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Nem hiszem, hogy az or-
szág történetében a 2009. év 
a sikerszéria esztendei kö-
zé kerül majd. Az év folya-
mán húszéves rekordokat 
döntött meg a munkanélkü-
liség, tetézve egy bohózatba 
illő kormány- és kormány-
főcserével, aztán a megszo-
rításokkal, Európa parla-
menti választással és to-
vábbra is vegetáló gazdaság-
gal. Itt Karcagon hozott jót 
is, rosszat is. Az óesztendő 
önkormányzati értékelésé-
re dr. Fazekas Sándort kér-
tük meg.

- Nem könnyű manap-
ság az önkormányzatoknak, 
a családoknak, hiszen gazda-
sági válság van. Ugyanakkor 
a kormányzás Magyarorszá-
gon csak nyomokban lelhe-
tő fel, igazából nincsen olyan 
tevékenység, ami arra utalna, 
hogy itt kilábalás lesz a vál-
ságból. Hát ilyen körülmé-
nyek között kellett helytállnia 
a városi önkormányzatnak az 
elmúlt esztendőben.

- Ami a Kunok Éve volt.
- Igen, és ez alkalommal 

először került megrendezés-
re a Kunok Világtalálkozó-
ja. Lovasexpedíció járt a be-
jövetel útvonalán, a Radnai-
hágótól a nagykunsági Kun 
Emlékhelyig. Kiállítások, ha-
gyományőrző rendezvények 
is voltak, amelyek nagyon jól 

illeszkedtek nemzeti ünnepe-
ink és országos hírű hagyo-
mányos rendezvényeink sorá-
ba. Azt, hogy ilyenekre a ne-
héz időkben is szükség van, 
a hatalmas érdeklődés is iga-
zolja.

Természetesen voltak beru-
házásaink is 2009-ben, ami-
ket, bár szűkös önkormány-
zati költségvetésből kellett 
megoldani, de pályázatok-

kal is igyekeztünk biztosíta-
ni. Ilyen volt például a Dózsa 
György úti napközi belső fel-
újítása. Ide költözött ideigle-
nesen a Munkaügyi Központ, 
amelynek az új épülete 2009 
decemberében került átadás-
ra a Madarasi úton. Ez állami 
beruházás, és uniós pénzek-
ből valósult meg. Egy másik 
komoly építkezés a belváros-
ban a Coop Szupermarket és 
parkolója elkészülte volt. En-

nek a létesítménynek az át-
adására a nyár folyamán sor 
is került. A főtér vonatkozá-
sában meg kell említeni, hogy 
tovább folytatódott a park 
rendbetétele és szépítése.

- Lehet-e már tudni valamit 
az év elején szóba került főtér 
rekonstrukcióról?

- A pályázat második for-
dulója most került beadás-
ra. Reméljük, hogy eredmé-
nyes lesz és akkor a főtéren 
a különböző járdák, járófe-
lületek mellett több középü-
let, így a Déryné, a Városhá-
za, a Varró utcai bölcsőde, a 
Dózsa György úti napközi is 
megújulhatna. Egyébként egy 
másik pályázatunk is meg-
kezdődik most. Ez a Nagy-
kun Látogatóház megépítését 
célozza. A Kézművesek Há-
zában valósulna meg, más-
részt pedig egy múzeumfel-
újítás is sorra kerülne. Ebbe a 
sorba kívánkozik, hogy meg-
történt a Morgó csárda tel-
jes felújítása, valamint a Fa-
zekasház (Erkel F. utca) és a 
Szélmalmi Fogadóház nádte-
tejének a javítása. Az oktatá-
si intézmények 2009. évi tör-
ténetéhez megemlíthetjük, 
hogy folyamatban van a Var-
ró Szakiskola tanműhelyének 
kialakítása az Ipari Parkban. 

Év végi beszélgetés dr. Fazekas Sándorral

A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri A Karcag Városi Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal nevében áldott és meghitt karácsonyt, Hivatal nevében áldott és meghitt karácsonyt, 

sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk 
városunk valamennyi polgárának!városunk valamennyi polgárának!

 Dr. Fazekas Sándor Dobos László Dr. Kapusi Lajos Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző
 országgyűlési képviselő 

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 

gazdag, békés, boldog 
új esztendőt kívánnak 

a karcagi hírmondó 
munkatársai!

Folytatás a 4. oldalon

Karcag a Kunok Évében

A Szikfolt Foltvarró Klub 
tagsága mindig szívesen vál-
lalt és végzett szaktudásá-
hoz illeszkedő karitatív mun-
kát. A közös munkával eltöl-
tött évtized alatt – a klub az 
idén lett 10 éves – többek kö-
zött árvízkárosult gyerekeket, 
erdélyi árvaházakat, kórháza-
kat, mozgássérülteket, óvodá-
kat támogattak és segítettek. 
A karitatív tevékenység hatá-
rozta meg a jubileumi év első 
felét is, hallom dr. Nyíri Lász-
lóné klubvezetőtől. Folytató-
dott a kórházi gyermekosztály 
feldíszítése, a felsőtárkányi sé-
rült kamaszok otthonának pe-
dig 30 nagy blokkot készítet-
tek. A Magyar Foltvarró Céh 

az év első felében akciót hir-
detett akciót egy Jászberény-
ben élő beteg kisfiú megsegí-
tésére. Ennek keretében a jász-
sági fővárosban hatalmas vá-
sárt rendeztek, s erre a vásárra 
a karcagiak nagyon sok tom-
bolatárgyat varrtak. A segít-
ség sikeres volt, az eladások-
ból befolyt pénzt átadták a be-
teg kisfiú szüleinek. Mire ezek 
a munkák lecsengtek, elérke-
zett a június, amikor a pápai 
Kékfestő Múzeum meghirdet-
te a „Kékfestő keringő” című 
nemzetközi pályázatát. Az en-
nek nyomán beérkezett anya-
got (közte a karcagiak mun-

Kiállítások Magyarországtól 
Indiáig és tovább

A Szikfolt Klub egy éve

Folytatás a 3. oldalon
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HÍREK
2009. december 19-én (szom-
baton) a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ II. eme-
leti nagytermében ADVENTI 
MOLDVAI TÁNCHÁZ Nagy 
Emese vezetésével.

18.00 – 19.30 óráig  
Aprók tánca

20.00 – 24.00 óráig  TÁNCHÁZ 
ifjak és örökifjak részére.

A rendezvény a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával va-
lósul 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 Topor-
gó, Zsiba, Szökellő, Kopogók és 
a Pántlika néptánccsoportok.
A belépés díjtalan!

December 20-án 10 órakor 
karácsonyi mise a görög keleti 
templomban.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

KÖZLEMÉNY!
Tájékoztatjuk Karcag város 

lakosságát, hogy a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 

2009. december 23 – 2010. ja-
nuár 10-ig ZÁRVA TART.

Valamennyi kedves látoga-
tónknak boldog karácsonyt, 
eredményekben és sikerekben 
gazdag  új esztendőt kívánunk! 

Bolgovics Andrásné 
mb. igazgató

EMLÉKEZÉS A DONI 
KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA

2010. január 10-én (va-
sárnap) 10 órától a reformá-
tus templomban istentisztelet, 
majd mécsesgyújtás a II. világ-
háború áldozatainak emlék-
művénél.

Nitrát adatszolgáltatás

Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet értelmében az adat-
szolgáltatás és nyilvántartás nem csak a nitrátérzékeny te-
rületeken mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, ha-
nem a nem nitrátérzékeny területen a magánszemélyek 
háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást vég-
ző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is vonat-
koznak. Baromfi esetében ha 3 számos állatot, vegyes ál-
lattartásnál 5 számos állatot meghaladja az állomány.

2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti idő-
szakra adatszolgáltatást 2009. december 31-ig kell bekül-
deni a megyei talajvédelmi hatóságnak. Az állattartásról 
állatnyilvántartó lapot kell vezetni, amit 5 évig meg kell 
őrizni.

Megjelent a 259/2009. (XI.23.) kormányrendelet a ter-
mőföld állam által életjáradék fizetése ellenében törté-
nő megszerzésének ötödik üteméről. Terület nagysága ér-
je el az 1 hektárt és legfeljebb 20 hektár területnagyságú 
külterületi termőföldre vonatkozik. Feltétel, hogy a pályá-
zó a felajánlott földnek legalább 3 éve ingatlannyilvántar-
tásba bejegyzett tulajdonosa, kivéve, ha a tulajdonszerzés 
öröklés vagy részarány kiadás, vagy hatósági intézkedés 
alapján történt. A pályázathoz adó és értékbizonyítványt 
kell csatolni, amelyet az ügyfél kérésére az önkormány-
zat jegyzője állít ki. Részletesebb leírás a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. által a Magyar Közlöny mellékleteként 
megjelenő Hivatalos értesítőben és internetes honlapján 
lesz olvasható.

A falugazdász irodában december 21. és január 4. között 
az ügyfélfogadás szünetel, fontos ügyben hívjon az alábbi 
telefonszámon: 06/30-346-9771.

Minden ügyfelemnek és termelőnek jó pihenést, kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és termésben bő esztendőt kí-
vánok.

Szőke Sándorné
falugazdász   

Figyelem!
A fogási napló leadásának 

utolsó napja 2010. január 6. 
(szerda) 15-18 óráig.

2010. évben az iroda nyit-
va tartása: hétfő, csütörtök, 
péntek 15-18 óráig. Engedé-
lyek árusítása 2010. január 4-
től június 28-ig.

Horgászvizsga: minden hó-
nap utolsó keddén 16 órától.

Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és halakban gazdag 
Boldog Új Évet kíván min-
den tagjának és támogató-
jának a

Nagykun HE vezetősége

A múlt héten, december 
12-én, az országban máso-
dikként Karcagon is átadták 
a Schwinn Csepel Közösségi 
Kerékpár Program keretében 
létrehozott városi kölcsönzői 
pontot. A Városi Strandfürdő 
kempingjében lezajlott ava-
tóünnepségen a cég részéről 
Klimon Péter vezérigazgató, 
Tolnai Jánosné dr. igazgató és 
Paróczai István kereskedel-
mi igazgató üdvözölték Kar-
cag város vezetőit és a meg-
jelent érdeklődőket. Amint a 
80 éves múlttal bíró, klasszi-
kus magyar kerékpárgyár ve-

zetői elmondták, a Közössé-
gi Kerékpár Programot illet-
ve a kölcsönzési pontok lé-
tesítését elsősorban a vidéki 
településeket célozták meg. 
Ezért jöhetett létre az első 
kölcsönzési pont Lőrinciben, 
a második Karcagon (a kö-
vetkező napokban pedig Bal-
mazújvárosban és Tiszafüre-
den.) Az Alföldön egyébként 
is nagy hagyományai van-
nak a hétköznapi kerékpár-
használatnak. „Az Alföld ne-
künk nagyon komoly felvevő 
piac – mondta köszöntőjében 
Klimon Péter vezérigazgató. 
- Nagyon sok kerékpárt szállí-

tunk a környékre, és Karcagon 
is több jó boltunk van.” A no-
vemberben átadott, teljes hosz-
szában mintegy 12 kilométer 
hosszúságú kerékpárút pedig 
igazolja, hogy a város helyet 
ad a kerékpáros közlekedés-
nek, és a kerékpározás egész-
séges és környezetbarát kul-
tuszának. „Szerintem a sár-
ga kerékpár emblémája (Sch-
winn-Csepel Karcag) mutatni 
fogja - a város büszkén vállal-
ja, hogy a kerékpárosok itt ré-
szei a közeledésnek, és hang-
súlyozza, hogy nem az autó-
ról szól egy kisváros élete, ha-
nem akár télen is a kerékpár 
a leggyorsabb közlekedési esz-
köz.” Dr. Fazekas Sándor pol-
gármester szintén a bicikli-
zés népszerűsítését hangsú-
lyozta, egyben kiemelte az új 
szolgáltatás jó idegenforgal-
mi lehetőségeit, s mint mon-
dotta, a harminchárom most 
kapott kerékpár Karcag főbb 
idegenforgalmi csomópont-
jainál, vagy azok közelében, 
azaz a Strandfürdő kemping-
jében, a Városi Sportcsarnok-
nál és a Szélmalmi Fogadó-
háznál áll majd a kölcsönzők 
rendelkezésére.

Elek György  

Schwinn-Csepel Kölcsönző Pont

Falugazdász hírei

 December 12- én került megrendezésre a Gyermekkará-
csony 2009 című rendezvény a Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban. A nap fő támogatója a Generali- Providen-
cia Biztosító Zrt volt. A program létrejöttéhez számos kar-
cagi üzlet és vállalkozás járult hozzá anyagi illetve tárgyi 
felajánlásával.

Városi Csokonai Könyvtár ünnepi 
nyitva tartása

2009. december 19. szombat nyitva 8-16 óráig
2009. december 24. csütörtök zárva
2009. december 25. péntek zárva
2009. december 26. szombat zárva
2009. december 27. vasárnap zárva
2009. december 28. hétfő nyitva 8-16 óráig
2009. december 29. kedd nyitva 8-16 óráig
2009. december 30. szerda nyitva 8-16 óráig
2009. december 31. csütörtök nyitva 8-12 óráig
2010. január 1. péntek zárva
2010. január 2. szombat nyitva 8-12 óráig
2010. január 3. vasárnap zárva
2010. január 4. hétfő nyitva 10-18 óráig.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a 
könyvtár dolgozói!
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Par la men ti Nap ló

Amilyen zavaros és kapko-
dós év volt 2009, úgy fejezte 
be a parlament is ezévi ülése-
it. Kezdődött mindjárt félórás 
tárgyalási szünettel, de se-
baj, mondhatja az, aki szere-
ti a természetfilmeket, ugyan-
is ilyenkor az adást közvetí-
tő MTV 2 csatorna általában 
natura filmeket sugároz. Ha-
marosan kiderült, hogy az 
MSZP-frakció tagjai még egy-
mást győzködték a magán-
nyugdíjpénztárakat megszün-
tető törvény megsza-
vazásához, mert a 
hétvégén nemmel va-
ló szavazásra szólított 
fel az MSZP társada-
lompolitikai tagoza-
ta. A tagozat szerint 
a szocialista többség 
a módosítással egy 
szövetkezeti típusú 
közösség megtaka-
rítását venné el, és a 
számlákon évek óta 
felhalmozott pénzt 
üzleti biztosítóknak 
játszaná át. Úgy látják: a mó-
dosítással elvesznének olyan 
kedvezmények is, mint az 
egyéni számlán lévő tőke örö-
kölhetősége, vagy nyugdíjba 
vonuláskor az egy összegű fel-
vétel. Miután legyűrték párt-
társaikat, indulhatott a par-
lamenti ülés, de nem minisz-
teri esküvel, ahogy ez máskor 
ilyen esetben lenni szokott, er-
re majd csak este került sor. A 
kísérletező diákok filmjén ter-
rorveszélyt vizionáló Drasko-
vics miniszter helyére jött új 

ember, aki bizonyára mara-
dandót hagy maga után a hát-
ralevő három hónapban. 

A költségvetési bizottsá-
got kétszer kellett összehívni 
a nap folyamán, mivel az el-
fogadás előtt lévő jogszabá-
lyok szövege finoman szól-
va sem volt tökéletes. A par-
lamenti végszavazásokkal el-
dőlt, hogy jövőre csak évente 
egyszer vehetünk fel gyorsköl-
csönt, amelynek a teljes hitel-
díj mutatója (THM) megha-

ladja a hatvanöt százalékot, 
és az ilyen kölcsön nem ha-
ladhatja meg a kétszázötven-
ezer forintot. A kölcsön lejá-
rata egy alkalommal hosszab-
bítható meg, legfeljebb hat hó-
nappal.

Jobb hír, hogy a fogyasztó-
nak nyújtott hitelről szóló tör-
vény elfogadásával megválto-
zott a bírósági végrehajtásról 
szóló törvény: meghosszab-
bították a kilakoltatási határ-
időt; ez érvényes a már meg-
kötött szerződésekre is. A mó-

dosítás a vételi jog kikötését 
tartalmazó szerződéseknél se-
gít a bajba került ügyfeleknek. 
Vételi jog kikötésekor, ha az 
ügyfél nem teljesíti a törlesz-
tést, a hitelező egyoldalú jog-
nyilatkozattal megvásárolhat-
ja az ingatlant.

Örvendetes módosítás, 
hogy jövő év júniusától a hi-
telintézetek nem módosíthat-
ják anélkül a hitelszerződé-
seket, hogy erről ne tájékoz-
tatnák előre az ügyfelet. A 

hitelintézetnek hat-
van nappal a változ-
tatás előtt értesítenie 
kell az ügyfelet levél-
ben vagy e-mailben. 
A banknak arról is 
pontosan tájékoztat-
nia kell az ügyfelet, 
hogy miként válto-
zik a módosítás nyo-
mán a törlesztő rész-
let. Az ügyfélnek te-
hát hatvan napja lesz 
dönteni arról, hogy 
elfogadja-e a bank 

módosítását, vagy inkább fel-
bontja a szerződést, amit eb-
ben az viszont díjmentesen te-
het meg. A Bankszövetség ki-
fogásolta a módosítást, de in-
kább fájjon a bankárok feje, 
mint az ügyfeleké. 

Cito pede labitur aetes – 
mondaná Ovidius. Mivel eb-
ben az évben utolsó parla-
menti beszámolót írhattam 
meg, kívánok áldott, békés 
ünnepeket minden Hírmondó 
olvasónak!

Varga Mihály

Parlamenti záróra december idusán

TŰZKAKAS

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.

December 12-én délután a Városháza nagytermében orszá-
gos és megyei sportvezetők, valamint dr. Fazekas Sándor 
polgármester, Kovács Sándor a megyei közgyűlés alelnöke 
és Varga Mihály országgyűlési képviselő gratuláltak az év 
folyamán kiemelkedő teljesítményt elérő, vagyis országos 
magyar bajnokságon, nemzetközi versenyen, diákolimpia 
országos döntőn 1-6. helyezést elért helybeli sportolóknak.

Köszönet
A Kátai Gábor Kórház I. sz. Bel-

gyógyászati osztályának fejleszté-
sére létrehozott alapítvány (Kar-
cag Belgyógyászatáért Alapítvány) 
kuratóriuma ez úton köszöni meg, 
hogy ez évben is támogatták a SZJA 
1 % felajánlásával alapítványunkat. 
Ezúton köszönjük még meg a kar-
cagi vállalkozóknak, hogy alapít-
ványunk munkáját úgy értékelték, 
hogy a város civil szervezetei közül 
az 5. legtöbb felajánlást kaptuk.

Külön köszönjük az Érték és For-
rás Bt. évek óta meglévő önzetlen 
segítségét.

Kérjük támogassák alapítvá-
nyunkat a jövőben is. Adószám: 
18824065-1-16.

Minden eddigi és jövőbeni támo-
gatónknak áldott, békés Karácsonyt 
és sikerekben gazdag Boldog Új 
Évet kíván a kuratórium.

Hodos Bálintné, Törő Erzsébet, 
Dr. Perge Judit, 

Dr. Kanász Nagy László ,
Dr. Hajdú László

Árokba csúszott Skoda 
Kunmadaras határában

December 11-én, 16 óra 
48 perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. és a Kar-
cag Gyorsbeavatkozó 7 tűz-
oltóval Kunmadaras kül-
területére, ahol a Karcagi 
út végén egy Skoda típusú 
személygépkocsi az árokba 
csúszott, majd felborult. A 
tűzoltó egységek kerekeire 
állították, majd áramtalaní-

tották a járművet. A műsza-
ki mentés idejére részleges 
útlezárás vált szükségessé. 
A baleset során személyi sé-
rülés nem történt.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kg-
tpk címen találhatók.Ál-
dott, békés karácsonyi ün-
nepeket, tűz és balesetmen-
tes boldog új évet kíván a

TŰZOLTÓSÁG

káit) nagyszabású vándorki-
állításon - Pápán, Debrecen-
ben, Budapesten, Miskolcon, 
Mezőkövesden - mutatták be, 
később Prágába, Hollandiá-
ba, majd a Német Foltvarró 
Céhhez kerül az anyag egyik 
fele, a másik része viszont 
Ausztráliába a XIV. Ausztrá-
liai Magyar Kulturális Kiállí-
tásra utazik. Júliusban Berek-
fürdőn, a Sebők Margit Ga-
lériában nyílt meg a Szikfolt 
alkotóinak gyűjteményes kiál-
lítása. Augusztusban a jászbe-
rényi foltvarrók „Összhang” 
című pályázata nyomán nyíl-
hatott kiállítás az ottani Szent 
István Ház nagytermében. (Ez 
az anyag szintén utazik, eddig 
Nagyatádon, Kaposváron, Ba-
latonlellén és Szombathelyen 
láthatták.) Szeptemberben a 
Szikfolt tagjai is csatlakoztak a 
Kunok I. Világtalálkozója ese-
ményeihez. A kunok történe-
ti és néprajzi emlékeiből merí-
tő kiállításuk a Városi Csoko-
nai Könyvtárban nyílt meg, de 
elkérte az anyagot a bereki ga-
léria is. Októberben Martfűn, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Amatőr Képzőművésze-

ti és Iparművészeti Tárlaton 
szerepeltek, novemberben pe-
dig a Budán, a Várban, a Ma-
gyar Foltvarró Céh szervez-
te nemzetközi kiállításon. No-
vember legvégén pedig újabb 
kiállítást indított útjára a Folt-
varró Céh. Ezúttal Indiában, a 
Magyar Kulturális Intézetben 
láthatják a magyar foltvar-
rók, köztük a karcagi asszo-
nyok munkáit. Ezt az igazán 
szép, vitathatatlanul sok mun-
kát felvillantó sorozatot zár-
ta december 1-jén az Adven-
ti Kiállítás a Dérynében. Hát 
ez a Szikfolt Klub tárlatokban 
 összefoglalt 2009. évi munkája, 
amihez azért még hozzá tarto-
zik az is, hogy két kiállítás kö-
zött Jászberényben, Mezőkö-
vesden, Debrecenben, Mező-
túron jártak tapasztalatcserén 
és a Déryné Művelődési Köz-
pont szervezte foltvarró tábor-
ban is képviseltették magu-
kat. Rendszeresen publikálnak 
a szakma Színfolt című újság-
jában, a Kunok I. Világtalál-
kozójára összeállított anyagu-
kat pedig falinaptár formájá-
ban jelentette meg a nyomda. 
A jelszó az új évben is a régi: 
„Összevarrjuk a világot!”.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A Szikfolt Klub egy éve
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Kunhalom Polgári Kör

Éves közgyűlés
A Kunhalom Polgári Kör 

Alapszabálya szerint min-
den év végén értékeli a vég-
zett munkát és anyagi helyze-
tét. Erre került sor december 
14-én a szokott helyen és idő-
ben, hétfőn fél hattól a Déry-
né MIK első emeleti klubter-
mében, amelyet ünnepivé va-
rázsolt a karácsonyi dekoráció 
némi édességgel és ásványvíz-
zel.

A kör elnökének köszön-
tő szavai után Dobos István 
titkár foglalta össze az éves 
programot, a szerzett tapasz-
talatokat és a gazdasági hely-
zetet. Úgy értékelte, hogy a 
tagság által jóváhagyott fel-
adatokat a kör többnyire telje-
sítette. A huszonkét összejöve-
tel témái most is változatosak, 
élményszerűek voltak. A Kar-
caghoz kötődő előadók meg-
ragadó képekkel színesített 
beszámolói, előadásai nem-
csak érdekfeszítőeknek, ha-
nem ismereteket gyarapítók-
nak és szemléletformálóknak 
is bizonyultak.

Programjainkat közel öt-
százan látogatták 2009-ben, 
s örömünkre szolgál, hogy 
az idősödő polgári körösök-
höz gyakran csatlakozott a di-
ákság is, elsősorban a Varró 
Szakközépiskola Kollégiumá-
ból. A legnagyobb érdeklődés 
továbbra is az utazásos beszá-
molókat kíséri, de emlékezete-
sek a Városi Csokonai Könyv-
tárral közös irodalmi rendez-
vények, író-olvasó találkozók 
is. Ezúton mondunk köszöne-
tet a kör üléseit biztosító hely-
színekért és a Karcagi Hír-
mondónak az összefoglalók 
közléséért.

Köszönjük Karcag Városi 
Önkormányzatának a lehető-
ségeihez mért pénzügyi támo-
gatást. Szűkös anyagi helyze-
téhez képest a kör az előadó-
kat könyvekkel, pár esetben 
könyvutalvánnyal jutalmaz-
ta, egy alkalommal kollégiu-
mi szállást biztosított. A ter-

vezett tiszazugi kirándulást 
tavasszal igyekszünk pótol-
ni. A Körmendi Lajos-emlék-
díjat a gimnázium évzáróján 
Ládi Zsuzsa vehette át. Az író-
ra, a kör alapító elnökére júni-
usban irodalmi műsorral, au-
gusztusban sírjánál emlékez-
tünk.

A beszámoló részletes 
számadatokkal taglalta a kör 
szerény gazdálkodását, majd 
elhangzottak a jövő évi ter-
vek és teendők, a tagság rész-
vételének és létszámának nö-
velése, a fiatalítás fontossá-
ga. Örömünkre szolgál, hogy 
a meghirdetett programokra 
eljárnak a (még) nem polgá-
ri körös érdeklődők is. Meg-
jegyezzük, hogy a jelképes ér-
tékű tagdíjakon kívül szíve-
sen veszi a kör a bármily kis 
 összegű adományokat, és ezú-
ton is köszöni az Amerikában 
élő Vass-házaspártól meglepe-
tésként érkezett anyagi hozzá-
járulást. Üzenjük nekik, hogy 
a küldött gyönyörű diasorok-
kal zártuk az ünnepi össze-
jövetelt. A jövőre nézve pe-
dig mindenkitől kérjük a nagy 
gonddal megszervezett prog-
ramok látogatását!

A kör elnöke és titkára meg-
köszöni a vezetőség továb-
bi tagjainak: Soós Gézánénak 
és Papp Lászlónénak hathatós 
tevékenységét. Mindannyian 
nagy elismeréssel köszönik a 
volt előadók önzetlen fárado-
zását, a Barbaricum Könyv-
műhely könyvadományát. A 
fentieken kívül hálásak va-
gyunk a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ mun-
katársainak a szolgálatkészsé-
gért, a szép terem és a szük-
séges eszközök biztosításáért. 
Mindig szívesen fogadjuk bár-
kitől az ötleteket, javaslato-
kat! Működésünk 15. évében, 
2010-ben nagy szeretettel hív-
juk tagságunkat, vendégeinket 
rendezvényeinkre!

Dr. Varga Gyöngyi 
elnök

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 Szentannaiban tornaterem 
felújítás volt, a Kováts Mihály 
Általános Iskolában pedig az 
épület megerősítése zajlott le 
az új számítástechnika tante-
rem felújításával együtt. Meg-
szépült a Széchenyi sugárúti 
bölcsőde, a Takács Péter ut-
cai óvoda, a Táncsics körúti 
óvodában pedig a hőszigete-
lés kialakítására került sor. A 
 Szentannaiban a főépületen is 
komoly beruházások voltak és 
épül az új gimnáziumi tömb. 
A Sportcsarnok udvarán mű-
füves pályát adtunk át. Az in-
tézmények közül a kórháznál 
ivóvíz hálózat rekonstrukció, 
a Zöldfa utcai Szociális Ott-
honban nyílászárók cseréje 
történt meg. A Kisfürdőben 
gyermek pancsoló készült el. 
Nagyon komoly árokrendszer 
felújítási munka, illetve zárt 
csatornaépítés zajlott több ut-
cában is. Összesen 16 kilomé-
ter árok felújítása történt meg.

- Nagyon régi probléma már 
a városon átvezető állami utak 
minősége, és bármennyire re-
ménykedtünk is, változás az 
idén sem történt. Az önkor-
mányzat viszont átadta a ke-

rékpárút immár egészen bere-
kig tartó szakaszát.

- Valóban probléma a Ma-
darasi út beígért felújítása, 
ami még mindig nem való-
sult meg. Csak bízhatunk ab-
ban, hogy ennek, és az emlí-
tett állami utaknak a felújítá-
sa meg fog történni. Komoly 
állami restanciák ezek. Na-
gyon örvendetes viszont, hogy 
elkészült a karcag-berekfür-
dői kerékpárút, pár napja már 
kölcsönözhető bicikliket is 
kaptunk. Elkészült egy (ke-
rékpáros) túraútvonal is, pi-
henőhelyekkel, kilátókkal a 
régi debreceni úton, a határ 
keleti felén. A város területén 
megtörténtek az útkátyúzá-
sok, az aszfaltjárda javítások, 
és hát jó néhány új út is épült. 
Javult a kertek megközelítése, 
és néhány kertben is elkészült 
az útalap.

Azt hiszem, az elmondot-
tak mind-mind azt mutatják, 
hogy nagyon aktív munka 
folyt. Ugyanakkor ebben a ne-
héz időszakban is megmarad-
hatott a szellemi és a művésze-
ti élet és a könyvkiadás. 

Egyházi átadásra került két 
iskola. Megalakult a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-

zium és a Szent Pál Római Ka-
tolikus Általános Iskola. Na-
gyon fontos, hogy a karcagi 
kórház is meg tudott marad-
ni ezekben a nehéz időkben, 
amikor a kormány folya-
matosan elvesz erről a terü-
letről. Biztos vagyok abban, 
hogy a karcagi önkormányzat, 
 csakúgy, mint eddig, ezután is 
meg tudja oldani, hogy meg 
legyen az egészségügyi ellátás. 
Legyen meg ezáltal a távlat ar-
ra, hogy itt a város talpon tud 
maradni és boldogulni tud. 

Azt hiszem kevesen mond-
hatják el azt, hogy könnyű év 
van mögöttük. Biztos vagyok 
abban, hogy 2009 rendkívül 
nehéz esztendő, a családok 
számára is komoly próbatétel 
volt. Az önkormányzat a he-
lyén van, talpon tartjuk a vá-
rost és mindent megteszünk 
azért, hogy az elkövetkezen-
dő év, illetve az azt követőek 
is eredményesek legyenek és a 
fejlődés továbbra is folyamatos 
maradjon.

Áldott, békés Karácsonyt, az 
új esztendőben pedig jó erőt 
és egészséget kívánok Karcag 
valamennyi lakosának. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Két héttel ezelőtt, novem-
ber végén, még a védőoltá-
sokról, a karcagi és kistérségi 
oltópontok megszervezéséről 
szólt az új influenzával kap-
csolatos tudósításunk, mert 
ahogy azt dr. Borsos Anikó, 
az ÁNTSZ kistérségi tiszti fő-
orvosa elmondta, a betegség 
még elkerülte a kistérséget. 
Talán egy héttel később ér-
keztek az első hírek az új inf-
luenzás esetek regisztrálásá-
ról, majd arról, hogy már ha-
lálos áldozata is van a beteg-
ségnek.

Dr. Borsos Anikó decem-
ber 8-án a Hírmondónak 
adott tájékoztatása szerint 
a karcagi kistérségben ed-
dig 15 betegnél mutatták ki a 
H1N1 vírust. A tizenöt beteg-
ből nyolcan kerültek kórház-
ba, egy nagyon súlyos, kró-
nikus betegségben szenve-
dő fiatal férfi meghalt. Kar-
cagon december elejéig öten 
– négy óvodás korú gyermek 
(két óvodából) és egy kisma-
ma betegedett meg az új inf-
luenzában. A betegség vala-
mennyiüknél enyhébb lefo-
lyású volt. 

A kismamákkal kapcsola-
tos veszélyekre országosan 
felhívják a figyelmet a szak-
emberek. A főorvosnő kö-
zölte, várhatóan a jövő héten 
(december 14-21 között) már 
a karcagi kórházban is meg-

kezdi működését a kismama 
oltópont. A két hete létesült 
kórházi oltópont természete-
sen mindenkinek a rendelke-
zésére áll, a védőoltásért ösz-
szesen 3.000 forintot kell fi-
zetni. December 1-ig 82 főt 
oltottak be, ami nem sok.

Egyébként a megyében és 
a kistérségben is 10 %-os a 
beoltottak aránya, a gyere-
kek (iskolák, óvodák) oltott-
sága 20 % körül van. „Az or-
szágos átlagnál tehát sem-
mivel sem jobb a helyzet ná-
lunk – mondja a főorvosnő. 
- Mindenképpen indokolt len-
ne az oltás, főleg úgy, hogy 
nagyon sok még az ingyenes 
védőoltási lehetőség.” (Vagyis 
sokan olyanok sem éltek ve-
le, akik ingyenesen megkap-
hatják.) Mostanában kezdő-
dik „a második és a harma-

dik kampány” a védőoltások 
mellett. Ennek kapcsán bő-
vítették az ingyenes oltásban 
részesíthetők korát, vagy-
is ahol egy évnél fiatalabb 
gyermek van a családban, ott 
a gyermek szűkebb környe-
zetében élők ingyen kaphat-
ják meg azt. December 22-ig, 
az iskolai félév végéig azok is 
meggondolhatják magukat, 
akik eddig nem kérték az ol-
tást iskolás korú gyermekük 
részére, és az ügyfelekkel 
foglalkozó önkormányzati 
dolgozók ingyenesen része-
sülhetnek a védőoltásban. A 
védőoltás 85-90 %-os védett-
séget jelent, és minél több a 
beoltott ember, úgy csökken 
a nagy tömegeket ágyba dön-
tő járvány veszélye.

Elek György 

Megjelent 
a Karcagi Kalendárium 2010, 

és a nagy sikerre való tekintettel a 
Karcagi Molnárételek 

második, bővített kiadása.
A könyvek kaphatók a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ Tourinform Irodájában, a Városháza előtti 
faházban, a Városi Csokonai Könyvtárban, a Szalay 
Könyvesboltban és Vízkeleti Pál könyvkereskedőnél!

Továbbra is fontos lenne a védőoltás

Karcag a Kunok Évében
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Barátságos, szép őszi idő 
járta még, amikor egy dél-
előtt felkerestem az Idősek 
Klubját a Szabó József ut-
cán. A klasszicista voná-
sokat hordozó épült előtt 
gondozott gyep, néhány té-
li pihenésre készülődő fa, 
és nagy csend várt, de tud-
tam, odabenn zajlik az élet, 
hiszen a „klubélet élénk”, 
a tagság szívesen látogatja 
az intézményt, ahol társa-
ság, programok, no meg fi-
gyelem és figyelmesség vár-
ja. Marsi Illésné vezetővel a 
könyvtárszobában ülünk le 
beszélgetni.

- Sok könyvük van!
- A saját köny-

veink adomá-
nyokból kerültek 
a könyvespolcok-
ra, de nagyon jó 
a kapcsolatunk a 
városi könyvtár-
ral is. Nagyné Jo-
lika a könyvtár-
vezető esztendők 
óta rendszeresen 
meglátogatja a 
klubot. Olyankor 
hozza a könyvúj-
donságokat és jó 
hangulatú be-
mutatókat tart. 
Kell is a könyv-
tár, mert a 44 fős 
tagságból sokan 
szívesen olvas-
nak, de rendsze-
resen szervezünk olyan vetél-
kedőket, amikre könyvekből 
kell felkészülni.

- Más rendezvényekről tu-
dom, hogy a tagok nagyon ak-
tívak, azt pedig hallottam, 
hogy színes rendezvényeket ál-
lítanak  össze. Mindenki talál 
bennük érdekességet.

- Minden év december hó-
napjában egyenként kérdez-
zük meg a tagokat, és az öt-
letek meg az igények alapján 
próbáljuk meg összeállíta-
ni az éves programot. Nyil-
ván vannak egy-egy hónap-
hoz, időszakhoz, jeles naphoz 
kötődő hagyományaink, de 
azon kívül egy csomó prog-
ramot csinálunk még, hogy 
mindenki jól érezze magát. 
Figyeljük a városi rendezvé-
nyeket is, mert ezeket az al-
kalmakat is fel szoktuk hasz-
nálni. Nemcsak műsorok 
vagy egyéb kulturális meg-
mozdulások jönnek szóba, 
hanem például a strandlá-
togatás is. Nyáron a legtöb-
ben a vizet szeretik és amikor 
olyan az idő, megyünk a Kis-
fürdőbe, a Berekbe, Tiszaörs-
re – azaz a környékbeli stran-
dokat látogatjuk meg. Ezen 
kívül ott volt még az aratás, 
ahová a Sportcsarnok szerve-
zésében mentek el a klub tag-

jai és elevenítették fel a régi 
aratást, de ide tartozott még 
a megfelelő ételek és sütemé-
nyek (pl. a kalács) elkészítése 
is. Amint mondtam, minden 
hónapban van egy olyan ve-
télkedő, amire fel kell készül-
ni és vannak játékos vetél-
kedők is. Mindkettő nagyon 
népszerű, a 44 tagból 25-30-
an is versenyeznek, és persze 
a kellő izgalommal, lendület-
tel és vehemenciával folyik a 
vetélkedés. Heti rendszeres-
séggel (hetente két alkalom-
mal) kerítünk sort a régi nó-
ták, táncdalok gyakorlására. 
Mindig kell lennie a tarso-
lyunkban egy nótacsokornak, 

amit ha valahol vendégeske-
dünk, elő tudunk kapni. Kis 
könnyű, játékos darabokat 
is próbálgatunk arra az eset-
re, ha meghív bennünket va-
lamelyik környékbeli idősek 
klubja.

- Hány ilyen klubbal tartják 
a kapcsolatot?

- Tiszaörssel, Kisújszállás-
sal és Ostorossal. Az utóbbi 
Egertől nem messze, a hegyek 
között van, úgyhogy nekünk 
alföldieknek nagyon jó.

- Mik a hétköznapok tör-
ténései? Hogyan telik egy-egy 
nap?

- Hát először is hétközna-
pokon, hétfőtől csütörtökig 
7:30-tól 16 óráig, pénteken 
13:30-ig várjuk a tagságot. 
Hétvégén és ünnepnapokon 
zárva vagyunk. Reggelit és 
ebédet biztosítunk, tíz óra és 
ebéd után pedig kávézás van. 
Napközben pedig lehetőség 
van mindarra, amit napköz-
ben otthon szokott csinálni 
az ember: olvasgat, tévét néz, 
rádiót hallgat. Ha úgy szük-
séges, be is vásárolunk, fő-
ként ünnepek előtt nagyobb 
mennyiséget az egyedül-
állóknak. Az egészségügyi 
szolgáltatásaink közé tarto-
zik, hogy figyelemmel kísér-
jük kinek mi a betegsége, mi-

lyen gyógyszereket szed, le-
gyen meg a gyógyszer, amit 
felírt az orvos. Ha kontrollra 
kell menni, akkor, ha szüksé-
ges, elkísérjük a klubtagokat. 
Van lehetőség tisztálkodásra. 
A tavalyi évben teljesen fel-
újították a fürdőszobát, amit 
a mozgáskorlátozottak is bát-
ran igénybe vehetnek és mo-
sásra is lehetőség van.

- Rövidesen itt lesznek a téli 
ünnepek. Mivel készülnek rá?

- Az adventi várakozásban 
már a karácsonyra készülünk. 
Teremdíszeket, ajándéktár-
gyakat fogunk készíteni, ka-
rácsonyi dalokat fogunk gya-
korolni. A karácsony után ott 

az óévbúcsúztatás, ami szin-
tén nem maradhat el. Ilyen-
kor, ezeken az ünnepi alkal-
makon mindig elővesszük a 
hagyományokat. Hogyan volt 
ez vagy az a gyermekkorban? 
Milyen sütemények, milyen 
ételek készültek? Az újévet 
dallal, verssel, játékokkal kö-
szöntjük. Aztán jön a farsang 
és így tovább. Ha egyébként 
érdekelne valakit a városból, 
milyen is ez a klub, kik jár-
nak ide vagy szeretnének egy 
kicsit jó hangulatban és nem 
a szürke hétköznapokban él-
ni – várjuk őket, jöjjenek 
nyugodtan.

Jó órát beszélgettem a ve-
zetőnővel s csak a végén tud-
tam meg, hogy a klubban ösz-
szesen négy munkatárs tevé-
kenykedik, de a munkatársak 
száma valójában jóval több. 
Az idősek ellátásához ugyan-
is az étkeztetés és a házi segít-
ségnyújtás is hozzá tartozik. 
A szociális érkeztetéssel járó 
feladatokat plusz munkatárs 
végzi. A szociális otthonból 
és az Idősek Klubjából viszik 
ki 160-220 embernek napon-
ta a tiszteletdíjas ebédhordók 
az ételt. Valamennyiőjüknek 
békés, boldog karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk.

Elek György

Vadászat szempontjából 
„gyenge közepes” esztendő-
nek minősítette a 2009. évet 
Hubai Imre, a karcagi Nagy-
kun Vadásztársaság elnöke. A 
karcagi vadászok vezetőjének 
értékelése szerint a társaság 
megalakulása óta eltelt mint-
egy 140 év alatt a vad élőhe-
lye (a karcagi határ) renge-
teget változott, s ezért mára, 
néhány vadfaj kivételével, a 
vadlétszám csök-
kenő tendenci-
át mutat. Rend-
kívül lecsökkent 
például a vala-
ha nagy szám-
ban jelen lévő fo-
goly populáció-
ja és jobb ugyan 
a helyzete, de 
csökkenőben van 
a fácánállomány 
is. Az őznek eb-
ben a térségben 
természetes ellensége nincs, 
ezért is lehetséges, hogy a 
több mint ezer példányból ál-
ló itteni őzállomány összeté-
tele, genetikai és biológiai ér-
téke megfelel az optimális-
nak. Felszaporodóban van a 
vaddisznó is. Az idén decem-
berig több mint 80 vaddisznót 
lőttek ki, ami azért is beszédes 
szám, mert a korábbi években 
fele ennyit sem tudtak puska-
végre fogni. A vaddisznó tehát 
a másik vadfaj, aminek az idő-
járás, illetve a mezőgazdaság 
jelenlegi állapota leginkább 
kedvez. Az utóbbi  megszapo-
rodása viszont a tetemes érté-

kű mezőgazdasági, és az ap-
róvadban jelentkező károko-
zás miatt sem kedvező, ezért a 
vaddisznóállományt minden 
eszközzel segíteni igyekeznek. 
A 26.400 hektáros területen 
lévő tavak, csatornák, víztá-
rozó, mocsarak, tocsogók stb. 
adta élőhelyek miatt kiemelt-
nek lehet tekinteni a vízivad 
állományt. A vadliba átvonu-
ló vadként jelenik meg. 

A társaság munkája termé-
szetesen nem csak vadászat-
ból és vadásztatásból áll. Az 
állami tulajdont jelentő vad-
állomány rendszeres védelem-
re, oltalomra, gondoskodásra, 
vagyis tervszerű és szakszerű 
kezelésre, gazdálkodásra szo-

rul, amit a társaság szakem-
berei messzemenően biztosí-
tanak is, 2009-ben 6.200 da-
rab fácánt neveltek, és kímé-
lik a nyúlállományt is.

A társaság (és az értékes 
vadállomány) évtizedek óta 
ismert a külföldi vadászok 
előtt. Ausztriából, Németor-
szágból, Svájcból, Olaszor-
szágból és Skóciából jönnek a 
vadászok, s a vendégvadász-

tatás a karcagiak jelentős be-
vételi forrása. Úgy tűnik, a 
válság nem apasztotta el a 
külföldi puskások szenvedé-
lyét, vagyis a szokott szám-
ban érkeztek 2009-ben is, ám 
a trófeák minősége nem érte 
el az előző évieket, és emiatt 
lett kevesebb a bevételük az 
őzállományból. 

Az év teljesítményei és ese-
ményei között kell megemlí-
teni az augusztusi megyei va-
dásznapot, amit a karcagi-
ak bonyolítottak le, minden 
szempontból igen sikeresen. 
A vadászok hasonló (társa-
dalmi) feladatai közé tartozik 

az, hogy rendszeresen tarta-
nak vadgazdálkodással, va-
dászattal kapcsolatos előadá-
sokat és bemutatókat a gyere-
keknek, mert – véli az elnök 
– a vadállomány a város hatá-
rának a dísze is egyben, min-
denképpen meg kell ismerni, 
és hát a természetismeret sem 
utolsó szempont.

Most, hogy szigorodik az 
idő, rövidesen sor kerül a 
 nyáron begyűjtött lucerna-
szénára, kukoricára, zabra, 
búzára, hiszen a téli munkák 
között az egyik legfontosabb 
a vadetetés, az egész nyáron 
gondozott állomány kitelelte-
tése.

Elek György

Őszidőben is tevékenyenA télre készülnek a vadászok
Népszerű az Idősek Klubja
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A január nagy hideggel köszöntött be. A befa-
gyott tavakon korcsolyázásra is lehetőség nyílt.

A karcagi Ipari Park Kft. 114,5 millió forint tá-
mogatást kapott az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv pályázatán
Februárban újból nagy sikert arattak a Györffy 

Napok rendezvényei

A gyógyító munkát elősegítő műszereket adott át 
a kórház gyermekosztálya részére márciusban az 

Ortomobil Kft. kereskedelmi igazgatója
Fáklyás felvonulással emlékezett a karcagi ifjúság 

a forradalom- és szabadságharc ünnepén

Április elején kilencedik alkalommal rendez-
ték meg a Kováts Mihály Általános Iskolában a 

Zádor és Ágota tanulmányi versenyt

Május közepén átadták a Sportcsarnok mellett lé-
tesített műfüves pályát

A június 7-én megtartott Európa Parlamenti vá-
lasztás Karcagon is a Fidesz nagyarányú győzel-

mét hozta Ismét nagy siker volt a Birkafőző Fesztivál

Május 16-án, száz motorossal ismét Karcagra érkezett a Toy Run motoros 
túra, amelynek résztvevői ismét adományokat hoztak a kórház gyermek-

osztályánakMájus 8-án letették az új gimnázium alapkövét
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KÉPEKBENKÉPEKBEN

A kerékpárút kivitelezési munkáival egy időben 
leletmentő ásatás kezdődött az Üllőparton

Július 10-12-én rendezték meg az I. Karcagi Kistérségi Rallyt Július elejére elkészült a Kisfürdő új gyermekmedencéje

Sok ezer látogatót vonzottak a XVIII. Nagykun-
sági Kulturális Napok rendezvényei

Augusztus 30-án ezernyien várták a Radnai há-
gótól hazaérkező nagykun lovascsapatot

Augusztus 30-án délelőtt a református nagytemp-
lomban tartották meg a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tanévnyitó ünnepségét. Az in-
tézmény a nyár folyamán került vissza az egyház 

kezelésébe
Szeptember végén a karcagi rendezvények zárták 

a Kunok I. Világtalálkozóját
November 13-án átadták a forgalomnak a Kar-

cag-Berekfürdő közötti kerékpárutat

Fennállásának 20. évét ünnepelte az ÉNO novem-
ber 19-én

November 26-án ünnepélyesen átadták a Széche-
nyi sugárúti bölcsőde felújított épületét

December 10-én búcsúztak el a települések tilta-
kozás ellenére megszüntetett karcag-tiszafüre-

di vonattól
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A rendszerváltás utáni év-
tizedekben különösen meg-
nőtt a könyvkiadási kedv a 
Nagykunságban. Kiadók let-
tek a városok, intézmények, 
civil szervezetek, magánsze-
mélyek. A kiadványok között 
egyaránt találhatók tudomá-
nyos művek, népszerűsítő 
könyvek, irodalmi alkotások, 
kalendáriumok, visszaemlé-
kezések, albumok. Most ez 
utóbbiból mutatunk be hár-
mat, amely három nagykun 
település értékeire hívja fel a 
figyelmet.

Túrkeve
(Túrkeve, 2008. 48 oldal, 144 

kép)

A Túrkeve című albumot 
a Túrkevei Kulturális Egye-
sület és Túrkeve Város Ön-
kormányzata 2008-ban jelen-
tette meg. Az alkalmat a vá-
ros ünnepe, a vásártartási jog 
megadásának 200. évfordu-

lója adta. A kötet ötletadója, 
szerkesztője, és egyik szpon-
zora dr. Habil. Örsi Julian-
na volt. Az előszót Cseh Sán-
dor polgármester írta. A szer-
zők között vannak hivatásos 
fotósok és kedvtelésből fotó-
zók egyaránt, de bátran vá-
logatott a szerkesztő a Finta 
Múzeum archív fotóiból, fel-
használt régi képeslapokat is. 
A város régi és új arcát tárja 
elénk. Az album fele az épí-
tett örökséget, középülete-
ket, szobrokat mutatja be, és 
kiderül, hogy nem is olyan 
szegény a város megőrzésre 
ajánlható épületekből. Az al-
bum elvezet bennünket a rej-
tett kincsek – a múzeumban, 
műtermekben őrzött műtár-
gyak – közé is. Ezt követően 
a táj szépségére, Ecsegpusz-
ta és a kunhalmok értékeire 
irányítja a figyelmet. A képek 
sorát a kötet utolsó harmadá-
ban a hagyományőrző közös-
ségek produkciói, a régi és új 
ünnepek - és mindaz, amire/
akire büszke a város – fotói, 
megörökített pillanatai zár-
ják. Talán nem szentségtö-

rés, hogy a kulturális értéke-
ket szem előtt tartó képvise-
lő-testület tagjainak arcképei 
is bekerültek a válogatásba. 

A magyar és angol nyelvű 
bevezető, a képaláírások és a 
képjegyzék utal arra, hogy a 
város lakossága mellett a ha-
zai és külföldi turisták érdek-
lődésére is számítanak a ki-
adók. Az album megvásárol-
ható a Finta Múzeumban, a 
Könyvtárban, a Postán és a 
Dominó papírboltban.

  
Kisújszállás arcai

(Kisújszállás, 2009. 96 oldal)

A szomszéd város, Kisúj-
szállás 2009-ben követte Túr-
keve példáját. Az összeállí-
tásban két tucatnyian vet-
tek részt. Kiemeljük közü-
lük dr. Ducza Lajos, Kocsisné 
Monoki Julianna szerkesz-
tői és a Kisújszállási Fotó-
kör munkáját. A képeskönyv 
elé Kecze István polgármes-
ter írt beajánló sorokat. A ki-
adást Kisújszállás Város Ön-
kormányzata megbízásából a 
Pannon-Literatúra Kft. vál-
lalta fel.

A könyv mottójául a helyi 
születésű Csukás István író 
gondolatát választották:

„… boldog én csak ott vol-
tam

honnan vétettem a porban, 
szívemben hát kiváltságos
helyet foglal el a város!”
Az albumban hangsúlyos 

helyet kapnak a főtér középü-
letei, azoknak archív és új fo-

tói. A szerkesztők rejtettebb 
helyekre is elviszik a város-
ban sétálót, hogy betekintse-
nek az ottani értékekbe is. A 
hagyományőrzés és a vendég-
várás képei turista csaloga-
tók. A kötet végén a táj szép-
ségeivel ismerkedhet meg az 
érdeklődő. Az album esztéti-
kai kivitelét emelik a jól meg-
választott betűtípusok, érté-
két a magyar, angol és német 
képmagyarázatok gazdagít-
ják.

A könyv megvásárolha-
tó a Könyvtárban, a Szalay 
könyvkiadónál, a Református 

Egyháznál, a Tourinform Iro-
dában, a gyógyszertárakban.

Szeretettel vár Karcag
(2009. 96 oldal)

Az albumot szinte kizáró-
lag Szabó Virág fotói képezik, 
így szerzőként is ő jegyzi a ki-
adványt. A képeskönyv a Foto 
Európa Könyvkiadó gondozá-
sában – Karcag Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hiva-
talának segítségével – egy tu-
ristáknak szóló sorozat 40. 
köteteként jelent meg. A ki-
rándulók zsebébe (méreténél 
fogva) kívánkozó könyv nyolc 

nyelven közzétett polgármes-
teri köszöntő – melyet dr. Fa-
zekas Sándor írt – után kö-
vetkezetesen a hazai és kül-
földi érdeklődőket csalogatja 
a kunok „fővárosába”. Az al-
bum és CD változata a Kunok 
I. Világtalálkozója alkalmából 
jelent meg. Elek György szak-
mai szerkesztése, a fotós szak-
szerű vezetése a város szépsé-
geihez, értékeihez vezeti el a 
látogatót. A képaláírások bár 
szűkszavúan, de csoportosít-
va tájékoztatnak. Az épületek, 
azok részletei, a szobrok fo-
tói az odalátogatók elé tárják a 
nagykun város gazdag kultu-
rális, művészeti örökségét és a 
táj megkapó szépségét. Az ösz-
szeállításból is kiderül, hogy 
Karcag város vezetői és annak 
lakossága gondos őrzője és új-
játeremtője az alföldi kun ha-
gyományoknak. Györfi Sán-
dor szobrászművész, a kéz-
művesek, a lovasok és egyéb 
hagyományőrzők ugyanolyan 
értékes és hasznos munkát vé-
geznek, mint a természetvé-
dők az épített és természeti 
értékek megőrzésében és hir-
detésében. 

A képeskönyv megvásárol-
ható a Könyvtárban, a Szalay 
könyvesboltban, a Györffy 
István Nagykun Múzeumban 
és a Tourinform Irodában. 

Mindhárom album szép 
ajándék és magánkönyvtá-
runk értékes darabja lehet. 
Ajánlom szíves figyelmükbe!

Örsi Julianna

Nagykunsági képeskönyvek
Könyvismertetés

A karcagi Könyvtárostaná-
rok Munkaközössége 2009. 
december 3-án a Városi Cso-
konai Könyvtárban tartot-
ta munkaközösségi foglalko-
zását.

Dr. Kasuba Jánosné kö-
szöntötte a munkaközösség 
tagjait. Elmondta, hogy mi-
lyen öröm az, hogy a könyv-
tári munka az utóbbi évek-
ben előtérbe került, és egyre 
fontosabb az iskolai könyvtá-
rosok munkája, hiszen a tan-
könyvellátásban nagyon sok 
feladat az övéké.

Az elmúlt években sikerült 
nemcsak helyi szinten, de or-
szágosan is jó szakmai kap-
csolatokat kiépítenie a közös-
ségnek, és ez már a kollektív 
munka eredménye. A mun-
kaközösséget támogatta a 
Humán Szolgáltatási Iroda és 
a Városi Csokonai Könyvtár. 

Ezt követően Szabó Péter-
né a munkaközösség nevé-
ben köszöntötte Dr. Kasuba 
Jánosnét, aki novemberben 
Budapesten az Országos Pe-
dagógiai Intézetben vehette 

át a KTE (Könyvtárostanárok 
Egyesülete) Életműdíját. Kö-
zösen örültünk ennek a ran-
gos kitüntetésnek, hiszen ki-
használtuk azt a lehetősé-
get, hogy egy munkaközös-
ség tagjai is felterjeszthetik 
vezetőjüket. Ezen elismerést 
olyan aktív vagy nyugállomá-
nyú könyvtárostanár, könyv-
tári területen működő szak-
ember kaphatja meg, aki je-
lentős szakmai múltat, és leg-
alább húszéves színvonalas, 
az iskolai könyvtári szakte-
rületen felmutatott tevékeny-
séget mondhat magáénak.

Dr. Kasuba Jánosné előbb a 
Sárospataki Városi Könyvtár-
ban dolgozott igazgatóként, 
majd 1982-2007-ig a Györffy 
István Általános Iskola isko-
lai könyvtárát gondozta. Min-
dig nagy szakmai elhivatott-
sággal végezte munkáját, sok 
gyermek szerette meg álta-
la az olvasást, vált könyvtár-
használó felnőtté. Elindította, 
és másfél évtizeden keresztül 
sikeresen szervezte Karcagon 
azt a helytörténeti pályáza-

tot, amelynek eredménye kö-
zel 500 pályamű. Részt vett 
a könyvállomány számítógé-
pes feldolgozásában, megír-
ta a Györffy István Általános 
Iskola könyvtárának történe-
tét. 2005-ben megszervezte a 
karcagi könyvtárostanárok 
munkaközösségét, melynek 
elsődleges feladata a szakmai 
segítségnyújtás. A könyvtár 
falai között végzett sokolda-
lú tevékenysége, a gyermeket 
középpontba állító, könyves 

környezettel nevelő pedagó-
gus több évtizedes munkájá-

nak elismerése az Életműdíj.
Ezek után szakmai beszá-

molók következtek. A MKE 
Vándorgyűléséről, a KTE 
őszi szakmai napjáról, vala-
mint az Eger és környéke is-
kolai könyvtárosainak konfe-
renciáján elhangzott előadá-
sokból ismerhettük meg azo-
kat a szakmai véleményeket, 
és azokat az új elvárásokat, 
amelyek a mindennapi mun-
kánkhoz is fontosak. Szó volt 
a határon túli gyermekiroda-
lomról, a kötelező olvasmá-
nyokról, a project módszer-
ről, a pályázati lehetőségek-
ről. A 2010. évi munkaterv 
összeállításakor a ránk váró 
feladatokat is megbeszéltük. 

A rendezvény végén a 
könyvtárostanárok beszá-
moltak munkájukról, öröme-
ikről, gondjaikról.  Legtöbb 
problémát a tartós tanköny-
vek kezelése okozza – ez sok-
szor elveszi az időt az „igazi” 
könyvtárosi munkától. A ta-
lálkozó jó hangulatú, baráti 
beszélgetéssel zárult. 

A munkaközösség tagjai

Könyvtárostanárok 
találkozója
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A kulturális örökség meg-
őrzése  az utóbbi időben egy-
re több területre terjedt ki.  
Már nemcsak a táji és építé-
szeti környezetet  műtárgya-
kat, régészeti leleteket jelöli 
meg az UNESCO, hanem a 
szellemi örökség bizonyos 
megnyilvánulásait, így a  szó-
beli hagyományokat, beleért-
ve a nyelvet is, mint a kultu-
rális örökség hordozóját, az 
előadóművészeteket, a termé-
szetre és a világegyetemre vo-
natkozó ismereteket, gyakor-
latokat valamint a hagyomá-
nyos kézművességet is.  Ha-
zánk 2006-ban csatlakozott 
az UNESCO által 2003-ban  
jóváhagyott egyezményhez.  
Létrejött a Szellemi Kulturá-
lis Örökség Igazgatósága  a 
szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumon belül amely 
összefogja., koordinálja és 
előkészíti, mintegy értéklel-
tárat hoz létre azokból, a kö-
zösségek által is fontosnak 
tartott szellemi kulturális ja-
vakból, melyek világörökség  
nemzeti listájára kerülnek. A 
szellemi kulturális örökség 
magyar nemzeti jegyzékére 
2008-ban a mohácsi busójá-
rás és a Népművészet Mes-
tere díj tulajdonosainak  te-
vékenysége, 2009-ben pedig 
a nagykunsági birkapörkölt 
karcagi főzési hagyománya, 
mint első gasztronómiai kü-
lönlegesség került, a kalo-
csai élő hagyományok és a 

mezőtúri fazekashagyomá-
nyok mellett. 

Nagy büszkeség ez szá-
munkra, hiszen azt jelenti, 
hogy szülőföldünk olyan kü-
lönlegességgel bír, ami a világ 
kulturális palettáján megha-
tározza a nagykunsági örök-
séget, és városunkat is. A je-
lölés procedúrája nem volt 
egyszerű. Mindenre kiterje-
dő kérdéssort kellett megvá-
laszolni és a hangsúly elsősor-
ban a hagyományon, a múlt-
béli örökségen, a jelenkori ha-
gyományápoláson volt. Ami 
igazán döntő egy-egy kultu-
rális jelenségnél az, hogy mi-
lyen a közeg, amelyben él a 
hagyomány, milyen közös-
ség áll mögötte. A jelölés min-
denre kiterjedő anyagát kitar-
tó buzgalommal Sinka István  
állította össze a Karcagi Bir-
kafőzők Baráti Köre vezetői-
vel, Bartha Lászlóval és Kolos-
tyák Gyulával.   Övék az ér-
dem, hogy immár világhírű 
lett a karcagi birkatest…

A 2010-ben megrendezen-
dő Karcagi Birkafőző Fesz-
tivál – amit az idén a Feszti-
válminősítő Bizottság  Jó Mi-
nősítésű  Fesztiválként díja-
zott, immár egy újabb címet 
tűzhet a zászlajára: mostantól 
a nagykunsági birkapörkölt 
karcagi főzési hagyománya 
a szellemi kulturális örök-
ség része.

Dr. Bartha Júlia 
néprajzkutató

Jó pár hete már annak, 
hogy utoljára zenei témá-
jú cikket írtam e lap hasábja-
in. Akkor megígértem, hogy 
a Hobo Blues Band legutóbbi 
sorlemeze (Bolondvadászat) 
után Földes László, vagy-
is Hobo új szólóalbumát is 
bemutatom. Nos, ha egyelő-
re kölcsönbe is, de megsze-
reztem a sokat mondó Cir-
cus Hungaricus címet vise-
lő albumot, de az már biztos, 
hogy karácsonyra egy saját 
példánnyal lepem meg ma-
gam, mert ennek a lemeznek 
ott a helye a gyűjteményem-
ben.

Az egyébként koncept-le-
mezt a hazai szaksajtó egy-
öntetűen Földes legjobb, és 
egyik legfontosabb szólóal-
bumának tartja. Nem véletle-
nül. Tökéletes a koncepció: a 
borító, a megszólalás, és nem 
utolsó sorban a szövegek is 
nagyot ütnek. Mindenek előtt 
ki kell emelnem a hangzást, 
ugyanis hazánkban kevés az 
ilyen nemzetközi színvona-
lon megszólaló anyag. Jel-
lemzője, hogy az éppen adott 
dal karakteréhez van igazítva 
a hangszerek megszólalása, 
de mégis egységes képet mu-
tat a lemez sound-ja. Van ele-
gendő alja, teteje, a gitárok és 
a basszus is kereken szólnak, 
nem beszélve a dobokról, 
amelyek mögött egyébként a 
Moby Dick-ből ismert Hof-
fer Péter ült. Egyszóval Ho-
bo szerzőtársa és vezető gitá-
rosa, Madarász Gábor (MEX, 

Ákos) zenei fronton kimagas-
ló munkát végzett.

Ahogy említettem egy kon-
cept-albumról van szó, ame-
lyen a szövegek egymás-
ba kapcsolódnak, kiegészítik 
egymást. Mély elemzése ez a 
lemez egy anyagilag, szelle-
mileg leszegényített, remé-
nyét vesztett országnak, sok-
szor brutálisan, vagy éppen 
szívszorítóan megfogalma-
zott dalokba építve. Amel-
lett, hogy Hobo elemez, saját 
magát is vizsgálja és sok eset-
ben a hallgatót is elgondol-
kodtatja azon, hogy nem kí-
vülálló, hanem a valóságban 
éppen hogy hús-vér szerep-
lője mindannak amiről a szö-
vegek szólnak. Az egyik leg-
nagyobb tétel a Rúzsa Mag-

dival közösen énekelt Bolon-
dok hajója, és ennél a pontnál 
meg kell jegyezni, hogy Hobo 
az egész albumon eddigi pá-
lyafutása legjobb teljesítmé-
nyét nyújtotta.

Sok mindent ki lehetne 
még elemezni a lemez kap-
csán, de ez elég nehéz feladat 
lenne. Annyira tömény, kerek 
és mély alkotásról van szó, 
amit inkább hallgatni kell. 
Én javaslom, hogy aki teheti 
szerezze be az albumot, nem 
csak azért mert a magyar 
rockzene történetének egyik 
meghatározó mérföldköve, 
hanem azért is, mert minden-
kihez szól, aki magyar nyel-
ven beszél. Fiatalhoz, öreghez 
egyaránt.

Cselényi Csaba 

A nagykunsági birkapörkölt 
karcagi főzési hagyománya

a világörökség része lett

Hatvanhat perc igazi zene

„Ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a
szívekben legyen karácsony”
(Szilágyi Domonkos)

„Szép Tündérország
támad föl
szívemben.
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula: 
Karácsony felé)

Készülünk az ünnepekre. 
„Készülj fel rá testben és lélek-
ben” Márai Sándor gondola-
tát idézve.

Az ünnepre való készülő-
dés kihat környezetünkre is: 
ünneplőbe öltöztetjük laká-
sunkat, házunkat. Teszik ezt 
családi, intézményi közössé-
gek egyaránt, mint ahogy er-
ről képsoraink is tanúskod-
nak.

A Széchenyi sugárúti Böl-
csőde, a Kinizsi úti Óvoda 
csoportszobái derűsek, han-
gulatosak. Kellemes, szép 

környezet várja a bölcsiseket, 
ovisokat, szüleiket az ünnep-
re való készülődés hangula-
tában.

Az emberekkel együtt 
a természet, a táj is ün-
nepel. A téli napfordu-
lót követően a nappalok 
egyre hosszabbodnak, 
átvitt értelemben a fény 
győzedelmeskedik a sö-
tét éjszaka felett. Így ad 
hitet, reményt az új év, 
a tavasz beköszöntéig.

Az Erzsébet kápolna tor-
nya, mint világító jelkép fog-
ja át környezetét.

Az összeállítás készítette:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület 

képviselője
a Városfejlesztési és Vá-

rosszépítési Bizottság tagja

„Ha elfújtad a gyertyát,
őrizd a fényt tovább”

Akácos úti erdő

Csokonai utca 39

Villamos utca (a Jókai úttól 
a Kisújszállási út felé).
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Nemzetközi Diákcsere 
Program keretében egy he-
tet töltöttek a francia diákok 
a Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-
umban. Abbeville-ből érkez-
tek 6 tanuló és 2 kísérő tanár. 
A program célja, hogy a hát-
rányos helyzetű tanulók szá-
mára segítsük elő a szakma-
választást megismertetve a 
diákokat a kisvállalkozások-
kal és a magyarországi szak-
képzésekkel. 

A Leonardo program ke-
retében nyertes pályázat alap-
ján vette fel a kapcsolatot is-
kolánkkal a Mission Locale 
szervezet. Az intézmény fej-
lesztési céljai között régóta 
szerepel a nemzetközi kap-
csolatok kiépítése, így öröm-
mel fogadtuk a diákokat. Az 
iskola igyekezett tartalmas 
szakmai és kulturális prog-
ramokkal emlékezetessé és 
hasznossá tenni a francia di-
ákok számára az itt eltöl-
tött egy hetet. Egerben a tör-
ténelmi nevezetességek mel-
lett megismerkedhettek a pék 
és cukrász szakmákkal, azok 
hazai képviselőivel és ter-
mékeikkel.  Látogatást tet-
tek a Kopcsik Marcipániába, 
ahol a világhírű cukrászmes-
ter, Kopcsik Lajos kalauzolá-
sával gyönyörködhettek a re-
mekművekben. Debrecenben 
a Térségi Integrált Szakképző 
Központ (TISZK) tanműhe-
lyeiben a villanyszerelő, gé-
pi forgácsoló és a bolti eladó 
képzésbe tekinthettek be, dél-
után pedig a TOYOTA szalon 
szerviz szolgálat tevékenysé-
gével ismerkedtek az ott dol-

gozó volt tanuló, Tóth Imre 
vezetésével. Karcagon, az is-
kola tanműhelyeiben bekap-
csolódtak a gépész és élelemi-
szer-vegyi áru eladó foglal-
kozásokba. Részt vettek egy 
történelem órán is a Varrós 
diákokkal, ahol Hunyadi Já-
nos harca a török ellen témát 
dolgozták fel. Érdeklődve fi-
gyelték a Kerekes Cukrász-
da és a Trafomex dolgozóit 
munka közben, nagyon ízlett 
a cukrászdában kapott kós-
toló, melynek a receptjét ma-

gukkal vitték. Délutáni prog-
ramként Mészáros Zsolt a 
Kunlovarda vezetője szerve-
zésében egy városi kocsiká-
záson és egy csikós bemuta-
tón vettek részt az iskola né-
hány diákjával közösen. Na-
gyon élvezték a ritkaságnak 
számító programot és a szí-
ves vendéglátást, amit ezúton 
is megköszönünk a vendég-
látóknak. A program utolsó 
napján Túrkevén, a Ványai-
ban az autószerelő szakkép-
zéssel ismerkedhettek. A ma-

gyar történelembe is tehettek 
egy rövid betekintést utolsó 
programként, Ópusztaszeren 
a Nemzeti Történelmi Em-
lékparkban tett séta során. A 
program végén a Mission Lo-
cale vezetői is meglátogatták 
a csoportot és találkoztak az 
iskola vezetésével.  Nagyon 
elégedettek voltak, és sikeres-
nek tekintették a programot, 
amiért elismerésüket fejezték 
ki a szervezésben részt vevő 
vezetőknek és pedagógusok-
nak. 

A diákok elégedetten, él-
ményekben gazdagon tértek 
haza, s azóta újabb két felké-
rést kaptunk a francia part-
nertől, mi pedig reményke-
dünk az általunk beadott pá-
lyázat sikerességében, mely 
alapján a mi diákjaink 3 he-
tes szakmai gyakorlaton ve-
hetnek részt Franciaország-
ban és Angliában.

Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és 

Kollégium nevelőtestülete

Francia diákok a Varróban

„Nem volna más vallás,
nem volna csak ennyi!
Imádni az Istent
és egymást szeretni!”

(Ady)

Ünnep! Ünnep a családban, 
ünnep a templomokban, ün-
nep az üzletekben, iskolákban, 
óvodákban, ünnep még a bör-
tönökben is. Millió és millió 
ember ünnepel szerte a vilá-
gon. De kit, mit, miért és ho-
gyan ünnepel, aki ünnepel?

A család ünnepe? Igen. Ezen 
a napon érzi minden ember, 
hogy milyen csodálatos, ha 
van családja. Ha a szeretteivel 
töltheti az ünnepet. Az egye-
dül maradtakat ezen az estén 
gyötri a magány fojtogató ér-
zése. Ők is ünnepelnek?

A békesség ünnepe? Oly ke-
veset érne a béke, hogy elég 
belőle 1-2 nap. „Úgy bánjatok 
az emberekkel, ahogy elvárjá-
tok, hogy veletek is bánjanak 
mások!” Ezt a bibliai idéze-
tet ki kellene írni a családok-
nál, a munkahelyeken, de még 
a Parlamentben is. Akkor ta-
lán az év többi napján is töre-
kednének az emberek a békes-
ségre, és nem keserítenék meg 
az egyszerű szürke hétközna-
pokat.

Jézus Krisztus születésének 
az ünnepe? Hozzád fordulok 
akkor Jézus Krisztus! Téged is 
csak kérdezni akarlak. Ismer-
nek-e Téged a nevedben meg-
keresettek? Érdekli-e őket, mit 
tanítottál? Ilyenek csak ke-
vesen vannak. De akkor mi-
ért ünneplik a születésnapo-
dat? Igaz, nem könnyű megér-
teni Téged. Te Isten fia vagy! 
Öröktől fogva élsz! Bölcs vagy, 
és mindent megtehetsz! Több 
mint kétezer éve testet öltöt-
tél.

Uram, miért akartál em-
ber lenni? Ennyire szereted 
az embert? Nem bántad meg, 
amikor láttad, és előre láttad, 
hogy nem fognak Téged érte-
ni, szeretet helyett közömbös-
séggel, gyűlölettel és megve-
téssel válaszol majd Neked az 
ember, akit szeretsz.

A születésed Uram! Miért 
azt a szegény egyszerű názá-
reti leányt választottad, hogy 
édesanyád ő legyen? Éltek ab-
ban az időben is gazdag, elő-
kelő hölgyek. Miért nem kö-
zülük választottál anyát? Ha 
pedig többre becsülöd a sze-
gényt, a megvetettet, az egy-
szerű embert, akkor miért 
nem kímélted meg édesanyá-
dat a fáradságos úttól, Názá-
rettől Betlehemig!

No meg az istálló! Voltak 
akkor is paloták. Te istállót 
választottál születésed helyé-
ül. Voltak akkor is mesterem-
berek, akik arannyal kovácsol-
tak volna számodra bíborral, 
bársonnyal bélelt fekhelyet. Te 
mégis Uram a jászolt válasz-
tottad bölcsőnek. Szolgák se-
rege lehetett volna körülötted, 
de mégis inkább megelégedtél 
a pásztorok társaságával. Nem 
választhattál volna más kort a 
világra jöttödnek? Választhat-
tad volna a mai modern, fej-
lett korunkat, a technika cso-
dáinak korát. Most volná-
nak ügyes üzletemberek, akik 
66 kazal szénát adnának el, a 
betlehemi istállóból származ-
tatva.

Most jelen lehetnének a szü-
letésed helyén a nemzetkö-
zi újságírók, rádió, televízió. 
Műholdak segítségével percek 
alatt tudnák a világszenzációt. 
Ezek helyett Uram pásztoro-
kat választottál, hogy kísérői 
legyenek az égi jelnek. 2009 év 
telt el születésed óta, és má-
ig nem avultak el ezek a kér-
dések, és nem könnyű ezekre 
válaszolni. Te a földre jöttél, 
amit az angyalok énekelnek, 
amiért talán tehetünk is.
„Dicsőség a magasságban Is-
tennek,
Békesség a földön a jóakaratú 
embereknek!”

Kegyelem teljes Karácsonyi 
Ünnepeket és egészségben, 
örömökben gazdag Boldog Új 
Évet kívánok szeretettel min-
denkinek!

Sántáné Karászi Júlia
hit és erkölcstan tanár

Ajándékba adventi csokrot!
Ha nem tudjuk mit 
vigyünk ajándék-
ba karácsonykor, ké-
szítsünk ünnepi csok-
rot, vagy tűzött deko-
rációt.

Az arannyal, vesz-
szőgömbökkel gaz-
dagon díszített cso-
kor karácsonyig vé-
gig szép marad. Az 
örökzöldek, különö-
sen a zöld különféle 
árnyalatai miatt tet-
szetősek. Különleges a 
csillagokkal díszített 
drótszál is!

Ezzel a csokorral 
kívánok meghitt, bol-
dog karácsonyt min-
den kedves olvasónak!

Nyíriné Kátai 
Katalin

Karácsonyi elmélkedés
2009.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, 
ipari árammal, fúrott kúttal, sze-
relő aknás alsó épülettel több 
generációnak sürgősen, áron 
alul eladó, ill. vállalkozásra is al-
kalmas. Budapesti csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 

Karcagon, a Délibáb utcán ré-
gi típusú palatetős ház eladó. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, 
kp. fűtés, veranda). Tel.: 30/218-
2827

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.: 06/70-300-9730.

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

Összeköltözőknek, nagy család-
nak kiválóan alkalmas sok he-
lyiségből álló családi ház gáz + 
cserépkályha fűtéssel, műhely-
lyel, garázzsal, teljes közművel 
sürgősen áron alul eladó Karcag 
csendes részén. Tel.: 06/20-533-
8934.

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

Karcagon téglából épült kisebb 
típusú, teljes közműves kertes 
ház eladó. Bontás nélküli épít-
kezés megoldható. Érd.: Kg., 
Apavári utca 21. Tel.: 06/70-273-
7268.

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

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

Tanya jó állattartási lehetőség-
gel, de egyéb tevékenységre is 
alkalmas eladó. U.itt 25 q gátszé-
na eladó. Tel.: 06/30-229-8516.

Garázs kiadó a Kaiser mögött. 
Tel.: 59/314-866.

3 szobás, nappalis, kertes ház el-
adó. 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.

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

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

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

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

Lehullott a fának a levele, most 
jön majd a hópihe. Mindkettőre 
felkészülhet erős kötésű cirok- 
és vesszőseprűimmel. Kapható a 
karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.

ELEGANT DIVAT ajánlata. AKCIÓ: 
10-50 %! Kosztümök, blézerek, 
nadrágok, szoknyák, felsők, to-
pok, stólák, bolerók, táskák, bi-
zsuk, fehérneműk, 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 ünne-
peket kíván Czinege Lajosné.

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

Szekrények, fotelok, varrógép, 
húsdarálók (5-ös, 10-es), fér-
fi bőrcsizma (41 és 42-es mé-
ret) eladó. Tel.: 06/30-973-3637 
v. 06/30-656-2295.

Eladó dióbél, hosszú télikabát, 
öltönyök, ingek, Levis farmer, 
balon zakó, tükör (50+70) új, pi-
zsama, biblia, énekes könyv, ré-
gi könyv betegségekről, 2 db 
papírpénz, 4 db új Dunlop autó 
gumi téli sport (185/65/14). Tel.: 
06/30-995-6929.

A LÉLEK TÁPLÁLÉKA. Karácsonyig 
az Édesvíz Könyvkiadó ked-
vezményes könyvvására min-
den csütörtökön, szombaton 
a Piaccsarnokban 8-12 óráig. 
Szeretettel várom vásárolóimat 
és kívánok békés karácsonyt, és 
áldásokban, egészségben gaz-
dag új évet. Legújabb könyvek: 
Feng-shui, természetgyógyá-
szat, lélekgyógyászat, ezotéria.

Eladó 3 égős gáztűzhely palack-
kal; jó állapotú kézikocsi és zárt 
zuhanykabin. Érd.: Kg., Szent L. 
u. 46.

Eladó 2 db gázpalack; F 850-es 
gázkonvektor. Érd.: Kg., Petőfi u. 
10/b. Tel.: 59/312-258.

Eladó faragott falitéka új tölgy-
fából készült, faragott zsurkocsi, 
fekvő kondipad. Tel.: 06/70-300-
9730.

Barum Polaris téli gumi új ár felé-
ért eladó. Tel.: 06/70-206-0686.

Hordozható csempekályha, 
csempekályha ajtók, műanyag 
200 l-es hordó, televízió, centrifu-
ga, hűtőszekrény, Siesta kályha, 
utánfutó 3,5 q-ás, új és használt 
ajtók, ablak eladó. Tel.: 59/312-
679.

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

Állat
Kiváló külső adottságokkal ren-
delkező 15 hetes sziámi cicák el-
adók. Tel.: 06/70-397-9127.

Fehér húsjellegű hízó, idei puly-
ka, néma kacsa, leválasztott ma-
lac eladó. Vágó birkát beszámí-
tok. Tel.: 59/300-875.

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

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

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

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.

Gépjármű
160x120 utánfutó érvényes mű-
szakival, magasítóval + zárható 
áruszállító fülkével eladó. Érd.: 
Kg., Szent L. u. 46.

1300-as Lada frissen szervizelt, 
2011 márciusig műszakival, jó 
állapotban, olcsón eladó. Érd.: 
Kg., Petőfi u. 10/b. Tel.: 59/312-
258

Apróhirdetés

Az apróhirdetés 
csak 

120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

KOSÁRLABDA

VI. korcsoport fiú
Bravúrosan szerepeltek a refis 

fiúk a VI. korcsoportú diákolim-
piai selejtezőben, melyet Karca-
gon rendeztek meg. Az NB I. B 
felnőtt csapattal rendelkező Jász-
berény, illetve a Mezőtúr csapata 
ellen kellett felvenni a versenyt. A 
Lehel Gimnázium ellen remekül 
kezdtek a refis fiúk. A mérkőzés 
irányítását végig kezükben tar-
tották, és meglepően biztos győ-
zelmet arattak. A másik mérkő-
zésen a Szegedi Református Gim-
názium ellen is az első negyedben 
dőlt el a mérkőzés. Végig fegyel-
mezetten védekezve ezt a mérkő-
zést is sikerült hozni, így a me-
gyei diákolimpiai döntőbe jutot-
tak. Sajnálatos, hogy a csapatba 
egyre jobban beilleszkedő Né-
meth Gergő bokasérülést szenve-
dett, így ebben az évben játékára 
már nem számíthatunk. A mér-
kőzések szüneteiben a Reformá-
tus Gimnázium  Pom-pom lány 
csapata lépett fel. Műsorszáma-
ikkal szórakoztatták a közönsé-
get és a srácokat. Nagyon nagy si-
kert arattak.

Lehel Gimnázium – Nagykun 
Református Gimnázium 31:57 
(9-20, 15-20, 5-10, 2-7)

Béres B. (1), Domján P., Fekete 
T. (9), Gyökeres I., Kovács M. (22), 
Kovács Zs. (11/3), Nagy P. (4), Né-
meth G. (2), Szepesi B. (4).

Nagykun Református Gim-
názium – Szegedi Református 
Gimnázium 78:42 (21-7, 19-15, 
10-12, 18-8)

Béres B., Domján P. (2), Fekete 
T. (7), Gyökeres I. (2), Kovács M. 
(23), Kovács Zs. (22/6), Nagy P. 
(6), Németh G. (6), Szepesi B. (2). 
Edző: Őrlős Zoltán

V. korcsoport leány
Túlzott reményeink nem lehet-

tek, hisz játékosaink még fiata-
lok ebben a korcsoportban. Még-
is Kunszentmárton ellen majd-
nem sikerült a bravúr, végül szo-
ros küzdelemben alulmaradtunk.

Szegedi Református Gimná-
zium - Nagykun Református 
Gimnázium 57:7 (32-2, 25-5)

Agócs Sz., Bérczi D. (1), Hodos 
D., Balajti E. (2), Bodnár V., Sza-
bó D., Nagy V., Hamar K., Hér-
mán F. Nagy T., Házi M. (2).

Kunszentmárton – Nagykun 
Református Gimnázium 45:42 
(8-8, 9-12, 14-15, 14-7)

Agócs Sz., Bérczi D. (9), Hodos 
D., Balajti E. (6), Bodnár V.(2), 
Szabó D. (6), Nagy V., Hamar 
K., Hérmán F. Nagy T., Házi M. 
(15/3). Edző: Őrlős Zoltán

Amatőr Megyei 
Középiskolás Bajnokság
Szolnokon vendégszerepeltek a 

refis lányok. Az erős ellenfelek el-
len csak tisztes helytállásban bíz-
hattunk. A Mezőtúr ellen még jó 
küzdöttek a lányok, remek mér-
kőzést vívtak egymással. Sajnos 
a Szolnok ellen  a fáradtság mi-
att szétesett a játékunk, s kevésé 
jó meccset játszottunk.

Mezőtúr Szegedi „A” – Kar-
cag Nagykun „A” 54:30 (14-8, 
15-6, 12-8, 13-8)

Házi M. (2), Balajti E. (2), Orosz 
G (2), Szabó D., Kovács L. (4), Ch-
rappán R. (18), Varga D. (2).

Szolnoki VSI – Karcag Nagy-
kun „A”

Házi M. (4), Balajti E., Orosz G 
(4), Szabó D.(2), Kovács L. (2), Ch-
rappán R. (17/3), Varga D. Edző: 
Őrlős Zoltán

Megyei Diákolimpia Selejtezők

A karcagi karate és thai 
boksz szakosztály Bucsán, a 
közösségi házban tartotta év-
záró értékelését az elmúlt ver-
seny időszakáról. A beszámo-
lón megjelentek a szakosz-
tály versenyzői, hozzátartozói, 
szurkolók, barátok és a szak-
osztály szponzorai is. Az el-
nökségi asztalnál helyet fog-
lalt Shiáh Borza József 6 da-
nos mester a Szövetség kép-
viseletében, Szepesi Tibor a 
KSE ügyvezetője, Fenyődi At-
tila Bucsa alpolgármestere. A 
megjelenteket Gyarmati Im-
re, a szakosztály vezető edző-
je köszöntötte, majd értékelte a 
versenyzők éves teljesítményét. 
Külön kiemelte és ajándékot 
nyújtott át az alábbi verseny-
zőknek: ifj. Gyarmati Imre, 
Raczkó Viktória, Raczkó Dá-
niel, Lép Dániel, Kozák János, 
Kemény Anett, Dobák László, 

Bene László, Szabó Patrik, Sza-
bó Klaudia, Balogh Dóra, Var-
ga Gábor, Lakatos Lili, Lakatos 
Gyula, Bartha Péter, Szűcs Ti-
bor, Bakos János és Kiss Lász-
ló. A vezető edző továbbra is 
reméli, hogy az egymásért való 
tenni akarás és a tolerancia jel-
lemzi a szakosztály versenyző-
it. Szepesi Tibor hozzászólásá-
ban külön megemlítette, hogy 
olyan karate csapat jött lét-
re Karcagon, Bucsán és Kisuj-
szálláson, amely rendkívül 
eredményesen szerepel. Shiáh 
Borza József külön köszöntöt-
te Gyarmati Imre eredményes 
edzői munkáját, hogy a szak-
osztály ilyen messzire jutott. A 
zárszó után kulturális műsort 
és thai boksz bemutatót láthat-
tak a megjelentek. Hangulatos 
vacsorával és eszmecserékkel 
ért véget a rendezvény.

B. I.  

Karate és thai boksz szakosztály 
évadzáró rendezvénye

Kedves olvasóink, hirdetőink!
Az idei utolsó lapszámunkat olvassák. Kö-

vetkező megjelenésünk 2010. január 8. pén-
tek.

Szerkesztőségünk 2009. december 21. - 
2010. január 4-ig zárva lesz. Hirdetésüket 
legközelebb január 4-én adhatják fel.
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Moziműsor
December 19. 

szombat
 Az időutazó 

felesége
 Feliratos amerikai 

romantikus dráma
December 22. kedd
 2012
 Amerikai-kanadai 

filmdráma
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2009. december 18-21. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub tanácsadó műsora
18.40  Netvilág
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor polgár-

mester
 Karcagi hírek
 - Elment az utolsó kispiros. De nem 

végleg.
 - Karácsonyi készülődés
 - Matek verseny a Kovátsban
 Háttér
 Vendég: Nyíri Lászlóné
20.10  Nagykun Polgári Kör
 Venégek: Az Echo Tv vezetői

2009. december 24. csütörtök és 26. 
szombat

15.00  Műsorajánló
15.05  Gyermekkarácsony
16.05  A Vadon szava - családi film (12)
17.30  Szuperhekus Kutyabőrben
19.05  Nagykunsági Krónika. Városi közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály országgyűlési 

képviselő
 Karcagi hírek
 - kerékpár adomány
 - új munkaügyi központ
 - hüllő kiállítás
 Háttér
 Vendég: Fazekas Irén, téma: kará-

csony
20.20  Karácsony - családi film (12)
22.00  Karácsonyi zene

 2009. december 25. péntek és 27. va-
sárnap

15.00  Műsorajánló
15.05  Zeneiskolások hangversenye
16.00  Műsorajánló

16.05  Nagykunsági Krónika. Városi közéle-
ti magazin

 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
17.20  9 és fél ninja - vígjáték
18.40  Zeneiskolások hangversenye
19.40  Tökös ötös - vígjáték

 2009. december 28. hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Éjféli mise
19.05  Nagykunsági Krónika. Városi közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.20  A Varró szalagavatója

2009. december 29. kedd
18.00  Műsorajánló
18.05  A Varró szalagavatója
19.05  Nagykunsági Krónika. Városi közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor Karcag 

város polgármestere
 Karcagi hírek
 Háttér
20.20  Éjféli mise

2009. december 31. - ismétlés január 01.
15.00  Salamon király kincse 1-2.
17.30   Telihold gimi
19.05   Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések:
 Vendég: Szarka Lászlóné
 Karcagi Hírek
 Háttér
 Téma: Év végi interjú Karcag város 

rendőrkapitányával
20.20   Tökös ötös - vígjáték
22.00   Hercules 1-2 - amerikai film

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

December 9. Egy második 
és egy nyolcadik emeleti la-
kásban betörők jártak, mi-
után zárkifúrás módszerét 
használva jutottak be mind-
két helyre. Az ismeretlen tet-
tesek kutattak, majd lapoto-
pokat, mobiltelefonokat, digi-
tális fényképezőgépet, video 
kamerát, táskákat és pénzt 
zsákmányoltak. A sértettek 
kára lopással és rongálással 
összesen 550.000 forint. 

December 14. Alig egy óra 
alatt 5 gépkocsi feltörésről és 
4 lakásbetörésről érkezett be-
jelentés a rendőrkapitányság-
ra. A Szt. István sgt harma-
dik és negyedik emeleti laká-

sainak ajtaját rúgta be az el-
követő, akit gyorsan elfogtak 
a rendőrök. A fiatalkorú fiú 
ellen többszörös körözés volt 
érvényben más bűncselekmé-
nyek elkövetése miatt is ke-
resték, ezért előállítását kö-
vetően előzetes letartózta-
tásba került. A betörésből és 
gépkocsi feltörésből szárma-
zó tárgyak egy részét megta-
lálták és lefoglalták. 

December 16. A Stihl szak-
üzletből csaknem egy tucat 
motoros fűrészt vitt el egy 
betörő. A fűrészek közt volt 
javításra leadott és új készü-
lék is. A lopással okozott kár 
több mint 1 millió Ft.

Anyakönyv
Házasságkötés

2009. december 12.
Bakó Katalin – Tóth József
Kovács Erika Julianna – Né-
meth András Ignác

Születés
Csőreg Zsuzsanna – Dékány 
Zsolt
Kg., Vörösmarty utca 21. 
 Zsolt
Kálmán Ibolya Rita – Szap-
panos Zoltán
Kg., Rét utca 8.  Richárd

Halálozás
Erős András
 Kg., Iskola utca 16. (1924.)
Fekete Antal
 Karcag (1927.)

A 2009-es kiemelkedő évet 
– a konstrukció 50. szüle-
tésnapja – a tavaszi Old Ti-
me Expo budapesti kiállítá-
sával kezdték – amint azt Ki-
rály Ferenctől megtudtuk. A 
BHC Mini Cooper 1071 S tí-
pusú autót tizenegyen rak-
ták össze két nap alatt. A né-
zőközönség szeme előtt indít-
ható állapotba kellett hozni 
az Old English White alap-
színű HK 1-es szériájú Mi-
nit. Az osztrák Michael Hu-
ezda – mint tulajdonos – in-
dította be a nagy csarnokban 
a motort. Ezenkívül 30 Mini 
állt még mellette a bemutató 
téren. A hagyományos Al-Fe-
renc nap az idén Kisújszállás 
és Kenderes helyszínnel lett 
megtartva. Az éves találkozó 
Dávod-Baján volt a halászlé 
főző versennyel párhuzamo-
san megtartva. A nyári sze-

zon szenzációja volt az ang-
liai Nemzetközi Mini Világ-
találkozó megszervezése. Az 
egykori gyár melletti dimbes-
dombos vidéken végeláthatat-
lan sorokban csak Miniket és 
sátrakat lehetett látni. Talán a 
2012-es évben lehetséges lesz 
Magyarországon megrendez-
ni a világtalálkozót. A több 
kis regionális találkozó mel-
lett a szolnoki veterán alkat-
rész börze meghívottjai vol-
tak. 30 Mini autó kavalkád-
ja jelezte az eseményt. Évad-
zárójukat Tahitótfaluban 
rendezték meg a közeli Mi-
nis emlékhely megkoszorú-
zása mellett. A 2010-es évet 
hivatalosan Tiszaörs-fürdőn 
kezdik és közben útba ejtve 
a Hortobágyot és a Kunma-
daras repteret is egy slalom 
gyorsulási verseny erejéig. 

B. I.   

December 18. péntek
Berek – Kiss A. úti

December 19. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti 
December 20. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
December 21. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 22. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 23. szerda
 Berek – Kiss A. úti
December 24. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
December 25. péntek
 Berek – Kiss A. úti
December 26. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
December 28. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 29. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 30. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 31. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Január 1. péntek
 Berek – Kiss A. úti
 18 órától Kígyó – Horváth F. úti
Január 2. szombat
 Kígyó – Horváth. F. úti 8-18 órá-

ig
 18 órától Betánia – Széchenyi 

sgt.
Január 3. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári 
ügyelet

16

12

A Mini autó 50 éve

Megrendezésre került a VI. 
korcsoport fiú röplabda di-
ákolimpia megyei döntője az 
igazolt versenyzők számá-
ra. A megyei döntőt területi 
mérkőzés előzte meg, ezen a 
karcagi refisek a kisújszállási 
Móriczot ütötték el a továb-
bi küzdelmektől, és így a me-
gyei döntőbe jutottak.

A megyei döntőben decem-
ber 14-én három csapat ver-
senyzett a me-
gyei bajnoki 
címért: a házi-
gazda Szolno-
ki Gépipari, az 
abszolút favo-
rit Kunhegyes, 
valamint a 
Karcagi Nagy-
kun Reformá-
tus Gimnázi-
um csapata. A 
megyei 1. he-
lyezett csapat 
Kunhegyes lett, kvalifikál-
ta magát az országos elődön-
tőre, míg a 2. helyezett Kar-
cagi Református Gimnázium 
selejtező mérkőzést játszhat 
az országos elődöntőbe való 
bekerülésért, vagy szerencsés 
esetben automatikusan az or-
szágos elődöntőbe jut. Re-
méljük, ez utóbbi érinti majd 
a karcagi röplabdásokat. Az 
ezüstérem azért is kiemelke-
dő, mert a karcagi csapat tel-
jesen amatőr, egyetlen igazolt 
játékosa sincs, mégis az iga-
zolt versenyzők mezőnyében 
ért el nagyon jó eredményt.

Eredmények:

Területi mérkőzés:
Kisújszállás Móricz - Kar-

cagi Nagykun Református 
Gimnázium 0:3 (12-25, 14-
15-17-25)

Megyei döntő:
Karcagi Nagykun Re-

formátus Gimn.- Gépipa-
ri Szolnok 3:1 (25-17, 24-26, 
25-23, 25-21)

Kunhegyes Nagy László 
Szakiskola - Karcag Refor-

mátus Gimn. 3:1 (25-14, 25-
15, 22-25, 25-18)

Kunhegyes - Gépipari 
Szolnok 3:0 (25-14, 25-15, 
25-18).

A megyei ezüstérmes csa-
pat tagjai: Kun Csaba, Budai 
Csaba, Saska Viktor, Nagy 
Attila, Halász Richárd, Osz-
lánczi Máté, Csináth Ádám, 
Gyökeres Árpád, Futó Tamás. 
Edző: Major János.

Az elért eredményhez gra-
tulálunk, és jó versenyzést kí-
vánunk december végén az 
olaszországi nemzetközi tor-
nán! 

Major  

Fiú röplabda
Megyei ezüstérmes a Refi a profik között


