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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A fejlesztések nyitányaként 
1999-ben a négy évtizede fel-
tárt sós termálvizet gyógy-
vízzé nyilvánították, s pár év 
múlva – 2002-ben – már na-
gyon jól előkészített fürdőfej-

lesztést hiúsított meg a kor-
mányváltás. Pár év múlva 
azonban a közkedvelt gyógy-
medencék mellé egy élmény-
medencét építettek, ugyanak-
kor a régi TÜZÉP eltüntetésé-
vel felszabadult és a strandhoz 
kapcsolt területen kempin-
get alakítottak ki, a műemléki 
(jövőre 175 éves) Cédulaházat 
pedig vendégváró apartman-

ná alakították át. 2005-ben 
egy vállalkozás beruházá-
saként fizikoterápiás rende-
lő és kezelőegység kezdte meg 
a munkát a fürdő területén, 
2009-ben pedig új gyermek-

medencét avattak. 
A 2002-ben meghiúsult fej-

lesztés végrehajtására egészen 
a közelmúltig kellett várni. 
2010-ben ugyanis a Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft. egy 
sikeres pályázatnak köszön-
hetően megindíthatta a mun-
kálatok előkészítését – s ezek a 
nyár folyamán a gyógymeden-
cék átalakításával, az új kút 

létesítésével meg is kezdőd-
tek. Az új beruházás megkez-
désének adott ünnepélyes ke-
retet, amikor a múlt héten, a 
téliesen hideg péntek délutá-
non a tervezést végző és a ki-
vitelező vállalkozók, az ön-
kormányzat, a képviselő-tes-
tület tagjai, valamint a Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft. 
vezetői és munkatársai jelen-
létében dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter és Do-
bos László polgármester letet-
ték az  Akácliget Strandfürdő 
alapkövét.

A már folyamatban lévő 
munkálatok során az úszóme-
dencét szabványos verseny-
medencévé alakítják át, ezen 
felül új tanmedence és szintén 
új elemekkel, jakuzzival ellá-
tott, kétterű termál medence 
is kialakításra kerül. A meglé-
vő gyógymedencéket élmény-
elemekkel látják el és hidra-
ulikai rendszerüket is átala-
kítják. Átépítik az öltözőt, 
wellness terem készül két sza-
unával, merülő medencével, 
szoláriummal és pezsgőfürdő-
vel. Ezen felül napozóterasz, 
tenisz, tollaslabda-, strand-
röplabda- és focipálya várja 
majd a vendégeket. 

Letették az új fürdő alapkövét

Folytatás az 5. oldalon

Befektetés a jövőbe

A város idegenforgalmi elképzelései, és az itt élők kényelmét, 
ellátását, gyógyítását szolgáló beruházásai között az elmúlt 
évtizedben jelentős hangsúlyt kapott a Kisfürdő.

Felhívás! 
A Városi Önkormányzat Városgond-

noksága idén is megrendezi az 
Aranykapu karácsonyi vásárt 
Karcagon a Kossuth téri sétányon
2011. december 1 és 31-e 

között. 
Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2011. november 30-ig je-
lezzék személyesen a Városgondnokságon Szántó Lászlónénak 
(Karcag, Villamos u. 109.), hogy mennyi területet igényelnének. 
A megállapodás megkötése: folyamatos.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját be-
fizetni. 
A hely kijelölése: 2011. november 30. (szerda)

Molnár Pál 
igazgató 

V. Ö. Városgondnoksága

2011. november 4-5-én 
a fenti címmel ünnepel-
te Karcag vajdasági testvér-
települése, Bácskossuthfalva 
(Ómoravica) Református Egy-
házközsége megalakulásának 
225. évfordulóját. 

Az egyházközség lelké-
sze, Móricz Árpád tisztele-
tes úr irányításával szerve-
zett ünnepi rendezvényso-
rozat november 4-én 16 óra-
kor tanácskozással kezdődött. 
Ennek keretében magyaror-
szági és helybéli kutatók tar-
tottak előadásokat a nagy-
kunságiak bácskai kitelepülé-
sével kapcsolatosan, illetve a 
bácskai települések történeté-
ről. A bevezető dr. Tőkéczki 
László, az ELTE tanszékve-

zető tanárának „Habsbur-
gok és magyarok – Habsbur-
gok és reformátusok a Délvi-
déken” című előadása volt. Ezt 
követően a szolnoki Damja-
nich Múzeum történésze, dr. 
Bagi Gábor beszélt a Közép-

Tiszavidék XVIII. századi te-
lepes mozgalmairól, illetve a 
kivándorlásról. A kibocsájtó 
településekről érkezett elő-
adók közül dr. Nagy  Molnár 

„Itthon vagyunk 225 éve”

A hétfői országos katasztrófariasztási gyakorlat a karcagi pv. 
alegységet is érintette. Ez alkalommal 80 főt hívtak be a Vá-
rosházára, ahol Rózsa Sándor jegyző megnyitója után Rab Já-
nos pv. irodavezető tartott felkészítést. 

Folytatás a 4. oldalon

A múlt héten Szolnokon ven-
dégszerepelt az asztanai Álla-
mi Gorkij Színház. A 111 évé-
ben járó teátrum társulata Ko-
vács Sándor, a megyei köz-
gyűlés elnöke meghívására, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um támogatásával vendégeske-
dett hazánkban. Az itt töltött 

öt nap alatt egy fellépésük volt, 
kedden Szolnokon, az Aba-
Novák Kulturális Központban 
Otorbajev Bajbarsz szultánról 
írott színművét mutatták be. 

Csütörtökön a huszonöt fős 
társulat Karcagra látogatott, 
ahol Dobos László polgármes-
ter a Városháza dísztermében 
fogadta a művészeket. Rövid 
előadásban bemutatta a Nagy-
kunság és Karcag város múlt-
ját, szólt a város jelenéről, az 
önkormányzat terveiről és el-
képzeléseiről. 

A vendégek a városházi láto-
gatás után városnézésre indul-
tak, a városközpontot és a főte-
ret tekintették meg, s megnéz-
ték a Nagykun Látogatóköz-
pont tárlatát. 

A karcagi születésű tur-
kológus-nyelvész Mándoky 
Kongur István legendás alak 

Kazakisztánban, a hozzánk lá-
togató kazak vendégek sosem 
feledik el felkeresni a múzeum-
parki domborművét. Így volt ez 
esetben is, majd a múzeum tár-
latának megtekintése követke-
zett, s egyúttal néhány tárgy-
gyal gyarapították a kazak kap-
csolatok alatt létrehozott he-
lyi gyűjteményt. A városnézés 
utolsó állomása a Millenniumi 
Emlékmű, IV. Béla és Kötöny 
fejedelem szoboregyüttesének 
megtekintése volt.

Elek György

Katasztrófariasztási gyakorlat

Az asztanai Gorkij Színház művészei 
Karcagon
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Közéleti szilánkok

Az „okos” 
jegyvizsgálók

Bevallom őszintén, különöseb-
ben nem villanyozott föl az a rövid té-
vébejátszás, amelyben bemutatták a 
MÁV Zrt. legújabb fejlesztését: a már 
az interneten is elkészíthető vasúti me-
netjegyet. Letöltheti majd egy bizo-
nyos weboldalról az utazni szándéko-
zó a menetjegyét, kinyomtathatja és a 
vonaton a kalauz, pontosabban a jegy-
vizsgáló, majd okostelefonnal ellenőr-
zi a menetjegy valódiságát, hogy nem 
használták-e föl már egy előző utazás-
kor. Azért nem dobott föl a hír, mert 
eszembe jutott legutóbbi utazásom 
Pestre. A ceglédi átszállással közlekedő 
három(!) kocsiból álló szerelvényen vé-
gig állni kellett, arról nem is beszélve, 
hogy a menetidő, a húsz évvel ezelőt-
tihez képest kb. húsz perccel tartott to-
vább.

Hát, igen. Egyrészt van a moderni-
zálás, viszont ott van a lepusztulás ér-
zékelhető valósága is. Hiába az egykor 
első osztályúként használt, úgyneve-
zett „párnás” kocsik, az utas komfort-
érzetét ez nem különösebben javítja. 
No de, nem akarok én annyira szőr-
szálhasogató lenni, tudom, hogy hasz-
nos lesz ez az online menetjegykészí-
tés-, vásárlás majd sokaknak, akik ed-
dig a vasúti pénztárak soraiban idege-
sen toporogtak, hogy vajon odaérnek-e 
a jegykiadó ablakig, és elérik-e a vonat 
indulásáig a pénztáros kisasszonyt. Va-
lahogy visszasírja az ember azt is, ami-
kor még viszonylag kulturált étkezőko-
csikba is beülhettünk másodosztályú 
menetjeggyel, ha nem volt hely a sze-
relvényen és egy kávé és sonkás tojás 
fogyasztásával, kényelmesen félig elol-
vashattunk egy novelláskötetet, vagy 
a Népsport mindegyik oldalát, amíg a 
székesfővárosba értünk. Szóval, egy szó 
mint száz, a keserű valóság az, hogy ma 
(online jegyek ide vagy oda) jóval drá-
gábbak lettek a menetjegyek és jóval 
kényelmetlenebbek az utazások. Mi-
közben a MÁV adóssága tetemes: az ir-
datlan 300 millárdból, az állam 60-at is-
mét átvállalni kényszerül.. Szóval furcsa 
hagyaték ez is: a rendszerváltás után, 
egyre-másra cserélődtek a MÁV legfel-
sőbb vezetői, miközben egyre romlott 
minden a vasút körül. Milliós sikkasztá-
sokról és panamákról lehetett hallani, 
és nem volt senki, akinek hatalma lett 
volna ezeket visszaszorítani, ill. megál-
lítani. De sajnos így van ez a BKV-nál is, 
Tarlós főpolgármester úr ott is csődtől 
tart, ha a kormány nem segít a finanszí-
rozásban. 

Az „okos jegyvizsgálóról” még 
eszembe jutott az is, hogy a ’70-es évek 
közepén egy dörzsölt szerszámkészí-
tő csinált egy olyan zseblyukasztó ké-
szüléket, amit az utas a zsebében tart-
hatott egy belehelyezett valódi villa-
mosjeggyel, és ha jött az ellenőr, akkor 
csak megnyomta, és már volt „érvényes 
jegye”. Előzőleg ugyanis egy menet-
jegy nagyságú papírdarabot helyezett 
be a villamos rendes lyukasztógépébe, 
amellyel megtudta a számkombináci-
ót és a „készülékét” arra állíthatta be…

-ács

HÍREK
Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meg-
hívjuk Önt és családját a Déryné 
Kulturális Központ emeleti dísz-
termébe a 2011. november 28-án, 
hétfőn délután 16 órakor kezdő-
dő könyvbemutatóra, amelyen a 
karcagi Szilárd Ferenc nyugalma-
zott tanító Életem című emlékira-
tát mutatjuk be a szerző és felesége 
részvételével. 

A könyvbemutató háziasszonya 
Kovácsné Kerekes Katalin m. in-
tézményvezető. Bevezetőt mond 
Rideg István, a könyv szerkesztője. 
Közreműködnek a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 11. B 
osztályos tanulói: Patkó Dóra és Sí-
pos Judit. Az írót köszönti Dobos 
László polgármester.

Gombász szakkör
A Déryné Kulturális Központ-

ban gombász szakkör indult, 
melyhez várjuk a csatlakozni vá-
gyók jelentkezését. A foglalkozáso-
kat csütörtökönként 1700 – 1800 óra 
között tartjuk a városi könyvtár-
ban.

Ismertetésre kerülnek a Ma-
gyarország területén fellelhető fon-
tosabb ehető és mérges gombák 
(mintegy 200 faj), különös tekintet-
tel a környékünkön előfordulókra. 
Elsősorban 12 éven felüliek jelent-
kezését várjuk. Jelentkezni lehet az 
59/503-224-es, vagy a 06-30/325-
7724-es telefonszámon, vagy a fen-
ti időpontban a helyszínen. 

„Kátai Program”
Kórházfelújítás a nagykunságiak 

egészségéért

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Kórház 
TIOP-2.2.4. pályázatának kivitelezési munkálatai miatt 
2011. november 28-tól a Laboratóriumi vizsgálatokat a 
Pszichiátriai épülettömb földszintjén – a volt tüdőszűrés 
helyén – fogjuk végezni.

A külső szolgáltató által átvállalható vizsgálatok szá-
ma korlátozott, ezért betegelőjegyzés bevezetése vá-
lik szükségessé. Az adott napon a korlátozott vizsgála-
ti szám, valamint a szállítás kötött ideje miatt csak a kór-
ház laboratóriumában lesz lehetőség a vérvételi minták 
levételére, ezért a Háziorvosi Rendelőben a mintavéte-
lezés 2011. november 28-tól kezdődően szünetel.

Laboratóriumi vizsgálatra előjegyzési időpont a követke-
ző telefonszámokon 8:00-14:00 óráig kérhető:

59/507-136.     06-30/644-9363.

A vérvételek időpontja változatlan: munkanapokon 
7:45-10:00 óráig. 

10:00 óra után nem áll módunkban a mintavételezés.

A leletezésben nem lesz változás, az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően nyomtatott formában személyesen a vérvé-
telt követő napon 15:00-15:30-ig, vagy postai úton kapják 
meg betegeink az eredményeiket.

A gyermek vérvétel a gyermekgyógyászati szakrendelő-
ben változatlan időben történik.

A Tüdőgondozó, a Diabetológiai szakrendelés ill. a 
Gyógyászati segédeszköz bolt a rekonstrukció ideje alatt 
az eddigi bejárat felől elérhető marad.

Megértésüket és szí-
ves együttműködésü-
ket előre is köszönjük.

a Kórház Vezetése

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 19-20.  Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40., Tel.: 06 30/218-5722
November 26-27.  Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22.,  Tel.: 06 30/852-0465

Pályázat
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdet 

adminisztrátor 
munkakör betöltésére. 

A munkavégzés helye: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium (5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18. szám.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Adminisztrátori felada-
tok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget 

igazoló okirat másolata; részletes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását kö-

vetően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 12.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek, vagy elektronikusan: Gyökeres Sándor részére: sztannai@
externet.hu 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 13.
A pályázat közzétételének időpontja a Kormányzati Személyügyi Szol-

gáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán: 2011. 
november 25.

Nyílt napok az 
Arany János 
Tagiskolában

Mint minden évben, idén is 
sor került a nyílt napok meg-
rendezésére iskolánkban. 
Nagy szeretettel vártuk no-
vember 16-án, az első két órá-
ban az alsós diákok szüle-
it. Szerettük volna, ha még 
jobban megismerkedhetnek 
a szülők a Lépésről lépésre 
programmal, amelynek eleme-
it kivétel nélkül minden osztá-
lyunkban alkalmazzuk.

Örömmel tapasztaltuk, 
hogy sokan kihasználták a le-
hetőséget és vettek részt ren-
dezvényünkön. Természetesen 
a felsős gyermekek szülei szá-
mára is biztosítottuk a lehető-
séget: november 23-án, a fel-
sős munkaközösség szervezett 
nyílt napot az érdeklődők szá-
mára.

Intézményünk különösen 
fontosnak tartja a szülők és az 
iskola kapcsolatának javítását, 
erősítését. Ennek érdekében az 
iskola pszichológusa (Gupcsó 
Tímea) minden hétfőn vár-
ja a szülőket játék-készítő fog-
lalkozásra, amelynek keretén 
belül ötletesebbnél ötletesebb 
játékokat készíthetnek a szü-
lők csemetéiknek, akár kará-
csonyra is. A foglalkozás ter-
mészetesen ingyenesen láto-
gatható.

Sok szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

Ujvárosiné Hanuszka 
Katalin 

tanító

A várakozás ideje
Advent első vasárnapját köszönthetjük az idén november 27-

én, az első gyertya meggyújtásával. Ezzel elkezdődik az ün-
nep előtti készülődés is. A képen látható koszorú kisebb színes, 
csillogó üveggömbökből született. 

Egy kör alakú tűzőhabra tűztem és ragasztottam a már évek 
óta meglévő gömböket. Természetesen a gyertyákból is gömb 
alakúakat vásároltam, majd „megspékeltem” egy kis aranyszí-
nű organzával. Így lett egyszerűen és gyorsan gömbölyű a vi-
lág. Látványos, elegáns, könnyed, légies ez a koszorú. 

Javaslom, helyezzen mindenki ünnepváráshoz egy szép 
kompozíciót az asztalra! 

Nyíriné Kátai Katalin
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Par la men ti Nap ló

„Megmagyarázom.” Így 
hangzott katonakoromban az 
a mondat, amire a legtöbb pa-
rancsnok nyakán kidagadtak 
az erek, és artikulálatlan „Ne 
magyarázza meg!” vezényszó 
volt a válasz. Néhány alkalom-
mal magam is átéltem a szom-
bathelyi laktanyában, ami-
kor Kokas törzsőrmester, vagy 
Rozs őrmester üvöltése után, 
ahogy szokták mondani, az ér-
demi vitára nem volt lehető-
ség. Ez jutott eszembe a heti 
parlamenti ütközetek nyomán 
is, akár az alkotmány, akár az 
IMF-et érintő szócsaták kap-
csán. Mindenki mondta a ma-
gáét, a meggyőzésnek, vagy 
az álláspontok elfogadásának 
nem volt esélye. Maradtak a tő-
mondatok, az előre kitalált jel-
szavak.

Miről is szól ez az értesítés? 
Értesítést írtam, mert eddig 
nincs szó többről. A magyar 
kormány küldött egy levelet az 
IMF vezetőjének, miszerint ké-
szek vagyunk elkezdeni meg-
beszéléseket – bár előre nehéz 
bármit megjósolni - egy elővi-
gyázatossági készenléti hitel-
ről. Ha a tárgyalások elindul-

nak, valamikor januárban de-
rülhet ki, mi is lehet a közös 
egyetértés tartalma. A magyar 
kormány felismerte és elfogad-
ta, hogy az európai válság mi-
att biztosító kötél kell ahhoz a 
munkához, ami az adósság-
csökkentés érdekében a mély-
ség felett egyensúlyozva tör-
ténik. Ez a biztonsági háló, ha 
megszületik, könnyebbé és – 
ami az adófizetők szempontjá-
ból fontosabb – olcsóbbá tehe-
ti az ország működését. Ahhoz 
hasonlítanám a helyzetet, mint 
amikor valaki csak akkor tudja 
használni az autóját, ha köt rá 
balesetbiztosítást (CASCO-t). 
Enélkül is lehet forgalomban 
részt venni, de ha baleset kö-
vetkezne be, mégis könnyebb 
biztosítással.

Magyarországnak jövő-
re 6 milliárd euró korábbi hi-
telt kell törlesztenie. Az el-
múlt hetekben azt tapasztal-
hattuk meg, hogy még a na-
gyobb országok – Francia-, 
Olasz-, Spanyolország – adós-
ságáért sem fizetnek könnyen 
a hitelezők. Ezeknél nagyobb 
kockázatot látnak nálunk. Egy 
10 éves államkötvényért a né-

meteknek 2,1%, a franciáknak 
3,7%, az olaszoknak 6,35%, ne-
künk, magyaroknak 8,7% ka-
matot kell fizetni. Ha pedig ez 
így van, kell a hitelezőnek egy 
olyan biztosítás, ami arra az 
esetre szól, ha Európából el-
tűnik a pénz. Az eddigi ered-
ményeink még nem tüntet-
ték el azt a bizalmatlanságot, 
ami a költségvetés számai nak 
2004 utáni meghamisítása mi-
att született. Hiába csökkent 
az adósság, a hiány, a munka-
nélküliség, ez még nem győz-
te meg a külföldi kételkedőket.

Ráadásul erre az IMF-hír-
re a magyar lakosság is érzéke-
nyebb lehet, hiszen a 2008-ban 
kötött IMF-megállapodás nem 
csökkentette, hanem ellenke-
zőleg, növelte az államadóssá-
got. A feladat tehát adott: meg-
tartani a pénzügyi önállóságot, 
a gazdasági függetlenséget. Az 
nem baj, ha azt látják rajtunk, 
mi is érzékeljük a változáso-
kat. Mindemellett az IMF csak 
az egyik eszköz ahhoz, hogy 
2012-ben megőrizzük a gaz-
daság növekedésének vékony 
lángját.

Varga Mihály

Új történet régi szereplőkkel

KARÁCSONYI VÁSÁR!
A Református Nőszövetség mindenkit sze-
retettel hív és vár a már hagyománnyá vált 
karácsonyi vásárára.
A vásár helye: Karcag, Varró u. 1-3.
(volt Tanyasi Kollégium).
A vásár időpontja: 2011. november 28. hét-
főtől december 1. csütörtökig, 9-16 óráig.

Ruhát, játékot ( tiszta, ép állapotban) és minden egyéb 
olyan tárgyat szívesen fogadunk adományként, amelyekre 
önnek már nincs szüksége, és jó szívvel felajánlja a vásárra. 
Az adományokat 2011. november 28-án hétfőn és 29-én 
kedden 9-16 óráig fogadjuk a vásár helyszínén.
A vásárból összegyűlt összeget az idősek, egyedülállók és 
rászorultak karácsonyi szeretet csomagjára fordítjuk. 
Köszönjük adományát!

Református Nőszövetség elnöksége

Bolero Turi
Hetente megújuló minőségi és divatos 

SVÁJCI, HOLLAND ÉS OLASZ 
használt ruhával, 
gyermekruhával, 

lábbelikkel és 
lakástextillel várjuk 

vásárlóinkat!
Az Ady Endre utca és 
a Kuthen utca sarkán. 

MEGHÍVÓ 
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

lakossági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit. 
Időpontja: 2011. november 29. (kedd) 16.30 órai kezdettel. 
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola Ét-

terme, Kisújszállási u. 45. /a szokott helyen/
Témája: 
– Zenei köszöntő
– Dr. Blaskó Lajos, a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdál-

kodástudományok Centruma KIT Karcagi Kutatóintéze-
tének főigazgatója mutatja be a Karcagi Kutatóintézetet, 
majd az intézményben folyó szakmai, tudományos mun-
káról ad tájékoztatást. 

– Fülöp Ilona a Csokonai Könyvtár Tagintézményének 
vezetője ajánlja az intézmény új kiadványait, segítséget 
nyújt a karácsonyi könyvvásárláshoz. 

– A körzet képviselőjének beszámolója az éves munkáról. 
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár: 

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Meghívó
A „Gyermekünk Mosolya - Egészséges Gyermekekért” Ala-
pítvány és a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2011. november 26-án, szombaton 14.00 órakor 
kezdődő 

OVI-GÁLÁRA, 
amely a Déryné Művelődési Központ földszinti termében 

kerül megrendezésre. 
A gálán műsorral kedveskednek óvodásaink és az 

óvónénik. Felnőtt jegy: 500 Ft – Gyermek jegy: 250 Ft
Kérjük támogassák az alapítványon keresztül a karcagi óvo-

dásokat. Az alapítvány kiemelten közhasznú. 
Adószám: 18829417-1-16

Számlaszám: 10404522-45211869-00000000
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámon kapható, 

Halász Andrásné Tel: 30/573-0578. Gulyás Ferencné: 
Tel: 59/503-324.

Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola egykori és 
jelenlegi tanulóinak és tanárainak egyesített kórusa.

Védnökök: Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 
Dobos László Karcag város polgármestere

Karcag, Református Templom november 30. este 7 óra 
Jegyek válthatók: Karcag, Thomas Sport Áruház (Kossuth tér tel.: 59/311-004), 

Universo Sport (Kisújszállási u. 34. - TESCO üzletsor tel.: 59/312-425), Varázs ajándék 
üzlet, (Kálvin u. 1. 59/300-656), 

Püspökladányban: Művelődési Központ és az Interticket hálózatában. www.jegy.hu

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 2011. de-
cember 10-én (szombaton) 
19 órára a Déryné Kulturá-
lis Központ (Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.) II. emeleti 
nagytermébe a 
KARCAGI SZIMFONIKUS 

ZENEKAR 
HANGVERSENYÉRE.

„Népszerű dallamok népsze-
rű klasszikusoktól, népszerű 

romantikusoktól”
Műsoron: J. Strauss, Lehár 
Ferenc, Kálmán Imre művei.
Közreműködik: Sógor Tamás 
– zongora, Szabóki Tünde és 
Boncsér Gergely – ének Vezé-
nyel: Bartal László karmester 
Belépőjegy: 1.500.- Ft (hely-
reszóló)
Információ: 
59/503-224, 503-403 telefonon
A megvásárolt jegy egy-
ben nyereményszelvény is! A 
tárgynyeremény felajánlója a 
Szivárvány Üzletház. Rendez-
vényünket a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatja.
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Természetvédelem
November 21-én a Városi 

Csokonai Könyvtárban került 
sor dr. Tóth Albert ny. főisko-
lai tanár, tájökológus biztató, 
ugyanakkor elgondolkoztató 
előadására. Régi és új vetített 
képek segítségével idézte fel az 
1975-ben elindított Hortobá-
gyi Természetvédelmi Kuta-
tótáborok célját, eredménye-
it, hangulatát. Az elmúlt 37 év 
alatt sok kisújszállási és karca-
gi diák –volt, aki többször is 
– vett részt az emlékezetes és 
hasznos júliusi tíz napos prog-
ramon, melynek a lényege a 
terepen végzett közös munka.

A zsúfolásig megtelt terem-
ben az érdeklődők közt meg-
jelentek régi tanítványok és 
mostani középiskolások is. A 
tanár úr büszkén sorolta azok 
nevét, akik kezdetben és ké-
sőbb vettek részt a táborban, 
köztük volt dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter, 
Kapocsi István, a Hortobágyi 
Nemzeti Park igazgatóhelyet-

tese és munkatársa, Molnár 
Attila, a Szentannai Szakkö-
zépiskolából Tóth Attila kuta-
tó orvos és Hoffmann Károly 
volt országos versenyző; ifj. 
Szepesváry Csaba, a Gábor 
Áron Gimnáziumból Kovács 
István József és a Nagykun 
Református Gimnázium je-
lenlegi tanulója, Albert Krisz-
tián madarászok.

Az ökológiai kutatások 
eredményeként számos pub-
likáció, főiskolai és egyete-

mi szakdolgozat, disszertáció 
és három könyv jelent meg. A 
legújabb kutatási terület: a klí-
maváltozás hatása a különbö-
ző életközösségekre, valamint 
a belvizek és aszályok hatása. 
Érzékelhető a néprajzi vonal 
felerősödése is. 

Az előadás második részé-
ben Dorogi Márton, Hasz-
nos minden porcikája című 
könyvével ismerkedhetett meg 
a közönség. A könyv szerző-
je 100 éve született Püspök-
ladányban. Tanító volt és ku-
tatásokat folytatott a pász-
tor- és parasztkultúra terén 
az 1950-es években. A cím ar-
ra utal, hogy régen az állatok-
nak takarékosan minden ré-
szét felhasználták. Részlet az 
Előszóból: ’A kötet a mai em-
bert figyelmezteti, hogy ne 
„termeljen” annyi szemetet, 
hulladékot, hanem hasznosít-
son, amit csak lehet. Másrészt 
a kézműves technikák ápolá-
sára is felhívja a figyelmet.’ A 

könyv konzulense, Dr. Tóth 
Albert fontosnak tartja a ku-
tatótáborok folytatását a jövő-
ben is.

November 28-án, hétfőn 16 
órától a 100 éves Szilárd Fe-
renc Életem című emlékira-
tának bemutatója lesz a Déry-
né Kulturális Központ emeleti 
dísztermében, amelyre az ér-
deklődőket szeretettel várják a 
rendezők és a résztvevők.

V. Gy.

A Kunszövetség ügyvivő testülete ezúton fejezi ki kö-
szönetét azoknak a magánszemélyeknek, akik  személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át, illetve azon vállalkozásoknak 
amelyek a helyi iparűzési adójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel.

A Fővárosi Bíróság 1999. április 01-én a Kunszövetsé-
get 8471 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilván-
tartásába vette és közhasznú szervezetté minősítette.

Működési köre: kulturális
Célja: A kun, besenyő, tatár származású emberek ösz-

szefogása, a kun-kipcsák öntudat, hagyományok és kul-
túra ápolása valamint az országos érdekképviselet meg-
teremtése.

2010. évben a helyi iparűzési adó 1%-ának felajánlá-

sából 152.714 Ft támogatást kapott egyesületünk, me-
lyet az alábbiak szerint használtunk fel. Támogattuk 
2011. 05. 09-én Ötvös László könyvének kiadását 60.000 
Ft-al,  2011.08.31-én Juhász János kunszentmiklósi 
fővőversenyen való részvételét 25.000 Ft-al, postai, ban-
ki díjakra és irodaszerre összesen 4918 Ft-ot költöttünk.

A kapott támogatásból 2011. 10. 31-ig felhasználtuk 
89.918 Ft-ot, 2012 évre tovább tartalékolunk 62796 Ft-ot.

Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat annak remé-
nyében, hogy továbbra is megtisztelik egyesületünket 
adójuk 1%-ának felajánlásával. A Kunszövetség ügyvivő 
testületének nevében, köszönettel:

Dr. Fazekas Sándor
elnök

„Mit várunk, mit remélünk 
mindezek megvalósításától? - 
tette fel a kérdést beszédében 
Dobos László polgármester. - 
Nem titkolt szándékunk, hogy 
szeretnénk, ha a jövőben még 
több idelátogató turista vinné 
el a nagynevű birkapörkölt, a 
hangulatos rendezvények mel-
lett a kiváló karcagi fürdő hí-
rét is. De a legfontosabb, hogy 
a helyi embereknek, a karcagi-
aknak tudjon a városi strand-
fürdő korszerű, minden igényt 
kielégítő szolgáltatást nyújta-
ni, mivel a Kisfürdő a karca-
giak számára - a mottót idézve 
- „több, mint víz és napfény!” 
Vannak akik számára a gyó-
gyulás, a rehabilitáció helyszí-
ne. Mások kikapcsolódni, fel-
töltődni járnak a fürdőbe, de 
nagyon fontos szerepet tölt be 
a létesítmény a közösségi élet, 
a szórakozás színtereként is... 
Nos, mi szeretnénk továbbra 
is mindezt magasabb színvo-
nalon, kellemesebb, szebb kör-
nyezetben, európai minőségű 

szolgáltatásokkal biztosítani a 
fürdővendégeknek.”

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter a fürdő 
népszerűségét és az idegenfor-
galomban rejlő lehetőségeket 
emelte ki. Mint mondotta, „A 
mostani, közel 600 millió fo-
rint nettó értékű fejlesztés azt 
a célt szolgálja, hogy európai 
szintű szolgáltatásokat nyújtó 
fürdővel legyen gazdagabb vá-
rosunk”, bővítve ezzel a város-

lakók ellátását, az idegenfor-
galom, a vendéglátás és ezek-
kel együtt a munkahelyterem-
tés lehetőségeit. Tehát az új 
beruházás befektetés a jövőbe. 

Az időkapszula elhelyezé-
se után az expolgármester mi-
niszter és a hivatalban lévő vá-
rosvezető egy japánakác cse-
metét is elültetett – szintén a 
jövőnek szánva, hiszen a fürdő 
az Akácliget nevet viseli majd. 

Elek György

November közepén nagy 
érdeklődés mellett rendezték 
meg a Térségi középiskolák 
börzéjét. A Déryné Kultu-
rális Központ 1999-ben ala-
pított, továbbtanulást segí-
tő rendezvénye az idén is fő-
ként a megyei intézményeket 
mozgatta meg. A huszonkét 
tanintézményi stand között 
természetesen ott találtuk a 
karcagi középiskolákat, és 
mint mindig a Kádas György 
Általános Iskola és Szakis-
kola is bemutatta szakképzé-
si kínálatát. A Dérynébeli al-
kalom azonban csak ízelítő 
volt, hiszen a legtöbb intéz-
mény külön is meghirdette a 
maga nyílt napját. 

A Kádas György Általános 
Iskola és Szakiskola karcagi 
tagintézménye a múlt hét hét-

főjén rendezte meg „Miénk ez 
a nap, mert a szakma hívo-
gat!” elnevezésű pályaválasz-
tási szakmai napját. A bemu-
tatóra készülve, a sajátos ne-
velési igényű tanulók számá-
ra ismét pályázatot hirdettek 
kézműves alkotás, a legjobb 
kerékpáros és kis kertész ka-
tegóriákban. A szakmai nap a 
pályázat lezárását, eredmény-
hirdetését is jelentette. 

A reggeli üdvözlés, is-
kolabemutató, szavalat és a 
Biljana táncegyüttes fellépé-
se után a szakmai nap ese-
ményeinek kezdetét jelezte a 
csengőszó. Amíg a pályázat-
ra nevező tanulók az írásbe-
li feladatokat oldották meg, 
addig a többiek kézműves-
foglalkozásokon ismerked-
tek az itt tanulható szakmák-

kal, mézeskalács készítés-
sel: kerékpárszereléssel, ko-
sárfonással, szövéssel. Török 
Csilla tanárnő, gyakorlati-
oktatás vezető arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a kínálat 
zöldségtermesztő szakmával 
bővült s az új tanévben már 
erre is várják az érdeklődő-
ket. 

Eredmények: Kézműves: 1. 
Ürmös Krisztina (Karcag), 2. 
Hangyási Bettina (Karcag), 
3. Tyukodi Katalin (Karcag)

Kerékpáros: 1. Nyíri József 
(Karcag), 2. Harsányi Gergő 
(Karcag, Györffy), 3. Bátkai 
László (Szolnok)

Kertész: 1. Tóth Tímea Ilo-
na (Kisújszállás), 2. Farkas 
Szilvia (Kisújszállás), 3. Suki 
Anett (Kisújszállás)

Elek György

Adventi hangverseny
Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját december 4-én 
vasárnap 10 órára a Karcagi Református Nagytemplomba 

Adventi hangversennyel összekötött 
istentiszteletre. 

Énekekkel szolgálnak a Református Általános Iskola, a Re-
formátus Gimnázium és a Református Gyülekezetünk kó-
rusai. Szívesen fogadjuk perselyadományát, amivel a Nagy-
templom hőszigetelt ablakainak cseréit kívánjuk elősegíteni. 

Köszönettel és tisztelettel: 
Konczné Lehoczky Krisztina 

református lelkipásztor

Letették az új fürdő alapkövét

„Miénk ez a nap!” 

Szakmai bemutatók és verseny a Kádasban

A KUNSZÖVETSÉG közleménye
Köszönet a személyi jövedelemadó és a helyi iparűzési adó 1 %-ának felajánlásáért
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A Kátai Gábor Alapítvány 2010 évi 
Közhasznúsági Jelentése

2010 évi pénzforgalmi adatok:
Bevételek
Nyitó egyenleg 2010. január 1. 1.124.615 Ft
 Banki kamat 74.219 Ft
Richter Gedeon Nyrt. Támogatása  5.273.300 Ft
2010 évi SZJA 1% bevétel  609.430 Ft
Szerencsejáték Zrt. célzott támogatása 23.000.000 Ft
Összes bevétel: 30.081.564 Ft 
Kiadások
Postai és banki költség 28.801 Ft
Kátai Gábor Kórház támogatása 5.733.156 Ft 
Semmelweis napi rendezvény támogatása 147.250 Ft
Összes kiadás 5.909.207 Ft

ÖSSZES BEVÉTEL 30.081.564 Ft
ÖSSZES KIADÁS 5.909.207 Ft
2010 évi záró egyenleg 24.172.357 Ft
+ lekötött betét 1.000.000 Ft
A Kátai Gábor Kórháznak nyújtott támogatás részletezése
Felnőtt pelenka, vizsgáló kesztyű, infúziós szerelék 523.910  Ft  
Defibrillátor 1.782.000 Ft
nőgyógyászati műszerek 3.296.246 Ft

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. A tisztség-
viselők munkájukért anyagi juttatást nem kapnak. A részletek az 
Alapítvány székhelyén -Kátai Gábor Kórház Karcag Zöldfa út 48 
sz. alatt- megtekinthetők. Hálásan köszönjük az alapítványnak 
nyújtott támogatást. Kérjük, kísérjék figyelemmel az alapítvány 
tevékenységét, és a jövőben is segítsék munkánkat. 
Adószámunk: 19221128-2-16.

Szilágyi Lajosné
Kuratórium elnöke

Miklós a karcagiak kitele-
pülésének körülményeiről, 
a jászkiséri Győri Jánosné a 
jászkisériek kitelepüléséről, 
a kunmadarasi Gazdag Imre 
pedig a madarasiak délre köl-
tözéséről szólt.

A konferencia második fe-
lében az 1786-ban betelepített 
Piros történetét Úri Ferenc ta-
nár úr ismertette, majd dr. 
Penovátz Antal Pacsért mu-
tatta be. Feketics betelepülésé-
ről és megmaradásáról Kórizs 
József helytörténeti kutató 
szólott előadásában, amelyet 
Gulyás László helytörténész 
Bácskossuthfalva történetéről 
szóló előadása követett.

November 5-én, szomba-
ton délelőtt ünnepi istentisz-
telet keretében emlékeztek a 
225 évvel ezelőtti események-
re. Az ünnepi istentiszteleten 
igét hirdetett a Karcagi Refor-
mátus Egyházközség lelkész-
elnöke, nagytiszteletű Koncz 
Tibor. Az istentiszteleten több 
testvérgyülekezet lelkészével 
közösen szolgált a Horvátor-
szági Református Keresztyén 
Kálvini Egyház 2011. október 
29-én kinevezett új püspöke, 
Csáti Szabó Lajos.

Az ünnepi istentisztelet vé-
gén az egykori kibocsájtó te-
lepülések – Karcag, Kun-
madaras, Jászkisér – jelenlé-
vő képviselői megkoszorúz-

ták a templomban elhelyezett, 
a kitelepülésnek emléket állí-
tó márványtáblát. Az ünnepi 
megemlékezés végén pedig az 
alkotó Győrfi Sándor jelenlét-
ében felavatták a kun bálványt 
ábrázoló szobrot. 

A délelőtti ünnepségeket 
követően Bácskossuthfalva 
színháztermében 16 óra-
kor ünnepi műsor kezdő-
dött, amelynek alaphangját 
Nagy István kisújszállási tá-
rogatóművész előadása ad-
ta meg. A színvonalas mű-
sorban felléptek a környe-
ző magyar települések és 
Bácskossuthfalva népdalkörei, 
kórusai és néptáncegyüttesei. 
Az előadók között köszönt-
hettük a kunmadarasi Gelei 
Tamás Aranypáva-díjas nép-
dalénekest is, akinek előadása 
szintén nagy sikert aratott. Az 
ünnepi műsort a csókai Rákó-
czi Férfikórus szuggesztív elő-
adása zárta.

A kétnapos ünnepi rendez-
vénysorozat méltó tisztelgés 
volt a 225 évvel ezelőtt az egy-
kori Moravica pusztára kite-
lepült ősök emléke – egykori 
szenvedéseik, gyötrelmeik és 
sikereik – előtt. Az ősök em-
lékét a Bácskossuthfalva köz-
pontjában álló Református 
templom kertjében mostantól 
egy kun bálvány is őrzi.

Dr. Nagy Molnár Miklós
múzeumigazgató

Folytatás az 1. oldalról Így november táján két tör-
ténelmi sporteseményről is 
megemlékezik a világ magyar-
sága. Mindkettő egy olyan 
évtizedben zajlott, amikor a 
magyar emberek életébe ta-
lán csak a sikeres sport ered-
mények hoztak egy kis fényt. 
Ez az évtized pedig az ’50-es 
évek volt – a sötéten tomboló 
Rákosi-korszak, majd pedig a 
nem kevésbé kegyetlen Kádár-
éra kezdete.

1953. november 23-án Lon-
donban a magyar válogatott 6: 
3-ra verte az akkoriban a vi-
lág legjobbjának tartott angol 
nemzeti tizenegyet. A legen-
dás Aranycsapat ezzel a mér-
kőzéssel írta be a magyar fut-
ballt a sporttörténelembe, 
nem pusztán csak a győzelem-
mel, hanem egy teljesen új já-
tékstílussal, páratlan techni-
kai és erőnléti felkészültségé-
vel is – évtizedekre példát mu-
tatva a világ nagy csapatainak. 
Egy korabeli angol sajtóvéle-
mény a következőképp érté-
kelte Puskásék játékát: „Olyan 
erőnlétet láttunk a magyarok-
nál, amilyet nálunk sohasem 
követelnek meg… A tragédia 
az volt, hogy az angol csapat 
meg tudott volna verni bár-
mely más csapatot a világon – 
csak a magyarokat nem… Ez a 
mérkőzés történelmi fordulatot 
jelent a labdarúgásban”. Bár 
a magyar foci ma már nem 

ugyanaz, ami akkoriban volt, 
de ez mit sem változtat azon a 
tényen, hogy ez az ötvennyolc 
évvel ezelőtti játék sporttörté-
neti bravúrnak számít.

Három évvel később, 1956. 
november 28. és december 7. 
között zajlottak az ausztrá-
liai Melbourne-ben a nyári 
olimpiai játékok. Ennek már 
55 éve. Ez volt az első olim-
pia, amelyet a déli féltekén 
rendeztek meg. Emlékeze-
tes, és szintén történelmi ese-
ménynek számít a Magyar-
ország-Szovjetunió vízilabda 
mérkőzés is, amelyet megkü-
lönböztetett figyelemmel kö-
vetett a világsajtó. Ennek el-
sősorban az 1956-os magyar-
országi helyzet volt az oka. 
Az aranyéremért is csak más-
nap, a jugoszláv csapattal kel-
lett megküzdeni, mégis az 
orosz meccs volt a legemléke-
zetesebb. Míg az újra bevonu-
ló szovjet harckocsik rommá 
lőtték Budapestet, addig a ma-
gyar fiúk egy nagyon kemény 
mérkőzésen a ruszki váloga-
tott kapuját bombázták ron-
gyosra. Mindkét fél számá-
ra vitathatatlanul presztízs ér-
tékkel bírt ez a mérkőzés, de a 
magyar csapat végig lehetet-
lenné tette a szovjetek játékát 
– a világon először ekkor al-
kalmazták az úgynevezett zó-
navédekezést.   Ez az olimpia 
több tekintetben is sikeres volt 

és több tekintetben mégis tra-
gikus. A sikert az jelentette, 
hogy a magyar olimpiai csapat 
más sportágakban is kiváló-
an szerepelt és Magyarország 
az éremtáblázaton a negyedik 
helyen állt; 9 arany-, 10 ezüst-, 
7 bronzéremmel. A tragikus 
pedig az volt, hogy több spor-
toló –  többek között a fél vízi-
labda válogatott is – úgy dön-
tött, hogy nem tér vissza Ma-
gyarországra.

De ha már az ötvenes évek-
ről és olimpiákról van szó, 
akkor érdemes megemlíte-
ni az 1952-es Helsinki olim-
piát, ahol összesítésben ha-
zánk a harmadik helyen vég-
zett 16 arany-, 10 ezüst-, és 16 
bronzéremmel. Átnézve az új-
kori olimpiai játékok történe-
tét – melyek közül az elsőt 115 
éve 1896-ban rendeztek meg 
Athénban – egyértelműen lát-
szik, hogy a magyarok szám-
talanszor az elsők között sze-
repeltek. Ez azt jelenti, hogy 
legtöbbször az első tíz ország 
között foglaltunk helyet az 
éremtáblázaton.

Néhány adat az elmúlt 115 
évből: 1896. Athén, 6. hely / 
1904. St Louis, 5. hely / 1960. 
Róma, 7. hely / 1968. Mexi-
kó, 4. hely / 1980. Moszkva, 
6. hely / 1988. Szöul, 6. hely / 
1992. Barcelona, 8. hely.

Cselényi Csaba

Az elsők között…

A Kováts Mihály Tagiskola 
tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg városi szintű mate-
matika versenyét 3-8. osztályos 
gyerekek részére, mellyel 2003-
ban elhunyt tanárunk, Molnár 
Anna emlékének szeretnénk 
tisztelegni. 

Molnár Anna 1954-től 1987-
ig volt iskolánk matematika-fi-
zika szakos tanára. Az Ő életét 
az akkor még Kálvin 9-nek ne-
vezett iskola jelentette. Nem-
zedékeket nevelt e két tantárgy 
szeretetére, számos tanítványa 
az ő példája nyomán válasz-
totta a pedagógus pályát. Min-
dig fontosnak tartotta a tehet-
ségek felkarolását, messzemenő 
türelemmel és kitartással fog-
lalkozott tanítványaival. An-
nuska néni 2007-ben lett volna 
75 éves. Az évfordulóhoz csat-
lakozva a családtagok össze-
fogtak, és úgy döntöttek, hogy 
anyagilag támogatják verse-
nyünket. A felajánlásból lehető-
ségünk nyílott egy vándorser-
leg vásárlására is. Ezt a serleget 
a legeredményesebb iskola kap-
ja meg, melyet a három legered-
ményesebb versenyzőjük helye-
zési számából állapítunk meg. 
Az iskola egy évig, a következő 
versenyig birtokolja a serleget. 

A versenyre a meghívást a 
város valamennyi iskolája és 
Berekfürdő is elfogadta. A 60 
perces verseny után, a javítás 
alatt a versenyző gyerekek vide-
ózással töltötték a várakozás iz-
galmas perceit.

Az eredmények: 3. osztály: 
1. Józsa Szabolcs (Györffy) - 
Borsosné Herczeg Judit; 2. Sán-
ta László (Györffy) - Csináthné 
Bakó Éva; 3. Dúzs Enikő (Ve-
ress) Csörgő Józsefné

4. osztály: 1. Darók Illés 
(Kováts) -Némethné Tőkés Éva; 
2. Csontos György (Reformá-
tus) - Soósné Balajti Gabriella; 
3. Kovács Áron (Református) - 
Soósné Balajti Gabriella

5. osztály: 1. Vinis Máté (Re-
formátus) - Tóthné Szucsáki 
Hajnal; 2. Varga Róbert Zol-
tán (Kováts) - Antalócziné Ba-
log Ágnes; 3. Kálmán Melin-

da (Kováts) - Antalócziné Balog 
Ágnes

6. osztály: 1. Vass Márton 
(Györffy) - Andor Lászlóné; 
2. Örsi Imre (Kováts) - Vassné 
Szűcs Edit; 3. Nagy Zsuzsanna 
(Református) - Tóthné Szucsáki 
Hajnal

7. osztály: 1. Német Hanna 
(Veress) - Mártha Lajos; 2. Ko-
vács Péter (Kováts) - Lévainé 
Kovács Róza; 3. Körmöndi Dó-
ra (Református) - Nagy Péter

8. osztály: 1. Cseppentő Vik-
tor (Györffy) - Pardy Károlyné; 
2. Balog Balázs (Kováts) - 
Antalócziné Balog Ágnes; 3. 
Krausz Zsolt (Györffy) - Pardy 
Károlyné

A serleget a Györffy István 
Tagiskola kapta meg. Gratulá-
lunk a versenyzőknek és a fel-
készítő nevelőknek a szép ered-
ményekhez. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mind-
azoknak, akik támogatásukkal 
lehetővé tették, hogy ez a ver-
seny létre jöhessen: Wolf Lász-
ló, Lévai Kálmán, a Kováts-
Tehetségpont TÁMOP 3.4.3-
08/2-2009-0049 pályázata, mely 
fenntartási időszakában van. 
További jó munkát kívánunk! 

Antalócziné Balog Ágnes
versenyszervező

„Itthon vagyunk 225 éve”

Molnár Anna Matematika Emlékverseny
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A környék legolcsóbb áraival!

Amíg téli gumiját szereljük,(az Ön igénye szerint)
szerelõink ingyenes mûszaki-állapot felmérést 

végeznek el a gépjármûvén.

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégi-
um fiú kézilabdásai megkezd-
ték az idei tanév küzdelemso-
rozatait, már túl vannak a di-
ákolimpia VI. korcsoportjá-
nak selejtezőin és a megyei 
elődöntőn, bizakodva várják 
a megyei döntőt, valamint si-
keresen szerepeltek a mező-
túri Derby-Túr kupán, ahon-
nan ezüstéremmel tértek haza. 
Eredmények:

VI. korcsoport, megyei se-
lejtező (Mezőtúr, 2011.11.08.):

Karcagi NRG-Teleki Blan-
ka Gimnázium, Mezőtúr 25-14 
(12-5)

Karcag: Gulybán O.-Csordás 
B.(2)-Karsai I.(2)-Koncz D.(6)-
Nagy P.(2)-Kovács M.(4)-
Szepesi B.-Koncz T.(3)-Borsós 
L.(2)-Tóth B.(4)-Mag J.-Nehéz 
Zs.-Herceg P.

Csipkerózsika is hamarabb 
felébredt álmából, mint ahogy 
elkezdtünk kézilabdázni az 
idei tanév első tétmérkőzé-
sén. A második félidőben ren-
deztük sorainkat, nagyarányú 
győzelmet arattunk.

Karcagi NRG-Ványai Amb-
rus Szakközépiskola és Gim-
názium, Túrkeve 25-14 (13-6)

Karcag: Gulybán O.-Csordás 
B.-Karsai I.(3)-Koncz D.(1)-
Nagy P.(7)-Kovács M.(5)-
Szepesi B(2).-Koncz T.(1)-
Borsós L.(1)-Tóth B.(5)-Mag J.-
Nehéz Zs.-Herceg P.

Álomszerű kezdés, álom-
szerű folytatás, gratuláció jár 
mindenkinek. Koncz Dávid 
bokasérülést szenvedett, így a 
fiatal tehetséges átlövő egy ide-
ig sajnos kimarad a csapat já-
tékából. Mielőbbi gyógyulást 
és gyors visszatérést kívánunk 
neki.

Karcagi NRG-Református 
Kollégium, Mezőtúr 14-22 (9-
9)

Karcag: Gulybán O.-Csordás 
B.-Karsai I.(1)-Koncz D.-Nagy 
P.(2)-Kovács M.(3)-Szepesi 
B.(1)-Koncz T.-Borsós L.(2)-

Tóth B.(5)-Mag J.-Nehéz Zs.-
Herceg P.

Elfáradtunk az utolsó mér-
kőzésre, a félidőben még reme-
kül tartottuk magunkat, de a 
végére szétesett játékunk. Kör-
beverés alakult ki a csoporton 
belül, rosszabb gólaránnyal a 2. 
helyen végeztünk, ezzel megyei 
elődöntőbe jutottunk.

VI. korcsoport, Megyei elő-
döntő (Karcag, 2011.11.18.)

Karcagi NRG-Bercsényi 
Miklós Katolikus Gimnázium 
Törökszentmiklós 26-19 (11-8)

Karcag: Gulybán O.-Csordás 
B.-Karsai I.(2)-Koncz D.-Nagy 
P.(4)-Kovács M.(5)-Szepesi 
B.(1)-Koncz T(2).-Borsós L.-
Tóth B.(11)-Mag J.-Nehéz Zs.-
Herceg P.(1).

Ha számoljuk, akkor sa-
ját hibáinktól súlyos veresé-
get szenvedtünk volna, a tö-
rökszentmiklósi ellenfelet vi-
szont legyőztük és a megyei 
döntőbe jutottunk. a máso-
dik félidőben minden össze-
jött, remekül működött a vé-
dekezésünk, feljavult a beállós 
játékunk, Tóth Botond pedig 
végre magára találva a 2. fél-
időben, egyszerűen megállít-
hatatlanul kézilabdázott. gra-
tulálok a fiúknak, sok sikert a 
megyei döntőben!

Derby-Túr, meghívásos fiú 
kézilabda torna, Mezőtúr, 
2011. 11.16.

November 16-án 3 fiú és 3 
leány csapat részvételével ren-
dezték meg az immár hagyo-
mányos Derby-Túr kézilab-
da tornát, amelyen a refis fiúk 
ezüst, a lányok pedig bronzér-
met szereztek (a lányok felké-
szítője Rauschenbergerné Sza-
bó Andrea tanárnő). Az ered-
mény azért is kiemelt jelentő-
ségű, mert ezen a tornán az 
ellenfél csapataiban felnőtt 
korú játékosok is szerepeltek, 
akik ellen remekül küzdött a 
karcagi refis alakulat. Ered-
mények:

Karcagi NRG-Teleki, Mező-

túr 20-20, hétméteresekkel 23-
22 (8-9)

Karcag: Gulybán O.-
Csordás B.-Karsai I.(2)-Koncz 
D.-Nagy P.(8)-Kovács M.(6)-
Szepesi B.(2)-Koncz T(2).-
Borsós L.(1)-Tóth Bo.(1)-Mag 
J.-Nehéz Zs.-Herceg P.-Tóth 
Ba.-Vályi N.(1).

A rendes játékrész döntet-
lent hozott, nehezen szoktunk 
hozzá a fizikai és korfölény-
ben lévő ellenfélhez. a rendes 
játékrész döntetlent hozott, 
majd a mindent eldöntő bün-
tető párbajban Gulybán hét-
méterest hárított, Nagy Péter, 
Kovács Miklós és Vályi-Nagy 
Norbert keze viszont nem re-
megett meg. Bravúros győzel-
met arattunk.

Református Kollégium, Me-
zőtúr-Karcagi NRG 23-20 (14-
6)

Karcag: Gulybán O.-
Csordás B.-Karsai I.(1)-Koncz 
D.-Nagy P.(1)-Kovács M.(2)-
Szepesi B.(5)-Koncz T(1).-
Borsós L.(1)-Tóth Bo.(2)-Mag 
J.-Nehéz Zs.-Herceg P.-Tóth 
Ba.(1)-Vályi N.(6).

Nagyon megilletődötten és 
visszafogottan kézilabdázott 
együttesem az 1. félidőben, mi-
re rájöttek, hogy tizenévesként 
is van keresnivalójuk a huszon-
évesek mezőnyében. Remekül 
összeszedtük a játékot a 2. fél-
időre, szebbnél- szebb gólokat 
lőttünk, kicsit tompítottuk a 
hazai fesztivál-hangulatot. Kü-
lön gratulálunk Nagy Péter-
nek, akit a torna legjobb me-
zőnyjátékosának választottak, 
valamint az egész csapatnak az 
ezüstéremért. 

Kedves nyolcadikosok!  
2012 szeptemberétől várjuk 
a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégiumban magas szintű 
tanulmányokat folytatni kí-
vánó és kézilabdázni vágyó 
fiatalokat. Hajrá Refi!

Major
szakedző

Karcag város középiskolá-
inak részvételével, még októ-
berben a Varró Napok  ren-
dezvénysorozat keretein belül, 
elkezdődött a hagyományos-
nak mondható Varró-Kupa. 
A Varró SZKI DSE rendezé-
sében, több sportágban ösz-
szemérik erejüket az intéz-
mények sportolói, amely jó 
felkészülést jelent majd a 
Diákolimpiai és a Megyei Kö-
zépiskolás Bajnokság küzdel-
meire, valamint tovább erő-
síti a jó sportkapcsolatokat az 
iskolák között. A fiú kosara-
sok kezdték meg a versenyso-
rozatot, ahol majdnem meg-
lepetést okoztak a házigaz-
da Varrósok, hiszen az elmúlt 
évben Nagykun Bajnok Re-
formátus Gimnázium csapa-
tát alaposan megizzasztották 
az első helyért játszott mérkő-
zésen. A leány kosarasoknál 
viszont, a Szentannai Gimná-
zium volt a legeredményesebb. 
Novemberben a fiúk, műfü-
ves kispályás labdarúgásban 
is megmérkőztek, ahol a Var-
rósok diadalmaskodtak. Így a 
Varró-Kupa megszerzéséért, 
mindhárom iskola versenyben 
maradt. A továbbiakban erő-
emelésben, leány labdarúgás-
ban, fiú és leány röplabdában 
is összemérik erejüket az in-
tézmények sportolói. 

Eredmények:
Kosárlabda fiúk: 
Varró – Szentannai 

64:44 /23:10,7:13,14:12,20:9/
Református – Szentannai 

71:38 /22:2,11:7,21:14,17:15/
Varró – Református 

55:58 / 22:7,9:18,10:24,14:9 /

1. Nagykun Református Gim-
názium / edző: Örlős Zol-
tán /

2. Varró István SZKI /edző: 
Kiss János/

3. Szentannai Sámuel Gimná-
zium /edző: Körmendi Ré-
ka/

Legjobb játékos: Szepesi Ba-
lázs /Nagykun Református 
Gimnázium/

Kosárlabda leány: 
Varró – Református 

27:35 /12:10,3:8,6:10,6:7/
Szentannai – Református  

40:22 /4:8,8:4,19:5,19:5/
Varró – Szentannai 

28:57 / 8:14,6:17,4:14,10:16/
1. Szentannai Sámuel Gimná-

zium /edző: Körmendi Ré-
ka/

2. Nagykun Református Gim-
názium /edző: Örlős Zoltán/

3. Varró István SZKI / edző: 
Kis János /

Legjobb játékos: Andrássi 
Tünde /Szentannai Sámuel 
Gimnázium/

- Kispályás labdarúgás Fiúk: 
Szentannai – Református  
4:1 /0:0/

Varró – Református 5:2 /2:0/
Varró – Szentannai 4:1 /0:0/
1. Varró István SZKI /edző: 

Fodor Csaba/
2. Szentannai Sámuel Gimná-

zium /edző: Deák Ferenc/
3. Református Gimnázium /

edző: Tóth Barna/
Legjobb mezőnyjátékos: Do-

mokos Roland /Varró Ist-
ván SZKI/

Legjobb kapus: Csík Szabolcs 
Roland /Varró István SZKI/

Fodor Csaba 
Varró SZKI DSE

Végre elkezdődött a refis ta-
nulók számára a kosárlabda 
szezon. A fiú kosárlabda csa-
pat nagy reményekkel vág ne-
ki az idei tanévnek.  Az ama-
tőr megyei középiskolás baj-
nokság rendszeres játékle-
hetőséget, s egyben remek 
felkészülést biztosít a diák-
olimpiai küzdelmekre. A csa-
pat fő célja az amatőr orszá-
gos diákolimpiai döntőbe ju-
tás. Az első fordulóban csapa-
tunk magabiztos játékkal két 
győzelmet aratott.

Karcag Varró – Karcag 
Nagykun

39-68 (11-20, 9-17, 8-12, 11-
19)

Kis T. (2), Tóth G. (10), De-
ák Z. (12), Szepesi B. (15/3). 
Németh G. (19), Kovács F. (2), 
Rózsa I. (2), Cs. Szabó B., Gyö-
keres I. (6).

Karcag Nagykun – Karca-
gi SE

65-30 (21-8, 14-12, 16-6, 14-
4)

Kis T. (6), Tóth G. (4), Deák 
Z. (10), Szepesi B. (6). Németh 
G. (19), Kovács F. (4), Rózsa I. 
(10), Cs. Szabó B. (4), Gyöke-
res I. (2). Edző: Őrlős Zoltán, 
Kiss János

Refis kézilabda

Impozáns eredmények a gimis fiúktól
Varró-Kupa

A Karcagi SE leány kosárlabda csapat hazai pályán edző-
mérkőzést játszott a kisújszállási csapat ellen. A nagyobb rutin 
megmutatkozott, és könnyed győzelmet aratott csapatunk.

Karcag SE – Kisújszállás 79-11 (16-4, 29-3, 10-2, 24-2)
Lazányi B., Janó A. (2), Fehér A. (10), Papp E. (4), Laczi B. (4), 

Kiss V., Bakó N. (8), Fodor E. (4), Nagy K. (21), Szabó D., Szabó 
N., Pintér Á. (2), Valner Zs. (4), Csíkos L. (10), Béres I. (10), Ju-
hász B. Edző: Őrlős Zoltán

Refis sporthírek

Kosárlabda
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Ingatlan
25 aranykorona szántóföld eladó! 
Tel.: +36/30-518-7386.
Nagyvénkerti lakótelepen 52 m2-
es, 2 szobás, erkélyes, III. emele-
ti tuti lakás áron alul eladó! Tel.: 
+36/30-215-8122.
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó ! I.ár: 
850 e Ft. Tel.: +36/70-630-7578.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tég-
la ház sürgősen eladó! Érdeklődni 
reggel 8 óráig, délben és este 18 
órától. Tel.: 59/400-802.
Szocpolosok figyelem! Eladó 
Bucsán, a Lehet u. 12. szám alatt 
az iskolához hatodik, tégla, 3 szo-
bás kockaház. Kitűnő, hatalmas, 
gazdálkodásra alkalmas, de lakás-
sá is alakítható melléképülettel, 
dupla telken, vaskerítéssel. I.ár: 4 
millió Ft. Tel.: +36/30-822-0899.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
10,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
REÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. szám alatti 2 
szobás, 80 m2 + verandás, össz-
komfortos családi ház 1.187 m2 
telken, gazdasági épületekkel, 
dupla garázzsal, különálló üzlet-
helyiséggel. Tel.: 59/313-104.
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, 
hőszigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-
432-5110.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szo-
bás tanya nagy portával eladó. 
Tel.: +36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M Ft. 
Tel.: +36/30-296-0902.
Karcagon 83 m²-es családi ház 
641 m²-es telken eladó. Garázs, 
melléképület van, 3 -féle fűtési 
lehetőséggel: gáz + vegyes tü-
zelésű kazánnal, 3 helyiség-
ben nagy méretű cserépkályha. 
Értékegyeztetéssel kisebb föld-
szinti lakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.

Karcag központjában tetőteres, 
jó elosztású, vállalkozásra is al-
kalmas gáz + cserépkályha fűté-
sű két generációs, garázsos ker-
tes ház, beépíthető telekkel, al-
kuképesen eladó. Csak komoly 
szándékú vásárlóknak!!! Tel.: 
+36/70-300-9730.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint)! Tel.: 
+36/30-491-2519.
Központhoz közel, 1967-ben 
épült /2 szoba, előtér, konyha, 
alsó épület, gáz illetve vegyes 
tüzelésű kazán/ ház eladó! Kg., 
Ágota u. 25. sz. Tel.: +36/30-245-
3691.
Sürgősen, áron alul  eladó 
Karcagon egy felújított 2 szo-
ba + nappalis kertes csalá-
di ház, munka és lakhelyváltás 
miatt. Ár: a megtekintést köve-
tően megegyezés szerint. Tel.: 
+36/70-326-7293.

Állat
Fi a t a l  k a k a s o k  tov á b b t e -
nyésztésre vagy vágni eladók, 
kopasztva is. Tel.: +36/30-287-
3662.
Néma kacsák vágásra, tovább-
tartásra eladók! Tel.: +36/70-
527-1099.
N a g y t e s t ű  g a l a m b o k , 
költőpárok eladók! Tel.: +36/30-
524-1446.
Kameruni törpekecskék eladók! 
Tel.: +36/30-399-0035.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Növekvő közbiztonság, csök-
kenő bűnözés! Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
„ H u l l  a  f á n a k  a  l e v e l e ” 
Nyomában az őszi köddel érke-
zik a hópihe. Mindkettőre fel-
készülhet erős kötésű cirok és 
vessző seprűvel. Kapható a kar-
cagi piacon vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál. 
Kifogástalan állapotú emeletes 
ágy eladó! Érd.: Kg., Kossuth L. 
út 22. Tel.: +59/312-357.
Eladó egy 4 részes fehér szek-
rénysor, egy ágyneműtartós, 
kihúzhatós, 2 részes rekamié 
2 fotellel és egy üstház, üsttel 
együtt. Tel.: +36/20-505-3467.
Eladó étkező garnitúra (asztal 6 
székkel). Tel.: 59/311-732.
Szecskavágó, daráló, morzsoló, 
önetető, régi zongora olcsón el-
adó! Kaszálógép MF70-es, után-
futóval, valamint 4 db keretbe 
foglalt ablak (1x1,5 m) eladó. 
Tel.: +36/30-518-7386.
Eladó automata mosógép (8 e 
Ft), rokkant kocsi, kézi karral irá-
nyítható és tolható is (10 e Ft). 
Tel.: +36/30-327-5124.
Mosdókagylók eladók! Tel. : 
+36/70-527-1099.

Nagy méretű, fehér, zománco-
zott szobai melegítő kályha és 
24-es fiú Mountanbike kerék-
pár jó állapotban eladó! Tel.: 
+36/30-455-4759.
Matador 185x65 14 téligumi el-
adó, ajándék dísztárcsa! Tel.: 
+36/20-250-8880.
Férfi bicikli, ablakszárny és para-
bola antenna eladó. Tel.: 59/314-
094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítás-
sal megrendelhető. Tel.: +36/20-
263-7444.
Új seprű jól seper Már kapha-
tó az idei termésből készült erős 
kötésű cirok és vessző seprű. 
Kapható a piacon vagy a Takács 
P. utca 9/a. sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160x140-es redőny. Tel.: 
+36/70-364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gom-
bos szalagcserép és 15 m kúp-
cserép eladó. Tel.: +36/30-529-
6038 vagy 59/300-567.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
á l l a p o t ú  a n g o l  m e c h a n i -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márkájú rö-
vid zongora reális áron eladó. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos 
lemezvágó olló, csőfogó, fran-
ciakulcs, ásó, kapa, vasvilla, csá-
kány, fejsze, gereblye, kőműves 
kalapács, lapát, fogók, fúrótok-
mányok, 8-as húsdaráló, dió-
daráló eladó. Tel.: +36/70-532-
6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúrko-
csi, Bonanza íróasztal, francia-
ágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: +36/70-300-
9730.
Új, benzines láncfűrész 50-es 
vágólappal ár alatt, valamint 
hasizompad (4 eFt) eladó. Tel.: 
+36/30-524-1446.
Koloniál szekrény, ágy, fotel, 
szék, írógép, hűtő, telefon + 
üzenetrögzítő, ablak klíma, ab-
lakszárnyak, porszívó, csillár, 
irodabútorok, olasz smkp el-
adók, cserélhetők hízóra, házi 
szárnyasra, laptopra, stb. Tel.: 
+36/20-318-0875.
1500x1250-es körbálás zabszal-
ma eladó! Tel.: 59/312-666.

160 l-es hűtőszekrény, centrifu-
ga, mosógép eladó! Tel.: 59/314-
892.

Szolgáltatás
Palatető mosása, beázás men-
tesítése, felújítása zsindely le-
mezzel. Cserép átrakás, csator-
na csere. Tel.: +36/70-941-3722.
Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
+36/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: 59/311-
910.
Régi pénzeket és bármilyen ne-
mű hagyatékot, bútorokat és 
forgalomból kivont régebbi 
pénzeket, érméket, bélyeg gyűj-
teményt, régi képeslapokat fel-
vásárolok. Ha kell házhoz is me-
gyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák ,  kapcsolók ,  konnek to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseréje, 
vízkőmentesítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Klíma szerelése, karbantartá-
sa, szakszerű javítása, telepíté-
se akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.

Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fehér 
és színes kamerás készülékek 
telepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 
Tel.: +36/70-264-3660.
Lefolyó duguláselhárítás sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János 
Tel.: +36/70-941-3722.
Fo dr ás z  há z h oz  is  m e g y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vál-
lalok (30 éves gyakorlattal ren-
delkezem). Tel.: +36/30-447-
3918.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
Takarítást, ház körüli teendőket, 
stb. vállalok! Tel.: +36/30-327-
5124.
Fakivágást, fafelvágást válla-
lok hazaszállítással vidékről is! 
Valamint egyéb fák díjtalan ki-
vágása, elszállítása! Tel.: +36/30-
336-6142.
Tu d n i  s z e r e t n é  j ö v ő j é t ? 
Kártyából való jóslásra időpont 
egyeztetés! Tel.: +36/20-233-
8374.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok! 
Tel.: +36/30-325-7724.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizáró-
lag banki úton. Tel.: +36/30-647-
7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

November 15-én egy karcagi 
lakos az egyik utcasarkon szét-
szedett segédmotor-kerékpárt 
talált. A rendőrök megállapí-
tották, hogy a motor lopottként 
körözés alatt állt, azt lefoglalták 
és a sértett részére visszaadták.

15-ére virradóra egy kar-
cagi házból lábbelit és hátizsá-
kot – benne kabáttal – lopott 
el ismeretlen személy, amivel 
24.000 Ft kárt okozott. A rend-
őrök előállítottak egy 19 éves fi-
atalembert, akinek lábán látha-
tó volt a lopott cipő, és a náluk 
tartott házkutatás során a to-
vábbi lopott tárgyak is előkerül-
tek. A tolvajt őrizetbe vették és 
a Törökszentmiklósi Rendőrka-
pitányság fogdájára szállították.

15-én délután egy karcagi 
ügyvezető a bolti bevételek át-
számolásakor hamisnak tűnő 
2.000 Ft-os bankjegyet talált. A 
tulajdonos bevitte a rendőrség-
re, ahol a pénzt lefoglalták. 

15-én 11.30 óra és 16-án 
09.00 óra közötti időben Kar-

cag külterületén a Budapest - 
Debrecen vasúti pálya 1622+60 
szakaszán ismeretlen személy 
elvágott és eltulajdonított 20 m 
hosszúságú rézből készült föld-
kábelt, amivel 70.000 Ft lopási 
és 10.000 Ft rongálási kárt oko-
zott. 

17-én délután a karcagi me-
zőőr három személyt tartott 
vissza, akik egyenként 30-40 kg 
mennyiségű tűzifa minőségű 
gallyat tulajdonítottak el a kül-
területről. 

18-án hajnalban ismeretlen 
tettesek a 4. sz. főúton az útépí-
tésen parkoló tehergépkocsik 
közül kettőből 20 liter gázola-
jat loptak, amivel 9.000 Ft kárt 
okoztak.

20-án délelőtt ismeretlen 
személy hamisnak tűnő 2.000 
Ft-os bankjeggyel fizetett egy 
kunmadarasi üzletben. A pénzt 
lefoglalták és megállapítást 
nyert, hogy ugyanazon sorszá-
mú bankjeggyel fizettek egy 
karcagi üzletben is.

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  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. november 25. péntek-hét-
fő

18.00  Műsorajánló
18.05  Tudományos konferencia a 

Városházán
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Konczné Lehoczki 

Krisztina
 Téma: advent
 Karcagi Hírek
 Óvoda felújítás
 Vasútfelújítás Karcagon
 Felkészülés a téli időszakra
 Háttér – különkiadás
 Fürdőfejlesztés: alapkőletétel
20.15  Biljana Gála II. rész

2011. november 29. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet 11.20
18.49  Nótaszó válogatás Bokor Já-

nos Felvételeiből
19.23  A Hit Szava - Római Katolikus 

szentmise 11.19
20.00  Karcag Sport 
 Karcag SE – Kisújszállási SE 

megyei I. osztályú bajnoki 
labdarúgó mérkőzés

2011. november 30. szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Adventi ötlettár
18.25  Biljana Gála I. rész
20.00  Nótaszó
20.30  Karcag Sport: Karcag SE - 

Csépa KSE megyei I. osztályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

2011. december 1. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Dobrai István
 Téma: rangos elismerés
 Karcagi Hírek
 1. Koszorúzás a Művészeti Is-

kolánál
 2. Márton nap a Zöldfa-úti 

óvodában
 3. 100 éves a városi vegyeskar
 Háttér - Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: átszervezés
 20.15  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Anyakönyv
Születés

Kelemen Alexandra – Bakó 
Antal
Kg., Gyep u. 12. 
 Jennifer Rebeka

Halálozás

Szatmári Sándor
 Karcag (1950.)
Puskás István János
 Karcag, Szent István sgt. 

41. (1930.)
Tóth János
 Karcag (1931.)
Német László
 Karcag (1923.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Nagyiván– Karcag 0:0 
Nagyiván, 100 néző, játék-

vezető: Kálé Elemér, segítői: 
Kerepesi János, Csukás And-
rás

Karcag: Móga - Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szentannai, Szívós 
Gy. Erdei, Lázók A., Szőke R.

Edző: Orosz István

Az ötödik percben Szőke R. 
22 m-es lövését Bákonyi má-
sodszorra tudta csak megfog-
ni. A negyvenkettedik perc-
ben Florin 23 m-es lövése el-
zúgott a jobb felső sarok mel-
lett. A negyvennegyedik 
percben Florin 20 m-es sza-
badrúgását Móga a jobb ka-
pufa tövénél elcsípte. Az öt-
venhatodik percben Orosz 25 
m-es szabadrúgása egy vé-
dőről Bákonyi elé pattant és 
biztosan hárított. A hetvene-
dik percben Szívós Gy. átadá-
sát Bukovszki a léc fölé fejel-

te. A hetvenharmadik percben 
Lázók A. a labda elrúgásá-
ért megkapta a második sárga 
lapját, ezért kiállították. 

Jók: Rédai, Csehi, Pekó il-
letve Móga, Erdei, Lázók A. 

Orosz István: Lelkesedés-
ből már javultunk és így a jó 
Nagyiván ellen pontot szerez-
tünk.  

Illés Rudolf: Ma a megyei 
I-es színvonalat csak a játék-
vezetői hármas érte el, jó szó-
rakozást kívánok minden 
szurkolónak a ma esti bálban.  

Ifjúsági mérkőzés 

Nagyiván – Karcag 0:2 (0:2)
Góllövő: Székely P. (2)
Kardos László: Nem játszot-
tunk jól, de küzdeni tudásban 
felülmúltuk az ellenfelünket, 
gratulálok a csapatnak. Csík 
Rolandnak pedig jobbulást kí-
vánunk! 

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú Bajnokság

November 25. péntek
 Berek – Kiss A. utca 
November 26. szombat 
 Berek – Kiss A. utca 
November 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca 
November 28. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
November 29. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
November 30. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
December 1. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
December 2. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt. 

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 készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Thomas városi kispályás labdarúgó 
bajnokság

II. forduló eredményei:
Armacomp – Origo 2:4
Thomas – Blades-Zsoan 2:1
Agrosprint – Família 3:2
MultiTec – Kunmadaras CKÖ 6:1
Ökodízel – Flottok 7:2
Roli Sped – Szuperinfó  6:5

B. I.

Berekfürdői SE. - Dózsa 
DSE Kunhegyes 14-16 (7:10)

Karcag, Jv.: Száva F., Szloska 
K.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (5), Szőkéné Varga I. (1), 
Andrási Zs.(2), Sípos K.(3), D. 
Nagy J. (1) Bánhegyiné Bakó 
É. (2)

Csere: Szabó I., Perge P., 
Szarka B., Bézi M.

Fegyvernek KSE - Berek-
fürdő 22-18 (15:10)

Karcag, Jv.: Tóth V., Buru I.
Berekfürdő: Varga A., Cseke 

P. (7), Szőkéné Varga I. (4), 
Andrási Zs. (1), Szabó I. (2), 
D. Nagy J. (1), Bánhegyiné Ba-
kó É.(6)

Csere: Sípos K. (1), Perge 
Attiláné, Szarka B., Perge P., 
Bézi M. 

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

A délelőtti mérkőzés csú-
fos „játékát” elfelejtve léptünk 
pályára délután, a fegyverneki 
lányok ellen. Köszönjük a 
szurkolóknak, hogy az első 
mérkőzésen látottak után újra 
eljöttek második meccsünk-
re, ahol már a csapat nyerni 
tudott. Az őszi fordulók ezzel 
véget értek, a tabellán a csapat 
3. helyen várja a tavaszi fordu-
lók mérkőzéseit. 

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Horgászok 
figyelem!

A karcagi Nagykun Hor-
gász Egyesület vezetősége ér-
tesíti az egyesület „KÜL-
DÖTT” jogállású tagjait, hogy 
a 2011. évi éves beszámoló elő-
készítése és a 2012. évi felada-
tok meghatározása tárgykör-
ben vitafórumot, megbeszélést 
szervez.

Az időpont: 2011. 11. 29. 
kedd 17 óra

A helyszín: a Karcagi Rend-
őrkapitányság épülete, annak 
tanácskozóterme.

Kérjük horgászainkat, hogy 
az általuk közérdeklődésre 
számontartottnak ítélt felveté-
sekről, kérdéseikről, témakö-
rökről a küldötteket előzete-
sen tájékoztassák. 

Vezetőség


