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Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Ötvenöt évvel ezelőtt a Szé-
chenyi sugárút 69. szám alat-
ti épületben kezdte meg mű-
ködését a város első bölcsődé-
je. Korábban nem volt ilyen a 
városban, de a nők akkoriban 
szorgalmazott és megszerve-
zett munkába állítása ennek 
az intézménynek a megterem-
tését is megkövetelte. Egy szó 

mint száz, a sugárút és a Vas-
út utca sarkán 1954-ben meg-
nyílt a bölcsőde, s azóta, amint 
Papp Imréné vezetőnő novem-
ber 26-án elhangzott rövid vis-
szatekintésében is hallhattuk, 
„nagyon sok gyermek töltötte 
be itt a harmadik életévét”. Az 
intézmény manapság is igen 
népszerű, szolgáltatásai iránt 
nem csökkent az érdeklődés. A 

kihasználtságról csak annyit, 
hogy a 30 férőhelyes bölcső-
dében 38 gyermekről gondos-
kodnak és hatan várakoznak a 
férőhelyre. Az itt dolgozók lét-
száma 11 fő.

A problémák öt éve, 2005-
ben kezdődtek, mert az idős 
épület Vasút utcai falán több 
repedés jelent meg. Az önkor-

mányzat műszaki irodája által 
elrendelt állapotfelmérés után 
hamarosan követte a meg-
gyengült falrész kitámasztá-
sa és megerősítése. Ezek után 
viszont hosszú ideig nem iga-
zán történt előrelépés, pedig – 
ahogy dr.  Fazekas Sándor pol-
gármester az átadási ünnepsé-
gen hangsúlyozta – az önkor-
mányzat kiemelt fontosságú 

feladatként kezelte a problé-
mát. A legcélszerűbbnek egy 
teljesen új épület emelése mu-
tatkozott, mert ez jelentett vol-
na tartós megoldást, egyben a 
21. század elvárásait is bizto-
sította volna a gyerekeknek és 
az itt dolgozóknak. „Eredeti-
leg pályázatot akartunk bead-
ni – emlékezett dr. Fazekas - 
de sajnos miközben kidolgoz-
tuk a pályázatot egy új épület-
re, változtak a feltételek.” És 
mivel a feltételek és az önkor-
mányzat lehetőségei azóta sem 
közeledtek, a testület úgy dön-
tött, hogy kerüljön sor a felújí-
tásra. A nyáron aztán megkez-
dődött a munka, amelynek so-
rán a meggyengült falat telje-
sen újjáépítették, kicserélték a 
nyílászárókat, rendbe tették a 
homlokzatot, valamint a tetőt 
is. „Szerettünk volna többet ad-
ni, de a jelen helyzetben, a gaz-
dasági válság, a leépítések, a tö-
meges munkanélküliség idején, 
amikor az önkormányzatoktól 
újabb és újabb forrásokat von-
nak el, az ilyen dolgoknak meg-
nő a jelentősége és az értéke – 
ismertette a munkát a polgár-
mester, aki a testület nevében 
kívánt jó munkát és jó egészsé-
get a bölcsőde dolgozóinak és 
lakóinak.

Elek György  

Átadták a felújított bölcsődét

Meghívó
December 12-én indul utolsó útjára 

a „kis piros” Karcag és Tiszafüred között.
Az érintett településekkel közös demonstrációt szerve-

zünk 2009. december 10-én, csütörtökön, 17.00 órakor a 
Karcagi Nagyállomáson.

Beszédet mondanak:
Varga Mihály, a körzet országgyűlési képviselője

Dr. Fazekas Sándor, Karcag polgármestere

Ezután szeretettel várunk mindenkit a Déryné Művelő-
dési Központba a Nagykun Polgári Kör 18 órakor kezdő-
dő rendezvényére, melynek vendégei Széles Gábor, Bayer 
Zsolt, Varjú Frigyes és Endrei Katalin, az ECHO TV mun-
katársai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A szervezők

A karcagi hivatásos tűzoltó-
egység az elmúlt években na-
gyon jó szakmai (bajtársi) kap-
csolatot alakított ki több hatá-
ron túli tűzoltósággal, többek 
között Bácskossuthfalva és Szé-
kelykeresztúr önkéntes tűzol-
tóival. Bácskossuthfalvával az 
ifjúsági tűzoltók nevelése kap-
csán szövődött az együttműkö-
dés, s ezért az esztendők alatt 
többször is fiatal karcagi tűz-
oltók táboroztak Ómoravicán, 
vagy a délvidéki kun  község fi-
ataljai töltöttek nálunk pár na-
pot. Székelykeresztúron pedig 
egy új önkéntes egyesület ala-
kult, amelynek vezetősége a 
karcagiak segítségét kérte. En-
nek eredményeként a karcagiak 
kiképzést tartottak a székely-
keresztúri kollégáknak, akiket 
a képzés végén, a megyei tűz-

oltószövetség segítségével le is 
vizsgáztattak. Az ekkor kiállí-
tott oklevél, még ha nem fogad-
ják el a szomszédos országban, 
mégis jele, igazolása annak, 
hogy a keresztúriak nemcsak 
laikusként avatkoznak be egy-

egy eseménynél. Ezt az alap-
kiképzést tudta meg az erdélyi 
Csíkszentkirály, s jelentkezett, 
hogy egy hasonlóra náluk is 
szükség lenne. „Így jutottunk el 

December 1-jén kedden délután nyílt meg a 10 éves Szikfolt 
Foltvarró Klub a téli ünnepekhez kapcsolódó hagyományos 
kiállítása a Déryné emeleti termében. Advent alkalmából ti-
zennyolc alkotó hozta el az ünnepvárást, az ünnepeket és a 
telet idéző alkotásait.

Testületi ülés
November 26-án általános 

közmeghallgatással egybe-
kötött testületi ülésre került 
sor a Városházán. A napirend 
előtti felszólalások között új-
fent szóba került a Karcag-
Tiszafüred közötti vasútvo-
nal megszüntetése, ugyan-
is a Közlekedési, Hírközlési 
és Energiaügyi Minisztérium 
levélben tájékoztatta dr. Fa-
zekas Sándor polgármestert 
a bezárással kapcsolatban. 
A Hónig Péter által aláírt le-
vél arról ad tájékoztatást, 
hogy december 13-tól a ter-
vek szerint naponta 8 új au-
tóbusz járat indul a vasútvo-
nallal párhuzamos vonalon 
a megszüntetésre váró vasúti 
utasforgalom kiváltására. A 
levélben indoklásként az sze-
repel, hogy 2008-ban napon-
ta összesen 319 fő utazott, és 
ez vonatonkénti 9,6 fő átlagos 
utasszámot jelentett. Kovács 
Sándor, a megyei közgyű-

lés alelnöke erre reagálva ki-
jelentette, hogy ha kiszámol-
juk, akkor a vonatonkénti 9,6 
utas az napi 33 vonatot fel-
tételez. Márpedig, ha ez így 
van, akkor kevesebb vonat 
indításával továbbra is üze-
meltetni lehetne a személy-
szállítást – ráadásul gazdasá-
gosan. Kovács azt javasolta a 
polgármesternek, hogy kérje 
az illetékes tárcát pontosabb 
adatok kiadására. 

Dr. Fazekas hozzászólásá-
ban elmondta, hogy vésze-
sen közeledik december 12-
ike, amikor is a kormány ter-
ve szerint a „kis piros” utolsó 
útjára indul. Hozzátette, hogy 
a kistérségi tanács próba pert 
fontolgat a bezárás kapcsán. 
A polgármester ezúttal is 
megjegyezte, hogy dr. Vadai 
Ágnes továbbra is hallgat az 
üggyel kapcsolatban.

Testvérvárosi vendégek a tűzoltóknál

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Adventi kiállítás
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Közéleti szilánkok

„Egy, csak 
egy…”

A közismert sor jutott eszembe 
Arany Toldijából, amikor meghallot-
tam, hogy a költségvetés zárósza-
vazásában csak egy MSZP-s képvi-
selő szavazott nemmel az emberek 
százezreit megnyomorító törvények-
re. Szóval, egy, csak egy ember volt, 
„talpon a vidéken„. Bár nem egé-
szen pontos az idézet és a hasonlat 
is sántít egy kicsit, de a székesfehér-
vári Warvasovszky Tihamér bátorság 
dolgában – ha nem is fizikai vonatko-
zásában, de – fölér Arany főhőséhez. 
Ehhez szellemi és erkölcsi bátorság 
kellett. (Na meg persze egzisztenci-
ális is.) Bevallom, még ezt sem vár-
tam. Voltak ugyan olyan politológi-
ai előrejelzések, hogy akár 8-10 kor-
mánypárti képviselő is nemmel sza-
vazhat, de ezek a találgatások inkább 
a dezinformálás kategóriájába tartoz-
tak. Karsai József, a nagyhangú bat-
tonyai érdekvédő is besimult, amel-
lyel nyilvánvalóvá tette, hogy csak jól 
hangzó frázisokat pufogtatott a mé-
dia nagy örömére. S azt is, hogy fél 
ő is. De hát mitől is kell félni a sorból 
kilógó MSZP-s képviselőnek? Nem 
attól a fegyelmitől vagy esetleges 
„pénzbírságtól”, amit a kiszavazás 
után kap, hanem attól, hogy elvesz-
ti a (párt)szervezet kapcsolati tőkéjét 
a jövőben. Mert jövő tavasszal nagy 
valószínűséggel legtöbbjük nem ül 
a parlament bársonyszékében, de a 
kapcsolati rendszer az tovább él. Mi-
vel az elmúlt 8-12 évben megszedték 
magukat, ahhoz, hogy szinten ma-
radjanak, kellenek ezek az összeköt-
tetések, mert sajna, az MSZP nem fog 
végleg kihullni a parlamentből. És a 
korrupciós világ is megmarad. Szóval, 
kell a „hűség a párthoz”. A régi elhí-
resült jelmondatból már csak ez ma-
radt meg. Ennek van tartalma. A nép-
hez már akkor sem volt, amikor ezt a 
szlogent valaki kitalálta és festetették 
országszerte gyárak, üzemek, tsz-ek 
kerítéseire.

Jelzi ez a „munkásegység” azt is, 
hogy az MSZP-s társaság többsége 
azért jól ismeri a bolsevizmus törté-
netét. Benne van a tudatalatti „esz-
metörténetükben”. Habár változtak 
az idők és a formák; a gyilkolászások 
már csak virtuálisak, sokaknak eszé-
be juthat Buharin, vagy sok más elv-
hű harcostárs likvidálásának esete, 
akik szembe mentek egy idő után a 
politbüróval.

Nemrég olvastam bele Kun Miklós 
történész Buharinról írott monográ-
fiájába. Azt írja egy helyen: „…Szta-
lin az 1937 februári–márciusi közpon-
ti bizottsági ülés előestéjén például 
rendőröket küldött Buharin nyaká-
ra, hogy költöztessék ki, közben pe-
dig „véletlenül” odatelefonált. Anna 
Larina, Buharin özvegye így emlék-
szik erre a beszélgetésre: „>> Mi fo-
lyik nálad, Nyikoláj ? – kérdezte Szta-
lin. – Eljöttek, hogy kiköltöztessenek 
a Kremlből - válaszolta Buharin. Mi-
re Sztalin: - Küldd el őket az öregany-
jukba.<<„

HÍREK
2009.december 8-án (kedden) 
11.45 órakor a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ mo-
zitermében

FILHARMÓNIA HANG-
VERSENYSOROZAT 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK-
NAK

Ránki György: 
Pomádé király új ruhája

2009.december 12-én (szom-
baton) 13 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban

GYERMEKKARÁCSONY 
2009

Kézműves foglalkozás, ját-
szóház, ajándéksorsolás és a 
POM-POM Együttes műsora 
várja a gyermekeket.
Köszöntőt mond: Dr. Fazekas 
Sándor polgármester, ország-
gyűlési képviselő

2009. december 13-án (vasár-
nap) 18 órakor a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
II. emeleti nagytermében 

KARCAG VÁROS 
VEGYESKARA 

ADVENTI 
HANGVERSENYE

Vendégkórus: Egressy Béni 
Vegyeskar  Szepsi, Szlovákia
A belépés díjtalan!

2009. december 18-án (pénte-
ken) 18 órakor a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
II. emeleti nagytermében az 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény

KARÁCSONYI 
HANGVERSENYE

Belépő: 800.- Ft, diák és nyug-
díjas 400.- Ft

2009. december 19-én (szom-
baton) a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ II. eme-
leti nagytermében ADVENTI 
MOLDVAI TÁNCHÁZ Nagy 
Emese vezetésével.
18.00 – 19.30 óráig  Aprók 
tánca
20.00 – 24.00 óráig 
 TÁNCHÁZ ifjak és örökifjak 
részére.
A rendezvény a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával 
valósul meg. 
Belépő: 200.- Ft

 2009.december 20-án (vasár-
nap) 16 órakor a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
II. emeleti nagytermében

NÉPTÁNCOSOK 
KARÁCSONYA

A műsorban fellépnek a To-
porgó, Zsiba, Szökellő, Kopo-
gók és a Pántlika néptánccso-
portok.
A belépés díjtalan!

Horgászok figyelem!
A Karcagi Nagykun HE kéri a felnőtt és gyermek tagja-

it, hogy a fogási naplókat kitöltve és összesítve személye-
sen, illetve megbízottjuk révén adják le az egyesület iro-
dájában (Pártok Háza), amiről írásos elismervényt kapnak 
és egy nyilatkozatot kell kitölteniük, amit a jövő évi enge-
délyek kiváltásánál le kell adniuk az új jogszabály szerint. 
Ellenkező esetben 50 ezer Ft-ig büntethetők!

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

Vezetőség

A Kossuth tér 14. szám 
alatti épület valamikor az 
1920-as években épült. Az 
azóta eltelt nyolcvan év alatt 
volt magánlakás és iroda, az-
tán amikor városi tulajdon-
ba került, benne kapott he-
lyet a pártbizottság, míg az 
udvarán a Munkásőrség ré-
szére emeltek laktanyát. 
1989-90-től lett Pártok Háza, 
vagyis itt biztosítottak irodát 
féltucatnyi helyi pártszerve-
zetnek. Manapság a pártiro-
dákon kívül itt van a székhe-
lye a Nagykun Ház Kft.-nek, 
itt az irodája a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzatnak, 
a Nagykun Horgász Egyesü-
letnek. Az udvari épületben a 
Varró István Szakiskola tan-
műhelye található. A magán 
a több korszak nyomait viselő 
„irodaház”-ra az elmúlt évti-
zedekben nem nagyon köl-
töttek, nem csoda hát, hogy 
mostanra több részét lelak-
ták, külseje pedig jellegte-
lenné szürkült. Ezen igyek-
szik változtatni az a felújítási 

munka, amit a Nagykun Ház 
Kft. indított el. Előbb az eme-
leti folyosó, az itt található 
irodák, tanácskozó terem ke-
rült felújításra (a parkettától 
a villamosvezetékig). Kentési 
Sándor, a kft. ügyvezetője tá-
jékoztatása szerint a földszin-
ti helyiségek munkába véte-
le azután következik majd, 
amikor a lépcsőház szép ko-
vácsoltvas korlátját is rendbe 
hozzák. A Pártok Háza hom-
lokzatán harmadik hete dol-

goznak. Meghagyták az ere-
deti kőpor burkolást, de – 
Farkas Renáta főépí tésszel 
egyetértésben – színbeli vál-
toztatás történt, és a pártok is 
egységes táblát kapnak majd, 
s az új hőszigetelt ajtó is il-
leszkedik a homlokzathoz. A 
nyár folyamán az udvaron is 
munkák kezdődtek. A pár-
tok háza és a tanműhely kö-
zött épül fel az Erőforrás Kft. 
irodája.

Elek György  

Felújítják a Pártok Házát

Csíkszentkirályig – mondja Lé-
vai Kálmán alezredes, a kar-
cagi tűzoltók parancsnoka. - 
Csíkszentkirályon is megtartot-
tuk ezt a képzést és levizsgáz-
tattuk az ottani önkénteseket. 
Mindkét csapatnak hatalmas 
lendületet adott ez, hiszen az 
oltás és a mentés alapjait min-
denképpen fontos és szüksé-
ges megismerni, és a megfelelő 
helyzetben alkalmazni. Az esz-
közökből is igyekeztünk itt-ott 
megsegíteni őket, hogy korsze-
rűsödjenek.” Ómoravicán más 
a helyzet, hiszen ott Bácskato-
polyáról kihelyezett hivatalos 
tűzoltók is szolgálnak, és az 
önkéntesek vezetője is hivatá-
sos tűzoltó volt egykor. Itt in-
kább az ifjúsági cserekapcso-
latok alakultak  nagyon ked-
vezően. A múlt hét végi ese-
ményhez, amiről ez az írás 
tudósítani igyekszik, tudni 
kell, hogy a hivatásos tűzoltók 
mellett itt Karcagon van még a 
Diák Tűzoltó Szövetség, a Kar-
cag és Térsége Tűzvédelmé-

ért Alapítvány és a Szent Fló-
rián Sportegyesület. E három 
közösség sikerrel vett részt a 
Karcag Testvérvárosaiért Ala-
pítvány pályázatán, s az elnyert 
összeg felhasználásával a múlt 
hét végén három napos ren-
dezvényen láthatták vendégül 
Bácskossuthfalva, Csíkszentki-
rály és Székelykeresztúr önkén-
tes tűzoltóságainak képviselő-
it. A három napos találkozón 
a tanulás mellett a kikapcsoló-
dás is helyet kapott. A karcagi 
hivatásosok szakemberei elmé-
leti tájékoztatást tartottak, azt 
követően pedig az önkéntesek 
is kipróbálhatták azokat a fel-
szereléseket, amiket a karcagi-
ak a különböző beavatkozások 
során használnak. „Hatalmas 
volt az érdeklődés – értékelt Lé-
vai alezredes -, mert ízig-vérig 
tűzoltókról van szó.” Az igen tö-
mény, de sikeres szakmai kép-
zést városnézés (főtér, múze-
um, Kunlovarda) és fürdőzés 
egészítette ki.

Elek György

Testvérvárosi vendégek 
a tűzoltóknál

Meghívó
A Francia- Magyar Baráti 

Társaság
2009. december 17-én 

(csütörtökön) 17:00 órára
karácsonyi szokások 

Franciaországban
című beszélgetésre hívja a 

kedves érdeklődőket.
Vendég: RÉMI testvér
A Szent Pál Katolikus 
Általános Iskolából,

a Marista Iskolatestvérek 
rendje részéről.

A rendezvény helyszíne: 
Kováts Mihály Általános 

Iskola.

Adventi kézműves 
foglalkozás

2009. december 5. (szom-
bat)

Adventi kézműves foglal-
kozás és táncház gyerme-

keknek, felnőtteknek
16 órától

karácsonyi kézműves 
foglalkozás

valamint 18 órától
 TÁNCHÁZ

Ajándék és lakásdekorá-
ciók, karácsonyi mécses 

és pásztorbábok készítése 
papírból, textilből s egye-

bekből.
Karácsonyi énekek, kö-
szöntők tanulása, tánc.

Helyszín: Karcagi Ifjúsági 
Ház emeleti nagyterem

A táncházat vezeti: 
Nagy Emese
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Par la men ti Nap ló

Kazahsztáni látogatások 
visszatérő szereplője az ak-
szakáll, a közösség tisztelet-
ben álló személye. Többnyire 
ő a legidősebb ember, akinek 
szavára mindenki figyel, ő az, 
aki először mond pohárkö-
szöntőt, aki engedélyt ad az 
étkezés megkezdésére, vagy 
az asztaltól való távozásra. 
1995-ben, az akkori kazahsz-
táni magyar nagykövettel be-
szélgettem arról, hogy az ak-
szakáll időnként valóban 
azt az ősz hajú, fehér szakál-
lú embert jelenti, akire a szó 
hallatán sokan gondolunk. A 
nagykövet éppen egy vidéki 
útról jött vissza, a közös ét-
kezésről a társaság akszakáll-
ja engedte útjára,  hosszú, fe-
hér szakállú ember. A szakáll 
tehát a tekintélynek, a böl-
csességnek a jele, ami már rá-
nézésre is kiemeli a keleti em-
berek közül a vezetőt.

Mindez annak kapcsán ju-
tott eszembe, hogy az MSZP 
frakcióvezetője, aki hétvégén 
a párt miniszterelnök-jelöltje 
is lett, hétfőn napirend előtt 
szólt, immár új kinézettel, 
szakáll nélkül. A tanácsadók 
valószínű elmagyarázhatták, 
hogy szakáll nélkül még fia-
talosabb a kinézet, még job-
ban lehet a közvélemény fe-
lé a megújulást, a megválto-
zást jelezni. Hogy így van-e, 
azt persze nem tudom, nehéz 
időnként különbséget ten-
ni megváltozás és átváltozás 
közé. Mesterházy Attila hét-
főn azt méltatta, hogy mek-
kora önmérsékletet tartott 
pártja, és nem ment bele vá-
lasztások előtti osztogatásba. 
Napirend előtti hozzászólásá-
ról persze az a gyakori kocs-
malátogató juthat eszünkbe, 
aki már egy hete nem ivott és 
nem járt kocsmában, mire ar-
ra a kérdésre, hogy józan éle-

tű lett-e, azt válaszolja, hogy 
igen, mióta elfogyott a pén-
ze. Mesterházy is tudja jól, az 
elmúlt években úgy kormá-
nyozták az országot MSZP-
s és SZDSZ-es barátai, hogy 
mára nincs miből osztogatni. 
Ahogy a lengyelek mondják, a 
koldus a legtakarékosabb em-
ber a világon, azaz a nincsből 
nehéz költeni. Hogy az ország 
miért lett nyolc év alatt éllo-
vasból sereghajtó, nem ennek 
az írásnak tárgya.

Ha már osztagatást emlí-
tettem, akkor pontosítsunk, 
mint a jereváni rádió a vicc-
ben: nem osztogatnak, ha-
nem fosztogatnak. Hétfő es-
te ugyanis elfogadta a par-
lament többsége a 2010-es 
költségvetést. Bajnai Gordon 
szavazás után alaposan meg-
rázta Oszkó Péter és Kóka Já-
nos kezét, ez sok mindent el-
árul a szavazás háttéralkujá-
ról. (Kóka most éppen ellen-
zéki, de hírek szerint arról 
tárgyal, milyen helyet kap az 
MSZP választási listáján…) 
A többség inkább kétséget je-
lent jövőre, az elfogadott költ-
ségvetést több közgazdász hi-
básnak, végrehajthatatlannak 
tarja.

Apropó, hiba! Múlt héten 
írtam arról, hogy a költség-

vetés szavazásánál a baranyai 
MSZP-lobbi egy milliárd fo-
rintot kihasított magának egy 
pécsi elkerülő út megtervezé-
sére, ezzel kiütötték a békési 
MSZP-lobbi indítványát. Nem 
ez lett a történet vége. A sér-
tett MSZP-képviselők, Mol-
nár László vezetésével bead-
tak egy indítványt, amely úgy 
biztosítana az eredeti elkép-
zelésnek megfelelően 3 milli-
árd forintot az M44-es előké-
születi munkáira, hogy meg-

fricskázná a baranyai lobbit: 
félmilliárd forintot visszaven-
ne a Pécs-Szentdénes közötti 
út munkálataitól, 2,5 milliárd 
forintot pedig a sztrádapén-
zekből csípne le. Le is csíp-
tek! Hétfőn megszavazták az 
indítványukat, ezzel elvettek 
az ország más területeit érin-
tő közútfejlesztéstől 3 milli-
árd 500 millió forintot. Ak-
kor ez most osztogatás, vagy 
fosztogatás?

Ha Mesterházy tényleg 
büszke arra, hogy nem men-
tek bele választás előtti osz-
togatásba, akkor attól tartok, 
egy körszakáll leborotválá-
sa nem lesz elég. Hitelesség? 
Szavahihetőség? A politikai 
fazonigazításhoz kevés lesz az 
eldobható borotva.

Varga Mihály

Politikai fazonigazítás eldobható borotvával

Árokba csúszott személy-
gépkocsi

November 25-én, 9 óra 1 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő 6 tűzoltóval Kar-
cag belterületére, a Püspök-
ladányi útra, ahol az egyik 
kanyarulatban egy Fiat tí-
pusú személygépkocsi az 
úttestről lesodródott, és fé-
lig az út menti vízelveze-
tő árokba csúszott. Mivel a 
jármű hátsó része az úttes-

ten maradt, forgalmi aka-
dályt képezett. A helyszínre 
érkező tűzoltó egység drót-
kötél segítségével kivontatta 
a járművet az árokból, így 
megszűnt a forgalmi aka-
dály. Az eset során személyi 
sérülés nem történt.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Karácsonyi vásár
A Református Nőszövetség mindenkit szeretettel hív és vár a már 

hagyománnyá vált karácsonyi vásárára.
Vásár helye: Karcag, Rákóczi út 3. (volt Leánykollégium).
Időpontja: 2009. december 4 (péntek) és 5. (szombat) 9-16 óráig.
Ruhát, játékot (tiszta, ép állapotban) és minden egyéb olyan tár-

gyat szívesen fogadunk adományként, amelyekre önnek már nincs 
szüksége, és jó szívvel felajánlja a vásárra.

Az adományokat 2009. december 2-án (szerdán) és 3-án (csütör-
tökön) 9-16 óráig fogadjuk a vásár helyszínén.

A vásárból összegyűlt  összeget az idősek, egyedülállók és rászo-
rultak karácsonyi szeretetcsomagjára fordítjuk.

Református Nőszövetség elnöksége

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

Karácsony előtt se feledkezzen meg 
az egészségről!

Erősítse immunrendszerét
Szokjon le a dohányzásról, nassolásról, egyéb szen-

vedélybetegségéről!
Decemberben a kúraszerű kezelések árából 

10 % kedvezmény!
Stresszoldás, fájdalomcsillapítás, fogyókúra 

fülakupunktúrával
Érdeklődés, bejelentkezés:

Dr. Tóth Katalin
06/30-339-5915, 06/20-548-8798.

e-mail: dr.toth.katalin@freemail.hu

H1N1 oltópont a kórházban
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kátai Gábor 

Kórházban a H1N1 oltópont megkezdi működését.
Szakmai irányító: Dr. Oszlács Judit főorvosnő
Az oltópontot a kórház pszichiátria épületének föld-

szintjén jelöltük ki. (A helyszín megegyezik a nyári tüdő-
szűrés helyszínével.) Az eligazodást táblák kihelyezésével 
segítjük.

Nyitva tartás: munkanapokon 8-20 óra között.
A védőoltást javasoljuk (ÁNTSZ iránymutatás alapján): 

egészséges 18 éven felüli és a védőoltásról írásban nyilat-
kozó személyek részére.

A védőoltás ára: 3000.- Ft, melyet a helyszínen kész-
pénzben kell kifizetni. Ez magában foglalja a védőoltás és 
a szakorvosi vizsgálat díját is.

Javasoljuk, hogy azon személyek, akik jogosultak az in-
gyenes védőoltásra, lehetőség szerint azt igényeljék meg.

Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosokat.
Tisztelettel:

a Kátai Gábor Kórház Vezetősége

Figyelem!
Tájékoztatjuk az érdeklődő kö-

zönséget, hogy a Karcagi Nagy-
kun Gazdakör 2009. december 5-i 
kezdettel A réti világtól a belterjes 
gazdálkodásig címmel előadásso-
rozatot hirdet. A sorozat szakértői 
dr. Tóth Albert, és id. Hubai Im-
re. Az első előadás 2009. decem-
ber 5-én 17 órától kezdődik. Címe: 
A karcagi határ évszázadai: a rét-
től a szántóföldig. Előadó: Elek 
György helytörténész. Helyszíne 
a Nimród Bioszálloda konferencia-
terme. 

A szervezők minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak
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Kunhalom Polgári Kör

Őfelsége a magyar nép
November 30-án a kör vendé-

ge Dénes János, 1956-os elítélt, a 
Nagy-budapesti Központi Mun-
kástanács tagja volt. Megjelent 
kötetei: Őfelsége a magyar nép, 
Széllel szemben, Örökségünk; -
körmömszakadtáig…

Rendkívül érdekes, magá-
val ragadó erejű előadásnak vol-
tak részesei a megjelentek. Nagy 
hévvel és lelkesedéssel sorolta 
fel azokat a „csodákat”, amelyek 
ezekben a hősies napokban tör-
téntek, azt a hihetetlen örömet, 
felszabadultságot, amely minden 
résztvevőt áthatott. Nevekkel és 
adatokkal világított rá a nagy-
hatalmak politikai sakkjátszmá-
jára, amely végül a forradalom 
bukását és a kegyetlen megtor-
lást okozta.

„1956-ban Magyarország egy 
merész ugrással át akarta ível-
ni az Európától elválasztó sza-
kadékot. Akkor azonban a szov-
jet tankok vérbe taposták ezt a 
próbálkozást. A dicsőség ugyan 
a miénk maradt, de hogy cser-
benhagyott minket a Nyugat, az 
nyilvánvalóvá lett.”

Szülei életüket kockáztat-
va menekültek át Erdélyből Ma-
gyarországra, mert megtagadták 
a hűségesküt, amelyet a Trianon 
után megalakult Romániában az 
ott lakóknak le kellet tenni. Dé-
nes János erkölcsi kötelességének 
érezte az’56-os részvételt, 27 éve-
sen megválasztották Kőbányán a 
Richter Gedeon Gyógyszergyár-
ban a vállalati Munkástanács el-
nökének, majd bekerült a Nagy-
budapesti Központi Munkásta-
nácsba. 1957 márciusában letar-
tóztatták, 15 évre ítélték, amiből 

6 évet letöltött, egyharmadát szi-
gorított büntetésben, mert pl. 
Nagy Imre kivégzésének napján 
megtagadta a munkát.

Kiszabadulása után tevékeny 
ellenzéki politikát folytatott, 
1990-től előbb az MDF képvise-
lőjeként, majd függetlenként lett 
részese a parlamenti munkának. 
A 2006-os emlékezetes október 
23-ai tüntetésen gumilövedékkel 
hasba lövik. Szerinte a mai poli-
tikai életben a hatalom uralko-
dik a nép felett.

Életútja tapasztalatairól szóló 
könyvsorozatában, az Őfelsége a 
magyar nép című trilógiájában 
ennek az időszaknak a tanulsá-
gait vonja le, ezzel kívánja biz-
tatni az utódokat, hiszen „ben-
nük kell túlélni a jelent”.

Ma is, 78 évesen fáradhatatla-
nul járja az országot, előadásokat 
tart, mert úgy érzi, 1956 emlékét 
méltó módon kellene őrizni. „A 
rendszerváltozás csalódást oko-
zott nagyon sok embernek, ezért 
még van feladatunk, hogy a nép 
valódi képviselői alkossák a ma-
gyar parlamentet, hogy hazánk 
elfoglalja méltó helyét az európai 
népek közösségében.”

A Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező összejövetele a Váro-
si Csokonai Könyvtárban ke-
rül sorra december 7-én, hétfőn, 
módosított időpontban: 15 órá-
tól! A könyvbemutató vendége 
dr. Ötvös László kutató-lelkész 
lesz, akinek Az egyidejűség tit-
kai című verseskötetét Rideg Ist-
ván ajánlja az olvasóknak. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!

Soós Gézáné

A Kováts Mihály Általá-
nos Iskola 2001 óta rendezi 
meg a helyi általános iskolák 
évenkénti matematika ver-
senyét. (A verseny kitaláló-
ja, és fő szervezője Antalóc-
zyné  Balogh Ágnes tanárnő.) 
Az iskolák legjobb mateko-
sait megmozgató neves meg-
mérettetét 2003-ban a gene-
rációk sorát oktató, és a taní-
tást magas színvonalon gya-
korló tanárnőről nevezték el 
Molnár Anna Matematika 
Emlékversenynek. Erre csak 
a karcagi és a bereki általá-
nos iskolások kapnak meg-
hívást. A 3.-tól 8. osztályig 
versenyezhetnek a gyerekek, 
korosztályonként (minden is-
kolából) 3 fő. A verseny ala-
pítói eleve hagyománynak 
szánták az eseményt, amely 
szándék 2007-ben tovább 
erősödött. Ez évben lett vol-
na Molnár Anna tanárnő 75 
éves, s az évforduló alkalmá-
ból a rokonság támogatásából 
egy vándorkupát alapítottak 
és vásároltak, ami egy évig a 
legeredményesebben teljesítő 
iskolánál marad. Ez az intéz-
mény 2008-tól 2009 novem-
beréig a Györffy István Álta-
lános Iskola volt. Az emlék-
verseny idei fordulójára 2009. 
november 23-án délután ke-
rült sor a hat karcagi és a be-

rekfürdői iskola 68 nevező ta-
nulója részvételével. 

Eredmények: 3.évfolyam: 
1. helyezett: Tóth Gergely 
(Nagykun Református Ált. 
Isk.) 2. helyezett: Dobrai Nor-
bert (Szent Pál Katolikus Ált. 
Isk.) 3. helyezett: Lovas Kris-
tóf (Nagykun Református 
Ált. Isk.) 4.évfolyam: 1. Har-
csa Vivien Leona (Kiskulcso-
si Ált. Isk.) 2. Nagy Zsuzsan-
na (Nagykun Református Ált. 
Isk.) 3. Horváth Szabolcs (Ve-
ress Zoltán Ált. Isk. Berek-
fürdő) 5.évfolyam: 1. K Nagy 
Rebeka (Nagykun Reformá-
tus Ált. Isk.) 2. Kovács Péter 
(Kováts Mihály Ált. Isk.) 3. 
Tóth Domonkos (Nagykun 

Református Ált. Isk.) 6.évfo-
lyam: 1. Balog Balázs (Kováts 
Mihály Ált. Isk.) 2. Cseppen-
tő Viktor (Györffy István Ált. 
Isk.) 3. Tóth Barna (Nagykun 
Református Ált. Isk.) 7.évfo-
lyam: 1. Székely Dávid (Ko-
váts Mihály Ált. Isk.) 2. Cs 
Szabó Bence (Nagykun Re-
formátus Ált. Isk.) 3. Pintér 
Tamás (Kiskulcsosi Ált. Isk.) 
8.évfolyam: 1. Egyed Gábor 
(Györffy István Ált. Isk.) 2. 
Kohári Zsolt (Kováts Mihály 
Ált. Isk.) 3.  Tóth Petra (Ko-
váts Mihály Ált. Isk.)

A vándorserleget pedig a 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola őrzi egy évig.

- e -

„A mesebeli árva gyermek 
a magyar nyelv. Még az ág is 
húzza… A vadmadarak, csil-
lagos égboltozat alatt lakó 
pásztorok rajongó költők vi-
gyáztak ez árva gyermek lé-
péseire…”- írja Krúdy Gyula.

Iskolánkban ezekre a köl-
tőkre: Kazinczy Ferencre, 
Radnóti Miklósra, Kányá-
di Sándorra emlékeztünk az 
anyanyelvi napokon, melyet 
14. alkalommal rendeztünk 
meg 2009. november 16- 20- 
a között.

A felső tagozatos osztályok 
rendhagyó magyarórákon és 
szavalódélutánon vehettek 
részt, volt nyelvi játékok ve-
télkedő is, az alsóban pedig 
olvasóversenyt rendeztünk. 

Mi 8.b osztályosok először 
egy rendhagyó irodalom-
órán vettünk részt, ahol Sza-
bó Péterné Kati néni, a Váro-
si Csokonai Könyvtár gyer-
mek könyvtárosa tartott elő-
adást Kazinczy Ferencről, a 
magyar nyelvújítás meste-
réről, aki író, költő és mű-
fordító is volt egyben. Meg-
tudhattuk, hogy „a széphal-
mi mester” már 5 évesen írt 
és olvasott, később pedig ön-
szorgalomból irodalmi mű-
veket is fordított. Ekkor döb-
bent rá a magyar nyelv elma-

radottságára. Olyan segítőket 
keresett, akik ugyancsak osz-
toztak a problémán. Megújí-
tották a régi szavainkat, úja-
kat hoztak létre olasz, angol, 
francia és latin mintákra, va-
lamint a nyelvtanunkat is fel-
frissítették. Sok szót még ma 
is használunk, pl.: szemüveg, 
óra, rendőr és folyóirat sza-
vakat is. Sokat köszönhetünk 
Kazinczynak és társainak. Az 
előadás közben nyelvi játéko-
kat játszottunk, amelyek pró-
bára tették szókincsünket. 
Köszönjük Szabó Péterné Ka-
ti néninek ezt az érdekes ma-
gyarórát. 

November 17- én a nyelv-
tanóra keretében nyelvi já-
tékok vetélkedőt tartottunk, 
ahol játékos feladatokat csa-
patokban oldottunk meg. 
Kiegészítettünk különbö-
ző közmondásokat, szólét-
rán alkottunk szavakat, a 
szabályoknak megfelelően, 
szóegyenleteket oldottunk 
meg a szavak szinonimája – 
és szókincsünk – segítségével.

Ugyanezen a napon az 5.c 
osztály egy bemutató iroda-
lomórán vett részt, amit Ra-
dóczné Bálint Ildikó, tan-
könyvszerző tartott. Az osz-
tály témája a meseírás volt, 
ahol különböző szövegal-

kotási feladatokat oldhattak 
meg a diákok. A tankönyv-
szerző nagyon megdicsérte az 
osztályt azt aktív munkájáért, 
szókincséért.

Az Anyanyelvi napok be-
fejező rendezvénye a novem-
ber 20-i irodalmi délután volt, 
amelyen alsó- és felső tagoza-
tos diákok egyaránt részt ve-
hettek. Négy kategóriában 
hallhattunk műveket: Radnó-
ti Miklós műveit, melyekkel 
a költő születésének 100. év-
fordulójára emlékeztünk, Ká-
nyádi Sándor műveit, születé-
sének 80. évfordulójára emlé-
kezve, valamint hallhattunk 
verseket az anyanyelv és a 
szülőföld témában is. Az elő-
adások nem versenyszerűek 
voltak, de néhányan kiemel-
kedően szavaltak: ilyen volt 
az alsó tagozatos Mátrai Atti-
la, aki Kányádi Sándor: Hall-
gat az erdő c. versét adta elő; 
Mátyus Sándor felső tagozatos 
tanuló, aki Vona Katalin: Szü-
lőföldem a Nagykunság cí-
mű művét, és megemlíthetjük 
Bala Karolinát is, aki Csanád 
Béla: Anyanyelv című művét 
szavalta el. Minden résztvevő-
nek gratulálunk.

Juhász Noémi 8.b
Györffy István Általános 

Iskola

FIGYELEM!
Megjelent Karcagi Nagy Zoltán új CD-je és kazettája!

Kapható a Déryné Művelődési Központban
és a Kun-Mediátor Utazási Irodában,

illetve a 06/20-957-9091-es telefonszámon
a művész úrnál személyesen.

Molnár Anna Matematika Emlékverseny

Anyanyelvi napok a Györffyben
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Igaz a mai rohanó világban már az őszi hónapokban megje-
lennek a télapó csokiba öntött hasonmásai az üzletek polcain, 
mégis az adventi időszak egyik kellemes állomása a Mikulás 
érkezése. Azoknak ajánlom alábbi ötletemet, akiknek az aján-
dékozáson túl az ünnepi hangulat megteremtése is fontos!

Tegyünk egy nagy üveghengerbe vagy befőttesüvegbe ter-
méseket. Pl. diót, mogyorót, mandulát, tobozt, narancsot, cit-
romot stb. Végül a tetejére helyezzük a Mikulásvirágot és ké-
szen van az alkalmi saját kezű díszünk.

Örömteli várakozást kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

Mikulásra Mikulásvirág!

2009. november 21-én 10. 
alkalommal rendezték meg 
a debreceni Hotel Aranybi-
ka Bartók Termében a Bul-
fest balkáni estet, amely a bu-
dapesti Jantra és Roszica bol-
gár néptáncegyüttesek önálló 
kulturális rendezvénye, mely-
re meghívást kapott a karca-
gi Biljana tánccsoport is. A 
műsoros estnek először adott 
otthont vidéki város, az el-
múlt években mindig buda-
pesti helyszínnel rendezték 
a fesztivált a Thália színház-
ban, a Pesti Vigadóban, illet-
ve a Bolgár Művelődési Köz-
pontban. A rendezvény telt 
ház előtt zajlott, a Bartók Te-
rem pedig igazán méltó he-
lyül szolgált a bolgár tán-
coknak, az elegáns környe-
zet pedig még inkább emelte 
az est színvonalát. A Jantra, 

a Roszica és a karcagi Bilja-
na tánccsoportokon kívül fel-
léptek a Bolgár Állami Rádió 
Népi Zenekarának szólistái, 
a Szlavia zenekar, valamint a 
Gaytan Orkestar, a Zora és a 
Dzsumbarlak zenekarok. 

A rendezvényre a Bilja-
na táncegyüttes buszt indí-
tott Karcagról, és a táncosok-
kal együtt mintegy negyven 
fő utazott el a gálára: jöttek 
szülők, tanárkollégák, pár-
tolók, diákok, barátok. Pán-
ti Ildikó nyugalmazott isko-
laigazgató, önkormányzati 
képviselő, Karcag Város Kul-
turális Bizottságának elnö-
ke megtisztelte jelenlétével a 
Biljana tánccsoportot, az or-
szágos bolgár képviselőknek 
pedig ajándékokkal kedves-
kedett. A rendezvényen va-
lamennyi bolgár kisebbségi 

önkormányzat jelen volt, az 
ország minden pontjáról ér-
keztek bolgárok, az Orszá-
gos Bolgár Önkormányzat 
két külön buszt indított a fő-
városból Debrecenbe. Az es-
te folyamán forgatott a Ma-
gyar és a Bolgár Televízió, a 
karcagi tánccsoporttal pedig 
a Felsőzsolcai TV készített ri-
portot. Az est fergeteges han-
gulatban telt, a nézők nagyon 
színvonalas produkciókat lát-
hattak. A karcagi táncegyüt-
tes a műsor végén dicsérő el-
ismerésben részesült a házi-
gazda Jantra táncegyüttes, 
valamint az Országos Bolgár 
Önkormányzat részéről.

Köszönjük valamennyi kar-
cagi barátunknak, hogy elkí-
sértek bennünket és osztoz-
tak a tánccsoport sikerében.

Major

Unokái, dédunokái körében emlékeztünk Magyar Imre La-
jos református tanító munkásságára, születésének 130. évfor-
dulóján.

Magyar Imre Lajos református elemi iskolai tanító. Okle-
velét 1899-ben Sárospatakon szerezte. 1913-tól Karcagon ta-
nított a református iskolában. Hivatásában mindig új utakat 
keresve, elsők között alkalmazta a fonomimikai módszert az 
olvasás-írás tanításában.

Anyanyelvünk szépségének, színességének őrzését különö-
sen fontosnak tartotta Trianon után, mely felvidéki szárma-
zása miatt is örök seb maradt szívében. Vigaszul így mondta: 
„A  kevesebb joga az élethez az, hogy különb.”

Kántori mivoltából is adódó, szépen zengő, érthető, tiszta 
beszéde óhatatlanul is példaértékű volt.

Értékelte, elismerte városunk vezetőssége, lakossága már 
akkor is Magyar Imre Lajos tanító úr munkáját, mint min-
dig, ha egy tanító, ha egy pedagógus időt, fáradságot nem kí-
mélve szórja szét a tudás magvait.

A kitüntetés, melyet kedves iskolájában kapott Shakespea-
re nemesi címerének jelmondatát villanthatja fel bennünk, 
melyet a szeretett Tanító Úrra emlékezve, előtte gondolatban 
fejet hajtva mondhatunk ki. E mondat magyarul csupán két 
szó: „NEM ÉRDEMTELENÜL!”

Az emléktábla szövege, melyet Györfi Sándor szobrászmű-
vész és ifj. Györfi Sándor készített a következő:

z. l. cs. Magyar Imre Lajos ref. tanító
/1879-1971/

A Nagykun Református Elemi Iskola tanítója /1913-1943/, a 
református iskolaszék tagja, a városi tanintézetek gondnoka, 
1930-tól a Gazdasági Ismétlő Iskola igazgatója, a vegyes da-
lárda megalapítója és vezetője, a községi iskolaszék jegyzője 
és előadója. Munkásságának elismeréséül, születésének 130. 

évfordulóján emlékére állíttatva.
2009

„Karcag olyan hely, ahol egy kézfogás erőt ad,
ahol bízni lehet az emberekben.”

/Magyar Imre Lajos/
Földváriné Simon Ilona

igazgató asszony

A Kiskulcsosi Általános Is-
kolából 2009. október 26-28-
án a szlovákiai Szepsiben, 
testvériskolánkban jártunk. 
Kirándulásunk célja a két is-
kola közötti kapcsolat erő-
sítése volt, melyet sportve-
télkedőkkel színesítettünk. 
A Szepsi Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium di-
ákjaival évente kétszer talál-
kozunk. A hagyományaink 
szerint ősszel mi látogatjuk 
meg őket, tavasszal pedig ők 
jönnek hozzánk.

Az első nap ebéddel fogad-
tak bennünket, majd kosár-
labdázásban és futballozás-
ban mértük össze erőinket. A 
sportnap tanár-diák mérkő-

zéssel zárult, melyet a díjki-
osztó követett. Az este továb-
bi részét a fogadó családoknál 
töltöttük.

Második nap egész napos 
túrán vettünk részt a Her-
nád áttörésénél, a „szlovák 
paradicsomban”. Nem min-
dennapos élményben volt ré-
szünk. A fárasztó túra mel-
lett gyönyörködhettünk a táj 
szépségében. Utolsó nap el-
látogattunk a helyi múzeum-
ba, borospincébe. Megnéztük 
az idegenvezetővel a helyi ne-
vezetességeket, szobrokat. A 
hazaindulás előtt volt egy kis 
szabadprogram, amit min-
denki izgatottan várt. Vissza-
mentünk az iskolába, meg-

ebédeltünk és elköszöntünk 
barátainktól.

Nagyon jól éreztük magun-
kat. Sajnos gyorsan eltelt ez a 
három nap, de nagyon sok 
szeretettel várjuk vissza ta-
vasszal szepsi ismerőseinket.

Szeretnénk megköszönni a 
rész vett diákok nevében ezt 
a felejthetetlen utat a szepsi 
iskola tantestületének és kísé-
rő tanárainknak: Veres Lász-
lónénak, Futóné Szabó Mar-
gitnak, Ferencziné Varga Il-
dikónak, Bujdosó Attilának, 
Lőkös Zoltánnak, és Ecsedi 
Irén igazgató nőnek.

 Magyari Diána
Kovács Zsanett

8.osztályos tanulók

Az ülésen két napirendi 
pont is foglalkozott a váro-
si költségvetéssel. Az egyik 
a 2009. évi büdzsé I-III. ne-
gyedévi végrehajtásáról szólt. 
A rendelkezésünkre bocsá-
tott anyag szerint szeptember 
30-ig a bevételi oldal 73,9 %-
os mértékben realizálódott, a 
kiadási oldal, pedig 61,2%-on 
teljesült. A költségvetés leg-
utóbbi, november 12-ikei mó-
dosításakor a bevételi és ki-
adási oldalt 10.899.096 ezer Ft 
összegben határozták meg.

A másik előterjesztés a 
2010. évi költségvetési kon-
cepcióról szólt. Az idei kon-
cepció tavalyi elkészítéséhez 
hasonlóan, a 2010-es koncep-
ció elkészítése idején sem vol-

tak még ismertek az országos 
költségvetés sarokszámai, így 
csak hozzávetőleges terveze-
tet lehetett készíteni. A vég-
leges költségvetésről az orszá-
gos koncepció teljes ismere-
tében lehet majd pontos ada-
tokat közölni. Egy viszont 
biztosan kiderült az előter-
jesztés megtárgyalása során, 
mégpedig az, hogy a kor-
mánytól az elmúlt évek ten-
denciáihoz hasonlóan, jövőre 
is kisebb támogatásra számít-
hatnak az önkormányzatok. 

Ezen az ülésen egy, a Kátai 
Gábor Kórház 2009-es mű-
ködéséről szóló beszámoló is 
oda került a képviselők asz-
talára. Hosszú ideje ismert a 
magyar egészségügy rendkí-
vül nehéz helyzete, amely a 
helyi kórházat sem kerülte el. 

2009-ben újra negatív irány-
ba változott az egészségügyi 
intézmények állami finan-
szírozása. Az idei évben a ta-
valyi év hasonló időszaká-
hoz viszonyítva ugyanazért 
a teljesítményért az Orszá-
gos Egészségügyi Pénztár 15-
20%-al kevesebb támogatást 
biztosít a kórházaknak és ren-
delőintézeteknek. Ez a karcagi 
kórházat sem kerülte el. Töb-
bek között ennek köszönhető-
en itt is több mint 100 fős lét-
számleépítésre került sor. Je-
lenleg 573 fős munkajogi lét-
számmal rendelkezik a Kátai 
Gábor Kórház, amely 60-70 
km-es sugarú körben tovább-
ra is kb. 100 ezer lakos szá-
mára lát el egészségügyi tevé-
kenységeket.

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Újra együtt Szepsiben

BULFEST

Újabb elismerés a karcagi Biljana tánccsoportnak

Emlékezés tisztelettel
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Sebészeti magánrendelés 
decembertől

Szakorvosi vizsgálat, tanácsadás.
Bőr és bőr alatti elváltozások műtéti eltávolítás 
szövettani vizsgálattal (anyajegy, szemölcs, stb.)
Sebkezelés (krónikus sebek esetén is!), kötözés

Fájdalmatlan, gyors szűrővizsgálatok: 
vastagbélrákszűrés, gyomor helicobacter 

fertőzésének kimutatása gyorsteszttel.

Bejelentkezés javasolt:
Dr. Tóth Katalin sebész szakorvos
06/30-339-5915, 06/20-548-8798
e-mail: dr.toth.katalin@freemail.hu
Rendelő: Amaryllis Patika
 Törökszentmiklós, Széchenyi u. 131.
Rendelés ideje: szerda és péntek 16:00 – 18:00 óráig.

A Kátai Gábor Kórház tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt betegek és hozzátartozók!
Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztályára való in-

duláskor, tekintettel az elkövetkezendő téli évszakra, kér-
jük a következőkről gondoskodjanak:
• Meleg utcai ruházatot,
• készpénzt (készüljenek fel anyagilag az esetleges haza-

utazás költségeire),
• hideg élelmet, folyadékot,
• irataikat, betegellátási dokumentumaikat hozzanak ma-

gukkal.
A fentiekre azért van szükség, mert a sürgősségi am-

buláns ellátás után, csak indokolt esetben áll módunk-
ban betegszállítást igényelni, ezért a hazajutást a betegnek 
önállóan kell megszervezni. A késő esti órákban tömeg-
közlekedés nem áll rendelkezésre, így csak a kora regge-
li órákban indítható útnak az ellátott beteg. Az orvosi el-
látás lezárása után az ambuláns betegeknek még éjszaka 
sem lehet ágyat biztosítani. Ambulánsan kezelt betegnek 
kórházi étkeztetés nem jár.

A betegek biztonságos hazajutása céljából szükségesek 
ezen intézkedések.

Az egészségügyi ellátásban részesültek, az értük érkező 
hozzátartozókat, illetve a közlekedési járműveiket a kórhá-
zunk által biztosított fűtött váróteremben várhatják meg.

a Kátai Gábor Kórház Vezetősége

Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány
A Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány 

(Karcag, Szabó J. u. 1. Adószám: 18830369-
1-16) Kuratóriuma ezúton köszöni meg tá-
mogatóinak a SZJA 1 % és az iparűzési adó 
1 %-ának felajánlását. 

A kapott összeg 2008. évben:
SZJA 1 % 347.436 Ft,
Iparűzési adó   38.361 Ft.
A támogatást az alapító okiratban meg-

fogalmazott célokra a művészetoktatásban 
résztvevő tanulók tanulási feltételeinek javí-
tására használta fel az alapítvány. 

Taneszköz (hangszer) beszerzések: 
340.000 Ft,

Taneszköz javítás   60.000 Ft.
Kérjük további támogatásukat.

Karcag Zeneoktatásáért
Alapítvány Kuratóriuma

Pro Musica Karcag Alapítvány
A Pro Musica Karcag Alapítvány (Karcag, 

Szabó J. u. 1. sz. Adószám: 19223436-1-16) 
2008. évben a SZJA 1 %-ából 116.987 Ft tá-
mogatásban részesült.

Az Alapítvány a karcagi Szimfónikus Ze-
nekar támogatását tűzte céljául. Ennek szel-
lemében került felhasználásra a kapott tá-
mogatás.

Hangszertartozékok beszerzése 25.000 Ft 
hangszerjavíttatás 83.226 Ft 
működési kiadások   8.761 Ft.
A zenekar közössége és az alapítvány ku-

ratóriuma ezúton köszöni meg a felajánlá-
sokat és reménykedve várja a további támo-
gatásukat.

Pro Musica 
Alapítvány Kuratórium

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága
szeretettel meghívja Önt a

„Thrombophylia klinikai és laboratóriumi 
vonatkozásai”

címmel tartandó, akkreditált rendezvényére
Célcsoport: Szakorvosok, orvosok, 
 fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok
Helyszín: Kátai Gábor Kórház előadóterme
Időpont: 2009. december 2. 14.00 óra
Előadások:
14.00 Dr. Rácz József főorvos
 A thrombophylia laboratóriumi diagnosztikája, a 

vér útja a laborig (praeanalitika)
14. 30 Dr. Póka Róbert egyetemi docens
 Thrombophylia és terhesség
15.00 Dr. Fehér Márk főorvos
 Thrombosis hajlam pszichiátriai betegekben
15.30 Dr. Szolnoki Erzsébet főorvos
 Thromboemboliás események belgyógyászati vo-

natkozásai - esetbemutatás
15.45 Hozzászólások, megbeszélés
16.00 Záróvizsga

Megszerezhető pontszám: 5 kredit pont

 Dr. Kapusi Lajos Dr. Szolnoki Erzsébet Dr. Rácz József
 orvos-igazgató Tudományos Bizottság  Kp. Laboratórium 
  elnöke főorvosa 

Közhasznúsági jelentések

Az elmúlt szombaton, no-
vember 28-án délután nagy 
érdeklődés mellett tartották 
meg a Mozgáskorlátozottak J-
N-Sz. Megyei Szervezete kar-
cagi csoportjának vacsorával 
egybekötött évzáró gyűlését. 
A csoport négy évvel ezelőtt, 
hagyományteremtő szándék-
kal vette fel a kapcsolatot a 
kistérség és a környék hasonló 
csoportjaival, ezért aztán Sze-
keres György, a karcagiak ve-
zetője a túrkevei, törökszent-
miklósi és a bereki sorstársak 
képviselőit is köszönthette, s 
üdvözölte távollétükben a ma-
darasi és kenderesi csoporto-
kat. Amint az elnöki beszámo-
lóból kitűnt, a mozgáskorláto-
zottak helyi csoportja mintegy 
900 tagot számlál, közülük 
400-450 fő az, aki valamilyen 
formában részt vesz a csoport 
életében, az aktív tagok száma 
60 főre tehető. A munkát éves 
terv alapján végzik. Csütörtö-
könként a vezetőség tagjai az 
irodán (Rákóczi u. 3.) ügyele-
tet, havonta egy alkalommal 
pedig csoportgyűlést tarta-
nak. Évente több kirándulást 
is szerveznek. 2009-ben a fő-
városba látogattak, ahol a Par-
lament épületét és a Terrorhá-
za kiállítását tekintették meg. 
Nagyon sikeres volt a túrke-
vei és a hajdúböszörményi lá-

togatásuk, és jó hangulatban 
zajlottak le a törökszentmik-
lósi és berekfürdői társszer-
vek rendezvényei is. A zökke-
nőmentes működést biztosí-
tó anyagi lehetőségek sajnos 
évről-évre romlanak, s je-
len pillanatban a jövőre nézve 
sem táplálnak nagy reménye-
ket, mert ahogy a beszámoló-
ban elhangzott: „A legjobb jó-
akarattal se mondhatjuk, hogy 
az ország vezetése humánus, 
megértő lenne a fogyatékosok-
kal, vagy a civil szervezetekkel 
szemben. Az egy főre eső támo-
gatás, amit a karcagi önkor-
mányzat pályázatán nyertünk 
fejenként, egy évre, nem érte 
el a 40 forintot. Pályáztunk a 
megyei hivatal által egy esetre 

meghirdetett pályázatra is, de 
keret hiányában megállapítot-
ták, hogy járni járna, de nem 
jut.” Az önkormányzat Társa-
dalmi Kapcsolatok Bizottsá-
gával viszont jó kapcsolat ala-
kult ki, s a bizottság figyelem-
mel kíséri és segíti a csoport 
munkáját.

A beszámoló után dr. Ur-
bán-Szabó Béla, a megyei 
egyesület elnöke, Varga Mi-
hály, országgyűlési képviselő, 
Pánti Ildikó képviselő és Rab 
János, a Bajtársi Egyesület el-
nöke szólt a jelenlévőkhöz, 
majd Karcagi Nagy Zoltán, az 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola és az Iringó nép-
tánckör műsora következett. 

Elek György

Mozgáskorlátozottak évzárója

Pályázat

Az Arany János Általános 
Iskola 

gazdasági ügyintéző 
munkakörbe 

szakembert keres.
A részletes pályázati 

felhívás megtekinthető a 
www.karcag.hu oldalon.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari árammal, 
fúrott kúttal, szerelő aknás alsó épü-
lettel több generációnak sürgősen, 
áron alul eladó, ill. vállalkozásra is al-
kalmas. 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 társasházban 
földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: 06/70-300-9730.

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

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

A Bakterház söröző épülete, a telken 
lévő lakóházzal eladó vagy elcserél-
hető. Tel.: 06/30-754-7290.

Összeköltözőknek, nagy családnak 
kiválóan alkalmas sok helyiségből 
álló családi ház gáz + cserépkályha 
fűtéssel, műhellyel, garázzsal, teljes 
közművel sürgősen áron alul eladó 
Karcag csendes részén. 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 eladó. 
Kg., Ady E. u. 2. III. emelet. Tel.: 06/30-
978-3330.

Karcagon téglából épült kisebb tí-
pusú, teljes közműves kertes ház el-
adó. Bontás nélküli építkezés meg-
oldható. Érd.: Kg., Apavári utca 21. 
Tel.: 06/70-273-7268.

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

Karcagon felújítandó kertes ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel társas-
házi vagy szolnoki lakásra cserélném. 
Tel.: 06/70-395-5263.

Karcagon, a Hunyadi utcán 3 szo-
bás padlástér beépítésű, összkom-
fortos családi ház eladó, vagy társas-
házi lakásra cserélhető. Tel.: 06/70-
701-1705.

Karcag, Délibáb utcán régi típusú pa-
latetős ház eladó (2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, központi fűtés, veranda). 
Tel.: 06/30-218-2827.

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

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő bű-
nözés, kevesebb baleset.. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu

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

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

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

Kétféle babakocsi, hálós járóka, bébi-
hordozó és szoba csúszda eladó. Tel.: 
06/30-403-6062.

Lehullott a fának a levele, most jön 
majd a hópihe. Mindkettőre felké-
szülhet erős kötésű cirok- és vessző-
seprűimmel. Kapható a karcagi pia-
cokon 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; ré-
gi könyv betegségről; tükör; 4 db 
Dunlop autógumi új téli sport; dió-
bél stb. Tel.: 06/30-995-6929.

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

Vásárolnék régi faragott kapufélfát; 
1950 előtti pléh ülőfürdőt és fürdő-
kádat; 1965 előtti zománc lemezfür-
dőkádat; 2,5 m-nél hosszabb leme-
zelt tetejű asztalokat; régi sokfiókos 
bolti ill. gyógyszertári pultokat; be-
kötött üvegeket 50 l-ig. Tel.: 06/30-
963-5073.

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

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, nadrá-
gok, szoknyák, felsők, topok, stó-
lák, bolerók, táskák, bizsuk, fehérne-
műk, harisnyák. Nyitva: 9 – 12-ig, 14 
– 17 óráig, szombaton 9 – 12 óráig. 
Várom kedves vásárlóimat. Minden 
vevőm ajándékot kap. Karcag, Eötvös 
u. 10. sz.

Kolónia szekrénysor, 4 részes, barna 
színű és 1 db csikó-sparhelt, új álla-
potú eladó. Tel.: 06/20-505-3467.

TŰZIFA ELADÓ! (meggy ás almafa) 
1.400 Ft/q-tól. Tel.: 06/30-856-4192.

Eladó 2 funkciós babakocsi. Tel.: 
06/30-608-0904.

Ingen elvihető 2-3 m³ betontörme-
lék. Tel.: 06/20-230-3690.

24x33-as világos (fehér márványos) 
kimaradt falicsempét keresek meg-
vételre. Tel.: 59/311-129 (14-17 órá-
ig).

Eladó bordásfal, 4 m-es piaci sátor, 
utánfutó. Tel.: 06/20-230-3690.

Váltva forgató eke reális áron eladó. 
Tel.: 59/311-129 (14-17 óráig).

Bemutatón vásárolt új, 3 db-os 
Merino gyapjú garnitúra eladó. I.ár: 
80 ezer helyett 50 ezer Ft. Tel.: 06/20-
580-2890.

Állás
Rokkantnyugdíjas B-C-E kategóriá-
jú jogosítvánnyal, PÁV 1-el, belföl-
di árufuvarozói, TIR vizsgával ren-
delkező gépkocsivezetői állást ke-
res. Minden megoldás érdekel. Tel.: 
06/30-579-4150.

Állat
Kiváló külső adottságokkal rendelke-
ző 13 hetes sziámi cicák eladók. Tel.: 
06/70-397-9127.

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

Németjuhász kiskutyák eladók. Tel.: 
06/70-379-8471.

Fehér húsjellegű hízó, idei pulyka, 
néma kacsa, leválasztott malac el-
adó. Vágó birkát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.

140 kg-os hízó van eladó. Érd.: Kg., 
Fürst S. u. 39.

3 db tokjo birka; gyöngyösök; puly-
kák eladók (Karcag). Tel.: 06/30-393-
3343.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324.

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

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását 
rövid határidőre vállalom. Tel.: 06/70-
300-9730.

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

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

3 év múlva veterán, 1300-as fehér 
VW Passat 2010. 02. 14-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban, alku nél-
kül 70.000 Ft-ért eladó. Tel.: 59/313-
674 v. 20/345-0275.

110x190-es utánfutó műszaki nélkül 
eladó. Tel.: 06/30-336-6142.

Apróhirdetés

TO MOBIL
TELEFONKERESKEDÉS

HASZNÁLT TELEFONOK 
ADÁS-VÉTELE

Kiegészítők és tartozékok

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

Tornagyőzelem 
Debrecenben

A Karcagi SE leány gyer-
mek csapata meghívást kapott 
Debrecenben a Krampusz Ku-
pa Nemzetközi Kosárlab-
da Tornára. Sajnos a játéko-
sokon lévő kosárlabdacipők 
számában messze alulmarad-
tunk, játéktudásban viszont 
felülkerekedtünk az ellenfe-
leken. Debrecen ellen nagyon 
jól kezdtünk. A harmadik ne-
gyedben ugyan felzárkózott az 
ellenfél, de az utolsó negyed-
ben sikerült elhúzni, és simán 
hoztuk a mérkőzést. Nagyvá-
rad ellen olykor szemet gyö-
nyörködtető játékkal sikerült 
nyernünk. A döntőben Száz-
halombatta ellen káprázatosan 
kezdtünk, alaposan ráijesztet-
tünk az ellenfélre. A második 
negyedben ugyan felzárkóz-
tak, és végig gigászi csata folyt 
minden egyes pontért, a győ-
zelem azonban egy percig sem 
forgott veszélyben. Gratulálok 
a csapat valamennyi játékosá-
nak. 

Debreceni SI – Karcagi SE 
37-53 (8-15, 6-15, 14-4, 9-19)

Rácz L. (18), Papp E. (2), 
Nagy K. (5), Lócsi Er. (16), Bé-
res I., Lippai A., Pintér Á., Fe-
hér M. (7), Lócsi E. (5), Csí-
kos L.

Nagyvárad – Karcagi SE 6-
73 (0-20, 2-13, 0-27, 4-13)

Rácz L. (4), Papp E. (1), 
Nagy K. (3), Lócsi Er. (17), Bé-
res I.(6), Lippai A.(2), Pintér 
Á.(2), Fehér M. (9), Lócsi E. 
(13), Csíkos L (4).

Karcagi SE – Százhalom-
battai SE 37-28 (14-8), 9-12, 6-
2, 8-6)

Rácz L. (9), Papp E., Nagy 
K. (5), Lócsi Er. (8), Béres I., 
Lippai A.(5), Pintér Á.(2), Fe-
hér M. (4), Lócsi E. (5), Csíkos 
L. Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Középiskolás 
Fiú Bajnokság

Szoros küzdelemben Me-
zőtúron elszenvedték első ve-
reségüket a refis fiúk. Az el-
lenfél sikeresen kikapcsolta a 
meghatározó játékosainkat, a 
többiek pedig még nem tud-
tak hozzátenni a játékhoz. A 
másik mérkőzésen sima győ-
zelem született.

Mezőtúr Szegedi – Karcag 
Nagykun 32-23 (6-4, 12-12, 6-
5, 8-2)

Németh G., Koncz M. (6), 
Szepesi B. (2), Kovács Zs. (5), 
Nagy P., Gyökeres I., Kovács 
M. (10), Nagy V., Németh M.

Mezőtúr Teleki– Karcag 
Nagykun 35-63 (11-8, 17-11, 
13-6, 22-10)

Németh G. (5), Koncz M. 
(2), Szepesi B. (13/3), Kovács 
Zs. (14), Nagy P. (2), Gyökeres 
I.(4), Kovács M. (23), Nagy V., 
Németh M. Edző Őrlős Zol-
tán

Megyei Középiskolás 
Leány Bajnokság

Megszerezte első győzel-
mét a Református Gimnázi-
um „B” csapata. Az „A” csapat 
nagyarányú győzelmet aratott 
a szerényebb képességű ellen-
fél ellen.

Karcag Nagykun „B” – Szol-
nok Környezet „B” 52-20 (14-
2, 16-4, 6-12, 16-2)

Biro A., Tuza P., Gál N., Há-
zi M. (20), Bérczi D. (12), Bod-
nár V. (4), Kocsis D. (2), Nagy 
T. (4), Hodos D., Hamar K. 
Hérmán F. (10), Nagy V.,

Karcag Nagykun „A” – Szol-
nok Környezet „B” 113-6 (25-
0, 37-0, 34-0, 17-4)

Orosz G. (6), Balajti E. (8), 
Szabó D. (2), Kovács L. (10), 
Herman F. Chrappán R. 
(51/6), Varga D. (36).

Edző: Őrlős Zoltán

KOSÁRLABDA

A Karcagi SE férfi csapa-
ta az elmúlt hétvégén ha-
zai pályán folytatta szereplé-
sét a megyei bajnokságban, 
és a tornarendszerben zajló 
bajnokság második forduló-
jában. Az OLAJ KK U18 és a 
Szolnoki HEMA csapataival 
találkozott. Mindkét mérkő-
zésen  csapatunk ismét meg-
győző fölénnyel győzött el-
lenfeleivel szemben.

A következő fordulókban 
tovább növelhetik majd győ-
zelmeik számát kosarasaink a 
Szolnoki Honvéd SE és a Jász-
berény csapatai ellenében.

Eredmények:
Karcagi SE - Szolnoki 

Olaj U18  96:38 (15:13, 22:4, 
22:10,37:11)

Karcagi SE: Kiss J. (2 p.), 

Erdei J. (19/12 p.), Rideg L. (2 
p.), Tóth I., Vincze M. (12 p.)

Csere: Simon L. (10/6 p.), 
Koncz M. (9/3 p.), Kovács 
M. (10 p.), Ábrahám Sz. (5 
p.),Mile G. (13/3 p.), Mészáros 
A. (4 p.), Kovács Zs. (10/3 p.)

Karcagi SE - Szol-
nok HEMA  100:45 
(/25:7,29:9,24:15,22:14)

Karcagi SE: Kiss J. (4 p.), 
Erdei J. (12 p.), Rideg L. (10 
p.), Tóth I. (21 p.), Vincze M. 
(4 p.)

Csere:Simon L. (8/6 p.), 
Koncz M. (2 p.), Kovács M. (6 
p.), Ábrahám Sz. (2 p.), Mi-
le G. (19/3 p.), Mészáros A. (2 
p.), Kovács Zs. (10 p.)

Edző: Fodor Csaba

Megyei férfi bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
December 5. szombat
 Utolsó jelentés 

Annáról
 Magyar romantikus 

dráma
December 8. kedd
 Vakító fehérség
 Feliratos amerikai-

kanadai krimi
December 12. 

szombat
 District 9
 Feliratos amerikai sci-fi
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2009. december 4. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Ovigála II. rész
18.35  Netvilág I. rész
19.00  Nagykunásgi krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Szekeres György a 

Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének az elnöke

 Karcagi hírek
 - 20 éves a karcagi ÉNO
 - Felújítják a Pártok házát
 - Országos gyűlést tartottak 

a Kisgazdák
 Háttér
 Vendég: János Atya, téma: 

Adventi készülődés
20.10  Testületi ülés közmeghall-

gatással egybekötve
 
2009. december 8. kedd/szerda
18.00  Műsorajánló
18.05  Adventi Istentisztelet
19.05  Megyei tükör

19.38  Karcag Sport
 Karcag â013 Túrkeve labda-

rugó mérkőzés közvetítése
21.28 Zenés Vasárnap Délután 

I.rész

2009. december 10. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ovigála III. rész
18.35  Netvilág II. rész
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunásgi krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Thürmer Gyula
 Karcagi hírek
 - erdélyi és délvidéki tűzol-

tók Karcagon
 - felújították a vasút úti böl-

csit
 - készülnek a karácsonyi kon-

certre
 Háttér
 Vendég: Nyíri Lászlóné
20.10 Öreg diák talákozó

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

Lapzárta: kedd 12 óra

FELHÍVÁS
A Karcagi Rendőrkapitányság szemtanúk jelentkezését vár-

ja a 2009. november 26-án ( csütörtök ) délelőtt, a 4-es számú 
főúton történt közlekedési balesettel kapcsolatban.

2009. november 26.-án délelőtt 09.45 kor anyagi kárral já-
ró közúti közlekedési baleset történt Karcag külterületén a 4-
es számú főútvonal 151 km szelvényében. 

2009. november 26-án 09 óra 45 perckor, egy feltehetően 
kávé színű Peugeot Partner típusú gépkocsi közlekedett a 4-
es főúton Budapest felől Debrecen irányába. A 151 km szel-
vény közelében előzni kezdett egy vele azonos irányba haladó 
román forgalmi rendszámú Opel Astra típusú személygépko-
csit, azonban az előzés során túl hamar tért vissza a jobb ol-
dali forgalmi sávba, aminek következtében érintőlegesen üt-
között az előzött járművel. Az ütközés miatt az Opel Ast-
ra gépkocsi vezetője elvesztette uralmát a járműve felett, és a 
jobb oldali útárokba sodródott. Az ismeretlen gépkocsi veze-
tője megállás és lassítás nélkül tovább hajtott Debrecen irá-
nyába.

A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik látták 
a balesetet vagy azzal kapcsolatban bármilyen érdemi infor-
mációval rendelkeznek. 

Jelentkezni lehet személyesen a Karcagi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosztályán, vagy telefonon az 59/500-
250/42-32-ös melléken, illetve a rendőrég 107, 112-es segélyhí-
vó számain, illetve a legközelebbi rendőrnél.

Karcag, 2009. november 30.
Jenei József hadnagy

fővizsgáló

Anyakönyv
Születés

Czinege Katalin – Farkas 
Elemér
Kg., Haladás utca 19. 
 Alex és Amanda
Kun Szilvia – Budai Béla
Kg., Tisza utca 25.  Balázs
Kása Henrietta – Kurucz 
István
Kg., Papp B. utca 1.  István

Halálozás
Csombordi Jánosné (Nagy 

Róza)
 Karcag (1927.)
Madarász István
 Karcag (1928.)

Karcag – Túrkeve 1:1 (0:1)
Karcag, 120 néző. Jv.: Pikó 

A. (Tóth, Halgat)
Karcag: Móga, Kéki, Orosz, 

Lévai, Varga L. (Sindel), Buj-
dosó, Nagy R. (Horváth D.), 
Ebekeme, Nagy D., Erdei, 
Kardos

Játékos-edző: Orosz István
A tizedik percben Kántor 

egy jobbról érkező lepattanó 
labdát egyből a kapura lőtte, 
de Kéki a gólvonal elől kirúg-
ta. A tizennegyedik percben 
Sólyom jobb oldalról a kapu 
elé ívelt és az ötös sarkánál 
álló Varga Z. belenyúlt a lab-
dába és az a bal alsó sarok-
ban kötött ki (0:1). A negy-
vennegyedik percben Lévai a 
felező vonal tájékán ütközött 
egy vendégjátékossal, amely 
végén a karcagi játékost ki-
állította a játékvezető. A hat-
vankettedik percben Bujdo-
sót felrúgták a 16-oson be-
lül, amiért 11-est ítélt a bíró. 

A büntetőt Bujdosó a bal alsó 
sarokba lőtte (1:1). 

Jók: Bujdosó, Varga L., 
Ebekeme, Nagy D. ill. Kis Cs., 
Tóth I., Ökrös, Sólyom

Barna Gábor: A jogtalan 
11-es és néhány embernek a 
nem hozzáértése miatt kettő 
ponttal szegényebbek marad-
tunk.

Orosz István: A négy 11-
es gyanús helyzetből egyet il-
lett befújni, és mezőnyben 
jobbak voltunk, így megér-
demeltük volna a győzelmet. 
A harmadik mérkőzésünk, 
hogy nem a kijelölt bíró veze-
ti a  meccsünket.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Túrkeve 3:3
Góllövők: Földi, Rajcsányi, 

Kocsis, ill. Sandó (2), Shusz-
ter

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

December 4. péntek
Berek – Kiss A. úti

December 5. szombat
Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
December 6. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 9. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 10. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
December 11. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

16

Berekfürdő-Karcag – 
Szolnoki KC SE 14:19 (8:10)

Karcag, Jv.: Szloska, Bara-
nyi

Berekfürdő-Karcag: Voná-
né, Cseke P. (2), Illés-Sütő N., 
Kiss A. (1), Kovrig D. (6), Kun 
M. (4), Pergéné Varga Zs. (1)

Csere: Varga A., Szabó I. 
Perge Zs.

Berekfürdő-Karcag – Jász-
ladány ESE 23:18 (10:10)

Karcag, Jv.: Gábor, Takács
Berekfürdő-Karcag: Varga 

A., Cseke P. (4), Andrási Zs. 
(1), Kovrig D. (6), Illés-Sütő 
N. (4), Pergéné Varga Zs. (1), 
Kiss A. (2)

Csere: Vonáné, Szabó I., 
Perge Zs. (4), Antal B. (1)

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
szolnoki lányok ellen nagyon 
jól védekeztünk, és szép ak-
ciógólokkal fejeztük be táma-
dásainkat. A 2. félidő közepé-
ig fej-fej mellett haladtunk, 
majd büntetőt hagytunk ki, 
ill. az emberelőnyös helyzete-
inket elkapkodtuk, míg az el-
lenfél a lehetőségeiket gólra 
váltotta.

Érthetetlen, hogy a 2. he-
lyen álló Szolnok ellen kivá-
lóan tudtunk játszani, míg 
az utolsó helyen álló Jászla-
dányiak kapuját alig találtuk 
el, kapkodva játszottunk. Sa-
ját magunknak nehezítettük 
meg a győzelmet. Jók: Perge 
Zsófia, Illés-Sütő Nikoletta, 
Kiss Anna.

Megyei Női Kézilabda Bajnokság
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Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a házhoz 

menő szelektív gyűjtőjárat barna zsákos 
gyűjtése - a korábban közzétett hulla-
déknaptárral összhangban- 2009. no-
vember 30-tól, 2010. március 01-ig szü-
netel. A következő évben módosul a zsá-
kok átvétele, az útolsó begyűjtés alkal-
mával ezért nem pótoltuk a zsákokat. 
A sárga zsákos begyűjtés változatlanul 
működik a téli hónapokban is. Kérjük fi-
gyeljék a további tájékoztatásainkat!

„Legyen Ön is válogatós!”
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Karcagi körzeti torna
Kedden került megrendezésre a Magyar Gyermek Lab-

darúgó Szövetség karcagi körzeti labdarúgó tornájának az 
I-es korcsoport részére. A tornára öt iskola csapata neve-
zett be. A mezőnyből kiemelkedett a Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola együttese, mivel minden mérkőzé-
sét megnyerte és 24:0-ás gólkülönbséggel biztosan nyerte 
a tornát.

Végeredmény: 1. Nagykun Ref. Ált. Is. (12 pont), 2. Ve-
ress Z. Ált. Isk. Berekfürdő (7 pont), 3. Kováts M. Ált. Is. 
(5 pont), 4. Györffy I. Ált. Isk. (4 pont), 5. Kiskulcsosi Ált. 
Isk. (0 pont).


