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A Takács Péter úti óvoda 
százhúsz éves épületének leg-
utóbbi néhány évtizedéből 
két fontosabb esemény emel-
hető ki. 1979-ben hozták lét-
re a negyedik csoportot, és 
alakították ki a szolgálati la-
kásból a kiszolgáló helyisé-
geket. Hét éve, 2002. decem-
ber 2-án adták át azt a szü-

lői  összefogással és jelentős 
önkormányzati támogatás-
sal létesített tornaszobát, ahol 
2009. december 2-án délután 
Szarka Lászlóné, az Egyesített 
Óvoda vezetője kis ünnepsé-
gen köszöntötte a szülőket, a 
vendégeket és az intézmény 

dolgozóit. Ez a tél eleji ünne-
pi pillanat tett pontot arra a 
nagyszabású nyári munkára, 
amellyel a régi óvodát kívül-
belül megfiatalították. A há-
rommillió forint értékű fel-
újítási munka során végrehaj-
tották a belső elválasztó falak 
alárakását, a foglalkoztató te-
rem rendbetételét, a belső fes-

tést és mázolást, falkötő va-
sak beépítését és két ablak 
cseréjét. Külön elismerést ér-
demel, hogy a Péter László 
építészmérnök vezette kivite-
lező cég, a Geoterv Szolgálta-
tó Bt. a külső homlokzat fes-
tését vállalati felajánlásként, 

ingyen végezte el. Kevés vagy 
sok a hárommillió forint? - 
tette fel a kérdést dr. Fazekas 
Sándor polgármester a mun-
kákat összefoglaló beszéde 
végén. - Ha azt vesszük, hogy 
egy metró beruházására vagy 
kormányzati negyed építésére 
tíz- és százmilliárdok száll-
nak el, akkor azt mondhat-
juk, ez nem nagy összeg. De 
ha azt vesszük, hogy össze-
fogással, odafigyeléssel mek-
kora értéket lehet megterem-
teni, létrehozni hárommillió 
forintból, akkor azt mond-
hatjuk: igen, nagy összeg ez. 
És igazolja azt is, hogy a gaz-
dasági válság okozta nehézsé-
gek közepette is meg lehet ta-
lálni a forrást, és otthonos-
sá lehet varázsolni a környe-
zetet, amelyben egy óvoda 
működik. Az ovisok műsora 
után Szarka Lászlóné olvasta 
fel Varga Mihály országgyű-
lési képviselő táviratban kül-
dött jókívánságait és köszön-
te meg a felújításban közre-
működő dolgozók és szülők 
munkáját, segítségét. 

Elek György

Ünnepség egy szépen felújított óvodában

Talán nem is olyan régen 
volt, amikor a Karcag 1. Postát 
számítógépes ügyviteli rend-
szerrel látták el és akkor mint-
ha a pultokkal kapcsolatban is 
lettek volna változtatások. Az 
átalakítások nem zárultak le, s 
a postán megfordulók láthat-
ták/láthatják, hogy a kiszolgá-
ló teret november végére nyi-
tott pultossá alakították át. 
Amint hallottam, ez a változ-
tatás országosan további 170 
postahivatalt érintett.

- Több oka is van – mondja 
kérdésemre Nagy Istvánné, a 
Karcag 1. Posta vezetője. - Az 
egyik az, hogy még inkább 
barátságosabbá és kezelhetőb-
bé váljunk ügyfeleink részére, 
még inkább elérhetők és ügy-
félközpontúak legyünk. Ami-
kor egy fal van az ügyfelek és 
munkatársaink között, akkor 
nehezebb a kommunikáció. 
Így sokkal bizalmasabb légkör 
alakulhat ki a munka, az ügy-
intézés során.

Az ügyfélfogadóban a reg-
geli forgalom közepette fény-
képezek. A hivatal valóban 
barátságosabb, a pulton elhe-
lyezett növényekkel pedig ott-
honos lett. 

- Előre jelezték ugyan a mun-
kákat, és elnézést kértek az 
esetleges kényelmetlenségekért, 
de szerintem komolyabb gon-
dok és problémák nélkül, ráa-
dásul gyorsan lement.

- November 14-én kezdő-

dött a munka, ami rendkívül 
gyorsan és flottul haladt, úgy, 
hogy közben a postai szolgál-
tatások nem szüneteltek. No-
vember 30-án pedig megtör-
tént a műszaki átadás. Néha 
akadt egy kis kellemetlenség, 
de most egy igazán megújult 
postával várjuk az ügyfeleket 
az ünnepi forgalomban. Ez a 
mi karácsonyi ajándékunk a 
város részére.

Elek György

Az idén két helyszínen találkozhatunk a Karácsonyi falu 
sátraival. A piacon a Zsinagóga melletti térségben, a főtéren 
a Városháza előtti parkban kereshetjük fel az árusítókat. Ké-
pünkön a Népművészek Egyesülete kínálata látható.

Átalakított postahivatal

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Karcagi Kirendeltség

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 
az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi 

Központ Karcagi Kirendeltsége
2009. december 21-től 

újra a Karcag, Madarasi út 27. sz. alatt 
működik. 

Az ügyfélfogadási idő, telefon- és fax-számok 
nem változnak.

Az elmúlt testületi ülésen dr. 
Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő virág-
csokorral és ajándékkal köszön-
tötte az elmúlt időszakban ki-
tüntetésben részesült karcagi 
személyeket. 

A Könyvtáros Tanárok Orszá-
gos Egyesületének döntése értel-
mében, 2009-ben a Könyvtáros 
Tanárok Egyesülete emlékérem 
Életműdíját több évtizedes, ki-
emelkedő szakmai munkájáért, 
dr. Kasuba Jánosné nyugalma-
zott könyvtáros - tanár kapta. 
A díjat 2009. november 5-én vet-
te át Budapesten. 

A Magyar Népművelők Egye-
sülete Országos Elnöksége 2009. 
november 5-én, Szolnokon, a 
Magyar Népművelők XXVI. 
Vándorgyűlésén, Garai Kata-
linnak, a Polgármesteri Hiva-
tal címzetes vezető főtanácso-
sának, a közművelődésben vég-
zett több évtizedes, kiemelkedő 
szakmai munkájáért és szakmai 
közösségszervező tevékenységé-

ért egyesületi emlékplakettet 
adományozott.

Mezőtúr Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2009. 
október 23-án Györfi Sándor 
Munkácsy- és Mednyánszky-dí-
jas szobrászművésznek díszpol-
gári címet adományozott, a me-
zőtúri Művésztelep több mint 
két évtizedes kiemelkedő szak-
mai irányításáért.

A XIX. Élelmezési Világnapon 
2009. október 16-án, Budapes-
ten. Hubai Imre agrárvállalko-
zót, a biogazdálkodás legjelentő-
sebb nagykunsági úttörőjét FAO 
bronz medállal tüntették ki.

Lengyelországban, Kros-
no Odrzaňskie-ben, -testvér-
városunkban-, a közelmúlt-
ban megrendezett Nemzetkö-
zi Íjászversenyen Fehér Attila, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozó-
ja, egyéni versenyben I. helye-
zést, csapatversenyben pedig 3. 
helyezést ért el.

A kitüntetetteknek gratulá-
lunk, további munkájukhoz sok 
sikert, jó egészséget kívánunk!

Kitüntetettek köszöntése
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Közéleti szilánkok

Plusz két 
fok

Egyik barátom mesélte, hogy 
most Mikulás napján vitte el az 
első unokájának a Mikulás cso-
magot, és úgy gondolta, olyat 
visz, mint amit ő kaphatott an-
nak idején a nagyapjától. Ponto-
san nem emlékezett már rá, csak 
sejtette, hogy az akkori virgácsos 
csomagokban mik lehettek... Ar-
ra viszont jól emlékezett gye-
rekkorából, hogy Karcagon nem 
volt plusz 2 fok Mikulásokkor. Az-
tán gyorsan el is köszönt, mert si-
etett, közben még megjegyez-
te, sajnálja, hogy még csak egy 
unokája van, pedig lehetne több 
is, de a gyerekek nem vállaltak 
egyelőre többet.

Hát igen, a statisztikai adatok-
ból tudjuk, hogy a demográfiai 
mutatók is katasztrofálisak kis ha-
zánkban. Öregszik a társadalom, 
a halálozások száma az első há-
rom negyedévben mindig meg-
haladta az előző évi adatokat... 
Ha ez így megy tovább, a 2011-es 
népszámlálási adatok azt mutat-
ják, hogy a magyar népesség szá-
ma tízmillió alá csökken. A fog-
lalkoztatásban is az EU országok 
között az utolsó előtti helyen ál-
lunk. Különösen a közvetlen ter-
melésben résztvevők aránya mu-
tat csökkenő tendenciát. Minde-
zek elsősorban a gazdasági hely-
zetből következnek, ez szinte már 
közhely.

Szóval, miközben a világban 
demográfiai robbanások zajlanak 
le Ázsiában, Afrikában - itt nálunk 
fordított a helyzet. Arról a plusz 2 
fokról pedig, amit régi barátom 
említett, a hétfőn megkezdődött 
koppenhágai klíma-konferen-
cia jutott eszembe. Aminek óriá-
si a tétje; sikerül–e megállapodni 
a nagyhatalmaknak a világ jövő-
jét fenyegető káros gázkibocsáj-
tás kötelező erejű korlátozásáról. 
Egyes tudósok szerint ugyanis, 
ha nem sikerül, akkor már hama-
rosan semmiről nem kell dönteni, 
mert a bolygó 2 fokkal nagyobb 
felmelegedése visszafordíthatat-
lan környezeti károkhoz vezet-
het... Különösen a szegény orszá-
gokban és a mezőgazdaságban 
okozhat olyan katasztrófákat, 
amelyek tömeges éhínséghez ve-
zetnek.

Nálunk egyelőre úgy ahogy 
meg van a mezőgazdaság, de 
a kilátások egyáltalán nem ró-
zsásak. Ezért is várom érdeklőd-
ve Széles Gábor nagyvállalkozó 
előadását december 10-én a Dé-
rynében, ugyanis ő már bejelen-
tette, hogy gazdasági programjá-
ból törvénytervezet készül.

- ács -

HÍREK
December 20-án 10 órakor 

karácsonyi mise a görög kele-
ti templomban.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

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 
nyugdíjas 400.- Ft

2009. december 19-én (szom-
baton) a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. emele-
ti 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!

Figyelem!
A Vöröskereszt Karcagi 

Területi Szervezete véradást 
szervez 2009. december 18-
án (pénteken) 8-13 óráig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket

Ébner Józsefné
Vöröskereszt

területi vezető 

2009. november 20-án került megrendezésre a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és 
Kollégium 81 végzős diákjának szalagavató ünnepsége. A 2/12.B (bolti eladó) osztály latin- 
a 12.F (szakközépiskolai) osztály modern- és a 3/13.C (asztalos, gépész, kőműves, szobafes-
tő) osztály tanulói skót táncot adtak elő. A táncokat Bugánné Jónás Mónika tanította be. A 
hagyományokhoz híven színvonalas ünnepséggel készültek erre a napra tanulóink.

Radnóti Miklós születésé-
nek 100. évfordulója alkal-
mából nyilvános irodalmi es-
tet szervezett a Francia-Ma-
gyar Baráti Társaság Az én 
Radnótim címmel.

Radnóti életműve minden 
nagy alkotóhoz hasonlóan 
tele van ellentmondásokkal: 
egyszerre volt modern és an-
tik, egyszerre fordított Ver-
giliust és Apollinaire-t. Szü-
letésekor anyja és ikertest-
vére meghalt, ami miatt ál-
landó lelkiismeret-furdalás 
gyötörte,(Születtem. Tilta-
koztam. S mégis itt vagyok. 
Felnőttem. S kérdezték: mi-
ért? hát nem tudom. Szabad 
szerettem volna lenni min-
dig s őrök kísértek végig az 
uton) de tragikus sorsa elle-
nére alapvetően vitális és já-
tékos költészetet hagyott ma-
ga után, amelyet végig átha-
tott saját korai halálának elő-
érzete. 1933-ban írt versének 
soraiban (Így küzdök én is 
és így esem el majd, s okulá-
sul késő koroknak, csontjaim 
őrzi a táj) Radnóti megjósolta 
saját halálát. A munkaszolgá-
latban történt kivégzése előtt 
néhány nappal pedig Gyö-
kér című versében érezte meg 
a közeli véget (Virág voltam, 
gyökér lettem, súlyos, sötét 
föld felettem). Radnóti több-
ször is elmenekülhetett volna 

sorsa elől, de ő mindig a halál 
felé vezető utat választotta, és 
erről a sorsról írta nagy ver-
seit. Az Erőltetett menet cí-
mű költeményét már a menet 
megindulása előtt megírta.

A szerelem fájdalma is a 
halál árnyékában döbbenetes 
erővel hat a kort értő és ér-
ző hallgatóra. (Mindent, amit 
remélek fölmértem, s mégis 
eltalálok hozzád; megjártam 
érted én a lélek hosszát,-) 

Radnóti művészetének fej-
lődése szoros kölcsönhatás-
ban állt a világ változásai-
val: Radnóti - aki négy évvel 
a háború kitörése előtt meg-
érezte a világégést - olyan ér-
zékeny volt, mint Kafka, de a 
költő víziója a világról sokkal 
törékenyebb, mint a groteszk 
írójának. A francia szerzők 
közül pedig elsősorban de-
rűs és nyugodt személyisége 
miatt leginkább Antoine de 
Saint-Exupéryre emlékeztet. 

Keserűné Ébner Tünde 
telt ház előtt tartott megemlé-
kezése, vallomása az értő kö-
zönség számára megrendítő 
élményt jelentett. A sok kép-
anyaggal illusztrált életrajzi 
mozzanatok átvezetést jelen-
tettek az estre válogatott ver-
sek között. A zene –modern-
sége ellenére- méltón egészí-
tette ki, és vitte előre a mon-
danivalót. A költő és korához 

kapcsolódó mini kiállítás a 
magyar szakos tanárok mel-
lett, az érdeklődők számára is 
adalékkal szolgált a holoka-
uszt szakirodalmából. Köztu-
dott, hogy a költő élete min-
dig hat a művészetére, de egy 
remekmű az életrajz nélkül 
is érthető, viszont az életraj-
zi elemek természetesen se-
gíthetik a megértést. Minde-
zek nélkül is gyönyörködte-
tő, mély megrendülést kiváltó 
hatást ért volna el Keserűné 
Ébner Tünde a versek inter-
pretálásával. A Radnóti-ver-
sek zenéje fájdalmas, a hexa-
meterek lüktetése az örökké-
valóságba menetelés ritmusa. 
A gondolatok koppannak, hi-
ába a gyönyörű művészi for-
ma, a valóság mindent letag-
lóz. A mély megrendülést ki-
váltó, ugyanakkor egy egyéni 
látásmóddal, mély átéléssel, 
már-már belső hanggal, me-
legséggel elmondott, felolva-
sott versek tükrözték Kese-
rűné Ébner Tünde emberi-, 
érett előadói kvalitásait. Saj-
nálatos, hogy ritkán van ré-
szünk versmondásának hall-
gatásában, ami nem az ő hi-
bája.

Köszönjük az emlékezetes 
estét!

Türke Jánosné
Francia-Magyar

Baráti Társaság vezetője

Gondolatok egy Radnóti est után
 Szerelem, háború, halál

Köszönet

A „Karcagért” Közalapítvány nevében tisztelettel megköszönjük, 
hogy 2009-ben is anyagilag és szakmailag támogatta az alapítvány 
célkitűzéseit. A rendezvények színvonalas megrendezéséhez nyújtott 
felajánlásai nélkülözhetetlenek az alapítvány működéséhez. A követ-
kező években is számítunk segítségére.

A közelgő ünnepek alkalmából meghitt, békés, boldog Karácsonyi 
Ünnepet és sikerekben gazdag szerencsés Új Esztendőt kívánunk.

 Dr. Fazekas Sándor Dr. Temesváry Tamás
 polgármester kuratórium elnöke
 országgyűlési képviselő
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Par la men ti Nap ló

A hétfő esti szavazáskor 
többünknek eszébe jutott a 
sokat látott kép, amint a do-
bogó legfelső fokára álló baj-
nok beleharap az aranyérem-
be. Igen, 1992 nyara volt, a 
barcelonai olimpián aranyér-
met szerzett birkózónk Far-
kas Péter mosolygott bele a 
kamerákba. Mintha csak ma 
lett volna! Büszkék voltunk 
rá, hallgattuk a himnuszt, azt 
hittük korszakos sportoló le-
het belőle.

Nem így lett. 1992 után va-
lahogy semmi nem jött  össze. 
1996-ban még szerzett egy 
ezüstérmet az Európa-baj-
nokságon, de a következő 
olimpián csak 17. lett. És jöt-
tek a balhék: 2001-ben kis hí-
ján elütött egy rendőrt, aki 
tilosban parkolás miatt akart 
intézkedni, 2002-ben ezért 
két év felfüggesztett börtön-
büntetést kapott. 2004-ben 
vadkendert találtak a házá-
nál, testvérét 2 évre ítélték, őt 
felmentették, másodfokon új-
ratárgyalást rendeltek el, ez-
után Farkas Péter – elsőfokon 
újrázva - 5 év börtönt kapott, 
de a további tárgyalás előtt 
társával együtt megszöktek. 
Öccsét később elfogták, Pé-
ter jelenleg ismeretlen helyen 
– állítólag valahol Thaiföldön 
– tartózkodik.

Szóval nemzeti büszkeség 

helyett bűnözés, bukás, buj-
kálás. A közhangulat is ellene 
fordult, egyre többen vetet-
ték fel, hogy az olimpiai baj-
nokoknak járó életjáradék-
ra méltatlanná vált. (Ez nettó 
199 ezer forint havonta.) Igaz, 
a pénzt szökése óta édesany-
jának folyósítják, de törvény 
szerint mégsem ő a jogosult. 
Ezt az ellentmondást oldot-
ta fel hétfőn a parlament. Az 
Országgyűlés 193 igen, 149 
nem szavazattal, két tartóz-

kodással elfogadta a bűnügyi 
nyilvántartási rendszer átala-
kításával összefüggő törvény-
módosításokat. 2010 januárjá-
tól nem kaphat életjáradékot 
az az olimpiai érmes sporto-
ló, akit szándékos bűncselek-
mény miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélt a bí-
róság, vagy a járadékra jogo-
sító helyezését - például dop-
pingolás miatt lefolytatott el-
járás eredményeként - később 
elveszíti.

A törvény január elsejétől 

él, a folyamatban lévő ügyek-
re is kiterjed, ha tehát valakit 
korábban elítélt a bíróság a 
900 járadékra jogosult közül, 
vagy akár csak pénzbüntetést 
kapott, a hároméves mente-
sítési idő leteltéig nem juthat 
hozzá a járadékhoz. Farkas 
nincs egyedül, Kósz Zoltán 
olimpiai bajnok pólókapus is 
érintett lesz. Ő nem kábító-
szer ügy miatt, hanem rend-
őrökkel való dulakodás okán 
került a bajba. Valószínű it-
tasan akasztottak tengelyt a 
rendőrökkel, minek követ-
keztében Petőváry Zsoltot ga-
rázdaság és rongálás miatt 10 
hónap felfüggesztett börtön-
re, Kósz Zoltánt pedig ittas 
vezetésért 75 ezer forint meg-
fizetésére ítélték 

17 évvel ezelőtt, a dobo-
gó legfelső fokán állva, még 
minden milyen ragyogó-
nak tűnt, mára pedig a bűn-
ügyi rovat maradt. Kiderült, 
hogy a csibészes mosoly alvi-
lági nehézfiút rejt. Farkas Pé-
ter jellemén az ókori római-
ak sport istene, Hercules sem 
segített, igaz, már az ókorban 
is tudták a bölcsességet: Sic 
transit gloria mundi! Így mú-
lik el a világ dicsősége!

Varga Mihály

Akin Hercules sem segített

Úttestről lecsúszott furgon
November 30-án, 17 óra 

18 perckor Karcag külterü-
letére, a 4. számú főútvonal 
melletti Apavári erdőhöz 
vonult a Karcag I. gépjár-
mű-fecskendő 6 tűzoltóval, 
ahol egy, az útról lecsúszott 
Renault típusú kisteherautó 
a fellazult útpadkán meg-
süllyedt. A járműnek rako-
mánya nem volt, személyi 
sérülés nem történt, anyagi 
kár nem keletkezett. A tűz-
oltó egység drótkötél segít-
ségével visszavontatta az el-
akadt járművet az úttestre.

Segítségnyújtás Kisújszál-
láson

December 1-jén, 8 óra 24 
perckor kérték a segítsé-
günket a kisújszállási tűzol-
tók, mivel egy Szabadság úti 
épület homlokzatán a díszí-
tő építőelemek meglazultak, 
az utca gyalogosforgalmát 
veszélyeztették. A kisújszál-
lási egység a Karcag Magas-

bólmentőt kérte segítségül, 
így a kosárból, kéziszerszá-
mokkal eltávolításra kerül-
tek a fellazult épületelemek.

Közlekedési baleset Karcag 
határában

December 2-án, 13 óra 
26 perckor érkezett jelzés 
ügyeletünkre, egy Karcag 
határában történt közleke-
dési balesetről. A Kisújszál-
lási út és az ún. Tarattyó út 
kereszteződésében egy VW 
típusú személygépkocsi, és 
egy mezőgazdasági vonta-
tó ütközött össze. A tűzoltó 
egységek feladata a jármű-
vek áramtalanítása és a for-
galmi akadály megszünteté-
se volt. A baleset következ-
tében 2 fő megsérült, őket a 
mentők kórházba szállítot-
ták.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Készítsétek az Úr útját!
Keresztelő Szent János Izajás prófétát idézi, mikor a Meg-

váltó eljöveteléről beszél.
Életünk meghatározója az út. Szeretünk jó utakon járni, 

utazni. Az út az emberiség életét, fejlődését meghatározta. 
Kapcsolat, segítségnyújtás, kereskedelem, gazdaság, és gazda-
godás. Így volt ez Keresztelő Szent János korában is. A hatal-
mas Római Birodalmat behálózták az utak, melyek Rómából 
indultak ki. Biztosította a hírek áramlását, gyorsaságát, a fej-
lődést, és legfőképp a katonaság gyors mozgását egyik helyről 
a másik helyre.

Ez a legfontosabb volt. János ezt a képet használja, mikor 
Jézusról beszél. Készítsétek a feléje vezető utat. Ez az út azon-
ban egészen más jellegű, mint a világot behálózó utak.

Készítsétek az Úr útját. Milyen az az út, melyre bennünket 
hív? Sokkal jobb kapcsolatot biztosít számunkra. Nem inter-
net, műhold, mobiltelefon, autó, vasút, légi út, vagy hajó út. A 
jánosi út lélektől lélekig, szívtől szívig tart. A földről az ég fe-
lé tör. János igen könnyű utat mutat, mégis a legnehezebb. A 
görbe utat tegyétek egyenessé. Egyéni életünk valóban girbe-
gurba. Mennyit tudunk beszélni bajainkról, nehézségeink-
ről. Olyanok vagyunk a válságos időben, mint aki lefelé ro-
han a lejtőn. Úgy érezzük, már nincs kapaszkodó pont. A fék 
már nem fog. Következik a tragédia. Egyszerű, amit kereszte-
lő Szent János mond: „Töltsétek fel a völgyet.” Nehéz a hely-
zet. Pedig van megoldás. Mi akadályoz meg bennünket ab-
ban, hogy jó útra találjunk?

Nekünk vannak útjaink, de nem egymás felé. Vannak ter-
veink, de nem a lélek építésére. Vannak lehetőségeink, de nem 
élünk vele. Lehetnek az utak kátyúsak, gödrösek. Lehetünk 
röghöz kötöttek anyagi szűkösségünk miatt. Lefelé csúszha-
tunk a lejtőn, de ismerjük a féket. Tőlünk nem vehetik el a lé-
lek és lélek kapcsolatát. A szív és szív kapcsolatát. Nem vehe-
tik el azt az utat, mely a másik felé vezet. Nem zárhatják el tő-
lünk a természetfelettit, az Istent. Ez az, amit az advent ne-
künk jelent. Az út, mely az emberek felé vezet, és az út, mely 
Jézushoz vezet.

Tudjuk, mit kell tennünk. Le kell bontani a válaszfalakat 
egymás közt. Bocsássunk meg egymásnak. Kezdjük a család-
ban, folytassuk a szomszédokkal. Találjunk rá egymásra a vá-
rosban. Fedezzük fel a szeretet örömét, mely megváltoztatja 
életünket.

Ennek jegyében hirdetjük meg adventi előkészületünk út-
ját, melynek mottója:

„A szeretet összeköt!”

December 19-én délután Berekfürdőről Karcagra fogunk 
gyalog zarándokolni. Egy új úton, mely nekünk épült. Ez az 
út összeköt. Ez az út egyenes. Ezen az úton nincsenek hegyek 
és völgyek. Ez az út, mely legszebben szimbolizálja a jánosi 
utat, mely Jézushoz vezet. Nekünk ezen a délutánon a szeretet 
útja lesz. Szeretnénk demonstrálni, hogy a karácsony az nem 
a plázák ünnepe. A karácsony nem csupán az eszem-iszom 
ünnepe. A karácsony nem a kivagyiság ünnepe, hogy ki mit 
ad, és ki mit kap. A karácsony a legnagyobb ajándék ünnepe, 
amit a világ kapott, és kap minden ünnepen. Jézust, akinek 
az útja a szeretet útja. Nekünk ezen az úton kell járnunk.

Csatlakozz hozzánk december 19-én délután! Autóbusz in-
dul a főtérről kettő órakor Berekfürdőre. Ha az előrejelzés 
szerint többen leszünk, lesz kettő busz, mely többször is for-
dulhat. Berekfürdőn a katolikus templomnál gyülekezünk. 
Indulás fél háromkor, érkezés a főtérre a toronyház felőli vé-
géhez. Ha tudsz gyertyát, fáklyát hozz magaddal! Útközben 
pihenő, gyertyagyújtás, és meleg tea, forralt bor lesz segítsé-
günkre. Segítséget a plébánián elfogadunk a szervezéshez.

Várjuk a családokat, gyerekeket, öregeket és fiatalokat a 
szeretet útjára, mert

„A szeretet összeköt.”
Galsi János

plébános

Az éjféli szentmisére mindenkit nagy szeretettel várunk. 
Mivel az utóbbi években a szentmisén rendbontás nem 
volt, így belépőt nem adunk.

Galsi János
plébános

Látogatási 
tilalom

Értesítem a Tisztelt 
Lakosságot, hogy

a H1N1 vírusfertőzések 
számának növekedése 

miatt 
2009. december 7-
től a csecsemő- és 

gyermekgyógyászati, 
szülészeti-nőgyógyászati 
és újszülött betegellátó 

egységeket érintő 
részleges,

2009. december 10-én 
7 órától a Kátai Gábor 

Kórház 
valamennyi fekvőbeteg-

ellátó egységén 
látogatási tilalmat 

rendelek el.

A látogatási tilalom 
visszavonásig érvényes.

Dr. Nagy Mihály 
mb. főigazgató



4 2009. december 11.

Kunhalom Polgári Kör

Az egyidejűség titkai
December 7-én dr. Öt-

vös László nagytiszteletű úr, 
a kísérletező, modern tudós 
pap-költő volt a kör vendé-
ge. Rideg István ajánlásával 
a Kunok Első Világtalálko-
zójának emlékére jelent meg 
hatvan évből válogatott ver-
seinek kis gyűjteménye, Az 
egyidejűség titkai.

A könyvbemutató házi-
asszonya, Nagy Mihályné 
adventi ünnepi alkalomhoz 
illő köszöntő szavai után Ri-
deg István elemezte a köl-
tő munkásságának jelentő-
ségét, kiemelve, hogy Ötvös 
László a saját életével pél-
dázza, még van „hit, remény, 
szeretet”. Ötvös költői pályá-
ján mindvégig megmaradt a 
benyomásos, impresszionis-
ta természetlátás belső, ex-
presszív, vallásos áhítattal 
történő átitatása. Istenes ver-
seiben is megmaradtak a rá 
annyira jellemző Isten irán-
ti halk szavú hűségnyilatko-
zatok, hálás ragaszkodások. 
S mindez gyakran összeforr 
népe, a magyarságsors iste-
ni erővel történő békés jobb-
ra fordításának óhajával.

Rideg István részletesen 
elemezte az Ősz című verset, 
amely szakít az ősz elmú-
lást jelentő makacs toposzá-
val, és nem „gondtalan  rossz 
gazda”, mint Petőfi versében, 
hanem ellenkezőleg: teltsé-
gével átveszi a nyár, illetve 
az emberi kiteljesedés szere-
pét.

A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium versmon-
dói kiváló segítői voltak a ta-
nár úrnak. Az Ősz című ver-
set Domján Sándor mond-
ta el. Ötvös legnépszerűbb 
imáját, az Ima Isten Uralmá-
ért című művet pedig Kele 
János. Az interpretált művek 
emelkedettsége nagyon meg-
hatotta a közönséget.

Ötvös László úgy kezd-
te köszönetmondását, hogy 
„Hazajöttem, Karcag”. Majd 
felolvasta Öröm az öltözet cí-
mű versét. De arról is szólt, 
hogy tervei között szerepel: 
kiadja Debrecen híres hitvi-
tázó püspökének, Melius Ju-
hász Péternek egyik művét 
– hasonmás formában. Az-
tán antológia szerkesztésével 
bízták meg.

Ötvös László 79 évesen is 
fiatalos, tettre kész, lelkes. 
Mi így szeretjük: a Nagy-
kunságért Díjas hajdúivadék, 
a „kunok prédikátora” pél-
daképünk lehet.

December 14-én a szo-
kott időben, hétfőn fél hat-
tól a Déryné MIK első eme-
leti klubtermében évzáró 
közgyűlést tartunk, amelyet 
a már hagyományos kará-
csonyi hangulatban, ünnepi 
asztal melletti beszélgetés-
sel fejezünk be. Az évi utol-
só összejövetelünkre minden 
tagtársunkat nagy szeretettel 
hívunk és feltétlenül elvá-
runk. Addig is szép adventi 
készülődést kívánunk.

R. I.

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.

A fenyőfa selymes zöldje, kellemes illata, me-
leg színek, lobogó gyertyafény – mindezek a 
karácsonyi hangulat megteremtésének kellékei.

Az idén aki trendi karácsonyfát szeretne, az 
lila és cukorszíneket használjon.

Az ez évi divat még, ha plüssfigurákkal dí-
szítjük fel a fát. 

Ez azért szimpatikus számomra és ajánlom 
a kedves olvasóknak, mert praktikus is. A leg-
több gyermekes családban biztosan akadnak 
kismikulások, macik, rénszarvasok. Tegyünk 
közéjük gömböket, masnikat, így biztosan egy 
tündéri fát varázsolhatunk magunk elé és még 
a pénztárcánkat sem terheli meg.

Amire azért ügyeljünk, hogy a színek har-
móniáját teremtsük meg!

A képen láthatunk egy ilyen fát. Én a csúcs-
dísz helyére stílusosan egy mikulássapkát he-
lyeztem.

Kellemes készülődést kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

November 17.-én a Kováts 
Mihály Általános Iskolában 
az előző évek hagyományai-
hoz híven, az idén is megren-
dezésre került az Egészség-
ügyi Nap. 

A felsős diákok évfolyamon-
ként más-más programon vet-
tek részt. A sportolás mellett 
vendégeink előadásai jelentet-
tek élményt számunkra.

Az ötödikesek a serdülőkori 
változásokról beszélgettek Ko-
vács Nikoletta és György Sára  
védőnőkkel. Dr. Zsurka Erzsé-
bet iskolaorvosunk sok hasz-
nos tudnivalóval látta el a ha-
todikosokat az egészséges táp-

lálkozás témaköréből. Hetedik-
ben nagy érdeklődésre tartott 
számot Csíkos Ágnes kozme-
tikus tanácsadása a bőrápo-
lásról, a természetes szépség-
ről. Ebben az évfolyamban ke-
rült sor védőnőink felvilágosító 
előadására is a szexualitásról. 
A feszült csend végül oldódott, 
még kérdéseket is tettünk fel a 
szakembereknek. Komoly te-
rületre vitte a nyolcadikosokat 
Szabó Katalin főtörzsőrmester, 
drogról szóló bemutatójában, 
és szintén megjelent az egész-
séges táplálkozás témája Sánta 
Ferencné dietetikus szakszerű 
előadásában. 

A nap során minden gyere-
ket várt valami finomság is: 
gyümölcs, tejtermék. A ráva-
lót a Vöröskereszttől kaptuk. 
Büszkék vagyunk rá, hogy is-
kolánkból 220 diák és sok ta-
nár vásárolt vöröskeresztes 
tagbélyeget, így támogatva a 
szervezet működését!

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni ezt a különleges na-
pot vendégeinknek, nevelő-
inknek!

Dobrai Anett és 
Molnár Bibiána

ifjúsági vöröskeresztes 
vezetők

A Kiskulcsosi Általános Is-
kolában hagyomány, hogy 
novemberben egészségneve-
lési hónapot tartunk. Pár éve 
iskolai projekt keretében fog-
lalkozunk a tanulók egész-
séges életmódra nevelésével. 
Az 1-2. osztályos tanu-
lók tanórákon, a tan-
anyaghoz kapcsolódva, 
játékos formában gya-
korolták az egészséges 
életmód elemeit. Gyur-
mából zöldség- és gyü-
mölcskosarat formáz-
tak. Szép rajzokat ké-
szítettek. Életkoruknak 
megfelelően érdekes 
feladatokat oldottak 
meg. A napközis tanu-
lók ötletes plakátokkal 
díszítették tantermü-
ket.

3-4. osztályokban „Az 
egészség érték”c. alprojek-
tet valósították meg. Elsősor-
ban tanórákon, a tanagyag-
gal összefüggésben építet-
ték egymásra a témaköröket. 
Érdekes gyümölcs- és zöld-

ségszobrokat faragtak. Fog-
lalkoztak a vitaminokkal, 
gyógynövényekkel ismerked-
tek, teát főztek, teavirágokat 
készítettek. Finom gyümöl-
cssalátát fogyasztottak el. Az 
alsósok projektzáró rendez-

vényein sok szülő vett részt, 
közösen dolgoztak, játszottak 
a gyerekekkel.

Az egészségnevelési pro-
jektnek minden évben van ki-
emelt témaköre. Ebben a tan-
évben a lelki egészség meg-
óvása került a középpontba. 

A felső tagozatos osztályok 
beszélgető körökben dolgoz-
ták fel a témát. A 7. évfolya-
mon az iskolapszichológus 
tartott önismereti és konf-
liktuskezelő foglalkozáso-
kat. Az osztályok tanórákon 

és tanórán kívüli fog-
lalkozásokon különbö-
ző tevékenységeket vé-
geztek. Egészségügyi to-
tót töltöttek ki, egész-
séges ételeket ismertek 
meg, ünnepi asztalterí-
téssel színesítették prog-
ramjaikat. A sport és az 
egészség elválaszthatat-
lanok egymástól. No-
vemberben házi bajnok-
ságok rendezésével van 
alkalom arra, hogy mi-
nél több tanuló sportol-

jon. A 8. o lányok felvilágo-
sító foglalkozásokon vettek 
részt. Kiegészítő tevékenysé-
günk volt a HEMO egészség-
megőrző rendezvényeinek lá-
togatása. 

Lakatos Mihályné
projektfelelős

Milyen legyen idén a karácsonyfa?

Egészségünkről szóltak az órák a Kovátsban

Egészségnevelés Kiskulcsoson
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Tisztelt Országgyűlés! Var-
ga Mihály és Fazekas Sándor, a 
Fidesz képviselői, interpelláci-
ót nyújtottak be a közlekedési, 
hírközlési és energiaügyi mi-
niszterhez: „Kiszervezik-e a he-
lyi tömegközlekedést?” címmel. 
Az interpellációra a miniszter-
elnök úr megbízásából a téma 
szerint feladat- és hatáskörrel 
rendelkező Oszkó Péter pénz-
ügyminiszter úr helyett Katona 
Tamás államtitkár úr fog vála-
szolni. Képviselő urak, ki kez-
di az interpellációt? Varga kép-
viselő úr, öné a szó. 

VARGA MIHÁLY (Fi-
desz): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A 
2010-es költségvetés rombo-
ló hatását a gazdaság és a tár-
sadalom több területe is meg-
szenvedi. A megszorító csomag 
egyik legfőbb vesztese a közös-
ségi közlekedés. Az ágazat 40 
milliárd forinttal kevesebből 
gazdálkodhat jövőre. A helyze-
tet csak súlyosbítja, hogy a te-
rület adósságállománya önma-
gában százmilliárdokra tehe-
tő. Ez az állapot a járatok tö-
meges megszüntetésével, vasúti 
szárnyvonalak bezárásával fe-
nyeget. 

A nyílt rombolás mellett a 
kormányzat további trükköket 
is alkalmaz. Ennek következ-
ménye a tömegközlekedés és 
vele együtt az érintett telepü-
lések elsorvasztása. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében a Jász-
kun Volán végzi a buszos sze-
mélyszállítást. A vonatkozó 
rendelkezések módosításának 
következtében előbb 10, majd 
30 százalékban a társaság al-
vállalkozót vonhat be feladata-
inak ellátásába. Az adott sza-
kaszon így már magáncégek 
látják el a közfeladatot. Mi ez, 
ha nem egy állami vállalat lep-
lezett privatizációja?

Ennek a trükknek komoly 
kockázata van. Veszélybe ke-
rülhet számos, jellemzően kis 
település közösségi közlekedé-
se. Több olyan kis állomásfő-
nökség érintett a kiszervezés-
ben, mint Abádszalók, Karcag, 
Kunhegyes vagy éppen Tisza-
füred. Ebben a térségben már 
eddig is látott el személyszállí-
tási feladatokat a Jászkun Vo-
lán leányvállalata, a Panoráma 

Tours. A 18 évig Volán tulaj-
donban lévő társaság többségi 
üzletrészét ez év augusztusá-
ban értékesítették. E trükkös 
privatizáció több ezer csa-
lád megélhetését veszélyezte-
ti, kiszámíthatatlanná válhat a 
munkába járás és a gyermekek 
iskolába jutása. 

Miért mondom mindezt? 
Országszerte több példa bizo-
nyította - és nem csak a közös-
ségi közlekedés ágazatában -, 
hogy a magánkézbe adott köz-
feladat ellátása árdrágulást 
eredményez, illetve a szolgálta-
tás megszüntetéséhez vezethet. 
A közösségi közlekedés ugyan-
is elsősorban nem a profit ma-
ximalizálásáról szól. Előnyei 
és értékei több szinten mérhe-
tők: a településeken élők korlá-
tozás nélkül vehetik igénybe a 
régió más központjainak szol-
gáltatásait, eljuthatnak oktatá-
si, egészségügyi intézmények-
be, munkahelyükre. 

Államtitkár Úr! A magáncég 
csak a nyereségből tartja fenn 
magát, veszteség esetén a jára-
tot megszünteti. Akár a járatok 
ritkítása, megszüntetése, akár 
a közpénzek magánzsebekbe 
vándorlása valósul meg, mind-
két esetben az adófizetők, vala-
mint a térségben élő polgárok 
húzzák a rövidebbet. Mindez 
nemcsak Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében, hanem az or-
szág más részein is így van. 

Kérdezem államtitkár úrtól, 
hogy miért kell trükkök százait 
alkalmazni a közösségi közle-
kedés elsorvasztása érdekében. 
A közösségi közlekedés mind 
nagyobb arányú kiszervezése 
nem tekinthető-e az ágazat pri-
vatizálásának? És végül: garan-
tálni tudja-e ön, államtitkár úr, 
a Tisza-vidék és a Nagykunság 
lakosainak azt, hogy a magán-
kézre adott vonalakon az ár-
színvonal nem emelkedik, és 
adott esetben a járatokat nem 
szüntetik meg? 

Tisztelettel várom válaszát. 
(Taps a Fidesz soraiban.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Válaszadásra Katona Tamás ál-
lamtitkár úré a szó. 

DR. KATONA TAMÁS 
pénzügyminisztériumi állam-
titkár: Köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Országgyűlés! Igen 
tisztelt Képviselő Urak! Ezt az 
interpellációt a képviselő urak 
már benyújtották egy másik cí-
men, azt visszavonták, majdan 
írásbeli kérdést is intéztek, arra 
válaszoltunk. Úgy látszik, ezt 
a képviselő úr nem kapta meg, 
valószínűleg elveszett a frakció 
adminisztrációjában, de akkor 
megismétlem a választ. 

A Volán-társaságoknak a 
Közlekedési Minisztériummal 
kötött jelenleg érvényes hely-
közi közszolgáltatási szerződé-
sei kötelezővé teszik 5 száza-
lék, de legfeljebb 30 százalékos 
mértékben alvállalkozói telje-
sítmények bevonását a menet-
rend szerinti autóbuszos sze-
mélyszállítási tevékenységbe. 
Az alvállalkozók megbízásá-
nak jelenlegi korlátozott lehe-
tősége hozzájárulhat az autó-
buszos személyszállítás terü-
letén kialakítandó verseny-
helyzetre való felkészülésre a 
Volán-társaságok szolgáltatásai 
minőségének és költségeinek 
mérhetősége, összehasonlítha-
tósága révén. Tehát ilyen szem-
pontból ez fontos. 

Az alvállalkozói szerződések 
révén lehetőség van a költség-
vetési forrásokon kívüli pótló-
lagos finanszírozás bevonására 
az autóbusz-állomány megújí-
tása, új járművek közszolgálta-
tásba történő beállítása révén, 
vagyis ez a tevékenység, ami 
egyáltalán nem privatizáció, 
a közlekedők érdekeit szolgál-
ja. Az alvállalkozói szerződé-
seket egyébként szabályos köz-
beszerzési eljárások szigorú fel-
tételeknek megfelelő nyertesei-
vel köti meg a társaság. Többek 
között alapvető feltétel, hogy az 
alvállalkozó a területileg szol-
gáltatásra jogosult Volán-tár-
saság költségszintje alatt végez-
ze a tevékenységét, tehát a kö-
zösségi közlekedés költségveté-
si forrásigénye az alvállalkozó 
belépésével nem növekedhet. 
A rendelkezésre álló források 
szűkössége miatt a Volán-tár-
saság az alvállalkozói konst-
rukciót az eszközpark jelentős 
megújítására használja föl. 

Egyébként maga a Jászkun 
Volán Vállalat sikeres euró-
pai uniós pályázat eredménye-
ként napjainkban első ütem-
ben, pont az interpellációban 

érintett területen, 36 autóbusz-
ra telepít olyan fedélzeti szá-
mítógépes egységet, intelligens 
pénztárgépet, amelynek kö-
szönhetően európai színvona-
lúvá válik a területén üzemelő 
autóbuszokon az utastájékozta-
tás, és a szolgáltató a nap min-
den percében elszámoltatható-
vá válik a pontosság, a menet-
rendszerűség tekintetében. 

A konstrukció minden tekin-
tetben szabályozott, alvállalko-
zói szolgáltatói kompetenciákat 
természetesen semmiben nem 
érint így. A viteldíjak meghatá-
rozása továbbra is a törvényileg 
szabályozott rendben hatósá-
gi, tehát helyközi forgalomban 
közlekedési minisztériumi, vá-
rosi forgalomban önkormány-
zati feladat marad, azaz a vitel-
díj megállapításában nincs sze-
repe az alvállalkozónak. 

(14.00)

Ez az állítása tévedés a kép-
viselő uraknak. A menetrend 
szerinti változtatások, tehát a 
menetrend bármilyen megvál-
toztatása továbbra is a meg-
rendelő, azaz ebben az eset-
ben a Közlekedési, Hírközlé-
si és Energiaügyi Minisztéri-
um feladata, helyi közlekedés 
esetében az önkormányzatoké, 
tehát ebben nincs semmilyen 
szerepe az alvállalkozónak. 

A közforgalmú személyszál-
lítási utazási kedvezmények 
rendszerét, így a csoportos uta-
zási kedvezményeket is kor-
mányrendelet tartalmazza, a 
kedvezmények igénybevétele az 
alvállalkozó autóbuszain bizto-
sított. A Volán-társaságok tu-
lajdonosi szerkezetét az alvál-
lalkozó bevonása nem változ-
tathatja meg. 

Tehát a képviselő uraknak 
azt tudom válaszolni, hogy az 
alvállalkozók bevonása nem 
eredményezhet járatmegszün-
tetést, nem eredményezheti az 
árszínvonal semmilyen emel-
kedését. (Zaj. – Az elnök csen-
get.) 

Elnök úr, köszönöm a lehe-
tőséget. (Taps az MSZP padso-
raiból.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Úgy látom, a válaszadásra Fa-
zekas Sándor képviselő úr vál-
lalkozik. Parancsoljon!

DR. FAZEKAS SÁNDOR 
(Fidesz): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 
Az államtitkár úr válaszát leg-
nagyobb sajnálatunkra nem áll 
módunkban elfogadni, és ez 
összhangban van azzal a levél-
lel is, amelyet küldött részünk-
re. Ott is a lényeges kérdésekre 
a válasz nem került kifejtésre, 
hiszen nem derült ki az, hogy 
miért kell alvállalkozásba ad-
ni egyáltalán egy helyi tömeg-
közlekedést, közösségi közle-
kedést akkor, amikor van erre 
rendelt cég. 

Nem derül ki az sem, hogy 
ha alvállalkozó dolgozik, akkor 
mi a biztosíték arra, hogy nem 
járunk úgy, ahogy Heves me-
gyében, ahol köztudottan a kí-
nai buszok forgalomba helye-
zése körül volt botrány. Egyál-
talán nem fogadható el a válasz 
amiatt sem, hogy nincs arra 
biztosíték, hogy a küszöbön ál-
ló vasútmegszüntetések miatt a 
busz képes lesz-e belépni a vo-
natok helyett, képes lesz-e biz-
tosítani az egyébként hátrá-
nyos helyzetben lévő térségek 
megközelítését. 

Szerencse egyébként, hogy a 
válasz megérkezett írásban is, 
mert a szóban elhangzottak-
nak legfeljebb töredékét lehe-
tett érteni. (Az elnök a csengő 
megkocogtatásával jelzi az idő-
keret leteltét.) 

Minderre tekintettel a vá-
laszt nem áll módunkban elfo-
gadni. (Taps a Fidesz padsorai-
ból.) 

ELNÖK: Mielőtt szavaz-
nánk, tájékoztatom a tisztelt 
Országgyűlést, hogy az inter-
pellációk első három szereplő-
je túllépte a rendelkezésre álló 
időt. Kérem, hogy a továbbiak 
nézzék az órát is akkor, amikor 
szólnak. 

Mivel a képviselő úr nem fo-
gadta el az államtitkár úr vá-
laszát, ezért most kérdezem az 
Országgyűlést, elfogadja-e a 
választ. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az Or-
szággyűlés 189 igen szavazat-
tal, 129 nem szavazat ellenében, 
2 tartózkodás mellett az állam-
titkár úr válaszát elfogadta. 

„Kiszervezik-e a helyi tömegközlekedést?” 
Interpelláció

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.

Horgászok figyelem!
A Karcagi Nagykun HE kéri a felnőtt és gyermek tagjait, hogy a fo-

gási naplókat kitöltve és összesítve személyesen, illetve megbízottjuk 
révén adják le az egyesület irodájában (Pártok Háza), amiről írásos elis-
mervényt kapnak és egy nyilatkozatot kell kitölteniük, amit a jövő évi 
engedélyek kiváltásánál le kell adniuk az új jogszabály szerint. Ellenke-
ző esetben 50 ezer Ft-ig büntethetők! Az iroda nyitva tartása: decem-
ber 1-től január 5-ig minden kedden 15-18 óráig. Tel.: 06/30-357-6722.

Vezetőség

Pályázat
Az Arany János Általános 

Iskola 
gazdasági ügyintéző 

munkakörbe szakembert 
keres.

A részletes pályázati 
felhívás megtekinthető a 
www.karcag.hu oldalon.



6 2009. december 11.

Férfi kézilabda

Kedvezményezett 
megnevezése

Érvényes ren-
delkezések 

szerinti 
összeg (Ft)

Érvényes 
rendelkezé-
sek száma 

 (db)
Nagykun Horgász Egyesület 287.822 19
MKKSZ  Karcag 203.567 4
Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 184.837 3
Kováts Mihály Alapítvány 134.946 5
Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának
Fejlesztésére létrehozott Alapítvány 129.601 6
„Mindig van remény” daganatos betegekért Alapítvány 121.100 4
„Pusztai róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 98.559 1
Karcagért Közalapítvány 94.849 3
Kunszövetség 87.574 4
Magyar-Kazak Baráti Társaság 76.594 2
Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért Alapítvány 60.257 6
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 26.967 3
Kováts Diáksport Egyesület 26.069 15
Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 23.493 1
Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 19.318 2
Szentannai Sámuel Alapítvány 16.588 1
Karcag és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány 15.535 2
Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 11.711 2
Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány 11.412 2
Jó tanuló- jó sportoló Alapítvány 10.240 2
Pro Musica Karcag 9.840 1
Gyermekeink mosolyáért Alapítvány 9.472 1
Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 8.141 3
Czinege Gyuláné Karmazsin Mária Emlékére Alapítvány 6.974 1
Bűnmegelőzési Alapítvány 6.085 1
Gábor Áron Diáksport Egyesület 4.755 2
Györffy DSE 3.708 2
Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 2.937 2
„Kurucz István és fia alapítvány: sporttal a drog ellen” 2.263 1
„Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 1.875 1
Gyermeképség Alapítvány 944 1
Karcagi Sportegyesület 565 1
„A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány 528 1
Kiutalt összeg/rendelkezések száma összesen (I.): 1.699.126 105
Térségünkért Egyesület Karcag - Berekfürdő – Kunmadaras 29.031 1
„Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” Alapítvány 24.489 1
Szaki 2000 Alapítvány 4.222 2
Karcagi Református Almamáter Alapítvány  2.792 2
Karcagi Lovasegyesület 2.770 1
Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete 2.017 1
Karcagi Rákóczi Szövetség 1.183 1
Kátai Gábor Alapítvány 974 1
Karcag Város Sportjáért és Uszodáért Közalapítvány 616 1
Jogszabályi feltétel hiánya miatt ki nem utalt összeg/vonat-
kozó rendelkezések száma összesen (II.):  68.094 11

Feldolgozás alatt álló rendelkező nyilatkozat (III.): 225.375 1
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): 1.992.595 117

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Karcag Városi Önkormányzat Képvise-
lő Testülete 30/2005. (X.26.) számon rendele-
tet alkotott a helyi  iparűzési adó meghatáro-
zott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról. A rendelet 7. § (4) bekezdé-

se értelmében ezúton tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a 2009. évi érvényes rendelkező 
nyilatkozatok alapján a következő kedvezmé-
nyezettek javára, az alábbi összegek felajánlá-
sa történt meg:

TÁJÉKOZTATÓ

A megyei férfi kézilabda baj-
nokságban megrendezésre ke-
rültek a 7-8. forduló mérkő-
zései, a helyszín ezúttal Kar-
cag volt. A karcagi fiúk az első 
mérkőzésen papírforma ered-
ményt produkáltak Szolnok el-
len, sima vereséget szenvedtek, 
majd a második meccsen 11 
góllal verték a jászladányi Dó-
zsa együttesét. Az őszi bajnoki 
szezon utolsó fordulóit pedig 
Kunszentmártonban rendezték 
december 6-án, ahol a karca-
gi fiúk legyőzték a hazai együt-
test és szoros meccsen kaptak  
a Törökszentmiklóstól.

Eredmények:
Karcag – Szolnok 21:27 (8:16)
Karcag: Nagy, Örsi(1), Sebők 

(2), Papp, Balog (1), Lajtos (5), 
Major (8).

Cserék: Vályi-Nagy N. (1), 
Ferenczi (1), Hamar (2).

Játékos-edző: Major János.
M.J.: A mérkőzés már az el-

ső félidőben eldőlt, motiválat-
lanul játszottunk, jóval tudá-
sunk alatt teljesítettünk, így 
megérdemelten győzött a szol-
noki csapat. Sajnos a kispa-
dunk is nagyon rövid.

Karcag – Jászladány 34:23 
(13:13)

Karcag: Nagy, Örsi (8), Se-
bők, Papp (1), Hamar, Lajtos 
(14), Major (7).

Cserék: Vályi-Nagy N. (1), 
Ferenczi (3),Tóth.

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Az első félidőben még 

nehezen ment a játék, sajnos a 
védekezésünk nem működött, 

a másodikban viszont gyor-
san rendeztük sorainkat, és vi-
szonylag könnyű győzelmet 
arattunk. Külön kiemelkedőt 
produkált Lajtos, aki magasan 
a mezőny fölé nőtt.

Kunszentmárton – Karcag 
22:23 (13:12)

Karcag: Nagy, Örsi (5), Fe-
renczi (4), Sebők (1), Hamar (3), 
Lajtos (6), Major (4).

Csere: Lippai, Vályi, Szopkó.
M.J.: Egyetlen egyszer vezet-

tünk a mérkőzésen, méghozzá 
az utolsó percben, így nyertük 
meg a mérkőzést. Bár ehhez az 
is kellett, hogy Lippai megfog-
ta a kunszentiek időn túli bün-
tetőjét. A kapusokat leszámít-
va gyakorlatilag karcagi „gye-
rekcsapat” győzött a Kunszent-
mártonban.

Törökszentmiklós – Karcag 
23:20 (10:13)

Karcag: Nagy, Örsi (4), Fe-
renczi (1), Sebők (2), Hamar 
(2), Lajtos (8), Major (2).

Csere: Lippai, Vályi (1), Szop-
kó.

A tabella élén álló miklósi-
akkal mérkőztünk, azt hiszem, 
hogy ilyen fiatal összetételű 
csapattal nincs okunk szégyen-
kezni. 16:12-re még mi men-
tünk a 2. félidőben, de az erő, a 
testsúly és a rutin döntött a Tö-
rökszentmiklós javára. Gratu-
lálok valamennyi karcagi játé-
kosnak. Decemberben levezető 
edzések következnek, január-
ban pedig indul az alapozás.

Major János
edző

Két győzelem és két vereség
A Városháza előtti faházban megvásárolha-

tóak helyi dokumentumok, kiadványok, köny-
vek. Megkaphatóak többek között: Szeretettel 
vár Karcag! (könyv és CD formában), Kárpá-
ti Jenő: A messzelátó pásztor, Györffy István: 
Nagykunsági krónika, Fazekas Mihály: Kun-
madaras juhászata, és Karcag Város önkor-
mányzata által megjelentetett könyvek szá-
mos darabja.

Kunok I. Világtalálkozója logoval ellátott 
ajándéktárgyak (póló, hűtőmágnes, pohár, ki-
tűző, stb.) korlátozott számban szintén kap-
hatóak a helyszínen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógia 

Módszertani Intézmény, Tagintézmény (5300 Karcag, Kis-
újszállási út 45.) 

bérbe adja a Karcag, Zárkert 13518/4 hrsz.-ú 75,53 AK 
2,3551 ha területű ingatlanát.

Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe, 
mely bérleti idő szükség esetén meghosszabbítható. Az in-
gatlan bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. Az a pá-
lyázó nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű 
bérleti díj megfizetését vállalja. 

A pályázatokat 2009. december 17-én 15 óráig lehet be-
nyújtani írásban az erre biztosított formanyomtatványon, 
helyben az intézményben. Érdeklődni: 59/503-144. Ügyin-
téző: Fekete István.

Karácsonyi könyvvásár
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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.

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.

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.

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

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

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alat-
t i  családi  ház  gáz+központi 
fűtéses+cserépkályha mindkét szo-
bába beépítve eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295.

Tanya jó állattartási lehetőséggel, de 
egyéb tevékenységre is alkalmas el-
adó. U.itt 25 q gátszéna eladó. Tel.: 
06/30-229-8516.

Karcag, Széchenyi sgt. 67. sz. alatti 
garázssoron zárt udvarban garázs el-
adó. Tel.: 06/70-530-8993.

3 szobás, nappalis, kertes ház eladó. 
Érd.: Kg., Bethlen G. u. 41. Tel.: 06/30-
517-2434.

Garázs eladó a Városudvarban. I.ár: 
1.600.000 Ft. Tel.: 06/30-249-4115.

A Tégláskert I-ben 30 sor szántó bér-
beadó. Tel.: 06/30-835-0953

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 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.

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

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. Kellemes ünnepeket kíván 
Czinege Lajosné.

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

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

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

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

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

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

Szekrények, fotelok, varrógép, hús-
darálók (5-ös, 10-es), férfi bőrcsizma 
(41 és 42-es méret) eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295.

Megkímélt állapotban lévő gyermek 
kiságy (9.000 Ft) és kétfunkciós ba-
bakocsi (6.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-
654-8523.

Eladó dióbél, hosszú télikabát, öltö-
nyök, ingek, Levis farmer, balon za-
kó, tükör (50+70) új, pizsama, bib-
lia, énekes könyv, régi könyv be-
tegségekről, 2 db papírpénz, 4 
db új Dunlop autó gumi téli sport 
(185/65/14). Tel.: 06/30-995-6929.

Schwinn Csepel (ranger) női bicik-
li féláron, LG flatron led monitor, 
Samsung TV és 150x130-as új mű-
anyag ablak eladó. Tel.: 06/70-206-
0686.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA. Karácsonyig 
az Édesvíz Könyvkiadó ked-
vezményes könyvvására min-
den csütörtökön, szombaton 
a Piaccsarnokban 8-12 óráig. 
Szeretettel várom vásárolóimat és kí-
vánok békés karácsonyt, és áldások-
ban, egészségben gazdag új évet. 
Legújabb könyvek: Feng-shui, ter-
mészetgyógyászat, lélekgyógyászat, 
ezotéria.

38/40-es szép női irhabunda, 4 db 
originál Ford alufelni 185/60/14 
gumival 25.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
59/312-562 v. 06/30-835-0953.

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

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

Cicák ajándékba elvihetők. Csak gon-
dos gazdik jelentkezését várom! Kg., 
Bocskai u. 10. Tel.: 59/312-914.

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.

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

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

A második fordulót az 
újonc Abony csapata ellen 
játszottuk. A vendégek majd-
nem az alapcsapatukkal ül-
tek asztalhoz, így előrelátha-
tó volt, hogy keményen fog-
nak küzdeni. Számunkra pe-
dig elvárás volt a nagyobb 
arányú csapatgyőzelem. A 
mérkőzés ennek jegyében in-
dult, mert aránylag két gyors 
győzelemmel kezdtük a pont-
szerzést. A két-három pont-
különbséget továbbra is tar-
totta csapatunk, mert végül 
8: 4 arányban sikerült nyer-
nünk. A csapat minden játé-
kosát dicséret illeti, mert még 
a vesztett partikban is min-
dent megtettek, hogy a vere-
séget elkerüljék

A győzelmeket a követke-
zők érték el. G. A Catal az el-
ső táblán érvényesítette nagy 
játékerejét, és hozta a pontot. 
Papp József nemrég Szolnok-
ról igazolt játékosunk szép 
partiban nyert. Egyed Zsolt-
nak közel 80 lépésen keresz-
tül, hullámzó játékban végül 
sikerült nyernie. Kovács Ró-
bert biztos kézzel irányítot-
ta a bábukat és sikeresen mu-
tatkozott be az idei bajnok-
ságban.

Nekem viszonylag kön-
nyebb ellenfelem volt, de nem 
volt egyszerű a partit a ma-
gam javára eldönteni. Dr. Ko-
zák Ottó előnyösen jött ki a 
megnyitásból és hosszú vég-
játékban érvényesítette elő-
nyét. Két értékes döntetlen is 
volt. Kónya László, bár elő-
nyös állása volt, az örökös 
sakkot nem tudta jól elkerül-
ni, így kiegyezett a pontosz-
tozkodásban, míg Egyed Gá-
bor még betegen is vállalva a 
játékot, fél ponttal járult a si-
kerhez.

A december 6-án lejátszott 
harmadik fordulóban szép 
győzelmet ért el sakkcsapa-
tunk. Igaz a tabella végén tar-
tózkodó Szentes csapata ellen 
biztosnak látszott a csapat-
győzelem, de a sportban min-
den lehetséges, így csak biza-
kodtunk a jó eredményben.

Várakozásunk teljesült, 
mert nagyarányú 9:3 arány-
ban nyertünk a vendéglátók 
ellen, így csapatunk a nagyon 
előkelő harmadik helyen vár-
ja a még idei hátralévő mér-
kőzését Makó csapata ellen, 
idehaza.

Győzelmünket Egyed Vik-
tória indította el, szép játék-
kal mattolta ellenfelét. Viktó-
ria eddig minden mérkőzését 
megnyerte. Ezt a győzelmet 
az ellenfelünk még kiegyenlí-
tette, de utána nem volt meg-
állás. Győzelmekkel és döntet-
lenekkel behozhatatlan előny-
re tettünk szert. G. A. Cata-
lin az esőtáblán nem könnyen, 
de hozta az egy pontot. Egyed 
Zsolt és Egyed Gábor könnyen 
túljátszva ellenfelét nyertek. 
Dr. Kozák Ottó hosszú végjá-
tékban, míg Kiss Albert kom-
binatív játékkal győzte le part-
nerét. László Béla hosszú szü-
net után újból asztalhoz ült és 
nem felejtve addigi jó játékát, 
szintén nyert. Sok harcos dön-
tetlen született. Puha Péter 
több nyerést kihagyva, Kónya 
László hátrányos állásban szí-
vósan védekezve döntetlene-
zett.  Mohácsi Imre és én nye-
rő állásokban egy pontatlan 
lépéssel, remire rontottunk a 
partinkat.

Az év végi hagyományos 
villámtorna december. 29-én 
lesz megrendezve. A pontos 
körülményekről a következő 
tudósításomban számolok be.

Fodor István

Jó eredmények a sakk NB. II-ben

Diákolimpia
Kistérségi teremlabdarúgás IV. korcsoport

Időpont: 2009. december 6. (vasárnap), 10 óra. Helyszín: 
Karcag, Városi Sportcsarnok.

Eredmények: „A” Kiskulcsos – Szent Pál 3:5, Györffy – Ve-
ress 9:1. „B” Kunmadaras – Arany 4:3, Református – Kováts 
0:9. „A” Szent Pál – Györffy 0:6, Kiskulcsos – Veress 5:4. „B” 
Arany – Református 5:0, Kunmadaras – Kováts 0:9. „A” Kis-
kulcsos – Györffy 2:2, Szent Pál – Veress 6:1. „A” Kunmada-
ras – Református 2:3, Arany – Kováts 1:6. Györffy – Arany 
6:0. Kováts – Szent Pál 3:3 (5:3). Arany – Szent Pál 2:4, Györf-
fy – Kováts 2:0.

Továbbjutók: 1. Györffy I. Ált. Isk., 2. Kováts M. Ált. Isk. 3. 
Szent P. Kat. Ált. Isk.

Karcag VDSB
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
December 12. szombat
 District 9
 Feliratos amerikai sci-fi
December 14. hétfő
 Dankó Pista
 Fekete-fehér magyar romanti-

kus dráma
 FILMKLUB
 Kezdés: 16 óra
 Belépő: 250 Ft.
December 15. kedd
 Játék a végsőkig
 Feliratos amerikai sci-fi
December 19. szombat
 Az időutazó felesége
 Feliratos amerikai romantikus 

dráma
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2009.december 11. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Ovigála II. rész
18.45  Netvilág II.rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Interjú Dr. Nagy Mihály úrral, 

a kórház igazgatójával
 Téma: H1N1 vírus
 Karcagi hírek
 - Oltópont Karcagon
 - Foltvarrók karácsonyi kiállí-

tása
 - Testvérvárosi tűzoltók Kar-

cagon
 Háttér
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
20.20  Öreg diák találkozó

2009. december 15. kedd/szerda
18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám
 istentisztelet
19.10  Megyei tükör

19.30  Zenés Vasárnap délután

2009. november 17. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi séta
18.10  Egészség Klub
 Téma: a H1N1 vírus szakem-

berek szemével
 Téma vezető: dr. Szalai Anna-

mária, a Karcag Tv egészség-
ügyi tanácsadója

18.30  Netvilág III. rész
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Thürmer Gyula
 Karcagi hírek
 - Felújítások a Takács P. úti 

oviban
 - Felújították a postát
 - Ünnepi hangulatban a főtér
 Háttér
 Vendég: Dr. Nyíri Lászlóné
20.10  Korrekt Túra - az Echo Tv 

vendégségben Karcagon

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

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 2009. 
december 4.-én  a „ Hogy ne 
csak a mikulást vegyük ész-
re” elnevezésű közlekedésbiz-
tonsági akció négy helyszínen, 
Karcag és Kisújszállás, Kunhe-
gyes, városokban és Kunma-
daras nagy községben került 
végrehajtásra.

Az akció célja a járműve-
zetők figyelmének felhívása 

elsősorban a járművek sza-
bályszerű kivilágítására, a 
megváltozott időjárási körül-
mények közötti vezetéstech-
nikára, valamint a járművek 
téli közlekedésre való felké-
szítésére terjedt ki.

Mind a négy helyszínen, 
a városok peremrészén ke-
rült végrehajtásra az ellenőr-
zés, mely során a rendelkezé-
sünkre álló ajándéktárgyak 
(kerékpárvillogó, láthatósá-
gi mellény) átadásra kerül-
tek, illetve a szabálytalanko-
dó járművezetők figyelmez-
tetésben részesültek.

Az ellenőrzések a lakosság 
körében kedvező hatást vál-

tottak ki, a szabálytalanko-
dók a szankció elmaradását 
kedvezően fogadták.

Karcagi Városi 
Balesetmegelőzési Bizottság 

Közleménye

Anyakönyv
Házasságkötés

2009. 12. 04.
Seres Erzsébet – Seres László

Születés
Kelemen Mónika – Kály László
Kg., Gyep utca 40/1.  Dorina
Csépke Erzsébet – Nagy Zoltán
Kg., Jókai utca 21.  Viktória
Budai Adrienn – Balogh Szabolcs
Kg., Tiszta utca 5. 
 Liána Adrienn
Dobrai Nóra – Pengő Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 18-20. 
 Zsanett Lilla
Zoltán Ildikó Mária – Tóth End-
re Gábor
Kg., Duna utca 27/a. 
 Boglárka Ildikó

Halálozás
Özv. Ökrös Imréné (Szabó Juli-

ánna)
 Karcag (1916.)
Horváth Lajosné (Farkas Julian-

na)
 Karcag (1959.)
Pető Istvánné (Szabó Anna)
 Karcag (1938.)
Fehér Vendel
 Kg., Táncsics krt. 8/a. (1941.)
Vigh Imre (középiskolai gépész 

mérnök tanár)
 Karcag (1944.)

Kunszentmárton – Karcag 
2:1 (1:1)

Kunszentmárton, 100 né-
ző. Jv.: Kormos G. (Marsi, Ba-
logh)

Karcag: Móga, Varga L., 
Orosz, Nagy R., Kéki, Ebe-
keme, Horváth D., Nagy D., 
Bujdosó, Sindel (Hajdú T.), 
Kardos

Játékos-edző: Orosz István
A huszonharmadik perc-

ben egy jobbról kapu elé ívelt 
szabadrúgást Garáz tovább 
fejelt és Oberna közelről a 
jobb felső sarokba rúgta (1:0). 
A negyvenötödik percben 
Ebekeme a kapu elé emelt. A 
kapus összefutott a védőjével 
és a lepattanó labdát Nagy D. 
a bal alsó sarokba lőtte (1:1). 
A negyvennyolcadik percben 
Imrei elhúzott a jobb olda-
lon, majd az alapvonalról vá-
ratlanul kapura lőtt és a lab-
da a jobb felső sarokban kö-
tött ki (2:1). A hatvanhatodik 
percben Varga L. szóváltásba 
keveredett a játékvezetővel, 
majd a labda elrúgásáért pi-
ros lapot kapott. 

Tóth Márton: szenzációs 

győzelem volt, gratulálok a 
csapatnak.

Orosz István: Sok játékos 
azt hitte, hogy a tizenhatodik 
forduló után vége van az őszi 
szezonnak.

1. Jánoshida 17 15 1 1 54-11 46
2. Karcag 17 11 3 3 29-15 36
3. Újszász 17 11 2 4 32-21 35
4. Tiszafüred 17 9 2 6 38-27 29
5. Kisújszállás 17 8 4 5 43-20 28
6. Nagyiván 17 8 4 5 35-25 28
7. Kunhegyes 17 8 3 6 33-27 27
8. Besenyszög 17 7 4 6 30-27 25
9. Jászladány 17 6 6 5 27-25 24
10. Túrkeve 17 6 4 7 32-28 22
11. Csépa 17 6 4 7 25-30 22
12. Abádszalók 17 6 3 8 24-28 21
13. Jászapáti 17 6 2 9 16-23 20
14. Kunszentmárton 17 4 3 10 22-30 15
15. Jászárokszállás 17 4 3 10 17-33 15
16. Fegyvernek 17 5 0 12 19-64 15
17. Jászfényszaru 17 4 1 12 24-41 13
18. Mezőtúr 17 4 1 12 25-50 13

Ifjúsági mérkőzés

Kunszentmárton – Kar-
cag 0:1

Góllövő: Fodor Bence.
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

December 11. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

December 12. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
December 13. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
December 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
December 17. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 18. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

18

Asztalitenisz

18

12

Az asztalitenisz NB. III. bajnokságban a kilencedik fordu-
lóban november 28-án a Kováts DSE asztalitenisz csapata a 
szomszédos Kisújszállás csapatával mérkőzött meg. 

Házépítők Kisújszállás SE – Kováts DSE Karcag 9:9
A karcagi csapat győzelmeit az alábbi versenyzők érték el: 

Skumáth-Kováts páros 1 győzelem, dr. Farkas Béla egyéniben 
1 győzelem, Kovács Sándor egyéniben 3 győzelem, Skumáth 
István egyéniben 4 győzelem. 

Az utolsó két fordulóban a táblázat utolsó két (Újszász és 
Kecskemét) csapatához látogat a karcagi csapat – komoly 
győzelmi reménnyel.

B. I.

NB. III. Észak-Alföldi Régió „A” csoport

Mikulás kupa
Vasárnap az orosházi kyokushin karate kör rendezvé-

nyében Mikulás kupa néven regionális gyermek karate 
versenyre került sor, amelyen a karcagi szakosztály hat fi-
atal sportolója képviselte. A családias hangulatú versenyen 
minden induló ajándékot kapott, és igazán jól érezték ma-
gukat.

Eredmények: gyerek korcsoport I. fiú: I. Kozák János 
(emellett elnyerte a legtechnikásabb versenyző díját is), 
gyerek korcsoport II. leány: I. Balogh Dóra, III. Szilágyi 
Fanni. Gyerek korcsoport fiú: I. Bene László, III. Ari Ben-
ce.

B. I.

Karate


