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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

A kivitelezési szakaszba értek a Kátai 
program, vagyis a kórházfejlesztés harma-
dik ütemének munkálatai. A rekonstrukci-
ós munka során – a TIOP 2.2.4 /09/ 1-2010-
0001 című pályázat megvalósításaként – 
megújulnak a szakrendelő épületében ta-
lálható kórházi diagnosztikai részlegek, – a 
laboratórium és a képalkotó diagnosztikai 

(röntgen) osztály. CT berendezést állítanak 
munkába a sürgősségi osztály mellett, kicse-
rélik az intenzív osztály műszereit és bútor-
zatát, felújítják a központi sterilizálót, átala-
kításokat végeznek el a patológián és modern 
betegirányítási rendszert alakítanak ki. 

Elindult a kivitelezés Néhány hete jelentős föld-
munkák kezdődtek a „régi né-
gyes” karcagpusztai torkola-
tánál, illetve a főútvonal mel-
lett. A helyszínen elhelyezett 
tábla szerint végre ideértek 
a vasútmodernizációs mun-

kák. A bővebb tájékoztatásért 
Nyester Ferencet az önkor-
mányzat műszaki irodájának 
vezetőjét kerestük fel. 

- Mi épül Karcagpusztán? 

Felüljáró Karcagpusztánál, aluljáró 
a püspökladányi úti csomópontnál

Meghívó
A Karcag Városi Önkormányzat és az Erkel Ferenc 

Művészeti Iskola növendékei és nevelőtestülete szeretettel 
meghívja Önt és kedves Családját a Déryné Kulturális 

Központ Hangversenytermében 
2011. december 17-én szombaton 17-órai kezdettel 

tartandó
karácsonyi hangversenyére.

A műsorban fellépnek: az Erkel Ferenc Művészeti Iskola 
növendékei és tanárai, 

Szepsi - Felvidék - Szlovákia Művészeti együttese,
Longueau - Franciaország Gyermekkórusa

A rendezvény védnöke: 
Dobos László, Karcag város polgármestere

A rendezvény az „Európa a polgárokért - Testvérvárosi 
hálózatok - Aktív fiatalok Európáért” program keretein 

belül kerül megvalósításra
A hangversenyre a belépés díjtalan, adományaikat szívesen 

fogadjuk.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 

boldog új évet kíván az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Nevelőtestülete 

és minden dolgozója

A Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület átmene-
ti otthonában októberben jár-
tunk utoljára. Akkor a közel-
gő őszi hideg miatt felszaporo-
dott állománnyal kapcsolatban 
hangzott el segítségkérés, de 
megérkezett a személyi jövede-
lemadó 1%-ának felajánlásából 
befolyt pénz is, ami bizakodó-
vá tette az állatvédőket. Most a 
péntek délutáni hidegben ke-
restük fel a Kutyatárat és be-
szélgettünk el a délutáni taka-
rításban segítő Kovács Mariká-
val, a csapat elnökével. 

Azóta újabb kennelek épül-
tek és a férőhelybővítés, ma-
napság sem állt le, csak épp a 
munka szünetel. Szükség is 
van rá, mert a korábbiaknál, 
sokkal több kutyahang kö-
szönt engem, az idegent. 

- Mintha megszaporodtak 
volna a védencek az eltelt pár 
hét óta…

- Már az októberi hideg is 
növelte a létszámot, de most 
háromszor annyi kutyusunk 
van, mint amennyi lenni szo-
kott. Új kennelek építésébe 
fogtunk, reméljük sikerül bő-

víteni a férőhelyet. Egyébként 
bármerre megyek a városban, 
mindenfelé nagyon sok kó-
bor kutyát lehet látni. Kérem 
az embereket, hogy nagyobb 
odafigyeléssel legyenek az ál-
lataik felé. Téliesítsenek, mert 
ezt a szélsőséges időjárást az 
állatok ugyanúgy megszenve-
dik. Ilyenkor az ólakat, kutya-
házakat téliesítsék és nagyon 
jól lássák el a kedvenceket, a 
házőrzőket ennivalóval. 

Az elmúlt hétvégén a városi sportcsarnok adott otthont a Kárpát-medencei magyar települések részére meghirdetett II. ExtractumPharma 
Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó torna összecsapásainak. (Részletes beszámolónk  a következő lapszámunkban.)

Kárpát-medencei futball találkozóKárpát-medencei futball találkozó

Karácsony előtt a Kutyatár

Kátai Program
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Közéleti szilánkok

Az értesülések 
szabad 

áramlása
Mára a magyar közszolgálati médi-

ában furcsa értelmet nyert, összevisz-
sza kavarognak hírek, álhírek és „jól 
értesülések”.

Hovatovább jobban hasonlít az 
egykori falusi vénasszonyok plety-
kafészek-gépezetére, amikor ha va-
lakire rásütöttek valamit - mindegy, 
hogy nem volt kellő megalapozottsá-
ga -, örökre meg volt bélyegezve. Ez 
jutott eszembe, amikor hétfőn az M1, 
180 perc. c. műsorában meginterjú-
volta egy hölgy riporter Csányi Sán-
dort, az MLSz elnökét, a nemzetközi 
foci bundabotrány apropójából. Elő-
zőleg ugyanis szóltak a híradások ar-
ról, hogy 50, de talán még 200 ma-
gyar futballista, ill. futballal kapcso-
latban álló szakember is (edzők, játék-
vezetők, stb.) érintett a botrányban. A 
Szombathelyi Haladás vezetőedzőjé-
nek teátrális letartóztatásának híre ka-
varta így meg a szenzációvadász szer-
kesztőket A vezetőedzőt ugyanis az 
egyik magyar bajnoki mérkőzés után, 
a kispadon tartóztatta le a rendőrség. 
Állítólag egy-két évvel ezelőtt leját-
szott mérkőzéssel kapcsolatban, ami-
kor még a Siófok csapatának edzője-
ként 4 ezer (!) eurót fogadott el, hogy 
csapata 2, azaz két gól különbség-
gel kapjon ki. Mert ezt valakik a „ten-
gerentúlon” lefogadták, és milliókat 
zsebeltek be. Ami egy laikus számára 
tényleg érdekesnek tűnhet, de aki egy 
kicsit is tisztában van a fogadási rend-
szerekkel, és a fogadásszervező irodák 
online működésével, az tudja, hogy 
ez így egy nagy marhaság. Ilyen osto-
ba módon még egy analfabéta edző 
sem bundázna. Ugyanis egy „tenge-
rentúli” fogadásszervező irodában, 
vagy bárhol máshol, milliós téttel le-
fogadni egy magyar kiscsapat 2 gól-
különbségű vereségét, hát mit mond-
jak, még viccnek is rossz. (Ez olyan, 
mintha bemenne a Scotland Yardhoz, 
és feljelentené magát.) Csányi Sán-
dor szerencsére nem reagált erre a 
konkrét esetre, csak általánosságban 
beszélt arról, hogy nem baj, ha akár 
több tucat játékos is megbukik, mert 
így tisztul morálisan a magyar labda-
rúgás. Elég bonyolult dolog ez, de az 
MLSZ elnök nyilatkozatából is kitűnik, 
hogy valójában ő sincs tisztában, ho-
gyan is történhetnek ezek a bundák. 
Az csak félig igaz, hogy vannak maf-
fiózók, akik megvesznek játékosokat, 
edzőket stb. és több fogadásszerve-
ző irodánál, sok kis téttel, lefogadják 
a mérkőzések meglepő végkimene-
telét. Ám az igazán nagy „meglepe-
téseket” a nagyobb fogadásszerve-
ző irodák, nem is igen bánják, mert az 
hoz nekik sokat a kasszába.  Meg hát, 
ezért érdekes és izgalmas játék a lab-
darúgás, mert ahogy Dávid is legyőz-
te Góliátot, ugyanúgy egy tabellát ve-
zető csapatot is legyőzhet a sereghaj-
tó... Persze azt nem teszik hozzá, hogy 
Dávid győzelmekor, még nem voltak 
bukmékerek, ill. bukméker teamek…

-ács

HÍREK

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”
Elindult a kivitelezés

A 2010. októberében elindított 
munka tegnap, azaz 2011. decem-
ber 6-án a kivitelezési szakasz-
ba lépett. A kórházi rendelőinté-
zet épületében dr. Nagy Mihály 
főigazgató köszöntötte a munka-
terület átadására meghívott ven-
dégeket. Röviden ismertette a 
fontosabb fejlesztéseket, és mint 
mondta „örömteli szívvel adjuk át 
az épületünket átalakításra – és 
örömmel fogjuk átvenni pár hónap 
múlva a megújított területet.” 

Dobos László, Karcag város pol-
gármestere és Varga Mihály mi-
niszterelnökséget vezető állam-
titkár történelmi pillanatként ér-
tékelte a munka megkezdését. 

Volt idő pár évvel ezelőtt – em-
lékeztetett Dobos László –, ami-
kor a karcagiak fáklyás felvonu-
lással, illetve hivatalos fórumok 
előtt tiltakoztak a kórház terve-
zett bezárása ellen. Azóta minden 
ellentétes szándék ellenére im-
már a harmadik ütembe lépett a 
rekonstrukció. 

Varga Mihály az elmúlt tizenkét 
évben a (1999-2003, 2006-2008 
között és 2010-től) végrehajtott 
fejlesztési–rekonstrukciós mun-
kák jelentőségét emelte ki. Ezek 
fontos beruházások, hiszen a tér-
ség legjelentősebb egészségügyi 
intézménye a Kátai Gábor Kór-
ház. „Az állam, – mondotta –, min-
dent meg fog tenni azért, hogy ez 
a program végigfusson és a vállalt 
fejlesztések megvalósuljanak.”

Az esemény végén Dobos László 
és Varga Mihály lezárták a mun-
katerület, s ezzel átadták az épü-
letszárnyat a kivitelezőknek. A 
munkák hat hónap múlva fejeződ-
nek be. 

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.

Véradás
A következő véradás idő-

pontja: 2011. december 16. 
(péntek) 8.00-13.00 

helyszín: Déryné Művelő-
dési Központ

Minden véradó ajándékban 
részesül!

A 2011.novemberr 24-én 
Karcagon tartott véradást tá-
mogatta: ORIGO TAILOR 
KFT., ZSOAN GRILLÉTTE-
REM

Gönczi Tímea

Használt, márkás 
sportcipők, olasz 

férfi bőrcipők nagy 
választékban kaphatók 

a Hópihében! 
Karcag, Vasút u. 38. 

Intenzív és anaesthesiológiai betegekért 
Alapítvány 2010 évi közhasznúsági jelentése

Adószám: 18829929-1-16
Nyitó egyenleg  348 368,- Ft
Bevételek:  352 598,- Ft
 Adomány  90 000,- Ft
 SZJA 1%  164 219,- Ft
 Iparűzési adó 1%  96 647,- Ft
 Kamat  1 732,- Ft

Kiadások  277 750,- Ft
 Továbbképzés  113 410,- Ft
 Szakkönyv  24 000,- Ft
 Munkaruha 51 750,- Ft
 Egyéb  59 990,- Ft
 Működési kts.  28 600,- Ft
Záró egyenleg  423 216,- Ft

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, a 
tisztségviselők anyagi juttatásban nem részesültek, a támo-
gatások felhasználása az alapítvány céljaival megegyeztek. 

Dr. Bácsics Annamária
A kuratórium elnöke

A látványterv a jövőt idézi
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Par la men ti Nap ló

Mi is az az obstrukció? – kér-
dezi ismerősöm, az elmúlt na-
pok híreit hallgatva, amelyek-
ből az derül ki, hogy az ellenzék 
véget nem érő hozzászólások-
kal, hajnalig, vagy éppen regge-
lig tartó vitákkal húzza az időt. 
Mi a célja? Nagyjából ennyi, 
időhúzás. Lehetetlenné tenni a 
parlamenti döntést. „Az obst-
rukció a kisebbség zsarnoksá-
gát szolgálja” – ahogy Bill First 
amerikai szenátor fogalmazott, 
miután 2004-ben tizedszerre 
akadályozták meg négy év alatt 
az új legfelsőbb bírák megvá-
lasztását. 

Nálunk is vannak történelmi 
előzményei az obstrukciónak. 
A leghíresebb eset az 1904-es 
volt, amikor december 13-án 
a képviselők között verekedés 
tört ki, az ellenzék a tiltakozás-
ban odáig ment, hogy fizikailag 
szétverte az üléstermet. Mik-
száth Kálmán – egykori ország-
gyűlési képviselőként – azt írta: 
„Az obstrukció a parlamenta-
rizmus legnagyobb nyavalyája. 
Ha ez sokszor ismétlődik, vagy 
ha felette keményen lép fel, 
megöli a parlamenteket egyen-
kint s végül a parlamentariz-
must egészen.” Az akkori idők 
kiváltották a többség válaszlé-
pését is, hiszen fegyveres par-
lamenti őrség bevezetésére ke-
rült sor, amely a fegyelmezetlen 
képviselőket kivezethette.

Látszólag színpadias ellen-
állásról van szó, de a dolognak 
veszélyei is vannak. Ha megbé-
nul a döntési folyamat, ha nem 
születnek meg az ország szá-
mára fontos törvények – pél-
dául költségvetés -, a tiltako-
zás súlyosabb károkat okoz-
hat a munka megakasztásánál. 
Nem árt azt is mérlegelni, hogy 
minderre milyen körülmények 
között kerül sor. Európa éppen 
az elmúlt hatvan év legválságo-
sabb időszakát éli. Nem tudni, 
marad-e az Unió, nehéz azt is 
megjósolni, marad, vagy eltű-

nik-e az eurónak nevezett fize-
tőeszköz. Magyarország is cél-
keresztben van, az adósság ben-
nünket fokozottan sérülékeny-
nyé tett. Ilyenkor azt mutatni 
a világnak, hogy még a parla-
ment sem működőképes, nem 
bölcs dolog.

Ennél hasznosabb az összefo-

gás alkalmait keresni. Ilyen le-
hetőség nyílt egy amerikai ma-
gyar honfitársunkon keresztül 
a legrászorultabbak támogatá-
sára az elmúlt napokban. Olyan 
téli ruhaneműket tudtunk az 
Egyesült Államokból Magyar-
országra hozni, amelyet a havas 
üdülőhelyek személyzete hasz-
nált, de típusváltás miatt már 
kikerült a forgalomból. A Mál-
tai Szeretetszolgálat, valamint 
a tiszaörsi polgármester asz-
szony segítségével megszervez-
tük a ruhaneműk eljuttatását 
Tiszaörsre, és kiosztását a rá-

szoruló családoknak. A tél be-
álltával közösen tudtunk tenni 
azért, hogy meleg holmi jusson 
oda is, ahol nincs rá pénz.

Egy képviselő számára is 
hasznosabb, ha ebbe fekteti a 
munkáját, mint az obstrukció-
ba.

Varga Mihály

Parlamenti üresjáratok

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. 

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
December 10-11.  Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38.,  Tel.: 06 30/537-5758

Hangverseny
December 10-én (szombaton) 19 óra 
Déryné Kulturális Központ II. emeleti nagyterme

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
HANGVERSENYE.

„Népszerű dallamok népszerű klasszikusoktól, népszerű 
romantikusoktól”

Műsoron: J. Strauss, Lehár Ferenc, Kálmán Imre művei.
Közreműködik: Sógor Tamás – zongora, Szabóki Tünde és 
Boncsér Gergely – ének Vezényel: Bartal László karmester 
Belépőjegy: 1.500.- Ft (helyreszóló)

- Mint ismeretes a 100-as fő-
vonalat 160 km/órás vonalra 
fogják átépíteni. Az érvényben 
lévő szabályzatban azonban szi-
gorúan előírják az új, modern 
vonalról szintbeli csomópontjait. 
A jelenlegi „szintbeli csomópon-
tokat”, vagyis a közutak és a vas-
út kereszteződéseit fel kell szá-
molni, helyettük aluljárót vagy 
felüljárót kell építeni. A karca-
gi szakaszon három jelentősebb 
vasúti – közúti kereszteződés 
van, ezek egyike a karcagpusztai 
csomópont. Ide egy felüljárót 
terveztek. Az ezzel kapcsolatos 
területigényeket már rendezték 
az önkormányzattal és a mun-
katerület átadása november kö-
zepén megkezdődött. Tudni kell 
viszont, hogy azon a részen a ta-
laj meglehetősen vizenyős, ami-
ért a kivitelezés jelentős előkészí-
tést – talajstabilizálást – igényel. 
Ez időbe kerül, ezért kezdték 
meg jóval hamarabb, már no-

vemberben, noha az igazi épít-
kezés majd csak tavasszal indul. 
Felüljáró lesz ott. 

- Mi épül a másik két csomó-
pontnál? 

- A Gyarmati úti szintbeli ke-
reszteződés megmarad. Ott út-
építés és kerékpársávos átvezetés 
történik majd. Ennél érdekesebb 
munka lesz a Püspökladányi úti 
kijárat, ahol viszont aluljáró van 
tervezés alatt. Az aluljáró érin-
ti a Karcag I-es főcsatornát, és a 
vasúton túli kijáratánál a „né-
gyesen” egy körforgalom kerül 
kialakításra. A körforgalomból 
egy kicsatlakozó ág teszi lehető-
vé a laktanya, azaz az Ipari Park 
megközelítését. Az aluljáró mel-
lett lesz egy kerékpáros átveze-
tés is, mert az ipari park terüle-
tén nemcsak az üzemek telephe-
lyei hanem tanműhely is helyet 
kapott. A munkahelyekre, vala-
mint az oktatásra igyekvők ke-
rékpáros forgalmára is számol-
ni kell. 

- Ahol ez a vasútfejleszté-

si beruházás már megtörtént (pl. 
Szajolban) ott a vasútállomás is 
kapott aluljárót. Feltételezem és 
remélem ez Karcagon sem ma-
rad el. 

- A karcagi vasútállomás he-
lyi védelem alá vett épület, ame-
lyen homlokzat felújítást hajta-
nak végre. Ez nem változtat az 
épület külső megjelenésén. A 
peronok megközelítésére alul-
járót építenek, és ez az aluljá-
ró átmegy a vasúti pályaszaka-
szon, a kijárata a most kialakítás 
alatt álló 2. számú Ipari Park te-
rületén lesz, tehát az ide irányu-
ló gyalogos és kerékpáros for-
galomnak is rendelkezésére áll. 
Azt hiszem régen várt beavat-
kozás lesz még a vasútállomás 
előtti terület teljes felújítása is. 

A Kisújszállás – Püspökladány 
vonalszakasz pályaépítési mun-
kálataihoz az EU és a Magyar 
Állam közel 50 milliárd forintot 
biztosított. A kivitelezés határ-
ideje 2015. 10. 03.

Elek György

Tájékoztató
Kedves Érdeklődők!
2011. december 14-én (szerdán) 9.00 - 12.00 óra között 

nyílt napot szervezünk a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Szociális Szolgáltató Központ keretén belül működő 
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában (5300 Kar-
cag, Püspökladányi út 33.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon 
és Gyermekotthon Karcagi Tagintézménye „Ezermester pa-
lánták” diákvállalkozás tagjainak közreműködésével.

A nyílt napon a foglalkozások a karácsonyi készülődés je-
gyében telnek.

Célunk, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek a 
Napközi Otthon életébe, beszélgethessenek a szolgáltatást 
igénybe vevőkkel, kollégákkal, a diákvállalkozókkal, taná-
raikkal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltató Központ
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

MEGHÍVÓ
A KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

KÖZPONT TANULÓI SOK SZERETETTEL 
MEGHÍVJÁK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

A 2011.DECEMBER 15-ÉN, 17 ÓRAKOR 
KEZDŐDŐ SZABADTÉRI 

KARÁCSONYI MŰSORUKRA.
HELYSZÍN: VÁROHÁZA ELŐTTI TÉR.

Folytatás az 1. oldalról

Felüljáró Karcagpusztánál, aluljáró 
a püspökladányi úti csomópontnál
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Kunhalom Polgári Kör

Citeramuzsika
Mikulás estén hangula-

tos citerazenét hallgathat-
tak a kör összejövetelén meg-
jelentek, mivel a meghívott: 
Rápolti István és citerazene-
kara volt. Az előadó karcagi, 
itt járt általános- és középisko-
lába, majd a Nyíregyházi Főis-
kola ének-zene szakán, népze-
ne szakirányon végzett. Szak-
dolgozatát is fő érdeklődési 
köréhez kapcsolódóan írta A 
Nagykunság citeramuzsikája 
címmel, amely a hagyomány-
őrzés magas fokát tükrözi a 
felkeresett citerásoknál történt 
gyűjtésének felhasználásával 
(főként Karcagon, Kisújszál-
láson, Túrkevén), eredeti dal-
szövegekkel. Kedvenc időtölté-
sét nagy szorgalommal és ér-
deklődéssel fejlesztette, mely-
nek eredményeként legutóbb 
a KÓTA szakmai bizottsága 
Szeghalmon arany fokozattal 
jutalmazta citerajátékát.

Egy évvel ezelőtt felké-
rést kapott a Déryné Kulturá-
lis Központtól egy citeraszak-
kör alakítására. Örömmel, de 
némi izgalommal elvállalta, s 
ma már a nyolctagú együttes 
hetente kétszer, rendszeresen 
próbál. Az együttesből négyen 
(Rápolti István, Vinczéné 
Gyulai Andrea, Nagy Már-
ta és Szabó Péter) élménysze-
rű előadással szórakoztatták 
a kör közönségét. Sok ismert 
népdalt eljátszottak és eléne-
keltek, amibe a jelenlévők is 
bekapcsolódtak, pl. Hej, Du-
náról fúj a szél; Sárga kukori-
caszár; Fáj a fának, ha a fej-

sze megvágja; Hortobágyi gu-
lyaállás, Esteledik, alkonyodik; 
Jászkunsági gyerek vagyok...

A hangszeres előadás közben 
a citerakör vezetőjének ismer-
tetője hangzott el. Beszélt töb-
bek közt a citera történetéről, a 
hangszer felépítéséről, a húrok-
ról, amelyek egy hangra van-
nak hangolva, a pengetőről s 
arról, hogy egyszerű hangszer-
nek tartják, de a kijelölt han-
gok ellenére nagyon sokat kell 
gyakorolni a pontos, biztos fo-
gást, a folyamatos, gyors, játé-
kot. Kiemelte, hogy sokan segí-
tették az előrehaladásban, köz-
tük Berde Sándor, a bárándi 
citerazenekar vezetője, Agár-
di Éva tanárnő a Nyíregyhá-
zi Főiskolán, példaképe: Széles 
András citeraművész, s Kar-
cagról Vitális Éva szolfézsból 
és dr. Fazekas Mihály tapaszta-
lataival. Az utóbbi időben egy-
re több fellépésük van, kísérték 
már a Népdalkört is. Örvende-
tes, hogy egyre több az ifjú ci-
terás, s megjelent a Magyar ci-
terazene I. II. könyv. Reméljük, 
hogy a fiatal Rápolti István lel-
kes vezetésével további sikerek 
kísérik bővülő együttesét!

December 12-én, hétfőn 
fél hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeleti klubter-
mében a szokásos év végi köz-
gyűlésre kerül sor karácsonyi 
hangulatban, megvendége-
léssel, szép vetített diasorok-
kal. A Kunhalom Polgári Kör 
minden tagját szeretettel hív-
juk és várjuk!

V. Gy.

Kedves Szülők és Gyerme-
kek!

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szol-
gáltató Központ Gyermekjó-
léti Szolgálat Játszóklubja ol-
dott, kellemes, családias han-
gulatú légkörben szeretettel 
vár minden szülőt és gyerme-
ket (elsősorban 0-6 év között) 
egy kis kikapcsolódásra, já-
tékra, szórakozásra.

Létrehoztunk egy olyan he-
lyet, ahol közösséget alkot-
hatnak a környékbeli kisgyer-
mekes családok, ahol a szülők 
segítségére lehetünk a gyer-
mekük nevelésében, fejleszté-
sében, hogy ők sikeres felnőt-
tek, boldog emberek legyenek.

Szolgáltatásaink:
- fejlesztő eszközök, játékok 

használata, játszóház, kötet-
len szabadidő eltöltési lehe-
tőség biztosítása

- szakemberek segítségének 
igénybevétele

- pszichológiai tanácsadás

-  segítő beszélgetések
-  szülőcsoportok igény sze-

rint
- jogi tanácsadáshoz jutás se-

gítése
- álláskeresési tanácsadás
-  információs szolgáltatás
-  adományozás.

Sok-sok lehetőség egy cél ér-
dekében: hogy örömmel tölt-
sék el nálunk az idejüket!

További információért for-
duljanak bizalommal munka-
társainkhoz!

Időpont egyeztetés szemé-
lyesen, vagy az alábbi elérhe-
tőségeinken történhet:

Karcagi Többcélú Kistérségi 
Társulás
Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálat
5300 Karcag, Püspökladányi 
út 33.
Tel.: 59/311-006
e-mail: karcagcssgk@
csaladsegitokozpont.axelero.
net, szszkkarcag@gmail.com

Játszóklub

- Történtek-e nagyobb beru-
házások ősz óta? 

- Voltak ilyenek. Nagyon so-
kat segített a személyi jövede-
lemadó 1%-ából befolyt összeg, 
amit ismételten szeretnék meg-
köszönni. Ebből gondoskod-
ni tudtunk a kutyák rendes té-
li ellátásáról – kellő mennyisé-
gű takarmányt vásároltunk és 
begyűjtöttük az alomnak valót. 
Az épületben elkészült a belső 
kennelek egyik sorának a beto-
nozása és – amint már mond-
tam – új férőhelyek kialakításá-
ba fogtunk. 

- Akkor talán végre zökkenő-
mentes tél elé néznek. 

- Reméljük, és örülünk is 
ezeknek, de egyébként sok 
olyan dolog is történt, ami nem 
boldogít bennünket. Mond-
tam a sok gazdátlan kutyát az 
utcákon és a gyepmesteri te-
lep is örökösen tele van. Ott vi-
szont tizennégy nap alatt lejár 

az idő és sajnos el kell altatni a 
kutyákat. Nálunk a pici, egy na-
pos kiskutyától a serdülő kutyá-
ig vannak új jövevények. Most 
legutóbb egy szemetes konté-
nerből kerültek elő pár órás, 
még gőzölgő pici kutyák. Pán-
ti Ildikó önkormányzati képvi-
selő értesítése nyomán jutottak 
el hozzánk. Órákig telefonál-
tunk, amíg „béranyát” tudtunk 
keríteni nekik. Most már szépen 
fejlődnek… De ez csak egy pél-
da arról, hogy sikerült megolda-
nunk egy extrém helyzetet. Van 
tizenkilenc cicánk is – ideigle-
nes befogadóknál. Ezek a példák 
is azt mutatják, hogy szaporulat 
életét megkímélik, de a kisku-
tyák sorsát sokan ilyen módon 
„intézik el”. Felhívnám a figyel-
met, hogy a szaporulat elkerül-
hető. Kitűnő szakorvo sok van-
nak, és pár ezer forintért már 
megoldható az ivartalanítás. 
Ha ezt a lehetőséget figyelembe 
vennék, az nagyon sok gondnak 
elejét venné. 

- A mindennapi munka mel-
lett mivel zárják a 2011-es évet? 

- Még karácsony előtt sze-
retnénk összehozni egy közös 
munkát. Egy közös takarítást 
terveztünk, amire családok je-
lentkezését, visszajelzését vár-
juk. Ekkor a munka mellett a 
kutyákat kiengednénk a ken-
nelből, egész nap velünk lenné-
nek, hiszen nagy boldogság ne-
kik, ha kinn lehetnek és sok si-
mogatást és becézést kapnak. 
Advent utolsó hétvégén szer-
veznénk egy vásárt is…

- Kutyavásárt? 
- Nem. Bár örökbefogadási 

napról is lehetne szó, de most 
egy piacozásra gondoltunk, 
amire nagyon aranyos ajándé-
kokkal készültünk. Ezeket meg 
lehetne vásárolni, és az így be-
folyó pénzzel tudják az egyesü-
let munkáját segíteni. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Boldog Karácsonyt! 

Elek György

Sajtóközlemény

Átadták a Jókai úti óvodát – teljes 
átalakulás

Látványos változáson esett át a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógi-
ai Szakszolgálat Jókai úti tagóvodája. Az uniós támogatással megvalósuló pro-
jekt keretében két óvodaépület – a Táncsics krt. 19. sz. alatti és a Jókai úti – kül-
ső-belső felújítása indulhatott meg idén augusztusban. Az elmúlt hónapokban 
intenzív munka folyt mindkét helyszínen, s a szerződésben vállaltaknak megfe-
lelően 2011. november 30-án megtörténhetett a Jókai úti óvoda épületének mű-
szaki átadása.

Az óvoda mintha újjászületett volna: megújult a homlokzat és a tető, teljes körű 
nyílászárócserére és a fűtés korszerűsítésére is sor került. Az előírásoknak megfelelően 
immár a mozgásukban korlátozottak is könnyedén megközelíthetik az épületet, hiszen 
két akadálymentes rámpa is kialakításra került. A vizesblokk is teljes átalakuláson esett 
át, és ezentúl akadálymentesített mosdóhelyiség is rendelkezésre áll. Az épület mögött ta-
lálható tágas, fedett terasz hangulatos szabad téri elfoglaltságokhoz biztosít majd helyet. 
Kívül-belül új festést kaptak a falak, valamint mindenütt megújult a padló burkolata is.

A kivitelezéssel megbízott tiszafüredi Józsa Kft. képviseletében Fekete István össze-
gezte az elmúlt hónapok tapasztalatait: 

„Az óvoda felújításának kivitelezése során az volt a célunk, hogy a régi és patinás épület 
építészeti jellegéhez méltóan kerüljön felújításra, és a tervező elképzeléseit, az akadálymen-
tesítés követelményeit, valamint a későbbiekben birtokba vevő gyermekek és óvodai dolgo-
zók igényeit együttesen, mindenki megelégedésére szolgáljuk ki.

A bontásokat követően feltáruló problémák, a néhol szűk hely, valamint az épület termé-
szeti környezetének megóvása nehezítette a munkánkat.

A régi épületeknél gyakran előforduló szükségszerű kisebb módosítások a tervezővel és a 
műszaki ellenőrrel szorosan együttműködve történtek, az Önkormányzat képviselői több 
alkalommal is a helyszínen ellenőrizték a kivitelezés folyamatát az intézményvezetővel 
együtt, aki részt vett a burkolatok és falfelületek színei kiválasztásában is.

A szoros határidejű kivitelezést a kedvező időjárás is segítette.”
Arról még nincs végleges döntés, hogy a gyerekek és a pedagógusok mikor költözhetnek 

vissza a megújult épületbe, de az egyesített intézmény vezetője, Szarka Lászlóné remé-
nyét fejezte ki, hogy erre mihamarabb sor kerülhet. 

A projektről további információk, képek, 
egyéb tudnivalók az alábbi honlapon találha-
tók: http://euprojekt.karcag.hu/eaop/ .

Folytatás az 1. oldalról

Karácsony előtt a Kutyatár
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Újabb egyesülettel gyara-
podott a város kulturális éle-
tét erősítő civil szervezetek 
száma, amely elsősorban a 
karcagi zenei élet támogatá-
sát, további térnyerését hiva-
tott támogatni. A kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban Plósz 
Csilla, az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény igazgatónője nyilatko-
zott lapunknak.

- 2011 kora őszén alakult 
Karcagon tizennégy lelkes 
alapítótaggal a Kun Orgonda 
Zenebarátok Közhasznú Egye-
sülete. Ennek az egyesületnek 
a célja nem más, mint a mu-
zsikáló, éneklő közösségek, a 
karcagi zenekultúra támoga-
tása. Nagyon fontosnak tart-
juk az együttműködést és a 
folyamatos kapcsolattartást a 
zenei mozgalom fejlődésében 
érdekelt állami szervezetekkel, 
gazdasági társulásokkal, egy-
házzal, vállalkozásokkal, te-
hát minden olyan szervezettel, 
amelyik fontosnak tartja a ze-
nekultúra ügyét.

Nagyon fontos továbbá –, és 
szem előtt kívánjuk tartani a 
nemzetközi kapcsolatok ápo-
lását. Itt elsősorban az egye-
sület a Karcag város testvérvá-
rosainak művészeti csoportja-
ira gondol, tehát a velük törté-
nő kapcsolat felvétele, illetve 
közös programok, rendezvé-
nyek által a kapcsolatok ápo-
lása és fejlesztése a célunk. Tá-
mogatni kívánunk különböző 
zenével kapcsolatos tovább-
képzéseket, versenyek szerve-
zését, és nem titkolt célja még 
az egyesületnek az Erkel Fe-
renc Művészeti Iskolába járó 
növendékek, és az intézmény 
rendezvényeinek támogatá-
sa, valamint a Karcagi Szim-
fonikus Zenekar és a városi 
vegyeskar segítése is. Az egye-
sületben képviseltetik magu-
kat a zeneiskolai részről a pe-
dagógusok, szülők, de vannak 
az alapítók között zenepárto-
lók, és vállalkozók is – igen-
csak összetett a tagság.

– Úgy látszik, hogy egy ala-
posan megszervezett, és prog-
ramjában részletesen kidolgo-
zott egyesületről van szó. Meg-
említésre kerültek a testvérvá-
rosok. Ezekkel a településekkel 
visszamenőleg milyen kapcso-
lata van a helyi zenészek-
nek? Van e már olyan telepü-
lés, illetve annak zeneiskolája, 
amellyel komolynak mondható 
kapcsolatban állnak?

– Nagyon hosszú időre nem 
nyúlik vissza az együttmű-
ködés, hiszen még most va-
gyok harmadik éve az intéz-
mény vezetője, de eddig fel-
vettük már a kapcsolatot 
Bácskossuthfalva fúvószene-

karával, a mi fúvósaink is vol-
tak már ott egy rendezvényen, 
és közösen is szerepelt a két 
együttes. Emellett – ugyan 
még nem az egyesület szerve-
zésében, de a művészeti iskola 
és az önkormányzat összefo-
gásában – az Európa a polgá-
rokért című pályázat keretén 
belül a karácsonyi hangver-
senyünkre egy gyermekkó-
rust várunk a franciaorszá-
gi Longueau-ból, valamint a 

felvidéki Szepsiből egy zenei 
együttest. Így a három tele-
pülés együtteseinek fellépésé-
vel fogjuk megrendezni a ka-
rácsonyi hangversenyt, és úgy 
gondolom, hogy ezek már az 
első lépések abba az irányba, 
hogy ezek a kapcsolatok még 
szorosabbak és folyamatosak 
legyenek. Természetesen pró-
báljuk a többi testvérváros-
ban is felkeresni azokat a mű-
vészeti együtteseket, amelyek-
kel hasonló kapcsolatokat le-
het kialakítani és ápolni.

– Ha jól értem, akkor az 
egyesület megalapítása azért 
volt fontos, mert így más pá-
lyázati források is megnyílhat-
nak amelyekből plusz támo-
gatáshoz juthat az iskola és a 
karcagi zenei élet egyaránt.

– Így van, ez volt az egyik 
oka, hogy létrehozztuk az 
egyesületet. Tudjuk, hogy 
mind a három intézmény-
nek; a zeneiskolának, a szim-
fonikus zenekarnak és a 
vegyeskarnak is igencsak cse-
kély a költségvetése. Úgy gon-
doltuk, hogy maga az egyesü-
let, azok akik létrehozták, il-
letve akik szeretnék majd fel-
vételüket kérni az egyesületbe 
– mert hiszen lehet kérni tag-
felvételt – a munkájukkal tud-
nak majd segíteni. Egyrészt 
a pályázatokban jobban részt 

tudunk venni egyesület for-
májában is, másrészt meg-
adjuk a lehetőséget azoknak 
akik támogatni kívánják a ze-
nei kultúrát akár munkával, 
akár anyagilag.

– A nehéz gazdasági körül-
mények ellenére is szép szám-
mal kerül sor zenei rendez-
vényekre a városban. Mit le-
het mondani az iskola konk-
rét helyzetéről? Milyen volt ez 
az év?

– Az év elején költségvetés-
csökkentést kellett végrehajta-
ni és ez sajnos létszámleépítés-
sel járt, pedagógusoktól kel-
lett megválnunk. Ezzel ösz-
szefüggésben szeptembertől 
csökkent a gyermeklétszám az 
iskolában. Annyit most el tu-
dok mondani, hogy egyelőre 
ez a helyzet marad, tehát nem 
rosszabbodik a 2012-es évre – 
bízunk benne, hogy marad a 
mostani állapot. Nagyon kö-
szönjük a fenntartónak, hogy 
úgy látja szükség van Karca-
gon erre a művészeti iskolára.

Mi is így gondoljuk, hi-
szen az iskola jövőre ünnep-
li fennállásának 65. évfordu-
lóját, a szimfonikus zenekar 
húszéves múltra tekint visz-
sza, a vegyeskar pedig nemrég 
ünnepelte a 100 éves évfordu-
lóját. 

Úgy gondolom, hogy nem 
kéne hagyni, hogy ezek a mű-
vészeti együttesek megszűnje-
nek, hiszen tudjuk, hogy egyik 
napról a másikra meg lehet 
szüntetni dolgokat, de ha új-
ra indítjuk azt nagyon nehéz 
elölről kezdeni. Az egyesület 
is azért jött létre, hogy ezt a 
három csoportot összefogja és 
segítse abban, hogy az ínséges 
és válságos időszakot átvészel-
ve fenn tudjanak maradni.

Cselényi Csaba  

Gyertyák, fények
A leghálásabb ünnepi de-

koráció a gyertya. 
Akár modern, akár rég-

múlt idők hangulatát idéző 
karácsonyra vágyunk, min-
dig legyenek a lakásban szí-
vet melengető fények. Így 
talán könnyebb kibírni az 
elkövetkező zord téli hó-
napokat. Kedves, egyéni öt-
letekkel, szép gyertyatartók-
kal a legegyszerűbb gyertyák 
is ünnepi külsőt öltenek. 
Bár, már a korábbi években 
is javasoltam, én egy egysze-
rű pezsgős poharat válasz-
tottam újra gyertyatartónak, 
mert praktikus és elegáns. 
Igazán könnyű feldíszíte-
ni illatozó fahéj, szárított al-
ma-, citromkarikákkal, zöl-
dekkel, karácsonyi gömbbel 
és természetesen egy gyö-
nyörű masnival! Ha az idei 
„trendihez” ragaszkodunk, akkor a lila, ezüst és fehér kom-
binációját használjuk! 

Gyönyörű, gyertyafényes karácsonyt kívánok: 
Nyíriné Kátai Katalin

Adventi játszóház
Szeretettel várunk 2011. december 16-án (pénteken) 15-19 
óráig tartandó programjainkra. Helyszín: Déryné Kulturá-
lis Központ 5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.

15 órától a Moziteremben a budapesti MiaManó Színház 
karácsonyi koncertje

16 órától az I. emeleten ”Ringató” a legkisebbeknek, 
”Mesesarok” - közös mesélés és diafilmvetítés

16 órától az II. emeleten Madarász Imre Egyesített Óvo-
da óvónőinek kézműves foglalkozásai:

Arcfestés (100,- Ft), Mézes sütemény készítése és díszítése
”Mocorgó” - mozgásos játékok
”Logisuli” - logikai játékok
a Déryné Kulturális Központ mazsorettjeinek és a Dalma 

Dance Club táncosainak fellépése. 
A belépés díjtalan! A játszóház ideje alatt az ESSEN Kft. 

büfét üzemeltet.
Fő támogatóink:
Karcag Városi Önkormányzat
Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány
Adószám: 18833881-1-16

Adventi vásár
A Nagykunsági Népművészek Egyesülete adventi vásárt 

rendez a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum épüle-
tében (Kálvin u. 4.).

A vásár 2011. december 13-20. között (december 17-18, 
szombat-vasárnap kivételével) naponta 10-16 óráig tart.

A vásáron kaphatók az alábbi kézműves termékek: csip-
keterítők, bőrműves munkák (tokok, pénztárcák, kulcstar-
tók, stb.), cserépedények, gyertyák, stb.

Mindenkit szeretettel várunk!

Muzsikáló közösségek szolgálatában
Új egyesület alakult

Kun Orgonda Zenebarátok Közhasznú 
Egyesülete

Számlaszám: K&H 10404522-50526589-70671009
Adószám: 18223581-1-16

A karcagi V-139. sz. Galambtenyésztő 
Egyesület 

GALAMBKIÁLLÍTÁST 
rendez a városi Sportcsarnokban!

A kiállítás megtekinthető: 
2011.12.17. 09:00-18:00
2011.12.18. 08.00-13:00

A kiállítás mindkét napján kisállat börze ke-
rül megrendezésre! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Karcag, Gyarmati út 6/a. Nyitva: h-p 8-16 óráig, szom.: 8-12 óráig

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!

Ebben az évben ünne-
pelte 100 éves jubileumát a 
Túrkevei Sport Egyesület. Eb-
ből az alkalomból a túrkevei 
egyesület kispályás labdarú-
gó tornát szervezett, a Vá-
nyai Ambrus Szakközépisko-
la sportcsarnokában. Az után-
pótlás 7 éves korosztályába 
tartozó gyerekek számára ki-
írt rendezvényre öt labdarúgó 
csapat nevezett, két karcagi, 
két túrkevei és egy kisújszállá-
si együttes vívott küzdelmet a 
helyezésekért. 

A jubileumi tornát végül 
Karcag I. csapata nyerte meg 
veretlenül. II. helyezett lett 
Túrkeve II. számú csapata, 
III. helyezett Karcag II. szá-

mú csapata. A különdíjasok 
közül a torna legjobb védőjá-
tékosa Horváth Levente (Kar-
cag II.) lett. 

A Karcag I-es számú győz-
tes csapata: Baga M., Baga S., 
Mészáros Á., Balázs R.

A Karcag II-es számú csa-
patának névsora: Horváth L., 
Horváth G., Karsai Á., Bene J.

Mindegyik játékos személy-
re szóló oklevelet kapott, a he-
lyezettek érmeket, a különdí-
jasok kupát, és mindegyik já-
tékos tárgyi értékcsomagban 
részesült. A karcagi csapa-
tok felkészítését Varga László 
edző végezte. 

B. I.

Az elmúlt héten a füzesabo-
nyi sportcsarnokban került 
megrendezésre a Berzi-kupa, 
tizenegy U-13-as csapat rész-
vételével. 

A karcagi csapat eredmé-
nyei: 

Karcag – DVTK 1:1
Góllövő: Katona
UTE U-15-ös lányok – Kar-

cag 0:1
Góllövő: Tóth R.
Karcag – Kazincbarcika 1:0 
Góllövő: Györfi 
A C csoport győztese Kar-

cag lett, és a három csoport 
győztesével körmérkőzést ját-
szottak. 

Eger FC – Karcag 2:0
Tápiószentmárton – Kar-

cag 0:1
Góllövő: Tóth E. 
Ezzel a karcagi csapat a má-

sodik helyezést érte el. A torna 
legjobb játékosa címet a kar-
cagi Tóth Ferenc érte el. 

A második helyezett karca-
gi csapat tagjai: Birder Cipri-
án, Sipos Robin, Móga Edvin, 
Tóth Ferenc, Mészáros Ist-
ván, Katona Tibor, Örsi Imre, 
Tóth Roland, Bencsik Zoltán, 
Györfi György, Kovács Flávió 

A csapat edzője: Kemecsi 
László 

B. I.

Előző heti számunkban be-
számoltunk arról, hogy a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégium fiú kézilabdásai 
abszolválták a megyei selejtezőt és 
a megyei eldöntőt, minek utána 
a megyei döntőbe jutottak, ahol 
a karcagiakon kívül ott volt még 
Mezőtúr, Törökszentmiklós és 
Szolnok együttese. Az elvesztett 
elődöntő után a karcagi refisták 
nagy akarással szerezték meg a 
megyei döntő 3. helyét, így ama-
tőr együttesünk bronzéremmel 
zárt az igazoltak versenyében. Az 
eredmény mindenképpen a fiúkat 
igazolja, kiemelkedő eredményt 
értek el. A fiúk legközelebb janu-
árban lépnek majd pályára.

Eredmények:
VI. korcsoport, megyei döntő 

(Törökszentmiklós, 2011.11.22.):
1. Karcagi NRG-Mezőtúr, Re-

formátus Kollégium 14-20 (2-13)
Karcag: Gulybán O., Csordás 

B., Karsai I.(1), Koncz D., Nagy 
P.(1), Kovács M.(6), Szepesi B.(1), 
Koncz T., Borsós L.(2), Tóth B.(3), 
Mag J., Nehéz Zs., Herceg P.

Horrorfilm volt az elődöntő 1. 
félideje, a 2. félidőre viszont felja-
vultunk, ezúttal már jobban kézi-
labdáztunk, de a tetemes hátrányt 
már képtelenség lett volna ledol-
gozni. maradt a bornzmeccs.

2. Karcagi NRG-Szolnok, Mű-
szaki Szakközépiskola 24-19 (12-
10)

Karcag: Gulybán O., Csordás 
B., Karsai I.(7), Koncz D., Nagy 
P.(3), Kovács M.(2), Szepesi B(6), 
Koncz T., Borsós L.(1), Tóth B.(3), 
Mag J.(1), Nehéz Zs., Herceg P(1).

Nagyon akarták a fiúk ezt a 
bronzérmet, mindent meg is tet-
tek érte. Gratuláció jár az egész 
csapat küzdeni akarásáért és ki-
tartásáért.

Turszol-Flaga meghívásos fiú 
kézilabda torna, Mezőtúr, 2011. 
11.24.

November 24-én 3 fiú és 3 le-
ány csapat részvételével rendez-
ték meg Mezőtúron az 1. Turszol-
Flaga kézilabda tornát, amelyen 
a refis fiúk arany, a lányok pedig 
bronzérmet szereztek (a lányok 
felkészítője Rauschenbergerné 
Szabó Andrea tanárnő). A fiúk 
mérkőzései igazán nagy izgalma-
kat hozott, a kupa sorsáról a Kar-
cag-Gyula mérkőzés döntött, sze-
rencsére a karcagi refisek javára. 
Eredmények:

1. Karcagi NRG-Teleki Blanka 
Gimnázium, Mezőtúr 28-15 (17-
7)

Karcag: Gulybán O., Csor-
dás B.(2), Karsai I., Koncz D., 
Nagy P.(1), Kovács M.(4), Szepesi 
B.(4), Koncz T.(5), Borsós L., Tóth 

Bo.(1), Mag J.(3), Nehéz Zs., Her-
ceg P.(2), Tóth Ba.(1), Vályi N.(5).

Gólzáporos győzelmet arat-
tunk, a keret valamennyi tag-
ja pályára lépett, és minden me-
zőnyjátékos betalált az ellenfél 
kapujába. Nagyszerű, biztos játé-
kot produkáltunk. 

2. Karcagi NRG-Göndöcs Be-
nedek KDSK, Gyula 21-18 (9-7)

Karcag: Gulybán O., Csor-
dás B., Karsai I.(1), Koncz D., 
Nagy P.(1), Kovács M.(5), Szepesi 
B.(3), Koncz T., Borsós L.(3), Tóth 
Bo.(6), Mag J., Nehéz Zs., Herceg 
P., Tóth Ba., Vályi N.(2).

Izgalmas mérkőzésen vertük 
a békés megyei felnőtt férfi kézi-
labda bajnokságban szereplő gyu-
lai együttest. Oda se neki! A torna 
végén a fiúk kupa-, érem- és okle-
véldíjazásban részesültek, a torna 
legjobb kapusa a karcagi Gulybán 
Olivér lett.

Kedves nyolcadikosok! 2012 
szeptemberétől várjuk a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégiumban magas 
szintű tanulmányokat folytat-
ni kívánó és kézilabdázni vágyó 
fiatalokat. Hajrá Refi! Hajrá 
Nagykun!

Major János
kézilabda szakedző

Thai-box
Szűcs Tibor magyar bajnok

November 26-án került megrendezésre Szegeden a 
Muaythai-box Magyar Bajnokság. Amint azt ifj. Gyarma-
ti Imrétől megtudtuk 15 klub közel 80 versenyzője lépett a 
küzdőtérre. A karcagi szakosztályt Szűcs Tibor képviselte, 
a felnőtt 60 kg-os súlykategóriában. Erről a versenyszámról 
tudni kell, hogy az állóharc legkeményebbike. 

Szűcs Tibor a döntőben egy fejre mért térdeléssel 20 má-
sodperc alatt K.O-val kiütötte ellenfelét, és ezzel magyar 
bajnoki címet nyert. 

B.I.

Kemecsi László négy éve kezdte 
el az edzői munkáját, akkor a csa-
patban 9 évesek voltak, tehát négy 
év munkája most érne be. „Célki-
tűzésünk csak magunknak volt, 
hogy dobogó közelbe kerüljön 
a csapat, bizakodtunk az elmúlt 
évek eredményei tükrében. A csa-
pat mindig együtt maradt, csak 
egy-két játékos hiányzott. 

Nehezebb a helyzetünk a többi 
csapaténál, amit csak egy-két kor-
osztályból válogattak, mert ne-
künk minden évben új csapatot 
kell kialakítanunk.  Ha az eredmé-
nyeket és a bajnokságokat nézzük, 
vannak jó teljesítmények, de az 
infrastruktúra hiányosságai mi-
att van elmaradásunk a többi baj-
nokságban szereplő csapatokhoz 
képest. Nem beszélve arról, hogy 
a bajnokságban olyan nagynevű 
és patinás csapatokkal kell meg-
küzdenünk, akiknek sokkal na-
gyobb a „merítési” lehetőségük. 
Ennek ellenére az őszi szezonban 
9 ponttal vezetünk, és jó esélyünk 
van arra, hogy a karcagi utánpót-
lás történetében először kiemelt 
bajnokságot nyerjünk. Szerencsé-
re a komolyabb betegségek és sé-
rülések elkerülték az együttest, az 
edzési látogatottság eléri a 95%-
ot, ami kiemelkedőnek mondható. 
Az edzéseken most főleg a tech-
nikai és a taktikai feladatokon és 
koordinációs fejlesztéseken volt a 

hangsúly. Sajnos a gyerekeken lá-
tom, hogy túl vannak terhelve (is-
kola, szakkörök, egyéb sportese-
mények, stb.). Félő, hogy később 
ez a teljesítményük rovására megy. 
Ebben a tekintetben próbálunk 
szorosabb kapcsolatot kiépíteni az 
iskolákkal is, különösen a Refor-
mátus, a Kiskulcsosi és a Kováts 
Mihály iskolával van jó kapcsola-
tunk, de igyekszünk a többiek fe-
lé is nyitni, és ebben partnerek a 
testnevelő tanárok. A téli időszak-
ban is lesznek foglalkozások – he-
ti négy edzéssel – és készülünk a 
január 28-i Lekvár Sándor em-
léktornára, amelyre magasabban 
jegyzett csapatok is neveztek, mint 
például a Budapesti Honvéd, a 
Szolnoki Utánpótlás, a Debreceni 
Sportiskola. A szülőkkel való kap-
csolat kiválónak mondható, na-
gyon megköszönöm, hogy a nehéz 
körülmények ellenére is lehetővé 
teszik gyermekeik számára a spor-
tolást. Bár igaz, hogy nincs nagy 
összetartás a szülők között, de van 
egy mag, amely minden idegen-
beli mérkőzésre elkísér bennün-
ket. A jövő évre tervezzük, hogy a 
bajnokság befejezése után szeret-
nénk egy külföldi túrát szervez-
ni egy hozzánk közeli országba, 
és még szorosabbá tenni kapcso-
latunkat a Budapesti Honvéddel. 
Az őszi szezonra mindig nyár kö-
zepén egyhetes – bentlakásos – jó 

hangulatú berekfürdői edzőtábor-
ral készülődünk. A régen tapasz-
talt futballhangulat sajnos már a 
múlté, amiben még a gyerekek is 
szívesen jártak ki a felnőttek mér-
kőzésére, voltak karcagi példaké-
pek, de ennek ellenére bízok ab-
ban, hogy ebben a korosztályban 
minél több gyerek fogja majd a fel-
nőtt csapatot erősíteni, remélhető-
leg akkor már magasabb osztály-
ban. Köszönöm a gyermekeknek 
az egész éves munkáját és a példa-
értékű hozzáállásukat, a szülők al-
kalmazkodását és a szakosztályve-
zetők támogatását.” 

B. I.

Refis kézilabda

Diákolimpiai bronz és tornagyőzelem

Értékelés az U-13-as korosztálynál

Berzi-kupa U-13-as korosztály

100 éves egyesület jubileumi 
labdarúgó tornája Túrkevén



2011. december 9. 7

Ingatlan
Karcag, Duna u. 24. szám alatt 
1.755 m2 üres telek eladó ! I.ár: 
850 e Ft. Tel.: +36/70-630-7578.
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.  
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.

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.
REÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. szám alat-
ti 2 szobás, 80 m2 + veran-
dás, összkomfortos családi 
ház 1.187 m2 telken, gazdasá-
gi épületekkel, dupla garázzsal, 
különálló üzlethelyiséggel. Tel.: 
59/313-104.
Karcag, Szondi utca 7. szám 
alatt kertes ház eladó! Érd.: 
Karcag, Szondi u. 7. szám alatt.   
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m2-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. 30/263-1504. 
Bútorozott albérlet kiadó! Tel.: 
30/263-1504. 
Karcagi főtéri III. emeleti 2 szo-
bás lakás eladó! Ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-385-
4300.
Tehermentesen, árverés útján 
eladó Karcag, Kisújszállási u. 
82. sz. alatt található ingatlan, 
116 m2 + 20 m2 garázs. Tel.: 
+36/30-813-3062.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
tégla ház sürgősen eladó! Tel.: 
59/400-802. (8 óráig, délben és 
este 18 órától).  
E l a d ó  k e r t e t  k e r e s e k  a 
Téglásban v. a Zugkertben. Tel.: 
+36/30-244-3666.

Állat
Törpe tacskó (kan) kiskutyák el-
adók! Tel.: +36/70-350-5308.
Kameruni törpekecskék el-
adók! Tel.: +36/30-399-0035.
7 hónapos fajtatiszta beagle, 
máltai, cocker spániel növen-
dék kölyökkutyák 6 ezer Ft-ért 
eladók! Érdeklődni 15 óra után. 
Tel.: +36/30-292-6008.

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 ve 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. 
Eladó étkező garnitúra (asztal 6 
székkel). Tel.: 59/311-732.

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.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160x140-es redőny. 
Tel.: +36/70-364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 
gombos szalagcserép és 15 m 
kúpcserép eladó. Tel.: +36/30-
529-6038 vagy 59/300-567.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
á l lap otú ango l  m e chani -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márká-
jú rövid zongora reális áron el-
adó. Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, ka-
ros lemezvágó olló, csőfogó, 
franciakulcs, ásó, kapa, vasvil-
la, csákány, fejsze, gereblye, 
kőműves kalapács, lapát, fo-
gók, fúrótokmányok, 8-as hús-
daráló, diódaráló eladó. Tel.: 
+36/70-532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúr-
kocsi, Bonanza íróasztal, fran-
ciaágy, 2 db új fekete ezüst dí-
szítésű szekrény. Tel.: +36/70-
300-9730.
Eladó utánfutó, daráló, mor-
zsoló, répa, szecska, férfi téli-
kabát és nadrág. Tel.: +36/30-
518-7386.
Eladó 4 részes szekrénysor, kis 
asztal, étkező asztal székek, 
singer varrógép (álványba süly-
lyeszthető). Tel.: +36/30-394-
1350.
Bálázott gyepszéna eladó! Tel.: 
+36/30-963-9942.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
+36/70-225-7979, hívható 9-15 
óráig. 
Hat tagos kerékpártároló el-
adó! Tel.: +36/70-225-7979, hív-
ható 9-15-óráig. 
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.
Eladó 5 mázsa kisszemű kuko-
rica 60 Ft/kg áron, akár 20 kg-
onként, házhoz szállítva is! Tel.: 
+36/30-963-5073.
Pelenkázó szekrény és me-
legvíztárolós gázbojler el-
adó! Karcag, Kazinczy u. 8. Tel.: 
+36/30-289-6816.

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.
Lefolyó dugulás elhárítás sür-
gős esetben azonnal. Ifj. Mile 
János Tel.: +36/70-941-3722.

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.
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.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok! 
Tel.: +36/30-325-7724.
Vásárolnék 1992-től gyártott 
ezüst 200 Ft-osokat, 700 Ft-os 
átlagáron, évjárattól függetle-
nül, és egyéb ezüst tartalmú, 
magyar régi pénzeket. Tel.: 
+36/30-963-5073. 

Állás
Kereseti lehetőséget ajánlok! 
Tel.: +36/70-632-8304.

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 28-án két kar-
cagi férfit fogott el a rendőr, 
akik azt megelőzően egy fás 
területről gallyakat tördeltek 
le eltulajdonítási szándékkal. 
Őrizetbe vételüket követően a 
Karcagi Városi Bíróságra kí-
sérték őket. 

28-án délután a karcagi 
MÁV állomáson egy ittas férfi 
molesztálta a várakozó szemé-
lyeket, mely miatt a rendőrök 
előállították és ellene garázda-
ság szabálysértés miatt eljárást 
indítottak.

30-án éjszaka egy karcagi 
férfi ellen indult eljárás, mert 
nála a rendőri igazoltatás al-
kalmával kábítószergyanús 
zöld színű növényi törmeléket 
találtak, a vele szemben alkal-
mazott vizeletvizsgálat THC 
származékokra pozitív ered-
ményt mutatott. 

December 1-jén délután a 
rendőr a Nagyvénkertből ál-
lított elő egy helyi lakost, aki 

töltött légfegyvert tartott ma-
gánál. Tőle a fegyvert lefoglal-
ták és vele szemben szabály-
sértési eljárás indult. 

3-án egy karcagi férfi ellen 
indult szabálysértési eljárás, 
mert az egyik áruházból 3.412 
Ft értékben különböző élelmi-
szereket próbált meg fizetés 
nélkül kivinni. 

A rendőrök elfogták azo-
kat az elkövetőket, akik még 
az ősz folyamán betörtek egy 
karcagi horgászboltba, s on-
nan millión felüli értékben tu-
lajdonítottak el különféle hor-
gászcikkeket. Több kapitány-
ság nyomozóival együttmű-
ködve ezen elkövetők még 
további, a megye területén lé-
vő városokban követtek el kü-
lönböző vagyon elleni bűn-
cselekményeket. Jelenleg az 
elkövetők előzetes letartóz-
tatásban vannak, az ügyet a 
Karcagi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

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. december 9. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánló
18.05 Info Karcag Ősz szépe fotózás
18.20 Rocktáv – karcagi rock élet
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia - alpol-

gármester
 Téma: visszatekintés…
 Karcagi Hírek
 Kórházrekonstrukció
 Téli munkálatok
 Mi épül a 4-es mellett
 Készül a mézeskalács Kará-

csonyra
 Gondok a mezőgazdaságban
 Háttér
 Vendég: Dr. Kecskés István
 Téma: vezető váltás a karcagi 

Rendőrkapitányság élén
 20.15  Ovi Gála I.rész
        
2011. december 13. kedd
18.00  Műsorajánlat

18:05 Jöjjetek Hozzám - Refor-
mátus istentisztelet 12.04

19.40  Karcagi hírek
20.00  A Hit Szava - Római Katolikus 

szentmise 12. 04

21:05  Főtéri randevú 3. - Retrock

2011. december 14. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ünnepek a pszichológus sze-

mével
18.25  Biljana Gála II.rész
20.00  Őszi fesztivál Tiszaszentimrén 

összefoglaló

2011. december 15. csütörtök

18.00 Műsorajánló
18.05 Egészség Klub
19.00 Megyei Tükör
19.05 Nagykunsági krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Mihály államtit-

kár
 Téma: év végi interjú
 Karcagi Hírek
 Ünnepélyes terület átadás a 

Kórházban
 Kárpát Kupa 2011
 Marcipán Karácsonyra
 Testületi ülés összefoglaló
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: átszervezés
 20.15  Ovi Gála II.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

Bóka Réka – Szabó Miklós 
Kg., Bethlen G. u. 3.  Máté

Halálozás

Sütő Gyula
 Karcag (1969.)
Antal Imre
 Karcag (1954.)
Medgyesi Imre
 Karcag (1924.)
özv. Tüdős Jánosné (Kovács 

Julianna)
 Karcag (1921.)
Lócsi Zoltán
 Karcag (1964.)

1. Mérkőzés: Kováts – 
Kiskulcsosi: (7-4) 15-7 Ferenczi 
(11), Sebők, Nagy P, Nagy Mar-
ci (1), Varga, Váczi, Szabó, 
Varga (2), Silye1, Valljon.ill: 
Herczeg, Baráth5, Tóth, Mészá-
ros (2), Fülöp, Nagy

Mint az a névsorból kide-
rül különböző okok miatt a 
kiskulcsosi csapat emberhát-
rányban játszotta végig a mér-
kőzést. Ennek ellenére büszke 
lehet magára az a 6 gyermek, 
aki képviselte iskoláját és végig-
harcolta a mérkőzést. A Kováts 
a második félidőre ébredt fel és 
Ferenczi Zoli vezérletével rea-
lizálta a két csapat közötti kü-
lönbséget.

2. Mérkőzés: Refi-
Györffy:(7-8) 13-20 Márkus, 
Tóth F. (2), Rácz T. (2), Tóth Z. 
(4), Györfi (1), Karas, Bajusz, 
Pápai, Kiss (1), Fodor, Szodorai, 
Fenyődi (2), Fodor (1), ill.: Szé-
kely, Kisari M. (4), Németh 
(2), Varga G. (2), Bernáth G. 
(6), Kozma (6), Szoboszlai, 
Zsembeli, Keserű, Házi,

A Györffy végig emberfogást 

alkalmazott a Refi két gólzsák-
ja ellen és ez a védekezés veze-
tett a győzelemhez. Az előző 
mérkőzésen 17 gólig jutó 2 játé-
kos ezen a mérkőzésen csak ke-
reste a kaput és önmagát. Bár a 
helyzeteik megvoltak Székely a 
kapuban megállíthatatlan volt. 
Ezzel szemben a Györffy játé-
kosai Kisari irányításának és 
Székely indításainak köszönhe-
tően lőtték a szebbnél szebb gó-
lokat. 

A mérkőzésre kilátogató szü-
lők és nézők ízelítőt kaptak ab-
ból a munkából, amit hétről 
hétre becsülettel elvégeznek 
a fiúk, legyenek vesztes vagy 
győztes csapatban. Érdemes 
megtekinteni a összecsapáso-
kat, mivel 12-13 éves szinten is 
parázs hangulatú mérkőzéseket 
vívnak a gyerekek. 

A Bajnokság állása:

Györffy 4 pont  40-28 +12gól
Refi 2 pont  32-32 0 gól
Kováts 2 pont  27-26 +1 gól
Kiskulcsos 0 pont  22-35 -13 gól

December 9. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
December 10. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
December 11. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
December 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 13. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 14. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
December 15. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
December 16. péntek
 Berek – Kiss A. 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.

Thomas városi 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

November 27-én – va-
sárnap – a Városi Sport-
csarnokban játszották le a 
Thomas városi kispályás 
labdarúgó bajnokság har-
madik fordulóját.
Szuperinfó – Armacomp 4:3
MultiTec – Ho-Ri-Ko 2:1
Blades-Zsoan – Flottok 4:1
Família – K. C. K. Ö. 2:2
Agrosprint – Roli Sped 7:2
Thomas – Origo 3:7
Ökodízel – Nagykunsági 
VGT – Brigád  7:3

Góllövőlista állása: Mo-
gyorósi Csaba (8), Bernáth 
Sándor (7), Békési Lajos (5).

B. I.

Utánpótlás kézilabda U13

Városi Bajnokság 2. Forduló

Gyors egymásutánban három 
forduló is lezajlott november hó-
napban. Sajnos nem mondható 
el, hogy túl sikeres eredmények 
születtek.

Az NB II. harmadik forduló-
jában Röszke NB I./B.-s tartalék 
csapatával játszottunk. Az ered-
mény jó, de lehetett volna ered-
ményesebb is a csapat. A 8:4-es 
csapatgyőzelem pontjait a követ-
kező versenyzők érték el:

G. A. Catalin az első táb-
lán, ritkán játszott szicíliai-vé-
delemben túljátszotta partne-
rét. Levay Sorin a másodikon, 
már a 14 lépés körül nyerésre 
állt. Egyed Gábor, hullámzó já-
tékban végül is döntetlenezett. 
Papp József a király elleni táma-
dásban egy lépéssel előbb járt és 
nyert. Egyed Zsolt nem túl si-
keres megnyitás után /ami tő-
le szokatlan/ a végjátékban felül-
kerekedett. Kónya László ellen-
fele majdnem kiegyenlített, de 
akkor tisztet nézett el. Mohácsi 
Imre most békülékenyebb han-
gulatban volt és remizett. Lász-
ló Béla sokáig jobban állt, de vé-
gül pontozkodásban állapodtak 
meg. Végül, de nem utolsó sor-
ban a 12-ik táblán Egyed Judit az 
éles játékban jobban eligazodott 
és nyert.

November 20-án a megyei 
csapat játszott… Kisújszállásra 
utaztunk, de 10 fő helyett csak 9 
fő tudott asztalhoz ülni. A csa-

pat rendkívüli balszerencsével 
küzdött sok nyerést kihagyva, 
végül is 7,5:2,5 arányban kikap-
tunk. Hát erre nem számítot-
tunk. Egyedül Egyed Judit nyert. 
Kónya László, Mohácsi Imre és 
Egyed Viktória döntetlent ért el.

A következő forduló sem a 
mienk volt.

November 27-én az élen ál-
ló Gyula csapatát fogadtuk. Úgy 
kezdődött a mérkőzés, hogy a 
két első táblásunk nem játszott, 
így a csapat tartalékosan tudott 
kiállni.

Sajnos az első hat tábla, csak 
másfél pontot produkált, így a 
vereséget elkerülni nem tudtuk. 
A mérkőzés eredménye 5,5:6,5 
vereség. Gyula ezzel a győzelem-
mel megerősítette első helyét, 
míg mi a harmadik helyre csúsz-
tunk vissza.

Dicséret illeti Puha Pétert, aki 
a harmadik táblán hosszú par-
tiban szépen nyert Kónya Lász-
ló pozíciós partiban hozta a pon-
tot, míg Mohácsi Imre taktikai 
játékkal túljátszotta partnerét. 
Egyed Viktória és Egyed Judit 
viszonylag könnyen nyertek. Egy 
fontos remi is született, Kovács 
Róbert érte el.

Az NB II-ben az őszi mérkő-
zések befejeződtek, míg a megyei 
csapatbajnokságból egy forduló  
van hátra, Törökszentmiklós lá-
togat el hozzánk.

Fodor István 

Sakkcsapat bajnokságok


