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A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat egyik 
célkitűzése a megye turiszti-
kai értékeinek feltárása és be-
mutatása, ezzel együtt az ide 
irányuló turizmus bővíté-
se és fejlesztése. Az ehhez  ki-
dolgozott tervek megvalósítá-
sa – kétfordulós sikeres pályá-
zat, illetve kétéves előkészítő 
munka nyomán – 2009 szep-
temberében kezdődött.

A hatszázmillió forint 
költségű beruházás mun-
kálatai a megye egész terü-
letét érintették, a megva-
lósításra a megyei önkor-
mányzat, a JNSZ Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága és az 
érintett tíz település (Jász-
berény, Karcag, Abádszalók, 
Jászkisér, Kunhegyes, 

Kunszentmárton, Mezőtúr, 
Rákóczifalva, Tiszaföldvár, 
Törökszentmiklós) konzor-
ciumba tömörült. A „Jászkun 
kapitányok nyomában – tema-
tikus túraútvonal kialakítása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben” címet viselő projekt fel-
adata (célja) volt „a megyére 
jellemző adottságok figyelem-
be vételével a korszerű infrast-
ruktúrával ellátott múzeumi 

fejlesztés és a magas minőségi 
színvonalú turisztikai szolgál-
tatásokkal rendelkező komp-
lex turisztikai attrakció lét-
rehozása”. A projekt kidolgo-
zói elsősorban a megyében ta-
lálható kulturális örökségek, 
főként a jász és kun hagyo-
mány felmutatása köré fűz-
ték az egyes kistérségek, tele-

pülések turisztikai szempontú 
megismertetését. A történelmi 
és néprajzi örökség emlékei-
nek megőrzését végző múze-
umok tartalmi munkája mel-
lett elsőrendű szerepet kap-
tak a turisztikai szakemberek 
elvárásai és elképzelései. (Ez 
utóbbiak elképzelései a meg-
felelő útvonal kialakítását, kí-
sérőprogramok biztosítását, a 
vendégek tartózkodási idejé-
nek, az érintett intézmények 
látogatottságának ezzel együtt 
bevételeinek növelését, a ven-
dégéjszakák számának emelé-
sét „ezáltal a megye gazdasá-
gi versenyképességének erősí-
tését” célozták.) Vagyis a két 
említett szakma (tudomány) 
találkozása, közös munkája ez 
a projekt.

A tematikus útvonal (l. 
Jászkun kapitányok nyomá-
ban) kialakítása során a me-
gye tizenöt települése múze-
umának és kiállító helyének 
érintésével állították össze a 
kirándulási útvonalat, ezért a 
megvalósítás során tizenhat 
helyszínen tizenhárom múze-
um és tájház rekonstrukciója 
történt meg. Ezen felül Jászbe-
rényben, Karcagon és Szolno-
kon egyedi, interaktív kiállítá-

Átadták a Nagykun Látógatóközpontot
Jászkun kapitányok nyomában

Tizenkét foltvarró közel száz alkotását állították ki a Szik-
folt Foltvarró Klub 2010. november 29-én megnyílt kiállítá-
sán. A tárlat kizárólagos témája a tél és a téli ünnepek: Mi-
kulás és karácsony. A kiállított munkák hozott faliszőnye-
gek, faliképek mellett karácsonyfadíszeket, kötényeket, pa-
pucsokat, könyvjelzőket és adventi koszorúkat is készítettek 
a foltvarrók.

Adventi kiállítás

Általános 
közmeghallgatás

Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a 
város lakosságát, hogy 

2010. december 15-én (szerdán) 15 órai 
kezdettel

Karcag Város Önkormányzat képviselő-testülete általá-
nos közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 
1. sz. tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtár-
gyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dobos László
polgármester

November 25-én huszon-
nyolc napirendi pont került a 
képviselők asztalára. Az év vé-
gi ülésekre jellemzően, most 
is számos tájékoztató meg-
tárgyalása volt esedékes. Leg-
többjük a különböző intézmé-
nyek évi munkájáról adott át-
fogóbb képet, de jó néhány 
pályázat és beruházás hely-
zetéről is bővebb információt 
kaptak az egybegyűltek. Szó 
volt például az Ifjúsági Ház-
ban folyó szakmai tevékeny-
ségről, a képviselő-testület ál-
tal létrehozott közalapítvány-
okról, a városban folyó be-
ruházások helyzetéről, és a 
Városi Élelmezési Munkacso-
port munkájáról.

Ez utóbbi, a városi közét-
keztetés helyzetének vizsgá-
latára alakult ideiglenes bi-
zottság, amely 2010-ben célul 
tűzte ki az iskolai büfék meg-
tekintését, felmérését. A vizs-
gálat meglehetősen részle-
tes volt, még arra is kiterjedt, 
hogy felmérjék az egyes isko-
lákban a büféket rendszere-
sen látogató diákok számát. 
(Ez egyébkén iskolánként nagy 
eltérést nem mutat, általában 
70-80 fő körül mozog.)

A munkacsoport a felmé-
rést úgy összegezte, hogy „a 
büfék ellenőrzésénél azt ta-
pasztaltuk, hogy kulturált kö-
rülmények között, inkább a 
tanulók igényeihez, mint az 

egészséges táplálkozáshoz iga-
zodva és megfelelő árréssel áll-
nak rendelkezésre”. Az igények 
kialakításának kapcsán Do-
bos László polgármester hoz-
zászólásában utalt a család és 
a szülők felelősségére is. 

A képviselők elfogadták azt 
a tájékoztatót is, amely „A 
Nagykunság főtere – Karcag 
városközpont funkcióbőví-
tő fejlesztése” címen benyúj-
tott pályázat végrehajtásáról 
számolt be. A 2010. 10. 01. és 
2012. 06. 30. között megvaló-
suló projekt a következő ele-
meket tartalmazza:

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Élénk érdeklődés kísérte a 8. számú kerület 2010. novem-
ber 29-ére meghirdetett lakossági fórumát. Pánti Ildikó ön-
kormányzati képviselő felkérésére Dobos László polgármester 
a városfejlesztés aktuális kérdéseiről, Domokos Gyula a mun-
kaügyi központ kirendeltségének vezetője a munkaerőpiac je-
lenlegi helyzetéről tájékoztatta a megjelenteket, majd Nagy 
Mihályné igazgatónő mutatta be a városi könyvtár újdonságait.

Lakossági fórum
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Közéleti szilánkok

Nem úgy, 
mint a Luca 

széke…
A néphagyomány december 13-hoz, 

Luca napjához számos hiedelmet és ba-
bonát kapcsol. Mint pl. azt a bizonyos szé-
ket, amit Luca napjától karácsonyig - hogy 
hogy nem -, éppen tizenhárom napra ké-
szítenek el. (Talán innen van a 13-as szám-
nak valamilyen babonás varázsereje?) 
Nos, az idei Luca napja más miatt is érde-
kes lesz, hiszen ekkorra már egészen bizo-
nyos, hogy meg lesz szavazva az új nyug-
díjtörvény, amit a nemrég lezajlott MSZP-s 
kongresszuson, pontosabban országos 
tanácskozáson a párt korifeusai – úgy-
mond a „tolvaj kormány” legdurvább lo-
pásának nevez. (Amit ha láttak az olvasók, 
megspórolhattak maguknak egy belépő-
jegy árát a Mikroszkóp Színpadra. Föllé-
pett ugyanis a Sas-páros, aki egy új, bizo-
nyos értelemben formabontó műfajt ho-
nosított meg: a kabaré a kabaréban–t. 
A néző tényleg betegre röhöghette ma-
gát, hogy magukat komoly politikusok-
nak hívő honatyák mennyire tudnak ri-
pacskodni.) Persze, inkább tragikomi-
kus ez, amit Verebes István azonnal ész-
re is vett, és gyorsan elhatárolódott a két 
humoralistától, hiszen éppen Sas József 
az, akire a moral isanity jelző még hízelgő 
is. Erre mondaná Churchill, hogy a „kutya 
ugat, a karaván halad”.

Szóval biztos, hogy a nyugdíjtörvény 
nem úgy készül el, mint a Luca széke, erre 
mérget vehetnek. Az viszont lehetséges, 
hogy Alföldi Róbert elmozdítása a Nemze-
ti Színház éléről tovább tart majd, mint a 
Luca szék elkészítése, éppen a Jobbik „jó-
voltából”. Bakot lőtt ugyanis Szávay Ist-
ván képviselőjük a vehemens felszólalásá-
val (aki mellesleg a kiváló magyar női teni-
szező unokabátyja). Ezért tudhatná, hogy 
még egy világelső Nadalnak is alaposan 
meg kell fontolnia, hogyan üsse le a „ma-
gas labdákat”, mert különben úgy járhat, 
mint a nemrég befejeződött londoni ATP 
Mesterek Tornáján, Roger Federer ellen. 
No meg, Pista barátunk (azért ez a bizal-
maskodó hang, mert fiam évfolyamtársa 
volt az ELTE történelem szakán) azt is elfe-
lejtette, hogy a néhai Lukács György filo-
zófus, aki Heidelbergben, 1912-ben kezd-
te el írni az „Esztétikum sajátossága” c. fő 
művének vázlatait, 1919. május 1-jén (!) a 
poroszlói állomástól nem messze megti-
zedelte saját vörös katonáit, mert állítólag 
megfutamodtak a románok elől a tiszafü-
redi vasúti hídnál!

Úgyhogy csak lassan a testtel, üzen-
ném meg a Jobbikosoknak. Érdemes 
megvárni majd annak a dráma pályá-
zatnak az eredményét is, amit a Nemzeti 
Színház írt ki nemrég a cigány gyilkossá-
gok témájában. Talán félreérthető ahogy 
fogalmaztam: azokról a gyilkosságok-
ról kell a pályázóknak dokumentum-drá-
mát írni, amit Tiszalökön és még több he-
lyen, a cigányok ellen elkövettek a deb-
receni bűnöző csoport tagjai. Amit az ak-
kori rendőrség nyomozói olyan lassan 
nyomoztak ki, hogy talán 113 Luca széke 
is elkészült volna ez idő alatt… (Arról nem 
is szólva, hogy még mindig nem tudjuk, ki 
vagy kik lőttek rá a Teve utcai székházra?)

  -ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 4-5. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
December 11-12. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260.

HÍREK
Horgászok 
figyelem!

A fogási naplók átvétele de-
cember 7-től minden héten 
kedden és pénteken 15-18 óra 
között a horgász egyesület iro-
dájában lesz, kivéve december 
24. és 31.

Kérünk minden horgászt, 
hogy a fogási naplót pontosan 
kitöltve és a végén összesítve 
adja le, melyről átvételi elis-
mervényt kapnak, amit a jövő 
évi engedély váltásnál le kell 
adni.

Vezetőség

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban minden 
szerdán 10-11 óráig ringa-
tó foglalkozás – óvoda előt-
ti korosztálynak, valamint né-
hány hónapos kortól három 
éves korig.

A foglalkozást vezeti 
Tóthné Kovács Márta óvónő. 

A Refor-
mátus Nő-
s z öve t s é g 
mindenkit 
szeretettel 
hív és vár 
a már ha-
g y o m á n -

nyá vált karácsonyi vásárára.
A vásár helye: Karcag, Rá-

kóczi út 3. (volt Leánykollégi-
um).

A vásár időpontja: 2010. 
december 3. (péntek) 9-16 órá-
ig, és december 4. (szombat) 
9-12 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép ál-
lapotban) és minden egyéb 
olyan tárgyat szívesen foga-
dunk adományként, amelyek-
re önnek már nincs szüksége, 
és jó szívvel ajánlja fel a vásár-
ra.

A vásárból összegyűlt ösz-
szeget az idősek, egyedülállók 
és rászorultak karácsonyi sze-
retetcsomagjára fordítjuk.

Köszönjük adományát!
Református Nőszövetség 

elnöksége

Karácsonyi vásár!

2010. december 8-ig lehet megvásárolni az elővételi 
jegyeket, melynek ára 700.-Ft.

Az első 50 jegyvásárló plakátot és a zenekar által 
dedikált pass-t kap ajándékba.

Belépők ára a koncert napján a helyszínen: 1.000.-Ft.

KÖZLEMÉNY

Az adventi időszak előtt a Magyar Tűzoltó Szövetség a 
gyertyagyújtással összefüggő tűzesetek megelőzésére hív-
ja fel a figyelmet. A felügyelet nélkül, lánggal égő gyertyá-
val díszített adventi koszorú irodában vagy lakásban tüzet 
okozhat, amennyiben a gyertya meggyújtja a közelében tar-
tott éghető anyagokat - pl.: papírt, illetve terítőt, függönyt -, 
így a koszorút körültekintően, gyúlékony anyagoktól távol 
helyezzük el.

A tűz keletkezéséhez az is elegendő, ha csak pár perc-
re nem figyelünk az égő gyertyával díszített adventi koszo-
rúra, ezért kérjük, soha ne hagyják azt felügyelet nélkül, és 
amennyiben távoznak a helyiségből, a gyertyát gondosan 
oltsák el.

Az otthon tartózkodó gyermekek elől a biztonság érdeké-
ben fontos, hogy a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket - gyu-
fa, öngyújtó - elzárjuk. Ellenkező esetben feltételezhető, 
hogy még nem kellő körültekintéssel igyekeznek a gyertyát 
meggyújtani, és sajnos egy ilyen játékos próbálkozásnak sú-
lyos következményei is lehetnek.

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

A Városháza felújítása
A városközpont térrendezése, 

a közlekedés fejlesztése
A Varró utcai bölcsőde felújí-

tása
A Piaccsarnok felújítása
A Déryné Művelődési és Ifjú-

sági Központ felújítása
Az Alapfokú művészeti és 

gyógytestnevelési intéz-
mény funkcióváltó felújítása

Várostörténeti napok grafi-
kai/fotó installáció a város 
életéről, történelméről, ha-
gyományairól

Kulturális-, és sportrendezvé-
nyek szervezése

Környezettudatosságot fejlesz-
tő rendezvények szervezése
Újból módosították a vá-

ros 2010. évi költségvetésé-
ről szóló többszörösen módo-
sított rendeletet. Erre a mó-
dosításra egy 134 929 ezer 
forintos bevételi-, és kiadá-
si előirányzat növekedés mi-
att volt szükség. A most elfo-
gadott rendelet-tervezet tar-

talmazza a központi költség-
vetésből időközben lebontott, 
valamint visszavont támo-
gatásokat, hozzájárulásokat, 
az egyes feladatokhoz átvett 
pénzeszközöket. Nem utolsó 
sorban ide tartozik még az ön-
kormányzat által fenntartott 
intézmények működési költsé-
geihez szükséges önkormány-
zati többlettámogatás is. Volt 
olyan intézmény, amelynek 
esetében nem volt igény több-
lettámogatásra, sőt önkor-
mányzati támogatás csökken-
tésére nyílt lehetőség.

2006 novemberében az ak-
kori képviselő-testület döntött 
a városi költségvetési intézmé-
nyek érdekegyeztető tanácsá-
ról, a fenntartói oldal tárgyaló 
csoportjának tagjairól. A 2010 
októberében lezajlott önkor-
mányzati választás szükséges-
sé tette az érdekegyeztető fó-
rum újbóli létrehozását, mely-
ről a mostani ülésen döntöt-
tek.
A fórum tagjai:

a Karcag Városi Önkormány-
zat részéről:

 Andrási András, Csányi 
Sándor, dr. Kapusi Lajos 
képviselők, valamint Ró-
zsa Sándor jegyző és Lódi 
Endréné köztisztviselő

a városban működő reprezen-
tatív szakszervezetek dele-
gáltjai:

 Pergéné Deli Katalin (Pe-
dagógusok Szakszerveze-
te), Borusné Rózsa Ibolya 
(Egészségügyi Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezete), 
Konczi Ferencné (Magyar 
Zeneművészeti és Táncmű-
vészeti Szakszervezet)
Ezen az ülésen a képvise-

lő-testület egyetértését adta, 
és csatlakozott azon települé-
sekhez, valamint civil szerve-
zetekhez, amelyek támogatják 
és kezdeményezik a Magyar 
Köztársaság Parlamentjénél, 
május 6 Jászkun Emléknappá 
nyilvánítását. 

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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Par la men ti Nap ló

A médiavezérelt világ gyak-
ran forgatja össze a fontost a 
lényegtelennel, s mivel hírek 
özöne zúdul ránk televízió-
ból, rádióból, internetről, vagy 
a lassan antiknak számító új-
ságokból, ember legyen a tal-
pán, aki el tudja választani az 
üres dolgokat a lényegestől. 
Ez a kissé hosszú mondat ar-
ra utalna, hogy bizony a hét-
fői ülésnap sem egyszerű tör-
ténet, ha a közélet iránt nyi-
tott átlagember felől közelí-
tem. Mert mi is történt itt?

A volt miniszterelnök, ko-
rábbi MSZP-pártelnök, 
Gyurcsány Ferenc, kérdést in-
tézett a hivatalban lévő mi-
niszterelnökhöz, Orbán Vik-
torhoz. Egyszerű kérdés, érthe-
tő válasz, ugyanolyan, mint az 
aznap délután elhangzott ki-
lenc másik azonnali kérdez- fe-
lelet. Mégis, amikor ez a pilla-
nat elérkezett, mindenki tud-
ta, hogy este erről tudósítanak 
a híradók, erről beszél majd 
a rádió riporter, ezt vitatják a 
hírportálok blog-mániákusai. 
Máskor az interpellációkat kö-
vető szavazás után a képvise-
lők többsége úgy érzi, halaszt-
hatatlan és fontosabb közfel-
adatának kell eleget tennie, és 
távozik az ülésteremből. Most 
mindenki maradt a helyén, 
várva, mi lesz a politikai szó-
párbaj kimenetele.

Pedig aznap délután és este 
olyan mindennapokat érintő 

ügyek kerültek asztalra, mint 
az ügyvédekről szóló törvény, 
az agrárgazdaság helyzete, a 
jövő évi népszámlálás, rendé-
szeti jogszabályok, a földgáz 
biztonsági készletezése, ebből 
fakadóan az ára. Ám ezeket 
másnap hiába kereste az új-

ságolvasó polgár a napilapok-
ban, egy sor nem sok, annyit 
nem talált. Annál többet az 
említett délutáni hat percről.

Hibáztassunk ezért valakit? 
Egyáltalán nem. Az embe-
ri természetről van szó. Éve-
kig emlegetünk egy villanást 
a focipályán, miközben le-
het, hogy a meccs 90 perc tö-
mény unalom volt. Órákig 
tud egy férfitársaság a kato-
naélményekről beszélni, ho-
lott a másfél, vagy kétévnyi 
idő – kinek mennyi jutott -, 
ugyanazzal a napi regulával 
telt el. Ugyanez igaz a parla-

menti közéletre is. A hétköz-
napi monoton zajt meg kell, 
hogy szakítsa időnként vala-
mi váratlan, színes, szokatlan. 
Parlamenti képviselőként én 
magam is könnyebben emlék-
szem majd erre vissza, mint 
a földgázellátásról szóló vi-

ta hozzászólásaira, holott ez 
utóbbi ötször annyi ideig tar-
tott, és jóval fontosabb volt.

Végezetül, ami az ügy lé-
nyegét érinti. Nem biztos, 
hogy a magyar ember olyan 
gyorsan felejt. Optikai csa-
lódás, ha valamit valódi-
nak, fontosnak hiszünk, ho-
lott nem az. Közel még a 
balatonöszödi beszéd, itt van 
az előző nyolc év mélysége és 
zuhanása ahhoz, hogy el tud-
juk dönteni: kinek volt fontos, 
az érdemi ügyek helyett politi-
kai petárdákat eregetni?

Varga Mihály

A  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓLA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓL

Optikai csalódás a T.Házban

TŰZKAKAS

Segítségnyújtáson a karcagi 
kosár

November 17-én, 8 óra 49 
perckor jelzés érkezett a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
ügyeletéről, mely szerint Kisúj-
szálláson a katolikus templom 
faláról hullik a vakolat és járó-
kelőket veszélyeztet. A kiérke-
ző egység gyors és szakszerű 
beavatkozással megszüntette a 
balesetveszélyt.

Villanyóra szekrényben kelet-
kezett tűz

November 20-án, 18 óra 58 
perckor jelzés érkezett híradó-
ügyeletünkre, mely szerint Kar-
cagon a Kátai Gábor utca egyik 
családi házának villanyóraszek-
rénye ég. A tűz a szekrényből 
tovább nem terjedt, talán ennek 
is köszönhető, hogy személyi 
sérülés nem történt. A kiérkező 
tűzoltók a tüzet eloltották, a ki-

menő vezetékeket átvizsgálták, 
majd a helyszínt az áramszol-
gáltató szakembereinek átadták.

Vasúti töltés égett Karcag ha-
tárában

November 25-én, 14 óra 44 
perckor jelzés érkezett híradó-
ügyeletünkre, mely szerint Kar-
cagon az Apavári erdőnél a vas-
úti töltés mentén, mintegy 40 
méteres szakaszon avar égett. 
A kiérkező egységek kéziszer-
számokkal beavatkoztak és alig 
pár perc alatt a tüzet felszámol-
ták.

Lakóház égett Karcagon
November 26-án, a kora esti 

órákban vonult a Karcag I. és a 
vízszállító a Pacsirta utca egyik 
lakóházához. A jelzett helyen a 
főépülethez épített 10 négyzet-
méteres helyiség födémje és te-
tőszerkezete égett. A kiérke-
ző egységek gyors és szakszerű 

beavatkozásának köszönhető-
en a tüzet 1 óra alatt fel is szá-
molták. Az oltási munkálatok-
ban résztvevő tűzoltók 1 db PB 
gázpalackot is kihoztak az épü-
letből. A tűzesetben két kiskorú 
gyermek 1. és 2. fokú égési sérü-
léseket szenvedett, őket a Men-
tők kórházba szállították.

Újabb lakóház tűz Karcagon
November 26-án, 20 óra 33 

perckor újabb riasztást kaptak 
tűzoltóink, mely szerint Karca-
gon a Baross Gábor utcában egy 
6x2 méter alapterületű helyi-
ség födémszerkezete égett. A ki-
érkező egységek a födém meg-
bontása után a tüzet eloltották, 
hőkamerával átvizsgálták. A 
tűzeset során személyi sérülés 
nem történt

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk címen 
találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 
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Szolgáltatásaink: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Szakképzett munkavállalási tanácsadó 

vár az alábbi napokon: 2010.december  3..(péntek) 
22010.december 110..(péntek) 
22010.december 117.(péntek)  

A szolgáltatás  
munkaközvetítést nem foglal magában! 

A tanácsadás 14-17 óráig tart! 
A szolgáltatás díjtalan! 

 munkavállalási 
tanácsadás 

 

 pályaorientáció 
 

 álláskeresési 
technikák 

 

 önéletrajzírás 
 

 kommunikációs 
gyakorlatok 

 

 Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően? 
 Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a 
számodra megfelelő? 

 Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, 
képességeidre? 

 Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid 
helyességéről? 

 Munkahelyváltáson töröd a fejed? 
 Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb? 

Adott egy napfényes szom-
bat délelőtt, úgy 10 óra körül. 
Piaci bevásárlás volt esedé-
kes, így közismert kisautóm-
mal a nem túl régen átadott 
közeli parkolóban álltam meg. 
Bár szinte tele volt, de két na-
gyobb autó közt, nem gondol-
hattam semmire. Már épp a 
lángossütő felé indultunk visz-
sza, mikor az általam még so-
sem hallott hangosbemondó 
kicsit recsegve megszólalt. Hát 
itt nem a kádas fürdőhöz hív-
ják az embert, hanem jól ki-
vehetően engem szólítottak a 
járművemhez, de „sebtiben”. 
Hanyatt-homlok hátrahagyva 
a sapkámat, siettem a parko-
lóba. Ismerősök jobbról, bal-
ról, szánakozó arccal. Mi tör-
ténhetett? Egy srác kisgye-
rekkel: „Feri, nekimentek a 
kocsidnak.” Hirtelen szemre-
vételezéssel semmit nem lá-
tok. Nagy baj nem lehet. Ci-
garetta dobozra felírva a rend-
szám. A kocsi sehol, de ez már 
kiindulópont. Egy leány siet 
vissza a hangszórótól, ő is biz-
tosítja a rendszámot. A kárt 
konstatálva, másik két arra já-
ró jelentkezik, ők is látták. A 
parkolót elhagytuk, de már 
nem sok kedvem volt más bol-
tokhoz. Gondoltam hamarabb 
célt érek, ha szólok a rendőr-
ségen, minthogy valamikor 
épp feltűnjön valahol a rend-
szám. A rendőrségen épp visz-
szaért a járőr, így előadtam az 
esetet, átadtam a rendszámot, 

míg ő megnézte a nyilvántar-
tást. A folyosón komoly bal-
esetek hatásos képeit szemlél-
tem. Mondta a fiatal rendőr, 
hogy legyek telefonközelben. 
Negyed óra sem telt el és egy 
ismeretlen hang hívott, isme-
retlen számról. Megbeszlük a 
randevút, és kisvártatva meg-
érkezett a „rendszám”. Bár a 
tanúk is tisztán behatárolták 
a típust, színt, stimmelt, és is-
mét konstatáltam, nemcsak a 
sofőr a hibás. A mai kocsik-
ból hátra annyi kilátás van, 
mint a ponyvás kisteherau-
tóból. A sofőrtársam még ha 
nem is emlékezett a nem sok-
kal ezelőtti „érintkezésre”, de 
ha négy tanú állítja és valóban 
ott parkolt – szerencsére az ő 
kocsiján nem hagyott nyomot 
–, akkor nincs mese. A dolgot 
lerendeztük a helyszínen. Egy-
szer én, egyszer te, bárkivel 
előfordulhat. Egy órán belül 
lerendeződött minden, újabb 
rendőri intézkedést sem kel-
lett foganatosítani, és eljutot-
tunk a lényeghez. A tanúk. Ha 
egy városban élünk, és akár ha 
látásból is ismerjük egymást, 
megvártak, jelentkeztek, át-
érezték a helyzetet, mint akik 
tudják, ezzel segíthetnek a leg-
többet.

És ez így van jól, mindenfé-
le problémával szembesülünk 
nap mint nap, de ilyen aprósá-
gok viszik előre az ügyet.

Karcagiak Karcagon.
K. F.

Karcagiak Karcagon
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Szokás szerint a „gazdasági 
év” végével, november 27-én 
délután került sor a Mozgás-
korlátozottak JNSZ Megyei 
Egyesülete karcagi csoportjá-
nak évzáró és évértékelő gyű-
lésére. Az is hagyományos-
nak mondható, hogy a tag-
ság igen szép számmal kép-
viseltette magát, úgyhogy 
Szekeres György elnök úr telt 
ház előtt, s élénk érdeklő-
dés mellett összegezhette az 
elmúlt év egyesületi esemé-
nyeit és eredményeit. Amint 
eljöljáróban kifejtette, a fel-
állás a korábbi évekhez ké-
pest nem változott, hiszen a 
munkát az előzőleg megbe-
szélt éves terv alapján végzik. 
A vezetőség tagjai minden 
csütörtökön (9-11 óra között) 
ügyeletet tartanak az egyesü-
leti székházban (Rákóczi utca 
3.). A mozgássérült egyesület 
karcagi csoportja ma már kö-
zel ezer tagot számlál, ami a 
feladatok szaporodását is je-
lenti. Az érdeklődés növeke-
dése tette szükségessé, hogy a 
vezetők mellé egy-egy segítőt 
is állítsanak. A friss erő bevo-
nása nagyon jól bevált. Már 
esztendőkkel ezelőtt rendsze-
resítették, hogy a hónapok 
utolsó hetében, pénteken cso-
portgyűlést tartanak.  Ezeken 
a vezetők, illetve a szakértők 
tájékoztatást adnak az egye-
sületi működést, illetve a tag-
ságot érintő aktuális kérdé-
sekről. Ezeket az alkalmakat 
a hivatalos teendők lezárá-
sa után közös estebéddel zár-
ják, amelyeken általában 70-
90 tagtárs vesz részt. Hason-
lóképpen sikeresek voltak az 
év egyéb rendezvényei, mint 
az Esélyegyenlőségi Nap, az 
Anyák Napja illetve az Apák 
Napja, amelyekről szólva Sze-
keres úr kiemelte a tagság 

részvételének a növekedését. 
Természetesen jó kapcsolato-
kat ápolnak a szomszédos te-
lepülések mozgássérült cso-
portjaival. A túrkevei csoport 
képviselői pl. az Apák Nap-
ján keresték fel a karcagiakat, 
a karcagiak pedig az egyik 
nyári kirándulásukat szer-
vezték a túrkevei fürdő meg-
ismerésére, ami persze az ot-
tani csoporttal közös prog-
ram lett. Kirándulást még két 
alkalommal szerveztek, egy-
szer Hajdúböszörménybe, 
egyszer pedig Mezőkövesd 
Zsóry fürdőbe. Mindkét al-
kalommal idegenvezető irá-
nyítása és tájékoztatása mel-
lett ismerték meg a települé-
sek nevezetességeit, a délután 
viszont fürdéssel, pihenés-
sel telt. „Rendezvényeink na-

gyobb részét a résztvevők fi-
zetik, mivel anyagi lehetősé-
geink nemhogy nem javultak, 
hanem minden évben inkább 
romlottak – tért ki Szekeres 
György az anyagiakra. - Va-
lami nagy reményeket a jövő-
ben sem táplálhatunk.”

A nehéz anyagi helyzet el-
lenére is sikerült azonban né-

hány fontos munkát elvégez-
tetni a székház helyiségeiben. 
A mozgást könnyítő kapasz-
kodókat szereltek fel, és nem-
csak a már beázó tetőt, ha-
nem a kandallót és a kéményt 
is megjavíttatták. A támoga-
tó szolgálattal közösen pe-
dig gyógycipő és egyéb segéd-
eszköz felíratási lehetőséget 
szerveztek, és sikerrel közre-
működtek az EL-GO-t igény-
lő sorstársak megsegítésében 
is.

„A jövőben is szeretnénk 
a tagság segítségére lenni – 
zárta a beszámolót az elnök. 
- Javaslom, hogy az igényt 
az ügyeleten vagy a csoport-
gyűléseken adják le folyama-
tosan. Megjegyzem, szívesen 
segítünk bármely rászoruló-
nak.”

A csoportbeszámolót köve-
tően dr. Urbán Szabó Béla, a 
MEOSZ JNSZ Megyei Szer-
vezete elnöke szólt az idősze-
rű problémákról, majd a dél-
után az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény tanárainak előadásával 
és vacsorával folytatódott.

Elek Gyögy

A fenti mottóval rendez-
te meg református általános 
iskolánk az I. Magyar Im-
re Lajos Városi Helyesírási 
és Nyelvi Játékok Emlékver-
senyt a városi általános isko-
lák tanulóinak részvételével.

Magyar Imre Lajos emléke-
zetes tanítónk, Karcag város 
szülötte.

Mint választott tanító ke-
rült településünkre, itt pedig 
a református leányiskolába. 
A városi iskolaszék jegyzője, 
egyben a városi tanintézetek 
gondnoka volt.

Vallotta, hogy „minden ne-
velés nyelvi nevelés”. Tanítsuk 
fiataljainkat az anyanyelv sze-
retetére és egyben a haza sze-
retetére is! Hagyománnyá sze-
retnénk tenni, s emlékét őriz-
ni ezzel a versennyel.

A megmérettetésben részt 
vevő diákok a tollbamondás 
diktálását követően helyesírá-
si és nyelvi játékokat tartal-
mazó feladatlapokat töltöttek 
ki, melyeket Gánóczy Ferenc 
magyar szakos kolléga, kö-
zépiskolai tanár állított össze. 
A zsűri elnökének feladatait is 
elvállalta. Munkáját tisztelet-
tel megköszönjük.

A versenyre benevezett álta-
lános iskolák diákjai kiemel-
kedő eredményeket értek el a 
komoly megmérettetésben.

A felkészítő pedagógusok 
munkáját megköszönve gra-
tulálunk a helyezést elért diá-
koknak!

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Mozgássérültek évzárója

„Nyelv, sugárzó anyanyelvem”

A Vöröskereszt 1988-ban hozott döntése alapján november 
27-ét a Véradók Napjává nyilvánították. Ilyenkor, november 
végén tehát mindig az embertársaikon önkéntesen segítőkre 
emlékeznek. Karcagon november 30-án délután köszöntötték 
a helyi véradókat, akik (738-an, köztük 126 első véradó), mint 
azt Nagy Sándorné területi vezetőtől megtudtuk, 2010. novem-
ber 30-ig 295,2 liter vérrel segítették az egészségügy munkáját.

A Vöröskereszt vezetése által szervezett ünnepségen 
Nagy Ágnes Ildikó, a Vöröskereszt megyei igazgatója, Nagy 
Sándorné térségi vezető, az önkormányzat és a Kátai Gábor 
Kórház nevében pedig dr. Kapusi Lajos főorvos, orvosigazgató 
és önkormányzati képviselő köszönte meg a vérükkel segítők 
önzetlenségét. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium ta-
nulóinak műsora után ötvennyolc (10-80-szoros) véradó vehe-
tett át emléklapot és emlékérmet.

Véradók Napja

Közhasznúsági jelentés

A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület (Karcag, Kos-
suth tér 1.)  a helyi iparűzési adó 1%-ának 2009. évi  felaján-
lásából 184.837.- Ft támogatásban részesült.

A felajánlást az alapító okiratokban meghatározott célok-
ra fordítottuk, a Kováts Mihály Emléknapok lebonyolításá-
ra.

Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat, továbbra is vár-
juk támogatásukat. 

Dr. Fazekas Sándor
elnök

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület
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Advent
Az idén korán beköszöntött a várakozás ideje. 

Már vasárnap meggyújtottuk az első gyertyát. Aki 
ezt elmulasztotta, azoknak adnék egy gyors ötletet 
koszorúkészítéshez.

A szalmaalapot borítsuk be örökzölddel (tuja, fe-
nyő, moha). Helyezzük rá a feldrótozott krémszí-
nű gyertyákat, majd ragasszuk fel a kockacukro-
kat (barna, nád és hókristály). Díszítsük még szolid 
muszlinszalaggal is és illatos fahéjjal, csillagánizzsal.

Igazi illatfelhő lengi be lakásunkat.
Kezdődjön az ünnepi hangulat!

Nyíriné Kátai Katalin  

A múlt héten pénteken 
Karcagra érkezett Randolph 
Westphal, a kerékpározás 
Guiness rekordere. Az öt-
venkét éves német férfi az el-
múlt huszonhárom évben, 
több kontinenst és számtalan 
országot érintve, több mint 
170.000 kilométert tett meg 
kerékpáron, kutyái kíséreté-
ben. 1987-ben amerikai út-
ja során bőrrákot állapítottak 
meg nála, ő azonban – pél-
daként a beteg embereknek – 
nem adta fel, hanem folytat-
ta és folytatja útját. 1996-ban 
Argentínában súlyos balesetet 
szenvedett, aminek következ-
tében elveszítette az emléke-
zetét, szagló- és ízlelőérzékét 
és újra kellet tanulnia a já-
rást, de mindezek, és a folyto-
nosan kiújuló rákos betegsé-
ge, s az azzal járó kezelések el-
lenére is folytatja útját. Célja, 
hogy erőt adjon a beteg embe-

reknek, mindig van remény... 
A német mellett anyanyelvi 
szinten beszél angolul, s bal-
esetéig számos előadást tartott 
az útja során érintett orszá-
gokban. Világszerte ismerik 
most. Róla és a családjának te-
kintett két kutyáról (Chinook 
és Nanook) az évek során sok 
száz cikk, tudósítás és tévéfel-
vétel készült.

Randolph Westphal a hónap 
elején Mohácsnál lépett Ma-
gyarország területére, ahon-
nan Szekszárd, Kiskőrös, 
Kecskemét, Szolnok érintésé-
vel november 27-én kora dél-
után érte el Karcagot. Itt a Vá-
rosi Strandfürdő kempingjé-
nek vendégszobájában töltötte 
az éjszakát, s reggel indult to-
vább Debrecenbe.

Randolph Westphal Karcagon

A Karcagi SE U-11 labdarúgó csapata Móga Lóránt edző ve-
zetésével 2010. november 28-án részt vett a BERZE KUPA te-
remlabdarúgó tornán Füzesabonyban. A csapatok 4x4-es cso-
portokban küzdöttek egymással. Nem voltunk könnyű hely-
zetben, hiszen ellenfeleink a Gyöngyös, a Debrecen-Loki és a 
Diósgyőr 2000-2001-es korosztályú focistái voltak. Azonban 
jó játékkal, csoportelsőként jutottunk az elődöntőbe. Közel 3 
órás várakozás után léptünk újra pályára a nagydobozi Görög 
Focisuli ellen, ahol remekül helytállva, 2:1-es végeredménnyel 
már a döntőre készülhettünk Mezőkövesd csapata ellen. Drá-
mai küzdelemben és egy érvényes, de nekünk meg nem adott 
gól után végül ezüstéremmel térhettünk haza.

Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék gyermekeinkre, hiszen 
az új edzővel eltöltött 4 hónapos kemény munka meghozta el-
ső gyümölcsét.

A továbbiakban is sok sikert kívánunk az U-11-es csapatnak!
A csapat tagjai: Antal .A, Balajti J., Balla G., Erdős R., Farkas 

L., Karsai B., Katona T., Kiss L., Kiss S., Móga E., Sipos R., Sza-
bó I., Szabó F., Tóth G., Tóth R., kapus: Fekete L.

Egy U-11-es szülő

sokkal működő látogatóköz-
pontokat rendeztek be, mert 
az egyes kiállítóhelyek önál-
lóan is látogathatók, de a foga-
dóállomás közös pontja min-
dig a jászok és a kunok világa. 
A helyszíneket új, korszerű, 
látogatóbarát berendezésekkel 
(érintőképernyős információs 
terminál, többnyelvű digitális 
tárlatvezető rendszer, kedvez-
ményes mágneskártyás belép-
tető etc.) látták el. És amint a 
nemrégiben kiadott tájékoz-
tatóban olvasható, ezeken az 
újdonságokon felül 54 db to-
vábbi szolgáltatás (pl. speciá-
lis interaktív programok, ere-
detkutatás, divatbemutató és 
ajándékbolt) jött létre.

A megye új arcát megmuta-
tó, a turizmus 21. századi el-
várásai alapján felépített út-
vonal átadási ünnepségei a 
Jászságban, Jászberényben 
kezdődtek 2010. november 
17-én, és november 26-án a 
Nagykunság legnépesebb te-
lepülésén, Karcagon, a Nagy-
kun látogatóközpont felavatá-
sával folytatódtak.

A Déryné Művelődési Köz-
pont emeleti nagytermében 
összegyűlt meghívottak előtt 
Búsi Lajos, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára, a projekt indulá-
sakor az irányító testület el-
nöke, Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat elnöke, Dobos 
László polgármester, vala-
mint Galó Anita projektveze-
tő mondott köszöntőt illetve 
értékelte az új létesítmények-
kel is megvalósított országos 

és megyei elképzeléseket. „Mi 
karcagiak egy kicsit másképp 
szerettük volna magunkat be-
mutatni – emlékezett Kovács 
Sándor a tervek kidolgozása 
idején egymásnak feszülő öt-
letekre, - a marketinghez ér-
tők pedig tudták hogy lehet 
azt jól eladni, amire mi büsz-
kék vagyunk”. A tudatosság, 
az ötletelés végeredménye 
egy nagyon kiforrott, szép, 
az egész megyét a Jászságtól 
a Tiszazugig átívelő projekt 
magas színvonalú megvaló-
sítása lett. A jász és kun gyö-
kerek felé fordulunk, sőt eze-
ket a hozzánk látogató ven-
dégek számára is feltárjuk, 
megmutatjuk és lehetővé tesz-
szük a régi világ megismeré-
sét és megértését. „Azt hiszem 
a legfontosabbak a mai na-
pon azok, akik majd látogatói 
lesznek ennek a központnak – 
zárta beszédét a megyei köz-
gyűlés elnöke. - „Azok a gye-
rekek, akikben a látottak elin-
dítanak majd egy pici szikrát, 
ami segít abban, hogy olyan 
felnőttek legyenek, akik tart-
ják a hagyományainkat, tisz-
telik az őseiket és ezáltal jobb 
emberek lesznek”. 

A Nagykun Látoga-
tóközpontot a régebben 
napköziotthonként és szolgá-
lati lakásként, majd a Nagy-
kunsági Népművészek Egye-
sülete kiállítótermeként 
is szolgáló egykori Hizly-
házban, a Táncsics krt. 46. 
sz. alatti épületben alakítot-
ták ki. Az épületről, a kiál-
lítás berendezéséről Nagy 
Emese tájékoztatta az érdek-
lődőket, Illéssy Ádám nagy-
kun kapitány pedig a kapi-

tányi tisztségről emlékezett 
meg. A nemzetiszínű szalag 
átvágásával az új funkciót ka-
pott épület megnyílt a látoga-
tók előtt. A klasszikus múze-
umi kiállítások hangulatával 
szakító bemutatót Nagy Eme-
se kalauzolása mellett járhat-
ták be az első látogatók. Va-
lójában nem is kiállítás ez, 
hanem inkább új bemutatá-
si formára építkező ismerke-
dési lehetőség a kunok, majd 
a 19-20. századi Nagykunság, 
illetve a karcagi polgárok, 
gazdák életével. A honfoglaló 
kunok (és rokonnépek) képei 
vezetik fel a látogatót az ősö-
ket idéző jurtáig, majd a régi 
tájból, a pásztorok világából, 
a természeti környezetéből 
kap ízelítőt a látogató, míg 
végül a hódoltság emlékei, és 
a 18. században huszárként 
elhíresült Kováts Mihály élet-
útjának feldolgozásán át ér-
kezünk el az ünnepi szobá-
ba, a 20. század elejének pol-
gári ízlésű világába. Kérdezz-
felelek játék, számítógépes 
tájékoztatás, képregény, ru-
hák, használati tárgyak hoz-
zák érinthető közelségbe az 
ősöket, akiknek munkájára, 
örökségére a mi mai létünk is 
felépítkezett.

A túraútvonal 2011. év ele-
jétől várja a látogatókat, de a 
tél folyamán több próbaüzem 
segíti az indulást. A Nagykun 
Látogatóközpont „próbaüze-
me” 2011 január-februárban 
lesz, amikor előzetes beje-
lentés alapján főként csopor-
tok kereshetik fel. A rendes és 
rendszeres nyitva tartás 2011. 
március 1-jétől várható.

Elek György

Szép siker Füzesabonyban

Folytatás az 1. oldalról

Átadták a Nagykun Látógatóközpontot
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Berekfürdő SE – Török-
szentmiklósi KE 15:27 (7:15)

Tiszaföldvár-Homok. Jv.: 
Gábor L., Takács T.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (3), Varga E. (2), Szabó 
I., Cseke P. (5), Szőkéné Varga 
I. (3), Kiss A.

Cserék: Varga A., Pergéné 
Varga Zs., Sípos K. (1), Perge 
P. (1)

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva

Berekfürdő SE – Dózsa 
DSE Kunhegyes 24:14 (13:7)

Tiszaföldvár-Homok Jv.: 
Garamvölgyi M., Szőke I.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs., Varga E. (4), Szabó I. 
(2), Cseke P. (6), Szőkéné Var-
ga I. (8), Kiss A. (2)

Cserék: Varga A., Pergéné 
Varga Zs. (1), Sípos K., Perge 
P. 

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
nagy gólkülönbség az élen já-
ró törökszentmiklósi csapat 
ellen helyzeteink kihagyásá-
ból, sok kapufából és vonalra 
lépésből adódott. A második 
mérkőzésre a kunhegyesi lá-
nyok ellen sikerült ezen hibá-
kat kiküszöbölni, és nagy fö-
lénnyel tudtunk győzni.

Legközelebbi mérkőzés de-
cember 5-én lesz megtart-
va Karcagon, a Városi Sport-
csarnokban 9:00 órakor 
Tiszaföldvár és 17 órakor 
Fegyvernek csapata ellen.

Minden kézilabdát szerető 
szurkolót várunk!

Az elmúlt vasárnap 
Túrkevén folytatódtak a me-
gyei férfi kézilabda bajnok-
ság mérkőzései, ahol a KSE 
férfi csapata Túrkeve és 
Kunszentmárton együttesével 
mérkőzött. Az eredmény egy 
győzelem és egy vereség. Ezzel 
10 mérkőzés után be is fejező-
dött a megyei bajnokság őszi 
fordulója, folytatás tavasszal. 
A karcagiak az 5. helyről vár-
ják majd a folytatást.  Eredmé-
nyek:

Túrkeve - Karcag 26:29 
(12:18)

Karcag: Nagy, Örsi (4), 
Ferenczi, Vályi, Major (10), Laj-
tos (2), Pápai (2).

Csere: Nagy, Hamar (2), Se-
bők (4), Csordás T. (4), Tóth, 
Szopkó (1).

Játékos-edző: Major János.
Igen nehéz mérkőzést vív-

tunk a házigazdák ellen a 
túrkevei „jégcsarnokban”. 
Csak komoly taktikai megol-
dásokkal tudtuk megtartani a 

mérkőzés végéig a győzelmet 
érő vezetésünket. A végjáték 
ezúttal nekünk kedvezett.

Karcag - Kunszentmárton 
26:38 (11:20)

Karcag: Nagy, Örsi (7), 
Ferenczi (1), Vályi (1), Major 
(7), Lajtos (3), Pápai.

Csere: Nagy, Hamar (1), Se-
bők (2), Csordás T. (2), Tóth 
(1), Szopkó (1).

Elég bosszantó, hogy néhány 
18-20 éves karcagi fiatal az őszi 
forduló végére elfelejtett futni, 
küzdeni, és kézilabdázni egy-
aránt.

Felhívjuk a kézilabda ba-
rátok figyelmét, hogy decem-
ber 12-én a karcagi sportcsar-
nokban kerül megrendezésre a 
Nagykun Kupa Férfi Kézilab-
da Torna, melyen a KSE együt-
tesén kívül a Kunhegyes és a 
Jászladány csapatai mérkőznek 
meg majd. Szeretettel várjuk 
kedves szurkolóinkat. A torna 
kezdési időpontja 9:30.

MAJOR

November 23-án a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um fiú röplabda csapata Sarkad-
ra kapott meghívást a helyi Ady 
Endre Gimnáziumtól, amely évek 
óta ebben az időszakban rende-
zi az Ady-kupa fiú röplabda tor-
nát. A karcagiak legutóbb két év-
vel ezelőtt szerepeltek ugyanezen 
a versenyen, s 2008-hoz hason-
lóan, ezúttal is győztesként tér-
hettek haza Sarkadról úgy, hogy 
a három mérkőzésen még csak 
szettet sem vesztettek.

Eredmények:
Csoportmérkőzések:

Karcagi Nagykun - Balcescu 
Román Tanítási Nyelvű Gimná-
zium, Gyula 2:0 (25-10, 25-14)

Karcagi Nagykun - Erkel Fe-
renc Gimnázium, Gyula 2:0 (25-
15, 25-14)

Döntő:
Karcagi Nagykun Ref. Gim. - 

Ady Endre Gimnázium, Sarkad 
3:0 (25-19, 25-17, 25-21)

A sarkadi Ady-kupa végered-
ménye: 1. Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kollégi-
um 2. Ady-Sarkad 3. Erkel-Gyu-
la 4. Balcescu-Gyula.

Az 1. helyezett csapat tagjai: 
Budai Csaba, Oszlánczi Máté Jó-
zsef, Futó Tamás, Nagy Attila, 
Gyökeres Árpád, Halász Richárd, 
Saska Viktor, Perge Tibor, Albert 
Krisztián, Iványi-Nagy Gábor, 
Ferenczi Gábor. 

A Református Gimnázium fia-
taljai december 14-én Kunhegye-
sen mérkőznek meg majd a VI. 
korcsoportos diákolimpia megyei 
döntőjében Szolnok és Kunhe-
gyes csapatai ellen. Cél az orszá-
gos elődöntőre való kvalifikáció.

MAJOR

Lejátszotta újabb mérkőzé-
seit a felnőtt kosárlabda csapa-
tunk Törökszentmiklóson egy 
teljesen felújított sportcsarnok-
ban, ahol végül is nem a leg-
ideálisabb körülmények ural-
kodtak a „félkész állapotok mi-
att”.

Az első mérkőzésen a SZVSI 
„A” csapatát amolyan pályá-
hoz szoktató játékkal sikerült 
legyőznünk, a második mér-
kőzés azonban már igazi rang-
adónak ígérkezett.

A törökszentmiklósi csa-
pat alaposan beerősített. Je-
lenleg is NB-s és volt NB II.-es 
játékosokkal álltak fel a tavaly 
bajnokságot nyert kosarasa-
ink ellen. A mérkőzésen nagy 
taktikai csata folyt már az el-
ső negyedben, ahol ugyan ke-
vés kosár esett és főleg a ven-
déglátók igencsak tördelték 
a játékot, s a védekezésé volt 
mindkét oldalon a főszerep. A 
második negyedben folytató-
dott a nagy küzdelem, mind-
két csapat ”megszórta” ellen-
fele kosarát, de együttesünk-
nek továbbra sem sikerült je-
lentős előnyt kicsikarnia. A 
harmadik negyed rémálom-
mal, azaz 3 percnyi karcagi 
kosárszünettel kezdődött, míg 
a miklósiak gyorsan és ponto-
san célozva 12 ponttal megug-
rottak, amelyet nem sikerült 
sajnos csökkenteni a sok kiha-
gyott kosár miatt. A negyedik 
negyedben összekapták ma-
gukat a fiúk, ám a felzárkózást 
jelentő kosarakat a jó védeke-
zés ellenére sem sikerült érté-
kesíteni, s a 18 kihagyott bün-

tető a vendéglátók győzelmét 
hozta. Csapatunk így elvesz-
tette veretlenségét, de a hibá-
kat javítani szeretné, és na-
gyon készül visszavágni a be-
csúszott vereségéért.

Eredmények:
SZVSI „A” -Karcagi SE 

45:74 (14:18,3:17,10:20,18:19)
Karcagi SE :Kiss J. (2p.), Er-

dei J. (12p.), Kovács M. (5p.), 
Vincze M. (9/3p.), Tóth I. 
(12p.), Csere: Hajdú G. (10p.), 
Simon L. (9/3p.), Laboncz L. 
(5p.), Mészáros A. (6p.), Kovács 
Zs. (4p.)

T ö r ö k s z e n t m i k l ó -
si KSE - Karcagi SE 61:56 
(6:5,23:25,19:8,13:18)

Karcagi SE: Kiss J. (21/12p.), 
Erdei J. (7/3p.), Kovács M. 
(14p.), Vincze M.(8p.), Tóth I. 
(6p.)

Csere: Hajdú G., Simon L., 
Laboncz L., Mészáros A., Ko-
vács Zs.

Edző: Fodor Csaba

2010.December 04-én 
(szombaton), a Karcag Városi 
Sportcsarnokban kerül meg-
rendezésre a Megyei Felnőtt 
Bajnokság.

Program:
10:00 Karcagi SE - OLAJ 

III.
11:30 Törökszentmiklósi 

KSE - OLAJ III.
13:00 Karcagi SE - Török-

szentmiklósi KSE
Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk a mérkőzésekre:
Fodor Csaba 

Karcagi SE Kosárlabda Szak-
osztály-vezető

November 26-án, Karcagon 
rendezték a VI. korcsoport fiú 
kézilabda diákolimpia megyei 
elődöntőjét. A selejtező körök-
ből a legjobb második helye-
zettek érkeztek Karcagra, köz-
tük a házigazdák is, s a házi-
gazdák is küzdöttek az első 
helyért, azért, hogy aztán ne-
gyedik csapatként kvalifikál-
ják magukat a november 30-
ai törökszentmiklósi megyei 
döntőre. A megyei elődöntő-
ben a fiúk továbbra is veret-
lenek maradtak a profik kö-
zött. A selejtezőben egy dön-
tetlent és egy győzelmet értek 
el -, minek utána hazai kör-
nyezetben, az igen szép szá-
mú refis drukker biztatása kö-
zepette legyőzték a Szolnok és 
a Kisújszállás együtteseit. Ez-
zel a selejtező és a megyei elő-
döntő négy kemény mérkőzé-
se után a megyei döntőbe ju-
tottak. A megyei elődöntőn 
Koncz Dávid - a csapat egyik 
húzóembere -, sajnos ujjsé-

rülést szenvedett, így nélkü-
le utazunk a megyei döntő-
re, ahol a Karcag, Túrkeve, 
Törökszentmiklós és Szolnok 
négyes győztese jut majd to-
vább az országos elődöntő-
re. A megyei döntőn a tisztes 
helytállás a cél, esetleg vala-
melyik dobogós helyezés meg-
szerzése lehet a reális.

A megyei elődöntő eredmé-
nyei:

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Szolnok, Fa-
ipari 23:21 (13:10)

Karcag: Nehéz, Karsai (2), 
Koncz (5), Nagy (6), Kovács 
(4), Tóth, Szepes i(5).

Csere: Gulybán, Borsós (1), 
Csordás, Herceg, Kovács.

Karcagi Nagykun - Kisúj-
szállás, Móricz 23:18 (13:9)

Karcag: Nehéz, Karsai (6), 
Koncz (5), Nagy (3), Kovács 
(2), Tóth (3), Szepesi (3).

Csere: Gulybán, Borsós, 
Csordás, Herceg, Kovács (1).

MAJOR

Asztalitenisz

Megyei I. osztályú 
bajnokság

Karcagi Kováts Mihály DSK 
II. - Jászkun Volán SC II. 12:6

Karcagi győzelmek: Szepesi 
Bence – Kovács Miklós 1 győze-
lem. Vadai László – Kajtácsi Zol-
tán 1 győzelem. Egyéni: Szepesi 
Bence és Kovács Miklós 3-3 győ-
zelem. Vadai László és Kajtácsi 
Zoltán 2-2 győzelem. 

Csornai Csaba: A szolnoki csa-
pat ellen kitűnő játékkal megsze-
reztük az első győzelmet.

Karcagi Kováts Mihály DSK 
II. - Újszász VSE II. 10:8

Szepesi Bence – Kovács Miklós 
1 győzelem. Egyéni: Kovács Mik-
lós 3 győzelem, Szepesi Bence 2 
győzelem, Vadai László 2 győze-
lem, Kajtácsi Zoltán 2 győzelem.

Csornai Csaba: Az egységes 
és volt NB-s játékosokkal felálló 
Újszász ellen Kovács Miklós ve-
zetésével nagyszerű játékkal nyert 
Karcag.

NB. III. Észak-
alföldi Régió „A” 

csoport
H-Generál SE Jászberény – 

Karcagi Kováts Mihály DSK 10:8
Skumáth István – Kovács Sán-

dor 1 győzelem. Egyéni: Skumáth 
István 4 győzelem, Kovács Sándor 
3 győzelem.

Csornai Csaba: Végig kiélezett 
küzdelemben, hatalmas csatában 
az utolsó mérkőzés döntött a jász-
berényiek javára.

Karcagi Kováts Mihály DSK – 
Jánoshidai Sportegyesület 6:12

Egyéni: Skumáth István 4 győ-
zelem, Kovács Sándor 2 győzelem.

Csornai Csaba: A listavezető és 
veretlen Jánoshida biztosan nyert.

Legközelebb mindkét mérkő-
zését a karcagi asztalitenisz csapat 
idegenben játssza majd.Decem-
ber 2-án Kiskunfélegyházán, a he-
lyi Félegyházi ASI II. és december 
11-én Kecskeméten, a Kecskemé-
ti Spartacus és Közös Tér csapata 
lesz az ellenfél.

B. I.

KOSÁRLABDA

Férfi kézilabda

Megyei bajnokság

Refi röplabda

Kupagyőzelem Sarkadon

Refis kézilabda
Megyei elődöntőt nyert a karcagi 

gimnázium

Megyei I. osztályú Női kézilabda
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: +36/30-359-5070.

2 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Karcag, Deák krt. 
5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: +36/70-
310-1751 v. +36/30-245-7147.

Debrecenben, a nagyer-
dei övezetben a Kossuth és 
az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított 
kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes la-
kás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.

Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).

Karcagon központhoz kö-
zel 100 m²-es 2,5 szobás, 
összközműves kertes családi 
házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.

Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást 
karcagi kisebbre cserélnék. 
Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.

Sürgősen, áron alul eladó 
több generációnak is alkal-
mas családi ház. U.itt egy 6 
és egy 10 soros kertföld el-
adó a Komisz I. keretben. Tel.: 
+36/20-533-8934.

Garázs eladó v.  k iadó a 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. 
Tel.: +36/30-546-4990.

Eladó Karcagon családi ház. 
2 lakás komfortos, gázfűté-
ses + cserépkályha, nagy ga-
rázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.

Garázs kiadó Kg., Széchenyi 
sgt. 18-20. sz. alatt. Tel. : 
59/610-141 v. +36/30-587-
7608.

Karcag központjában (a kato-
likus templommal szemben) 
54 m²-es két szobás, tégla-
építésű, erkélyes, üresen ál-
ló lakás eladó. Tel.: +36/30-
447-3918.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben 
és 18 óra után).

Karcag, Bethlen G. utca 41. 
sz. alatti kétszintes kertes ház 
azonnal beköltözhetően el-
adó. I.ár: 12 M Ft. Tel.: +36/30-
517-2434.
Két szobás, gáz- és cserép-
kályha fűtéses téglaház nagy 
portával eladó. Kg., Zádor ut-
ca 28. Tel.: +36/70-391-4295.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: +36/30-283-9322.

Állat
1 db fiatal anyabika eladó. 
Tel.: +36/20-358-2348.
Németjuhász kiskutyák; 2 
éves tenyésszuka; 7 hetes fe-
hér kismalac (húsjellegű); 130 
kg-os hízó eladó vagy szemes 
kukoricára cserélhető. Tel.: 
+36/30-393-3343.
A Rákóczi utca 20. sz. alól el-
veszett egy szürkés-irom-
ba féléves kismacska (fülei 
és lábfeje füstszínű szürke). 
Kérjük, ha valaki befogad-
ta vagy látta, jelentkezzen! 
Kis gazdájának nagy örömet 
szerezne! Tel.: 59/311-463 v. 
59/313-697.
Hasas és rágott koca, hízó, 
pulyka, néma kacsa, gyön-
gyös eladó. Kukoricát beszá-
mítok. Tel.: 59/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tar tós világbéke kialakí-
tása. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szek-
rények, könyvszekrény és 
könyvespolcok eladók. Tel.: 
59/311-477.
2 db bordó színű koszorús-
lány ruha eladó. Tel.: +36/30-
647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lép-
cső rács, nagy kutyaház, rá-
csos kiságy + pelenkázó el-
adó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; sertés ön-
etető és sertés önitató eladó. 
Tel.: +36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző 
méretű ablakok eladók. Tel.: 
+36/30-619-9775.
Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhe-
tő. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
„ Hul l  a  f ának a  levele” 
Nyomában az őszi köddel ér-
kezik a hópihe. Mindkettőre 
felkészülhet erős kötésű cirok 
és vessző seprűvel. Kapható a 
karcagi piacon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.

Eladó TZ4K 14B kistraktor 
(670.000 Ft); Babetta 207, 
210 (22-25.000 Ft), hordozha-
tó cserépkályha (40.000 Ft); 
Super Kalor 2 kályha (15.000 
Ft); Salgó teakályha (25.000 
Ft); cserépkályha sparhelt 
(25.000 Ft). Tel.: +36/30-963-
5073.
Samara új alkatrészek, Punto 
hátsó lengéscsillapító, új 
termostát, hosszú télikabát, 
ingek, régi biblia, énekes-
könyv, fényképezőgép. Tel.: 
+36/30-995-6929.
HOPPÁ! Bélelt nadrág, sí 
overál, téli áru, valamint fe-
hér köpeny, fehér nadrág, 
és fehér póló folyamatosan 
kapható a turiban. Karcag, 
Kossuth L. utca 22. 
BHG üzletsor előtt találtam 
egy kék-fehér színű kispárnát. 
Szeretném visszajuttatni a tu-
lajdonosának. Tel.: +36/30-
540-1406.
Gázpalack, 2 db új nagysző-
nyeg (250x180), Dachia cso-
magtartó. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 36.
Pelenkázó szekrény, három 
ajtós szekrény, szétnyithatós 
konyhai asztal eladó. Tel.: 
+36/30-330-7847.
Eladó 4 méteres támasztólét-
ra, seprűkötőgép, hornyolt 
cserép, forgótárcsás mosó-
gép motor kapcsolóval, zsi-
nórral. Tel.: 59/401-087.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhaszná-
lású jelzáloghitel. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. Tel.: +36/30-403-
6062.
Mindenféle javítást, cipzár 
cserét, felhajtást, méretre 
munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Talajvizes házfalak utólagos 
szigetelése falbontás nélkül. 
Tel.: +36/30-360-3373.
Idős, beteg személyek gon-
dozását, ápolását vállalom re-
ális áron. Tel.: 59/300-567 v. 
+36/30-455-5103.
Ásást, fa összevágást és be-
hordást, kertben és ház kö-
rüli munkát, stb. vállalok. Tel.: 
+36/70-350-5308.
Vállalom egyéni és társas vál-
lalkozások könyvelését, kép-
viseletét, bevallások készí-
tését. Tel.: +36/30-415-5218 
Fórizs Judit

Apróhirdetés MLSZ Egyesületi 
Kistérségi Torna

Karcagon került megrendezésre a három fordulóból álló őszi 
egyesületi kistérségi labdarúgó torna. Amint azt Antal Lőrinc-
től megtudtuk, a karcagi egyesületet minden korosztályban két 
csapat képviselte. 

U 17-es korosztály: Karcag „A” csapat: Balajti Tamás, Erdei 
Tamás, Kardos Kevin, Bernáth Ákos, Csontos Gergő, Pekár 
Gábor. Karcag „B” csapat: Varga Zsolt, Besze János, Monori 
Imre, Ökrös Máté, Rózsa Marcell, Garai István, Örlős Péter, 
Disznós Ádám. Felkészítő edző: Varga László.

U 9-es korosztály: Karcag „A” csapat: Balázs Balázs, Baga 
Lajos, Baga Sándor, Koczka György, Kovács Gergő, Nagy Dáni-
el, Nagy Ákos, Mészáros Márk, Bernáth Sándor, Mészáros Sza-
bolcs, Oláh Gergő, Budai Bendegúz. Karcag „B” csapat: Nagy 
Dani, Rácz Henrik, Simon Máté, Bérczi Máté, Nagy Sándor, 
Stefán Attila, Örlős Sándor, Ferenczi Máté, Varga Ricsi, Szabó 
János, Bathó Adrián, Barkó Dani, Laboncz Dávid. Felkészítő 
edző: Antal Lőrinc.

U 11-es korosztály: Karcag „A” csapat: Papp Tibor, Balajti 
János, Móga Edvin, Balla Gergő, Kiss Sándor, Katona Tibor, 
Sipos Robin, Szabó István, Kelemen Krisztián, Czinege Ta-
más, Tóth Roland, Binder Ciprián, Kovács Áron. Karcag „B” 
csapat: Erdős Róbert, Farkas László, Tóth Gergely, Csontos 
György, Juhász Erik, Szabó Ferenc, Molnár János, Antal Attila, 
Karsai Bálint, Kiss László, Czombos Bence, Madar Gábor. Fel-
készítő edző: Móga Lóránt.

Eredmények:
U 17-es korosztály 1. forduló 2. forduló 3. forduló 
Karcag A – Karcag B 3:0 4:0 2:0
Karcag A – Tiszafüred 6:0 3:0 4:0
Karcag A – Kisújszállás 1:2 0:0 0:0
Karcag A – Túrkeve 0:0 0:1 4:0
Karcag A – Nagyiván 3:0 3:0 8:0
Karcag B – Tiszafüred 3:3 3:0 0:0
Karcag B – Kisújszállás 0:5 0:2 0:1
Karcag B – Túrkeve 0:4 0:2 0:4
Karcag B – Nagyiván 3:0 3:0 1:1

U 9-es korosztály 1. forduló 2. forduló 3. forduló 
Karcag A – Karcag B 0:0 0:0 2:1
Karcag A – Tiszafüred 2:2 3:0 1:0
Karcag A – Kisújszállás 1:1 1:1 0:0
Karcag A – Túrkeve 0:0 3:0 0:1
Karcag A – Nagyiván 3:0 3:0 3:0
Karcag B – Tiszafüred 0:3 1:0 0:0
Karcag B – Kisújszállás 0:2 2:2 0:2
Karcag B – Túrkeve 0:3 3:1 1:0
Karcag B – Nagyiván 3:0 3:0 3:0

U 11-es korosztály 1. forduló 2. forduló 3. forduló 
Karcag A – Karcag B 2:1 1:1 2:1
Karcag A – Tiszafüred 3:0 6:0 7:0
Karcag A – Kisújszállás 3:1 1:0 0:2
Karcag A – Túrkeve 6:0 5:0 5:1
Karcag A – Nagyiván 3:0 3:0 3:0
Karcag B – Tiszafüred 2:0 8:1 6:0
Karcag B – Kisújszállás 1:2 2:0 1:2
Karcag B – Túrkeve 2:0 3:1 4:0
Karcag B – Nagyiván 3:0 3:0 3:0

A torna legjobb játékosai: 1. forduló: Csontos Gergő (Kar-
cag A), Garai István (Karcag B), Kovács Gergő (Karcag A), Ba-
lázs Balázs (Karcag B), Balajti János (Karcag A), Tóth Gergely 
(Karcag B). 2. forduló: Balajti Tamás (Karcag A), Varga Zsolt 
(Karcag B), Baga Lajos (Karcag A), Bernáth Sándor (Karcag B), 
Katona Tibor (Karcag A), Szabó Ferenc (Karcag B). 3. forduló: 
Kardos Kevin (Karcag A), Monori Imre (Karcag B), Nagy Dá-
niel (Karcag A), Nagy Dániel (Karcag B), Móga Edvin (Karcag 
A), Molnár János (Karcag B).
Őszi végeredmény:
U 7-es korosztály: 1. Túrkeve, 2. Karcag „A”, 3. Kisújszállás, 4. 
Karcag „B”, 5. Tiszafüred, 6. Nagyiván.
U 9-es korosztály: 1. Karcag „A”, 2. Kisújszállás, 3. Karcag „B”, 
4. Túrkeve, 5. Tiszafüred, 6. Nagyiván.
U 11-es korosztály: 1. Karcag „A”, 2. Karcag „B”, 3. Túrkeve, 4. 
Kisújszállás, 5. Tiszafüred, 6. Nagyiván.

B. I. 
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2010. december 3-6. péntek-
hétfő

17.00  Műsorajánló
17.05  Jöjjetek Hozzám – reformá-

tus istentisztelet
18.05  Egészség Klub
 Vendégségben a Kováts Mi-

hály Általános Iskolában
18.30  Megyei Tükör – JNSZ Megyei 

híradó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Lévai Kálmán tűzol-

tó parancsnok
 Téma: országosan elismert a 

karcagi tűzoltóság
 Karcagi hírek
 Toy Run adomány a kórház-

nak
 Készül a város karácsonyi dí-

szítése és az aranykapu
 Karácsonyi kiállítás
 Háttér
 Vendég: Nyíriné Kátai Katalin
20.10  Önkormányzati ülés

2010. december 7-8. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.40  A Hit Szava – Római katoli-

kus szentmise
20.40  Zenés Fürdő Show

2010. december 9. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Kapocs
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Egészségnap a Kovátsban
 Bemutató a Kádasban
 Eredményes Óvodai pályázat
 Háttér
20.10  Nagykun Látogató Központ 

átadása

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: 
kedd 

12 óra

U 15-ös korosztály: Makó – 
Karcag 1:1

Góllövő: Ungi V.
U 13-as korosztály: Makó – 

Karcag 0:1
Góllövő: Terjék P.

Az U 15-ös csapatunk a táb-
lázaton a nyolcadik, az U 13-
as pedig a negyedik helyen áll. 
Ezzel az őszi szezon lezártul. 
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Moziműsor
December 3. péntek
 Tőzsdecápák – 

A pénz nem alszik
 Amerikai filmdráma
December 7. kedd
 Tolvajok városa
 Amerikai thriller
December 10. péntek
 Könnyű nőcske
 Amerikai romantikus 

vígjáték

Anyakönyv
Születés

Gulácsi Beáta – Rózsa Imre
Kg., Pacsirta utca 24. 
 Imre Sándor
Rénes Olga – Kőszegi Gábor
Kg., Erkel F. utca 8.  Patrik

Halálozás
Petriné Nagy Erzsébet
 Karcag (1934.)

Utánpótlás bajnokság

December 3. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 4. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 5. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

December 7. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

December 8. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

December 9. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

December 10. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készenlét 
ideje alatt a 06/30-230-4001 te-
lefonszámon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

November 22-ére virradóra 
ismeretlen tettes egy lezárat-
lan 26-os GSCK-704964 váz-
számú, Schwinn Csepel biciklit 
vitt el egy bezárt udvarból. 

November 22-23-a közöt-
ti időszakban ismeretlen tettes 
benyomta a fürdőszoba ablakot 
az egyik házon, majd bemá-
szott, ahol kutatást végzett, és a 
nagyszobából 2 db Orion DVD 
lejátszót vitt el. A kár 8.000 Ft.

November 23-ára virradóra 
ismeretlen személy 16 db kor-
hadt lécet vitt el egy kisújszál-
lási lakos kerítéséből, valamint 
a nyitott melléképületből 9 db 
raklapot. A kár 15.000 Ft.

November 25-ére virra-
dóra ismeretlen tettes egy 

kunmadaras ház alsóépület 
baromfióljáról vágta le a laka-
tot, és onnan 21 tyúkot lopott 
el 31.500 Ft értékben. A rongá-
lási kár 1.000 Ft.

November 27-ére virradóra 
egy helyi lakos háza előtt par-
koló személygépkocsi szélvé-
dőjét törte be ismeretlen tet-
tes, majd az autóból a kalap-
tartón lévő hangszórókat, va-
lamint a rádiósmagnót kitépte 
és eltulajdonította. A lopási kár 
13.000 Ft, a rongálási kár 5.000 
Ft.

November 27-ére virradó-
ra a Kunhegyesen épülő sport-
csarnok területéről kábelköte-
geket loptak el ismeretlen sze-
mélyek, amivel 600.000 Ft kárt 
okoztak. 
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November 27-én és 28-án 

került megrendezésre 18. alka-
lommal a „Kurucz testsvérek” 
birkózó emlékversenye a kar-
cagi Városi Sportcsarnokban. 
A két napos versenyre az or-
szág minden pontjáról érkez-
tek nevezések. 40 egyesületből 
122 fiatal birkózó lépett a há-
rom szőnyegre. Kurucz István 
megnyitójában külön köszön-
tötte Varga Mihály államtit-
kárt, dr. Hegedűs Csaba MBSz 
elnökét, Lázár János MBSz al-
elnökét, Kovács Sándor J-N-Sz. 
megyei önkormányzat elnökét, 
Dobos László polgármestert, 
a versenyzőket és a meghívott 
vendégeket. A megnyitó után 
dr. Hegedűs Csaba beszédében 
kiemelte, hogy a Kurucz famí-
lia tagjai sokat tettek az egye-
temes magyar sportért. Ezután 
Polyák Imre, a nemzet spor-
tolója, az évszázad birkózó-
ja, olimpiai bajnok tiszteletére 
egy perces néma felállással em-
lékeztek meg. Varga Mihály ál-
lamtitkár beszédében kiemelte, 
hogy a versenyzők előtt olyan 
példaképek vannak, akikre 
méltán büszkék lehetnek. Ez-
után kitüntetésekre került sor. 
Varga Mihály államtitkár He-
gedűs Csabától, a MBSz elnö-
kétől a „Magyar birkózásért” 
érdemrend aranykeresztjét ve-
hette át. Kovács Sándor, a me-
gyei közgyűlés elnöke és Do-
bos László polgármester pedig 
a birkózás támogatásáért bir-
kózó diplomát vehetett át. Ács 

László, az Ácsgép Kft. tulajdo-
nosa a Magyar Birkózó Szövet-
ség ezüst plakettjét kapta meg. 
A bemutató birkózáson Bácsi 
Péter Európa bajnok, Módos 
Péter EB harmadik helyezett és 
Lőrincz Viktor junior Európa 
bajnok vett részt. Ezután meg-
koszorúzták id. Kurucz István 
síremlékét. A szombati napon 
a selejtező, vasárnap a döntő 
mérkőzésekre került sor.

Eredmények: 29 kg: I. 
Váncza István (érd), 32 kg: I. 
Kecskeméti Ferenc (Abony, 35 
kg: I. Lévai Tamás (BVSC), 38 
kg: I. Árdai Márk (TSC), 42 
kg: I. Csörgő Vilmos (U-KTE-
Kiskőrös), 46 kg: I. Zellei Pé-
ter (Dunaferr), 50 kg:I. Gégesy 
Dominik (Eger), 54 kg: I. Szél 
Balázs (OSP), 58 kg: I. Tóth 
Bendegúz (Monor), 63 kg: I. 
Püspöki Patrik (Baja), 69 kg: I. 
Horváth Barnabás (KASI), III. 
Gaál István (KSE), 76 kg: I. 
Benedek Mátyás (Vasas), +76 
kg: I. Csordás Dávid (Hon-
véd). 

Pontverseny végeredmé-
nye: I: Orosházi SP 27 pont, 
II-III: Kaposvári SI és Csepel 
23 pont.

Legeredményesebb – leg-
több tust elérő – versenyző: 
Csörgő Vilmos (U-KTE). Leg-
technikásabb versenyző: Gaál 
István (KSE). Legjobb bíró: 
Lakatos András (Eger).

B. I.

Két hete Budapesten ren-
dezték meg a muag-thai ma-
gyar bajnokságot, amely az ál-
ló harc legkeményebb sport-
ága. A KSE szakosztályát két 
versenyzőnk: Szűcs Tibor és 
Bakos János képviselte. A kü-
lönböző kategóriákban még 
100 versenyző küzdött meg az 
érmekért. A két versenyzőnk 
nagyszerűen küzdött, hiszen 
magyar bajnoki címet nyer-
tek.

Eredmények: -60 kg: Szűcs 

Tibor I. helyezett, -67 kg: Ba-
kos János I. helyezett.

Egy váratlan lehetőség ka-
pujába jutott ifj. Gyarmati Im-
re, mivel meghívást kapott a 
Bulgáriában megrendezendő 
WPKA világszövetség európai 
bajnokságára. Imre a -70 kg-
os kategóriában a fullcontact 
karate és K-1 szabályrendszer-
ben fog majd versenyezni.

B. I.

XVIII. Kurucz testvérek Nemzetközi 
Diák köttfogású birkózó 

emlékverseny és Magyar Bajnokság

Thai-box országos bajnokság

Közhasznúsági jelentés
A Karcag Város Sportjáért és az Uszodáért Közalapítvány 

ezúton fejezi ki köszönetét azon vállalkozásoknak, amelyek 
a helyi iparűzési adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották 
fel.

A Közalapítvány a felajánlott 26.716.- forintot az alapít-
vány törzstőkéjének emelésére, továbbá a számlavezetési dí-
jakra használja fel. 

Ökrös Gábor
elnök


