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Pusztai krónika – 2009
A Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, hál’ Istennek a karcagi határban is
érdekelt, több itteni védett
természeti érték felügyeletét és gondozását is ellátja.
Ezért is alakulhatott ki az a
gyakorlat már jó ideje, hogy
év közben több apróbb híradás mellett az év végén egy
nagyobb terjedelmű tájékoztató összefoglalást is készítünk, különös tekintettel a
helyi vagy környékbeli eseményekre.
Kapocsi Istvánnal, az őrszolgálat vezetőjével még de-

Karcag környékén, de a Hortobágy távolabbi területein is
kiemelt figyelmet fordítottunk
a halászati és horgászati tevékenység ellenőrzésére. Ennek
a munkának volt olyan eseménye is, amikor jogerős bírósági határozat birtokában egy
engedély nélkül épített halászkunyhót bontottunk le. Év végére – elmondhatjuk – jelentős javulást értünk el. Karcag
határában a Hortobágy folyón
kívül a Németéri főcsatornán,
a II. számú belvízcsatornán és
a Kecskeri víztározón volt kiemelt ellenőrzés. Itt viszonylag kisebb számban tapasztal-

cemberben beszélgettünk.
- Az őrszolgálat szempontjából kiemelkedő feladat az őrzés és – gondolom – a megelőzés. 2009-ben mi adta a legtöbb munkát?
- Vannak olyan vízterek
a területünkön, mint például a Hortobágy folyó és mellékágai, amelyeken az orvhalászat és az orvhorgászat nagyon elharapódzott. Ezért

tunk jogsértéseket. Meg kell
viszont említenem egy ezzel
kapcsolatos megfigyelésünket, mégpedig, hogy nagyon
jellemző a szemetelés és a szemetes horgászhely. Még az engedéllyel rendelkező „igazolt”
horgászok is megfeledkeznek a szemét összeszedéséről.
Azt hiszem alapvető elvárás,
hogy a kivitt csomagolóanyagot haza is visszük. Ezt az ese-

Adventi
zarándoklat
Több, mint hatvanan vettek részt azon a bereki római katolikus templomtól
induló és a karcagi Szent
István templomig tartó
zarándoklaton, amellyel a
karácsony valódi ünnepére, Jézus születésére figyelmeztettek a résztvevők.

tek többségében sajnos nem
teszik meg. Ha valaki megnézi az élővizeket, elképed azon,
mennyi műanyag palackot és
egyéb műanyag szemetet lát
a vízen úszni, vagy a nádasok
tövén himbálózni.
- Országosan óriási gondot,
óriási összegű kárt okoznak az
illegális fakitermelések. A Hortobágyi Nemzeti Parkban vannak-e ilyen jelenségek?
- A Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság (területén és)
vagyonkezelésben
összesen
5.700 ha erdő van. Az erdőknek a folyamatos ellenőrzése a
mi feladatunk, és ez egész éves
elfoglaltságot ad, hiszen a falopás már régen nem idényjellegű probléma. Bármely évszakban elfordulhat, és nem
is kisértékű, hanem sokszor
nagy értékben ellopott fatömegről van szó. A nemzeti
park területén még egy olyan
eset volt, amikor úgyszólván
„ipari mennyiségben” ellopott fa miatt kellett intézkednünk, és ezt az ügyet bűncselekmény miatt át is adtuk a
rendőrségnek. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területén viszont már a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóságnak
is óriási gazdasági hátrányt
okozó lopások történnek. Itt,
a munkatársaink számításai
szerint 2009-ben 28 millió forint összegű kárt okoztak a fatolvajok. Ilyenkor mondhatják, mit csinálunk mi? Hát
mi mindent megteszünk, de

Folytatás a 4. oldalon

Új épületben a Munkaügyi
Központ kirendeltsége
Forgalmas helyen, az egyik
városi főút mellett lévén, sokan akaratlanul is végig követhették a munkaügyi központ
kirendeltsége új épületének
születését, a régi ház tavaly
ilyenkor kezdődő lebontásától
a hivatal őszi visszaköltözéséig. Aki pedig most végig néz a
Madarasi útnak ezen a szakaszán, láthatja, az útnak városképi szempontból legalább akkora előnyére válik az új iro-

reit. Dr. Fazekas Sándor köszöntőjében kiemelte a munkaügyi központok megnövekedett szerepét, hiszen míg
2000 körül 7-8 % volt a munkanélküliség, „most ennek a
duplája”. Az elkövetkező időszak feladata lesz, hogy megfelelő gazdaságpolitikával lejjebb szorítsák a munkanélküliek számát, a munkanélküliség arányát. Varga Mihály
országgyűlési képviselő szin-

daház, mint a benne helyet
foglaló intézménynek.
A 2009. december 17-én
délelőtt lezajlott ünnepélyes átadáson Miskó Istvánné, az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
főigazgatója, valamint Domokos Gyula kirendeltségvezető, mint házigazdák üdvözölték a meghívottakat, dr.
Herczog László szociális és
munkaügyi minisztert, Fejér
Andort, a Megyei Közgyűlés elnökét, Varga Mihály országgyűlési képviselőt, dr. Fazekas Sándor polgármestert,
a kistérség településeinek vezetőit, munkaügyi szakembe-

tén a következő időszak feladatairól szólt, melyben fontos szerep vár a munkaügyi
központokra, tekintve, hogy
az Észak-Alföldi Régió munkanélküliség szempontjából
kiemelt régiója Magyarországnak. Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter az összefogásról, a feladatok koordinálásáról, a
munkaügyi központokra háruló feladatokró, és a felnőtt
képzések fontosságáról szólt.
A nemzeti színű szalag átvágása után a vendégek megtekintették a 21. század elvárásait biztosító épületet.
Elek György

Felújítás alatt a múzeum
Miután 1968-ban az egykori
kórház elköltözött a belvárosból, az épületet a Györffy István Nagykun Múzeum örökölte meg. Ezután feltehetően
egy kisebb felújításon esett át
az impozáns kúria, majd évtizedekig sem külső, sem pedig belső renovációra nem került sor.
A múzeum komolyabb
külső tatarozása és festése
1998-ban valósulhatott meg,
ugyanakkor a pincét is rendbe
tették. Először új téglaburkolattal látták el, majd kifestették, végül néhány éve egy párátlanító berendezést is felszereltek a korábban dohos és vizes épületrészben.
Most újabb, több hónapos munkálatok kezdődnek

az öreg falak között, ugyanis egy pályázatnak köszönhetően az épület belső részének
teljes felújítása is megvalósulhat. Ezzel együtt nem csak a
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www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!
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Közéleti szilánkok

KRESZ módosítás 2010. január 01-től

Sorok a
„Napló”-ból

A teljesség igénye nélkül néhány fontos változás

Az idén lesz Márai Sándor nagy
magyar író születésének 110. évfordulója. (Talán éppen a születése
napján tartják meg az országgyűlési
választások első fordulóját.) Márai a
világháború után emigrációba kényszerült, budai lakása teljesen elpusztult, és előre látta, milyen lesz a bolsevik kultúrpolitika. Bejárta Európát,
majd az Államokban, San Diegoban telepedett le. Minden műfajban
maradandót alkotott. Kora ifjúságától kezdve naplót vezetett. Később
összegyűjtötte naplójegyzeteit és
sajtó alá rendezte. Itthon csak 1989
után adták ki. Nemrég föllapoztam,
kíváncsi voltam, mit írt 50, 60, 70 évvel ezelőtt év végi, év eleji jegyzeteiben. 1952-ben veti papírra: „…Nem
igaz, hogy a bolsevisták >> alkotnak
és erősek<<. Az igazság, hogy a bolsevisták közel 40 esztendeje bizonyos nyugati érdekkörök romlottságából és profitéhségéből erősödtek.
Ahogy Ludendorff leplombált vagonokban hazaküldte nekik Lenint és
társait, úgy küldte évtizedeken át a
Nyugat a bolsevistáknak a szakembereket, a nyersanyagokat, a gépeket. A Nyugat tevékeny segítsége
nélkül ez a rozoga, kegyetlen, nem
emberszabású rendszer soha nem
lehetett volna olyan hatalom, mint
amilyen ma.” Azt hiszem pontosan
látta – mint ’56-ban is (amikor New
Yorkban tartózkodott ) - ebben a néhány sorban: „..A kommunisták minden pillanatban hajlandók feláldozni a kommunistákat, ha ezen az áron
megmenthetnek és prolongálhatnak
egy világcsalást: a Kommunizmust.”
Október 23-án csupán egy mondatot írt naplójába: ”Isten malmai gyorsan őrölnek”. Később pedig megírta
nagy versét – talán a forradalomról,
a legszebb és legmegrázóbb verset:
a „Mennyből az angyal”-t.
Nem nélkülözi az iróniát és a fanyar humort sem néhány sora: „ A
>>Szózat<<-ot újra kell írni. Még így
tanultuk: >>A nagyvilágon e kívül
nincsen számodra hely…<< De a
valóság ez: a nagyvilágon kívül nincsen számunkra hely. Az >>e<< betűt el lehet hagyni.”
1948 januárjában ezt jegyzi föl: ”A
magyar nyelv pontos, analitikus. Az
>>ellenfél<< kevesebb és vacakabb,
mint az >>ellenség<<. Az >>ellenfél<< valaminek a fele, silány. Az
>>ellenség<< : teljesség.”
Hatvan évvel ezelőtt, 1951-ben
pedig: „ A tömegproletáriátus új vallásokat teremt, amelyek már az államot szolgálják, s ugyanakkor kialakul az államon belül a katonai bandák rendszere. Ez ma világtünet.
#
Ellenfeleinket soha nem lehet
meggyőzni, kik és mifélék vagyunk –
eredményesebb nagy következetességgel megvárni a pillanatot, amikor
ellenfeleinkről kiderül, kik és mifélék
ők a valóságban.„
- ács -

Módosulnak a KRESZ járművekkel kapcsolatos alapfogalmak:
Kerékpár: egy vagy két személy emberi ereje, illetőleg legfeljebb 300 W teljesítményű motor hajtja
Quad: műszaki paraméterei
alapján lehet könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, vagy
négykerekű motorkerékpár.
Mopedautó: könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, zárt
utastérrel több személy szállítására kialakítva, kormánykerékkel és a gépkocsiban szokásos kezelőszervekkel felszerelve.
Rendszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos rendelkezés:
A rendszámtáblák meglétét és
állapotát a telephelyről történő
elinduláskor ellenőrizni kell, melyeket a felszerelésre kijelölt helyen kell tartani. Mindezekkel a
cél a szabálykövetésre történő rászorítása a járművezetőknek, hiszen az azonosíthatóság így szabálykövetésre sarkalja a járművezetőket.
Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet főútvonalon tárolni tilos, mellékútvonalon a
korábbi 30 nap helyett pedig csak
10 napig tárolható a jármű.
Vasúti átjáró:
Megszűnik a korábbi lakott területen belüli 30 km/h ill. lakott
területen kívül a 40 km/h sebességkorlátozás. Általános megfogalmazás lesz, amely a fokozott
óvatossággal történő megközelítést jelenti. Természetesen kihelyezhető sebességkorlátozó jelzőtábla a vasúti átjárót előjelző táblával egy helyen, így ez esetben a
vasúti átjáróig legfeljebb ezzel a
sebességgel lehet megközelíteni.
Közúti jelzőtáblák körében is
történik módosítás, újítás:
Ilyen például kerékpárosok számára fenntartott várakozóhely, vagy az új útburkolati jel (dupla halszálka kerékpárral) amely azt is jelzi, fokozottan számolni kell kerékpárosok
közlekedésével.
A közúti jelzőtáblák sárga vagy
fényvisszaverő sárga háttéren is
elhelyezhetőek. Cél, hogy különböző fényviszonyok és időjárási
körülmények során is jól láthatóak legyenek a jelzőtáblák.
Kiegészítő tábla jelezheti, hogy
a sebességkorlátozás csak bizonyos időjárási körülmények esetén (hó, eső) vagy bizonyos járműkategóriára, esetleg időszakra vonatkozik.
Szintén kiegészítő tábla engedélyezheti, hogy az egyirányú
forgalmi úton az autóbuszok és
a kerékpárok a megjelölt iránnyal szemben is közlekedhessenek. A kerékpárosok ezt az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek

hiányában az úttest jobb széléhez
Gyermekek védelmében törtéhúzódva, vagy az autóbuszok részére kijelölt irányban az általuk nő változások:
Iskolabusz esetén (buszon eligénybe vehető buszsávban tehehelyezett tábla jelzi) a gépjármű
tik meg.
megközelítése és a mellette történő elhaladás fokozott óvatosságKerékpárosok közlekedése:
A kerékpárosok közlekedését gal, mérsékelt sebességgel törsegíti az a szabály is, amely lehe- ténhet.
Mopedautóra is kiterjesztővé teszi útkereszteződésben,
útszűkületnél, vasúti átjárónál, ti a gyermekbiztonsági rendszerha a járműveknek forgalmi ok- ben történő rögzítést 150 cm- nél
ból meg kell állni a kerékpárral alacsonyabb gyermek esetében.
előre lehessen - kizárólag jobb- Új elemként jelenik meg, hogy a
ról - haladni az álló járművek gyermeket a gyermekbiztonsági
mellett, ha elegendő hely áll ren- rendszerhez tartozó hevederekdelkezésre. Motorkerékpárral il- kel pántokkal rögzíteni kell.
letve segédmotor kerékpárral
a sorok között is megtehető az
Motorkerékpárosokra vonatelőrehaladás a fentebb írt feltéte- kozó szabályok:
lek esetén.
Motorkerékpár utasa a saját
bukósisak viseléséért felelős.
A járdán történő megállás
Három vagy négykerekű sekapcsán a mozgáskorlátozott sze- gédmotoros kerékpárral személyt szállító járművön és a be- mélyt szállítani akkor szabad,
tegszállító járművön kívül a ke- ha a jármű vezetője a 17. életévét
rékpár, a kétkerekű segédmo- betöltötte. A személyszállítás titoros kerékpár és a kétkerekű lalma tehát csak a kétkerekű semotorkerékpár a tiltó jelzések gédmotoros kerékpárokra korláellenére is megállhat, feltétel, tozódik.
hogy legfeljebb a járda felét foglalja el és legalább 1,5 méter
Rendőrség és polgárőrség tevémaradjon szabadon.
kenységre vonatkozó szabály:
A rendőrség tehermentesítése
A kerékpárral lakott terüle- kapcsán a forgalom irányítására
ten belül legfeljebb 40 km/h se- jogosultak körét a polgárőrökre
bességet határoz meg. Lakott te- is kiterjeszti a közúti közlekedési
rületen kívül fejvédő bukósisak baleset helyszínén és az óvodák
viselése esetén és utas nélkül a iskolák környékén.
megengedett legnagyobb sebesKözúti forgalom ellenőrzéséget 50 km/h –ban maximálja. se során az ellenőrzést végző jármű, amelyben a berendezés üzeSisak nélkül 40 km/h.
A kerékpár közlekedésével mel, a járműforgalom elöl elzárt
kapcsolatosan az utas szállítá- területen, továbbá a közút azon
sára vonatkozó szabályok vál- részén is elhelyezhető, ahol a jártoznak akként, hogy a kétkere- művek megállása vagy várakozákű kerékpáron 16 életévet betöl- sa tilos. Ezáltal egyértelművé vátött személy – ez korábban 18 lik, hogy sebességellenőrzés pld.
év volt – 10 évnél nem idősebb forgalom elől elzárt területen is
utast szállíthat a kerékpár pót- végezhető.
ülésén. Kettőnél több kerekű keA 289/2009. (XII. 18.) Korm.
rékpár esetében 17 évet betöltött
személy szállíthat kerékpárt nem rendelet 2010. január 1-i hatállyal módosítja a közúti közlehajtó utast.
kedés szabályairól szóló 1/1975.
(II.15) KPM-BM együttes rendeSebességhatárok:
A korábbi 2500kg helyett - ös- letet (KRESZ).
Mintegy 60 pontban történt
szhangban a 35/2000 BM. rendelet rendelkezéseivel - a határt módosítás alapvető célja a közúti
a 3500kg megengedett legna- forgalom biztonságának javítágyobb tömeg jelenti majd. Ez a sa, a közúton közlekedő gyalogo„B” kategóriás vezetői engedél- sokra, járművezetőkre vonatkozó
lyel vezethető járművek körének szabályok megfogalmazásának
egyik feltétele. Segédmotoros ke- pontosítása vagy kiegészítése, serékpárra legfeljebb 40 km/h se- gítve ezzel az érintettek jogkövető magatartását és az ellenőrzési
bességet határoz meg
tevékenységet.
Leállósávon történő haladás:
A teljes módosítás megA leállósávon haladhatnak az
útfenntartó, tisztítást végző jár- található a Magyar Közművek, forgalmat ellenőrző jár- löny 2009. évi 185. számában
művek, műszaki elhárítást vég- www.kozlonyok.hu/nkonliző járművek, a megkülönböztető ne/MKPDF/hiteles/mk09185.
jelzést működtető járművek, va- pdf
lamint a forgalmi sávokban foVárosi Baleset-megelőzési
lyamatosan haladó járművek köBizottság
zé besorolni kívánó járművek.

HÍREK
EMLÉKEZÉS A DONI
KATASZTRÓFA
ÁLDOZATAIRA
2010. január 10-én (vasárnap) 10 órától a református templomban istentisztelet,
majd mécsesgyújtás a II. világháború áldozatainak emlékművénél.

Tájékoztató
2010. január 15-én pénteken 8-9 óráig dr. Vadai Ágnes
országgyűlési képviselő személyes fogadóórát tart Karcagon a Pártok Házában (Kossuth tér 14. emelet).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
MSZP vezetősége
Karcag

Meghívó
éves beszámoló közgyűlésre
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület éves beszámoló
közgyűlését 2010. január 15én 15:00 órakor az ESSEN
Kft. (Karcag, Varró út 1.) éttermében tarja, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Vezetőség
A „Karcagi Ipartestületért”
Alapítvány nevében Boldog
Új Évet kívánunk minden
karcagi lakosnak és tisztelettel köszönjük az önök által
felajánlott adó 1 %-át.
Tisztelettel:
Kurucz István
Kuratórium elnöke

Pályaválasztási - és
munkavállalási
tanácsadás a Karcagi
Ifjúsági Házban
Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezésedet az alábbi napokon:
2010. január 8.
2010. január 15.
2010. január 22.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok
A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!
A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu
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Új nyílászárók
A Szociális Otthon Zöldfa úti telephelyét 1978 decemberében adták át, s a legelső lakók már a frissen elkészült épületben ünnepelhették a karácsonyt. Az eltelt
harmincegy év alatt a száz férőhelyes, emeletes épület ajtói, ablakai megkoptak, s bizony már nem volt szokatlan
a bezárt ablaknál is lebegő
függöny, vagy az épületen át-

tó cseréjét, az azokhoz tartozó ablakok hőszigetelő üveggel való ellátását és festését,
valamint az épület északi és
déli homlokzatának részleges felújítását végezték el. A
munka ünnepélyes átadására a város és a kistérség vezetőinek jelenlétében került sor
2009. december 16-án. Mint a
munkát értékelő dr. Fazekas
Sándor polgármester kifejtet-

járó északi szél. Ennek megszüntetésére, a nyílászárók
cseréjére nyújtott be pályázatot a Szociális és Gazdasági Minisztériumhoz az intézmény fenntartója, a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás.
A pályázaton nyerték el azt a
12 millió forintot, amelyből
a nyár folyamán 28 erkélyaj-

te: „Ez az összeg más, milliárdos beruházásokhoz képest
elenyésző összegnek tűnik,
de az itt lakóknak mégsem
mindegy milyen a nyílászárók állapota. Tehát ez a 12
millió forint nagyon jól jött.
Mindenképpen jelentős felújítás történt meg belőle.”
Elek György

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
Karcagon a Déryné Művelődési Központban
2010. január 17-én (vasárnap) 14:30 órakor

„MESSZE VAN A KICSI FALUM…”
A műsorban fellépnek:

A változás reménye
Az első enyhe januári napok után hidegebb, zordabb
arcát mutatja az új év. Hótakaró fedi az országot, s ilyenkor nehéz elhinni, hogy éghajlatváltozás lesz az emberiség elkövetkező éveinek legnagyobb problémája. Igaz, a
klímakérdés csak a tünet, ami civilizációnk
beteg állapotára utal,
és a mélyebb okokkal
kevesebbet
foglalkozunk, úgymint a természet kizsákmányolás és pusztítás kiterjedése, állatfajok eltűnése, az emberi boldogság
középpontjába állított
pénz- és élvezethajszolás, a „gyorsan, sokat, olcsón” filozófiájának hitet, reményt és
jövőt felélő nihilizmusa. Erről a koppenhágai
csúcstalálkozón is csak
szavak szintjén, felületesen szóltak a nagyhatalmak vezetői, hiszen
mélyebben leásva az
emberiség mai, hétköznapjainkat uraló eszméinek gyökeres megváltoztatásáról kellett volna beszélni. A változás pedig
csak akkor tudatosulhat, ha
ezt akarjuk és várjuk, ha erre
felkészültünk.
De maradjunk csak saját
ügyeinknél, az ország dolgainál! Az újévi fogadalmak,

vagy az egymást köszöntő
szavak között idén gyakrabban bukkant fel a változás reménye és a várakozás állapota. A köztársasági elnök köszöntő szavai is a tavasz közeledtét jelezték, mint a változás
esélyének hírnökét. Eszem-

be jut erről az egyik gazdától napokban hallott történet. Az ötvenes években, miután mindent elvittek a beszolgáltatáskor, ül a gazda és
fia a rossz dikón, nincs szinte
semmijük, se gép, se jószág,
még ennivaló is alig, mikor

NYÍLT NAP A VARRÓBAN!
2010. január 15.

Falugazdász
hírei

A vidékről érkező tanulókat és kísérőiket 8 órától
folyamatosan fogadjuk a kollégiumban.

2010. január 1-től újra
változás lesz az őstermelői igazolványok ügyintézésénél. A végleges ügykezelés kb. január 15-től lesz
érvényben, amelyet részletesen fogok közölni a termelőkkel. Az eddigi 2.200
Ft-os illetékbélyeg nem
biztos, hogy január 1-től
érvényben lesz!
A gázolaj jövedéki adó
igénylés január 15-e után
történik, aki csak tudja, elektronikusan adja le,
természetesen a hozzá való igazolások kiadása itt
történik.
Szükséges: 30 napnál
nem régebbi földhasználati lap szemle; gázolaj
számlák, mivel 2009. július 1-től változott a visszatérítés összege – szolgáltatásnál ráíratni a vásárlás
időpontját; regisztrációs
igazolás; VPID szám.

Magyarnótákkal, operett részletekkel és
táncdalokkal.

9:00 órától - általános tájékoztató a kollégium aulájában
9:30 órától - iskolai tanműhelyek megtekintése csoportokban
Nőiruha-készítő tanműhely (iskolában 18-as
szaktanterem)
Villanyszerelő tanműhely (iskola udvarán)
Kereskedő kabinet, pénztárgép szaktanterem
és taniroda - Kossuth-tér (Profi mellett)
Gépész tanműhely - Kossuth-tér (Profi mellett)
Faipari alapozó műhely - Kossuth-tér (Profi
mellett)
9:30 órától üzemlátogatás a SZIMMETRIA Kft. és LABONCFA Kft. vállalatoknál (autóbusz indul a
kollégium parkolójából 10 órakor)
9:30-órától YTONG falazó bemutató
10:00 órától bemutató órák:
Projekt foglalkozás
Természetismeret óra
Angol óra
Testnevelés óra
Interaktív tábla bemutató

Érdeklődni: a Déryné Művelődési Központban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Várunk minden iskolánk iránt érdeklődő
tanulót!

DÖMSÖDI FARKAS BÁLINT és
Menyhárt Marika

megszólal a fiú: Édesapám,
én elmegyek Pestre, ott hátha
könnyebben boldogulok. Az
apja ránéz, majd lassan, kissé
csodálkozó arccal azt mondja: Bírd ki fiam! Hát most
mennél el? Nemsoká tavasz!
A történet állítólag az egyeki határban esett
meg, igaz, vagy
sem, nem tudom, de
nem is ez a lényeg.
A lényeg a reményben, az új esztendő,
a tavasz, a változás
esélyében van. Ha
hiszünk a világ jobbíthatóságában, abban, hogy jobb tud
lenni az ember, ha
bízunk abban, hogy
a dolgainkat meghatározó döntések
– amiket javarészt
emberek
hoznak
– jobbak lehetnek,
akkor 2010 valóban
sorsfordító év lehet.
Olyan, amit évek
múltán egyéni életünkben, és a magyar nemzet sorsában is határkőként
emlegethetünk. Talán ezt jelentette az újévi köszöntőkben sokszor hallott „reményteljes” szó. Reméljük!
Kívánok minden Hírmondó olvasónak boldog új esztendőt!
Varga Mihály

Szőke Sándorné
falugazdász
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Pusztai krónika – 2009
Folytatás az 1. oldalról

a magyarországi joggyakorlat olyan, hogy ezekkel az esetekkel nem tudunk mit kezdeni. A falopást általában a
magyar társadalom perifériáján élő emberek végzik, akiken a kárt, a lopás ellenértékét nem lehet behajtani. A mi
esetünkben a fa lefoglalásával
a kár természetesen nem térül meg, mert élőhelyek mennek tönkre, másrészt viszont
a Tisza árterében lévő erdők
a gátak védelmében is szerepet játszanak – például egy jeges ár esetében. Tehát azok,
akik elvtelenül lopják, pusztítják ezeket az erdőket, azok a
közveszély okozás bűncselekményét is megvalósítják. Nagyon-nagyon komolyan kellene már venni ezt a dolgot, és
keményen fellépni ellene, mert
nem egyszerű megélhetési bűnözésről van szó, hanem arról, hogy a létminimum alatt
élő emberekkel lopatják el
nagy mennyiségben a fát, ami
aztán valamilyen módon legálisan kerül be a kereskedelembe. Ez okozza az igazán nagy
problémát. És itt a rendőrség,
a természetvédelmi őrszolgálat, a vízirendészeti kapitányság jelenléte, járőrözése sem
ér semmit jelenleg.
- Amivel esztendőnként meg
kell még küzdeni, ezek a kisebb
vagy nagyobb területen fellángoló tüzek. Amelyik nagyobb,
abból országos hírelés lesz, ami
kisebb, azt inkább csak a puszta krónikája jegyzi. Hány tűzesetük volt 2009-ben?
- Tizenkét tüzünk volt. Közülük a legtovább, 24 napon
át a Feketerét égett. Augusztus elején gyulladt fel a tűz, és
az augusztus 20-a után érkezett heves zápor oltotta el. 130
hektárnyi nádasból lett hamu
mire véget ért. Ennél szerencsésebb kimenetelű volt az augusztus 30-ai tűzeset, ami vi-

szont jóval nagyobb területen
futott végig. 24 óra alatt, mire sikerült eloltani, 800 hektár
égett le.
- A karcagi határ két, évtizedek óta kiemelten óvott madara a túzok és a székicsér, pár
éve pedig parlagi sas fészekre vigyáztak itt a nemzeti park
szakemberei. Ezeknek a madaraknak az itteni példányai nekem egy kicsit a természetvédő
munka eredményességét is igazolják. Őket mivel szerencséltette az elmúlt esztendő?
- A túzokállomány stabil,
azaz az állapota nem romlik,
de látványosan nem is javul.
Már elfoglalták az áttelelő helyeket a határ három szokott
részén. A székicsérek esetében
sajnos a nyári zivatarok ismét
kárt okoztak. A székicsérek a
földön raknak fészket, és egyegy nagyobb zivatar elveri a
tojáson ülő madarat a fészekről, a földön megálló víz vagy
beiszapolja a tojásokat, vagy a
még repülni nem tudó fiókák
ragadnak bele a sárba, ahol
aztán elpusztulnak vagy kóbor kutya, macska, róka zsákmányai lesznek. Sajnos ez történt az idén is. A parlagi sas
említésének szomorú aktualitása van. A Karcag határában költő pár tavaly megjelölt
és sikeresen kirepült fiókája
az idén mérgezetten került elő
Püspökladány határában. Elpusztult. A madármérgezés is
visszatérő probléma.
- Az elmúlt években gyakran
lehetett hallani a HNP sikeres
pályázatairól. Az ezek kapcsán
végzett munkáról több alkalommal is volt szerencsénk írni. Várható-e ilyen 2010-ben?
- A tájrehabilitációs programjaink 2009-ben a következő pályázatok előkészítésében
merültek ki. A pályázatokat
novemberben be is adtuk. Hasonló tájrehabilitációs munkákat céloztunk meg, mint amik
az előző években már megtör-

téntek, például Karcag és térségében is. Most is új program, a Hortobágy folyó ökológiai állapotának javítása szerepel a tervek között. Tavaly
(2008-ban) még tervezési fázisban volt, most, 2009 végén
azonban már konkrét eredményekkel, adatokkal rendelkezünk és a részletek kidolgozásánál tartunk.
- Miből állna a tervezett állapotjavítás?
- A vízminőség javítása
mindennek az alapja, de ehhez
az kell, hogy a nyári hónapokban is megfelelő mennyiségű
víz jusson a Hortobágy folyóba és ennek a víznek a minősége megfelelő legyen. Az a célunk még, hogy a Hortobágy
folyó partja, a nemzeti park területén mindenütt természetes
állapotú legyen. Ennek sajnos
vannak olyan akadályai vagy
kísérői is, hogy a Tisza vízzel
nagyon sok invádor, tehát agresszíven terjeszkedő, „inváziós” növénynek a magja is bekerül a Hortobágy belső területére. Ilyen például a gyalogakác.
Az Árkus nevű vízfolyásnak
a partja már szinte megközelíthetetlen a sűrű gyalogakác
bozótok miatt. De más, nem
védett területen lévő vízfolyások között példaként tudnám
említeni a Villogó csatornát
is Karcag és Kisújszállás határán. A gyalogakáccal nagyon nehéz megbirkózni, hosszú évekig tartó, következetes
munka kell ahhoz, hogy vissza tudjuk szorítani, a kiszorítása pedig teljességgel lehetetlen. Ami még a karcagi határt
érintheti: az ágotai gátőrháztól a Német sziget nevű területig vivő légkábelt szeretnénk
földkábelre cserélni. Egyébként 23 kilométer légvezeték
leszerelése szerepel a legközelebbi terveinkben.
- Jó munkát hozzá. Köszönöm a beszélgetést.
Elek György

Felújítás alatt a múzeum
Folytatás az 1. oldalról

falak és nyílászárók kapnak új
külsőt, hanem egy teljesen új,
21. századi követelményeknek
megfelelő interaktív tárlat kialakítására is lehetőség nyílik. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató elmondta, hogy
a felújítási munkák a nyár végéig tartanak, ezt követően
kerül sor az új tárlat berendezésére. Addig az intézmény a
Dózsa György út 4. szám alá,
a volt napközi épületébe költözik, ahol az adattár továbbra is kutatható lesz.
A múzeumban már lebontották a régi tárlatot, már csak

a raktárba szállításra várnak rosunk egyik legszebb épülete
az összepakolt anyagok, kiállí- igen csak rászolgált már a teltási tárgyak. A mellékelt fény- jes felújításra.
képeken is jól látszik, hogy váCselényi Csaba

Erős András
(1924 – 2009)
Karcag város, de az egész Nagykunság nagy tanáregyénisége ment el közülünk.
Nagy ívű életpálya volt, amely a „szélfútta” Körösök
vidékéről, Mezőberényből indult, és a „szikes” Karcagon, a Nagykunság fővárosában ért véget. Szerencsés élet
című emlékiratában maga ad számot arról, miként küzdötte fel magát az alulról, egy sváb parasztcsaládból származó mesehős, mígnem sikeres agrármérnök-tanár lesz
a nagykunok hazájában. „Az a vidék, az ott élő emberek,
a szülők, a környezet, a hely szelleme – ahonnan Erős
András elindult – meghatározza az ő egyszerű, természetes, ugyanakkor nagyon érthető és kedves kifejezésmódját” - írja róla egykori diákja, Z. Tóth György igazgató úr.
Bandi bácsi, emlékszem, már remegő ujjakkal, de boldogan írta oda, könyve fedelére, kedves iskolája téli tájképe alá: „Itt, ebben az iskolában tanítottam 1948-1995-ig,
1965-1984-ig, nyugdíjba vonulásomig – mint igazgató –
tizenkilenc évig”. Az „iskolaalapító”, az „iskolateremtő”,
az „iskolaépítő” nagy elődök után ő is kiérdemli a tantestülettől az epitheton ornanst: ő lett az „iskolaszervező”.
Iskolája történetének kiemelkedő időszaka volt a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum működésének tíz éve
1960 és 1970 között, mind a nappali, mind a levelező tagozaton. A ragaszkodás azt mondatja erről Bandi bácsival: „Nekem külön szerencsém volt, hogy dolgozhattam
érte, egyik aranykorában”. De rögtön gondol az utódokra
is: „Szívemből kívánom: jövője legyen felfelé ívelő, gazdagodó és a hivatását továbbra is betöltő”.
Az iskolája mindenese volt. Nagy hangsúlyt fektetett
az egészséges életre nevelésre, a munkáltatásra, a gyakorlatokra, az általános műveltség növelésére, a kirándulásokra. Számos társadalmi munkát is végzett. Többek között városi tanácstag volt 1958-1989-ig, tagja volt a Hazafias Népfrontnak, sőt volt városi elnöke is, népi ellenőr
volt, tagja volt a Magyar Agrártudományi Egyesületnek.
Legnagyobb és legemlékezetesebb iskolán kívüli feladatát
Mexikóban kapta 1980-ban, amikor egy hónapot töltött
a kukorica hazájában, hogy javaslatot tegyen az alapfokú
mezőgazdasági és továbbképzési központok létesítésére.
Nyugdíjba vonulása után még hosszú ideig bejárt órákat tartani, mert kollégái és diákjai szerették, nagyra becsülték és igényelték tudását, emberi jóságát. Tantestülete
egy jelképes kulcsot adott át neki, amelynek birtokában
ő, aki „a mezőgazdasági szakoktatás szolgálatában negyven éven keresztül magasra emelte a tudás és emberség
világító fáklyáját (…) a karcagi mezőgazdasági szakközépiskola területén minden ajtót és minden szívet mindenkor tárva-nyitva talál.”
Számos kitüntetése között Erős András – mint egy mesehős – az országban alighanem egyedülállóan háromszor kapta meg a Munka Érdemrend különböző fokozatait. Mégis legtöbbre a kollégái és a tanítványai feléje áradó tiszteletét és megbecsülését tartotta.
A titka végtelenül egyszerű volt - a szülői házból hozott
becsületes tartás. Azt mondotta: „Szeretni kell a munkát
és a fiatalokat. Az ember találja meg bennük a szépséget
és az önkifejezést.”
Szép öregkorát bearanyozta nagy családja, otthona, virágoskertes háza, amelyben nagyon nagy szeretettel és
gondoskodással vették körül.
Erős András ritka pedagógus életművet állított a jelen
nevelői és oktatói elé. Az utódok már csak azzal viszonozhatják az Ő örök segítőkészségét, ha folytatják emberés munkaszeretetét.
Béke poraira. Nyugodjon békében a karcagi földben.
Rideg István
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A HÍRMONDÓ POSTÁJÁBÓL

Köszönet azoknak, akik
ápolják a múlt tüzét!
A Karcagi Hírmondó 2009.
december 18-i számában
örömmel olvastam, hogy a
„nagykunsági birkapörkölt
karcagi főzési hagyománya
a szellemi kulturális örökség
része lett”. Bár nem vagyok
tősgyökeres karcagi, csak
„bevándorló”, de mégis végtelen büszkeséget éreztem, és
valami melegség járta át a szívemet, hisz nem kis dolog az
a megtiszteltetés, amit kapott
a város a cím elnyerésével.
A népművészet a népi hagyományok meghatározó része, kultúrája a ma emberének is. A múltba nyúló gyökerek táplálják a jelent, ami
nélkül nincs jövő! Ápolni
kell, hogy megmaradjanak az
utókornak, mert elvesztésével
szegényebbek leszünk, és ezt
nem engedhetjük meg magunknak!
Ezért hála és köszönet
mindazoknak, akik ezért és
ennek érdekében munkálkodtak, munkálkodnak.
Kedves Bartha Laci és Kolostyák Gyula! Köszönöm a
magam és mindazok nevében, akik így gondolják (és
nem csak azért, mert szeretem a birkapörköltet), hogy
megálmodtátok és megvalósítottátok ezt a rendezvényt.
Tettétek ezt nem pénzért,
nem fizetségért, hanem önzetlenül csak „úgy szeretetből”, a múlt, az ősök iránti
tiszteletből, hogy „ki ne száradjanak a gyökerek”, mert
ti tudtok valamit (amit sokan
nem). Hinni a múltban, és
hogy a régi értékeket ha be-

lepi az idők pora, le kell porolni, hogy a régi fényben ragyogjanak!
Tudom, hogy most odaát
a „túloldalon”, az égi mezőn
legeltető karcagi juhászok is
büszkén pedrik meg a bajuszukat, és huncutul összekacsintanak, hogy „nem volt hiába”, mert ez az elismerés nekik és róluk is szól. Róluk,
akik ránk, unokákra, dédunokákra, ükunokákra örökítették ezt a tudományt, a
karcagi birkafőzés tudományát!
Kedves Laci! Kedves Gyula!
Szívem melegével gratulálok nektek és mindazoknak,
akik munkátokat segítette,
segíti! Sinka István úrnak, és
nem utolsó sorban a Karcag
Városi Önkormányzatnak, dr.
Fazekas Sándor polgármester
úrnak, aki a „jó gazda” szemével, mint annyi minden
másban is, ebben is felismerte a benne rejlő lehetőséget és
felkarolta az ötletet és támogatta a megvalósulását. Mert
az álmok és szép tervek csak
közösen, együtt akarással valósulhatnak meg. Különben
elvetélnek, még mielőtt életre
kelnének!
Kívánom, hogy legyen még
sok ilyen megvalósult közös
álom, embertársaink örömére, városunk és polgárai javára. További munkátokhoz sok
sikert, jó egészséget kívánok.
Köszönöm (köszönjük), hogy
ápoljátok a múlt tüzét, hogy
ki ne aludjon a láng!
Kiss Gyuláné
Szitai Emília

Köszönet
A Kiskulcsosi Általános Iskola Nevelőtestülete és Szülői Közössége nevében köszönetet mondunk az Alapítványi bál megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségért a kedves szülőknek, az iskola valamennyi dolgozójának és támogatóinknak: Dr. Fazekas Sándor, Dobos
László, Szatmári András, Pánti Ildikó, Dr. Kovács László,
Kovács Zoltán, Takács József, Pánti Imre és felesége, Karsai Imre, Örlős Anita, Kovácsné Kerekes Katalin, ESSEN
Gyermekétkeztetési Kft., Mészáros Zsolt és felesége, Allianz Hungária Biztosító, Kék Oroszlán pizzéria, Diadém
Üzletház, Erixa Szépségstúdió, Peugeot Autószalon, KunMediátor Utazási Iroda, Karcag Város Önkormányzata,
Karcag Város Önkormányzatának FIDESZ-es képviselői,
Szalay Könyvesbolt, Angelika Cukrászda, Zsóka Optika,
Szentannai Sámuel MGSZKI, Kerekes Cukrászda, Sutyi
Cuki, BaBel Kuckó, Vitaminporta, Goods Market - Pollai Angelika, Bernáth Bt., Canaria Café&Bár, Armamenta
Bt., Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., Lőkös Zoltán gyermekfocicsapata, Kerékpárudvar.

Mesemondó verseny a könyvtárban
Decemberben a VCSK gyermekrészlege is részt vett a karácsonyi készülődésben. Bár a
sütés-főzésben, takarításban,
bevásárlásban nem segíthettünk, de a kedves karácsonyi
történetek a hallgatóság szívét felmelegítették, a lelkeket
díszbe öltöztették.
Közeledik vízkereszt. A fenyőfákról lekerülnek a csillogó üveggömbök, az ablakokból eltűnnek a világító csillagok, de a begyűjtött szép szavak és gondolatok még sokáig
velünk maradnak.
Köszönöm Tóth Istvánné
óvodapedagógus hangulatos
mesemondását, a DMIK Kun
Kuckó diákszínjátszó csoportjának jutalomjátékát. Hálás
vagyok azoknak a felnőtteknek, szülőknek és pedagógusoknak, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekek szeressék a meséket, és értsék meg
azok emberi üzeneteit. A legnagyobb elismerés azonban
azoké a gyerekeké, akik biztos szövegtudással, mély átéléssel mondták el választott

karácsonyi történeteiket, méltón képviselték iskolájukat
egy rangos városi mesemondó
versenyen.
December 15. kedd 1-2. osztály
Zsűri tagjai: Bolgovics Andrásné (DMIK mb. igazgató),
Szarka Lászlóné (Madarász
Imre Egyesített Óvoda vez.),
Dr. Kasuba Jánosné (KTE
munkaközösség vez.)
Helyezettek: 1. osztály: I.
Molnár Petra (Györffy, II.
Varga Petra (Kováts), III. Var-

ga Marcell (Kováts). Különdíj:
Duka Erika Ella (Arany).2.
Osztály: I. Czinege Tamás
(Kováts), II. Papp Rebeka
(Kiskulcsosi), III. Magyar Enikő (Györffy). Különdíj: Nagy
Daniella (Kováts).
December 16. szerda 3-4.
osztály
Zsűri tagjai: Nagy Mihályné (VCSK igazgató), Bolgovics
Andrásné (DMIK mb. igazgató), Tóth Jánosné (óvodapedagógus)
Helyezettek: 3.osztály: I.
Madarász Orsolya (Györffy),
II. Kálmán Melinda (Kováts),
III. Lajtos István (Györffy).
Dicséretben részesültek: Kapitány András (Kiskulcsosi), Jónás Regina (Szent Pál Kat. Ált.
Isk.). 4. osztály: I. Varga Nóra (Kováts), II. Szendrei Máté (Györffy), III. Mátrai Attila
(Györffy). Dicséretben részesültek: Balog Enikő (Arany ),
Al- Attar Julianna (Kováts).
Az új évben is szeretettel várok minden régi és új olvasót a
VCSK gyermekkönyvtárába!
Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

Rég várt lemez
Végre elkészült a karcagi Kontrollzé zenekar második albuma, amely „a reklámok szünetében” címet viseli.
Jó pár év eltelt már az első albumuk megjelenése óta, úgyhogy már éppen ideje volt egy
új lemezt összekalapálniuk.
A nyolc dalt tartalmazó korong, már első hallgatásra is
megragadja az ember figyelmét. Végre egy olyan lemez,
amin a dobok természetesen
és tényleg dob módjára szólnak! Kifejezetten jó hangzású
anyagról beszélhetünk.
A hangszeres teljesítmény
kiváló valamennyi zenész
esetében. Nagy Feri, Szakáll
Csabi és Kutrás Csabi alapító tagok mellett számos vendégzenész is szerepel a lemezen. Aki ismeri őket egyből
meg tudja mondani, hogy épp
ki játszik egy-egy dalban. Kiss
Viktor és Heinfarth Gyuri

dobosok mellett Feke Zsolt
(nagybőgő), és Somogyi Viktor (szólógitár) is remek zenei
betéteket, szólókat, kíséreteket
játszottak fel. Basszusgitáron
pedig Marsi Illés és Kóródi
Árpád kísérte a dalokat.
Az első albumhoz képest
nem csak megszólalásában,
hanem a zenei tartalmat illetően is óriási fejlődésen ment
keresztül a zenekar. Erőteljesebb, hangulatosabb, katartikusabb lett a zene, ami-

hez a Kutrás által kreált szintetizátoros, sampler-es effektek hatalmas pluszt adnak. Az
énektémák is kidolgozottabbak, jobban előadottak a korai szerzeményekhez képest,
bár a szövegek területén ekkora fejlődés nem következett
be. (Lehetne egy kicsit közérthetőbb, kevésbé személyes
a mondanivaló) Bár itt megjegyzem, hogy a Valahonnan
sehová – Lárma-lárva – Csak
rendben hármas szövegileg is
nagyon ott van.
Mindent összevetve a kettes Kontrollzé megérett arra, hogy nagyobb tömegekhez
is eljusson – simán játszhatná
bármelyik országos zenei csatorna. Tessék meghallgatni!
Az album egyébként a www.
kontrollze.hu oldalról letölthető, vagy tetszés szerint megrendelhető pár száz forintért.
Cselényi Csaba
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A karcagi V139. sz. Galambtenyésztő Egyesület 55. kiállítása
2009. december 19-20-án rendezték meg az immár hagyományosnak mondható év végi bemutatójukat. Az 55. alkalommal
megrendezett „galambok év végi seregszemléjét” a Városi Sportcsarnokban tartotta az egyesület.
A kiállítás továbbra is tartja népszerűségét nemcsak a környező,
hanem a tiszántúli települések galambtenyésztői között. Ennek bizonyítéka, hogy szép számmal neveztek be kedvenc galambjaikból.
Ezzel együttvéve a helyi tenyésztők benevezéséveivel összesen 510
egyed került kiállításra. Mielőtt a
kiállítás megnyitotta volna kapuit,
először az Országos Bíráló Testület
tagjai tartottak minősítést a kiállított galambok között. A minősítést
az alábbi tenyésztőtársak végezték:

Horváth György vezetőbíráló, Japport Mátyás, Nagy Endre, Sipos
Gábor, Schmidt István, Bánki Ferenc, Mogyorós Ferenc, Z. Tóth
János és Török József bírálók. A
kiállított galambok közül létszámban a Texánok, Kingek, Mondainok, Strasszerok és a Rómaiak kerültek ki a legnagyobb létszámban. Karcagon igen nagy népszerűségnek örvend a dudoros fajták
– Karrier, Indus és Szolnoki bagdetta -, amelyek kimagasló számban lettek bemutatva. Nagyobb
létszámú volt még a pávák és a különböző fajtájú keringő galambok
is. A két napos kiállítást sokan felkeresték, bizonyítva, hogy a kisállattenyésztés a nehézségek ellenére is még mindig tradicionálisan
is számottevő. Igen jól szerepeltek

a karcagi 139. számú galambtenyésztő egyesület tagjai is. Az értékes díjakat – serlegeket, okleveleket – dr. Fazekas Sándor polgármester és országgyűlési képviselő adta át.
Az egyesület vezetősége és tagsága köszönetet mond a rendezvény támogatóinak. Kiemelt támogatók voltak: Karcag Város
Önkormányzata, ZS.G. Hungária
Kft. és a Sport Szolgáltató Központ. Továbbá Karcagi Szuperinfo, Karcagi Hírmondó, Sütő András, Kolostyákné Papp Ágnes. Az
egyesület 2010-ben nagyszabású kiállítást szervez a hagyományos egyesületin kívül például a
20. éves jubileumát ünneplő Dudoros Fajtaklub kiállítását.
B. I.

„Kerékpárral a természetben”
Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
támogatott,
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság
pedagógiája”című pályázatunk
nyertes lett. A pályázat kiírója,
a pályázati céljaink megvalósításához 10.278.597. - Ft összegű
támogatást nyújtott.
Az intézményünk, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és
Pedagógiai Szakszolgálat elsődleges nevelési célja a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése. A helyi óvodai nevelési
programunkban kiemelt feladatunknak tekintjük az óvodáskorú gyermekek környezeti nevelését. Fontosnak tekintjük, hogy
kisóvodásaink szeressék a természetet, úgy kívánjuk nevelni
őket, hogy felkeltsük érdeklődésüket a környezetük iránt, észrevegyék annak szépségét és a
végbemenő változásokat, meglássák az összefüggéseket. A
mindennapok során az óvodai
élet nyújtotta színes tevékenységeken keresztül igyekszünk
megalapozni a gyermekekben,
a természet iránti érdeklődést, a
természetet óvó, védő személyiségjegyeket, környezeti kultúrát, amely nem más, mint életmód, viselkedés-és gondolkodásmód.
Mindezt azért is tartjuk fontosnak, hiszen tapasztaljuk,
halljuk a médiában, hogy az
emberi tevékenységek következtében környezetünk állapota rohamosan romlik. A környezetünket károsító hatások csökkentése érdekében, még ha csak
parányit is, de mi is tehetünk az
óvodás korú gyermekek nevelése során.

Ezen törekvéseink megvalósítását teszi lehetővé a 2008/2009es nevelési évben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, az EGT/ Norvég
Finanszírozási Mechanizmus
keretében támogatott, „Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája”című pályázati felhívás. A meghirdetett
pályázat három alprojektjére
nyújtottunk be pályázatot „Kerékpárral a természetben” címmel - környezettudatos magatartás alakítása, a kerékpározás
népszerűsítése,
pedagógusok
szemléletformálása.
A pályázatunkban célként fogalmaztuk meg a kerékpározás
népszerűsítését és a gépjármű
forgalom visszaszorítását. A pályázati pénzforrás lehetőséget ad
arra, hogy a tartós eszközök beszerzése által –kerékpárok-, mobil tárolók- a gyermekeknek lehetőségük legyen a szabad levegőn tartózkodás ideje alatt a
„Bringa-tanodában” kerékpározásra, közben megtanulnak biztonságosan kerékpározni, egymásra figyelni, helyes közlekedési szokásokat, szabályokat elsajátítani. A nevelési év során
tagintézményi és intézményi
szinten kerékpáros vetélkedőket
és túrát szervezünk a családok
bevonásával.
A környezettudatos magatartás szemléletformálása a mindennapi környezeti nevelésen
túl a már évek óta jól működő
zöld jeles napokról való megemlékezések, témaprojektek feldolgozása, illetve séták, kirándulások során valósul meg.
A környezeti nevelés és a
fenntarthatóságra nevelés felté-

telezi a felkészült óvodapedagógusokat. A célkitűzéseink megvalósításához nélkülözhetetlen a
pedagógusok képzése, amely elméleti és gyakorlati felkészítést
igényel, melynek megvalósítása
szakemberek-előadók bevonásával történik. Az elméleti képzésen 40 óvodapedagógus a környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés alapjait sajátíthatja el, valamint azok gyakorlati
megvalósításának lehetőségét az
óvodai nevelés során. A terepgyakorlatokon szakember segítségével megismerhetjük lakóhelyünk természeti értékeit.
A projekt megvalósítása során
több ízben készítünk programfüzetet és hírlevelet, melyben
tájékoztatni kívánjuk a szülőket és a nagyszülőket környezet
iránt elkötelezett tevékenységeinkről, programjainkról, közös
élményeinkről.
A projekt zárásaként egy hetes programot szervezünk a
nagycsoportos óvodás gyermekek számára „Egy hét a környezetünk védelméért” címmel.
Ezalatt az öt nap alatt, sokszínes
programot, kirándulást biztosítunk kisóvodásaink számára:
kerékpártúra a Kutató Intézet
Arborétumába, lovasszekerezés
városunk természeti értékeihez,
vizes élőhely felkutatása és felfedezzük a Hortobágyi Nemzeti Park értékeit.
Bízunk abban, hogy a projekt
megvalósítása során a szülők,
nagyszülők aktív részvételükkel
támogatják elképzeléseinket.
Andrási Tiborné
környezeti nevelő,
óvodapedagógus
projektmenedzser

Gondolatok
az állatvédelemről
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.”
(Mahatma Gandhi)
Óhatatlanul ez a gondolat jut eszébe az embernek a Hírmondó november 6-ai számában megjelenő tájékoztatást
olvasva; és igaz ez szűkebb környezetünkre is! Az, hogy
az Állatvédő Egyesület telephelye jelenleg már húsz kutya
számára nyújt menedéket, azt bizonyítja, hogy az itt élő
emberek többsége tisztában van azzal, hogy az állatvédelem is az élet tiszteletén alapszik.
Ahhoz, hogy az állatvédelem ügye városunkban idáig
eljuthatott, a lakosság széles körű összefogására volt szükség. Aki - akár csak egyetlen pozitív gondolattal is - támogatta a megvalósulást, emberségből jelesre vizsgázott. Köszönet mindenkinek az elvi, erkölcsi, anyagi és munkával
történő önzetlen támogatásért!
Az összefogás alapján feltételezhető, hogy a lakosság jelentős része a tudatosságnak olyan fokára jutott el, hogy a
telephely létrehozását csak kezdetnek tekinti az állatvédelem területén, és saját életterében folyamatosan figyel a felelős állattartásra, saját háza táján túl tekintve, környezetében segíti az állatvédelmet.
Az állatvédelem egyfajta környezettudatos viselkedés, a
más élőlényre átruházott felelősség vállalása. Éppen ezért
a kóbor állatok befogadásának megoldása nem ment fel
senkit az állatvédelmi törvény betartása alól, mely szerint
ha állattartóként a környezetében tartott állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el és szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbírsággal büntetendő.
Azért, mert kedvencünk nem tud beszélni, ha jól figyelünk, megértjük sajátos nyelvét, és remek gazdi válhat belőlünk. Az alábbi tippek is ehhez nyújtanak segítséget.

A KUTYA TÍZ KÉRÉSE
1. Minden elválásunk – még ha rövid időre hagysz is magamra – fájdalmas nekem. Kérlek, vedd ezt fontolóra,
mielőtt magadhoz veszel!
2. Ne szidj, és ne büntess szigorúan! Neked van munkád,
szórakozásod, vannak barátaid és céljaid – de nekem
csak te vagy.
3. Kérlek, adj elegendő időt arra, hogy megértsem, mit
vársz tőlem!
4. Mielőtt megütnél, gondolj arra, hogy könnyen összeroppanthatnám a kezedet – mégsem tennék ilyet soha.
5. Kérlek, néha beszélj hozzám! Ha szavaidat nem is mindig értem, a hangodat és a hangsúlyaidat jól ismerem.
6. Gondolj arra, hogy valamikor szabadon éltem. Engedd,
hogy időnként erdőn-mezőn mozoghassak, futkározhassak – ez jót tesz neked is!
7. Kérlek, ne sajnáld tőlem a jó falatokat! Legjobban akkor ízlenek, ha tőled kapom – s igyekszem megszolgálni érte.
8. Te vagy az én gazdám – és nem mások. Ezért kérlek,
ne kényszeríts arra, hogy idegeneknek bohóckodjak,
és ne alázz meg előttük!
9. Ne feledd, hogy idővel nekem is kialakulnak az egyéni tulajdonságaim, szokásaim és érzelmeim! Fogadd el,
hogy számomra ezek ugyanolyan fontosak, mint neked
a sajátjaid!
10. Kérlek, gondoskodj rólam, ha beteg vagy öreg leszek –
hiszen te is öreg leszel egyszer …
Remélve, hogy néhányan kedvet kaptak a gazdi szerephez, és ha ezt felelősséggel vállalni is tudják, fogadjanak
örökbe az Egyesület telephelyén szerető gazdira váró kutyusok közül!

A projekt az Izland, Liechtenstein és Norvégia által támogatott EGT Finanszírozási Mechanizmus, és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata társfinanszírozásának keretében valósul meg.

az Egyesület Vezetése
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Apróhirdetés
Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 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, szerelő aknás alsó épülettel több generációnak sürgősen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra is alkalmas.
Budapesti csere is érdekel. Tel.:
06/20-669-5366.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár:
11,5 M Ft. Tel.: 06/70-310-1751 v.
06/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a Kossuth és az Agrár
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen felújított kis közös költségű 4
emeletes tégla építésű társasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermentes lakás egyetemistáknak eladó. Befektetésnek
kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-3009730.
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630
(délelőtti órákban).
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 építkezés
megoldható. Érd.: Kg., Apavári utca 21. Tel.: 06/70-273-7268.
Garázs eladó v. kiadó. Kg.,
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30-5464990.
Tanya jó állattartási lehetőséggel,
de egyéb tevékenységre is alkalmas eladó. U.itt 25 q gátszéna eladó. Tel.: 06/30-229-8516.
Garázs kiadó a Kaiser mögött. Tel.:
59/314-866.
Garázs eladó a Városudvarban.
I.ár: 1.600.000 Ft. Tel.: 06/30-2494115.
Kaiser mögött garázs kiadó. Tel.:
59/314-866.
Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. alatti 3 szobás + nappalis ház eladó.
Tel.: 06/20-505-3467.
Kg., Kisújszállási út 82. sz. alatti 3
szobás ház sürgősen eladó. I.ár:
8 M Ft. Érd.: a helyszínen v. tel.:
06/30-813-3062.
Kórház úti lakótelepen földszinti 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 06/30616-2449.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció!
Tartós világbéke megvalósítása.
Tel.: 06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha
eladó. Tel.: 06/30-647-7357.

Karcag város sportja 2009-ben

A gazdasági válság hatásai a sportban ugyanúgy
meghatározták a 2009-es
évet, mint az élet más területein, de mégis, amikor
karácsonyhoz közeledve, a
város vezetői gratuláltak a
legjobb eredményeket elérő
sportolóknak, szokás szerint „teltházas”’ lett a nagy
tanácsterem. Igazolva azt,
hogy sportolóink a válság
hozta nehézségek ellenére is
szép eredményeket értek el.
Szepesi Tibor, a Sportszolgáltató Központ vezetőjét,
akit a tavalyi eredmények értékelésére kértem meg, bizakodó. A Sportegyesületben
és a diáksportban is megfigyelhető a generáció váltás.
Mégpedig, ahogy a szakember fogalmaz, gyengülni látszik a tévé és a számítógép
mindent elsöprő népszerűsége, s úgy tűnik, egyre inkább
a sport, a szabadidő hasznos
eltöltése irányába szivárog
vissza az ifjúság. És ez nagyon jó tendencia. „Azt láthatjuk, hogy a mostani 1317 éves korosztály kimaradt,
vagyis kisebb létszámmal vett
részt a sportban (az országos
és a karcagi sportéletben is),
de az utánuk következő generáció, tehát a 9-12 éves korosztály már egyre nagyobb
számban kapcsolódik be az
egyesület munkájába.”
A szakosztályokat nézve,
generációváltás ment végbe
az atlétáknál, a duatlonban,
a triatlonban, de akár a birkózókat és a karatésokat is
lehetne említeni. A generációváltás tehát elsősorban az
egyéni sportágakra jellemző.
Állat
A labdajátékok az ott kiala100-120 kg-os hízó és süldő eladó. kuló csapatszellemmel minTel.: 06/70-262-5583.
dig más kategóriát képviseltek, de most náluk is egyre
nagyobb számban kapcsoSzolgáltatás
lódtak be a fiatalok a kosárHITELEK! Szabad felhasználású jel- labdába vagy a kézilabdába,
záloghitel. Személyi hitelek, la- és igen jelentős számban a
kásvásárlási hitel. Több banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.:
06/70-314-4403 v. 06/30-6477324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Január 8. péntek
Mindenféle javítást, cipzár cserét,
Betánia – Széchenyi sgt.
felhajtást, méretre munkaruhát,
január 9. szombat
férfi szövet és bársony nadrág varBetánia – Széchenyi sgt. rását rövid határidőre vállalom.
nyitva
Tel.: 06/70-300-9730.
január 10. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
január 11. hétfő
Gépjármű
Oroszlán – Kórház úti
1300-as Lada frissen szervizelt, vojanuár 12. kedd
nóhoroggal, 2011 márciusig műBetánia – Széchenyi sgt.
január 13. szerda
szakival, jó állapotban, olcsón elBerek – Kiss A. úti
adó. Üzembentartói szerződéssel
január 14. csütörtök
is. Tel.: 59/312-258.
Berek – Kiss A. úti
110x190-es utánfutó műszaki néljanuár 15. péntek
kül eladó vagy hízóra cserélhető.
Kígyó – Horváth F. úti
Tel.: 06/30-336-6142.
Eladó 2 db megkímélt állapotban
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.
Kétféle babakocsi, hálós járóka,
bébihordozó és szoba csúszda eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Eladó F 850-es gázkonvektor, salgó asztalsparhelt. Tel.: 59/312258.
Hordozható csempekályha, csempekályha ajtók, műanyag 200 l-es
hordó, televízió, centrifuga, hűtőszekrény, Siesta kályha, utánfutó
3,5 q-ás, új és használt ajtók, ablak eladó. Tel.: 59/312-679.
Jó állapotban lévő gyermek heverő olcsón eladó. Tel.: 06/30-5456653.
Eladó egy 4 részes barna színű kolónia szekrénysor; sparhelt; 1 db
gázpalack. Tel.: 06/20-505-3467.
Lehullott a fák levele, nyomában a
téli köddel érkezett a hópihe. Erős
kötésű cirok és vesszőseprűimmel
könnyebb a takarítás. Kapható a
karcagi piacokon vagy a Takács P.
u. 9/a. Szám alatt Jani bácsinál.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszámos írott cserépbutellát,
fa mézeskalács formát, fa tüzelésű
pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat,
mindkét oldalán zománcozott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos
bolti és gyógyszertári pultokat,
férfi mechanikus karórát, faragott
kapufélfát, bekötött és nem bekötött nagy üvegeket, dió furnéros
lakkozott szekrényt anyagnak, kőből faragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas dísztárgyakat, festményt, régiséget stb. Tel.:
06/30-963-5073.

Gyógyszertári
ügyelet

labdarúgó szakosztály munkájába. És nemcsak a sportolók létszáma nőtt, hanem
új sportágak is megjelentek,
mint a szabadidő eltöltésének a lehetőségei. Ne feledjük, tavaly tollaslabdában indultak karcagi versenyzők, és
nemcsak egyesületi, hanem
amatőr szinten is, előtérbe
került a duatlon és a triatlon. Megjelent a lábtenisz diákolimpia, amiből Karcagon
nagyszámú helyi diák részvétele mellett, országos elődöntőt rendeztek. Úgyhogy
a város sportja egyre színesebb. Atlétikában, asztaliteniszben, birkózásban, kosárlabdában, kézilabdában,
labdarúgásban, a középiskolákban röplabdában versenyeznek nagyon eredményesen és színvonalasan. Akkor ott a karate, amin belül
három ágat (kyokushin karate, thai boksz és aikido) is
említhetünk. Aztán ott az
úszás, a triatlon, a duatlon,
a kerékpár sportok, a tájfutás, a sakk, a lovassportok
és a diáksport egyesületeken
belül a lábtenisz, a tollaslabda és fellendülőben van a tenisz. A felsorolásból láthatjuk, hogy a választék ma már
jóval szélesebb, mint akár
egy évtizeddel ezelőtt is.
Meg kell viszont említeni, hogy manapság pl. egyre több amatőr kocogót lehet látni akár az utcán, akár
az erdei tornapályán. Emiatt
nehéz megbecsülni a rendszeresen sportolók vagy tömegsportban résztvevők számát. „Az igazolt versenyzők
száma 500-600 főre tehető –
hallom Szepesi Tibortól. Ha ehhez hozzá vesszük a diáksportban működő és aktívan résztvevő fiatalokat,
akiknek – bár nyilván van átfedés a két csoport között, de
akkor is - 1.000-1.200 fő között lehet a száma. Ha azt
mondom, hogy a kispályás
labdarúgó tornában amatőr
szinten kb. 300 fő érintett, és
megbecsülhetetlen számban
vannak még kocogók, aerobikozók és hasonló sportban
résztvevők, akkor azt mondhatjuk, hogy a város lakosságának 5-10 %-a mozog aktívan. Ez pedig az országos
átlag felett van.” (Az aktív
sport sportnyelven azt jelenti, hogy valaki hetente kétszer legalább 30 percet mozog intenzíven.) A sportolás
szinterei (pályák, sportcsarnok etc.) a Sportszolgáltató
Központ felügyelete alatt és
kezelésében működnek. Szepesi Tibor szerint a szigorú gazdasági helyzet ellenére
is jelentős előrelépések történtek. 2009-ben a Liget úti
sporttelepen új vizesblokk

került átadásra, sikerült
megújítani a lelátó tetejét.
Az erdei tornapályát „sportoláshoz méltó” állapotba
hozták, továbbá a Liget úti
sporttelepen is elindult egy
fásítási akció. Itt egyébként
sportpálya-átalakítási munkák is lesznek, de ennek még
az elején járnak. A Sportcsarnok mellett megépült a
műfüves pálya, ami az utánpótlás csapatokat és az amatőr sportolókat is szolgálja.
A vizesblokk felújítása is elkezdődött a Sportcsarnokban és ez az öltözők felújítását is magába foglalja. „Bőven volt és van is feladat ahhoz, hogy olyan színtereket és
olyan minőséget tudjunk biztosítani, ami kielégíti az igényeket” - sorolja az eredményeket a Sportszolgáltató vezetője. Mindezekhez bátran
oda lehet még számolni a tavaly elkészült a Hortobágy
folyóig vivő biciklitúra útvonalat, vagy az újabb nagy
lehetőséget, a kerékpárutat,
ami a jó idő beálltával minden bizonnyal hatalmas tömegeket vonz majd, hisz már
az átadás előtt is zsúfolt volt,
de megemlíthető még a sistaki szánkódomb felújítása.
És hát sportrendezvények
szempontjából is mozgalmas volt a 2009-es év. Már
januártól mentek a kispályás labdarúgás eseményei a
Sportcsarnokban, a KSE más
szakosztályaiból a kosárlabda és a kézilabdamérkőzések kerültek megrendezésre a tavasszal és elsősorban a
nyár elején. Az amatőr sportok közül nagyon sok embert
mozgat meg a szülői labdarúgó torna. Az asztaliteniszben két országos rendezvény,
közte a Csokai István emlékverseny került megrendezésre. Az ősszel négy egymást
követő hétvégén, négy országos sportrendezvény: karate magyar bajnokság, birkózó magyar bajnokság, lovasnap és a duatlon diákolimpia
országos döntő házigazdája volt a város, a végén említve meg a Challange-t, ami
a francia, az angol és magyar
megyei szintű versenyzőket
hozta el Karcagra.
Természetesen nagyon sok
szép eredmény, helyezés született, ezekről az éppen aktuális számokban adtunk hírt.
Reméljük, ehhez hasonló éve
lesz a karcagi sportnak 2010ben is. Ahogy Szepesi Tibor
összefoglalta: „Bízzunk benne, hogy véget ér ez a gazdasági válság, s Magyarország
olyan állapotba jut, hogy a
sportnak is jóval kedvezőbb
helyzete és lehetőségei lesznek
a 2010-es évtől.”
Elek György
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RENDŐRSÉGI
HÍREK
FEKETE ÉVVÉGE ÚTJAINKON
Amíg decemberig összesen
két halállal végződött baleset
történt a Kapitányság területén,
addig a hónap közepén három
egymást követő napon 3 baleset történt a legsúlyosabb következményekkel. A 4-es úton
Karcag és Kisújszállás között,
majd a kisújszállási felüljárónál, valamint a 34. főút Bánhalmai elágazás közelében összesen hárman vesztették életüket.
KÖSZÖNJÜK!
Köszönet illeti meg azt a
debreceni autóst, aki mobiltelefonjáról értesítette a rendőrséget a 2009. december 18-án
délután a 4. sz. fkl. úton történt közlekedési balesetről.
Anélkül, hogy ismerte volna
a tragikus következményeket,
elfogásig követte a balesetet
okozó, a helyszínről megállás
nélkül tovább hajtó gépkocsit,
amit végül a püspökladányi
rendőrök tartóztattak fel. A
balesetben egy külföldi állampolgár életét vesztette, vétkes
honfitársát letartóztatta a bíróság.

KRESZ –TÉVEDÉS
Téved, aki azt hiszi, hogy a
kerékpárosok szabadon közlekedhetnek egyirányú forgalommal szemben. Megtehetik
gyalogosként tolva a biciklit.
A kerékpározás csak akkor
szabályos, ha kiegészítő jelzőtábla – fehér alapon kerékpár ábra - erre lehetőséget biztosít. A kiegészítő jelzést a behajtási tilalmat jelző tábla alá
kell elhelyezni, Karcagon ilyen
nincs.
BETÖRÉS
December 31-e és január 03a közötti időben ismeretlen személy hengerzár törés módszerével a piaccsarnok egyik üzletébe
próbált meg behatolni sikertelenül, így ott csak rongálási kárt
okozott. A sikertelenség azonban nem vette kedvét, mert tovább próbálkozott, melynek
meg is lett az eredménye, hiszen
egy másik üzletből 10 ezer forint
váltópénzt, a harmadikból pedig
– ahol csak a kiadópult ablakát
kellett felhúznia - 1 millió forint
értékben cigarettát vitt el.
Az összes lopási kár 1 millió
10 ezer forint, a rongálási kár 20
ezer forint.

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
2010. január 08. péntek-vasárnap
18.00 Műsorajánlat
18.05 Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola diákjainak hangversenye I.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi közéleti magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Thürmer Gyula
Karcagi Hírek
- Év végi gyűlés a Birkafőzők Baráti
társaságánál
- Új nyílászárók a Szociális otthonnál
- Nem emelik Karcagon a közszolgáltatási díjakat
Háttér
Téma: Kun-hagyományok nyomában
20.10 Önkormányzati ülés
- közvetítés felvételről
2010. január 11. hétfő
18.00 Műsorajánlat
18.05 Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola diákjainak Hangversenye II.
19.05 Önkormányzati ülés
- közvetítés felvételről
20.10 Nagykunsági Krónika - városi közéleti magazin
Aktuális kérdések
Vendég: Thürmer Gyula

Karcagi Hírek
- Év végi gyűlés a Birkafőzők Baráti
társaságánál
- Új nyílászárók a Szociális otthonnál
- Nem emelik Karcagon a köz szolgáltatási díjakat
Háttér
Téma: Kun-hagyományok nyomában
2010. január 12. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám
Református Istentisztelet
19.05 Megyei tükör
19.20 A Hit szava
Vízkereszti Szent Mise
20.20 Arató Bál
2010. január 14. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Roma karácsony.
19.05 Nagykunsági Krónika - városi közéleti magazin
Aktuális kérdések
Karcagi Hírek
Háttér
20.10 Sportolók köszöntése

Szilveszter Kupa 2009
Ezúttal is megrendezésre
került a Városi Sportcsarnokban a hagyományos karcagi
Szilveszter Kupa teremlabdarúgó torna, amelyre 12 csapat
nevezett. Több neves és válogatott játékos is pályára lépett, így többek között az Agrosprintben Bárányos Zsolt
(Pápa), Szanyó Károly (Újpest), Remili Mohamed (Vasas), Kerényi Norbert (Diósgyőr), Tóth Iván (futsal válogatott), Mogyorósi József
(Siófok), Domos Imre (Püspökladány). A nagy favorit Viktor Securityben: Farkas Viktor, Lázár Zsolt (Tatabánya), Farkas Attila (Pápa),
Schrancz Balázs (Vecsés), Kovacsics Károly (Ausztria), Rácz Róbert (Jászladány), Kenesei Zoltán (Ausztria). T-Plasztik együttesben: Megyeri Balázs, Tóth Bence, Kulcsár
Dávid és Fülöp Noel (Ferencváros), Pelles András (Jánoshida), Debreceni Dávid (Kazincbarcika). A Cucu csapatában: Némedi Norbert, Ábel
Zsolt (Kecskemét), Kurucsai Milán (Vecsés), Nagy József (Pécs), Nagy Sándor (Pápa). BB Glass együttesben:
Moldván Krisztián, Horváth Sándor (Mezőtúr), Kormos László (Kecskemét). Az
Afterben: Vági András, Busai András, Kákonyi Norbert,
Hajdú Zsolt (MTK). Nimród
csapatában szerepelt: Németh Tamás, Pintér Tibor, Urbán-Szabó Viktor (Kazincbarcika), Benedek Nándor
(Szolnoki Spartacus). Mediátorban: Vámosi Csaba (Mezőkövesd), Binder Ciprián
(Bőcs), Kádár Gusztáv (Kisújszállás), Ramos István (Jánoshida). A rendezők három négyes csoportba osztották be a
csapatokat és a körmérkőzéseket követően az első két he-

lyen végzettek jutottak a legjobb hat együttes közé.
Eredmények: 1. csoport:
Kakukkfiókák - Mediátor-Veritas 4:5, After – Hotel Nimród 5:0, Kakukkfiókák – After 0:7, Mediátor-Veritas – Hotel Nimród 4:3, Kakukkfiókák – Hotel Nimród
3:11, Mediátor-Veritas – After 4:4. Továbbjutottak: After és a Mediátor. 2. csoport:
Agrosprint – Glória FC 5:2,
BB Glass – Viktor Security
6:11, Agrosprint – BB Glass
3:4, Glória FC – Viktor Securití 3:7, Agrosprint – Viktor Security 6:5, Glória FC –
BB Glass 4:9. Továbbjutottak:
Viktor Security és az Agrosprint. 3. csoport: T-Plasztik –
Peugeot 6:1, Csonda Vill-Cucu 2:6, T-Plasztik – Csonda
Vill-Cucu 9:3, Csonda VillCucu – Peugeot 5:1, T-plasztik – Csonda Vill-Cucu 3:4,
Peugeot – Csonda Vill-Cucu
7:2. Továbbjutottak: Csonda
Vill-Cucu és a T-Plasztik.
Az elődöntők eredményei:
After – T-Plasztik 3:5, Viktor
Security – Mediátor 3:1, Cucu – Agrosprint 2:1. Továbbjutottak a döntőbe: T-Plasztik, Viktor Security és a Cucu
együttese. A döntőben aztán
Kenesei Zoltán ritunos csapata – sok korábbi teremtornát megnyerve – ismét könnyedén győzte le ellenfeleit,
és ismét megnyerte a kupát.
A döntő eredményei: T-Plasztik – Viktor Security 1:3, TPlasztik – Cucu 2:7, Cucu –
Viktor Security 0:7.
Végeredmény: I. Viktor Security, II. Cucu, III. T-Plasztik. Ezen kívül különdíjat
nyertek: legjobb kapus fehér
Zoltán (Cucu), legjobb mezőnyjátékos Balogh Balázs
(T-Plasztik), gólkirály Kenesei Zoltán (Viktor Security).
Bosnyák Imre

Amatőr Szilveszter Kupa
December 29-30-án rendezték meg a Városi Sportcsarnokban az amatőrök részére kiírt Szilveszter Kupa teremlabdarúgó tornát. A
rendezvényre 12 együttes nevezett be. A csapatokat három darab négy csapatos csoportokba osztották be.
„A” csoport: Peugeot – BSK
3:2, Ökodiesel – Roli Speed
2:5, Peugeot – Ökodiesel 1:6,
BSK – Roli Speed 1:3, Peugeot
– Roli Speed 1:5, BSK – Ökodiesel 3:8.
„B” csoport: Flottok – Szuperinfo 3:3, Horiko – Devils

0:1, Flottok – Devils 4:2, Horiko – Szuperinfo 1:7, Flottok
– Horiko 4:1, Devils – Szuperinfo 3:3.
„C” csoport: Blades – Balogh SC 0:2, Kamion – VIP 4:4,
Blades – Kamion 1:5, Balogh SC – VIP 1:1, Blades – VIP
4:4, Kamion – Balogh SC 2:6.
Döntőbe került csapatok
eredményei: Roli – Flottok
5:2, Ökodiesel – Flottok 3:3,
Roli – Ökodiesel 4:1.
A kupa végeredménye: I.
Roli, II. Flottok, III. Ökodiesel.
B.I.
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Moziműsor
Január 12. kedd
12
Poligamy
Magyar romantikus vígjáték
Január 15. péntek
Derült égből fasírt 16
Amerikai animációs film
Január 16. szom16
bat
Hasonmás
Feliratos amerikai sci-fi

Anyakönyv
Házasságkötés
2009. december 31.
Bartha Ildikó Erzsébet és
Vajó Viktor

Születés
Myartin Mónika – Ferenci Béla
Kg., Kátai G. u. 17. Mónika
Benesóczki Vanda – Kovács
László
Kg., Kossuth tér
Gergő László
Balogh Györgyi – Mulicz
Zoltán
Kg., Magyar utca 1. Tamás

Halálozás
Balog Lajos
Karcag (1925.)
Bene Sándor
Karcag (1933.)
Özv. Bíró Mihályné (Farkas
Erzsébet)
Karcag (1935.)
Fekete Ferencné (Vincze Rozália)
Karcag (1921.)
Fodor Imréné (Móré Julianna)
Karcag (1932.)
Id. Fodor István
Karcag (1921.)
Jónás Lajosné (Tarjányi Juliánna)
Karcag (1929.)
Juhász Lajosné (Kerékgyártó
Katalin)
Kg., Szentannai S. utca 3.
(1942.)
Kiss István
Karcag (1932.)
Monori Elek
Karcag (1925.)
Sz. Nagy László
Karcag (1935.)
Ifj. Sári Lajos
Karcag (1973.)
Id. Sebők Lajos
Karcag (1938.)
Székely Imréné (Medgyesi
Mária)
Karcag (1930.)
Özv. Zsurka Imréné (Czinege Erzsébet)
Kg., Kisújszállási út 20.
(1922.)

