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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A 2011. év hivatalos beszá-
molóját és a Rokkantak Nap-
jára is emlékező évzáró ün-
nepséget november 26-án ren-
dezték meg. 

A betegség miatt csak a hi-
vatalos program végezté-
vel, rövid időre érkező Sze-
keres György elnök helyett 
Schermanné Kása Erzsébet és 

Németh Imréné vitték a házi-
asszonyi és a csoportbeszámo-
ló lebonyolításával kapcsola-
tos feladatokat. A mintegy 180 
tagtárs mellett a vendégek kö-
zött üdvözölték Dobos László 
polgármestert, Béres Sándort, 
Rab Jánost, Váczi Attilánét 
- a testvéregyesületek veze-
tőit, a megyei mozgássérült 

egyesület szolnoki, túrkevei, 
kunmadarasi, berekfürdői 
csoportjainak képviselőit. 

Dobos László polgármester 
az év eseményeiről és az ön-
kormányzat jelenéről adott át-
tekintést, kiemelve, hogy Kar-
cagon több mint száz civil 
szervezet működik – munká-
juk lefedi a városi élet nagy te-
rületét. „Nagyon nagy segít-
ség ez, mert az egyesületek, 
alapítványok elnöksége, akti-
vistái révén megteremtődik a 
közvetítés, a kapcsolat és ez-
zel együtt a segítség lehetősé-
ge is az érintett réteg és az ön-
kormányzat között. Az önkor-
mányzat minden civil szer-
vezettel és alapítvánnyal jó 
kapcsolatot ápol.” 

A Mozgássérültek Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesületének helyi csoportjai 
a települések legnépesebb civil 
szervezetei közé tartoznak – 
erősítette meg dr. Urbán Szabó 
Béla megyei elnök, aki az ak-
tuális problémákról tartott tá-
jékoztatót. Amint elmondta, a 
pénztelenség mellett – mivel 
szinte minden területen van-
nak változások – most „majd-
nem minden gond.” Az egyik 

Mozgássérültek évzárója
A mozgássérültek egyesületének helyi csoportja közismerten 
az egyik legnépesebb és a legaktívabb civil szerveződés a vá-
rosban. Az 1997 óta Szekeres György elnöklete alatt működő 
csoport rendszeresen ügyeletet tart az ügyes-bajos dolgok el-
intézésére, havonta egyszer csoportgyűlésre jönnek össze, s 
ahogy a lehetőség engedi – kirándulni járnak. Szóval össze-
szokott, jó közösség az övék, amit a novemberi, zsúfolt, 150-
200 tagot megmozgató évzáró összejövetelek is igazolnak. 

Szokás szerint a Kádas György Általános Iskolában került sor a 
8. számú kerület lakossági fórumára november 29-én délután. 
Pánti Ildikó, a kerület önkormányzati képviselője tájékoztató 
előadásokról is gondoskodott. Dr. Blaskó Lajos, a Kutató Inté-
zet vezetője az intézmény történetét érintve szólt az új feladatok-
ról és a lehetőségekről. Fülöp Ilona a könyvtár vezetője néhány 
új kiadványra hívta fel a figyelmet, Plósz Csilla igazgatónő (Er-
kel Ferenc Művészeti Iskola) zenei bevezetőről gondoskodott. A 
fórum a kerület aktuális problémának megvitatásával zárult. 

Elek György

Folytatás az 5. oldalon

Az Ovigála, amelyen Karcag 
óvodásai mutatkoznak be a kö-
zönség előtt, immár nyolcadik 
alkalommal töltötte meg né-
zőkkel – mégpedig zsúfolásig 
– a Déryné Kulturális Központ 
mozitermét. Az öt vagy hat-
száz nézőre tervezett nézőtéren 
szombaton, a kezdés előtt egy 
negyedórával már egy tűt sem 
lehetett leejteni. 

A délutánt Gulyás Ferencné, 
a Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetőhelyettese rövid 
üdvözlése után Kovács Szil-
via alpolgármester köszöntő-
je vezette be. „Nem is gondol-
nánk milyen fontos ez a mai 
nap! - méltatta az eseményt az 
alpolgármester. - A felnövekvő 
nemzedék tagjainak ez az első 
alkalmak egyike, hogy megmu-
tassák mit tudnak, mire is ké-
pesek. Nekünk, nézőknek, szü-
lőknek, nagyszülőknek, fel-
készítőknek jó alkalom arra, 
hogy egytől-egyig büszkék le-
hessünk rájuk.”

Halász Andrásné, az Ovigá-
la másik szervezője, a „Gyer-
mekünk Mosolya – Egészsé-
ges Gyermekekért” Alapít-
vány kuratóriumának titkára 
az alapítvány egy évi munká-
ját, eredményeit foglalta össze. 
A megnyitó következő esemé-
nye elismerések átadása volt. 
Az alapítvány emlékplakettel 
ismerte el és köszönte meg az 

Erkel Ferenc Művészeti Isko-
la számtalan fellépését, zenés, 
hangulatos műsorait, közre-
működését és Szabó Imre ön-
zetlen segítségét. 

A gálán igen szép, vidám és 
hangulatos műsorokat látha-
tott a közönség, s mivel a tag-
óvodák mind mással készül-
tek, számos kitűnő koreográ-
fiát, a világ több táját megidé-
ző táncot mutattak be, szép és 
ötletes táncruhákban. A több-
szöri vastaps teljesen megér-
demelt volt. 

Elek György

Lakossági fórum

Ovigála – ismét telt ház előtt 

November 24-én általános 
közmeghallgatással egybekö-
tött testületi ülésre került sor a 
Városházán. A napirend meg-
tárgyalása előtt Dobos László 
polgármester több olyan kar-
cagi lakost is külön köszöntött, 
akik az elmúlt időszakban me-
gyei, vagy országos elismerés-
ben részesültek. A köszöntöt-
tek sorában volt Lódi Endréné, 
az önkormányzat munkatár-
sa és Gyurasits Lajosné böl-
csődei gondozónő, akik Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Szo-
ciális Díjat kaptak, dr. Szalay 
Annamária gyógyszerész, aki 
az Év Gyógyszerésze Díj máso-
dik fokozatát kapta, dr. Dobrai 
István főorvos akinek eddigi 
munkáját Miniszteri Díszokle-
véllel ismerték el, valamint ifj. 
Gyarmati Imre a Felnőtt Kara-

te Európa Bajnokság aranyér-
mese.

A közmeghallgatás keretében 
mindössze két lakossági hoz-
zászólás történt. Az első a dé-
li külváros környékén gyakran 
előforduló rongálások, randa-
lírozások kapcsán hangzott el, 
melyeket általában környékbe-
li fiatalok követnek el. A hoz-
zászóló arról számolt be, hogy 

sokszor kerítéseket rongálnak 
meg, házfalakat firkálnak ösz-
sze bizonyos elemek a környék-
beli lakosság nagy felháboro-
dására. A második hozzászó-
ló pedig a Gyarmati út végén 
felállított szeméttároló ügyé-
ben kért segítséget, mivel az ar-
ra közlekedők gyakran észlelik, 

Testületi ülés

Elkezdődött a költségvetés vitája

Folytatás a 3. oldalon

Horgászok figyelem! 
December 6-tól megkezdjük a fogási naplók átvételét. Az 

iroda nyitva tartása december hónapban kedden és csütör-
tökön 15 -18 óra. Kérjük a fogási naplókat pontosan kitölt-
ve adják le! 

vezetőség
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Közéleti szilánkok

Egy vidám 
vásár, és a 

világ válsága
Rossz nyelvek szerint a pénzügyi vál-

ság akkor kezdődött, amikor 1930-ban, 
az Államokbeli Arizonában, az egyik vá-
sárban, K. úr Jack farmertől megkérdez-
te: mennyiért adja azt a gebe szamarát, 
ami a ponyvás szekere vendégoldalához 
van kötve. Jack farmer becsületes föld-
művelő és állattenyésztő lévén, közölte 
K. úrral, hogy ő szívesen megszabadul 
100 dollárért a szamarától, de meg kell 
mondania, hogy szamara napokon belül 
meg fog dögleni. Nem baj – válaszolta K. 
úr, és tenyerébe csapott Jack farmernek.

Megvette a 80 dollárra lealkudott jó-
szágot. Két hét múlva véletlenül találko-
zott Jack farmer K. úrral, és kérdezte: na, 
mi lett a szamárral? Kisorsoltam tom-
bolán, egy nagy jótékonysági bál előtt. 
Egy tombolajegyet 2 dollárért adtam 
el, és 400-an vettek. És nem reklamált 
senki, mert döglött a szamár?- kérdez-
te meglepetten Jack farmer. Dehogy-
nem – válaszolta K. úr. Nagyon is rekla-
mált aki megnyerte, de neki visszaadtam 
a 2 dollárját. Ennek aztán messze földre 
híre ment, még Washingtonig is eljutott, 
és az akkori pénzügyminiszter magához 
kérette K. urat, adna-e néki tanácsot, ho-
gyan lehetne értékesebbé tenni a döglő-
dő dollárt? K. úr néhány perces gondol-
kodás után rögtön adta az écát: minden 
1 dolláros érmén fúrjanak két lyukat, és 
adják el gombként, darabját 1 dollár 30 
centért…

Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi nem tör-
ténhetett meg, de az első történet egy-
általán nem kizárt.

Valószínűleg ez juthatott eszébe 
Bogdánfi Sándor újvidéki magyar író-
nak is, aki a „Hallgatni nem arany” c. – 
(Novi Sad-on 1971-ben kiadott) - afo-
rizma kötetében egy helyütt azt írta: „A 
pénzt könnyebb megváltoztatni, mint 
a világot”.

De több, mára is érvényes „szössze-
nete” is volt: „Egyesek számára az a szép 
jövő, ami már elmúlt”. „Azelőtt a széltől 
védtük a gyermekeinket, most a szélső-
ségesektől.” „Ma már az aljas emberek 
is nehezen érvényesülnek, mert nagy a 
konkurencia.” „Az egy főre eső jövede-
lem olykor úgy esik, hogy beveri a feje-
det.” „A baj akkor kezdődik, amikor már 
nemcsak azok hazudnak, akik erre hiva-
tottak.” „Ellentmondani csak annak ér-
demes, aki mond is valamit.”

Vagy: „A bőség undorító – állítják 
egyes filozófusok, de honnan tudhatjuk 
mi, hogy igazuk van-e?” „Nemcsak azok 
elégedetlenkednek, akik nincstelenek, 
hanem azok is, akik telhetetlenek.”

Bogdánfi Sándor, 1987-ben, 75-éves 
korában hunyt el. Egyik barátom szemé-
lyesen ismerte.  Mesélte, az Öreg, köz-
vetlenül a halála előtt, a múlt század vé-
gére, megjósolta a világválságot… Előt-
te viszont megírta szenzációs novellás-
kötetét, „Éjszakák” címmel. Amit egyszer 
kölcsönadtam egy hölgyismerősömnek, 
aki utána alig akart szóba állni velem…

-ács

HÍREK
DECEMBER HAVI 

PROGRAMOK
Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár

(5300 Karcag, Dózsa György 
u. 5-7., Telefon: 59/503-224)

december 8. (csütörtök)
 14 óra

Déryné Kulturális Központ 
moziterem

HUPIKÉK TÖRPIKÉK
Színes, szinkronizált, 

amerikai-belga animációs 
film, 102 perc

Jegyár (helyreszóló): 300.- Ft

december 9. (péntek) 10 óra
Déryné Kulturális Központ 

moziterem
BOGYÓ ÉS BABÓCA – 

13 új mese
Színes, magyar animációs 

film, 69 perc
Jegyár (helyreszóló): 300.- Ft

december 14 -15. (szerda-
csütörtök) 15 óra

Csokonai Könyvtár
KARÁCSONYI 

MESEMONDÓ VERSENY 

december 16. (péntek) 
15-19.30 óra

Déryné Kulturális Központ
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

 „Ringató”, Mesekuckó, 
és „Mocorgó” - mozgásos 

játékok kicsiknek
Mézeskalács sütés és díszítés, 

kézműves foglalkozás, 
arcfestés és sok-sok 

meglepetés mindenkinek

december 20-21. (kedd-
szerda) 10-14 óra

Városi Sportcsarnok
„NYITVA A CSARNOK”

szünidei programok

„Kátai Program”
Kórházfejlesztés 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

Hangverseny
December 10-én (szomba-
ton) 19 óra 
Déryné Kulturális Központ 
II. emeleti nagyterme
KARCAGI SZIMFONIKUS 

ZENEKAR 
HANGVERSENYE.

„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)

Kedves karcagiak és hozzánk 
fordulók! 

Ezúttal értesítjük Önöket, hogy a kórházban 
működő 

Gyógyászati Szaküzlet
 a teljes felújítás alatt zavartalanul üzemel a 

tüdőgondozóval szemben. 

Ideiglenes bejárat az utcai parkoló felől vagy 
munkálatoktól függően a régi udvari bejáraton 

keresztül! 
Nyitva tartás: 
Hétfő – csütörtök: 8-15 óráig, péntek: 8-13 óráig. 
Tel.: 59/507-111/306 mellék vagy +36/30-370-6080.

A múlt héten, szerdán dél-
után Szilágyi Lajosné a ku-
ratórium elnöke és Mészáros 
Zsolt vállalkozó, a kuratóri-
um tagja adta át a kórház ápo-
lási igazgatójának illetve főnő-
véreinek azokat a modern láz-
mérőket, amelyeket a Kátai 
Gábor Alapítvány vásárolt az 
intézménynek. 

Szilágyi Lajosné lapunknak 
elmondta, hogy az alapítvány 
nagyon sikeres évet zárhat. Az 
első félévben 23 millió forint 
értékben vásároltak ultrahang 
berendezést a kardiológia szá-
mára, majd - egy céladomány 
felhasználásával - a Pszichiát-
ria jutott négy darab mobilklí-
ma berendezéshez. A gépek és 
műszerek biztosítása mellett 
egyébre is lehetőségük volt: a 
gyermekrendelő várótermének 
kialakításához 175 ezer forint-
tal járultak hozzá. Ez a mosta-
ni „ajándékcsomag” a tizenhá-
rom infra lázmérővel 260 ezer 
forint értékű. 

- Az alapítvány jelenleg 952 
ezer forinttal rendelkezik, ami 
a törzstőke, tehát elkölteni 
nem lehet. Ezért mostantól is-
mét a gyűjtögetés időszaka kö-
vetkezik – zárta le rövid átadá-
si beszédét az elnök. - Az ala-
pítvány továbbra is a kórházat 
segítő magánszemélyek, vállal-
kozók és vállalkozások számá-
nak növelésére törekszik. Ar-
ra, hogy egyre többen érezzék, 
érdemes támogatniuk az ala-

pítványt és általa a kórházat. 
Azoknak pedig akik ezt már 
eddig is megtették – nagyon 
köszönjük.

Az új eszközöket Mészáros-
né Hakucsák Erika ápolá-
si igazgató köszönte meg. 
Amint mondotta, az infra láz-
mérők könnyű, pontos és fő-
ként gyors munkát biztosíta-
nak majd. 

Elek György

Modern lázmérők
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Par la men ti Nap ló

Ötnapos parlamenti hetet 
tart a Tisztelt Ház, azaz a kar-
cagi olvasó már javában olvas-
hatja ezt az írást, amikor még 
ülésezik az Országgyűlés. Új-
donság nincs az esetben, az el-
múlt évtizedben december kö-
zeledtével mindig elindult az 
évvégi hajrá, így van ez most 
is, a hétfői ülés például ked-
den délben ért véget, vagyis 
hétfő éjszaka és kedd hajnal-
ban folyamatos ülésezés volt.

Néhány hete azt ígértem, 
bővebben írok az új közneve-
lési törvényről, hadd legyen 
most ez az alkalom. Azért is 
teszem ezt örömmel, mert 
mint három gyermekes szülő, 
némi aggodalommal figyel-
tem az elmúlt évek céltalan 
oktatási sodródását, míg végre 
tavaly elindultunk valamilyen 
irányba. Csak címszavakban 
említem meg, hogy visszaállt 
a teljesítményértékelés hagyo-
mányos rendje az oktatásban, 
a szaktárca visszautalta a dön-
tés lehetőségét a tantestület, a 
pedagógusok illetékességi kö-
rébe, és a kötelező szöveges ér-
tékelés helyett ismét lehetővé 
vált az osztályzás. Büntethe-
tő lett a tanárok bántalmazá-
sa, iskolába járáshoz kötődik a 
családtámogatás, lehetővé tet-
tük a kisiskolák újranyitását 
és fennmaradásának támoga-
tását, egyszóval valami elkez-
dődött.

Az új köznevelési törvény 
ebbe az irányba keresi a to-
vábblépés lehetőségét. Miért 
veszi vissza az állam az ok-

tatási intézmények fenntar-
tói jogát? Pusztán azért, mert 
a gazdag önkormányzatok te-
rületén eddig többet kaptak a 
gyerekek, vagyis az iskola nem 
tudott kiegyenlítő szerepet be-
tölteni. Hiába volt okos a gye-
rek, szegényebb településen 
a lehetőségek hiányában le-
maradt. Hozzáteszem: a jövő-
ben az óvodai ellátás tovább-
ra is a települési önkormány-
zatok feladata, általános, kö-
zép-, vagy alapfokú művészeti 
iskola fenntartását a telepü-
lések szerződéssel vehetik át 

az államtól. Üres vitát látok a 
tankötelezettségi korhatár vi-
tájában. Kevesen tudják, hogy 
a 2010-es év volt az első olyan 
esztendő, amikor Magyaror-
szágon 18 éves korig volt kö-
telező iskolába járni. 2010-ig 
ugyan a tanköteles határ 16 év 
volt, mégis csaknem az összes 
15-19 év közötti fiatal nappa-
li tagozaton tanult, ez való-
színűleg továbbra is így lesz. 
A 16 éves korhatárral a tan-

kötelezettség és a szakképzési 
idő függ össze, lehetőséget ad-
va arra, hogy a tanulás helyett 
inkább dolgozni kívánó fiatal 
a munka világába léphessen.

Persze a legjobb oktatás az, 
amit a fiatal maga körül lát. 
Erre jó példaként hadd hoz-
zam fel annak az üzemnek bő-
vítését, amely Karcagtól nem 
messze, Nagyivánon találha-
tó. Húsz évvel ezelőtt Hor-
váth József a családja tagjaival 
kezdte el a helyi TSZ-vágóhíd 
működtetését. Most jelentős 
bővítés történt, a 88 fős dol-

gozói létszám hamarosan 30-
40 fővel nőhet. Húsz év mun-
kája van abban, hogy egy vi-
déki húsüzem talpon maradt, 
és sok-sok környékbeli csa-
ládnak ad megélhetést. An-
nál kevesebb jobb példát tu-
dok mondani egy fiatalnak, 
amikor saját szemével láthatja, 
munkával is lehet boldogulni 
Magyarországon.

Varga Mihály

Az iskola élete, az élet iskolája

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 3-4.  Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7., Tel.: 06 20/939-4650
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hogy a tároló sűrűn megte-
lik, sőt a környékén halmok-
ban áll a háztartási hulladék. 
Mindkét felszólaló az önkor-
mányzat segítségét kérte ezek-
ben az ügyekben. Az első témá-
ban Dobos László jelezte, hogy 
rendőrségi hatáskörbe tarto-
zó ügy, míg a szeméttároló kér-
désében elmondta, az önkor-
mányzat tud arról, hogy rég-
óta problémát jelent az, hogy a 
város más környékéről is sokan 
ott helyezik el a háztartási hul-
ladékot. Éppen azért az ezzel 
megbízott cég sokkal sűrűbben 
üríti a tárolót. A polgármes-
ter annyi ígéretet tudott tenni, 
hogy az érintett céggel egyez-
tetnek az még sűrűbben törté-
nő szemétszállítás lehetőségei-
ről.

Az ülés két kiemeltnek 
mondható napirendi pontja a 
városi költségvetéshez kapcso-
lódott. Először a 2011-es költ-
ségvetés I-III. negyedévi végre-
hajtásának beszámolója került 
a képviselők asztalára. Az idei 
büdzsé módosított bevételi-, és 
kiadási előirányzatát 8 056 548 
ezer Ft-ban határozták meg. Az 
előirányzathoz viszonyítva a 
bevételek 65,3%-on realizálód-
tak, a kiadások pedig 62,5%-
ban teljesültek. A vizsgált idő-
szakról a beszámoló összefog-
lalójában a következő olvasha-
tó: 

„Önkormányzatunk 2011. évi 
költségvetése bevételi tervének 
I-III. negyedévi 65,3%-os telje-
sítési adata alapján megállapít-
ható, hogy a tervezett bevételek 
teljesítése, a működési bevételek 
és a támogatások terén folya-
matos, azonban a felhalmozá-
si és a tőke jellegű bevételek ese-
tében elmaradás tapasztalható, 
de az év hátralevő időszakában 
várhatóan ingatlan értékesítés-
ből közel 165 millió Ft bevétel 
érkezik az önkormányzat szám-
lájára. A kiadást 62,5%-ra telje-
sítettük és továbbra is töreked-
nünk kell a takarékos gazdálko-
dásra a költségvetési egyensúly 
és a mindenkori likviditás meg-
tartása érdekében.”

Karcagi Nagy Zoltán – mint 
a pénzügyi bizottság elnöke – 
hozzászólásában annyival egé-
szítette ki a beszámolót, hogy 
a nehéz gazdasági körülmé-
nyeket figyelembe véve, a költ-
ségvetés jól lett megtervezve és 
tartható volt. A beszámolót két 
nem szavazat mellett elfogadta 
a testület.

Ezt követően a képviselők a 

2012. évi városi költségvetési 
koncepcióról szóló előterjesz-
tést vitatták meg. Elsőként dr. 
Lukács László György jobbikos 
képviselő kért szót. Hozzászó-
lásában kemény kritikával il-
lette a kormány gazdaságpoli-
tikáját, az országos költségve-
tés előzetes tervezetét és ennek 
tükrében a helyi költségveté-
si koncepciót is. Javaslatában 
megemlítette, hogy vélemé-
nye szerint itt helyben is lehet-
ne nyitni szociális boltot, és vá-
rosi szinten akár még gyártani 
is lehetne valamit ezzel mun-
kahelyet biztosítva az arra rá-
szorulóknak. Azonban ezzel 
kapcsolatban részletekbe nem 
bocsátkozott. Andrási András 
azt kifogásolta, hogy a koncep-
ció 700 millió forintos hiány-
nyal számol a jövő évre – mint 
mondta, erre nehéz igennel sza-
vazni. 

Ezekre a felszólalásokra több 
egybehangzó válasz is elhang-
zott. Karcagi Nagy Zoltán, 
Molnár Pál és Dobos László is 
egyet értettek abban, hogy a hi-
ány éppen azért került be a ter-
vezetbe, mert nem kozmetikáz-
ták a költségvetést – és meg-
jegyezték, hogy ez azért jó-
val kisebb hiánytervezet, mint 
a korábbi években. Kiemelték, 
hogy ez egyelőre egy koncep-
ció, tehát nem a végleges költ-
ségvetés. Ebből lehet kiindulni 
a majdan megszülető rendelet-
tervezet vitájában, kidolgozásá-
ban, azért, hogy egy használha-
tó költségvetés szülessen.

Ezzel cseng össze az a füg-
getlen könyvvizsgálói jelentés 
is, amely a koncepciót vélemé-
nyezi. A jelentés a következő-
képp szól: 

„Karcag Város Önkormány-
zata 2012. évi költségvetési kon-
cepciója – bár az önkormány-
zat pénzügyi lehetőségeit alap-
vetően meghatározó végleges 
költségvetési szabályzók, a nor-
matív támogatások fajlagos ösz-
szegeit, valamint a költségve-
tést megalapozó egyes törvények 
nem ismertek – a bizonytalan-
sági tényezők ellenére a 2012. 
évi költségvetés kidolgozását 
megalapozza.” 

A testület az előterjesztést 
szintén két nem szavazat mel-
lett elfogadta. Ezzel megkezdő-
dött a jövő évi költségvetés vég-
leges kidolgozásának időszaka, 
melynek sarokszámai az orszá-
gos költségvetés sarokszáma-
inak ismeretében és az ahhoz 
szükséges törvények megszüle-
tésével konkretizálódnak. 

Cselényi Csaba  

Folytatás az 1. oldalról

Adventi 
hangverseny

Szeretettel hívjuk Önt és ked-
ves családját december 4-én 
vasárnap 10 órára a Karcagi 
Református Nagytemplomba 

Adventi 
hangversennyel 

összekötött 
istentiszteletre. 

Énekekkel szolgálnak a Re-
formátus Általános Iskola, a 
Református Gimnázium és a 
Református Gyülekezetünk 
kórusai. Szívesen fogadjuk 
perselyadományát, amivel a 
Nagytemplom hőszigetelt ab-
lakainak cseréit kívánjuk elő-
segíteni. 

Köszönettel és tisztelettel: 
Konczné Lehoczky Krisztina 

református lelkipásztor

Testületi ülés

Ünnepi előkészületek
A múlt héten elkészült az 

adventi koszorúnk, meg is 
gyújtottuk az első gyertyát. 
Folytassuk az ünnepi előké-
szülődést egy ajtóra akasztha-
tó koszorúval. 

Az idén egy „gyerekbarát” 
kopogtatót ajánlok. A piros 
gyertya mellé egy télapógyer-
tyát is tűztem, odaragasztot-
tam kis szánkóját, sőt, még a 
szalagon is télapómaci talál-
ható. Természetesen az ün-
nep hagyományos színei do-
minálnak, a zöld, a piros és az 
arany. 

Használtam még szárított terméseket, gyümölcsöket. Végül 
piros organzával tettem ünnepélyessé. Tetszés szerint lehet az 
ajtó külső vagy belső oldalára helyezni (én mind a két oldalra 
szoktam tenni). Így sokkal izgatottabban várják a gyerekek a 
télapót, Karácsonyt, ha hozzájuk is „szólnak” díszeink. 

Örömteli készülődést kívánok: 
Nyíriné Kátai Katalin
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Kunhalom Polgári Kör

A százéves Szilárd Ferenc 
könyve

2011. november 28-án mint-
egy másfél száz figyelmes, ér-
deklődő ember gyűlt ösz-
sze Karcag kultúrpalotájának 
dísztermébe, hogy megcso-
dálják a százéves Szilárd Fe-
renc, az egykori katona és pe-
dagógus könyvét, az Életem cí-
mű emlékirat könyvbemutató-
ját. A város kultúrtörténetében 
is ritka esemény, valóságos ün-
nep volt, hiszen nagy dolog az, 
hogy egy szépkorú ember - ka-
tonásan - egyszer csak szépen 
elgondolja, hogy könyvet ír az 
életéről, és azt a szeretett vá-
rosa ki is adja!

Az est háziasszonya 
Kovácsné Kerekes Katalin volt. 
Először Dobos László polgár-
mestert kérte fel az ünnepelt 
köszöntésére. A polgármester 
úr kifejtette, hogy a város szí-
vesen áldozott a könyv megje-
lenése érdekében, és büszke Fe-
ri bácsira. Feri bácsi felállva, 

szálfaegyenesen, meghatottan 
köszönte meg a gondoskodást, 
és azt, hogy a karcagiak, vala-
mint a más tájról érkezettek 
ilyen szép számmal, sőt, taps-
sal fogadták őt és kedves fele-
ségét, Rózsika nénit. Röviden 
beszámolt arról, hogyan gyűj-
tötte össze az ufaleji lágerben a 
rabtársai neveit, hogyan csem-
pészte haza a listát egy notesz 
fedelébe kötve. A magyar lá-
gerirodalom egyedülálló do-
kumentuma most itt olvasható 
a könyvében. Feri bácsi köny-
vének értékeit Rideg István, a 
könyv szerkesztője méltatta, 
megemlítve azt is, hogy a ka-
tonatiszt szemével látott ufaleji 
élet a magyar lágerirodalmat is 
gazdagítja. Kiemelte az aggas-
tyánkori lírai érzelemáradás 
báját, frissességét, a hosszú élet 
katolikus világnézetét, hitét.

A könyv kezdődő sikeréhez 
nagyban hozzájárult a nagy-
szerű iskola, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um két tanulója is, Patkó Dó-
ra és Sípos Judit. Patkó Dóra az 
Édesanyám halála című részt 
olvasta fel, amelyet a hallgató-
ság körében többen megköny-
nyeztek. A doni visszavonulás 
drámaiságát Sípos Judit érzé-
keltette kitűnően. A tífuszjár-

vány megdöbbentő körülmé-
nyeit bemutató elbeszélést, Pat-
kó Dóra újabb felolvasását is 
néma csöndben hallgatta a kö-
zönség. Sípos Judit interpretá-
lása zárta az emlékirat megidé-
zését. Ő kitűnően ismerte fel, 
hogy Feri bácsi történetét az 
Angyal nevű lováról humoro-
san is el lehet értelmezni.

Az est háziasszonya inspirá-
lására Feri bácsi egy szép ke-
rekded történetet mondott el 
Bari nevű bajtársáról, a hege-
dűs cigány legényről, aki át-
ment az oroszokhoz hegedülni. 
Végül pedig a kötet dedikálá-
sára került sor. Mindig Rózsi-
ka néni mutatta meg az ujjával 
a nem látó Feri bácsinak, hova 
szignálja a nevét a könyvben.

A könyv a karcagi 
Barbaricum Könyvműhely 69. 
köteteként jelent meg. A be-
mutató eseményeit nemcsak a 
Karcag Televízió és a Mediátor 

Tv rögzítette, hanem Hava-
si János, az M2 Televízió szer-
kesztője is készített felvételeket, 
mind a kultúrpalotában, mind 
pedig Feri bácsiék otthonában. 
Rózsika néni büszkén mutat-
ta, hogy a társalgó falán ott lóg 
szépen, párban a közelmúltban 
készült mostani, színes mell-
képük, az Orbán Viktortól ka-
pott Emléklappal együtt, beke-
retezve. Közben meg-megcsör-
ren Dobos László polgármester 
úr mobilja. Először a Parla-
mentből Varga Mihály telefo-
nál, majd hamarosan dr. Faze-
ka Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter úr. A jókívánságaikat 
küldik, gratulálnak az Életem 
megjelenése alkalmából. Ne-
kem Vörösmarty Mihály fe-
ledhetetlen sora jut eszembe, 
s mondom is: „Ez jó mulatság, 
férfi munka volt!”

December 5-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében a karcagi Rápolty Ist-
ván citerazenekara mutat-
kozik be a kör közönségének. 
Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt.

Rideg István
(Kérjük, hogy a kör tagjai 

szíveskedjenek rendezni tagdí-
jaikat!)

A 2011/2012. tanév moz-
galmasan indult. Az ilyenkor 
megszokott feladatokon kívül 
három csellista és egy trom-
bitás növendék szorgalma-
san készült az országos verse-
nyek területi válogatóira. Ezek 
a gyerekek már az elmúlt tan-
évben is bizonyították, hogy 
kiválóan játszanak hangszere-
iken. A tavaszi Megyei Rézfú-
vósversenyen Fenyődi Attila 
Botond trombitás I. helyezést 
ért el. Kovács Balázs és Ko-
vács Luca kiemelt nívódíjat, K. 
Nagy Rebeka nívódíjat 
hozott el a Kisvárdai 
Regionális Csellóver-
senyről. Négyőjük 
számára már az au-
gusztus is a gyakor-
lás jegyében telt, a kö-
vetkező hetekben pe-
dig szinte beköltöztek 
a Művészeti Iskolá-
ba. Rengeteg hangsze-
res óra, zongorás pró-
ba és hangverseny várt 
rájuk, hogy magabiz-
tosan tudják előadni 
műsorukat Debrecen-
ben a zsűri előtt. Ho-
gyan sikerült? Olvas-
suk az ő véleményü-
ket! Íme a Kovács test-
vérek beszámolója:

Reggel elindultunk Deb-
recenbe, ahol a zeneiskola 3. 
emeletén kaptunk helyet. Ki-
csomagoltunk, pihentünk 
egyet és felmentünk próbál-
ni a 4. szinten lévő hangver-
senyterembe. Ahogy beléptünk, 
majdnem elájultunk. Fan-
tasztikus volt! A terem szép, 

és kitűnő hangzásúnak bizo-
nyult. A próbálás után visz-
szamentünk a helyünkre. Ki-
csit körül akartunk nézni, de 
nem lett volna helyes, hisz meg 
kellett beszélni az apróbb hi-
bákat. Nemsokára elkezdő-
dött a verseny. Mikor csellóz-
tunk, igyekeztünk tisztán, hi-
bátlanul játszani. Amikor vé-
ge lett a megmérettetésnek, a 
szomszédos helyiségben az is-
kola dolgozói egy kis finom-
sággal vendégeltek meg ben-

nünket. Később visszamen-
tünk a hangversenyterembe 
az eredményhirdetésre. Mind-
hármunknak csak pár pont hi-
ányzott a szolnoki döntőn való 
részvételhez. Ezen a napon sok 
új élménnyel gazdagodtunk.

K. Nagy Rebeka visszaemlé-
kezése:

A csellóverseny mögött he-
tek, hónapok felkészülése áll, 
melynek bizonyítására 2011. 
október 17-én került sor. Na-
gyon izgultam az odafelé úton. 
Amikor odaértünk Debrecen-

be, megkerestük a Friss Antal 
Csellóverseny helyszínét. Per-
cek múlva egy nagyon szép ze-
neiskolában találtuk magun-
kat. Kipakoltuk a hangszert, 
próbáltunk, és lelkileg is felké-
szültünk a megmérettetésre. 
Körülbelül fél óra múlva kez-
dődött el a verseny egy tágas 

hangversenyteremben. Amikor 
játszottam, nagyon jó érzés 
volt, hogy mindenki csak rám 
figyelt. Tetszett a nagy hang-
versenyterem is, mert jól hal-
latszott benne minden, a hang 
betöltötte az egész teret. Úgy 
éreztem, jól sikerült, és tanár-
nőm is ezt mondta nekem. A 
többi versenyző is gyönyörű-
en csellózott. Bennmaradtunk, 
hogy őket is végig tudjuk hall-
gatni. Miután mindenki ját-
szott, egy kis megvendégelés-

re került sor a szomszédos te-
remben, majd bejártuk a zene-
iskolát is. Nem telt el egy óra, 
máris eredményhirdetés követ-
kezett. Ekkor egy rövid értéke-
lés után ismertették velünk a 
pontszámainkat, mind a hár-
man nagyon szépen teljesítet-
tünk. Figyelmesen hallgattuk 
a kritikákat, és persze jól estek 
a dicséretek. Nagyon örülök, 
hogy egy ilyen neves csellóver-
senyen vehettem részt.

És végül Fenyődi Attila 
gondolatai:

Hat éve tanulok 
trombitán Hidi János 
tanár úrnál. A megyei 
rézfúvós versenyek si-
kerein felbuzdulva vág-
tunk bele az országos 
versenyre való felkészü-
lésbe. A területi dön-
tő Debrecenben került 
megrendezésre, ahol 
több megye trombitásai 
mérték össze tudásu-
kat. Izgatottan vártam 
az értesítést, hogy va-
jon bejutottam- e a leg-
jobbak közé. Néhány 
nap elteltével kaptuk 
meg a nagy hírt, sike-
rült! Október 27-én 
utaztunk el Zalaeger-
szegre a három napos 

versenyre. Az eseménynek egy 
gyönyörű zsinagóga adott ott-
hont, nekem legjobban a ha-
talmas, színes üvegablakok tet-
szettek, Dusik Pista bácsinak 
pedig természetesen a zongora. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 
A célom az volt, hogy megfe-
leljek szüleim és tanáraim el-
várásának, azaz, hogy meg-
mutassam tudásom legjavát. 
Szerintük ez sikerült. Az egyik 
versenyzőtől kaptam egy na-
gyon jó jazz kottát, már a ha-
za úton hozzáláttam a megta-
nulásához.

A beszámolókból jól látszik, 
hogy a gyerekeknek óriási él-
mény eljutni és sikeresen helyt 
állni a különböző versenye-
ken. Egy-egy felkészülési idő-
szak alatt még szorosabbá vá-
lik kapcsolatuk a zenével, egy-
re inkább kötődnek hangsze-
rükhöz. Felkészítő tanárként 
állíthatom, tanárok és diákok 
között is szinte családi jelle-
gű kötelék alakult ki. A mű-
vek megtanulásában óriási se-
gítséget jelentettek a zongora-
kísérők: Zbiskó Zoltánné, Kati 
és Dusik István, akik a verse-
nyen is együtt izgultak a nö-
vendékekért. Köszönet a szü-
lőknek is, hogy támogatták, 
biztatták a gyerekeket a fel-
készülés során és szorítottak 
nekik a verseny alatt. Bízunk 
benne, hogy hasonlóan szép 
eredmények születnek még a 
zenei versenyeken.

Urbánné Tóth Klára

Karcagi gyerekek az országos zenei 
versenyeken
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A „Mindig van remény” Da-
ganatos Betegekért Alapítvány 
karcagi szervezete /elnöke: 
Váczi Attiláné / egy rendhagyó 
rajzpályázatot hirdetett meg az 
ősz folyamán. 

Témája: A betegségben meg-
tartott emberi méltóság. 

Sajnos sok embert érint a be-
tegség, már gyermek és ifjú-
korban is találkoznak vele a fi-
atalok is családon belül, vagy 
ismeretségi körben. Ahhoz, 
hogy meggyógyuljon valaki az 
orvosi és isteni segítségen kívül 
nagy szükség van a lelki támo-
gatása és a család szeretetére.

A különleges rajzpályázat 
célja az, hogy megtanulják már 
gyermekkorban az együttér-
zést és elfogadást a szeretet és a 
segítségadást. 

A pályázatra hét rajz érke-
zett, amelyek nagyon szépek 
és egyediek. A pályamunkákat 
Kabai László képzőművész ta-
nár irányításával zsűriztük. 

Tükrözik a betegség okozta 
kétségbeesést, de ugyanakkor 
a hitet és a reményt, a gyógyu-
lásra, valamint az együttérzést 
és az igaz szeretetet. Sokat je-
lent a gyógyulásba vetett hit, 

mindig van remény. „Olyan az 
életünk akár a nap pályája a 
legsötétebb pillanatokban is ott 
a napfény igézete.”

A zsűri értékelése szerint:
A felnőtt kategóriában első 

díjat kapott Szemeti Anna al-
kotása. 

Megosztott második díjat 
kapott Jóni Ildikó, Ábrahám 
Anett. 

Ifjúsági kategóriában első 
díjat kapott Tőkés Anikó, má-
sodik díjat Emődi Réka és har-
madik díjat Vad Emese pályá-
zata. A jutalmakat átadta ked-
ves szavakkal fűszerezve Dr. 
Bagi Márta budapesti főorvos-
nő.  

A pályázatok kiállításon 
megtekinthetők a Csokonai 
Könyvtár Tagintézményben. 
Kérjük, hogy látogassák meg és 
szavazzanak arra a rajzra ame-
lyik a legjobban tetszik, hogy a 
közönség díját odaítélhessék a 
szervezők.

Zelk Zoltán szavaival kívá-
nom értékelni a pályázatok 
hangulatát: „Mert olyan szép 
és nagy csudát tehet a ceruza és 
az ecset.” 

Dr. Kasuba Jánosné 

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda két tagintézményé-
ben 3 éve vezettük be a vízhez 
szoktatást, valamint a külön-
böző gerinc deformitásokat 
megelőző tartásjavítás foglal-
kozásokat. Elsősorban az óvo-
dás korú gyerekekre kell a leg-
nagyobb figyelmet fordítani. A 
vízhez szoktatás az egyik leg-
fontosabb momentum az úszás 
oktatása elkezdése előtt. Cé-
lunk hogy megszeressék a vi-
zet, biztonságosan mozogjanak 
a víz közegében, és kellő vízhez 
szoktatás után aktívan vegye-
nek részt az úszás elemeinek 
elsajátításában. Az ovis vízhez 
szoktatásra járó gyerekek keve-
sebbet betegeskednek, ha még-
is megbetegszenek, sokkal ha-
marabb meggyógyulnak, el-
lenálló képességük fejlődik, a 
légző izmok megerősödnek, 
kevesebb lesz az allergia, légúti 
betegség. Immunrendszerük 
jobban védekezik, mentalitá-
suk, viselkedésük kedvezőbben 
alakul, határozottabbak, moz-
gékony0abbak lesznek, moz-
gáskoordinációjuk jobban fej-
lődik. A vízhez szoktatás meg-
szerettetése mellett számos új 
dolgot is megtanulnak, ilyen pl. 
öltözködési és higiéniai szoká-
sok, önfegyelem, fegyelem, für-
dőszabályok. Ezek a foglalko-
zások térítésmentesek, a gyere-
kek fürdőbelépőjét és szállítási 
költségeit a szülők fedezik. Az 
ovis torna legfőbb célja a gyer-
mekek életkorát figyelembe ve-

vő játékos, fejlesztő torna és a 
mozgás megszerettetése. A fog-
lalkozásoknak legnagyobb fej-
lesztő hatása az agyra gyako-
rolt hatás, mely leginkább elő-
segíti a gyermekek fejlődését. 
A torna során nagy hangsúlyt 
fektetünk a prevencióra. A tor-
na segíti a harmonikus, ösz-
szerendezett mozgást, mely 
a szem-kéz-láb összehangolt 
mozgásán alapul. Különbö-
ző eszközökkel történő felada-
tok gyakorlása során fejlődik 
az egyensúlyérzék, a labdaérzé-
kenység, a ritmusérzék, javul a 
testtartás, erősödik a vázizom-
zat. A fentieknek megfelelően 
egyaránt fejlődik a gyermekek 
kondicionális és koncentráció 
képessége, mely a későbbiek so-
rán elengedhetetlen lesz az is-
kolai jó teljesítmény eléréséhez. 

„A sport elsősorban szellemi fo-
galom. Egy sportcsapat a társada-
lomnak kicsinyített képe, a mér-
kőzés az életért való nemes küz-
delem szimbóluma... A sport a já-
ték alatt tanítja meg az embert 
rövid idő alatt a legfontosabb pol-
gári erényekre: az összetartásra, 
az önfeláldozásra, az egyéni ér-
dek teljes alárendelésére, a kitar-
tásra, a tettrekészségre, a gyors 
elhatározásra, az önálló megíté-
lésre, az abszolút tisztességre, és 
mindenekelőtt a “ fair play”, a ne-
mes küzdelem szabályaira.”

/Szent-Györgyi Albert/

Kun Mariann
gyógytestnevelő

legnagyobb probléma a rok-
kantsági nyugdíjjal kapcsolat-
ban jelentkezik, de örökzöld 
téma a foglalkoztatások, a la-
kás-akadálymentesítési és a 
gépjárműszerzési támogatá-
sok vagy a parkolási igazolvá-
nyok kérdése „Minden terüle-
ten vannak változások – ösz-
szegezte a mozgáskorlátozot-
takkal kapcsolatos ügyeket dr. 
Urbán Szabó Béla, - és most 
még minden nagyon képlé-
keny. Összességében sajnos 
megállapítható, hogy ezek a 
változások minden tekintetben 
visszalépést jelentenek a ko-
rábbiakhoz képest.”

Nem könnyű helyzetről, 
de tevékeny egyesületi életről 
számolt be Szekeres György 
helyi elnök Németh Imréné 
tolmácsolta jelentése. 

Karcagon éves terv alapján 
építik fel az egyesület munká-
ját. A vezetők és a segítő ak-
tivisták csütörtök délelőttön-
ként ügyeletet tartanak, a hó-

napok utolsó péntekén pedig 
– 70 – 100 fő részvételével – 
ebéddel egybekötött csoport-
gyűlést szerveztek. A ren-
dezvények között megemlé-
keztek az esélyegyenlőség-
ről, az Anyák Napjáról és az 
Apák Napjáról. Kirándul-
ni mindenki szeret, de érthe-
tően nagy a keletje egy-egy 
ilyen lehetőségnek azok kö-
zött, akiknek a mozgás gon-
dot jelent. Az egyesület veze-
tői 2011-ben három kirándu-
lást szerveztek, mindhárom-
szor olyan településre, ahol a 
látnivalók mellett üdítő és fő-
ként gyógyító fürdőzésre is le-
hetőség nyílt. A nyár folya-
mán tehát Túrkevén, Kecs-
keméten és Füzesgyarmaton 
jártak – teljesen kihasználva 
a busz adta (és megszabta) fé-
rőhelyeket. (Ahogy elhang-
zott, 180-200 egyesületi tag 
jutott így szép nyári élmény-
hez.) „Rendezvényeink na-
gyobb részét a résztvevők fize-
tik, mivel anyagi lehetőségeink 
nemhogy nem javultak, hanem 

inkább minden évben csak 
romlottak” - hallhattuk az 
összegzést. Az állami támoga-
tás egyelőre vékonyan csordo-
gál, s az egyébként odafigyelő 
és a mozgássérült egyesület-
tel jó kapcsolatot ápoló önkor-
mányzat pályázatán is mind-
össze 34 ezer forintot nyertek.  
Ezért fontos a tagdíjak pontos 
befizetése, mert „így válik va-
lóra: segíts magadon, Isten is 
megsegít!” , - figyelmeztetett 
az előadó, aki beszámolója vé-
gén megköszönte mindenki 
segítségét és kiemelte: „Ered-
ményeink a vezetőségi tagok 
átlagon felüli munkája mel-
lett jelentősen köszönhetők an-
nak az 50-60 lelkes segítőtárs-
nak, akik fáradságot nem saj-
nálva rendszeresen, önzetlenül 
segítik munkánkat. Tisztelettel 
megköszönöm a vezetőség és a 
segítők munkáját.”

Az évzáró hivatalos része 
ezzel véget ért, a nap ebéddel, 
majd zenés műsorral folytató-
dott. 

Elek György

A gyógyulás reménye rajzban és 
festményekben

Prevenció az óvodában Mozgássérültek évzárója
Folytatás az 1. oldalról

Alig egy hónapja szá-
moltunk be arról, hogy új-
ra nagy sikerrel rendezett gá-
lát Karcagon a Biljana bolgár 
néptáncegyüttes, máris újabb 
fellépésen vannak túl a karca-
gi bolgár táncosok. A hagyo-
mányokat folytatva ugyanis 
idén is nagy sikerrel szerepel-
tek a Balkán Hangja Fesztivá-
lon. A Balkán Hangja Kultu-
rális Egyesület 2003-ban ab-
ból a célból alakult, hogy a 
magyarországi balkáni ki-
sebbségeknek lehetőséget és 
segítséget nyújtson kultúrá-
juk bemutatásához, hagyomá-
nyaik ápolásához, tradicioná-
lis értékeinek megőrzéséhez. 
Az egyesület olyan magyaror-
szági fiatalokból áll, akik a ha-
zai balkáni nemzetiségekhez 
tartoznak, illetve velük szim-
patizálnak, és a magyarorszá-
gi kisebbségek életében ed-
dig is aktívan részt vettek, a 
kisebbségek részéről elismert 
személyek. Az egyesület im-
már másfél évtizede szerve-
zi és adja át a balkáni kultú-
rát a közönségnek, látogatóik 
száma évről évre növekszik, a 
fiatalabb és az idősebb gene-
ráció egyaránt szívesen vesz 
részt programjaikon. Nem 
csak a magyarországi balkáni 
kisebbségek, hanem az egyéb 
nemzetiségek is szívesen láto-
gatják rendezvényeiket, hiszen 
ezzel közelebb kerülnek egy-
más kultúrájához és az egy-
más iránti diszkrimináció ha-
tárai megszűnnek.

Az évek óta megrendezett 
fesztiválnak immáron rend-

szeres, visszatérő vendégei a 
karcagi fiatalok, az idei volt 
zsinórban az ötödik rendez-
vény, amelyre meghívást kap-
tak. Korábban Szegeden -há-
rom alkalommal jártak ott- 
és Békéscsabán is nagy sikert 
arattak a koreográfiák, idén 
viszont új helyszínen, a tökö-
li Művelődési Házban rendez-
ték meg a gálaműsort. Külön 
öröm, hogy a gazdasági válság 
hatásai miatt egyetlen helyszí-
nen, így pedig értelemszerűen 
kevesebb fellépővel megren-
dezett fesztiválra meghívást 
kapott a karcagi tánccsoport, 
hiszen ez is jelzi, az orszá-
gos bolgár kisebbségi önkor-
mányzatok körében nagy nép-
szerűségnek örvend a Biljana 
néptáncegyüttes. A karca-
gi csoporton kívül a feszti-
vál résztvevője volt még a 
szerb Tabán, a délszláv Tököl, 
a bolgár Martenica és a görög 
Iliosz táncegyüttesek, a hajna-
lig tartó táncházi mulatságban 

pedig a Kolo, a Rila, valamint 
Stefanidu Janula és zenekara 
húzta a talpalávalót.

Az immáron új tagokkal ki-
egészülő Biljana tánccsoport 
tizenöt perces koreográfiá-
val készült a rangos esemény-
re, ahol a nézők vastapssal ju-
talmazták az előadást. A trák, 
várnai és sop táncok is zajos 
közönségsikert arattak, a ti-
zenhat fővel fellépő kis cso-
port minden tagja életre szó-
ló élményekkel a tarsolyában 
tért haza. A tánccsoport tag-
jai: Barta Vivien, Oszlánczi 
Michelle, Gulybán Boglárka, 
Agócs Szilvia, Tüdős Dóra, 
Nagy Barbara, Parázsó Vik-
tória, Kovács Ágnes, Szakáll 
Kinga, Sipos Ferencné, Kele 
János, Andrási Bence, Andrá-
si Máté, Hamar László, Auner 
Tamás, Gulybán Olivér. A 
tánccsoport művészeti vezető-
je: Major János.

Kele J., Major J.

Balkán Hangja fesztivál Tökölön a Biljanával
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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!

Kosárlabda

A kosárlabdázok legnagyobb 
örömére újra elkezdődött a 
népszerű kosárlabda bajnok-
ság. A bajnokságban fiúk és 
lányok egyaránt szerepelhet-
nek, korosztálytól függetle-
nül. A Pingvin Kupa sorozat-
ban még lehetőség van újabb 
csapatok bekapcsolódására. 
Az ez évi fordulók november 
26-án és december 10-én ke-
rülnek megrendezésre.

1. forduló eredményei: 
„A” csoport
Nekem8 – Bolygók 64-43 

(16-5, 20-8, 12-10, 16-20)
Szepesi B. (6), Kis T. (24), 

Gyökeres I. (2), Németh G. 
(32), ill. Bokor P. (12/3), Tóth 
G. (9/3), Németh M (6), Ko-
vács B. (2), Shuba I. (6), Mé-
száros G. (8).

Tokle – Huligánok 87-56 
(27-15, 30-20, 12-19, 18-2)

Simon L. (32/18), Fábián P. 
(2), Finta Zs. (11/3), Palkó Zs. 
(4), Mészáros A. (17/3), Rideg 
L. (21/3), ill. Tukarcs S. (6), 
Pádár M. (4), Papp J. (6), Elek 
N. (21/9), Perlaki M. (7/3), 
Vasca F. (6), Kun G. (6/6).

Huligánok - Nekem8 60-51 
(10-16, 10-16, 26-6, 14-13)

Tukarcs S. (8), Pádár M. (6), 
Papp J. (6), Elek N. (16). Perla-
ki M. (4), Vasca F. (12), Kun G. 
(8/6) ill. Szepesi B. (21/15), Kis 
T. (8), Gyökeres I. (2), Németh 
G. (20).

Bolygók – Tokle 48-90 (14-
20, 10-26, 9-20, 15-22)

Bokor P. (16/12), Tóth G. 
(10), Németh M (4), Kovács B. 
(5/3), Shuba I. (2), Mészáros G. 
(11/3), ill. Simon L. (26/6), Fá-
bián P. (10/6), Finta Zs. (17/3), 
Palkó Zs. (8), Mészáros A. 
(15/3), Rideg L. (14),
1. Tokle  2-0 177-104   4 p.
2. Huligánok  1-1 116-138 3 p.
3. Nekem8  1-1 115-103 3 p.
3. Bolygók  0-2 91-154 2 p.

B” csoport
Algopyrin - Flúgos Csajok 

35-36 (12-8, 12-4, 4-12, 7-12)
Séta G. (4), Lippai A. (16), 

Székely A. (5), Kabai D., Hida-
si D (8), Monori F. (2), ill. Ju-
hász H. (14), Hérmán Sz. (8), 
Czokoli M., Garics Sz. (6), 
Örökös Tóth Cs. (8).

Lájkoló Pingvinek – 
Algopyrin 48-44 (16-10, 4-18, 
10-10, 10-10, 4-0)

Nagy K. (12), Béres I. (8), 
Laczi B. (6), Bakó N. (8), Papp 
E. (6), Fehér A. (2), Pintér Á. 
(6). ill. Séta G. (10), Lippai 
A. (10), Székely A. (6), Kabai 
D.(2), Hidasi D (14), Monori 
F. (2).

Flúgos Csajok - Lájkoló 
Pingvinek 64-56 (18-14, 12-8, 
16-12, 18-22)

Juhász H. (22), Hérmán Sz. 
(12), Czokoli M. (4), Garics 
Sz. (8), Örökös Tóth Cs. (18), 
ill. Nagy K. (24), Béres I. (6), 
Laczi B. (2), Bakó N. (8), Papp 
E. (8), Fehér A. (2), Pintér Á. 
(6).
1. Flugos Csajok  2-0 100-91  4 p.
2. Lájkoló Pingvinek  1-1 100-108 3 p.
3. Algopyrin  0-2 83-80 2 p.

C” csoport
Kakóscsigák - Kosaras Csa-

jok 86-12 (24-0, 14-8, 30-0, 18-
4)

Varga V. (12), Bércz D. (26), 
Magyari D. (10). Kovács Zs. 
(16), Bodnár V. (22), ill. Lazányi 
B. (2), Szabó N., Szabó D., Kiss 
V., Papp Cs. (10).

Kékek – Kakóscsigák 48-34 
(12-6, 16-6, 8-10, 12-12)

Csíkos L. (18), Kerekes H. (8), 
Regényi Zs. (8), Mihácsi Sz. (4), 
Rácz L. (10), ill. Varga V. (4), 
Bércz D. (6), Magyari D. (2). 
Kovács Zs. (6), Bodnár V. (16).

Kosaras Csajok – Kékek 
2-160 (0-38, 0-34, 2-34, 0-54)

Lazányi B. (2), Szabó N., Sza-
bó D., Kiss V., Papp Cs. ill. Csí-
kos L. (20), Kerekes H. (34), Re-
gényi Zs. (12), Mihácsi Sz. (28), 
Rácz L. (66),
1. Kékek  2-0 208-36  4 p.
2. Kakóscsigák  1-1 120-60 3 p.
3. Kosaras Csajok  0-2 14-246 2 p.

Városi Kosárlabda Bajnokság

Dobogón 
végeztek az 

őszi szezon NB 
II-es utánpótlás 

csapataink

NB II. Dél-Keleti csoport
U-13 utánpótlás korosztály
Karcag – Maros-menti SE 

(Makó) 2:1
Góllövők: Györfi, Tóth R. 
Kemecsi László: Nem ez volt 

a legjobb mérkőzésünk, de a 
csapat erejét mutatja így is. Si-
került megvernünk egy erős 
ellenfelet, köszönöm a játéko-
soknak az egész évi hozzáál-
lást, gratulálok az őszi I. hely-
hez. 

U-13-as korosztály 
eredményei:

hely, csapat  M Gy D V Lg Kg Gk P
1. Karcagi SE  14 13 0 1 38 11 27 39
2. Békéscsaba UFC 14 9 3 2 29 13 16 30
3. Maros-menti UFC 14 7 4 3 30 15 15 25
4. Békéscsaba előre 1912 SE 14 7 3 4 15 14 1 24
5. Várfürdő-Gyulai Termál FC 14 5 4 5 17 19 -2 19
6. Orosházi MTK-ULE 1913 14 3 6 5 14 18 -4 15
7. Berényi Gyermek FC 14 4 2 8 20 32 -12 14
8. Sándorfalvi UKSE 14 3 4 7 10 23 -13 13
9. Hódmezővásárhelyi FC 14 2 3 9 13 27 -14 9
10. SZEOL SC-Szeged 2011 14 1 3 10 12 26 -14 6

U-15-ös korosztály
Karcag – Makó 3:2
Góllövő: Kupai (3)
Varga László: A jó erőkből 

álló Makót másodszorra is si-
került egy mérkőzésen meg-
verni, ezzel megérdemeltük a 
táblázaton a II-ik helyünket. 
Gratulálok a csapatnak a fél-
éves munkájához. 

U-15-ös korosztály 
eredményei:

hely, csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. SZEOL SC-Szeged 2011 14 13 0 1 58 13 45 39
2. Karcagi SE 14 11 0 3 50 20 30 33
3. Békéscsaba UFC 14 7 3 4 39 19 20 24
4. Maros-menti UFC 14 6 4 4 44 29 15 22
5. Várfürdő-Gyulai Termál FC 14 6 2 6 23 28 -5 20
6. Berényi Gyermek FC 14 5 2 7 27 36 -9 17
7. Békéscsaba előre 1912 SE 14 5 2 7 22 37 -15 17
8. Hódmezővásárhelyi FC 14 5 0 9 48 55 -7 15
9. Orosházi MTK-ULE 1913 14 2 3 9 17 56 -39 9
10. Sándorfalvi UKSE 14 1 2 11 21 56 -35 5

A Karcagi SE serdülő leány 
csapata anyagi megfontolás mi-
att a középiskolás bajnokság-
ba nevezett be. Első mérkőzésen 
remekül küzdöttek a lányok, de 
a kicsi pálya inkább az ellenfél-
nek kedvezett. A békési csapa-
tot nagyon technikás és jól kép-
zett lányok alkották. Az első ne-
gyedben a védekezésünk nem 
állt össze. A többi játékrészben 
feljavultunk és roppant harcia-
san játszottunk. Az utolsó mér-
kőzésen a hasonló korú mező-
túri lányok ellen felszabadultan 
játszottunk, ahol mindenki já-
téklehetőséghez jutott.

Kisújszállás Móricz – Karca-
gi SE 38-26 (9-8, 8-6, 9-4, 12-8)

Karcagi SE: Rácz L. (8), Lócsi 
Erika (10), Székely A. (1), Csíkos 
L., Lippai A. (4), Lócsi E., Regé-
nyi Zs. (3).

Karcagi SE – Békés Szegedi 
K. I. Gimn. 46-71 (13-27, 10-17, 
9-13, 14-20)

Karcagi SE: Papp E., Hidasi D. 
(11), Nagy K., Rácz L. (14), Lócsi 
E. (11), Béres I., Pintér Á., Lippai 

A. (4), Lócsi E. (4), Székely A. 
(2), Csíkos L.

Karcagi SE – Mezőtúr Ref. 
Koll. „C” 53-13 (11-2, 16-2, 6-9, 
20-0)

Karcagi SE: Papp E., Hidasi 
D. (10), Nagy K. (4), Rácz L. (17), 
Lócsi E. (12), Béres I., Pintér Á. 
(2), Lippai A. (12), Lócsi E. (2), 
Székely A. (2), Csíkos L. (2).

Megyei Gyermek Bajnokság

A megyei gyermek bajnok-
ságban fiú és leány csapatok 
egyaránt szerepelnek. Most a 
bajnokságban a kisújszállási le-
ány csapat ellen mutatkoztunk 
be. A „régi” harcosok mellet az 
új játékosok is remekül szerepel-
tek és egyre bátrabban játszot-
tak, ami biztató a jövőre nézve.

Karcagi SE – Kisújszállás SE 
53-13 (11-2, 16-2, 6-9, 20-0)

Karcagi SE: Janó A. (4), Laczi 
B. (4), Papp E. (7), Bakó N. (16), 
Kis V. (2), Pandúr Á., Juhász B., 
Béres I. (6), Valner Zs. (2), Fehér 
A. (6), Csíkos L. (6), Pintér Á., 
Nagy V., Lazányi B. Papp Cs.

A refis leányok számára is el-
kezdődött a bajnokság. Első 
mérkőzésükön a Kisújszállás el-
len megilletődötten léptek pá-
lyára. Az ellenfél kulcsjátékosait 
nem sikerült semlegesíteni, és tá-
madásban sem voltunk egysége-
sek. A karcagi lányok ellen már 
voltak biztató jelek, sajnos a har-
madik negyedben elfáradtunk. 
A tavalyi országos bajnok me-
zőtúri lányok elleni mérkőzésen 
már sokkal szervezettebben ját-
szottunk. A kezdeti sokk után a 
második és a harmadik negyed-
ben védekezésben és támadás-
ban is nagyot léptünk előre. Saj-
nos az utolsó negyedre elfogyott 
az erőnk, rengeteg eladott labda 
jellemezte játékunkat.

Kisújszállás Móricz - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 54–19 
(15-6, 16-0, 18-2, 4-11)

Nagykun: Bérczi D. (2), 
Bodnár V. (4), Kovács Zs. (6), 
Magyari D. (2), Séta G. (2), Var-
ga V. (3). 

Karcagi SE – Karcagi Nagy-
kun Ref. Gimn. 64-47 (13-6, 10-
16, 22-8, 19-17)

Karcagi SE: Rácz L. (19), 
Lócsi Erika (26/6), Csíkos L. 
(10), Lócsi E. (2), Regényi Zs. 
(7).

Nagykun: Bérczi D. (15), 
Bodnár V. (12), Kovács Zs. (8), 
Magyari D. (4), Séta G. (8), Var-
ga V. 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
- Mezőtúr Ref. Koll. „A” 24-86 
(1-22, 13-18, 8-15, 2-31)

Nagykun: Magyari D., Var-
ga V. (5), Kovács Zs. (6), Bérczi 
D. (2), Bodnár V. (9), Kabai D., 
Hérmán F., Séta G. (2).

Pingvin Kupa

Amatőr Megyei Középiskolás Bajnokság

Amatőr Megyei Középiskolás Leány Bajnokság

Fiatal csapatunk a VI. kor-
csoport küzdelmeibe is bene-
vezett. A selejtező mérkőzé-
sekre Jászberénybe utaztuk 
és igen erős két ellenfél várt 
ránk. Megérkezésünkkor az 
NBI-es Jászberény férfi csapat 
edzésébe nézhettünk bele. Az 
erősebbik jászberényi csapat 
ellen az első félidőben reme-
kül tartottuk magunkat, saj-
nos a második félidőben tel-
jesen elfáradtunk. A második 
mérkőzésen a srácok mélyen 
tudásuk alatt játszottak. Itt ér-
ződött igazán Szepesi Balázs 
hiánya, aki ezen a napon kézi-

labda megyei döntőn képvisel-
te iskolánkat. 

Jászberény Liska - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 71-31 (21-
13, 19-11, 22-6, 9-0)

Nagykun: Kis T. (2), Tóth G. 
(2), Deák Z. (9/6), Háló P., Né-
meth G. (5/3), Kovács F. (4), Ró-
zsa I. (4), Németh M.,  Gyökeres 
I. (4).

Jászberény Lehel - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 62-28 (22-
7, 20-8, 15-6, 7-4)

Nagykun: Kis T. (5), Tóth G. 
(3), Deák Z. (2), Háló P., Németh 
G. (11), Kovács F. (1), Rózsa I. 
(6), Németh M.,  Gyökeres I.

Megyei Diákolimpiai Selejtező
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Ingatlan
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó ! I.ár: 
850 e Ft. Tel.: +36/70-630-7578.
Szocpolosok figyelem! Eladó 
Bucsán, a Lehet u. 12. szám 
alatt az iskolához hatodik, tég-
la, 3 szobás kockaház. Kitűnő, 
hatalmas, gazdálkodásra alkal-
mas, de lakássá 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.
Karcagon központhoz kö -
zel 100 m²-es 2,5 szobás, 
összközműves kertes családi 
házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. 
I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/30-857-
3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re 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 
szobás tanya nagy portával el-
adó. 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 fűté-
si lehetőséggel: gáz + vegyes 
tüzelésű kazánnal, 3 helyiség-
ben nagy méretű cserépkály-
ha. Értékegyeztetéssel kisebb 
földszinti lakás csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-483-6705.
Karcag központjában tetőteres, 
jó elosztású, vállalkozásra is al-
kalmas gáz + cserépkályha fű-
tésű két generációs, garázsos 
kertes ház, beépíthető telekkel, 
alkuképesen eladó. Csak ko-
moly 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 szoba 
+ nappalis kertes családi ház, 
munka és lakhelyváltás mi-
att. Ár: a megtekintést köve-
tően megegyezés szerint. Tel.: 
+36/70-326-7293.
25 aranykorona szántóföld el-
adó! Tel.: +36/30-518-7386.
Ház eladó vagy nem igénye-
seknek kiadó! Szoba, kony-
ha,  spájz ,  szenes épület-
tel, víz, villany van! 6 sor kert-
föld szántva eladó a II. számú 
Partoskertben. Tel.: +36/70-
257-2045 v. +36/70-275-1937.
A postával szemben 2 szobás, 
erkélyes, I. emeleti felújított 
lakás eladó! Tel.: +36/30-547-
9987.
Városközponti, IV. emeleti, 2 
szobás, erkélyes lakás kedve-
ző áron eladó! Tel.: +36/30-287-
6790.

Állat
Törpe tacskó (kan) kiskutyák el-
adók! Tel.: +36/70-350-5308.
Kameruni törpekecskék el-
adók! Tel.: +36/30-399-0035.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke kialakítása! 
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. 
Férfi bicikli, ablakszárny és 
parabola antenna eladó. Tel.: 
59/314-094.
Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-
263-7444.
Új seprű jól seper Már kapható 
az idei termésből készült erős 
kötésű cirok és vessző sep-
rű. Kapható a piacon vagy a 
Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.

Eladó étkező garnitúra (asztal 6 
székkel). Tel.: 59/311-732.
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 
ál lap otú angol  mechani -
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, dióda-
ráló eladó. Tel.: +36/70-532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 
1 db gyerekheverő, újszerű álla-
potban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: +36/70-300-9730.
Új, benzines láncfűrész 50-es 
vágólappal ár alatt, valamint 
hasizompad (4 eFt) eladó. Tel.: 
+36/30-524-1446.
1500x1250-es körbálás zabszal-
ma eladó! Tel.: 59/312-666.
Eladó utánfutó, daráló, morzso-
ló, répa, szecska, férfi télikabát 
és nadrág. Tel.: +36/30-518-7386.
Hordozható cserépkályha eladó! 
Tel.: +36/70-257-2045 v. +36/70-
275-1937.
Eladó 4 részes szekrénysor, kis 
asztal, étkező asztal székek, 
singer varrógép (álványba süly-
lyeszthető). Tel.: +36/30-394-
1350.
1 db mosogatószekrény eladó! 
Tel.: +36/30-260-9908.
4x175x70 13 téligumi felnivel 28 
e Ft eladó! U.itt MOTOROS feke-
te bőrdzseki (közepes méret) el-
adó! Tel.: 59/312-562.
120 l szilvacefre eladó! U.itt friss 
vágásból fehér szalonnát vásá-
rolnék. Tel.: 59/312-562.
Különleges, egyedi darab női al-
kalmi ruhák igényesnek eladó, 
ugyanitt női-férfi néptánc cso-
portnak tánckosztüm eladó! Tel.: 
59/312-562.
Szép, régi klöpli függöny több 
méretben, horgolt, nagy terítők 
kalocsai ablakra valók, terítők, és 
még sok kézimunka gyűjtemény 
eladó! Tel.: +36/30-835-0953.

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 rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.

Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. 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, cseré-
je, vízkőmentesítése. Hívjon bi-
zalommal! +36/30-302-4622.

Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fe-
hér és színes kamerás készülé-
kek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. 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 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 
akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.
Lefolyó duguláselhárítás sür-
gős esetben azonnal. Ifj. Mile 
János Tel.: +36/70-941-3722.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: +39/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
Fakivágást, fafelvágást válla-
lok hazaszállítással vidékről 
is! Valamint egyéb fák díjta-
lan kivágása, elszállítása! Tel.: 
+36/30-336-6142.

Állás
Kereseti lehetőséget ajánlok! 
Tel.: +36/70-632-8304.
11. osztályos gimnazista lá-
nyom mellé matematika tanár-
nőt keresek. Tel.: +36/30-736-
1934.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel. : 
+36/70-604-9119.
Fo r d  Fo c us r a  f é m  f e l n i -
vel 185x65x14 téligumi el-
adó! Ajándék dísztárcsa! Tel.: 
+36/20-250-8880.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

November 22-én délután az 
orvosi rendelőben egy karca-
gi lány az egyik beteg őrizetle-
nül hagyott táskájából kilopta a 
pénztárcát, benne 2.000,- Ft-tal. 
Ellene szabálysértési eljárás in-
dult.

23-án a karcagi MÁV állomás 
kerékpártárolójából lopott el is-
meretlen tettes egy lezárt 26-os 
Budapest Schwin Csepel típusú, 
GSCR701393 vázszámú női ke-
rékpárt, amivel 20.500,- Ft kárt 
okozott.

25-ére virradóra egy karca-
gi lakos háza előtt parkoló autó-
jának tankfedelét feszítette ki is-
meretlen tettes és a tankból 2 li-
ter benzint, valamint a tank-
sapkát eltulajdonította, amivel 
11.000,- Ft lopási és 3.000,- Ft 
rongálási kárt okozott. 

25-én délelőtt ismeretlen tet-
tes a karcagi református lelké-
szi hivatal udvaráról lakatlevá-
gás módszerével eltulajdonított 
egy 20.000,- Ft értékű, 26-os Bu-

dapest Schwinn Csepel női vázas 
MTB kerékpárt.

24-e és 25-e közötti időben 
ismeretlen elkövető egy karca-
gi lakos háza előtt parkoló autó-
ja tankfedelét kinyitotta, majd 
a tanksapkát kifeszítette és az 
üzemanyagtartályból 8 liter ben-
zint tulajdonított el. Lopási kár 
3.200,- Ft, rongálási kár 15.000,- 
Ft.

27-én 00:00 óra és 02:00 óra 
közötti időben ismeretlen sze-
mély a Karcag, Dózsa György 
út 2. szám előtti kerékpártá-
rolóból eltulajdonította az oda 
számzáras lezáróval lezárt 28-as, 
Energee feliratú női vázas, vala-
mint 28-as méretű Schwinn Cse-
pel női vázas kerékpárt, amivel 
összesen 51.000 Ft kárt okozott.

27-ére virradóra egy karcagi 
lakos házának bekerített udva-
rán lévő nyitott melléképületéből 
2 db motoros láncfűrészt illetve 
1 db hegesztő trafót tulajdonított 
el a tolvaj, amivel 60.000,- Ft kárt 
okozott.
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2011. december 2. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.45  Megyei Tükör
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Dobrai István
 Téma: miniszteri elismerés
 Karcagi Hírek
 - 100 éves a városi vegyeskar
 - Önkéntesek gyűjtöttek
 - Molnár Anna matematika 

verseny
 - Mozgáskorlátozottak év vé-

gi találkozója
 Háttér
 Vendég: Vighné Károlyi Kata-

lin
 Téma: szakmai munka a Ká-

dasban
20.15  Alapítványi Bál Kiskulcsoson

2011. december 6. kedd
18.00  Műsorajánlat
18:05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 11.27
18:55  A Hit Szava - Római Katolikus 

szentmise 11.05

19:55  Őszi fesztivál Tiszaszentimrén 
összefoglaló 

2011. december 7. szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Interjú Rózsa Sándorral
18.25  Disznótoros verseny 2010
19.25  Őszi fesztivál Tiszaszentimrén 

összefoglaló
21.25  Nótacsokor

2011. december 8. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
19.00  Megyei Tükör
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia - al-

polgármester
 Téma: visszatekintés…
 Karcagi Hírek
 - Téli munkálatok
 - Mi épül a 4-es mellett
 - Tökös csütörtök volt
 - Gyűjtenek Karácsonyra
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: átszervezés
20.15  Ovi Gála I. rész

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

Kállai Szilvia Katalin – Ko-
lozsvári Ernő
Kg., Táncsics krt. 13.  Emese
Czinege Erzsébet – Bíró 
Ádám
Kg., Hunyadi u. 58.  Lara
Budai Adrienn Anasztázia – 
Balogh Szabolcs 
Kg., Tiszta u. 5.  Lara Kiara

Halálozás

Tóth Mihályné (Hegedűs Ju-
lianna)

 Karcag (1921.)
özv. Murvai Jánosné (Szűcs 

Erzsébet)
 Karcag (1944.)

Labdarúgás

 Karcag – Fegyvernek 2:1 
(0:0) 

Fegyvernek, 100 néző, já-
tékvezető: S. Nagy Zsolt

Karcag: Móga - Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szentannai, Szívós 
Gy. Erdei, Henk (Földi), Sző-
ke R.

Edző: Orosz István
A negyedik percben Sző-

ke 30 méteres szabadrúgását 
Kormány a léc alól kiütötte. A 
tizenharmadik percben Móga 
egy beadást kiejtett éppen 
egy fegyverneki csatár elé, aki 
egyből kapura fejelt, de Szívós 
G. még a gólvonal elől kivág-
ta a labdát. A huszonötödik 
percben egy baloldali hazai 
támadás során a fegyverneki 
csatár lövését Móga bravúr-
ral hárítani tudta. A harminc-
nyolcadik percben Szentannai 
középre lőtt labdáját Henk a 
11-es pont tájékán sarokkal 
próbálta kapura lőni, de a lab-
da  elgurult a kapu mellett. A 
negyvennyolcadik percben 
Bukovszki középre tartó lö-
vését Kormány biztosan véd-
te. Az ötvenedik percben Sző-
ke R. 25 m-es szabadrúgása a 
kapus kezében hullt el. Az öt-
venhetedik percben Erdei tört 
be a 16-oson belülre, a védők 
elkaszálták – 11-es. A bün-
tetőt Szőke R. a bal kapufára 
lőtte. A hetvenharmadik perc-
ben Erdei két csel után 22 mé-
terről hatalmas gólt lőtt a bal 
felső sarokba (1:0). A hetven-
hatodik percben egy hazai tá-
madás után a csatár lövését 
Rajcsányi vetődve a gólvonal 
előtt kifejelte. A hetvenhete-
dik percben egy hazai táma-
dás során – szabálytalanságot 
– látott a játékvezető, a bün-
tetőt Faragó A. értékesítette. 
A nyolcvanadik percben Sző-
ke cselezgetett a 16-oson be-
lül, de sokáig kivárt és a védőt 
lecserélték. A nyolcvannyolca-
dik percben gyors vendégtá-
madáskor Földi és Rajcsányi 
volt a labda útja, Rajcsányit 
szabálytalanul szerelték – 11-

es. A büntetőt Erdei a jobb al-
só sarokba vágta (2:1). 

Jók: Szívós G., Bukovszki, 
Erdei. 

Faragó Attila: Sajnos a baj-
nokság végére kiütközött, 
hogy kevesen vagyunk. 

Orosz István: „Hazai pá-
lyán” nehezen, de begyűjtöt-
tük a három pontot egy jó 
Fegyvernek ellen. Jó pihenést 
kívánok mindenkinek. 

A bajnokság állása

1. Jászapáti 15 14 0 1 53- 6 42
2. Nagyiván 15 10 3 2 41- 18 33
3. Já.szállás 15 9 5 1 30- 13 32
4. Tszt.miklós 15 9 3 3 30- 20 30
5. Tiszafüred 15 8 2 5 29- 21 26
6. Martfű 15 8 2 5 27- 25 26
7. Fegyvernek 15 6 4 5 28- 23 22
8. Karcag 15 6 4 5 19- 21 22
9. Kisújszállás 15 6 3 6 31- 26 21
10. Szajol 15 6 1 8 28- 31 19
11. Besenyszög 15 5 4 6 30- 38 19
12. Túrkeve 15 5 2 8 30- 24 17
13. Csépa 15 3 4 8 24- 36 13
14. Újszász 15 1 6 8 9- 29 9
15. Kunhegyes 15 1 1 13 14- 54 4
16. Kszt.márton 15 1 0 14 7- 45 3

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Fegyvernek 2:1 
Góllövők: Kovács L., Lázók A. 
Kardos László: Nagyon gyen-
ge játékkal 3 pont és semmi 
több. 

U-9-es korosztály

Az elmúlt hétvégén a Fü-
zesabonyban rendezett tornán 
szerepelt a karcagi U-9-es kor-
osztályú csapat. A tornán 18 
csapat vett részt. 

A karcagi csapat csoportjá-
ban a második helyen végzett, 
és emiatt nem került a döntőbe. 

Karcagi eredmények: 
Karcag – Heves 0:2
Karcag – Jászapáti 1:0 Gól-

lövő: Szabó J. 
Karcag – Eger 4:1 Góllövők: 

Szabó J., Baga S., Bernáth Á., 
Erdei T.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

December 2. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt. 
December 3. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt. 
December 4. vasárnap
 Betánia – Kiss A. utca 
December 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 6. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 7. szerda
 Berek – Kiss A. utca 
December 8. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
December 9. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 

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.

Jótékonysági 
mikulás-futás

2011. december 6. kedd

Közös futásra, kocogásra 
várunk minden sportba-
rátot. 

Indulás: 17.00 órakor a 
Városháza elől! Részvéte-
li díj nincs, de a helyszínen 
megunt, feleslegessé vált 
játékokat (plüss figurákat) 
gyűjtünk a rászoruló gyer-
mekek javára. Az össze-
gyűjtött játékok szétosz-
tásáról a családsegítő köz-
pont munkatársai gondos-
kodnak.
Legyen minden gyermek-
nek szép a karácsonya!

Rendőrségi Felhívás!
A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik 2011. október 25-én 05 óra 

45 perc körüli időben szemtanúi voltak a Kunmadaras és Karcag között a 
3401-es számú úton a 11 km szelvény közelében történt közlekedési bal-
esetnek. A baleset feltehetően egy segédmotor kerékpáros balra kanya-
rodási szándéka miatt következett be, melynek során egy tehergépko-
csiból és a hozzákapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvény az úttest me-
netiránya szerinti bal oldalán lévő útárokba csúszott. A balesetet követő-
en a segédmotor kerékpáros személy a helyszínt elhagyta.  Aki az üggyel 
kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, kérjük értesítse a Kar-
cag Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályát - Váradi Miklós 
r. zászlóst - az alábbi telefonszámon: 06 59/500-250 vagy 06 59/500-260.


