út kritikán aluli állapot-
ban van, a kerékpárosoknak 
járhatatlan és balesetveszé-

lyes, mindenképpen nagyon 
jó dolog tehát a kerékárút. Én 
már akkor végig mentem raj-
ta, mikor még nem készült el 
teljesen, és már akkor több 
biciklissel találkoztam. Nyu-
godtan, egyenletes tempó-
val egy félóra alatt kinn van 
az ember a Berekben. Később 
jó lenne majd, ha a Tisza-tó, 
és a Hortobágy felé, például a 
Zádor-híd érintésével Ágotá-
ig is kiépítenék.

A végén csak meg kell em-
líteni, hogy a veszélyforrást 
csökkentő kerékpárutat az 
autósok, gépkocsivezetők is 
elégedetten vették tudomá-
sul. Jó lenne, ha a sokhasznú 
létesítmény építése a közeljö-
vőben tovább folytatódna.

Elek György 

Biztonság, turizmus, egészséges életmód

2008. december 13-án (vasárnap) 18 órától a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti nagy-

termében
KARCAG VÁROS VEGYESKARA

ADVENTI HANGVERSENYE
Vendégkórus: 

Egressy Béni Vegyeskar  Szepsi, Szlovákia
A belépés díjtalan!

Folytatás az 1. oldalról
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Visszatérve a II. B osztályhoz 
és Kató néni elhivatottságához: 
a magyaróráinkat még heti két 
ún. olvasóórával is „kiegészí-
tette”. És hogy azok a foglalko-
zások, amelyeken a kötelező ol-
vasmányokat közösen olvastuk 
el/fel, mennyire nem voltak el-
viselhetetlenek, és hogy Kató 
néni – miközben szelíd „erő-
szakkal” terelgetett bennün-
ket a szépirodalom mezején – 
mennyire ismerte, sőt megér-
tette a diákok lelkét, még azo-
két is, akik időnként valamiféle 
ürüggyel „el-elkéredzkedtek” 
az óráról, azt egy általa – 1961. 
december 17-én – írt, humo-
ros vers is bizonyítja. (Ekkor 
már harmadikosok voltunk, és 
ha jól emlékszem, egy osztály-
klubdélutánon hangzott el.) 
Ízelítőként következzen most 
néhány sor belőle: „(…) Hét-
ről hétre, hóról hóra, minden 
hétfőn, pénteken, / Olvasóórá-
tól zajos a második b. / tante-
rem. / Hamlet, Tartuffe, Tempe-
fői és a nagy Veszedelem, / Sze-
rezői alatt forog sűrűn a szűk 
sírverem. / Ó, mert néha bor-
zalom azt még ki is mondani: 
/ Rosencrantz és Guildenstern 
szavakat kell ejteni. / Meg is un-
ja hamarosan az ablaki padosz-
lop, / S egykettőre, mint a fel-
hő, hamarosan szétfoszlott. (…) 
Jó, hogy nem lát Kató néni fa-
lon át és légen át, / Nem láthat-
ja ezt a remek, lendületes, nagy 
csatát. / Azt mondaná tán ma-
gában: milyen remek csatárok, / 
De nem mondja, mert nem lát-

ja, és szállnak a sóhajok: / Iro-
dalom, irodalom, annak is a 
régije, / De elfogyott – Kossu-
th Lajos – ennek is regimentje!” 
(A verset elektronikus levélben 
– általa begépelve – Cséti Im-
re osztálytársam küldte el ne-
kem 2008-ban, s azt is tudatta 
velem, hogy Csőreg Róza – saj-
nos már elhunyt – osztálytárs-
nőnk őrizte meg számunkra.) 
Természetesen – az időnkén-
ti csínyek ellenére is – az egész 
osztály tisztában volt azzal (sőt 
utólag hálás is volt érte), hogy 
minden, amit tesz, a mi érde-
künkben történik. (Én példá-
ul remekül tudtam „hasznosí-
tani” az érettségire és a felvé-
telire, sőt később –  tanárként 
– az órákra történő felkészülé-
seim során is  nemcsak az iro-
dalomfüzeteimben és az olva-
sónaplómban közösen rögzített 
műbemutatásokat, hanem azt a 
„rengeteg”, a nyelvtanfüzeteim-
ben található idézet-példamon-
datot is, amiket annak idején 
Kató néni az órákon diktált le, 
és együtt  elemeztünk.) Ezért 
nem véletlen, hogy az érettsé-
gi találkozóinkon mindig sze-
retetteljesen, no és persze hu-
morral idézzük fel alakját, hi-
szen az osztályfőnökünk mel-
lett ő volt az a tanárunk, aki 
a legtöbbet törődött velünk. S 
hogy mennyire hozzánk tar-
tozott, azt többek között egy, 
a ballagásunk napján az isko-
la udvarán készített fénykép is 
bizonyítja: az osztályunkból ti-
zenkilencen vesszük körül de-

rűsen mosolygó tanárnőnket. 
De nem csak az érettségi talál-
kozóinkon történő „emlegeté-
se” töltötte el örömmel. „Kar-
cagi szereplésedről több oldalról 
is értesültem, és boldog voltam, 
hogy hajdani kiváló tanítvá-
nyom most is sikerrel szerepelt. 
Köszönöm, hogy megemlítet-
tél. Jólesett”- írta 1986. novem-
ber 2-án. (Ez a bizonyos kar-
cagi fellépésem 1986. október 
3-án volt, amikor is a gimná-
zium akkori igazgatónője, Sza-
lainé Kegyes Margit meghívá-
sának eleget téve a művelődési 
ház emeleti dísztermében me-
sélhettem a diákéveimről, az 
életem alakulásáról – humo-
reszkjeimmel fűszerezve. Kü-
lönös érzés volt azon a szín-
padon állnom, amelyen 1962. 
március 29-én Jeanne Marie 
Darré francia zongoraművész-
nő estjét Kató néni konferál-
ta, én pedig – Fábián Katalin 
kollégiumi társammal együtt 
– az ajándékot adtam át.) S mi-
lyen boldoggá tette volna, ha 
még megérhette volna: 1999 ta-
vaszán – a polgári kör meghí-
vásának íróként eleget téve – a 
karcagi városi könyvtárban fel-
olvastam az Alma Mater című 
visszaemlékezésemet (Körmen-
di Lajos szerkesztő jóvoltából a 
Karcagi Kalendárium 2000. évi 
számában jelent meg), amely-
nek a Szerencsecsillagaim cí-
mű fejezetében többek között 
arról is írtam, hogy Kató néni 
személyének varázsa mennyi-
re fontos szerepet játszott  sor-

som alakulásában. De nemcsak 
mi nem felejtettük el őt, hanem 
ő sem minket. „Végtelenül saj-
nálom, hogy nem tudtam ha-
marabb érettségi találkozótok-
ról, amelyre holnap kerül sor. 
Bármilyen nehezemre esik is az 
írás, megerőltettem volna ma-
gam, és idejében küldtem vol-
na pár sort a kedves osztálynak, 
amely egyike volt legsikeresebb 
tanítványaim együttesének.(…) 
Nagyon szeretnélek látni mind-
egyikőtöket. Talán készült egy 
felvétel. Ha igen, és hozzá tud-
nál jutni egy felesleges példány-
hoz, hálás lennék érte”- írta 
1983. szeptember 9-én kelt le-
velében. És még egy – de már 
csak velem kapcsolatos – idé-
zet: „Úgy szeretnélek egy titkos 
ablakon át meghallgatni: ho-
gyan tanítasz? Gondolom, hogy 
nagyon szeretnek a tanítványa-
id, és ugyanúgy beléjük tudod 
oltani az irodalom szeretetét, 
mint ahogyan én igyekeztem 
tenni. Sőt jobban, mert fiatal 
vagy, közelebb tanítványaid-
hoz korban, szellemben, megér-
tésben, mint öreg nénéd”- 1974. 
április 17.  

Természetesen még folytat-
hatnám az emlékepizódok és 
a levélrészletek sorát, de re-
ménykedem abban, hogy az 
eddig elmondottak is megérez-
tetik, milyen kiváló személyi-
ség volt az 1910-ben Karcagon 
– a karcagi református gimná-
zium egykori igazgatójának, 
Horváth Ferencnek és felesé-
gének, Bányai Graciánának, 
a polgári leányiskola egyko-
ri igazgatójának gyermekeként 
– született és 1992-ben az ohi-
ói Clevelandben elhunyt, gim-
náziumi magyartanárnőm: 
Beniczky Ádámné, akinek az 
amerikai tevékenységéről egy 

– Clevelandből küldött – nek-
rológban a következő mélta-
tó sorokat olvashattuk: „1964-
ben érkezett férjéhez Cleve-
land városába, ahol a Western 
Reserve Egyetemen, majd Salt 
Lake City egyetemén folytatott 
tanulmányai befejezése után 
középiskolai francia szakos ta-
nárként, majd mint könyvtáros 
dolgozott városunkban. Bekap-
csolódott a magyar közművelő-
dési életbe. Sok értékes szakelő-
adást tartott, és mint a cleve-
landi Magyar Társaság irodal-
mi elnöke, az Árpád Akadémia 
tagja, számos magas színvona-
lú irodalmi estet rendezett. Ne-
vét megbecsültté tették a cleve-
landi szabadegyetemen tartott 
előadásai is. Negyedszázados 
kulturális közéleti tevékenysége 
ebben a nagyvárosban és Ame-
rika-szerte ismertté tette nevét, 
de az amerikaiak felé is megbe-
csülést szerzett a magyarság hí-
rének. Szegényebbek lettünk, 
mert egy tehetséges előadó, ren-
dező, tudományos munkatárs, 
jó feleség, szívélyes vendéglá-
tó magyar nagyasszony hagy-
ta itt férjét, Ádámot, sok barát-
ját, tisztelőjét, honfitársait Ma-
gyarországon és az emigráció-
ban.” (P. G.: Beniczky Ádámné 
szül. Horváth Katalin, Kunha-
lom, 1992. október 22., 11. ol-
dal) S miközben szomorúság-
gal tölt el, hogy az után a bizo-
nyos – 1963. évi – karcagi láto-
gatásom után már soha többé 
nem találkozhattunk, hogy 
már nem érhette meg a három 
önálló kötetem megjelenését, 
végtelenül boldog is vagyok, 
mert élt egyszer egy nagysze-
rű, mindenütt  helytálló Ta-
nárnő, akit bármennyi időre, 
bárhová vetett is a sors, akinek 
én a tanítványa lehettem.

Bagi Aranka

Emlékezés egy nagyszerű tanáregyéniségre: 
Beniczky Ádámné tanárnőre (2. rész)

Karácsony előtt a lakást hangulatos és szí-
nes ruhába öltöztetjük.

Az ünnephez az adventi koszorú, a gyer-
tya, a fényfüzér, a karácsonyi jelképekkel 
díszített kiegészítők és az aprósütemények 
szinte elengedhetetlenül hozzátartoznak. 
Ha nem szeretnénk, hogy túl sokba kerül-
jön, akkor próbáljunk meg minél több dol-
got magunk elkészíteni.

Sétánk során gyűjthetünk tobozokat, ága-
kat, örökzöldeket, száríthatunk gyümölcsö-
ket.

Most egy szolidan elegáns adventi ko-
szorút szeretnék bemutatni.

Sok fenyőből, szárított gyümölcsből és vi-
rágokból, gyertyákból, matt és csillogó ki-
egészítőkből készült ez a kompozíció. A szí-
neket és tartozékait egyéni ízlésünknek 
megfelelően válogathatjuk össze. Természe-
tesen léteznek a klasszikus karácsonyi szí-
nek, mint pl. a zöld, piros és arany, de ma-
napság már itt is a divat „diktál”. Minden 
évben akadnak trendi árnyalatok, de ez csak 
ötletet adjon és ne befolyásoljon minket. 
Mindenki saját ízlésvilágának megfelelő dí-
szeket válasszon.

Szeretet teljes adventi várakozást kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

Szeptember végén óriási meg-
lepetés érte óvodánkat. A Jó-
kai Úti Óvoda óvodásai, szülői 
és az óvodában dolgozók meg-
hívást kaptunk a Művészetek 
Palotájába október 25-én egész 
napos óvodásoknak összeállí-
tott műsorra. Ötven ember uta-
zását, ebédeltetését jelentette a 
meghívás teljesen ingyenesen.

Izgalommal és várakozás-
sal teli hetek alatt összegyűlt az 
utazni és tartalmas programot 
átélni vágyók tábora. Vasárnap 
hajnalban izgalommal teli csil-
logó szemű gyereksereg és szü-
lők várták az indulást a Jókai 
Úti Óvoda előtt. Nagyon ké-
nyelmes, minden igényt kielégí-
tő buszon 10 óra előtt Budapes-
ten voltunk. Már az épület lát-
ványa és a csodálatos környezet 
is lenyűgözött mindannyiunkat, 
hát még ami bent várt! Szom-
bathely városa mutatkozott be 
ezen a napon mindenféle gyer-
mekeknek való programmal. 
Láthattunk vasi lakodalmast, 
olyan bábelőadásokat, ame-

lyek alatt a gyermekek szájtát-
va, hangosan kacagva élvez-
ték az eddig még nem látott bá-
bozási technikát. Márton-na-
pi ludas próbákon teljesíthették 
a mulatságosabbnál mulatsá-
gosabb ügyességi feladatokat. 
Olyan kézműves foglalkozáso-
kon vehettünk részt, amelyek 
még a több évtizede dolgozó, 
gyakorlott óvónőknek is tudott 
újat adni. A nap végére egy-egy 
szülő és gyermek alig tudta már 
fogni az elkészített alkotásokat. 
Az ebédet egy csodálatos étte-
remben fogyaszthattuk el és ez 
is sok gyermeknek az újdonság 
erejével hatott. Az élményekkel 
teli csapat nótázva, énekelve, az 
átélt csodákat sorolva, csöppet 
sem pihenve ért haza. 

Köszönjük Szarka László-
né igazgatónő szervezését. Kö-
szönjük Szombathely! Köszön-
jük Művészetek Palotája!

Jókai Úti Óvoda gyermekei, 
szülői és dolgozói nevében

Romhányi Sándorné
tagintézmény vezető

Egy gyönyörű nap a Művészetek Palotájában Hangulatos adventi időszak 
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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

Karcag város igényes szóra-
kozás iránt érdeklődő lakói 
immár közel húsz éve büsz-
kélkedhetnek a város or-
szágosan, illetve határain-
kon túl is ismert szimfoni-
kus zenekarával. Évről évre, 
a hallgatók igényét is maxi-
málisan figyelembe vevő 
koncertjeikkel, opera ke-
resztmetszettel, daljátékkal, 
zenekari esttel kellemes ki-
kapcsolódást nyújtanak a 
hallgatóságnak, a zenekar 
munkáját napról napra kö-
vető zenerajongóknak.

Most is, mint eddig sok 
alkalommal, elgondolkod-
tam a hangverseny után, 
próbáltam összegezni mind-
azt, ami egy ilyen alkalom-
mal felötlik a hallgatóban, 
egy olyan hallgatóban, aki 
talán a „komolyabb” zené-
vel került kapcsolatba éle-
te során, hiszen a családja, a 
munkája, a környezete mind 
ezt erősítette.

Az összegzés ezek ellenére 
nagyon kellemes eredményt 
hozott. Mit is jelentett ez az 
este?

A mai este mintha a szép, 
szinte tavaszt idéző időjá-
rást követte volna. Önkénte-
lenül is a tánc varázsa kerí-
tett hatalmában bennünket, 
hallgatókat, amikor egymás 
után hangzottak fel a nem-
zeti múltunkat idéző tán-
cok, a zenében itt már meg-
valósuló „jó szomszédi vi-
szony” mellett a legnépsze-
rűbb szórakoztató „könnyű” 
komolyzenék.

Örömmel tapasztal-
tam, hogy a zenekar jogo-
san büszkélkedhet a „’törzs-
gárdával”, a zenét nem csak 
szerető, hanem művelő mu-
zsikusokkal. A példaértékű 
hűség a város zenekarához 
azt mutatja, hogy nem csak 
kérni kell, hanem adni is, ki 
mivel képes hozzájárulni a 
város kulturális színvonalá-
nak emeléséhez. Kiemelke-
dő e téren a zeneiskola taná-
rai jelentős részének mun-
kája. Mert nem csak a saját 
„feladatukat” egy-egy cso-
dálatos klarinét, fuvola, he-
gedű, kürtszólóval kápráz-
tatták el a hallgatóságot, ha-
nem az ő munkájukat dicsé-
ri a zenekar tagjai között a 
tanítványok sora, akik nem 
lettek zenészek, de a zene-
szeretetet örökre megkedve-
lő műkedvelő zenész, akik a 
szabad idejüket áldozzák a 
zene művelésére, ami örökre 
örömforrássá vált számukra. 
Ezek a momentumok nagy-
ban hozzájárultak az est va-
rázsához.

Külön megtisztelő, jó ér-
zés volt látni az esten Kézdi 
Zoltán Pál karmester urat, 
akinek a keze alatt fejlődött, 
nőtte ki magát a karcagi ze-
nét szerető baráti társaság-
ból, a Puszta Szalon Zene-
karból a szimfonikus zene-
kar, aki tizenkét évig kivá-
ló szakmai felkészültséggel 
irányította az együttest. 

Mielőtt a felcsendülő mu-
zsikáról, a varázslatosan 
szépen felhangzó dallamok-
ról néhány gondolatot ír-
nék, úgy gondolom, a leg-
fontosabb a zenekar fenn-
maradását, fenntartását biz-
tosító háttérről szóljak. Ez a 
mai gazdasági körülmények 
között kiemelt hangsúlyt je-
lent!

Hiába lenne a zenét mű-
velni is szerető közösség, 
az igény a hallgatóság ré-
széről, ha nem lenne egy 
olyan szemlélet a város ve-
zetésében, hogy ha nehéz is 
a fenntartáshoz az anyagi 
hátteret biztosítani, de fon-
tos, mert nem lehet, hogy az 
értékek elvesszenek, és ez a 
zenekar igen is érték! A vá-
ros vezetői, országgyűlé-
si képviselője minden alka-
lommal, személyes jelenlé-
tével is megtiszteli koncert-
jeiket, s ha valami akadály 
közbejön, mert fontos a szá-
mukra ez a kultúrát közve-
títő közösség, jelzik távollé-
tüknek okát.

Köszönjük, mi zenét sze-
rető hallgatók, azt hiszem, 
valamennyi muzsikus véle-
ményét is tolmácsolhatom!

Ügyes megoldás volt ez al-
kalommal a nyilvános főpró-
ba megszervezése, ami lehe-
tőséget adott a zenét tanuló 
gyerekek koncert élményhez 
jutásához. Különösen fontos 
ez a jövő hangverseny láto-
gató közönségének kineve-
lése szempontjából.

 A koncert első műsorszá-
ma Rossini: Olasz nő Algír-
ban c. nyitány volt, amely 
önálló darabokként is nagy-
szerű, élvezetes, alkalmas. 
a közönség hangulatának 
megalapozására, hangver-
senydarabként is gyakran 
hallani a hangversenyter-
mekben, remekmű , hihe-
tetlenül szórakoztató. A ze-
nekar megérezve mindezt, 
megteremtette a kiváló kar-
mester irányításával a han-
gulatot

A hangverseny folytatá-
sa változatos volt, a műsor-
számok jellemzője minden 
esetben a koncert címében 
foglaltak. A közönség, bár 
más alkalommal többen szo-

kunk lenni!, hálásan fogadta 
a változatos műsort, hiszen 
ismerős dallamok hangzot-
tak fel, s a közönség lábait 
figyelve bizony gyakran lát-
tam a táncritmusok „kido-
bogását”.

A tapsok, a hallgatóság 
kedvenc számainál vastaps-
sá váltak, így például a ke-
ringő koronázatlan kirá-
lyának, Johann Sraussnak a 
művei kapcsán.

A koncert utolsó számai-
val követte a hagyományo-
kat. Strauss: Radetzky Mar-
sch és Éljen a magyar! pol-
kája nagy közönségsikert 
aratott. A hallgatóság a már 
megszokott tapsos bekap-
csolódása az induló vissza-
térő részleteiben bizonyítot-
ta, hogy nem mindennapi 
esemény volt ez a koncert.

Mit jelentett ez az es-
te? Felteszem még egyszer a 
kérdést. 

- A hallgatóságnak - akik 
közül elmondhatjuk, hogy 
rendszeres hallgatói a szim-
fonikus zenekar koncert-
jeinek- kellemes estét, ki-
kapcsolódást, esztétikai él-
ményt.

- A zenekar tagjainak jól-
eső érzést a sikeres szerep-
lés után.  

- A zenekar alapítóinak, 
mindennapok „közkatoná-
inak”, a szervezőknek a ze-
nekar sikeres szereplése fe-
letti örömet. Elfelejtették 
azt a sok, gyakran bosszan-
tó eseményt, amit csak egy 
ilyen szép élmény tud felej-
tetni. Köszönet érte!

Végül, de nem utolsó sor-
ban szeretném kiemelni az 
est karnagyának kiváló tel-
jesítményét. Pazár István 
méltón országos hírű kar-
nagy, ezt bizonyították a 
mai produkciók is. Kiváló 
stílusérzékkel, ragyogó mű-
sorpolitikai koncepciójával 
minden alkalommal elbűvö-
li a hallgatóságot. Remélem, 
reméljük, hogy még soká-
ig élvezhetjük odaadó szak-
mailag kiemelkedő munkája 
eredményét!

 Bízom benne, nem kell 
sokáig várnia a folytatásra, 
hogy újabb, szép élményeket 
adó koncertekkel kedves-
kedjen a zenekar a város és 
az ország más területein és a 
határokon túl is a zene ked-
velőinek.

 További szép sikereket, 
eredményekben, sikerekben 
gazdag 2010. évet kívánok!

Kovács Andrásné
ny. igazgató

Gondolatok a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar novemberi koncertjéről

Közhasznúsági jelentés 2008.
Magyar Nóta és Dal Alapítvány

(5300 Karcag, Szt. István sgt. 26.)
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke 150.000 Ft - 

Szja 1%-ából származó jövedelem nem volt -, mely összeget a VIII. Tiszán-
túli Nótástalálkozó, a Tisza-tavi Hal és Pusztai Ételek Fesztivál megszerve-
zésére és lebonyolítására, a X. Karcagi Birkafőző Verseny nótaműsorának 
költségfinanszírozására, valamint működési költségeinkre fordítottunk.

Az Alapítvány 2008. évi alaptevékenységből származó bevétele 
1.216.000 Ft, alapítványi támogatásokból befolyt összege 150.000 Ft, ki-
adása 1.535.000 Ft, így pénzügyi és tárgyévi eredménye -169.000 Ft volt. 
Fizetendő társasági adó nem volt. A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást a 2008. évi könyvelési összesítő támasztja alá. Cél szerinti jut-
tatások nem voltak. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyúj-
tott juttatás nem volt.

A Magyar Nóta és Dal Alapítvány bevételének jelentős részét az alapte-
vékenységbe tartozó szolgáltatásból befolyt összeg adta. Így pld. Karca-
gon a birkafőző verseny nótaműsorának bevétele, valamint Tiszafüreden 
a Tiszántúli Nótástalálkozó és a Tisza-tavi Hal és Pusztai Ételek Fesztivál 
megszervezésének és lebonyolításának az ellenértéke, továbbá megren-
delt kisebb műsorokból származó jövedelmek tették ki bevételeink nagy 
hányadát. A többi bevételhez alapítványi támogatás formájában jutot-
tunk, mely a MSZSZ EJI támogatási alapjából képződött. 

A kiadás zömében a vásárolt szolgáltatásokra, fellépési díjakra, bérle-
ti díjakra, hirdetés, reklám, dekorációs, nyomda, stb. költségekre fordító-
dott. A kiadások kisebb részét irodaszerre, bankköltségekre fordítottuk. A 
beszámolót a könyvelési napló és a könyvelési összesítő támasztja alá.

Kolostyák Gyula
kuratóriumi elnök
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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.

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.

Összeköltözőknek, nagy család-
nak kiválóan alkalmas sok helyi-
ségből álló családi ház gáz + 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, konvek-
toros családi ház sürgősen eladó. 
U.itt cefre van eladó. Tel.: 59/400-
802 (reggel 8-ig, délben, 18 h. 
után).

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

Karcagon téglából épült kisebb tí-
pusú, teljes közműves kertes ház 
eladó. Bontás nélküli építkezés 
megoldható. Érd.: Kg., Apavári ut-
ca 21. Tel.: 06/70-273-7268.

Garázs kiadó a Kaiser étteremnél. 
Tel.: 06/30-259-7124.

Karcagon felújítandó kertes ház 
eladó vagy értékegyeztetéssel tár-
sasházi vagy szolnoki lakásra cse-
rélném. Tel.: 06/70-395-5263.

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.

Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda el-
adó. Tel.: 06/30-403-6062.

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

„Hull a fának a levele” később meg 
a hópihe. Mindkettőre felkészül-
het erős kötésű cirok- és vessző-
seprűimmel. Kapható a karcagi pi-
acokon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.

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.

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.

Mosógép, centrifuga, 28-as és 26-
os kerékpár, Camping kerékpár el-
adó. Tel.: 59/314-892.

Vásárolnék régi faragott kapufél-
fát; 1950 előtti pléh ülőfürdőt és 
fürdőkádat; 1965 előtti zománc 
lemezfürdőkádat; 2,5 m-nél hos-
szabb lemezelt tetejű asztalokat; 
régi sokfiókos bolti ill. gyógyszer-
tári pultokat; bekötött üvegeket 
50 l-ig. Tel.: 06/30-963-5073.

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

200 l-es műanyag hordó; hordoz-
ható csempekályha eladó. Tel.: 
59/312-679.

Sony Ericsson kártyafüggetlen 
telefon; franciaágyak; dohányzó 
asztal; bárszekrény; székek; fote-
lok; 40 db dupla üvegezésű ab-
lakszárny; bontott személygép-
kocsi alkatrészek; Samara új kor-
mánymű eladók, cserélhetők 
hízóra, szárnyasokra. Tel.: 06/20-
318-0875.

Jó állapotban lévő számítógép 
asztal bőrfotellal és 1 db egy éves 
72 cm-es színes televízió eladó. 
Tel.: 06/30-519-4455.

ELEGANT DIVAT ajánlata. AKCIÓ: 
10-50 %! Kosztümök, blézerek, 
nadrágok, szoknyák, felsők, topok, 
stólák, bolerók, táskák, bizsuk, fe-
hérneműk, harisnyák. Nyitva: 9 – 
12-ig, 14 – 17 óráig, szombaton 9 
– 12 óráig. Várom kedves vásár-
lóimat. Minden vevőm ajándékot 
kap. Karcag, Eötvös u. 10. sz.

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendel-
kező 12 hetes sziámi cicák eladók. 
Tel.: 06/70-397-9127.

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

Állás
52 éves rokkantnyugdíjas B-C-D-E 
kategóriájú jogosítvánnyal mun-
kát vállalna közepes kategóri-
ájú autóra, alkalmanként is. Tel.: 
06/70-278-7585.

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.

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

Eladó Java Babetta 207 ill. 210. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

TO MOBIL
TELEFONKERESKEDÉS

HASZNÁLT TELEFONOK 
ADÁS-VÉTELE

Kiegészítők és tartozékok

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

Megyei Serdülő Leány 
Bajnokság

A serdülő lányok is megkezd-
ték szereplésüket a megyei bajnok-
ságban, ahol megyén kívüli csapa-
tok is részt vesznek. Az első forduló 
Karcagon, a második Mezőberény-
ben került megrendezésre. Emellett 
a serdülő fiú bajnokságban is szere-
pelnek a lányok. 

Karcagi SE – Kisújszállási SE 36-
28 (12-6, 7-6, 12-8, 5-8)

Rácz L. (5), Kerekes H. (6), Lócsi 
En., Lócsi Er. (6), Székely A., Kabai 
D., Lippai A., Szabó K. (4), Regényi 
Zs. (2), Fehér M. (2), Hidasi D. (4), 
Séta G. (7).

Karcagi SE – Mezőberény”B” 38-
26 (11-4, 7-4, 12-9, 8-9)

Rácz L. (3), Kerekes H. (10), Ló-
csi En. (2), Lócsi Er. (4), Székely A. 
(2), Kabai D. (2), Lippai A. (4), Sza-
bó K. (2), Regényi Zs. (1), Fehér M. 
(4), Hidasi D. (4), Séta G.

Karcagi SE – Szarvasi Villámok 
50-19 (20-7, 9-4, 10-0, 11-8)

Kerekes H. (14), Lócsi En. (4), 
Lócsi Er. (5), Nagy K., Kabai D., 
Lippai A. (1), Szabó K. (8), Regényi 
Zs. (5), Fehér M., Hidasi D. (2), Rá-
cz L., Séta G. (11).

Mezőberény „A” - Karcagi SE 
53-24 (14-9, 13-5, 7-4, 19-6)

Kerekes H. (6), Lócsi En., Lócsi 
Er. (4), Nagy K. (2), Kabai D., Lip-
pai A. (2), Szabó K., Regényi Zs. (2), 
Fehér M. (2), Hidasi D. (2), Rácz L. 
(2), Séta G. (2). Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Serdülő Fiú 
Bajnokság

Kicsit megilletődötten kezdtek a 
lányok, később magukra találtak és 
bátran játszottak a fiúk ellen.

Karcag SE leány – SZVSI „D” 
39-52 (9-20, 10-11, 15-12, 5-9)

Rácz L. (6), Kerekes H. (5), Lócsi 
En. (2), Lócsi Er. (3/3), Székely A., 
Lippai A., Szabó K. (3), Regényi Zs. 
(4), Fehér M. (12), Séta G.(4), Balas-
kó K., Kabai D.

Karcag SE leány – SZVSI „A” 39-
52 (9-20, 10-11, 15-12, 5-9)

Rácz L. (4), Kerekes H. (14), Ló-
csi En., Lócsi Er. (3), Székely A., 
Lippai A. (2), Szabó K. (2), Regényi 
Zs., Fehér M., Séta G.(2), Balaskó 
K., Kabai D. Edző Őrlős Zoltán

Megyei Mini Bajnokság
A legkisebbek Szolnokon sze-

repeltek. Sajnos a Cegléd csapa-

ta nem érkezett meg, így csak egy 
mérkőzésre került sor.

Kőrösi Gepárdok – Karcagi 
Oroszlánkölykök 17-43 (4-8, 5-19 
, /5-3/, 6-0, 2-16)

Béres I. (14), Zbiskó Zs., Pap E. 
(7), Pintér Á., Nagy K. (15), Sza-
bó D., Papp Cs., Csíkos L. (2), Sza-
bó N., Mándoki D. (5). Edző: Őrlős 
Zoltán

Megyei Középiskolás Fiú 
Bajnokság

A refis lányok után a refis fiúk is 
bemutatkoztak Karcagon a gimná-
ziumban. A szépszámú közönség 
buzdításának meg lett eredménye, 
mindkét mérkőzést sikerült meg-
nyernie. A szünetekben a Reformá-
tus Gimnázium pompon lány csa-
pata szórakoztatta a szép számú 
közönséget és a csapatokat.

Karcagi Nagykun Református 
Gimn. – Törökszentmiklós Ber-
csényi Gimn. 69-47 (26-9, 8-5, 12-
24, 23-9)

Domján S., Nagy P. (2), Koncz 
M. (5), Németh M., Szepesi B. (4), 
Béres B., Kovács Zs. (19/3), Néme-
th G., Gyökeres I., Kovács M. (39), 
Domján P. Nagy V.

Karcagi Nagykun Református 
Gimn. – Szolnok Környezetgazdál-
kodási SZKI. 84 -32 (22-6, 23-10, 
17-11, 22-5)

Domján S., Nagy P. (14), Koncz 
M. (6), Németh M. (4), Szepesi B. 
(8), Béres B., Kovács Zs. (14/12), 
Németh G., Gyökeres I. (2), Kovács 
M. (17), Domján P. (3) Nagy V. (6). 
Edző: Őrlős Zoltán

Országos Gyermek 
Bajnokság

Mezőberényben került sor a har-
madik fordulóra. Az „A” csoport-
ban már erős ellenfelek ellen kellett 
megküzdeni, most a győzelmek el-
maradtak , de helytálltak a lányok.

Száguldó Delfinek – Karcagi 
Oroszlánkölykök 66-28 (12-8, 20-
2, /4-4/, 14-7, 16-7)

Rácz L. (7), Nagy K., Lócsi Er. 
(11), Béres I., Lippai A. (4), Mihácsi 
Sz. (1), Pintér Á., Fehér M. (5), Ló-
csin E., Csíkos L., Mándoki D.

Karcagi Oroszlánkölykök – Vi-
harsarki Farkasok (fiú) 66-28 (12-8, 
20-2, /4-4/, 14-7, 16-7)

Rácz L., Nagy K. (3), Lócsi Er. 
(13), Béres I. (1), Lippai A. (5), Mi-
hácsi Sz. (1), Pintér Á. (2), Fehér M. 
(6), Lócsin E. (4), Csíkos L., Mán-
doki D. Edző: Őrlős Zoltán

KOSÁRLABDA

2009. november 28-án 
(szombaton) a Karcag Városi 
Sportcsarnokban kerül meg-
rendezésre 

a megyei férfi kosárlab-
da bajnokság újabb forduló-
ja. A mérkőzések megtekin-
tésére várunk minden sport-
kedvelőt!

Program:
9:00 Karcagi SE - Szolnoki 
Olaj U18
10:30 Szolnoki HSE - Szolnok 
HEMA
12:00 Szolnoki Olaj U18 - 
Szolnoki HSE
13:30 Szolnok HEMA - Kar-
cagi SE
KSE Kosárlabda Szakosztály

Megyei férfi kosárlabda bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
November 27. péntek
 Derült égből 

fasírt
 Amerikai animációs film
December 1. kedd
 Szuperbojz
 Magyar film
December 4. péntek
 Férj és feleség
 Feliratos angol-amerikai 

film
December 5. szombat
 Utolsó jelentés 

Annáról
 Magyar romantikus 

dráma
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2009. november 27-30. pén-

tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10 Egészségnap Kátai Gábor 

Kórházban
 III. rész
18.40  Megyei Tükör – J-N-SZ. Me-

gyei híradó
19.00  Reklám
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Dr. Borsos Anikó 

kistérségi tiszti főorvos
 téma: H1N1
 Karcagi hírek
 - Demonstráció a vasút 

megmaradásáért
 - Vendégségben az idősek 

klubjában
 Háttér
 Vendég: Vajó Imre
20.10  Ovi Gála I. rész

2009. december 1-2. kedd/

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  A Hit Szava – Árpádházi 

Szent Erzsébet Napi Szent-
mise

19.53  Megyei tükör
20.21  Fürdő Show – Noémival
21.47  Csikós bemutató

2009. december 3. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10  Ovigála II. rész
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Testületi ülés közmeghall-

gatással egybekötve

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

November 16-án délelőtt 
az egyik általános iskolá-
ban három diák bántalmaz-
ta társát, aki nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett. Az ügyben ga-
rázdaság vétség miatt indult 
büntetőeljárás.

November 18-ra virradóra 
a rendőrök két körözött sze-
mélyt fogtak el és kísérték 
őket a bíróságra.

November 20-án este egy 
helyi férfivel szemben ideig-
lenes távoltartás elrendelésé-
ről hozott határozatot a rend-
őrség, mivel a férfi hosszú idő 
óta tettleg bántalmazta édes-
apját, aki zaklatás és könnyű 
testi sértés miatt jelentette fel 
őt.

Matematikai feladvány is 
lehetne, de megtörtént lo-
pás: Eladó egy televízió. A 
trükkös tolvaj tízezer fo-
rintért kéri, létrejön az üz-
let. Húszezressel fizet, a sér-
tett visszaad egy tízezrest. A 
tolvaj sokat beszél, és köz-
li a tulajdonossal, hogy ros-
szul adott vissza, csak egy 
darab ezer forintos bankót a 
tízezres helyett, amit oda is 
ad a sértettnek. A sértett be-

megy a pénzért, hozza vissza 
a húszezrest, a sokat beszélő 
vevő eláll a vásárlástól, hagy-
ja a TV-t, de viszi a sértett 
kezéből a húszezrest, és siet-
ve távozik. 

Városunkban is drága 
lehet a parkolás!

Szerencsére nem azoknak, 
akik betartják a szabályokat, 
hanem a szabálytalanul vára-
kozóknak. A legkisebb bün-
tetési tétel 30.000 Ft, és ne le-
pődjenek meg, ha a rendőr 
nem nyomoz a tilosban felej-
tett gépkocsi vezetője után.

Néhány fényképfelvétel el-
készítése után a tulajdo-
nos postai úton értesül ar-
ról, hogy az általa elkövetett 
szabálysértést – amit egyéb-
ként akkor is tudott, amikor 
tilosban állt meg, vagy olyan 
helyre hajtott be, ahol ez tilt-
va van – a rendőrség is észlel-
te. 

A levél mellett csekket is 
talál, amit be kell fizetnie és 
rádöbben, hogy milyen drága 
volt a parkolás, pedig ő „csak 
egy percre…,” „csak most állt 
meg”, „csak ide vagy oda sza-
ladt be”. 

Nem éri meg. 

Anyakönyv
Házasságkötés

2009. november 21.
Nagy Georgina Szilvia – 
Dobrai Mihály

Születés
Sári Anita – Ökrös Mihály
Kg., Kátai G. u. 60.  Vince
Juhász Krisztina – Bordás 
László 
Berekfürdő, Móricz Zs. u. 
6.  László Imre

Halálozás
Kun Lászlóné (Kónya Má-

ria)
 Kg., Szent I. sgt. 21. 

(1950.)
Bakó Pálné (Mezei Gizella)
 Karcag (1957.)
Özv. Csepregi Jánosné (Zsiga 

Margit)
 Karcag (1932.)

Abádszalók- Karcag 0:2 
(0:1)

Abádszalók, 100 néző. Jv.: 
Csukás (Ágotai, Sali)

Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 
Lévai, Varga L., Bujdosó (Szí-
vós), Nagy R. (Horváth D.), 
Ebekeme, Nagy D., Sindel, 
Kardos (Hajdú T.)

Játékos-edző: Orosz István
A tizenkettedik perc-

ben Nagy D. leadta a lab-
dát Sindelnek, aki visszapas-
szolt Nagy D.-nek, aki közép-
re ívelt és Lévai közelről a bal 
alsó sarokba fejelt (0:1). A hu-
szonkilencedik percben Nagy 
D. középre adott Kardosnak, 
aki átlépte a labdát, így Nagy 
R. elé került, de a lövésébe 
egy védő kézzel bele ütött, de 
a játékvezető nem ítélt bünte-
tőt. A negyvenedik percben 
Sipos félmagas lövését Móga 
bravúrral megfogta. A hat-
vannegyedik percben Kardos 
nagy lövését Takács Z. a bal 
alsó sarok elől kiöklözte. A 
hatvanhatodik percben Sin-
del 35 m-es szabadrúgásból 
a kapu elé ívelt. Lévai közel-
ről először a kapufára fejelt, 

majd az elébe pattanó labdát 
szintén fejjel már a hálóba to-
vábbította (0:2). 

Jók: Takács Z., Czéh, Varga 
ill. Lévai, Magyar, Nagy D., 
Varga L.

Kontra Zoltán: Ezen a hét-
en már a harmadik mérkőzé-
sünkön a szerencsésebb csa-
pat győzött. A játékosoknak 
újra csak gratulálni tudok.

Orosz István: Remélem ez-
zel a játékvezetővel nem fo-
gunk többet találkozni, mert 
most is megbüntetett ben-
nünket. Gratulálok a csapat-
nak.

Ifjúsági mérkőzés 
Abádszalók – Karcag 2:1
Góllövő: Erdei
Véget értek a küzdelmek 

az U 9-es regionált bajnokság 
őszi szezonjában.

Regionális bajnokság állá-
sa: 1. Diósgyőr (45 p.), 2. Kar-
cag (40 p.), 3. Eger (25 p.), 4. 
Kazincbarcika (25 p.), 5. Fü-
zesabony (23 p.), 6. Pásztó (11 
p.)

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

November 27. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

November 28. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
November 29. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
November 30. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 1. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 2. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
December 3. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 4. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

12

Az elmúlt hétvégén – szom-
baton – Budapesten került sor 
az összevont Kyokushin Kara-
te utánpótlás bajnokságra. Az 
összes hazai szervezet képvi-
selte magát (32 klub), 240 ver-
senyző vett részt. A karcagi ka-
rate szakosztályt 6 fő képvisel-
te. Nagyon szép eredmények-
kel zárték a napot, sajnos több 
karcagi versenyző beteg volt és 
ezért nem tudtak részt venni a 
versenyen.

Eredmények: I. Szabó Klau-
dia – gyermek I. kategória kön-
nyűsúly, I. Kozák János – gyer-
mek I. kategória nehézsúly, II. 
Lép Dániel – serdülő közép-
súly, III. Bene László gyermek 
II. könnyűsúly.

Legközelebb december 6-án 
Orosházán kimondottan gyer-
mek-serdülő verseny lesz Mi-
kulás kupa elnevezéssel.

Európa Bajnokság 
– Olaszország

Az Olaszországban megren-
dezett Karate Európa Bajnok-
ságon 23 ország versenyzői in-
dultak közel 200 versenyzővel. 
Magyarországot 13 versenyző 
képviselte, közöttük ifj. Gyar-
mati Imre. A csapat csütörtö-
kön érkezett meg Gallipoliba, 

ahol a szállásuk volt. A nap vá-
rosnézéssel és rövid átmozgató 
tréninggel telt el. Pénteken ke-
rült sor a mérlegelésre és a sor-
solásra. Szombaton reggel kez-
dődtek a selejtezők 70 kg-ban. 
Ifj. Gyarmati Imre első ellenfele 
egy török fiú volt, aki érthetet-
len módon nem állt ki a küzde-
lemre. A második körben rög-
tön kifogta az orosz aktuális 
EB bajnokot. Szoros csatában, 
hosszabbítások után Imre győ-
zött, ezzel a nyolc közé került. 
A következő ellenfél szintén 
orosz versenyző volt. Rossz ér-
zéssel várták a küzdelmet, mert 
a bíró csere összetétele egyér-
telműen nem nekik kedvezett. 
Az öt bíróból kettő orosz, a ve-
zetőbíró pedig ukrán volt. A 
küzdelem hasonlóan zajlott, és 
az ellenfél sem tűnt annyira jó-
nak, mint az előző. Hosszabbí-
tások után reménykedve várták 
a döntést. Sajnos a két orosz a 
versenyzőjüket hozta ki jobb-
nak, az ukrán vezetőbíró pedig 
pedig melléjük állt. Így Imre a 
hetedik helyen végzett. A ma-
gyarok közül Magosi Zsombor 
nehézsúlyban első helyezett, 
Orehovszky Csaba harmadik 
és Bíró Péter 70 kg-ban ötödik 
helyezett lett.

B. I. 

Karate
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