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Rendkívül mozgalmas év volt

Eseményekben gazdag, 
„pörgős” esztendő volt. Ami 
állandósulni látszott az a gaz-
dasági válság okozta pénz-
ügyi szigorúság és az elfogy-
hatatlannak tűnő eső. Bizako-
dásban persze nem volt és ma 
sincs hiány. Az esztendő fonto-
sabb eseményeinek áttekinté-
sére Dobos László polgármes-
tert kértük meg.

- A mögöttünk lévő év 
mind politikai, mind gazda-
sági szempontból rendkívül 
mozgalmas volt. A gazdasági 
válság természetesen a karca-
gi önkormányzatot sem kerül-
te el. Alapvető feladatunk volt, 
hogy stabilizáljuk a város gaz-
dasági helyzetét és megőriz-
zük a fizetőképességünket. 
Ez a kívülállók számára talán 
könnyűnek tűnhet, valójában 
viszont rettentő nehéz feladat 
volt. Természetesen a válság 

okozta nehézségek ellenére 
sok fejlesztés megvalósulha-
tott az év folyamán. Január-
ban egy sikeres projekt része-
ként elkezdődött, és a nyár vé-
ge felé befejeződött a múze-
um épületének belső felújítása, 
akadálymentesítése, a város-

védő egyesület jóvoltából pe-
dig a Múzeumpark kovácsolt-
vas kerítése is kiegészült. Már-
ciusban rendőrállomást ad-
tunk át a Városgondnokság 
egyik épületében, a hónap vé-
gén megtörtént a Szentannai 
Sámuel Gimnázium és Szak-
középiskola új tanépületé-
nek a műszaki átadása, majd 
novemberben a Varró István 
Szakiskola és Szakközépisko-
la tanműhely-épületét avat-
tuk fel a volt laktanya terüle-
tén. Az idegenforgalmat cél-
zó elképzelésekkel indult el a 
Jászkun Kapitányok Nyomá-
ban című projekt, aminek ré-
szeként újszerű formában ren-
dezték be a Nagykun Látoga-
tóközpont kiállítását. A nyár 
folyamán az új kormány egyik 
első intézkedéseként újra in-
dult a Karcag-Tiszafüred HÉV. 
Szeptember elején aláírtuk a 
Kórházfejlesztés a nagykun-
ságiak egészségéért című pá-
lyázat támogatási szerződését, 
ami az intézmény belső, mű-
szaki fejlesztését teszi lehető-
vé. Az ősz folyamán lezárult a 
könyvtár számítógépes rend-
szerének fejlesztése, ugyanak-
kor újabb projekt megvalósí-
tása indult el. 

Interjú Dobos László polgármesterrel

A Karcag Városi Önkormányzat és A Karcag Városi Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal nevében 
áldott és meghitt karácsonyt, áldott és meghitt karácsonyt, 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk 
városunk valamennyi polgárának!városunk valamennyi polgárának!

Eseménydús, várakozással teljes év volt a 2010-es. A tavaszi 
országgyűlési választás a FIDESZ-KDNP szövetség abszolút 
győzelmét hozta, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 8. számú 
választókerület országgyűlési képviselője ismét Varga Mihály 
(FIDESZ-KDNP) lett, aki miniszterelnökségi államtitkárként 
a kormányzati munkában is jelentős feladatot kapott. A meg-
alakuló új kormányban vidékfejlesztési miniszterré kérték föl 
a Karcag városát húsz évig irányító dr. Fazekas Sándort. Le-
mondása után korábbi munkatársai, Dobos László, Gyurcsek 
János és dr. Kapusi Lajos alpolgármesterek vették át a város 
vezetését. Az őszi helyhatósági választások újból a FIDESZ si-
kerét hozták. Karcag város polgármestere október közepétől 
Dobos László, alpolgármestere Gyurcsek János lett.

Folytatás a 4. oldalon

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 

gazdag, békés, boldog 
új esztendőt kívánnak 
a Karcagi Hírmondó 

munkatársai!

 Dobos László Gyurcsek János Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester jegyző

2010. november 26-án ke-
rült megrendezésre a Varró 
István Szakiskola, Szakközép-
iskola és Kollégium 92 végzős 
diákjainak szalagavató ün-
nepsége.

Ebben a tanévben szakkö-
zépiskolai osztály, érettségi-
re épülő logisztikai ügyintéző, 
szakképzési évfolyamon bolti 
eladó, gépi forgácsoló, kőmű-
ves és szobafestő mázoló és ta-
pétázó szakmát tanuló diák-
jai kapták meg osztályfőnöke-
iktől a kis szalagot, mely már 

a diákévek végét jelzik. A ha-
gyományokhoz híven színvo-
nalas ünnepséggel készültek 
erre a napra tanulóink: angol 
keringővel, modern és latin 
táncokkal köszöntötték a szü-
leiket, tanáraikat és meghívott 
vendégeiket.

A táncokat Bugánné Jónás 
Mónika tanította be.

Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-

um nevelőtestülete

Szalagavató a Varróban
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Közéleti szilánkok

A falfirkák 
ezután 

büntetendők...
de mi van akkor, ha más módszerekkel kö-
vetik el falak, vagy (köz)épületek megcsú-
fítását? –gondolkoztam el a minap, amikor 
régi ismerősöm, a karcagi R02-es Postaga-
lamb Egyesület elnökének panaszkodását 
hallgattam egy eléggé csúf eseményről. 
Ugyanis a „falfirkák” (az ún. graffitik) elkö-
vetői büntethetőségéről is hétfőn fogad-
ta el a törvényt a T. Ház, ugyanazon a na-
pon, amikor az új nyugdíjtörvényt megsza-
vazták a képviselők – és természetesen, er-
re a nagyobb horderejű törvényre fókuszált 
a média, az előbbi, alig kapott visszhangot.

Visszatérve a jegyzet elején említett né-
hány olvasó által talán érdektelennek tűnő 
esetre: az országosan is elismert tenyész-
tő és versenyző ismerősöm egy fotóval il-
lusztrálva elpanaszolta, hogy ismeretlen 
tettes (vagy tettesek) egy kis fekete zász-
lót szögeztek az Egyesület Szivárvány ut-
cai székhelyén lévő épületének egyik tartó-
oszlopára, a bejárattól néhány méterre. Ba-
gatell ügy, mondhatják a kívül állók, akiket 
ez nem érint. De itt egy olyan jelenségről 
van szó, amely mégis csak közügy – még 
ha egy kis létszámú egyesületről is van szó. 
Ugyanis, mint „csepp a tengerben” –  ma-
gában hordoz általánosabb érvényű jelen-
ség–tartalmakat. Hogy a laikusok jobban 
megértsék: Karcagon ez a Sportegyesület a 
megyében a második legrégebben, 78 éve  
megalakult Postagalamb Egyesület, amely 
egykor országos hírnevet szerzett a város-
nak. Aztán jó néhány évvel ezelőtt ketté-
vált, és az új R30-as egyesület, a Hajdú Bi-
hari tagszövetséghez kérte felvételét, az 
R02-es maradt a megyében. A törökszent-
miklósi tagszövetséghez tartozik – amely-
nek egyik tisztségviselőjének a közelmúlt-
ban megválasztották ismerősömet is. El-
mondása szerint a kettéválásnak több oka 
is volt – ennek részletes taglalása nem fér-
ne a jegyzet terjedelmébe. A fő okok: a ri-
valizálás, az utóbbi évtizedek egyre rom-
ló működési feltételei, stb., stb. Ismerősöm 
különösen azt nehezményezi, hogy senki 
nem vállalja ezt a morbid „falfirkát”, amely-
lyel arra akar célozni, hogy az R02-es Egye-
sület „haldoklik”, és megszűnik. Holott az 
egyesületi törvény értelmében meg van a 
megfelelő taglétszám. Én sajnos nem értek 
a versenyzéshez – különösen az igen szigo-
rú és fegyelmezett versenyszabályokhoz 
-, de azt tudom, hogy ez az eléggé perifé-
rikus sportág egy nagyon régi és szép ma-
gyar hagyományt visz tovább, amely szin-
te hungarikumként is értelmezhető. Meg-
értem hát ismerősöm elkeseredettségét, 
mert ez nem csak hobby, nem csak sport, 
hanem életforma.

Magam is írtam régebben a galambok-
ról egy rövid - inkább kultúrtörténeti - dol-
gozatot, és számomra a galamb – még ha 
közhely is – a béke jelképe. (Gondoljunk Pi-
casso galambrajzára.) Így hát azt szeret-
ném, ha nem fekete zászlókat szögezné-
nek ki, a nem éppen „galamblelkű” galam-
bászok, hanem fehéret! Különösen most, 
amikor úgy néz ki, a karácsony sem lesz fe-
kete...

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 18-19. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.
December 24-25-26. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722.
2011. Január 1-2. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22.  Tel.: 06/30-852-0465.

HÍREK
Figyelem!

A Vöröskereszt Karcagi Te-
rületi Szervezete véradást 
szervez 2010. december 21-én 
(kedden) 8-13 óráig a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket.

Vöröskereszt területi 
szervezete

KÖZLEMÉNY!

Tájékoztatjuk Karcag város la-
kosságát, hogy a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ

2010. december 22. – 2011. ja-
nuár 9-ig ZÁRVA TART.

Nyitás január 10-én (hétfőn) 
8 órakor.

Valamennyi kedves 
látogatónknak 

BOLDOG KARÁCSONYT, 
EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 
KÍVÁNUNK!

Meghívó éves 
beszámoló közgyűlésre

A Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület éves beszámoló 
és vezetőség választó közgyű-
lését 2011. január 14-én 14:00 
órakor a Karcagi Rendőrka-
pitányság (Karcag, Kossuth 
tér 1.) 1. számú nagytermében 
tartja, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várunk.

Vezetőség

A Városi Csokonai Könyvtár 
ünnepi nyitva tartása

December 11. szombat (munkanap) 8 – 16 óráig nyitva.
December 24-25-26.  ZÁRVA
December 27. (hétfő) 10 – 18 óráig nyitva.
December 28. (kedd) 10 – 18 óráig nyitva.
December 29. (szerda) 10 – 18 óráig nyitva.
December 30. (csütörtök) 10 – 18 óráig nyitva.
December 31. (péntek) 8 – 12 óráig nyitva.
Január 1-2. ZÁRVA
Nyitás: 2011. január 3. (hétfő) 10 óra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk Olvasóinknak!

Könyvtárosok

2010. december 18-án 
(szombaton) 19 - 24 óráig 

a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ II. emeleti 

nagytermében
ÉLŐZENÉS 
TÁNCHÁZ

Vezeti Puskás László
Játszik a PIPÁS Zenekar

A rendezvény a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatá-

sával valósul meg.

Bizonyára sokan emlékez-
nek még a Richter Egészség-
város karcagi egészségnap-
jára (június 5-én), amikor a 
szórakoztató családi progra-
mok mellett ingyenes szűrő-
vizsgálatok sorát biztosítot-
ták a résztvevőknek – biztatva 
ezzel mindenkit az egészség 
megőrzésére, fenntartására. 
Az esemény különlegessége 
volt, hogy a résztvevő karca-
giak a jelenlétükkel növelhet-
ték a Richter Gedeon által a 
Kátai Gábor Kórház számára 
felajánlott kétmillió forintos 
adományt. Vagyis az egész-
ségvárosba ellátogatók számá-
val növekedett az alapösszeg. 
A város nem is volt rest segíte-
ni, s az igyekezet nyomán dr. 
Nagy Mihály főigazgató re-
kordnak számító 5.273.300 fo-
rint összegű adományt vehe-
tett át. „Igen szép siker volt ez, 
mert az idén Karcag tudta eb-
ből a rendezvényből a legtöb-
bet bevételezni, megelőzve ez-
zel olyan nagyvárosokat is, 
mint Debrecen vagy Nyíregy-
háza” - kommentálta a vég-
eredményt az adományból vá-
sárolt műszerek átvétele alkal-

mával, 2010. december 10-én 
a főigazgató. - „Ezúttal sze-
retnék köszönetet mondani a 
karcagi lakosoknak, mert az 
ő részvételük nélkül nem tud-
tunk volna ilyen szép bevétel-
hez jutni.”

Amint dr. Farkas Béla főor-
vos ismertette, a Kátai Gábor 
Kórházban 2010-ben 3.500 
műtétet végeztek. A műtétek 
legnagyobb része az ún. mi-
nimál invazív, azaz a mini-
mális behatolás technikájával 
készül. Ehhez a technikához 

számos kiegészítő, kézi mű-
szer szükséges. Az operációs 
eszközök a nagy igénybevétel 
miatt elhasználódnak, más-
részt pedig a technika fejlődé-
sével újabb műszerek jönnek, 
amikkel újabb műtéti fajtákat 
lehet elvégezni. A beszerzés-
kor a már elhasznált eszközö-
ket igyekeztek pótolni, illet-
ve újabb műszereket vásárol-
tak. Az életmentéshez szük-
séges eszköztárat pedig egy 
defibrilátorral bővítették.

Elek György  

Új műszerek a kórháznak

Andrási Tiborné óvónő és a Micimackó csoport tartott bemu-
tató foglalkozást december 13-án az Észak-Alföldi Régió te-
lepüléseiről érkezett vendégeknek. A foglalkozást követően a 
Nevelés a természetben című előadást hallgatta meg az óvó-
nőkből álló közönség, végül Közös gondolkodás a természeti 
nevelésről címmel tapasztalatcsere következett.

Vendégek a Zöldfa úti óvodában
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Par la men ti Nap ló

Változás, megújulás, megin-
dulás. Ezek a szavak jellemzik 
legjobban a parlament május 
óta megtett lépéseit. Sok mást 
is hozzá lehetne tenni - tűzol-
tás, kárfelmérés, mentés -, de 
nagyobb távolságról a dolgokra 
tekintve a megújulást tartom a 
legfontosabbnak. Annak a ta-
vaszi lavinának, amely a poli-
tikai változások elindítója volt, 
éppen az adta az erejét, hogy a 
magyarok elsöprő többségének 
elege lett abból, ami az ország-
ban történt, radikális változást 
akartak. A parlament ennek 
kellett a szolgálatába álljon.

Az esztendő végéhez érve il-
lene összegzést adnom a mö-
göttünk hagyott hét hónapról, 
mégsem tehetem. A parlament 
heti ülésnapjain is annyi min-
den történt, hogy nagyobb ter-
jedelem sem lenne elég. Egy té-
mát említek most csak: nyug-
díjrendszer. Igen, talán a leg-
fontosabb döntése volt a hétfői 
szavazásoknak, hogy átalakul a 
nyugdíjrendszer, és éles határ-
vonal kerül a magánpénztár és 
állami nyugdíjalap közé, más 
szóval közérdek és magánér-
dek közé.

Miért volt erre szükség? Az 
elmúlt tizenkét év igazolta 
azok aggályait, akik az 1998-
as döntések megalapozottsá-
gát vonták kétségbe. A ma-
gánpénztári rendszer nem 
hozta meg azokat a válto-
zásokat, amiket bevezetésé-
től szakértői és támogatói re-
méltek. Nem lett stabilabb a 

nyugdíjrendszer, ellenkezőleg, 
olyan hiány keletkezett az ál-
lami nyugdíjalapban, amelyet 
százmilliárdos adóssággal, és 
az adófizetők pénzéből átcso-
portosított milliárdokkal le-
hetett csak kiegyensúlyozni. 
Nem lendült meg a hazai tő-
kepiac sem. Aki ismeri a hely-
zetet, tudja, hogy a budapes-
ti tőzsde vergődik, egyre ke-
vesebb a részvénykibocsátás, 
egyre több a távozó papír. A 
nyugdíjjárulék átcsoportosí-
tása jó lett a külföldi részvé-
nyeknek - több mint 700 mil-
liárd forint külföldi papírok-

ban van -, ami nem biztos, 
hogy nyugalommal tölti el a 
nyugdíjas éveire félretenni 
akaró honpolgárt.

Ezeket a problémákat ak-
kor lehet orvosolni, ha bizton-
ságosabbá tesszük a megtaka-
rításokat, garantáljuk a befi-
zetett járulék megőrzését. En-
nek a lehetőségét adja meg a 
hétfői szavazás. Emellett az 

sem mindegy, hogy megszű-
nik-e az a kettős mérce, amit 
Magyarországgal szemben az 
Európai Unió alkalmazott? 
Ugyanis a magán-nyugdíj-
pénztárak miatt megugrott ál-
lamadósságot és deficitet sem-
milyen módon nem segített 
kezelni az a szervezet, amely 
ránk erőltette az önkéntesnek 
ígért, de valóságosan kötele-
zővé tett pénztárakat. Ezt pró-
báltuk megértetni az Európai 
Bizottság elnökével, Barroso 
úrral is, amikor Brüsszelben 
a változások szükségességéről 
győzködtük. Talán némi si-

kerrel tettük, mivel a koráb-
bi merev elutasító álláspont 
oldódni látszik. A megújulás 
folytatódik, reméljük uniós 
szinten is. 

Az év utolsó parlamenti nap-
lójának zárásaként kívánok 
minden olvasónak áldott kará-
csonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt!

Varga Mihály

Új pilléreken

Madarász Katalin, 
a legendás énekesnő lesz 

a vendége
Karcagi Nagy Zoltánnak

2011. január 23-án 14:30 
órakor – a művésznő 

születésnapján – a Zenés 
Vasárnap Délután műsorában

Jegyek már kaphatók 
a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban
Tel.: 59/503-224

Közületek, intézmények, társasházak!
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. megkezdi a vonatkozó rendel-
kezéseknek megfelelő hó és síkosság mentesítő anyagok forgalmazá-
sát.
A forgalmazott termékek: 

ZEOLIT 
(csúszásmentesítő 25 kg/zsák) 2.100.-Ft + Áfa
ZEOCAL 
(kálcium-kloriddal kezelt jégoldó hatású 
csúszásmentesítő 25 kg/zsák ) 2.700.-Ft + Áfa 
KÁLCIUM-KLORID PEHELY 
jégoldó hatású csúszásmentesítő 25 kg/zsák) 3.700.-Ft + Áfa 

Rövid tájékoztató a kálcium-klorid pehely termékünkről:
Havas, jeges felületekkel érintkezve a hőtermelési folyamat beindul, 

ezáltal az olvadás gyors és tartós lesz. Homoktól, kőzúzaléktól men-
tes, tiszta és jégoldott felületet kapunk. 

Hatása minimum 36 órán keresztül érzékelhető.
- 25 fokig meggátolja a visszajegesedést.
A 2010. szeptember 10-én módosult környezetvédelmi törvényeknek 

megfelel.
Minimális kiszállítási mennyiség 100 kg/ kiszállítási cím.
Az anyagok átvehetők előzetes egyeztetés után a kft. telephelyén.

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.Tel: 59/503-317
www.nkkft.hu, e-mail:info@nkkft.hu 

Tavaszi vetőmagvak az 
AGROHUNGÁRIA Kft.-től

Elővásárlási kedvezménnyel, különböző tenyészidejű 
kukorica és napraforgó hibrideket értékesítünk, 

kukoricából igen korait is.

Árak: 
Kukorica vetőmag 15.000 Ft – 18.000 Ft + ÁFA/zsák

 Kiszerelés: 70.000 mg/zsák (kb. 1-1,2 ha)

Napraforgó vetőmag 20.000 Ft – 28.000 Ft + ÁFA/zsák
 Kiszerelés: 150.000 kaszat/zsák (kb. 2,2-2,5 ha).

Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA KFT.
Karcag, Marsi tó – Madarasi út 4-es km. 8 – 15 óráig
Tel.: 59/503-553, fax: 59/400-894, mobil: 20/353-5738
e-mail: agrohungaria@freemail.hu

GYERMEKKARÁCSONY 2010.
2010. december 18-án 

(szombaton) 14 órától a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 

nagytermében 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat óvónőinek vezetésével, 

DRAMATIKUS  JÁTSZÓHÁZ 
a Bengecseg Alapítvány közreműködésével.

16.45 órakor a moziteremben 
Köszöntőt mond:  Kovácsné Kerekes Katalin 

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
ezt követően 

EZÜST SZÁNKÓ 
címmel a 

BÓBITA EGYÜTTES ZENÉS 
GYERMEKMŰSORA.

Zimankós, igazi disznótorozásra való idő kerekedett a Nim-
ród Biohotel meghirdette I. Karcagi Szent Miklós napi disz-
nótoros és házipálinka verseny alkalmára 2010. december 11-
én. A disznótoros versenyen, amelyre nyolc csapat nevezett, a 
szakértőkből és meghívottakból álló zsűri a sertés feldolgozá-
sát kísérte figyelemmel, s díjazta az elkészült „disznóságokat” 
(hurka, kolbász, toroskáposzta, pecsenye etc.). Első helyezett 
lett a Nagykun Vadásztársaság csapata, 2. Balogh István és 
családja, 3. Lévai Ferenc és csapata. Több tucat pálinka érke-
zett a házipálinkák versenyére. Az első helyezett Fazekas Sán-
dor szilvapálinkája lett, 2. id. Kun Józsefné (1975-ös szilvapá-
linka), 3. Olasz Krisztina (kajszibarack pálinka), s a zsűri eb-
ben a kategóriában11 db különdíjat is odaítélt. 

Mikulós napi disznótor
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Nosztalgikus kompozíció
A családi 

ereklyeként őr-
zött régi dísze-
ket akkor is saj-
náljuk kidobni, 
ha kicsit sérül-
tek, vagy éppen 
nem divatosak 
és nem kerül-
nek fel a fára.

Így felhal-
moztam egy 
réztálra eze-
ket a kincse-
ket. Egy elegáns 
gyertyát húz-
tam a közepére, 
majd körbefon-
tam angyalhaj-
jal, borostyán-
indával.

Az ünne-
pi asztaldíszí-
téshez így nem 
kell költségbe 
verni magun-
kat, mert ezek 
a már meglé-
vő kellékek is 
egyedivé vará-
zsolják kará-
csonyi terítékünket.

Ezzel az alkotással kívánok meghitt, boldog, 
gyertyafényes karácsonyt!

Nyíriné Kátai Katalin  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

A városi önkormányzat, a Kátai Gábor Kórház és a 
Strukturális Alapok Programiroda vezetői 2010. szep-
tember 7-én írták alá a „Kátai Program”, Kórház-
fejlesztés a nagykunságiak egészségéért című, 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 jelű pályázat támogatási 
szerződését. A szerződésben foglaltak alapján 2010. ok-
tóber 1-jén megkezdődött a Kátai programban foglalt fel-
adatok, azaz a kórház-felújítási munka harmadik üteme. 
A program az 1,4 milliárd forint összegű uniós forrás és a 
10 %-os önkormányzati önerő mellett több mint 1,5 milliárd 
forintot biztosít az épület feljavítására, a műszerezettség fel-
újítására, 21. századi szintre emelésére. Dr. Nagy Mihály, 
a Kátai Gábor Kórház főigazgatója tájékoztatása szerint 
a 18 hónapig tartó munka során nemcsak a szakrendelői 
épület belső átalakítását végzik el, hanem a szakmai mun-
kát szolgáló géppark is felújításra kerül. A radiológián a je-
lenleg működő, analóg rendszerű röntgengépeket új, digi-
tális technikával dolgozó berendezésekre cserélik. A digi-
tális technika megkönnyíti az archiválást, a leleteket pedig 
nem az eddig szokásos filmfelvételen, hanem CD lemez-
re kiírva vagy pedig e-mail (elektronikus levél) csatolmánya-
ként az interneten kapják meg a házior vosok vagy a be-
tegek. Új szív-, hasi-, pajzsmirigy- és nőgyógyászati vizs-
gálathoz használható ultrahang berendezéseket vásárol-

nak és állítanak munkába. A radiológia CT berendezéssel 
is bővül. 2011. július 1-től köthető leghamarabb szerződés 
az OEP-pel a gép működtetésére. Több évtizedes igénynek 
tesznek eleget ezzel.

Nagy fejlesztések előtt áll a laboratórium, ahol már 
szűk a régi hely, és idejétmúlt a géppark is. A gép-mű-
szerpark teljes cseréjével és új laborberendezésekkel biz-
tosítják a munka gördülékenységét és minden laborvizs-
gálat helybeni elvégzésének lehetőségét. A leleteket pe-
dig az internet továbbítás segítségével már aznap meg-
kaphatja a háziorvos, de – külön kérésre – a beteg 
számítógépére, e-mail címére is továbbítható lenne. 

Az eddig az emeleten működő radiológiát a labor mel-
lett, a földszinten helyezik el. Ez a két terület a legnagyobb 
forgalmú, s az új elhelyezés a betegforgalom felgyorsítá-
sa miatt is praktikusabb lesz. A laborral és a szakrende-

lésekkel szorosan összefügg a betegirányítás teljes moder-
nizálása. Olyan rendszert kívánnak kialakítani, amelyek-
kel a pénzintézetekben vagy a nagy forgalmat lebonyolító 
irodákban már valamennyien találkozhattunk. A betege-
ket egy automatikus rendszer a háziorvostól kapott beuta-
ló alapján sorszámmal ellátva irányítaná a megfelelő szak-
rendelőbe. Természetesen mindig vannak és lesznek, akik 
az elektronikus rendszerek használatában segítségre szorul-
nak, ezért a hagyományos tájékoztatáshoz egy diszpécser-
pultot is kialakítanak.

Jelentős belső változásokat hoz majd a sterilizáló részleg 
teljes gépészeti felújítása. Komoly felújítást hajtanak végre 
az intenzív osztályon is, ahol a betegfigyelő monitorrend-
szert és az ágyakat cserélik modernebbekre és egy, a vizs-
gálatokat megkönnyítő mobil röntgengépet is beszereznek.

A patológián szintén építészeti bővítést és műszaki kor-
szerűsítést hajtanak végre: új hűtőkamrát és kegyeleti szo-
bát alakítanak ki.

A tervek alapján tehát a bázisdiagnosztika – a rönt-
gen és a labor – a földszintre kerül. A szakrendelő épü-
let emeletén pedig maradnak a rendelők, ahogy ed-
dig, ám a radiológia kiürített helyiségeit új szakrendelé-
sek (gyermekneurológia) számára és a régiek (kardiológia, 
mozgásszervi szakrendelő) bővítésére, tornaszoba beren-
dezésére adnák át. A nagyszabású kórház-modernizálási 
projekt munkálatai tehát október 1-jével megkezdődtek, és 
másfél év alatt fejeződnek be.

„Kátai Program” 
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak Egészségéért

A nyár folyamán megújult a 
Sportcsarnok padlózata, tenisz-
pálya épült a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskola területén, ősz-
szel pedig megkezdődött a Vá-
rosi Strandfürdő rekonstrukció-
ja. Ennek folytatása a tavaszi jó 
időre vár. Megemlíthetjük még, 
hogy a karcagi birkapörkölt az 
országos figyelem középpontjá-
ba került, hiszen helyet kapott a 
kulturális örökség listáján. Ide 
kívánkozik, hogy az immár or-
szágos hírnévnek örvendő vá-
rosi rendezvények (Birkafő-
ző Fesztivál, Nagykunsági Kul-
turális Napok) mellett egész 
évet kitöltő, az évszakok je-
les napjaihoz kötődő esemény-
sorozatot indított el a Nimród 
Bioszálloda és Bioétterem. Na-
gyon szép eredménynek tart-
juk, hogy a Richter Egészség-
város programján a lakossági 
részvételnek köszönhetően több 
mint ötmillió forintnyi támoga-
tást kapott a Kátai Gábor Kór-
ház, amiből, tudomásom sze-
rint, műszereket vásárolt az in-
tézmény.

- Ugyanakkor továbbra sem 
lazult a válság okozta szigorú 
takarékosság, az időjárás pedig 
igen nehéz helyzetet eredmé-
nyezett.

- Az év folyamán az átlagos 
csapadékmennyiség közel két-
szeresét kaptuk, és ez főként a 
mezőgazdaságban, a gazdál-
kodók számára jelent komoly 
gondokat. Itt a városon belül 
viszont a csapadékvíz-elveze-
tő rendszer 2010-ben is folyta-
tott felújításának köszönhető-
en a hatalmas mennyiségű csa-
padék egyre kevesebb gondot 
okoz.

Az eddig elmondottak, úgy 
gondolom, magukért beszél-
nek. Ne higgyük viszont, hogy 
bennünket itt elkerült a válság. 
Erről szó sincsen. A fejleszté-
sek és a mindennapi gazdál-
kodás területén nagyon komo-
lyan megérezzük. 

- Vannak-e már elképzelések 
a jövő esztendő fejlesztéseivel 
kapcsolatban?

- Három nagy beruházás vár 
ránk. A fürdőrekonstrukció, a 
belváros rehabilitációja és kór-
házfejlesztés harmadik üteme. 
Jelentős önerőt kívánnak, mely-
nek előteremtése nem egysze-
rű feladat. Jelenleg ezen dolgo-
zunk. A gazdálkodást nagy-
mértékben befolyásolja a válság 
utáni időszak pénztelensége. 
Nagyon komoly és szigorú át-
világításon mennek keresztül 
az intézmények. A gazdálko-
dást olyan formában kell meg-

oldani, hogy a város megőriz-
ze a fizetőképességét. Mindent 
elkövetünk ennek érdekében, 
ezért szigorú takarékosságnak 
nézünk elébe. Meggyőződésem, 
hogy a nehezebb időszak elle-
nére is lesz mit felmutatnunk. 
Mindig a gazdasági helyzetet 
szoktuk elemezgetni, de a pénz 
nem minden. Az odafigyelés, a 
szorgalom, a kitartás, a tehet-
ség, a tenni akarás a városért, 
a családért, saját magunkért – 
ezek az igazi nagy hajtóerők. A 
pénzre természetesen szükség 
van, hiszen olyan eszköz, ami-
vel dolgozni kell, de leginkább 
az emberi tényezőket kell ki-
emelni. Abban biztos vagyok, 
hogy példát tudunk mutatni 
sok más településnek. Elég csak 
iskoláink, a karcagi tanulók és 
a karcagi sportolók nagyszerű 
eredményeire gondolni. Az it-
teni, nehezebb élet megedzette, 
megerősítette az itt élőket. Tud-
ják, hogy dolgozni kell ahhoz, 
hogy a város, a közösség, a csa-
lád előre haladjon. Ezt kell to-
vábbvinni. 

Ezúton köszönöm meg min-
den munkatársam, és vala-
mennyi karcagi polgár egész 
éves munkáját.  Mindenkinek 
áldott, békés karácsonyt és bol-
dog újesztendőt kívánok!

Elek György    

Rendkívül mozgalmas év volt
Folytatás az 1. oldalról



2010. december 17. 5

A Kováts Mihály Általános Is-
kola tizedik alkalommal rendez-
te meg városi szintű matemati-
ka versenyét 3-8. osztályos gye-
rekek részére, mellyel 2003-ban 
elhunyt tanárunk: Molnár An-
na emlékének szeretnénk tiszte-
legni. 

Molnár Anna 1954-től 1987-
ig volt iskolánk matematika-fizi-
ka szakos tanára. Az Ő életét az 
akkor még Kálvin 9-nek neve-
zett iskola jelentette. Nemzedé-
keket nevelt e két tantárgy sze-
retetére, számos tanítványa az ő 
példája nyomán választotta a pe-
dagógus pályát. Mindig fontos-
nak tartotta a tehetségek felka-
rolását, messzemenő türelemmel 
és kitartással foglalkozott tanít-
ványaival.

Annuska néni 2007-ben lett 
volna 75 éves. Az évfordulóhoz 
csatlakozva a családtagok ösz-
szefogtak, és úgy döntöttek, 
hogy anyagilag támogatják ver-
senyünket. A felajánlásból lehe-
tőségünk nyílott egy vándorser-
leg vásárlására is. Ezt a serleget 
a legeredményesebb iskola kap-
ja meg, melyet a három legered-
ményesebb versenyzőjük helye-
zési számából állapítunk meg. 
Az iskola egy évig, a következő 
versenyig birtokolja a serleget. 
Első évben a Kováts Mihály Ál-
talános Iskola, második évben a 
Györffy István Általános Iskola, 
harmadik évben a Nagykun Re-
formátus Általános Iskola őrizte.

A versenyre a meghívást a vá-
ros valamennyi iskolája és Be-
rekfürdő is elfogadta. A 60 per-
ces verseny után, a javítás alatt 
a versenyző gyerekek videózás-
sal töltötték a várakozás izgal-
mas perceit.

Az eredmények: 3. osz-
tály: 1. Darók Illés  (Kováts, 
Némethné Tőkés Éva), 2. Cson-
tos György (Református, Soósné 
Balajti Gabriella), 3. Vajó Ger-
gely (Györffy, Borsosné Herczeg 
Judit). 4. osztály: 1. Nagy László 
(Györffy Szabó Edit), 2. Horváth 
István (Szent Pál, Keléné Décsei 
Noémi), 3. Dúzs Dávid Imre 
(Veress, Csörgő Józsefné). 5. osz-
tály: 1. Vass Márton (Györffy, 
Andor Lászlóné), 2. Nagy Zsu-
zsanna (Református, Tóthné 
Szucsáki Hajnal), 3. Örsi Imre 
(Kováts, Vassné Szűcs Edit). 6. 
osztály: 1. K. Nagy Rebeka (Re-
formátus, Nagy Péter), 2. La-
zányi Zoltán (Györffy, Andor 
Lászlóné), 3. Tóth Tina  (Kováts, 
Vassné Szűcs Edit). 7. osztály: 
1. Cseppentő Viktor (Györffy, 
Pardy Károlyné), 2. Sándor Ben-
ce (Kováts, Antalócziné Balog 
Ágnes), 3. Balog Balázs (Kováts, 
Antalócziné Balog Ágnes). 8. 
osztály: 1. Mátrai Erika (Györffy, 
Pardy Károlyné), 2. Cs. Sza-
bó Bence (Református, Tóthné 
Szucsáki Hajnal), 3. Ferenczi 
Péter (Református, Tóthné 
Szucsáki Hajnal)

A serleget a Györffy István Ál-
talános Iskola kapta meg.

Gratulálunk a versenyzők-
nek és a felkészítő nevelőknek 
a szép eredményekhez. Ezúton 
szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik támoga-
tásukkal lehetővé tették, hogy 
ez a verseny létre jöhessen: Wolf 
László, iskolánk egykori tanítvá-
nya, a Tehetségpont TÁMOP-os 
és Oktatásért Közalapítványos 
nyertes pályázatai. 

További jó munkát kívánunk! 
Antalócziné Balog Ágnes

Molnár Anna matematika 
emlékverseny Vándor Károly 31 éves re-

püléstörténész kunmadarasi 
gyökerekkel bír. Még vala-
mikor a '80-as években csap-
ta meg először a „kerozin 
füstje”, s kötelezte el a re-
pülés felé. Ahogy mondja, 
a hely szelleme, a repülőtér 
közelsége és a korai elcsá-
bulás egyaránt megmagya-
rázza kutatási területét, ami 
a magyarországi és ausztri-
ai szovjet repülőalakulatok 
1944-1991. közötti történe-
te. A levéltári források és a 
még elérhető emlékezet fel-
tárásának eredménye a ta-
valy ősszel bemutatott Légi-
erő társbérletben című kötet, 
ami a maga kategóriájában a 
mai napig vezeti a népszerű-
ségi listát a könyveladóknál. 
És most itt az újabb könyv, a 
Légierő társbérletben máso-
dik kötete, amelyet a Városi 
Csokonai Könyvtár olva-
sótermében mutattak be a 
nagyközönségnek. A szer-
zővel ez alkalommal be-
szélgettünk.

- Valóban a Kunmada-
rassal szinte összeépült re-
pülőtér jelentette az indít-
tatást?

- Azt szoktam mondani, 
hogy Kunmadarason lak-
tunk, és ez már félig meg-
magyarázza a dolgokat. De 
valóban így van. A csalá-
dunknak a barátja volt az 
egyik alakulat parancsno-
ka, s ő 1989-ben bevitt a re-
pülőtérre és ez nekem ak-
kora élmény lett, hogy egy-
ből beleszerettem a repülőgé-
pekbe és a repülésbe.

- Ez a lelkesedés vezette el a 
történelmi, hadtörténeti kuta-
tásokhoz?

- Eleinte – 1990 körül – még 
csak a kunmadarasi repülő-
tér történetével foglalkoztam. 
Aztán rájöttem, hogy a szov-
jet csapatok, alakulatok annyit 
települgettek, hogy a többi bá-
zist sem lehet kihagyni. Ezért 
aztán szélesíteni kezdtem az 
ezekkel kapcsolatos ismere-
teket is. Közben megjelent az 
internet, ami a hatalmas kom-
munikációs lehetőségével óri-
ási lökést adott a kutatásnak. 
Nagyon sok emberhez eljutot-
tam általa, például olyan oro-
szokkal tudtam beszélni, akik 
valaha itt szolgáltak. Szóval 
kinyílt a világ. Számos ma-
gyar, orosz, amerikai levéltár-
ba eljutottam és nemcsak az 
alakulatok irataiba, hanem pl. 
a CIA idevonatkozó jelentése-
ibe is betekinthettem. A ku-
tatás egyik eredménye az a 
könyv, aminek a most ismer-
tetett második kötete a napok-
ban jelent meg.

- A madarasi repülőteret an-
nak idején a magyar légierő 
kezdte építeni, de még ‘44 nya-
rán átvették a németek, aztán 

ismét a magyar hadseregé lett, 
s legvégül kb. 1957-ben orosz 
alakulat települt ide, s óriási 
létesítménnyé építették ki. Mi-
lyen helyet kapott a magyaror-
szági vagy az európai katonai 
repülőterek között?

- Már 1956 novemberében 
Tökölről idetelepült egy bom-
bázóezred IL-28-as gépekkel. 
Tehát kifejezetten támadó cé-
lú repülőgépek állomásoztak 
itt. 1960-tól pedig vadászbom-
bázó ezred és előbb egy felde-
rítő század, utóbb egy felde-
rítő ezred volt Madarason. Ez 
volt a legnagyobb létesítmény 
a magyarországi szovjet repü-
lőterek között, ezért is állo-
másozott itt két ezred. Másutt 
csak egy-egy ezred települt. Itt 
volt a központi funkciójú fel-
derítésük, és egy olyan alaku-
lat is, ami ausztriai célponto-
kat támadott volna hagyomá-

nyos és nem hagyományos, 
tehát taktikai atomfegyverek-
kel. 1963 körül itt hozták lét-
re az első atombomba raktárat 
Magyarországon. Bár 1974-
ben Kiskunlacházán is kiala-
kítottak egyet, de azt csak a 
vadászhadosztály részére. A 
debreceni és a kunmadarasi 
repülőtereken állomásozó ez-
redek részére egészen végig itt 
tárolták ezeket a fegyvereket. 
Éppen ezért ennek a bázisnak 
nagyon nagy súlya volt.

- Ezen, hogy volt-e Magyar-
országon atomfegyver, még 
mindig vitatkoznak.

- Én többek között ameri-
kai felderítési anyagokból is 
dolgozom. Egy 1979-es, kelet-
európai atomraktárakról ké-
szült CIA dokumentumban 
Kiskunlacházát és Kunmada-
rast is feltüntették. Másrészt 
a repülőtéren van egy olyan 
objektum, amilyenek példá-
ul németországi szovjet bázi-
sokon is voltak. Elismerték, 
hogy ezekben atomfegyvere-
ket tároltak. Az őrzés minő-
sége, a szigorú rend, a zsilip-
rendszer egyértelművé teszik, 
hogy ott valami speciálisat 
kellett hogy raktározzanak. 
Persze jobb, ha mindenki tud-
ja: soha nem  lesz a kezünk-

ben olyan dokumentum, ami 
fehéren-feketén leírja, hogy 
ott ilyen fegyverek voltak. 
Nem lesz ilyen, de kb. 99 szá-
zalékban egyértelműsíteni le-
het, hogy Kunmadarason volt 
atomfegyver.

- A hadászati jelentősége 
mellett milyen értékkel bírt ez 
a repülőtér annak idején?

- Abszolút vitte a prímet a 
magyarországi szovjet repülő-
terek között. Beton (a felszál-
lópálya – E.Gy.) szempontjá-
ból ugyanolyan, mint az ösz-
szes többi szovjet repülőtér. 
1983-ban amerikai technoló-
gia alapján egy nyugatnémet 
cég segítségével csinálták meg. 
Itt tesztelték ezt a technológi-
át, amit aztán Kiskunlacházán 
és Tökölön is alkalmaztak. A 
két és fél kilométeres beton 
mindenféle repülőgép fogadá-
sára abszolút alkalmas. Az év-

tizedek során számtalan-
szor fogadott nehéz-szállí-
tógépeket, sőt a Mriya, a vi-
lág legnagyobb repülőgépe 
is járt itt. Nagyon elterjedt, 
téves viszont az a hír, hogy 
a pálya fűthető. Nem így 
van. Egyetlen fűthető pá-
lyája sincsen.

A repülőtér területén 
egyébként akár egy kisvá-
rosban, volt minden: kór-
ház, bank, bolt, posta, la-
kótelep, iskola – mondja a 
kutató, ami nem csoda, hi-
szen a garnizon összlétszá-
ma mindenestül együtt 5-6 
ezer fő körül mozgott.

- Az első kötet 288 olda-
lon, 760 fényképet, valamint 
rengeteg adatot tartalmaz. 
Nem marad el mögötte az 
újabb kötet sem, hiszen a 253 
oldalon nagyon sok fotón, táb-
lázaton, térképen, dokumen-
tumfotón követhetjük végig a 
technika változásait, a szovjet 
légierő magyarországi történe-
tét. Lesz-e harmadik kötet?

- Az 1991-ban megkezdett 
gyűjtőmunka ma sem zárult 
le, de nem tervezek harma-
dik kötetet. Készül viszont egy 
dokumentumfilm és szeret-
nék létrehozni egy kiállítást 
is a magángyűjteményemből. 
Az utóbbinak természetesen 
itt a helye. Nagyivánban sze-
retném elhelyezni. Azért itt, 
mert ezek a tárgyak itt élnek, 
itt van jelentőségük. Egyéb-
ként még manapság is vá-
runk olyanokat, akik a tárgyi 
anyag bővítésében, kiegészí-
tésében segíteni tudnak. A cél 
az, hogy valamilyen formában 
megőrizzük a magyar történe-
lemnek ezt a darabkáját a jó és 
a rossz oldalával együtt. A kö-
tet címe sem véletlen: Légierő 
társbérletben. Valóban, mint a 
társbérlet: jó és rossz dolgok is 
voltak benne.

- Köszönöm a beszélgetést.
Elek György

Légierő társbérletben

Magyar Nóta és Dal Alapít-
vány (5300 Karcag, Szt. István 
sgt. 26. Tel.: 59/311-974) közpon-
ti költségvetési szervtől kapott 
támogatás mértéke 150.000 Ft, 
Szja 1%-ából származó jövede-
lem nem volt. A támogatási ösz-
szeget Tiszaföldváron, Püspökla-
dányban, valamint a XI. Karcagi 
Birkafőző Fesztivál nótaműsorá-
nak költségfinanszírozására, vala-
mint működési költségeinkre for-
dítottunk.

Az Alapítvány 2009. évi alap-
tevékenységből származó bevéte-
le 925.000 Ft, alapítványi támoga-
tásokból befolyt összege 150.000 
Ft, kapott kamatok 202 Ft, kiadása 
484.850 Ft, így pénzügyi és tárgy-
évi eredménye 590.702 Ft volt. Fi-
zetendő társasági adó nem volt. A 
vagyon felhasználásával kapcso-
latos kimutatást a 2009. évi köny-
velési összesítő támasztja alá. Cél 
szerinti juttatások nem voltak. 
Közhasznú szervezet vezető tiszt-
ségviselőjének nyújtott juttatás 
nem volt.

A Magyar Nóta és Dal Alapít-
vány bevételének jelentős részét 
az alaptevékenységbe tartozó szol-
gáltatásból befolyt összeg adta. Így 
pld. Karcagon a birkafőző feszti-
vál nótaműsorának bevétele, va-
lamint Abádszalók, Tiszaföldvár, 
Kisújszállás, Jászárokszállás tele-
püléseken megszervezett nótamű-
sorok lebonyolításának az ellenér-
téke, továbbá megrendelt kisebb 
műsorokból származó jövedelmek 
tették ki bevételeink nagy hánya-
dát. A többi bevételhez alapítvá-
nyi támogatás formájában jutot-
tunk, mely a MSZSZ EJI támoga-
tási alapjából képződött. 

A kiadás zömében a vásárolt 
szolgáltatásokra, fellépési díjakra, 
bérleti díjakra, hirdetés, reklám, 
dekorációs, nyomda, stb. költsé-
gekre fordítódott. A kiadások ki-
sebb részét irodaszerre, bankkölt-
ségekre fordítottuk. A beszámolót 
a könyvelési napló és a könyvelési 
összesítő támasztja alá.

Kolostyák Gyula
kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés 2009.
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Januárban igazi téli időjárás 
köszöntött be, hóval és kemény 
hideggel

A 2010. év képes krónikája

Az év elején megkezdődött a Györffy István Nagykun Múze-
um épületének felújítása 

2010. március 1-jén dr. Simon Tamás r. dandártábornok, a 
JNSz Megyei Rendőrkapitányság vezetője, dr. Fazekas Sándor 
polgármester és Fejes Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőr-
kapitányság vezetője avatta fel az új rendőrállomást a Város-
gondnokság épületében 

A tavasz folyamán mintegy 1500 négyzetméter útfelületen vé-
gezték el a szükséges javítási munkákat 

Április elején Karcagon forgatott a Duna TV Ízőrzők című 
műsorának stábja

Február végén, a hóolvadás és az eső miatt, 
jelentősen nőtt a belvízzel borított területek aránya 
a határban 

Az elhatározástól a kulcs-
átadásig eltelt két esztendő 
alatt készült el a Szentannai 
Sámuel Gimnázium és Szak-
középiskola új épülete. A mo-
dern létesítmény 2010. márci-
us 29-én délután lezajlott ün-
nepélyes műszaki átadásán 
több száz érdeklődő és meg-
hívott vendég vett részt

A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium 
aulájában március 31-én 
felavatták prof. 
dr. Gerely János 
(1925-2008) akadémikus 
domborművét
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Szent-György napi sokadalmat szervezett április végén a Hotel 
Nimród Bioszálloda. A sokadalom és az ez alkalommal meg-
hirdetett I. Karcagi Ferdinándsütő Verseny igen nagy siker lett

Április 25-én Szent Márk napi körmenet kért jó termést. A Kálvárián Galsi János plébános 
szentelte meg a búzát és a vetéseket 

Ismét Nívódíjat kapott a Kopogók néptánccsoport az április 24-én, Martfűn megrende-
zett Jászkun Világ Művészeti Szemle döntőjén 

Május 11-én délután a Városházán vette át országgyűlési képviselői 
mandátumát Varga Mihály (FIDESZ-KDNP)

Ünnepi kiállítással 
emlékezett meg alapí-
tása 10. évfordulójá-
ra a Szikfolt Foltvarró 
Klub május 10-én 

Szeptember 7-én a Város-
háza dísztermében aláír-
ták a „Kátai program Kór-
házfejlesztés Nagykunsági-
ak egészségéért” című pro-
jekt támogatási szerződését

November 12-én a 
Varró István Szakisko-
la és Szakközépiskola 
új tanműhelyét adták 
át a laktanyában 

Október 15-én Dobos 
László polgármester, 
Gyurcsek János alpol-
gármester és az új testü-
let tagjai átvették a négy 
évre szóló megbízóleve-
lüket

November 26-án át-
adták a Jászkun kapi-
tányok nyomában c. 
projekt keretében ki-
alakított Nagykun Lá-
togatóközpontot 

Július első vasárnap-
ján (július 4-én) újra-
indult a Karcag-tisza-
füredi HÉV 
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Advent
Ahányan csak élünk a földön, annyifélék vagyunk: kicsik, 

nagyok, fiatalok, idősek, nők, férfiak. Sokféle virág Isten virá-
goskertjében. S ebből a sokféleségből adódik, hogy valameny-
nyien mást tartunk értékes ajándéknak az életünkben. De ha 
a mindenható Atyára emeljük tekintetünket, aki nagyon jól 
tudja, mit jelent ajándékot adni, hiszen a legértékesebbet: Fi-
át adta nekünk, akkor rádöbbenünk majd, hogy valameny-
nyien az ő ajándékai vagyunk. Önmagunk és mások számá-
ra is ajándékok vagyunk, ha megosztjuk szívünk melegét. 
Egész évben így kellene tennünk, de legtöbbször az adventi 
időszakban próbáljuk kitárni a szeretetünk kapuját. Advent 
(ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (de-
cember 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig 
számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjá-
val kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Az advent szó 
jelentése „eljövetel” „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelő-
ző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. A keresztények 
nemcsak a Jézus születése előtti várakozásról emlékeznek 
meg, hanem további két jelentése is van az ünnepnek. Várják 
ugyanis az Úr eljövetelét a saját életükben is: hogy keresztény 
életvitelükkel minél közelebb kerüljenek Istenhez, Jézus ta-
nításához. Az advent jelképe: az adventi koszorú. Az adven-
ti koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangé-
likus lelkész készítette el egy felfüggesztett szekérkeréken 23 
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában 
fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyá-
val díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy ró-
zsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy 
előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. 
A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a nö-
vekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad kará-
csonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, re-
mény, szeretet, öröm. A negyedik gyertya fellobbanása a ka-
rácsony eljövetelét jelzi. A keresztény hitvilágban a fényt, a 
reményt, a világosságot jelképezi, mely Krisztus születése ré-
vén lép az emberek életébe.

Gyertyámról gyújtottam tiédet, százakét, ezrekét, gyer-
tyám lángja nem fogy el, csak növekedni fog a fény. Tegyünk 
sok jót az adventi időszakban is, hogy fénysugárként várhas-
suk Jézus Krisztus születését.

Sántha Manuéla
Nagykun Református Ált. Isk. 8. o.

Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, szerveze-
teit, érdek-képviseleti szerveit, hogy Karcag Város 
Önkormányzata jelenleg hatályos

Településrendezési tervének
módosítási javaslata elkészült.

A Településrendezési terv e módosítása a település 
teljes közigazgatási területét érinti. Az egyes terü-
letekhez tartozó módosítási javaslatok és az azok-
kal kapcsolatos beérkezett vélemények megtekint-
hetők a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján 
(Karcag, Kossuth tér 1.), munkaidőben, valamint 
a város honlapján: www.karcag.hu - Beruházá-
sok – Hirdetmény dokumentumai, TRT módo-
sítás

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdé-
se alapján kérem, hogy a Településrendezési terv 
módosításával kapcsolatos észrevételeiket a hir-
detmény megjelenésétől számított 30 napon be-
lül (azaz legkésőbb 2011. január 9-ig), írásban te-
gyék meg. Írásos véleményüket a következő cím-
re küldjék meg: Karcag Város Polgármesteri Hiva-
tala Farkas Renáta főépítész részére (5300 Karcag, 
Kossuth tér 1.)
Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolat-
ban kérdésük van, kérem keressék településünk fő-
építészét: Farkas Renáta főépítész: (30) 392-6897

Dobos László
polgármester

HIRDETMÉNY

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület
önkormányzati képviselője

„Mienk a fény, amit lelkünkbe fogadunk”
„A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Karácsonyfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a karácsony békét és örömet”

(Ismeretlen szerző)

Készülünk az ünnepekre. Az ünnepre való 
készülődés kihat környezetünkre is: ünnep-
lőbe öltöztetjük lakásunkat, házunkat. Örö-
met szerezve ezáltal önmagunknak és má-
soknak is. Teszik ezt családi, intézményi kö-
zösségek egyaránt, mint ahogyan erről képe-
ink is tanúskodnak. Lakóingatlanok, amelyeket ünnepi díszbe öl-

töztettek tulajdonosaik. Az est beköszöntével 
a fények varázsa is ámulatba ejt bennünket. 

A Kinizsi Úti Óvoda csoportszobái derű-
sek, hangulatosak. Szép, kellemes környe-
zet várja az óvodásokat, szüleiket az ün-
nepre való készülődés hangulatában.

Bajza utca 2.

Liliom utca 5.Vörösmarty utca 8.
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Köszönet
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium Diákönkormányzata nevében köszönetet mon-
dunk a Mikulás napi karaoke parti megszervezéséhez és le-
bonyolításához nyújtott segítségért az iskola tanárainak, 
dolgozóinak, tanulóinak és támogatóinak: Karcagi Nyom-
da, Műanyagbolt, Tőkés kerámia, Tourinform Iroda, Kun-
Mediátor Utazási Iroda, Nagykun Víz- és Csatornamű Vál-
lalat.

A máig tartó úgynevezett 
retrográd hullám, valami-
kor a ‘90-es évek legvégén 
indult világméretű útjára. 
Hogy miként ütötte fel a fe-
jét azt már senki sem tudná 
megmondani, talán néhány 
divatszakértő, vagy reklám-
pszichológus lehet ebben a 
témában igazán otthon. Az 
viszont biztos, hogy a het-
venes évek trapéz nadrág-
jai és a nagy galléros ingek 
újbóli divatjával kezdődött, 
ma pedig megint megjelen-
tek a szűkebb répanadrágok, 
a frufruk és a punkfrizurák, 
amelyek a nyolcvanas évek 
végén voltak jellemző visele-
tek.

Azt hiszem, hogy ez igaz 
a zeneiparra is – ha le-
het még klasszikus értelem-
ben véve így fogalmazni a 
showbusiness kapcsán – és 
a filmművészetet sem kerül-
ték el ezek a trendek. Egymást 
érik a régi zenekarok újjáa-
lakulásai, emlékkoncertjei, a 
mozi világában pedig rendsze-
resen bukkannak fel az úgy-
nevezett remake-ek, vagyis a 
régi forgatókönyvek újbóli fel-
dolgozásai. Ezek aztán vagy 
igazi kasszasikerek lesznek, 
vagy óriásit buknak vele az al-
kotók. Teljesen mindegy, hi-
szen a kínálat hatalmas.

A múlt hónapban röppent 
fel a hír, hogy egy koncertkör-
út erejéig újra összeáll, és Ma-
gyarországra is ellátogat a ki-
lencvenes évek elejének egyik 
nagy legendája, a Kyuss ze-
nekar. Az eredetileg Sons of 
Kyuss néven 1988-ban ala-
kult csapat a kaliforniai Palm 
Desert-ben indult útjára. Bár 

rövid ideig működött, mégis 
meghatározó hatást gyakorolt 
az évtized zenei irányzataira. 
1989 és 1995 között mindössze 
négy albumot rögzítettek, ezek 
közül a ‘92-es Blues for the 
Red Sun, és a ‘94-es Welcome 
to Sky Walley aratták a legna-
gyobb sikereket. A ‘95-ben ki-
adott ...And the Circus Leaves 
Town, mintha már a címében 
is hordozta volna a közelgő fel-

oszlás árnyékát. A zenekar né-
hány éves működése ellenére is 
műfajteremtőnek számít. Ze-
netörténészek szerint a legere-
detibb és egyben első stoner-, 
vagy desert rock banda volt a 
Kyuss. Feloszlása ellenére is tö-
retlen népszerűségnek örvend, 
rengeteg rajongói klub, we-
boldal, honlap és blog műkö-

dik világszerte, de mai zené-
szek is előszeretettel hivatkoz-
nak rájuk hatásaikat emleget-
vén. A csapat egykori zenészei 
ma számos más, azóta ismertté 
vált zenekarokban működnek, 
ilyen például a Fu Manchu, 
Them Crooked Vultures, vagy 
a világhírű Queens of the 
Stone Age. Budapesten 2011. 
március 20-án lépnek fel a Gö-
dör klubban.

A sci-fi műfa-
ja a filmművé-
szetben szinte a 
kezdetek óta je-
len van, de a het-
venes évektől kez-
dődően – elsősor-
ban a hihetetlen 
technikai fejlődés-
nek köszönhető-
en – egyre növek-
vő népszerűség-
nek örvend, úgy 
az alkotók, mint a 
nézők körében. A 
földönkívüliekkel 
történő kapcsolat-
felvétel és az er-
re épített forgató-
könyvek azonban 
mit sem változtak 
az elmúlt fél év-
század során. Álta-
lában a legtöbb alkotás a Föl-
det leigázni vágyó idegenek-
kel történő háborúzásról szól 
(pl.:Függetlenség napja), né-
hány esetben – és ebből van 
kevesebb – pedig, jószándékú 
civilizációk látogatnak el hoz-
zánk (pl.:Harmadik típusú ta-
lálkozások).

A 2009-ben forgatott 
District 9 című film azért kis-
sé elrugaszkodik ezektől a kli-
séktől. Nem csak a cselek-
ményt illetően, de az alkotó-
kat tekintve is. Egyrészt új-
zélandi rendezésről van szó, 
másrészt nem egy szokványos 
helyszínen játszódik, hanem a 
Dél-Afrikai Köztársaságban, 
Johannesburg nyomornegyed-
ében, ami felett egy hajótö-
rést szenvedett űrhajó áll meg. 
Hónapokig nem történik sem-
mi, majd egyszer csak kiderül, 
hogy több százezer éhező, le-
gyengült földönkívüli tartóz-
kodik az űrjármű fedélzetén. 
A helyiek hamarosan rájön-
nek, hogy a gép működéskép-
telen, és a meglehetősen nagy-
számú idegen populáció elhe-
lyezése újabb szociális és tár-
sadalmi problémákat generál. 
Huszonnyolc évvel később 
már több, mint másfél milli-
óra duzzad a város nyomor-
negyedében élő idegenek szá-
ma. A kormány ki akarja őket 
telepíteni egy táborba, és ek-
kor kezdődik a káosz. Érde-
kes, sokszor fanyar humorral, 
iróniával fűszerezett történet, 
mindössze 30 millió dolláros 

költségvetésből…. Azonban 
tényleg látványos.

A közelgő ünnepek alkalmá-
val egy kifejezetten hangula-
tos, remek elbeszélésekből vá-
logatott antológia látott napvi-
lágot. A kedves gondok ünnepe 
címet viselő kötet különböző 
évszázadokban, különböző he-
lyeken játszódó karácsonyi 
történetek gyűjteménye, töb-
bek között olyan írók tollá-
ból, mint Móra Ferenc, Krúdy 

Gyula, Tömörkény István, Ba-
bits Mihály, Ady Endre, és még 
sokan mások. Érdekes, megha-
tó, vicces írások válogatása ez 
a könyv olyan olvasók számá-
ra, akik a minőségi irodalom 
kedvelői és azoknak, akik ta-
lán nem ismerik a fent említett 
írók ezen műveit.

Cselényi Csaba

Sajtóközlemény
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül tá-
mogatott KEOP 6.2.0/A „Házi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Karcagon” cí-
mű pályázata a 2010. évben mintegy 9,5 millió forint támogatással valósult meg. Karcag 
város lakosságának egy részénél, a pályázat keretén belül 250 db 400 literes, és az in-
tézményekbe 20 db 1.000 literes Kompolyt típusú komposztáló edény került kihelyezésre.

A pályázat elsődleges célja, hogy a karcagi lakosok és az intézmények dolgozói, ta-
nulói megismerkedjenek a háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladékok 
helyben történő hasznosításával. A városban a komposztálással és a fenntartható fejlő-
déssel kapcsolatos rendezvények kerültek megrendezésre. A előadások alkalmával a részt-
vevők általános hulladékgazdálkodási, komposztálás elméleti és gyakorlati, karcagi hulla-
dékgazdálkodási, illetve fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ismeretei bővültek. Bemuta-
tásra került az eszközök szakszerű használata, a komposztáló edények megfelelő réteg-
rendjének kialakítása, a komposztálás optimális körülményeinek kialakítása. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.

Néhány érdekesség
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Az Európai Unió Képzési Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó ügynökség által 
meghirdetett Town Twinning programra Karcag Város Önkormányzata, a 09/0111 
referencia számon benyújtotta az „Európa a polgárokért” című 2009-2010-re vo-
natkozó projektet. A pályázat benyújtásának a feltétele volt, hogy a hálózatépítés-
ben való együttműködésről valamennyi testvérváros írásban nyilatkozzék, s vál-
lalja, hogy két éven át részt vesz a programok megvalósításában. A testvérvárosok 
együttműködésére vonatkozó, közös kétéves projektben Székelykeresztúr-Erdély-
Románia, Szepsi-Felvidék-Szlovákia, Schwarzheide-Németország, Longueau-
Franciaország, Krosno Odrzaňskie-Lengyelország és a csatlakozásra váró, Szer-
biában – a Délvidéken lévő testvérváros – Bácskossuthfalva delegációi, szakembe-
rei vettek részt.

A pályázati célok között szerepelt három témakörben konferenciák, két Polgá-
rok Találkozójának a megrendezése, kiállítások, szabadtéri hagyományőrző gaszto-
kulturális nemzetiségi estek, baráti találkozók szervezése, kirándulások, közös tu-
risztikai kiadványok, az eseményekről készült filmek és fotók DVD-n és CD-n való 
megjelentetése. Vállaltuk, hogy a projekt valamennyi eseményét a Karcag és a test-
vérvárosok honlapjain is megjelentetjük.

 A karcagi projekt 20 millió forint támogatást nyert, amelyből 2009-ben előleg-
ként 10 millió forintot megkaptunk. Így vált lehetővé 2009. február 1. és 2010. no-
vember 30-a közötti időszakban az elképzelések megvalósítása. 

A találkozók és konferenciák elsődleges célja a testvérvárosi kapcsolatok ápolá-
sa, megerősítése, valamint az EU tagsággal és integrációval kapcsolatos eszmecse-
re elősegítése. Mivel az EU-tagság nemcsak kulturális-identitásbeli, hanem gaz-
dasági vetülettel is rendelkezik, a találkozókra meghívást  kaptak mind a politikai, 
mind a gazdasági szféra prominens képviselői. A rendezvények egyben kitűnő le-
hetőséget biztosítottak a testvérvárosok polgárainak (delegációk tagjai) a személyes 
találkozására, a kapcsolatok további bővítésére, a kapcsolati tőke kiépítésére és 
ápolására. 

A projekt menedzsere a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Irodájának vezető főtanácsosa volt. A konferenciák és a „Pol-
gárok Találkozója” alkalmainak szervezésében a Polgármesteri Hivatal Humán 
Szolgáltatási Iroda valamennyi munkatársa, az Építési és Műszaki Iroda munka-
társai, az informatikusok, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, a Kiskulcsosi Általános Iskola, a Nim-
ród Bioszálloda és Bioétterem és a településeken működő civil szervezetek képvi-
selői vettek részt. A konferenciákon az előadásokat jeles hazai szakemberek vala-
mint a német, francia, és lengyel testvérvárosokból érkezett szakértők tartották. 
A konferenciáknak az érdeklődők nagy száma miatt a Városháza díszterme adott 
otthont. A felek közötti kommunikációt szakképzett helyi tolmácsokkal oldottuk 
meg, az előadások teljes anyagát minden résztvevő a saját anyanyelvére lefordítva, 
kinyomtatva és CD-n rögzítve is megkapta.

Az eredményeknek a helyi és a megyei médiában való közzététele erősítette Kar-
cag és a Karcagi Kistérség lakosságának EU tudatosságát, melynek multiplikátor 
hatása hosszú távra biztosítja majd a téma aktualitását. A találkozót követő gya-
korlati lépésekről a helyi médián keresztül (városi TV, helyi-, megyei lapok, a vá-
ros honlapja) folyamatos tájékoztatást kapott mind a célcsoport, mind a város, il-
letve a régió lakossága, így széles rétegek számára váltak láthatóvá a projekt ered-
ményei, amelyeket filmeken, fotókon, kiadványokon, CD–n, DVD-n mutattunk be, 
valamint Karcag város és a testvérvárosok honlapján tettük közzé. Az elektronikus 
és hagyományos médiát szintén felhasználtuk arra, hogy az európai polgárok, dön-
téshozó testületek és helyi képviselők megismerjék projektünk eredményeit. (Kar-
cagi Hírmondó, Karcag Tv, Mediátor Tv, Új Néplap.)

Elkészült kiadványok, adathordozók: 
– „A kulturális turizmus és a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a marke-

ting szerepe a turizmusfejlesztésben” című konferencia  
– „A környezetvédelem, biogazdálkodás, új energiahordozók” című konferen-

cia  
– „A felnőttképzés, szakképzés helyzete” című konferencia előadásai, tájékoz-

tatói magyar, német, francia, és lengyel nyelven, valamint CD-n, kb. 500 db.     
– A „Kunok éve” című turisztikai kiadvány magyar, angol, német, és francia 

nyelven
 (A kiadvány az Utazás 2009. kiállításra készült el: a projektben résztvevő test-

vérvárosokat 1-1 oldal terjedelemben mutattuk be.) 10000 db.
– Szeretettel vár Karcag című fotóalbum 8 nyelvű kísérőszöveggel és képalá-

írással, 2000 példány, 500 db CD
– 1000 db képeslap Karcag város épített és természeti értékeiről
– 2000 db a nagykunsági települések rendezvényeit bemutató műsorfüzet a Ku-

nok I. Világtalálkozójához kapcsolódó I. Polgárok Találkozójához
– 2000 db meghívó az I. Polgárok Találkozójához
– 3x500 db meghívó a konferenciákhoz
– 2000 db meghívó és 3000 db prospektus a XII. Karcagi Birkafőző Fesztiválhoz 

kapcsolódó II. Polgárok Találkozójára 
– A projekt öt eseményéről készült DVD kb. 300 db

A projekt részletes bemutatása
Időpont:           Település: Lét-

szám:
Ország  Események

2009.
02. 28.-
03. 02.

Karcag és térsége
Schwarzheide
Longueau
Krosno Odrzaňskie
Székelykeresztúr 
Szepsi 
Bácskossuthfalva

50 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő

Magyarország
Németország
Franciaország
Lengyelország
Románia-Erdély
Szlovákia-Felvidék
Szerbia-Délvidék

 „A kulturális turizmus és a test-
vérvárosi kapcsolatok, valamint a 
marketing szerepe a turizmusfej-
lesztésben”
- Fotókiállítás a települések turiszti-
kai értékeiről
- Kiadványok megjelentetése 
- Közös stand az Utazás 2009 kiál-
lításon
- Testvér települések kiadványainak 
elhelyezése a standokon
- A Nimród Bioszálloda és 
Bioétteremben a települések turiszti-
kai értékeit bemutató fotókiállítás.

2009. 
09. 26. -28.

Karcag és térsége
Schwarzheide
Longueau
Krosno Odrzaňskie
Székelykeresztúr 
Szepsi 
Bácskossuthfalva 

50 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő

Magyarország
Németország
Franciaország
Lengyelország
Románia 
Szlovákia
Szerbia

 Kunok I. Világtalálkozója
- Hivatalos tárgyalások, megbeszé-
lések az önkormányzati tisztviselők 
számára
- Részvétel a Kunok I. Világtalálkozója 
rendezvényein, baráti találkozó
- Kopjafaavatás

2010.
 06. 
25- 27.

Karcag és térsége
Schwarzheide
Longueau
Krosno Odrzaňskie
Székelykeresztúr 
Szepsi 
Bácskossuthfalva

50 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
30 fő
15 fő

Magyarország
Németország
Franciaország
Lengyelország
Románia 
Szlovákia
Szerbia

XII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
 “A testvérvárosi hálózat jövője, fej-
lesztésének lehetőségei”
- Együttműködés a kultúra és a tu-
risztika területén
- Zenei, néptánc és kézműves feszti-
vál a francia és a lengyel művészek 
közreműködésével, a főzőversenyen 
való részvétel.

2010.
08.
 6- 8.

Karcag és térsége
Schwarzheide
Longueau
Krosno Odrzaňskie
Székelykeresztúr 
Szepsi 
Bácskossuthfalva

50 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő

Magyarország
Németország
Franciaország
Lengyelország
Románia
Szlovákia
Szerbia

„Környezetvédelem, biogazdálko-
dás, új energiahordozók „ 
c. konferencia

2010.
11.
11- 13.

Karcag
Schwarzheide
Longueau
Krosno Odrzaňskie
Székelykeresztúr
Szepsi 

30 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő
10 fő

Magyarország
Németország
Franciaország
Lengyelország
Románia
Szlovákia

„A felnőttképzés szakképzés hely-
zete”
- Új tanműhely avatásán való rész-
vétel 

A projekt eseményeinek fővédnökei:

Dr. Fazekas Sándor  polgármesterként, majd vidékfejlesztési miniszter-
ként

Dobos László  alpolgármester, majd polgármesterként
Fazekas Róbert  Bácskossuthfalva polgármestere
Andrzej Chinalski  Krosno Odrzaňskie polgármestere
Colette Finet  Longueau polgármestere
Christoph Schmidt  Schwarzheide polgármestere
Raffai Emil  Székelykeresztúr polgármestere
Zakariás István  Szepsi polgármestere

A három szakmai konferencián jól felkészült, országos szakemberek mellett 
a német, francia és lengyel előadók színvonalas előadását hallhatták a résztve-
vők. A konferenciákhoz szervezett kulturális programok, kirándulások (Buda-
pest Utazás 2009. kiállítás, Berekfürdő, Cegléd, Eger, Gödöllő, közös kiállítá-
sok, baráti találkozók, fürdőlátogatások, város-, iskola- és üzemlátogatások, kö-
zös beszélgetések, folklór programok) kapcsolódtak, amelyek tovább erősítették 
a meglévő jó kapcsolatokat.

Úgy érezzük, hogy a pályázat elérte célját, javult a kapcsolat testvérvárosaink 
között, számos hasznos információval gazdagodtak a résztvevők.

Garai Katalin
projektmenedzser

Tájékoztató

az „Európa a polgárokért” 
2009-2010 között megvalósított programokról

 
A projektet az Európai Unió „Európa a Polgárokért”

 Program keretében támogatta 

„2007 – 2013 ”.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.
Sürgősen, áron alul eladó több 
generációnak is alkalmas csalá-
di ház. U.itt egy 6 és egy 10 soros 
kertföld eladó a Komisz I. keret-
ben. Tel.: +36/20-533-8934.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. +36/30-263-1504.
Karcag központjában (a katolikus 
templommal szemben) 54 m²-
es két szobás, téglaépítésű, erké-
lyes, üresen álló lakás eladó. Tel.: 
+36/30-447-3918.
Két szobás, gáz- és cserépkály-
ha fűtéses téglaház nagy portá-
val eladó. Kg., Zádor utca 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel.  Tel. : 
+36/30-283-9322.
Karcagon a Szondi utcában szép 
nagy ház nagy, rendezett ud-
varral eladó. I.ár: 15 M Ft. Tel.: 
+36/70-349-2163.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 üz-
letember, aki úgy érzi, hogy be-
lül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is 
igényes, kimondottan csinos, vé-
kony testalkatú társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 36 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Albérlet
Főtéren 2 szobás bútorozatlan 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-317-1573.
Karcagon IV. emeleti lakás kiadó 
vagy részletfizetéssel eladó. Tel.: 
+36/30-507-2187 (16 óra után)

Állat
1 db fiatal anyabirka eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Hasas és rágott koca, hízó, puly-
ka, néma kacsa, gyöngyös el-
adó. Kukoricát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
Hízók vannak eladók. Érd.: Kg., 
Csokonai utca 31/b. Tel.: +36/30-
562-4255.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke kialakítása. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolc-
ok eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lép-
cső rács, nagy kutyaház, rácsos 
kiságy + pelenkázó eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.
Süldőnyúl ketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
„Hull a fának a levele” Nyomában 
az őszi köddel érkezik a hópihe. 
Mindkettőre felkészülhet erős 
kötésű cirok és vessző seprűvel. 
Kapható a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.
HOPPÁ! Bélelt nadrág, sí overál, 
téli áru, valamint fehér köpeny, 
fehér nadrág, és fehér póló fo-
lyamatosan kapható a turiban. 
Karcag, Kossuth L. utca 22.
Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y ! 
Teher m entesen e ladó Kg. , 
Kisújszállási út 82. sz . alat-
ti 116 m²-es lakás. Árverési ár: 
5.400.000 Ft. Helye: Kg., Kertész 
J. utca 6. sz. Ideje: 2011. január 
5. 14:30 órakor. Tel.: +36/30-813-
3062.
Eladó gázpalack; 2 db új nagy-
szőnyeg (250x180); 2 db füg-
gönytartó (220 és 290 cm); cso-
magtartó autóra. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 36.
Megkímélt állapotú Clif ton 
elektromos gitár tokkal együtt 
eladó. I.ár: 18.000 Ft. Tel.: +36/70-
522-7361.

Jószág szerető embert keresek 
kb. napi 3 órás munka elvégzésé-
re. Egy szoba összkomfortos la-
kást adok cserébe, vizet, villanyt 
nem kell f izetni. Nyugdíjasok 
előnyben. Karcag, Kistéglagyár. 
Tel.: +36/30-393-3343.
Eladó Kacper babakocsi (25 e Ft), 
pihenőszék (8 e Ft), három ke-
rekű bicikli (8 e Ft), rácsos kis-
ágy (ifjúsági ággyá átalakítha-
tó) + matrac, baldachin (25 e Ft), 
állványos szobahinta (4,5 e Ft), 
új Vodafone telefon (alap) 4.000 
Ft-ért, ebből 500 Ft lebeszélhető. 
Tel.: +36/30-327-5166.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373.
Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.
Vállalom egyéni és társas vállal-
kozások könyvelését, képvise-
letét, bevallások készítését. Tel.: 
+36/30-415-5218 Fórizs Judit
Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Gondviselést, takarítást, sírgon-
dozást vállalok. Megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-327-5124.

Gépjármű
Eladó TZ4K14B kistraktor 2-es 
ekével 670.000 Ft-ért; Babetta 
207 22.000 Ft-ért; Babetta 210 
25.000 Ft-ért; zománcozott tea-
kályha 25.000 Ft-ért. Tel.: +36/30-
963-5073.

Apróhirdetés

A megyei férfi kézilabda 
bajnokság befejezése után a 
karcagi kézilabdások az idei 
évben utoljára léptek pályá-
ra tétmérkőzésen -a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium kézilabdásait kivé-
ve - december 12-én a Városi 
Sportcsarnokban, ahol három 
férfi csapat részvételével ren-
dezték meg a Nagykun Ku-
pa Férfi Kézilabda Tornát. A 
tornára a házigazdákon kí-
vül Kunhegyes és Jászladány 
csapatai kaptak meghívást. A 
többségében közép-és általá-
nos iskolásokból válogatott 
hazai csapat sikere szép lezá-
rása az idei év kézilabda ese-
ményeinek. Eredmények:

Karcag - Kunhegyes 55:16 
(28:7)

Karcag: Nagy J., Karsai (7), 
Vályi (12), Nagy P. (3), Major 
(1), Lajtos (7), Pápai (4).

Cserék: Gulybán, Csordás 
T. (9), Szepesi (2), Tóth (2), 
Koncz T. (8). 

Edző: Major János

Jászladány - Kunhegyes 
37:13 (16:4)

Karcag - Jászladány 37:24 
(19:11)

Karcag: Nagy J., Karsai (4), 
Vályi (10), Nagy P. (2), Major 
(6), Lajtos (5), Pápai (1).

Cserék: Nagy P., Csordás T. 
(4), Szepesi, Tóth (3), Koncz T. 
(2).

Edző: Major János
Valamennyi csapat kupa és 

oklevél díjazásban részesült. A 
torna gólkirálya a jászladányi 
Keresztesi Adrián lett 24 góllal, 
a legjobb kapus a kunhegyesi 
Botos Gyula, míg a legtechni-
kásabb játékosnak kijáró kü-
löndíjat a fiatal karcagi Vályi-
Nagy Norbert vehette át.

A győztes karcagi csapat 
tagjai: Nagy Péter tanár úr, 
Nagy János, Gulybán Olivér, 
Karsai Imre, Csordás Tamás, 
Tóth Botond, Lajtos Lajos, Pá-
pai Ádám, ifj. Koncz Tibor, 
Szepesi Balázs, Vályi-Nagy 
Norbert, Nagy Péter.

MAJOR

December 5-én (vasárnap) 
Újszászon, a Városi Sportcsar-
nokban léptek asztalok mellé a 
karcagi asztaliteniszezők.

Újszász VVSET – Karcag 
Kováts DSE II. 11:7

Karcagi győzelmek: Szepe-
si Bence – Kovács Miklós pá-
ros 1 győzelem. Szepesi Ben-
ce 3 győzelem, Nagy Norbert 
3 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: A tavaly 
még NB. III-as újszászi csapat 
szoros küzdelemben tartot-
ta otthon a két bajnoki pontot. 
Kiemelkedett Szepesi Bence és 

Nagy Norbert eredményes já-
téka.

A fenti mérkőzéssel lezárult 
a megyei bajnokság őszi for-
dulója. A fordulók során Sze-
pesi Bence, Kovács Miklós és 
Nagy Norbert „utánpótlás” já-
tékosok szépen teljesítettek és 
a következő bajnoki évre beér-
hetnek az NB. III-ban való fo-
lyamatos versenyzésre. A ta-
vaszi fordulóban lényegesen 
több pontot tervezünk, elvárás 
a játékosok felé a mezőny első 
felében való szereplés 

Nagykun Kupa Férfi 
Kézilabda Torna

Asztalitenisz

December 11-én (szomba-
ton) Kecskeméten szerepeltek 
az NB. III-as karcagi asztalite-
niszezők.

Kecskeméti Spartacus – 
Karcag Kováts DSE 9:9

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács 
Sándor páros 1 győzelem. 
Skumáth István 4 győze-
lem, Kovács Sándor 3 győze-
lem, Szepesi Bence 1 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: Rendkívül 

jó képzettségű fiatalokkal fel-
álló Kecskemét ellen szoros 
mérkőzésen sikerült döntet-
lenre menteni a bajnoki mér-
kőzést. Külön említést érde-
mel Szepesi Bence fegyelme-
zett játéka, aki az első NB. 
III-as szereplése alkalmából 
pontmentő mérkőzést nyert 
egy korábbi NB. I-es játékos 
ellen. Ezt a győzelmet Bence 
néhai edzőjének, Péter László 
emlékére ajánlja.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

NB. III. Észak-alföldi régió „A” csoportszobái

Kellemes ünnepeket, Boldog Új Évet kívánunk 
minden kedves horgásztársunknak és 

támogatónknak.
Nagykun HE vezetősége

Üzenet
A 34. házassági évforduló-
ra! (1976. 12. 18.) B. J. és 
K. L. A gondokkal teli na-
pok ellenére is kívánunk 
nagyon boldog évfordu-
lót! Reméljük e pár sor 
mosolyt varázsol! T. és A.
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2010. december 17-20. péntek-
hétfő

18.00   Műsorajánló
18.05   Karácsonyi Hangverseny
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Dobos László, Kar-

cag város polgármestere
 Karcagi hírek
 Belvízhelyzet
 Eredményes EU-s pályázat
 Véradókat köszöntöttek
 Miklós napi disznótor
 Háttér
 Vendég: Koncz Tibor
20.15  A Muzsika Hangja 1-2. rész

2010. december 21-22. kedd, 
ism. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.35  A Hit Szava – római katoli-

kus szentmise
20.35  Kun Hagyományok Napja

2010. december 23. csütörtök, is-
métlés dec. 28-29.

18.00  Műsorajánló
18.05  Önkormányzati ülés 1. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter

 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Nagy Emese
20.05  Önkormányzati ülés 2. rész
21.00  Szent Miklós Napi disznótor 

és pálinka verseny

2010.december 24., ismétlés 26.
14.00  Műsorajánló
14.05  Gyermekkarácsony 2010.
15.00  Szalagavató a Varróban
16.20  Texas Királya – amerikai 

westernfilm
18.30  Zeneiskolások Karácsonyi 

hangversenye
19.30  A Vadon Szava – amerikai 

film
21.00  Zenés Karácsony a Vatikán-

ban

2010.december 25., ismétlés dec. 
27.

14.00  Műsorajánló
14.05  Énekkarosok karácsonyi 

műsora
15.00  Szalagavató a Református 

Gimnáziumban
16.20  9 és ½ ninja – amerikai víg-

játék
18.30  Zeneiskolások karácsonyi 

hangversenye
19.00  Salamon Király Kincse – 

amerikai film 1. rész
20.30  Salamon Király Kincse – 

amerikai film 2. rész

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
Moziműsor

December 21. kedd
 Gru
 Amerikai rajzfilm

December 17. péntek
 Kígyó – Horváth F. u.
December 18. szombat
 Kígyó – Horváth F. u.
December 19. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. u.
December 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház u.
December 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 22. szerda
 Kígyó – Horváth F. u.
December 23. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
December 24. péntek
 Berek – Kiss A. u.
December 25. szombat
 Kígyó – Horváth F. u. 9 – 

13 óráig
 Betánia – Széchenyi sgt. 

13 – 9 óráig
December 26. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház u.
December 28. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 29. szerda
 Kígyó – Horváth F. u.
December 30. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
December 31. péntek
 Berek – Kiss A. u.

Gyógyszertári ügyelet

Berze Kupa

Karcag kupa
U9-es korosztály

Diákolimpia
IV.; V-VI. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti selejtező

Extractum Pharma – Kárpát Kupa

Az U13-as korosztály szá-
mára kiírt Berze kupát Füzes-
abonyban rendezték meg. A 
tornán az alábbi csapatok vet-
tek részt: Eger Pluto I. és II. csa-
pata, Pásztó, Eger, Besenyő-
telek, Karcag I. és II. együtte-
se. Eredmények: Eger Plutó II. 
- Karcag I. 0:8; Besenyőtelek 
– Karcag I. 0:1, Eger – Karcag 
I. 1:1, Krcag II. - Eger Plutó II. 
1:1, Pásztó – Karcag II. 1:0. Kar-
cag. I. és II. második helyezést 
ért el. A rendezőség egy furcsa 
döntéssel a két karcagi csapa-

tot egymás ellen sorsolta össze: 
Karcag I. - Karcag II. 5:1. Gól-
király: Szabó Erik 7 góllal. 

Ezen a tornán léptek pályá-
ra az U16-os korosztály labda-
rúgói is. Karcagot az U15-ös 
korosztály képviselte. Eredmé-
nyek: Hatvan – Karcag 6:0, Be-
senyőtelek – Karcag 0:3, Karcag 
– Poroszló 6:0. A kupa végered-
ménye: I. Hatvan, II. Heves, 3. 
Karcag, 4. Besenyőtelek, 5. Po-
roszló. A torna legjobb kapusa 
Oros Kálmán (Karcag) lett.

A karcagi labdarúgó szak-
osztály szervezésében decem-
ber 11-én a Sportcsarnokban 
került megrendezésre az U9-es 
korosztály számára kiírt meg-
hívásos teremlabdarúgó torna. 
A négy csapatos tornát a kar-
cagi csapat pontveszteség nél-
kül nyerte. Eredmények: Kar-
cag – Túrkeve 4:2, Karcag – 
Kisújszállás 5:0, Karcag – Haj-
dúszoboszló 2:1. Végeredmény: 
I. Karcag, II. Hajdúszoboszló, 
III. Kisújszállás, IV. Túrkeve. 
Különdíjasok: gólkirály: Kele-
men Zoltán (Túrkeve, 8 gól). 

Legjobb karcagi játékos: Nagy 
Daniella. Legjobb kapus: Ba-
lázs Balázs (Karcag). Csapatta-
gok: Balázs B., Kovács G., Nagy 
Daniella, Nagy Á., Mészáros 
M., Mészáros Sz., Baga L., Baga 
S., Berczi M., Koczka Gy., Oláh 
G., Nagy S., Szabó S., Varga R., 
Bathó A. Edző: Antal Lőrinc.

A torna szervezői köszöne-
tet mondanak a Városi Önkor-
mányzatnak, a labdarúgó szak-
osztálynak, a Sportszolgálta-
tó Központnak és Tanka István 
vállalkozónak.

B. I.

November 23-án és 24-én 
rendezték meg a Városi Sport-
csarnokban a selejtező mérkő-
zéseket.

Eredmények: Református – 
Kováts 1:7, Arany – Kiskulcsos 
3:1, Református – Kiskulcsos 
4:4 (5:7), Arany – Kováts 0:5, 
Református – Arany 2:3, Kis-
kulcsos – Kováts 1:10. I. Kováts 
M. Ált. Isk., II. Arany J. Ált. 
Isk., III. Kiskulcsosi Ált. Isk., 
IV. Nagykun Ref. Ált. Isk.

Eredmények: Veress – 
Györffy 3:2, Györffy – Szent 
Pál 1:7, Szent Pál – Veress 4:2, 
Szentannai – Varró 5:1, Refor-
mátus Gimn. - Szentannai 0:6, 

Varró – Református Gimn. 1:1. 
Általános iskola: I. Szent Pál 
Katolikus Ált. Isk., II. Veress 
Z. Ált. Isk. (Berekfürdő), III. 
Györffy I. Ált. Isk. Középisko-
la: I. Szentannai S. Mg. Szakk., 
II. Nagykun Ref. Gimn., III. 
Varró I. Szakk.

IV. Korcsoport eredmé-
nyek: Szent Pál – Kováts M. 
3:9, Orczy A. - Arany J. 2:2, 
Szent P. - Arany J. 4:2, Orczy 
A. - Kováts M. 2:7, Szent Pál – 
Orczy A. 3:1, Arany J. - Kováts 
M. 1:4. I. Kováts M. Ált. Isk., 
II. Szent Pál Kat. Ált. Isk., III. 
Orczy A. Ált. Isk., IV. Arany J. 
Ált. Isk.

Nemzetközi Ifjúsági Férfi Lab-
darúgó Torna került megrende-
zésre december 4-5-én a Kiskun-
halasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziumban.

Eredmények: Kiskunha-
las – Karcag 1:10, Sepsiszent-
györgy – Karcag 2:2. Döntő: 
Székelyudvarhely – Karcag 2:4. 

A torna gólkirálya: Erdei Tibor. 
A legtechnikásabb játékos: Szí-
vós Gyula. Csapattagok: Csík 
Roland, Szívós Gergő, Bukovszki 
Dániel, Szívós Gyula, Erdei Ti-
bor, Szentannai Zoltán, Kovács 
Csaba, Henk Gergő, Földi Dá-
vid, Szőke Róbert. Edző: Orosz 
István. 

A sajtó és tömegkommunikációs tevékenységben és hite-
les rendőrségi kép kialakításában és terjesztésében tanúsí-
tott kiemelkedő tevékenységéért az állampolgárok megfele-
lő tájékoztatása érdekében kifejtett magas színvonalú köz-
reműködéséért vehette át  Pengő Ferenc a Karcag Televízió 
tulajdonosa a JNSZ Megyei rendőrfőkapitánytól a Megyei 
Rendőrfőkapitányság által alapított Megyei Média díjat

Gyászhír
Dr. Fekete Emíliától 2010. 
december 22-én 13 órakor 
veszünk végső búcsút a re-
formátus nagytemplomban.

Városi Önkormányzat

Anyakönyv
Születés

Kovács Zsuzsa – Balogh Já-
nos
Kg., Rákóczi utca 13.  Roland
Daróczi Anita – Antal Zsolt
Kg., Széchenyi sgt. 1-3. 
 Patrik
Lévai Judit – Tapasztó Lajos
Kg., Széchenyi sgt. 67/a. 
 Botond
Mága Mária – Nagy Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 81. 
 Sándor Rikárdó

Halálozás
Deák Attila (masszőr)
 Karcag (1963.)
Sánta Sándor
 Karcag (1955.)


