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A két évtizedes közműépí-
tő munka eredményei itt is 
megmutatkoznak, hiszen a 
kerületben mindössze három 
olyan kisebb utcaszakasz van, 
ahol nincsen út. Pontosabban 

hiányzik az út az Attila utca 
egy kb. 30 méteres szakaszán, 
és még két zugban. Ennyi a 
hiány, s a képviselő szeret-
né, ha ezek esetében is halad-
nának a dolgok. Ott a kép-
viselői keret, abból is segíte-
ni tud, ha az elhatározás az 
érintettek részéről tetté érik, 
de csak akkor. Ez felhívás ke-
ringőre? - kérdem. Annyira 
az, válaszolja, hogy az idén is 

megkerestem az érintett Atti-
la utcai lakosokat, és elég hat-
hatós összeget ajánlottam fel 
a képviselői keretből a hiány-
zó szakasz megépítésére, de 
nem éltek vele. Hátha jövő-

re… Egyébként – véli Dobos 
László – a közműépítésnek és 
főleg a karbantartásnak so-
sincs vége. Nagyon fontos az 
elhasználódott részek pótlása 
és javítása. Az érintett szaka-
szokat már felmérte és a kö-
zeljövőben majd a javításokra 
irányítja a figyelmet, de nem 
foltszerű javítgatások lesznek, 

Az 5. számú kerü-
let a város keleti ré-
szén található. Nyuga-
ton a Széchenyi sugár-
út, északkeleten az Ady 
Endre utca, délről a 
Madarász Imre utca ha-
tárolja, tulajdonképpen 
tölcsérszerűen szélese-
dik a városszél irányá-
ba. Dobos László 1994 
óta képviseli az itt élő-
ket az önkormányzat-
ban, s – 2002-től – Kar-
cag egyik alpolgármes-
tere is. Dobos László

5. sz. kerület

Folytatás a 2. oldalon

Félidőben
a képviselői munkáról

A karcagi fürdő vizét szol-
gáltató (K-127-es jelű) ku-
tat 1959-ben kezdték építeni. 
Mélysége 1497 méter, s per-
cenként 1200 liter 75 C fo-
kos vizet ad. A vízzel együtt 
óránként kb. 70-80 köbméter 

jó minőségű gáz érkezik a fel-
színre. A kút eddig úgymond 
pozitív kútként működött, 
vagyis a víz minden külső 
behatás (szivattyúzás) nélkül 
jutott fel a 4 méter magasan 
lévő tartályba, ahol egyrészt 

kiszellőzte a gázmennyisé-
get, másrészt pedig megfele-
lő nyomást biztosított a me-
dencék feltöltéséhez. Tudjuk, 
ez a gyógyvíz igen magas só-
tartalommal bír, ami az el-
múlt esztendőkben nemegy-

szer okozott műszaki problé-
mákat. Az új beruházás célja 
tehát a magas metántartalmú 
gáz leválasztása és hasznosí-
tása valamint a csöveket eltö-
mítő só mennyiségének csök-
kentése volt.

A munkálatok 2007 áprili-
sában indultak, és ez év janu-
árjában fejeződtek be. 2008 a 
próbaüzem éve volt. A lapun-
kat tájékoztató Gyurcsek Já-
nos képviselő kifejtette, a 
próbaidő alatt 285 ezer köb-
méter gázt sikerült leválaszta-
ni és ez a mennyiség értékesí-
tésre is került – a kórház fűtési 
energiáját szolgáltató Karcag 
Energo Kft. gázmotorjában 
hasznosítják. A tapasztalat 
igazolta, hogy ennél nagyobb 
mennyiség is leválasztható – 
a mikéntjéről tanulmány ké-
szült. Ennek nyomán mára ki-
épült a fürdő és az Orthovis 
Kft. gázellátásának a rendsze-
re, s mostanában már beüze-
melésre is kerül.

A kút történetében újabb 
lépést jelent, hogy búvár-
szivattyúval látták el, ami 
egyenletessé teszi a víznye-
rést és az üzemelést. A próba-
év során előjöttek a műszaki 
problémák is, amelyekre sze-
rencsére megnyugtató megol-
dásokat találtak a szakembe-
rek. A gázleválasztó üzemel-
tetését ezután a 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonú 
Erőforrás Kft. végzi majd, a 
gyógyvízzel kapcsolatos te-
endők a Vízmű Kft. kezében 
maradnak.

Elkészült a gázleválasztó
Régóta tudott dolog, hogy a Madarasi út mellett létesített 
termálvízkút vize jelentős mennyiségű kísérőgázzal kerül a 
felszínre. A gáz fél évszázadig minden haszon nélkül elszállt 
a levegőbe, két éve azonban leválasztására és hasznosítására 
indult beruházás. A leválasztó berendezés elkészült, 2008. 
december 12-én hivatalosan is átadják. 

Folytatás a 2. oldalon

A karcagi fiatalok az elmúlt héten vehették használatba az 
Ifjúsági Ház felújított internetes termét, valamint a szintén 
megújult kiállítótermet. Mindkét helyiség esztétikus, lami-
nált burkolatot kapott, valamint új asztalok és székek is elhe-
lyezésre kerültek a nagyobb kényelem érdekében. Korábban 
már a világítótestek is modernebb és energiatakarékosabb 
armatúrákra lettek lecserélve, így ma már minden tekintet-
ben a kor elvárásainak megfelelő, európai színvonalú szolgál-
tatást nyújthat az intézmény az internetezni vágyóknak. 

A Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium 2008. novem-
ber 26-án „Visszaemlékezé-
sek” címmel fórumot tar-
tott, amelyre az egészségügyi 
munkaközösség meghívta az 
iskola volt szakoktatóit.

A humán szakközépisko-
la, és az Ápoló szakképző év-
folyam tanulói érdeklődéssel 
hallgatták, hogyan indult is-
kolánkban 1968 szeptembe-
rétől az egészségügyi oktatás.

A volt kolléganők Fórizs 
Lászlóné, Egyed Vendelné, 
Domokos Gyuláné, Mészá-
rosné Hakucsák Erika, Kun 
Lászlóné és Szabóné Tóth 
Andrea és jelenlegi kolléga-
nőim Czinege Jánosné, Szöl-

lősi Sándorné, Nagy Jánosné 
boldogan idézték fel az elmúlt 
40 évet napjainkig.

A tanulók szembesültek a 
hivatásszeretet, kitartás, alá-
zat, empátia, küzdelem szavak 

átélésével, hiszen ezek nélkül 
nehezen tudtak volna ilyen 
eredményes munkát végezni 
elődeink.

40 éves az egészségügyi oktatás Karcagon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
Egy elszármazott 

szellemi 
„anatómiájához”…

(2)
Mielőtt végképp pálcát törnék V. főszerkesz-

tő úr (előző számunkban) idézett irománya fö-
lött, mentségeket keresnék számára, de nem so-
kat találok. Hányaveti, lenéző mondatai azt sej-
tetik, régen járhatott gyermekkora helyszínén, s 
talán nyomorúságos gyerekkora volt. Szellemi-
leg mindenképpen. Mert kultúráról - e jegyze-
te után - nem valószínű, hogy lehetne vele be-
szélgetni. Attól tartok, nem csak a Nagykunsági 
krónikába vagy a Beklenbe nem lapozott bele, 
de Körmendi Lajos írásaiba, vagy a most meg-
jelent Várostörténet ötvenkét tételbe sem.  Vél-
hetően nem látta Györfi Sándor emlékműveit és 
szobrait. És azt is hiába mondanám neki, hogy 
az Esztergomi Keresztény Múzeumot sem lehet 
a Louvre-val összehasonlítani, noha mindkettő 
múzeum! Nem is próbálkoznék…

Viszont odaadtam az írását egy vele hason-
ló korú, szintén itt gyerekeskedő fiatalembernek, 
hogy reflektáljon V. úrnak az info@hidlapnet cí-
men. Ebből a levélből idéznék néhány részletet: 
„Kedves Váczy úr (ott a Dunakanyarban)! Elő-
ször nem egészen értettem, miért nyomták a 
kezembe a Hídlap c. hetilap néhány hónappal 
ezelőtti számát. Miért lehet érdekes számomra 
az Ön Kedves Olvasóhoz! címzett köszöntő so-
rai. (…) Miközben csóváltam fejem, ismerősöm 
megjegyezte, „szóra sem érdemes”. Valóban szó-
ra sem lenne érdemes? Igen, hiszen maga a föl-
vetés is abszurd: hogyan lehet  összehasonlítani 
egy magyar történelmi koronázó várost egy 
szegény, alföldi kisvárossal – csak azért mert ha-
sonló nagyságú? Értem én persze mire akart ki-
lyukadni; tudatosítani az esztergomiakkal, hogy 
ők milyen szerencsések, hogy oda születtek, és 
hogy mennyi lehetőségük van, strandok, mú-
zeumok, műemlékek stb. Viszont az a gyanúm, 
nem mosolygósak a hétvégéi most annak az 
1200 embernek, akit a „nagy bőség közepette” 
utcára tettek a Suzukitól.(…) Nekem is hason-
ló gyerekkorom lehetett, mint az Öné, mi is jár-
tunk a békanyálas „négyesre” és Berekfürdőre 
is. Sajnálom azonban, hogy gyermekkori nya-
rai emlékeiből csak ezek maradtak meg. Önnel 
ellentétben, sokunkban, akiknek kényszerűség-
ből kellet, hogy elmenjünk, mert nem találtunk 
itthon végzettségünknek megfelelő munkahe-
lyet – mégis megmaradtak jó emlékeink az itte-
ni emberek mentalitásából, tanáraink intelmei-
ből, családunkról, egyáltalán, hogy kaptunk tő-
lük! És higgye el, hogy nem tesz sokunkat bol-
doggá, hogy olyan városban kell élnünk, ahol 
több mint 14 strand és több tucat múzeum van, 
de egy Demszky nevezetű autokrata úgy tönkre-
teszi azt a környéket is ahol én élek, hogy hiába 
látom nap mint nap a Bazilikát vagy az Ország-
házat, nem leszek vidám. Ha pedig a 4-es metró 
építése körül botladozom, akkor már százszor 
inkább a karcagi „négyesbe” csobbannék a bék-
anyálas habok közé!(…) Tisztelettel . kdg1981@
gmail.com 

Ui.: És ha netalán eljönne Karcagra a 
 nyáron, ahol „a hétvégék tikkadt unalom-
ban telnek „ Ön szerint „azóta is” – keressen 
meg bátran. Unaloműzőként bedobnánk pár 
sört és hogy izgalmasabb legyen, gyalog kisé-
tálhatnánk a Berekbe, a Zádor hidat is érint-
ve. Mert nem tudom, látta-e már egyáltalán? 
Mert az is egy érdekes „híd” ám! Attól függet-
lenül, hogy annak nincs „lapja”, sőt még fo-
lyója sem…

- ács -

HÍREK
GYERMEKKARÁCSONY

2008. december 20-án (szom-
baton) 10-18 óráig GYERMEK-
KARÁCSONY a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban. 
Köszöntőt mond, és a rendezvényt 
megnyitja: Dr. Fazekas Sándor 
polgármester, országgyűlési kép-
viselő.

10-13 óráig a moziteremben 
Andy és Karcagi Nagy Zoltán elő-
adóművészek műsora, DMIK ma-
zsorett csoportjainak fellépése, 
Törköly Zenekar műsora.

13 órától a II. emeleten Betle-
hemes játszóház nagyoknak és ap-
róknak, Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szakszolgá-
lat óvónőinek kézműves foglalko-
zása, Mézes sütemény készítése és 
díszítése, Adventi tárgyalkotó pá-
lyázat kiállítása

16 órától a Moziteremben a 
„Horton” című film vetítése.

hanem egész utcaszakaszok 
felújításában gondolkodik. 
Hasonló a helyzet a járdákkal 
is. Ahol az önkormányzatnak 
kötelessége járdát biztosíta-
ni, ott mindenhol van. Ezek 
esetében is a felújításokra kell 
majd gondolni, és ráfigyelni 
a kivitelező munkájára, mert 
az apró hibák sok utólagos 
bosszúságot okoznak, ront-
ják a járdák élettartamát – és 
hát az adófizetők pénzére is 
illik vigyázni, ne gyenge tel-
jesítményekre prédálódjon el. 
A kerületben egyébként az el-
múlt két évben két fontos út-
szakasz készült el. Az egyik 
a Hold utca, a másik a Ma-
ros utcának a Pillangó utcától 
a Püspökladányi útig terjedő 
szakasza. A járdafelújítások is 
folyamatosan történtek. 2007-
ben, amikor az útépítésekre 
irányította a támogatást 150, 
2008-ban viszont 780 négy-
zetméter járdát tettek rendbe. 

A kerület egy része igen mé-
lyen fekszik, ezért a nagyobb 
esők vagy extrém mennyiségű 
csapadék érkeztével igen sok 
problémát jelent a víz elveze-
tése. Több felhőszakadás meg-
mutatta már, hogy az ilyen-
kor adódó vészhelyzetben tűz-
oltók, városgondnoksági dol-
gozók, a vízmű dolgozói, és a 
képviselő milyen összehan-
goltan tudnak együtt dolgoz-
ni. A cél természetesen az, 
hogy olyan vízelvezető rend-
szert alakítsanak ki, aminek 
segítségével nem lesz szükség 

az említett erők mozgósításá-
ra, és nem kell senkinek sem 
átélnie a félelmet és a pánikot, 
hogy esetleg már a házába fo-
lyik be a víz. A cél tehát, hogy 
a keleti városrész vízlevezető 
rendszere minél hatékonyabb 
legyen. 2008-ban a Szent Lász-
ló utcai rendszert tették alkal-
massá, hogy a városrész egyik 
legnagyobb vízlevezető ere le-
gyen, a legutóbbi testületi ülé-
sen pedig úgy döntöttek a vá-
rosatyák, hogy a városi belvíz-
elvezetésre fordítható 19 mil-
lió forintból 16 millió forint az 
5. számú kerületben lesz fel-
használható. Vannak a kerü-
letben olyan utcák, amelyek a 
fő elvezető rendszerhez tartoz-
nak. Ezeket úgy kell kialakíta-
ni, hogy attól kezdve nagyon 
komoly csapadékmennyiség 
esetén se jelentkezzen problé-
ma. A beruházás nagyobb ré-
sze nyílt-burkolt árokrendszer 
kiépítését jelenti, de a Maros 
utcai szakaszon például zárt-
burkolt árok készül majd. Je-
lentős beruházás lesz – mond-
ja az alpolgármester, aki ígéri, 
nagyon komolyan fogja ellen-
őrizni a kivitelezést. Egyszer s 
mindenkorra kell megoldani 
a problémát, nem toldozással-
foldozással, mert a költségeket 
tekintve ez feneketlen kút.

A kerület északi határán a 
Postánál található a Széche-
nyi sugárút és a Püspökladá-
nyi útnak a baleseti hírekben 
gyakorta emlegetett keresz-
teződése. Ennek rendezésére 
egy-két éve körforgalom ki-
építését szorgalmazták. Azó-

ta kiderült, hogy annak kicsi 
a hely, legújabban jelzőlám-
pás irányításról szóló híreket 
kaptunk. Dobos László bó-
lint: a kereszteződés rendezé-
se a választási programjában 
is szerepelt, és jóakarattal van 
felé mindenki.  Mindössze 
 annyi a gond, hogy a Ladá-
nyi és a sugárút is állami 
utak, azaz mindennemű fej-
lesztésük, technikai rendszer-
rel történő felszerelésük álla-
mi feladat, tehát csak a Köz-
útkezelő Kht. végezheti el. Az 
önkormányzat évek óta an-
nyit tudott tenni, hogy jelen-
tős összeget különített el erre 
a célra, segítendő a munkát,  
ha arra sor kerül. Eredmény 
eddig nem született, most vi-
szont alakulni látszik valami 
és valóban közlekedési lám-
pákat szándékszik felállíta-
ni a Közútkezelő Kht.  Nagy 
odafigyelést igénylő tervezői 
munka szükséges ehhez, és 
(szokás szerint) rengeteg en-
gedély. A ciklus végére biz-
tató előjelek mutatkoznak a 
megvalósulásra, de lévén ez 
is állami feladat, Dobos Lász-
ló katonáéktól hozott egy pél-
dát, mégpedig a beígért ki-
maradásról, ami akkor volt 
biztos, amikor már visszajött 
róla az ember.

Bízunk a következő év-
ben – mondja Dobos László-
, s addig is áldott, békés Ka-
rácsonyt, és eredményes, bol-
dog új esztendőt kívánok 
mindenkinek.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Félidőben

Ingyenes facsemete 
átadás a lakosság 

részére
A Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a Városgond-
nokság kezelésében lévő Cseme-
tekertben a következő facsemeték 
állnak rendelkezésre, melyek köz-
területre kihelyezhetők:

  1. mezei juhar
  2. csörgőfa
  3. vérszilva
  4. török mogyoró
  5. közönséges nyír
  6. magyar kőris
  7. szürke nyár
  8. ecetfa
  9. juharlevelű platán
 10. kislevelű hárs
 11. fehér eper
 12. spirál fűz
A lakosság részére történő ki-

adásról a Csemetekert dolgozói 
gondoskodnak minden pénteken 
9-12 óráig. Tájékoztatás a 06/30-
676-7377 telefonszámon Béres 
Attila erdésztől kérhető.

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bérbe-
adásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
Karcag, Kórház u. 25. fsz. 3. sz. alatti lakás
A lakás alapterülete: 71,8 m2

A pályázat benyújtásának határideje: 
2008. december 22. 16:00. óráig beérkezően.
A pályázati igénylőlapot átvenni és a részletes pályázati feltételekről 
érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodá-
jában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).”

Dr. Csala Anikó
irodavezető

Pályázat
A karcagi Szentannai Sá-

muel Mezőgazdasági Szak-
középiskola, Gimnázium és 
Kollégium pályázatot hir-
det szakképzett munkaügyi 
és TB-ügyintéző munkakör 
betöltésére (számítástechni-
kai ismeret szükséges).

Jelentkezési határidő: 
2008. december 22.

Munkába állás: 2009. ja-
nuár 5.

Jelentkezni lehet: Karcag, 
Szentannai S. u. 18. Tel./fax: 
59/312-744, 59/312-451. E-
mail: sztannai@externet.hu

Gyökeres Sándor
igazgatóA Karcagi Gitárklub Karácsonyi 

bulija
2008. december 13-án délelőtt 10 órától a Karcagi Ifjú-

sági Házban.
Program: zenélés, kötetlen beszélgetés,
Hagyományos és modern hangtechnikák (effektek, erő-

sítők, gitárok)bemutatása, kipróbálása.
A program ideje alatt a klubtagokat aprósüteménnyel és 

ásványvízzel látjuk vendégül, és gitározással kapcsolatos 
kis ajándékcsomagjainkkal lepjük meg!

Támogató: SAROCK hangszerbolt és látványpékség. 

A képviselő továbblépést 
szorgalmaz. Mint mondja, 
meg kell tervezni a gáz fel-
használásának leggazdasá-
gosabb módját, illetve er-
re már készült is egy (újabb) 
tanulmány, amely megvaló-
sítása 2009 feladata lesz. Na-
gyon fontos még az is, hogy 
a mai energiaárak mellett az 
energia megtakarítás irányá-
ba lépjen az önkormányzat. 
Erre itt a geotermikus ener-
gia, amelynek hőmennyisé-
géből le lehet választani kü-
lönböző fűtési vagy „hide-
genergia” előállítási célokra. 
Tanulmány erről is van, meg-
valósításra vár. Karcag fekvé-
se lehetővé teszi a geotermi-
kus energia széleskörű alkal-
mazását, s a városnak min-
denképpen lépnie kell ennek 
megvalósításában.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Elkészült 
a gázleválasztó
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Par la men ti Nap ló

Választás, pontosabban 
a meg nem választás napja 
volt hétfőn a parlamentben. 
Ráadásul kettő is jutott er-
re a napra. Fodor Gábor és 
Kóka János az SZDSZ frak-
cióvezetői posztjáért csapott 
össze, sikertelenül. Három-
szor szavaztak a frakciótár-
sak, egyszer sem sikerült ve-
zetőt választani. Délután 
ennél fontosabb szavazás 
történt, ekkor kellett vol-
na megválasztani a köztár-
sasági elnök által jelölt fő-
bírót. Havasiné Orbán Má-
ria a Győri Ítélőtábla elnöke, 
akinek szakmai munkájával 
kapcsolatban kifogás nem 
merült fel, végül nem kapott 
kétharmados támogatást. 
(A törvény szerint ebben 
az esetben nem elegendő az 
egyszerű többség, a képvi-
selők kétharmadának igen 
szavazatára lett volna szük-
ség.) Az MSZP már második 
alkalommal utasítja vissza a 
Legfelsőbb Bíróság elnökje-
löltjét, múlt alkalommal Ba-
ka András „vérzett el”, aki 
Strassburgban, a Nemzetkö-

zi Bíróságon megfelelt, Bu-
dapesten nem.

Miért is bukott el a je-
lölt? A szocialisták nem tud-
tak magyarázatot adni. Az-
tán hosszas unszolás, új-
ságírói kérdezés után kide-
rült, hogy Havasiné Orbán 
Mária azért nem felel meg, 
mármint a szocialistáknak, 
mert egyik unokaöccse a Fi-
desznél dolgozik a sajtóosz-
tályon. Egy unokaöccs, a Fi-
desznél… Minő borzalom! 
Ennyi úgy tűnik elég ok 
manapság arra, hogy valaki 
szakmai hozzáértése ellené-
re ne feleljen meg egy hiva-
talnak. A dolgot továbbgon-
dolásra ajánlom mindenki-
nek, a köztársasági elnök is 
így tett. Sólyom László új-
rajelöli a bírónőt. Hogy az 
MSZP változtat-e majd a 
magatartásán, nem tudom, 
egy dolog biztos: a Legfel-
sőbb Bíróságnak tavaszig 
nincs elnöke.

Végül karcagi vonatkozá-
sú döntésekről is hadd szá-
moljak be. A parlament hét-
főn szavazott a költségve-

téshez beadott módosító ja-
vaslatokról. Négy indítvány 
érintette a várost: a 4-es út 
Kisújszállás-Karcag közötti 
szakaszának 2x2 sávosításá-
nak megkezdése, a Széche-
nyi sugárút és a Püspökla-
dányi út kereszteződésében 
jelzőlámparendszer kiépíté-
se, a Püspökladányi út lak-
tanyánál lévő szakaszánál 
körforgalom kialakítása, és 
negyedikként a karcagi fel-
sőfokú informatikus képzés 
eszközökkel támogatása. A 
karcagi olvasóknak nem kell 
bizonygatnom, hogy mind-
egyik javaslat fontos szá-
munkra. Sajnos az MSZP 
képviselői egyik indítványt 
sem támogatták, nemmel 
szavazott Vadai Ágnes is. 
Lehet, hogy mégis hama-
rabb lesz Karcagon a Szé-
chenyi sugárút-Püspökla-
dányi út kereszteződésében 
jelzőlámpa, mint a Legfel-
sőbb Bíróságnak elnöke? 
Meglátjuk…

Varga Mihály

Nemek napja a parlamentben

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
a Déryné Művelődési Központban

2009. január 18-án (vasárnap) 14:30 órakor 
A műsorban fellép: 

a Duna Tv Kívánságkosár c. műsorából

Bokor  János
napjaink egyik legnépszerűbb nótaénekese, 

valamint
Kátai Zsuzsa

Zongorán kísér: Barkóczi Zoltán
Műsoron: 

magyarnóták, operett részletek és örökzöld dalok. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, jegyek már 

kaphatók 500.- És 800.- Ft-os áron! 
Érdeklődni: Somogyvári Kónya Zsuzsanna 

Tel: 06-59-503-224 és 503-402

Szolgáltatásaink:  

 computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett)
 SZTK vény beváltása

 szemüveg készítés – javítás
 kontaktlencse ápolószerek nagy választékban

 fényre sötétedő, vékonyított, multifokális és egyéb speciális lencsék forgalmazása

Telefon: (59)312-219Karcag, Dózsa Gy. u. 2.

Minőségi szemüveglencsék és 
szemüvegkeretek széles választékával 
várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

Karácsonyi akció   december 1-23-ig!

 Ingyenes cumputeres szemvizsgálat szemüveg elkészítése esetén.

 Régi szemüvegkeretét 2.000* vagy 5.000 Ft** értékben beszámítjuk 
 *  komplett szemüveg rendelése esetén 2.000 Ft értékben
 **  multifokális, vékonyított vagy fényre sötétedő szemüveglencse
   vásárlása esetén 5.000 Ft értékben.

  Multifokális lencséhez 1 pár olvasó, vagy távoli 

szemüveglencsét adunk ajándékba.

A gázolaj jövedéki adó 
 visszaigénylése megválto-
zott. Az őstermelők évente 
egyszer, az évet követő janu-
ár 15-től igényelhetik. Igény-
léshez szükséges: 3 hónap-
nál nem régebbi földhaszná-
lati lapszemle; regisztrációs 
igazolás; VPID szám; blokk-
azonosító – vetett növény (tá-
mogatási igénylő lap); szám-
lák. Az igénylést elektroniku-
san és papír alapon is el lehet 
végezni. Elektronikusan min-
denki saját maga ügyfélkaput 
nyit, és regisztráltatja magát 
a Vámhivatalba, de a falugaz-
dász nyilatkozata és leigazolá-
sa nélkül nem küldhető el az 
igénylés. 

Előzetes információk alap-
ján 2009-ben újra indul az 5 
éves agrárkörnyezet-gazdál-
kodási pályázat. Mind a terü-
letalapú támogatásnál, mind 

az agrárkörnyezeti támoga-
tásnál szigorodtak a feltéte-
lek a helyes mezőgazdasági és 
környezeti feltételeknél (rész-
letes leírás az irodában talál-
ható). Aki az agrárkörnye-
zeti pályázatban részt kíván 
venni, a területet öt évig szin-
ten kell tartani. Tehát, ha va-
lakinél kb. 2-3 év múlva lejár 
a bérleti szerződés, már a be-
indulás előtt egy nyilatkoza-
tot kell kérni a tulajdonostól, 
hogy a területen meghosszab-
bítja a bérleti szerződést. 

A falugazdász irodában de-
cember 20. és január 5-e kö-
zött az ügyfélfogadás szünetel.

Minden termelőnek jó pi-
henést, kellemes karácsonyi 
ünnepeket és eredmények-
ben gazdag boldog új évet kí-
vánok.

Szőke Sándorné
falugazdász

Karácsonyi hangverseny
A karcagi Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanulói és 
nevelőtestülete szeretettel meghívja Önt és Kedves 
Családját a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

hangversenytermében 
2008. december 18-án (csütörtökön) 18 órakor 

tartandó 
KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE.

Belépőjegyek a koncert előtt a helyszínen kaphatók. 
Ára: felnőtteknek 800 Ft, 

diákoknak és nyugdíjasoknak 400 Ft.

Az estig tartó találkozón 
felidézésre került a karcagi 
kórház átadása 1967-ben, va-
lamint a kórház jelenlegi re-
konstrukciójának szükséges-
sége. Betekintést kaptunk az 
egészségügyi oktatás folya-
matos változásairól, megúju-
lásáról. Az ápoló szakképzés 
igen szerteágazó lehetőséget 
ad a tanulóknak a szakmai 
vizsga után. Az egészségügyi 
szakma iránt érdeklődők biz-
tosak lehetnek abban, hogy 
sikerül ezen a szakterületen 
elhelyezkedniük, hiszen ma 
5000 ápoló hiányzik a rend-
szerből.

Régi igazság, hogy sokkal 
nagyobb megbecsülést érde-

melne a szakma és akkor ke-
vesebb lenne a pályaelhagyó 
szakember is.

A Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
lát 2009. szeptember 1-től a 
Református Egyház veszi át. 
Bízunk abban, hogy a jövő-
ben változatlan marad az ér-
deklődés az iskola iránt.

A résztvevők a program 
végén megtekinthették az 
egészségnevelési hét és a 40 
éves évforduló alkalmából 
készült kiállítást.

Nosztalgiával és élmények-
kel gazdagon zárult a prog-
ram, de elhatároztuk, tavas-
szal még lesz folytatása!

Harsányi Lajosné
 gyakorlati oktatásvezető

BETLEHEMES 
MŰSOR

2008. december 21-én (va-
sárnap) 16:30 órakor lesz a 
Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központban a ház nép-
táncosainak BETLEHEMES 
MŰSORA. A műsort készí-
tette és betanította: Orosz-
né Millinkhoffer Rita táncpe-
dagógus és Bíró Attila népze-
nész, néptáncoktató.

Falugazdász hírek

40 éves az egészségügyi oktatás 
Karcagon

Folytatás az 1. oldalról
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Kunhalom Polgári Kör

Dr. Varga Gyöngyi, a kör 
elnöke két írót is köszönthe-
tett ezen az összejövetelen. 
Kocsis Csabának, a Barbari-
cum Könyvműhely vezető-
jének Közép-európai mozaik 
című regényét és Bíró Gyulá-
nak a Bizonytalan reggelek cí-
mű novelláskötetét Rideg Ist-
ván mutatta be a szerzők köz-
reműködésével.

Rideg István először a Ko-
csis-regény sajátosságairól 
beszélt, kiemelve vallomásos-
ságát, illetve a bihari és be-
rekfürdői vonatkozásait. To-

vábbá szólt a mű kapcsán a 
rendszerváltás okozta vilá-
gunk tükrözésének kérdései-
ről. Kocsis Csaba több mozai-
kot is felolvasott a könyvéből. 
Először egy anonim szereplő 
szociografikus monológját is-
mertette, amely a „felszaba-
dulástól” 1956-ig meséli el az 

élettörténetet. Majd néhány 
lirizált berekfürdői emlék-
mozzanatot hallhattunk.

Bíró Gyula iskolaigazga-
tó erotikus kötete előtt ar-
ról mondott pár gondolatot a 
kritikus, hogy a szerelem va-
lamennyi összetevője ritkán 
jelenik meg egyszerre az iro-
dalmi alkotásokban. Catul-
lust, Petőfit, Madáchot, Tóth 
Árpádot, József Attilát, Rad-
nótit, Móriczot, Szabó Pált 
említette, akik különböző-
en tükröztették műveikben a 
szerelmet. Bíró Gyula inkább 

a hódító, Don Juan-i epikai 
Én erotikáját ábrázolja. Bíró 
két történetet olvasott fel.

A kör félévi zárógyűlése 
december 15-én, hétfőn lesz 
a Déryné Művelődési Ház-
ban. A vezetőség a teljes tag-
ság részvételére számít.

R. I.

Újabb könyvbemutatóAbban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy már a 
második alkalommal élhetem 
át azt a csodát, amit a kom-
petencia alapú oktatás jelent 
az első osztályosoknak.

A nagyon sikeres kezdet 
után ebben a tanévben is is-
kolánk egy osztálya, az 1.b 
osztály ezzel a módszer-
rel kezdte meg tanulmánya-
it a szövegértés-szövegalkotás 
kompetencia területen.

2008. december 04-én jött 
el az a nap, amikor is meg-
mutathattuk az érdeklődő 
szülőknek, lelendő elsősök 
szüleinek, pedagógusoknak, 
hogy mi mindent csináltunk 
mi az eltelt mintegy három 
hónap alatt, mely nagyrészt 
az előkészítő időszakot foglal-
ta magában. Ennek az igény-
nek én boldogan tettem ele-
get, hiszen a kezdetek óta na-
gyon tetszik ez a gyermekba-
rát program, mely a gyerekek 
meglévő képességeire épít, 
rengeteg játékos feladat, sok 
eszköz, alkalmazásával, nem 
nélkülözve a kooperatív tech-
nikákat sem. 

A kicsik nagyon nagy iz-
galommal várták a vendége-
ket, akik jöttek is szép szám-
mal. Nagy örömünkre szol-

gált, hogy az egyébként szép 
tágas tantermünk is kicsinek 
bizonyult. 

A bemutató órán a jelenlé-
vő kedves érdeklődők ízelítőt 
láthattak az alapozó időszak 
legérdekesebb feladataiból. 
Játszottunk szalaggal, üveg-
golyóval, labdával, motring-
gal, szótagkártyákkal, tema-
tikus képekkel, sőt a gyere-
kek kedvencével, az interaktív 
táblával is, ahol betűfelisme-
rési feladatokat végeztünk. 

Kifejezetten dicséretes, 
hogy a gyerekek nagyon jól 
alkalmazkodtak ehhez a nem 
mindennapi helyzethez, ahol 
kétszer annyi vendég volt, 
mint mi magunk. Nagyon 

elégedett voltam velük, hi-
szen rendkívül fegyelmezet-
ten és jól dolgoztak.

A jelenlévőknek is hason-
ló volt a véleménye, melyet az 
óra után kitöltött kérdőívek-
ből tudok.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az iskolánk, a prog-
ram iránti érdeklődést, s vá-
runk szeretettel mindenkit 
december 12-én reggel 8 órá-
ra, ahol is a kompetencia ala-
pú oktatás folytatásaként egy 
7. c osztályos fizika órát lát-
hatnak az érdeklődők, Léva-
iné Kovács Róza tanárnő ve-
zetésével.

Magyar Sándorné
tanító 

A RE-HABOS Kft. 2002 
augusztusában egy másik cég 
romjain alakult. Marcipán fi-
gurákat készítő üzemük 72 
fővel indult, de manapság 
már a 80 fő állandó alkalma-
zott mellett idény jelleggel is 
foglalkoztatnak dolgozókat, 
s húsz fő alvállalkozóként 
van kapcsolatban a kft.-vel. 
Az egykori Kenyérgyár épü-
letében berendezkedett cég az 
elmúlt időszakban háromszor 
is sikeresen pályázott, tudtam 
meg Csombordi Piroska ügy-
vezetőtől. A pályázatok nyo-
mán olyan beruházásokat si-
került megvalósítaniuk, ame-
lyek jelentékenyen javíthatták 
a megváltozott munkaké-
pességű dolgozók munkakö-
rülményeit. A cég árbevéte-
le egyébként bőven a 100 mil-
lió forint felett van, ami iga-
zolja a cégvezető vélekedését, 
hogy mindenki igyekszik jól 
teljesíteni. 

A RE-HABOS Kft. amúgy 
szintén alvállalkozó, mégpe-
dig a kitűnő hírnévnek ör-
vendő Szamos Marcipán veszi 
igénybe az itteni jó munkát és 
kézügyességet. És hát a Sza-
mos Marcipánról tudni kell, 
hogy igen igényes termékeket 
gyárt, amelyek 90 %-a külföl-
dön, 10 %-a pedig különböző 
szakboltokban és diszkontok-
ban kerül értékesítésre. Elis-

mertségéről és kapcsolatairól 
még csak annyit, hogy egye-
düli és kizárólagos gyártó-
ja a Walt Disney figuráknak, 
amely jogot - úgy látszik - a 
Flinstone családra is sikerült 
megszerezni, mert múlt he-
ti látogatásomkor már egy se-
reg Frédi és Béni figura állt a 
késztermékek polcain. 

- Munkából hál’ Istennek 
ez évben is kijutott nekünk – 

hallom Csombordi Piroská-
tól. - Augusztusban már tel-
jes kapacitással, sőt, 120 fővel 
dolgoztunk. Nálunk ugyanis 
ekkor kezdődik a téli ünne-
pek – Mikulás, karácsony és 
az újév - termékeinek a sze-
zonja. Vannak olyan külföl-
di megrendelők, akik ilyen-
kor teasüteményt szeretnének 
vásárolni. Ennek a csomago-
lását is végezzük, de azt már 
alvállalkozóval.

Az ünnepi dömping után 
új termékcsalád gyártása kez-
dődött, a rajzfilm figuráké, 
s már látszik, hogy Frédi és 
családja egész éves elfoglalt-
ságot ad majd a dolgozóknak, 
és bizonyára az Akácos utca 
sarkán kialakított marcipán 
üzletnek is.

X

Bemutató óra a Kováts Mihály iskolában

Ünnepi édességek
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A Piaccsarnokban illetve a 
Varró utca 17-19. sz. alatti la-
kásomon, 1975 óta (ám tíz 
év kihagyással) végzem a va-
dontermő gombák vizsgála-
tával kapcsolatos szakellenőri 
feladatokat. Pályafutásom so-
rán gyakran előfordult, hogy 
a gyűjtők által vizsgálatra ho-
zott nagy mennyiségű gom-
bát meg kellett semmisíte-
ni. Az ilyen esetek számának 
csökkentésére, a gombafélék 
megismertetésére való törek-
vés adta az ötletet, hogy gom-
bász szakkör indítását kezde-
ményezzem a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központnál.

A gombász szakkör három 
éve működik. A 2006-2007. 
évben a december 1. - június 
15. között megtartott 26 fog-
lalkozáson átlagosan 9 fő vett 
részt.

A gombákat projektoros ki-
vetítéssel mutatjuk be, 2006-
07-ben 163, 2007-08-ban 317 
fajt ismerhettek meg így a 
hallgatók. Természetesen je-
lentős számú gyűjtött gomba 
is bemutatásra került. (Kar-
cag város, de az Alföld terü-
lete általában a gyenge gom-
batermő területek közé tar-
tozik. Ám annak ellenére, 
hogy a vadon termő gombák-
ból évek óta nem volt töme-
ges termés, mégis évente 25-
26 fajt sikerült terepen sze-
dett példányokkal bemutatni. 
Vizsgálatra évenként 50 alka-
lommal hoznak be gombát, a 
késői laskagomba és a téli fü-
lőke termése még most is je-

lentős tömegű.) 2008 őszén 11 
fő részvételével indult a szak-
kör. Annak ellenére, hogy az 
idei őszön igen kevés volt a 
csapadék, eddig 22 gyűjtött 
gombafajt sikerült bemutatni. 
Decemberben már csak 18-
án lesz foglalkozás (a DMIK 
földszinti, jobb oldali ter-
mében 17-18 óráig). A szak-
kör legalább 10 fő jelentkezé-
se esetén folytatódik január-

ban és június közepén fejező-
dik be.

Kérem, ha valaki szeret-
ne részt venni a foglalkozá-
sokon, szándékát legkésőbb 
2008. december 18-ig jelez-
ze a 06/30-325-7724-es telefo-
non, vagy a helyszínen. A ja-
nuári szakköri díj 500 Ft.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

szakkörvezető

Az emberi lélek sok mindent elfogad. 
Megtanulunk együtt élni minden bajjal, 
amit az élet gördíthet elénk. Csak egy vala-
mit nem tudunk elfogadni: az elmúlást.

Vigaszt keresünk, utolsó utáni menedé-
ket, ami mégis megőrzi számunkra a ked-
ves embert, akinek el kellett engednünk a 
kezét egy mindennél nagyobb erő miatt. 
Aztán megértjük: ez a titkos hely, ez az óvó 
rejtek nem lehet más, mint a szívünkben 
őrzött EMLÉKEZÉS.

Mert emlék lett ő is: Ica, Icus, Ica néni. 
A régi kolléga, a megértő barát, a melegszí-
vű tanító gyerekek százait vitte több mint 
negyedszázados pályáján a tudás, a jóság, a 
teljesebb emberi élet felé. Hittel égette ma-
gát a hivatásban, hisz pedagógus volt, a 
nemzet napszámosa, erre rendelte a sorsa.

1960-ban látta meg a napvilágot Be-
ne Ilona. Általános és középiskoláit még 
Karcagon végezte. 1984-ben szerzett taní-
tói diplomát Debrecenben, de visszahoz-
ta őt a család és a város szeretete. Három 
éven át gyermekkönyvtárosként dolgo-
zott, szűkebb tanítói pályáját az Arany Já-
nos Általános Iskolában kezdte, 1988-tól a 
Kováts Mihály Általános Iskolában folytat-
ta. Élete középpontja, értelme a CSALÁD 

és a GYERMEK 
volt! Féltő és 
okos szavai, ke-
zeinek gondos-
kodó, meleg si-
mogatása, élet 
igenlő, göndör 
kacagása elkísé-
rik az itt mara-
dókat!

Szétosztotta magát a mosolyokban, a fél-
tésekben, a megértésben, a szeretetben. 
Nem vitt semmit magával, itt hagyta lelke 
minden melegét. Mintha csak róla írta vol-
na Remenyik:

„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.” 

Kováts Mihály Általános Iskola

In memoriam
Bíró Lászlóné 2008. december 14-től élet-

be lép a MÁV–START Zrt. 
2009-es évre szóló közforgal-
mú menetrendje. Az új me-
netrend által hozott fonto-
sabb változásokról, és a vas-
úttársaság által nyújtott 
lehetőségekről szeretném tá-
jékoztatni a kedves olvasókat.

Mint már azt tapasztalhat-
tuk, 2006 decemberében be-
vezetésre került az integrált 
ütemes menetrend, melynek 
keretében minden óra ugyan-
azon percében indulnak vo-
natok Szolnok és Debrecen 
irányába. Az első változás, 
amit ezzel kapcsolatban meg 
kell jegyeznem, hogy a hét-
végi közlekedést megritkítot-
ták 2 órás ütemre. A személy-
vonatok csak munkanapokon 
közlekednek, és a gyorsvona-
tokkal lesz lehetőség az uta-
zásra. 

A második, ami az előző-
vel ellentétes irányú változás, 
fejlesztik Románia irányá-
ba az eljutási lehetőséget. En-
nek keretében 4 pár InterCity 
vonat közlekedik Budapest-
Keleti pu.-ról Biharkeresz-

tesen át Romániába, melyek 
mindegyike megáll Karcagon 
is. Ezek a vonatok a Hargita, 
ami Brassóba; az Ady Endre, 
ami Kolozsvárra; valamint a 
Bihar és a Partium InterCi-
ty, melyek Nagyváradig köz-
lekednek a Keleti pályaudvar-
ról. A vonatok 390 Ft-os In-
terCity pótjegy váltásával ve-
hetők igénybe. Ezeken felül 
maradt a Corona nemzetkö-
zi gyorsvonat, ami az éjszakai 
eljutást teszi lehetővé Brassó-
ba. Mindegyik vonat Karcag 
és Budapest között csak Szol-
nokon áll meg.

Végül szeretném megje-
gyezni az Internetes menet-
jegyrendelést, melyre a www.
mav-start.hu oldalon van le-
hetőség. Magunk készíthet-
jük el jegyünket, és a vasútál-
lomáson elhelyezett automa-
tánál átvehetjük azt.

A részletesebb informáci-
ókat az előbb említett hon-
lapon, és a vasútállomáson 
kaphatjuk meg.

Utazzunk vonattal!
Szatmári Csaba

közlekedésmérnök hallgató

Hasznos ismeretek a gombász szakkörben

A képen látható pisztricgomba (bagolygomba) egy külterü-
leti erdősávban termett. Lombos fák törzsén terem április-
tól októberig. A bemutatott példány átmérője 60 cm, súlya 
3,4 kg. A bagolygomba fiatalon ehető.

Menetrendváltozás 2008/09.

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük az Egészségmegőrző-betegség 

megelőző c. rendezvénysorozat keretében Dr. Nagy Mihály 
mátrix-igazgató főorvosnak a 2008. november hó 15-én Kar-
cagon, és Dr. Szabó Melinda belgyógyász-nefrológus szak-
főorvosnak a 2008. november 26-án Kunmadarason tartott 
igen színvonalas előadásukat. 

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az Alapítványhoz be-
folyt támogatásból az egészségügyi előadásokat követően kul-
turális programmal szórakoztattuk a résztvevőket.

Külön megköszönjük Karcag Város Önkormányzatának az 
iparűzési adó 1 % adományozását, továbbá Kunmadaras Ön-
kormányzat képviselő-testületének és a COOP STAR támoga-
tását.

Együtt Egymásért 2006 Alapítvány
Kuratóriuma

Felhívás
Karcag Város Önkormányzata pályá-

zatot hirdet a Karcag, Dózsa György út 
84. szám alatti ingatlana elbontására.

Pályázati feltételek:
- A pályázó az önkormányzat számlá-

jára köteles 20.000.-Ft induló össze-
get befizetni.

- Több pályázó esetén a sorrend licitá-
lással dől el.

- Nyertes pályázót megilleti a bontás-
ból kikerülő teljes anyagmennyiség, 
viszont köteles a teljes területet ki-
takarítani, és a keletkezett bontási 
törmeléket elszállítani. Az elbontott 
épületrész helyén ideiglenes telek-
határoló kerítést készíteni (faoszlop 
+ drótfonat).
Az ingatlan megtekintésére lehető-

séget biztosítunk 2008. december 16-
án 8:00 – 9:00 óra között

Pályázatot írásban a Polgármes-
teri Hivatal Építési és Műszaki Irodá-
ján kell leadni 2008. december 19-én 
12:00 óráig. 

Építési és Műszaki Iroda

Városi Csokonai 
Könyvtár ünnepi 

nyitvatartási rendje
December 20. (szombat) 8-16
December 22. (hétfő) 10-18
December 23. (kedd) 10-18
December 24 (szerda) Zárva
December 25. (csütörtök) Zárva
December 26. (péntek) Zárva
December 27. (szombat) 8-12 ügyelet
December 29. (hétfő) 10-18
December 30. (kedd) 10-18
December 31. (szerda) 8-12 ügyelet
Január 1. (csütörtök) Zárva
Január 2. (péntek) Zárva
Január 3. (szombat) 8-12 ügyelet
Január 5. (hétfő) 10-18

Olvasóinknak békés 
Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag 

boldog Új Évet kívánunk!
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T Á J É K O Z T A T Ó
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 30/2005. (X.26.) számon rendeletet al-

kotott a helyi  iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról. A rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
2008. évi érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján a következő kedvezményezettek javára, 
az alábbi összegek felajánlása történt meg:

Kedvezményezett 
megnevezése

Érvényes 
rendelkezé-
sek szerinti 
összeg (Ft)

Rendelkezé-
sek száma 

 (db)
Nagykun Horgász Egyesület 201.052 12
Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 180.117 4
Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának
Fejlesztésére létrehozott Alapítvány 107.284 4
„Pusztai róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 106.192 2
Magyar-Kazak Baráti Társaság 95.527 3
„Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 58.739 2
Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány 38.361 4
Gábor Áron Diáksport Egyesület 33.879 2
„Mindig van remény” daganatos betegekért Alapítvány 32.194 2
Kunszövetség 29.572 2
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 27.891 5
Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért Alapít-
vány 27.088 2
Gyermekeink mosolyáért Alapítvány 22.888 1
Térségünkért Egyesület Karcag - Berekfürdő – Kunmadaras 17.435 2
Kováts Diáksport Egyesület 14.069 8
„Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” Alapítvány 8.472 2
Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 8.418 2
Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 8.255 2
Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 5.682 1
Bűnmegelőzési Alapítvány 5.130 2
„Kunasszony” Alapítvány 4.124 1
„Kurucz István és fia alapítvány: sporttal a drog ellen” 3.047 1
Sport Élet Egészség Alapítvány 2.692 2
Kováts Mihály Alapítvány 2.668 4
„Műemlék templomért” Alapítvány    852 1
Kiutalt összeg/rendelkezések száma összesen (I.): 1.041.628 73
„A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány   889 1
Jogszabályi feltétel hiánya miatt ki nem utalt összeg/vonat-
kozó rendelkezések száma összesen (II.):

 
889 1

MINDÖSSZESEN (I.+II.): 1.042.517 74
Karcag Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Asztalitenisz hírek
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Refor-

mátus Iskolák Országos Sakk- és Asztalitenisz Bajnoksá-
ga 2008. december 5-6-án, Kiskunhalason, a Szilády Áron 
Református Gimnáziumban. A Bajnokságra az ország 
szinte valamennyi szegletéből érkeztek versenyzők. A kar-
cagi Nagykun Református Általános Iskolát Szepesi Ben-
ce 5. osztályos tanuló képviselte asztaliteniszben, ahol az 
igen szoros egyéni versenyben – összevontan a felső tago-
zatosak között – a II. helyezést érte el.

Ugyancsak ezen a hétvégén a Kováts DSE fiatal verseny-
zői Püspökladányban az immár hagyományos Mikulás 
Kupa asztalitenisz versenyen vettek részt. Az igen komoly 
játékerőt felvonultató mezőnyben – több korosztályos vá-
logatott versenyző – a karcagi fiatalok is szépen helytáll-
tak: serdülő fiú II. helyezett Nagy Norbert, ifjúsági fiú III. 
helyezett Szívós Gyula. Gratulálunk mind a versenyzők-
nek, mind Péter László edzőnek.

A mezőgazdasági szerszá-
mok és kisgépek, illetve ezek 
alkatrészeinek forgalmazá-
sára szakosodott AgrOroszi 
Üzletház évekig a Madara-
si úton, a Tűzoltóság mel-
lett működött, idén tavasszal 
azonban a 4. sz. főút mellé, az 
Ipari Parkba költözött. Ott, a 
főbejárat mellett szépen fel-
újított tágas épületrészben 
rendezték be ismét, a hozzá-
tartozó szervízzel együtt. A 
költözködés keserveire gon-
dolva tettem fel a kérdést 
Oroszi Imre tulajdonosnak.

- Nem volt jobb odabenn?
- A régi helyünket kinőt-

tük, az új gépek bemutatásá-
ra, kínálatára már nem volt 
hely abban az épületben, és 
az alkatrészeket is csak egy 
kis területre tudtuk bezsúfol-
ni. Ez az egyik. Másrészt pe-
dig az üzletnek szerves része 
a szerviz. Ennek a műhelyré-
sze is kicsi volt, és hát a bel-

város közepén egy ilyen, ese-
tenként zajos tevékenység-
nek nem volt helye már. Ezért 
gondoltam, hogy új telephe-
lyet nézek itt az Ipari Park-
ban.

A valóban tágas üzletben 
fűkaszák, fűnyírók, fűnyí-
ró traktorok, láncfűrészek és 
még többtucatnyi más szer-
szám láttatja a választék sok-
színűségét, a pult mögött pol-
cok, azokon meg alkatrészek 
sokasága.

- Igen széles a kínálat – 
jegyzem meg.

- Több mezőgazdasági, er-
dészeti és kertészeti kisgé-
peket forgalmazó céggel is 
kapcsolatban állok. Az áru-
készletnél mindig figyelem-
be  vesszük a szezonális keres-
letet. Eddig tartott pl. a fűka-
szák, fűnyírók szezonja, most 
kezdődik a motorfűrészeké 
és az elektromos láncfűrésze-
ké, s ezeknek az alkatrészeit 

is forgalmazzuk. A költözés-
sel nyert nagyobb épület azt 
is lehetővé tette, hogy az al-
katrészekből nagykereskedel-

mi tevékenységet tudjak foly-
tatni. Közel két éve, hogy a 
német Ratioparts cégtől köz-
vetlenül tudok beszerezni al-

katrészeket ezekhez a kisgé-
pekhez. A Ratioparts Nyugat-
Európa egyik vezető alkat-
rész-ellátó cége, s a közvetlen 
árubeszerzéssel megfele-
lő árakat tudok kialakítani a 
nagykereskedelmi tevékeny-

séghez. A nagykereskedel-
mi tevékenység mellett ta-
vasszal elindítottam az Agr-
Oroszi Webáruházat. Az in-

terneten megtekinthető kí-
nálatunkból, a műszaki le-
írás alapján választhatják ki 
és rendelhetik meg az érdek-
lődők a szükséges kisgépet 
vagy az alkatrészt. A szállítá-
si idő a tapasztalat szerint 1-2 
nap, de egészen biztosan egy 
héten belül van. Ezt a gyor-
saságot igyekszünk szigorú-
an betartani, mert idénysze-
rű gépekről van szó, és hibá-
sodás esetén az alkatrészre 
azonnal van szükség.

- Forgalom?
- A Webáruház szinte egész 

Magyarországon keresett, a 
helyben kialakult vevőkör 
mellett pedig a 4. sz. főút át-
menő forgalma hoz be hoz-
zánk vevőket. A jelenlegi gaz-
dasági helyzetben úgy gondo-
lom, a forgalommal legyünk 
elégedettek. Egyébként pedig 
próbálunk a vevőket minél 
jobban kiszolgálva, a határ-
időket betartva, a választékot 
folyamatosan bővítve eleget 
tenni a kihívásnak.

X

Áruház az interneten is

Amint azt Kurucz István-
tól, a KSE Birkózó Szakosz-
tályának vezetőjétől megtud-
tuk, eddig 41 birkózó szak-
osztály 170 fiatal birkózója 
jelezte részvételét az emlék-
versenyre. Nevezettek között 
szerepel az összes fővárosi 
egyesület, valamint Szombat-
helytől Egerig számos klub. 
A határon túlról is jönnek, 
akik magyar igazolvánnyal is 
rendelkeznek. Az emlékver-
seny szombaton 14 órakor ke-
rül megrendezésre a Városi 
Sportcsarnokban. Megnyitja 
dr. Hegedűs Csaba olimpiai 
és világbajnok, a MBSZ elnö-
ke, a FILA elnökségi tagja, dr. 
Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő, Var-

ga Mihály országgyűlési kép-
viselő. Több olimpiai és vi-
lágbajnok is jelezte részvéte-
lét. A versenybizottság elnö-
ke Bacsa Péter és Elek Tamás. 
A versenybírók nemzetközi 
minősítéssel rendelkeznek. A 
küzdelmeket három verseny-
szőnyegen bonyolítják le. A 
verseny díjazása az I-III. he-
lyezettjei számára a sportágra 
jellemző tiszteletdíj, valamint 
érem. A versenyen részt vesz 
német testvérvárosunk, Sch-
warzheide küldöttsége is. 

A szakosztály tisztelettel 
várja a birkózás iránt érdek-
lődő szurkolókat. A belépés 
díjtalan!

Bosnyák Imre 

XVI. „Kurucz testvérek” Birkózó 
Emlékverseny előkészületéről
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.

Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 
szobás, tetőteres, garázsos csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/20-669-
5366. 

Karcagon, a Cserepes utca 11. 
sz. alatti ház eladó. Tel.: 59/401-
207.

Eladó összkomfortos családi ház 
különálló összkomfortos mellék-
épülettel, 2 kapubejárattal, ga-
rázzsal. A két épület külön-külön 
is eladó. I.ár: 14,5 M Ft. www.in-
gatlanbazar.hu Tel.: 06/30-681-
0454.

Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti 
összes közművel ellátott építési 
telekingatlan eladó. Tel.: 06/20-
916-1192.

Karcag, Kórház úti lakótelepen II. 
emeleti lakás eladó. Azonnal be-
költözhető. Tel.: 06/30-525-0760 

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alat-
ti családi ház eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295.

Karcag főtéri lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: 06/30-507-2187.

Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. 
társasházban I. emeleti, 48 m²-
es lakás – erkély nincs – azonnal 
beköltözéssel eladó. I.ár: 7,5 M 
Ft. Érdeklődni: 06/20-913-6884 
és az 59/313-417-es telefonon 
egész nap.

Karcagon 3 szoba + nappalis, 
garázsos kertes ház eladó vagy 
Budapest vagy Budapest kör-
nyéki lakásra cserélhető. Tel.: 
59/314-152.

Karcag, Ady E. u. 54. sz. alatti el-
ső lakás hozzátartozó mellék-
épületekkel, padlásfeljáróval, 
kert résszel sürgősen eladó. Érd.: 
Kg., Ady E. u. 54. 2. ajtónál.

4 szobás lakás bérbe hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 06/20-573-9402.

A Kisvénkert I-ben fürdő közelé-
ben 1 szoba konyha, mosdó ki-
adó. Tel.: 59/312-562 v. 06/20-
411-9686.

Alsóépület udvarral  k iadó. 
Garázs kiadó. Gyermekágy el-
adó. Tel.: 06/70-275-1937. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szek-
rény, 2 fotel, ágyneműtartó, do-
hányzó asztal, függöny karnis, 
egy 80 éves fa bölcső. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Erzsébet háló és szobabútor el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
„Hull a fának a levele”, később a 
hópihe. Mindkettőre felkészül-
het erős kötésű cirok és vessző-
seprűvel. Támasztó létra is kap-
ható, rendelhető a karcagi pia-
cokon, vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós 
(sport, mély, mózeskosár) baba-
kocsi eladó. Tel.. 59/312-204.
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: 
alkalmi felsők, tunikák, pulóve-
rek, kardigánok, nadrágok, blé-
zerek, kosztümök, estélyi ruhák, 
koktélruhák, bolerók, harisnya-
nadrágok stb. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 9-12-ig, 13-17:30-ig, 
szombaton: 9-12-ig.  
Jó állapotban lévő, hordozha-
tó cserépkályha, konyha és szo-
babútorok, rekamiék, fotelek, 
gáztűzhely, varrógép eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295. 
Eladó egy panofix és egy bá-
rány Pannonia bunda 164/48-as; 
Yamaha Automatic Bass Chrod 
System szintetizátor (49 normál 
billentyű, 10 hangszer hangszí-
ne stb.); egy férfi és egy női irha-
bunda 42-es és 38-as méretben. 
Tel.: 59/314-423.
A  L É L E K  T Á P L Á L É K A ! 
K e d v e z m é n y e s  k a r á c s o -
nyi könyvvásár az Édesvíz 
Könyvkiadó legújabb könyvei-
ből: Müller Péter, Szepes Mária 
mesekönyve. Értéket azoknak, 
akiket szeretünk! Ezoterika, lé-
lekgyógyászat, Feng-shui, ter-
mészetgyógyászat. Merítsen a 
tiszta forrásból! Minden csütör-
tökön és szombat délelőtt 8-12 
óráig a piaccsarnokban, a virág-
árusítás mellett, és minden dél-
után a karácsonyi vásárban az 
Adidas bolt előtt. Szeretettel vá-
rom régi és új vásárlóimat, és 
minden érdeklődőt! Ne feledje, 
ebben a rohanó világban a lel-
künket táplálni elengedhetetlen 
feladatunk! Éljen a lehetőséggel, 
mert egy jó könyv a legjobb ba-
rát! Legyen szép és áldott a kö-
zelgő karácsony minden olva-
sónak. Reményteljes várakozás-
ban kívánom, hogy szülessen 
meg a Jézusi szeretet az embe-
ri szívekben.
Hereszéna eladó. Tel.: 06/20-
411-9686
Vetőmagüzemből búza ocsú el-
adó. Érd.: Kg., Madarasi út, Marsi 
tó. Tel.: 59/503-553.

Eladó 2 db 20-as gyermek kerék-
pár és 1 db gokart. Tel.: 06/20-
573-9402.
PS-2 ® játékok 4.000 Ft-ig eladó. 
06/30-684-2446 v. 59/312-562.

Állat
Hízó van eladó. Érd.: Kg., Ács ut-
ca 4.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemiga-
zolás nélkül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Motoros láncfűrésszel fakivá-
gást, felvágást vállalok hazaszál-
lítással vidéken is. Tel.: 06/30-
336-6142.
Szobafestést, mázolást vállalok. 
Tel.: 06/30-453-0346.
Szőnyegszövést vállalok megren-
delésre méretre. Késztermékből 
vásárolhat Pádár Istvánné kézi 
szövőtől Karcagon, a Madarász I. 
u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-674.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina 
E 1.6-os eladó. Tel.: 06/30-699-
0592.
3  kerekű elektromos EL-GO 
moped eladó. Tel.: 06/30-670-
8383.
Eladó segédmotor-kerékpárok, 
mopedek: Babetta 207; Romet 
Kadet; KTM, Hobby; Komár 1 pe-
dálos; Komár 2 pedálos; Garelli; 
Berva kissé hiányosan, továbbá: 
Seioko férfi automata (naptáras, 
stopperes) karóra; 2 db 195 cm-
es külső minitokos fafennállós 
redőny. Tel.: 06/30-963-5073

Apróhirdetés Kosárlabda

A Karcagon megrendezett 
második fordulóban Kisúj-
szállás leány csapata is be-
kapcsolódott a küzdelmekbe. 
Ellenük, remek második ne-
gyedbeli játéknak köszönhe-
tően, magabiztos győzelmet 
arattunk. Szarvas ellen na-
gyon jól kezdtünk, de a má-
sodik negyedben megtorpan-
tunk és sikerült az ellenfélnek 
felzárkóznia. Az utolsó ne-
gyedben magasabb sebesség-
re kapcsoltunk, és biztos győ-
zelmet arattunk.

Karcagi SE - Kisújszállá-
si SE 77:21 (17-5, 27-4, 17-8, 
16-4)

Balaskó K. (4), Sánta Zs. 
(11), Veres T. (2), Regényi Zs. 
(4), Vass B. (12), Karsai D. (4), 
Szabó F. (4), Bokor G. (21), 
Bérczi D. (12), Házi M. (2), 
Hérmán F. (2).

Karcagi SE – Szarvasi KK 
59:30 (20-3, 6-11, 15-8, 18-8)

Balaskó K. (2), Sánta Zs. 
(8), Veres T., Regényi Zs. (17), 
Vass B., Karsai D. (2), Sza-
bó F. (2), Bokor G. (12), Bér-
czi D. (12), Házi M. (2), Hér-
mán F. (2). 

Edző: Őrlős Zoltán

MEGYEI GYERMEK 
BAJNOKSÁG

A gyermek korcsoport-
ban is elkezdődött a bajnok-
ság. Az első forduló Karcagon 
került megrendezésre. Az el-
ső mérkőzésen Mezőtúr ellen 
fölényes győzelmet arattunk. 
A Szolnok elleni mérkőzés 
magas szintű, parázs küzdel-
met hozott. Az utolsó pilla-

natig nyílt mérkőzésen, mi-
nimális különbséggel marad-
tunk alul.

Karcagi SE – Mezőtúr 
138:0 (33-0, 38-0, 31-0, 36-0)

Lócsi E. (17), Bíró M., Ló-
csi E. (2), Séta G. (10), Klász 
A. (16), Nagy K. (12), Fehér 
M. (22), Rácz L. (18), Székely 
A. (2), Hidasi D. (18), Lippai 
A.(9), Kabai D. (12).

Karcagi SE – Szolnoki VSI 
37:39 (10-13, 7-8, 11-11, 9-7)

Lócsi E. (9), Bíró M., Lócsi 
E., Séta G. (6), Klász A. (4), 
Nagy K., Fehér M. (5), Rácz L. 
(4), Székely A., Hidasi D. (2), 
Lippai A. (2), Kabai D. (5).

Edző: Őrlős Zoltán.

KENGURU 
BAJNOKSÁG

A harmadik fordulóban a 
Tempó Kenguruk leány csa-
pata betegség miatt nem tu-
dott kiállni, így csak egy mér-
kőzést játszottunk. Betegsé-
gek miatt mi is csak kilencen 
utaztunk el. Ennek következ-
tében hiába nyertük meg a 
mérkőzést két ponttal, mégis 
a félidei büntetőknek köszön-
hetően – ami hozzáadódik az 
eredményhez – egy pontos 
vereséget szenvedtünk.

Karcagi Oroszlánkölykök 
– Lendületes Jaguárok (fiú) 
35:36 (5-4, 9-11, /2-5/, 4-7, 15-
9)

Rácz L. (3), Nagy K. (6), Ló-
csi E. (14), Pintér Á. (1), Bé-
res I., Csíkos L., Fehér M. (4), 
Nagy J., Lippai A. (7).

Edző Őrlős Zoltán

Sikeres karatésok
December 6-án Orosházán került megrendezésre a Mi-

kulás Kupa meghívásos karate verseny. Amint az Gyarma-
ti Imrétől, a KSE Karate Szakosztályának vezetőedzőjétől 
megtudtuk, kilenc egyesült, közel 70 versenyzője lépett a 
küzdőtérre. Külön öröm, hogy a karcagi versenyzők kivá-
lóan szerepeltek. Még egy másik siker, hogy a verseny fő-
bírája tisztet Gyarmati Imre látta el.

Eredmények: I. helyezettek: Kozák János (gyermek II. 
nehézsúly), Soós Bianka (gyermek I. nehézsúly), Bene 
László (gyermek III. könnyűsúly). II. helyezettek: Kemény 
Anett (gyermek I. nehézsúly), Raczkó Dániel (serdülő ab-
szolút kategória), Szabó Patrik (gyermek III. nehézsúly), 
Ráczkevy Sándor (gyermek II. nehézsúly). III. helyezettek: 
Ráczkevy Salamon (gyermek II. könnyűsúly), Lép Dániel 
(gyermek I. középsúly).

Legközelebb december 13-án Budapesten egy junior és 
felnőtt bajnokságot rendeznek. Ezzel az országos szintű 
bajnoksággal zárul az idei versenyidőszak. Várhatóan 160-
170 versenyző fog szőnyegre lépni, köztük 3 karcagi kara-
tés.

Bosnyák Imre

Megyei serdülő bajnokság

Kiállítás

A V-139. 
sz. Ga-

lambte-
nyésztő 

Egyesület 
Galamb-

kiállí-
tást rendez 

a Városi 
Sportcsar-

nokban.
I d e j e : 

2008. de-
cember 20. 

(szombat) 9 – 18 óráig, va-
lamint december 21-én 
(vasárnap) 8 – 13 óráig. 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
December 13. szombat
 Max Pyne – Egy-

személyes háború
 Amerikai akciófilm
December 16. kedd
 Kezdés: 10 és 19 órakor
 Madagaszkár 2
 Amerikai animációs film
December 19. péntek
 A házinyuszi
 Feliratos amerikai vígjáték
December 20. szombat
 Kezdés: 16 óra
 Horton
 Amerikai animációs film

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Születés

Bajusz Szilvia – Biacs Ló-
ránt
Kg., Kisújszállási u. 47/8. 
 Réka
Simon Margit – Ferenczi 
Sándor
Kg., Kinizsi u. 21. 
 Franciska

Halálozás
Darai Lászlóné (Balog Má-

ria)
 Karcag (1934.)
Nagy Jánosné (Kovács Má-

ria)
 Kg., Móricz Zs. u. 20. 

(1930.)
Szarka János
 Kg., Kossuth L. u. 23/c. 

(1940.)
Özv. Szűcs Istvánné (Szabó 

Mária)
 Kg., Ady E. u. 22. (1930.)

2008. december 12. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli TV – a GÁG műsora
18.30  Önkormányzati ülés
19.05  Nagykunsági krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések - Stúdió 

beszélgetés
 Vendég: Dr. Zsembeli József
 Karcag hírek -Hírek, infor-

mációk első kézből
 - Életük a kutyakiképzés
 - Egzotikus fotókiállítás
 - Karcagtól a Pekingi olimpi-

áig
 - Mezőgazdasági körkép
 Háttér
 Vendég: Boldizsár Erzsébet 
20.20 Ismerős arcok

2008. december 16. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus szent-

mise
19.05  Megyei tükör

19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

21.00  Nótacsokor

2008. december 18.csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv
18.20  Bereki Nyár
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések - Stúdió 

beszélgetés
 Karcagi Hírek 
 Megnyílt a Királyság Terme
 Interjú a városi strandfürdő 

fejlesztéseiről
 Vöröskeresztes Karácsony
 Háttér
20.10  A GÁG szalagavatója
   
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetőségei 
az alábbiak szerint változtak: S18-as 
csatorna, 280,25 Mhz frekvencia!

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/onlientv 

www.karcag.hu oldalakról

A Sport Szolgáltató Központ ingyenesen - tanári felügyelet 
mellett – várja a sportolni vágyó, általános és középiskolás 
diákokat, szülőket.

December 22. (hétfő)
10:00 órától „Folytassa fater…” kispályás labdarúgó-torna, 

általános iskolás gyermekek és szülők részvételével.

December 23. (kedd)
9:00 – 12:00 óra „Karácsonyi Sorverseny” alsó tagozatos 

gyermekek, szülők, pedagógusok, önkormányzati képvise-
lők részvételével.

14:00 – 17:00 óra „Karácsonyi Sorverseny” felső tagozatos 
gyermekek, szülők, pedagógusok, önkormányzati képvise-
lők részvételével.

December 24. (szerda)
9:00 – 12:00 óra „Szabad a csarnok” kötetlen foglalkozás ál-

talános és középiskolás gyermekek részére.

December 26-27-28. (péntek-vasárnap)
SZILVESZTER KUPA – kispályás teremlabdarúgó torna – 

külön kiírás szerint.

December 29. (hétfő) 
8:00 – 18:00 óra „Thomas Kupa” kispályás labdarúgó-torna 

7-11 éveseknek.

December 30. (kedd)
10:00 óra „Téli Streetball Bajnokság” - több korcsoportban, 

4 palánkon a kosárlabda szerelmeseinek.
9:00 – 14:00 óra „Szabad a csarnok” kötetlen foglalkozás I. 

részben.
14:00 – 17:00 óra Családi asztalitenisz-verseny kétfős csalá-

di egyéni és DC-csapatverseny.

December 31. (szerda)
9:00 – 12:00 óra „Szabad a csarnok” kötetlen foglalkozás ál-

talános és középiskolás gyermekek részére.

A „szabad a csarnok” akcióban az alábbi sportágakra van 
lehetőség a létszámtól függően: kosárlabda floorball, aszta-
litenisz, kapitánylabda, stb. Nagy létszám esetén korlátozott 
időkeret áll mindenki rendelkezésére. A nem megfelelő ma-
gatartással viselkedők a sportcsarnok látogatásától eltiltásra 
kerülnek.

Az egyéb programokról külön plakátokon, a testnevelőktől 
illetve a Sportcsarnokban kaphat felvilágosítást.

..., hogy teljen sportosan a téli szünet is!

„Nyitott csarnok”…
Szünidei Sport Programok a Városi 

Sportcsarnokban

December 12. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

December 13. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti 

nyitva

December 14. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

December 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

December 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 17. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

December 18. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

December 19. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Lapzárta: 
december 15. (hétfő) 12 óra
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December 4-én az egyik 
boltban ismeretlen személy 
egy vásárló szatyrából lopott 
el pénztárcát, benne 5.225 Ft 
készpénzzel, iratokkal. A tár-
cát az iratokkal, de pénz nél-
kül másnap a postaládájába 
bedobva találta a sértett. 

Nem lehetett igazán beteg 
az a tolvaj, aki 5-én a Házior-
vosi Rendelő betegvárójában 
azt figyelte, hogy kitől mit 
lophatna el, így sikerült neki 
elemelni egy kézitáskát - ben-
ne 146 ezer forint készpénzzel 
és iratokkal.

December 7-én egy helyi 
lakos udvarára mászott be is-
meretlen személy, ahol a ve-
randára kiakasztott szalámik 
közül 3 szálat kiválasztott, és 
magával vitt. Valószínű nem 
is volt éhes, hanem inkább 
szomjas, mert a zsákmánnyal 
nem hazafele vette az irányt, 
hanem a közeli italboltba. 
Nem volt lehetősége meg-
kóstolni a lopott finomságot, 
mert azt a rendőrök az üzlet 
előtt letett kerékpárján meg-
találták, és lefoglalták, így a 

sértett hat ezer forintos kára 
megtérült.

A KARÁCSONYI 
FINOMSÁGOK, 

AJÁNDÉKOK 
BEVÁSÁRLÁSA SORÁN 

SE FELEDKEZZENEK 
MEG ÉRTÉKEIKRŐL!

- a parkolóban hagyott jár-
művek ajtóit zárják be;

- az utastérben ne hagyja-
nak kabátot, táskát, fő-
leg ne a már megvásárolt 
ajándékot;

- a boltban pénztárcájukat 
ne helyezzék a bevásárló 
kocsi, táska tetejére, azo-
kat egy pillanatra se hagy-
ják őrizetlenül;

- az ünneplés közben se fe-
ledkezzenek meg a lakó-
ház ajtóinak bezárásáról, 
hiszen a vendégek, de a 
házigazdák kabátjai, mo-
biltelefonok, cipők, tás-
kák, pénztárcák is kerül-
tek hívatlan vendég birto-
kába az elmúlt évben, míg 
az otthoniak ünnepeltek.
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Dolby Kábeltelevízió és Internet hibabejelentés: 
06 (52) 273-370 1-es menüpont választásával 
Ügyintézés: 06 (52) 273-370 2-es menüpont választásával 

SENIOR SPORT
Program záró - TEA DÉLUTÁN

Szeretettel várjuk a Seniorsport „Aktív Életmód – Egész-
ségfejlesztő Program 2008.” eddigi résztvevőit 2008. de-
cember 17-én (szerda) 16:00 órakor az ESSEN Kft. ebéd-
lőjébe (volt Tanyasi Kollégium). 

Dr. Fazekas Sándor
polgármester


