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Szívósan dolgozunk tovább a városért
Interjú Dobos László polgármesterrel

A Karcag Városi Önkormányzat és A Karcag Városi Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal nevében 

áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk városunk boldog új évet kívánunk városunk 

valamennyi polgárának!valamennyi polgárának!

 Dobos László Gyurcsek János Kovács Szilvia Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző

- 2011. az év közbeni inter-
júkból és az év eseményeiből is 
láthatóan a város anyagi hely-
zetének szinten tartásával telt. 
Mennyiben sikerült ez? 

- Ahogy a nagyvilágon, Eu-
rópában, Magyarországon – 
így városunkban már 2010-
ben sem volt könnyű a gazda-
sági helyzet. Tehát az idei költ-
ségvetés elkészítésekor ennek 
megfelelő pénzügyi – gazdál-
kodási stratégiát dolgoztunk 
ki. A legfőbb célunk valóban 
a város fizetőképességének a 
megtartása volt azért, hogy 
továbbra is működtetni tud-
juk az intézményeket, ki tud-
juk fizetni a munkabéreket és 
– ha lehetséges – a fejlesztések-
ről se mondjunk le. A költség-
vetésünk ehhez igazodva na-
gyon-nagyon takarékos, szigo-
rúan ellenőrzött pénzügyi fo-
lyamat volt egész évben. Lehet, 
hogy még a korábbi években 
tapasztaltaknál is szigorúbbak 
voltunk, de ez mindenképpen 
szükségesnek bizonyult.

– Az esztendő folyamán vég-
rehajtott kiadáscsökkentő in-
tézkedések nem mindig okoztak 
örömet a városban. 

- Sok olyan dolgot kellett 
meglépnünk, ami újdonság 
volt, esetleg több ember nem-
tetszését váltotta ki, de az élet 
bebizonyította, hogy ezekre a 
lépésekre szükség volt. Gon-
dolok itt az intézmények ösz-
szevonására, amit az oktatá-
si intézmények esetében – túl 
azon, hogy a működésük így 
gazdaságosabb lett – a csökke-

nő gyereklétszám is indokolt, 
ugyanis tíz év alatt ötszáz fő-
vel apadt le a karcagi iskolások 
létszáma. Ez pedig pontosan 
egy általános iskolányi gyere-
ket jelent. Tehát akkor is idő-
szerű lett volna megtennünk 
ezeket az intézkedéseket, ha 
a jelenleginél jobb gazdasági 
helyzetben vagyunk. Az ellen-
őrző szervek ugyanis rendsze-
resen vizsgálják a létszámada-
tokat és az nyilván nem jó, ha 
egy település egy intézmény-
rendszert gazdaságtalanul mű-
ködtet. Hál’ Istennek elmond-
ható, hogy ezekből az intézke-
désekből a szülők és a tanulók 
szinte semmit sem vettek észre. 
Az oktatás az új felállás mel-
lett ugyanolyan színvonalon 
folyik, mint ahogy az megszo-
kott volt. Ez örömteli és min-
denképpen az intézményve-
zetőket, a pedagógusokat és a 
feladatot végrehajtó szakem-
berek munkáját dicséri. Ha-
sonló a helyzet a Sportcsarnok, 
a könyvtár és a Déryné Műve-
lődési Ház összevonásával. Itt 
is a takarékosabb intézmény-
működtetés volt a cél, és úgy 
vélem, az összevonás ez eset-
ben sem ment a minőség rová-
sára. A takarékossági intézke-
dések az óvodákat is érintették 
– a Kőrös utcai intézményt ide-
iglenesen bezártuk… 

Kellemes karácsonyi ünnepeket Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, és eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt békés, boldog új esztendőt 

kívánnak kívánnak 
a Karcagi Hírmondó a Karcagi Hírmondó 

munkatársai!

A gazdasági válság okozta pénztelenség már 2010-ben is szigo-
rú takarékosságot eredményezett, s ezt 2011-re is előre jelezte a 
decemberben lefolytatott polgármesteri interjú. Dobos László 
komoly takarékosságról, az intézmények átvilágításáról, a vá-
ros fizetőképességének a megőrzéséről beszélt, de megjegyezte, 
hogy „a nehezebb időszak ellenére is lesz mit felmutatnunk!” Azóta 
sok mindenben változott a világ, és még egyre változik – a gaz-
dasági válság és a pénztelenség, s az ezzel együtt járó szigorítá-
sok azonban állandósulni látszanak. Elmúlt egy évünkről, Kar-
cag kilátásairól Dobos László polgármestert kérdeztük.

Folytatás a 4. oldalon
Ismét a kemping volt a hely-

színe a Szent Miklós napi 
Disznótoros és Házipálinka 
versenynek. A cédulaház tér-
ségében – ahogy tavaly – több 
sátrat állítottak fel a szerve-
zők, azokban kaptak helyet a 
nevező csapatok. Ahogy lát-
hattuk, főként baráti társa-
ságok, szakmai, munkahelyi 
közösségek neveztek, de csa-
ládok is akadtak a disznóto-
rozók között, ami még jobb, 
mert ez hagyományosan csa-
ládi elfoglaltság. A helyieken 
kívül jöttek versenyzők Be-
rekfürdőből, Kunhegyesről, 

Kisújszállásról, Túrkevéről il-
letve a ruszin kisebbségi ön-
kormányzat képviseletében,  
összesen tizenöten, többen 
visszatérő vendégek voltak. 
Ez az alkalom a házipálinkák 
versenyét is magába foglalja, 
amelyeknek bírálatát – a ta-
valyi torlódást elkerülendő – 
egy nappal korábban, decem-
ber 9-én, pénteken megejtet-
te a zsűri. Volt mit kóstolni, 
mert a rangos küzdelembe 82 
féle pálinkát neveztek. 

II. Szent Miklós napi disznótoros 
és házipálinka verseny

Folytatás a 9. oldalon

Tisztelt Olvasóink!
Következő lapszámunk 2012. január 6-án 

jelenik meg
A szerkesztőség
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HÍREK
Tisztelt Érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-
tár tagintézményei az alábbi 
időpontokban zárva tartanak.
Déryné Kulturális Központ 

(Karcag, Dózsa György u. 5-7.) 
 2011. december 19 – 2012. ja-

nuár 8-ig
 Nyitás: 2012. január 9. (hétfő)
Csokonai Könyvtár (Karcag, Dó-

zsa György u. 29.)
 2011. december 27 – 2012. de-

cember 31-ig
 Nyitás: 2012. január 2. (hétfő)
Nagykun Látogatóközpont (Kar-

cag, Táncsics krt. 46.)
 2011. december 19 – 2012. ja-

nuár 8-ig
 Nyitás: 2012. január 9. (hétfő)
Sportközpont (Karcag, József At-

tila u. 1.)
 2011. december 27 – 2012. de-

cember 31-ig
 Nyitás: 2012. január 2. (hétfő)

Valamennyi Látogatónknak 
áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt kívánunk.

A DONI KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA 
EMLÉKEZÜNK

2012. január 15-én 10 órától is-
tentisztelet a református temp-
lomban, majd mécsesgyújtás a 
Kun Piéta emlékműnél.

A Karcagi Katolikus Egyház-
község szeretettel meghívja az ér-
deklődőket 2011. december 18-
án 17 órakor kezdődő karácso-
nyi hangversenyére a katolikus 
templomba. Közreműködnek a 
Laurusz Művészeti Iskola növen-
dékei és tanárai. A belépés díj-
talan. Adományokat a templom 
fenntartására szívesen fogadjuk. 

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.

T Á J É K O Z T A T Ó
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 30/2005. (X.26.) számon rendeletet alko-
tott a helyi  iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról. A rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
2011. évi érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján a következő kedvezményezettek javára, 
az alábbi összegek felajánlása történt meg:

Kedvezményezett 
megnevezése

Rendelkezé-
sek száma

(db)

Érvényes 
rendelkezé-
sek száma 

 (db)

Érvényes rendel-
kezések szerinti 

összeg (Ft)

Magyar-Kazak Baráti Társaság 1 1 264.071
Nagykun Horgász Egyesület 23 22 242.131
Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 3 3 188.009
Karcagért Közalapítvány 3 3 152.220
Kunszövetség 6 6 110.189
Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület 9 9 108.548
Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért 
Alapítvány

8 6         96.604

Gyermeképség Alapítvány 5 5 67.094
Jó tanuló- jó sportoló Alapítvány 3 3 55.964
Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 3 3 53.505
„Mindig van remény” daganatos betegekért Alapítvány 6 6 45.052
Kátai Gábor Alapítvány 7 7 44.463
„Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 2 2 41.902
Gyermekeink mosolyáért Alapítvány 3 3 37.066
Karcagi Sportegyesület 1 1 27.582
Térségünkért Egyesület Karcag - Berekfürdő – 
Kunmadaras

1 1 24.589

Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának
Fejlesztésére létrehozott Alapítvány 4 4 23.076

Szentannai Sámuel Alapítvány 1 1 21.822
Műemlék Templomért Alapítvány 1 1 20.433
„Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” Alapítvány 1 1 14.055
Sport Élet Egészség Alapítvány 1 1 12.100
Bűnmegelőzési Alapítvány 3 3 10.338
PRO MUSICA Karcag 3 3 6.620
MKKSZ  Karcag Városi Munkahelyi Szervezete 2 2 6.419
Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 2 2 3.704
„SZAKI” 2000 Alapítvány 1 1 2.849
Nagykun Diáksport Egyesület 1 1 1.700
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezet Kg-i 
Egysége

1 1 1.435

Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány 1 1 682
Kiutalandó összeg/rendelkezések száma összesen (I.): 106 103 1.684.222
Karcagi Református Almamáter Alapítvány  1 1 1.243
Jogszabályi feltétel hiánya miatt ki nem utalt összeg/
vonatkozó rendelkezések száma összesen (II.): 1 1 1.243

Feldolgozás alatt álló rendelkező nyilatkozat (III.) 1 1 171.712
MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): 108 105 1.857.177

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

ADVENTI 
JÁTSZÓHÁZ

Szeretettel várunk 2011. 
december 16-án (pénte-

ken)  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 legkiseb-

beknek
 „Mesesarok” - közös 

mesélés és diafilmvetítés
16 órától az II. emeleten
 Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda óvónőinek 
kézműves foglalkozásai 
pl.

 Arcfestés (100,- Ft)
 Mézessütemény készíté-

se és díszítése
 „Mocorgó” - mozgásos 

játékok
 „Logisuli” - logikai játé-

kok
 a Déryné Kul-

turális Központ 
mazsorettjeinek és a 
Dalma Dance Club tán-
cosainak fellépése

A földszinten Babaruha 
börze

A belépés díjtalan!
A játszóház ideje alatt bü-

fé üzemel.
Fő támogatóink:
Karcag Városi Önkor-

mányzat
Gyermekeink Mosolyáért 

Alapítvány
Adószám: 18833881-1-16

Köszönet!

A Nagykun Horgász 
Egyesület köszönetet 
mond mindazoknak, akik 
az SZJA ill. az iparűzési 
adójuk 1%-ával támogat-
ták a horgászegyesületet. A 
befolyt összeget halasítás-
ra és a horgásztó területé-
nek villamosítására hasz-
náltuk fel. 

Kérjük 2012-ben is tá-
mogassák egyesületünket. 

Adószámunk: 19867335-
1-16

Kellemes karácsonyi ün-
nepeket és halakban gaz-
dag, boldog új évet kíván 
horgászainak és támoga-
tóinak a Nagykun Horgász 
Egyesület elnöksége. 

Vezetőség

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 2010 évben 
a SZJA 1 %-ának felajánlásából 19.394,- Ft-ban részesült, 
melyből a tárgyévben működésre (bankköltségre) 5.818,- 
Ft-ot használt fel. A fennmaradó összeg 2011. évben került 
felhasználásra 13.576,- Ft összegben cél szerinti tevékeny-
ségre – a Karcagi Birkafőző fesztiválon részt vevő testvérvá-
rosból érkező delegáció utazási költségére. 

Tisztelt Adózók! Köszönjük a felajánlást! Kérjük továbbra 
is támogassák az Alapítvány munkáját. 

„Karcag Testvérvárosaiért” 
Közalapítvány Kuratóriuma

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!
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Par la men ti Nap ló

Kinek fáj, ha széthull az eu-
ró övezet? Lehet-e ellenőrizni 
és javítani a nemzeti államok 
költségvetését, vagy túl önál-
ló marad mindenki? Érdeke-e 
Németországnak, hogy ma-
radjon a közös pénz, az euró, 
vagy már a bajor parasztgaz-
dák egymás között újra német 
márkában számolnak? Ezek-
nek a kérdéseknek is keretet 
adott a kormányfő hétfői par-
lamenti felszólalása. A vita hó-
napok óta folyik Európában és 
nálunk is. A múlt heti brüssze-
li csúcstalálkozó végre kerete-
ket és irányt adott ahhoz, hogy 
a válság mélységei helyett vég-
re a kitörés irányait keressük.

Természetesen ez újra elő-
hozta a régi félelmeket is. Biz-
tosat nehéz arra válaszolni, ho-
gyan maradhat meg az ország 
önállósága, ha fontos kérdése-
ket Brüsszelben hagynak jóvá? 
Túl sokáig voltunk egy korábbi 
szövetség alárendeltje ahhoz, 

hogy most gondolkodás nél-
kül igent mondjunk egy másik 
központ parancsára. Moszkva 
persze nem csak távoli központ 
volt, hanem katonai jelenlété-
vel is sakkban tartott bennün-
ket. A vasfüggöny leeresztése, a 
cenzúrázott hazai sajtó- és vé-
leményvilág kirekesztett ben-
nünket abból az európai folya-
matból, ami az Európai Unió 
megszületéséhez, kiterjedésé-
hez vezetett. Az oroszok 1991-
ben kivonultak, de kevés idő 
telt el ahhoz, hogy gyorsan el-
fogadjunk egy új központot a 
szabadságunk korlátozásával.

Van itt még egy bökkenő! 
Brüsszel úgy akarja az európai 
tagállamok életét szabályozni, 
hogy ezeknek az országoknak 
a fejlettsége, gazdasága még 
mindig sokban eltér egymás-
tól. Marshall segély nem volt, 
az EU a saját szempontjai sze-
rint osztja a fejlesztési pénze-
ket, így a magyar életszínvonal 

még mindig csak 65 % -a az 
uniós átlagának. Hogyan lesz 
ebből felzárkózás? Ha minden 
gazdasági keret azonos, (adó-
rendszer, költségvetés, szociális 
ellátás stb.), akkor a különbség 
nem csökken, hanem marad, 
rosszabb esetben nő.

Bölcs döntés volt, hogy Ma-
gyarország a hirtelen jött 
ajánlatra Brüsszelben nem 
mondott igent hasonlóan 
Svédországhoz és Csehország-
hoz. Parlamentáris demokrá-
cia vagyunk, ez pedig azt is je-
lenti, hogy eltérő politikai vé-
leményeknek lehetőséget te-
remtünk a vita lefolytatására, 
különösen, ha függetlensé-
günket érintő ügyről van szó. 
Hagyjunk erre időt, adjunk 
ennek teret! Komoly ország 
vagyunk, amely nem bólint az 
első csettintésre.

Márciusig van három hóna-
punk. Nem hajt a tatár.

Varga Mihály

Ez lesz az Európai Egyesült Államok?

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 17-18.  Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06 30/205-3260
December 24-25-26.  Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06 20/939-4650
December 31 - január 1. Dr. Domán György Ady E. u. 58. Tel.: 06 30/434-5950

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 Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium 14 tanulója 2 tanár kí-
séretében Bécsben járt de-
cember 9-én és 10-én.  Nagy 
izgalommal vártuk péntek reg-
gel a Corona nemzetközi gyors 
megérkezését a karcagi vasút-
állomásra, hogy időben a bu-
dapesti Keleti pályaudvarra ér-
kezhessünk, ahonnan 9 órakor 
indult tovább vonatunk a ki-
tűzött cél irányába. Tanulóink 
rendkívüli örömére a legmo-
dernebb technikai eszközök-
kel felszerelt Railjettel utazhat-
tunk, ami nagyon kényelmes 
volt. Pontosan nyomon követ-
hettük a kivetített térkép segít-
ségével, hogy éppen merre já-
runk, valamint milyen sebes-
séggel haladunk. 

Déli 12-kor megérkeztünk 
Bécsbe a Westbahnhofra. Mi-
után a szállást elfoglaltuk, vá-
rosnézésre indultunk. Elő-
ször a Stephansdomot tekin-
tettünk meg. Ezután igyekez-
tünk a Parlamentbe, mivel itt 
15:20-kor vártak bennünket, 
ezt az időpontot már itthonról 
gondosan egyeztettük. A leg-
nagyobb meglepetésünkre a 
Parlament bejáratánál felállí-
tott képernyőn nemcsak ez az 
időpont, hanem iskolánk neve 
is ki volt vetítve. Német nyel-
vű idegenvezető segítségével 
körülbelül hatvan perces sé-
tát tettünk ebben a csodálatos 

épületben, melyet a vezetőnk 
egy görög templomhoz hason-
lított, mivel tervezője, a dán 
származású Hansen élete nagy 
részét Görögországban töltöt-
te. Tanulóink követni tudták a 
német nyelvű szöveget, sőt volt 
olyan is, aki angolra fordította, 
mivel velünk tartott Christian 
Chorba, az angol anyanyelvű 
tanárunk is. 

Mire véget ért a parlamenti 
séta, besötétedett, és pillanatok 
alatt átérezhettük azt a han-
gulatot, amelyet az adventi vá-
sárok forgataga nyújtott. Elő-
ször a Museumquartier kör-
nyékén felállított standoknál 
nézelődtünk, majd átmentünk 
a Rathaushoz is, ahol az illa-
tok, a fények valamint az ízek 
harmóniája magával ragadott 
bennünket, ezért természete-
sen nem hagyhattuk ki, hogy 
megkóstoljuk a helyi speciali-
tásokat. 

Másnap korán indult a 
nap, hiszen kora reggel már a 
Schönbrunni kastélynál vol-
tunk. Kissé megijedtünk, mert 

az autóbuszok által ontott tö-
megeket látván úgy tűnt, hogy 
nem jutunk be a kastély terme-
ibe ezen a napon. De nem ad-
tuk föl és addig próbálkoz-
tunk, míg az egyik bejáratnál 
viszonylag rövid idő alatt sike-
rült belépőjegyet vennünk. A 
látvány lenyűgöző  volt. Bejár-
hattuk azokat a szobákat, ame-
lyekben Ferenc József és Sissi, 
valamint Mária Terézia és csa-
ládja élték mindennapjaikat. 
Egy kis idő a kert megtekinté-
sére is jutott. Terveztük még a 
Hunderwasser-Haus megláto-
gatását is, azonban az idő rö-
vidsége miatt ez már idei prog-
ramunkba nem fért bele, de 
megfogadtuk, hogy legköze-
lebb nem hagyjuk ki, ez lesz az 
első. 

Tiszta szívből elmondhatjuk, 
hogy igazán jól éreztük ma-
gunkat. Szeretnénk  köszönetet 
mondani iskolánk fenntartójá-
nak, hogy támogatta utunkat. 

Dr. Kovácsné Zágoni Szabó 
Csilla  és Zelenák Erika 

tanárnők

Advent BécsbenKARÁCSONYKOR VÁLTOZÁS 
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy 2011. december 26-

án, (Karácsony hétfő), hulladékszállítás nem lesz! Azo-
kon a városrészeken, ahol hétfői nap a hulladékszállítás 
napja, kedden történik majd a hulladékok elszállítása, ezért 
kérjük a Tisztelt érintetteket, hogy a keddi napon szíves-
kedjenek a kukáikat az utcára helyezni! Az ünnep utáni hé-
ten a megszokott rend szerint történik a szállítás.

Minden Tisztelt ügyfelünknek kellemes Karácsonyt, és 
eredményes boldog új évet kívánunk!

Köszönjük támogató együttműködésüket!

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
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Kunhalom Polgári Kör

Éves taggyűlés
A Kunhalom Polgári Kör de-

cember 12-én értékelte éves mun-
káját és gazdasági helyzetét, amit 
szabály szerint minden év végén 
megtesz. A hétfő délutánonként 
rendszeresen sorra kerülő össze-
jövetelei többnyire a Déryné Kul-
turális Központban kerültek sor-
ra, de a Városi Csokonai Könyv-
tárral is jó néhány közös rendez-
vénye volt. Mindezek részleteiről a 
Karcagi Hírmondóban megjelent 
ismertető cikkekből az újság olva-
sói folyamatosan értesülhettek.

A kör elnökének köszöntő sza-
vai után Dobos István titkár ösz-
szefoglaló beszámolója követ-
kezett immár 16. alkalommal. 
Taglalta a kijelölt feladatok tel-
jesítését, részletezte a gazdasá-
gi adatokat. Idén 27 alkalommal 
tartott a kör összejöveteleket át-
lagosan 22 fő jelenlétében. Fő-
ként önálló rendezvényeik vol-
tak, de közös programokon és a 
városi ünnepségeken is részt vet-
tek. Megállapítható, hogy a Kun-
halom Polgári Kör a város egyik 
legrégebbi, rendszeresen működő 
civil szervezete.

Felidézték a sok szép, maradan-
dó élményt nyújtó előadást, ame-
lyek széles skálán mozogtak, köz-
tük színes úti beszámolók Kíná-
tól Brazíliáig, irodalmi témájú-
ak, énekes-zenés bemutatkozások, 
életmódra vonatkozóak, történel-
mi, néprajzi tárgyúak és helyis-
meretet bővítők hangzottak el il-
lusztrációkkal, gondosan előkészí-
tett kivetített képekkel. Mindezek 
előadói, szereplői neves és megis-
merésre érdemes karcagi kötődé-
sű meghívottak voltak, akik ön-
zetlenségét pár köszönetképpen 
átadott könyvvel tudta a kör ho-
norálni.

Örömmel fogadták a szerve-

zők a különböző korosztályú és 
foglalkozású emberekből álló kö-
zönség érdeklődő megnyilvánu-
lásait, s a kör tagjain kívül az elő-
adók családtagjainak, ismerő-
seinek részvételét is. A Kunha-
lom Polgári Kör hasonlóképpen 
igyekszik folytatni tevékenységét 
a jövő évben is, s ehhez vezetősé-
ge az érdeklődők aktív közremű-
ködését is kéri: ötletekkel, a meg-
hívható előadókra való javasla-
tokkal, tagsága bővítésével. Meg-
jegyzendő, hogy az évi ötszáz 
forintos tagdíj jelképes összeg, 
mégis sokat jelent a kör működ-
tetése szempontjából. Köszönet 
illet minden támogató személyt 
és szervezetet, külön is kiemel-
ve Karcag Város Önkormányza-
tának lehetőségéhez mért segít-
ségét! Még így is, a szűkös anyagi 
helyzet miatt, a várt távolabbi ki-
rándulás jövőre marad.

A további tervek már bevált 
módszerekkel, hagyományokhoz 
kötődnek. Folytatódik a Körmen-
di Lajos alapító elnökhöz kapcso-
lódó megemlékezés, valamint egy 
diák jutalmazása kiemelkedő mű-
vészi teljesítményéért. Fontos cél-
ja a kör idősebb tagságának, hogy 
tapasztalatait, tiszteletre méltó tu-
dását átadhassa a fiatalabb kor-
osztálynak, akiknek jelenlétére – 
az őket érdeklő témáknál – feltét-
lenül számít, és természetesen to-
vábbra is várja őket előadói közé 
is!

A 2011-es utolsó összejövetelen 
részt vevők kellemes hangulatban, 
ünnepi asztal mellett és csodála-
tos zenés képsorok megtekintésé-
vel zárták programjukat. Minden-
kinek áldott, békés karácsonyt és 
sikeres, boldog új évet kíván a ve-
zetőség és a kör tagsága!

Dr. Varga Gyöngyi elnök

Húszéves a Kazah Köztársaság. Eb-
ből az alkalomból, a kazah nagykövet-
ség ünnepséget szervezett Budapesten, 
melyen megjelentek a diplomáciai kép-
viseletek vezetői, kormányzati és ön-
kormányzati képviselők, polgármeste-
rek, az üzleti és a tudományos közélet 
szereplői. Az eseményen átadták a Ka-
zah Köztársaság elnöke által alapított 
„Független Kazah Köztársaságért” ki-
tüntetést, melyet dr. Fazekas Sándor, 
vidékfejlesztési miniszter, Varga Mi-
hály, Miniszterelnökséget vezető ál-
lamtitkár, és Kovács Sándor, megyei 
közgyűlési elnök is megkapott. Az elis-
merésekhez ezúton is gratulálunk!

KARCAGI BORHÁZKARCAGI BORHÁZ
Termelői borok

Palackozott különlegességek 
az ország legjobb borászaitól

5300 Karcag, Deák krt. 77.
Tel.: 59/503-351, web: www.karcagiborhaz.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-12; 13-17
Szombat 8-12

- Épp ma voltunk viszont egy 
látogatáson a Jókai utcai ovi-
ban, ahol nagyon szépen fel-
újították a régi épületet. Emel-
lett teljes lendülettel dolgoznak 
a Táncsics körút 19. szám alat-
ti óvoda felújításán…

- Igen, bizonyos kettősség ta-
pasztalható, hiszen a feszített 
takarékosság mellett kiemel-
kedő beruházások folynak a 
városban. A két óvoda mellett 
említhetjük a fürdőfejlesztést, 
a kórházi rekonstrukció har-
madik ütemét vagy a régi sze-
méttelep küszöbön álló rekul-
tivációját. Ezentúl még apróbb 
beruházásokat is folynak. Vol-
tak olyan pályázatok is, amik-
ről le kellett mondanunk, mert 
erőn felüli követelmények elé 
állította volna a várost. Ilyenek 
például a Kossuth Lajos és At-
tila utcák felújítása, és ilyen a 
belváros rekonstrukciójára ko-
rábban elnyert pályázat is. In-
dulásukkor ezek a pályáza-
tok még nagyon kezdőnek bi-
zonyultak, de a megváltozott 
gazdasági helyzetben sajnos 
már le kellett róluk monda-
nunk. A feladat azonban, amit 
általuk elvégezni szándékoz-
tunk, nincsen elfeledve. 

- Ennyi munka és lemondás 
után, idézhetjük végre Adyt, 
hogy „Mostmár nagyon jó, / 
Mert nem lehet rosszabb”? Mit 
várhatunk a város 2012. évi 
költségvetésétől? 

- Azt sajnos még mindig 
nem mondhatjuk el, hogy túl 
vagyunk minden rosszon. 
Aki figyelemmel kíséri az or-
szágos – vagy a világpoliti-

kát az jól tudja, hogy Európá-
ban nagyon komoly gazdasá-
gi problémák vannak. Perc-
ről percre változik a helyzet 
és így nagyon nehéz tervez-
ni is. Én mindig a legrosszabb 
helyzetből indulok ki – és en-
nek megfelelően készítettük el 
a jövő évi költségvetési kon-
cepciót is, aminek a véglegesí-
téséhez azonban még sok in-
formációnk hiányzik, hiszen az 
országos költségvetés sem ké-
szült el. Ráadásul nagyon ko-
moly ágazati átalakítások zaj-
lanak az országban: a közneve-
lési törvény, az önkormányzati 
törvény, az egészségügyi tör-
vény változik, és ezek nagyban 
befolyásolják a mi jövőbeni el-
képzeléseinket. Sokféle szimu-
lációs rendszert felállítottunk – 
és ahogy mondtam – a legrosz-
szabból próbáltunk kiindulni. 
Egy biztos – a következő esz-
tendő sem lesz könnyebb, mint 
a 2011-es. Ez meggyőződé-
sem. Jövőre tehát legalább ek-
kora takarékosságra és odafi-
gyelésre lesz szükség. Nem kí-
vánunk új adókat bevezetni, 
de például egy „mérsékeltebb” 
rendezvénynaptárat állítunk 
össze. 

- A jövő évben / a jövő évtől a 
közigazgatás átszervezése vár-
ható. Ez hozhat-e új feladato-
kat, mondjuk új központi szere-
pet a városnak? 

- Karcag, mint a térség veze-
tő települése megérdemli azt, 
hogy járási székhely legyen – 
és biztos, hogy az is lesz. Azt 
hiszem, hogy a járási székhely 
státusz új feladatokat is jelent. 

- Az már biztos, hogy janu-
ártól a tűzoltóság lesz állami 

intézmény, majd az egészség-
ügy, valamint az iskolák kerül-
nek állami fenntartásba. Ho-
gyan alakulhatnak ezek mellett 
az önkormányzat feladatai? Mi 
az, ami marad? 

- Valóban ezek a tervek, de 
mindezt nem egyszerre való-
sítják meg. A tűzoltóság már 
most, január 1-től, az iskolák 
pedig 2013. január 1-től kerül-
nek állami irányítás alá és át-
került az egészségügy is – ki-
véve az alapellátást. Feladat 
ezek nélkül is lesz bőséggel, 
már csak azért is, mert a meg-
maradt feladatokat magasabb 
színvonalon kell tovább vin-
niük az önkormányzatok-
nak. Másrészt pedig az állami 
fennhatóság alá kerülő ágaza-
tok nyilván nem fognak távoz-
ni a város életéből. Meggyőző-
désem, hogy sikerrel vesszük 
majd az akadályokat. Most így 
év végén szeretném megkö-
szönni városunk polgárainak, 
munkatársaimnak, az intézmé-
nyek dolgozóinak, hogy átérez-
ték, megértették a település ne-
hézségeit. Én minden nehéz-
ség ellenére azt mondom, hogy 
ez egy sikeres év volt, a terveket 
sikerült megvalósítani. Abban 
pedig a környezetemben dolgo-
zókat, és egyáltalán a kun em-
berek mentalitását ismerve biz-
tos vagyok, hogy a következő 
esztendőben sem fogjuk meg-
adni magunkat, és nem me-
gyünk feltartott kézzel az ese-
mények elé. Szívósan dolgo-
zunk tovább a városért. Kívá-
nok mindenkinek szerencsés, 
egészségben, boldogságban 
megért 2012-es esztendőt. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szívósan dolgozunk tovább a városért

A Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál megtérésének 
ünnepe alkalmából Kalandra fel! címmel rajzpályázatot hirdet 
nagycsoportos óvodások és általános iskolások részére. A gyer-
mekektől olyan alkotásokat várunk, amelyek valós vagy elkép-
zelt kalandjaikat ábrázolják. A pályázatokat független szakmai 
zsűri 5 kategóriában (nagycsoport, 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztály) 
értékeli.

A pályázatok beadásának határideje: 2012. január 16.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a nyerteseknek személyre 
szóló meghívót küldünk. Az alkotások elkészítésének feltétele-
iről bővebb tájékoztatást az óvodákban, az általános iskolák-
ban, valamint a marista iskolában lehet kérni.
Az alkotáshoz jó kedvet kívánunk!

Szent Pál Marista Általános Iskola

Kalandra fel!
Illusztrációs rajzpályázat gyerekeknek
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Néhány éve még jó kis édesség-
bolt, a karácsonyi faluban pe-
dig önálló stand propagálta az 
Akácos utcai marcipánüzem 
termékeit. Mostanra a bolt be-
zárt, de az üzem a korábbi sok-
színűségben és mennyiségben 
gyártja tovább a világhíres fi-
gurákat, Frédit és Bénit, Ma-
lackát, Micimackót és a többi-
eket. Termékeik keresettek, és 
az üzem, ez a csendben dolgo-
zó édességforrás ma már a vá-
ros egyik legjelentősebb fog-
lalkoztatója. Csombordi Piros-
ka vezetővel még Mikulás előtt 
beszélgettünk. 

- Az üzem a Szamos Marci-
pán Kft. tulajdonában van. Az 
első perctől kezdve marcipán-
figurák készítésével foglalko-
zunk. 

- Vagyis egy patinás cég 
munkatársai.

- Így van. A Szamos Marci-
pánt 1935-ben Szamos Mátyás 
cukrász és felesége, Margit né-
ni alapították. Jelenleg már a 
gyerekeik illetve az unokái vi-
szik tovább a vállalkozást. A 
központ Pilisvörösváron van, 
de természetesen állandó kap-
csolatban vagyunk. Ha meg-
kapjuk az új munkát lejön a 
kooperátor. Ő és a mi csoport-
vezetőink és a minőségi ellen-
őr választják ki az adott mun-
kára alkalmas dolgozókat. Az-
tán jön a betanítás. Öt nap 
alatt általában bármely figu-
ra elkészítése megtanulható. 
Amikor ez megtörtént elkez-
dődik a gyártás. 

- A súlypontokat a nagyobb 
ünnepek jelentik? 

- Igen, nálunk is vannak 
szezonális időszakok és van-
nak – igaz nem túl gyakran 
– csendesebb idők is. A na-
gyobb tételeket húsvétra, Va-
lentin Napra, Anyák Napjá-

ra, Halloweenre, Mikulásra 
és karácsonyra készítjük. Az 
ilyen nagyobb ünnepek előtt 
két-három hónappal kezdjük 
készíteni az arra szánt kollek-
ciót, amit határidőre kell le-
gyártanunk. Ha nincsen ün-
nep, akkor a hazai piacra ter-
melünk, de ez mindössze a 
termékeink 5%-át jelenti. Egy 
nagy üzletlánc kizárólagos be-
szállítói vagyunk, vagyis az itt 

készült édesség 95%-a export-
ra megy. Jelen pillanatban mi 
gyártjuk a Szamos Marcipán 
marcipánfiguráinak 90%-át - 
méretben a 15 grammostól a 
60 gramm súlyúakig. 

- Sokféle termékük van, 
hiszen a műhelyekben tu-
catnyi vagy talán több fi-
gurát láttam. 

- Most fejezzük be a 
karácsonyi és az újévi 
széria végét, és mivel jö-
vőre gyorsan itt lesz a 
húsvét, egy részlegünk a 
húsvéti gyártmányok ké-

szítését is megkezdte. Csak 
megemlítem, hogy például a 
Mikulásból kb. 400 ezret ké-
szítettünk ebben a szezonban. 

- Évente hány darab figura 
készül az üzemben?

- Pontosan nem tudnám 
megmondani. Milliós nagy-
ságrendről van szó. Kizáró-
lagos gyártói vagyunk a Walt 
Disney és a Flinstones figu-
ráknak. Az üzletlánc révén, 

amelynek a beszállítói va-
gyunk, a Karcagon készült fi-
gurák a világ nagyon sok or-
szágában forgalomba kerül-
nek. 

- Ezt a hatalmas mennyisé-
get hányan készítik? 

- A miénk megváltozott 
munkaképességűeket foglal-
koztató üzem, ami azt jelenti, 
hogy leszázalékolt emberek-
nek adunk munkát. A jelenle-
gi 76 dolgozónkból talán 10 fő 
nincs leszázalékolva. A többi-
ek valamennyien megválto-
zott munkaképességű munka-
társak. 

- Ha jól sejtem a legnagyobb 
foglalkoztatók közé tartoznak. 

- Így van. Ezt a létszámot 
szezon-időszakban 15-20 fő-
vel, ilyenkor visszajáró dolgo-
zókkal szoktunk fejleszteni. 
Dolgozik még nálunk a Sza-
mos marcipánnak egy alvál-
lalkozója is 26 fővel. Csúcs-
időben tehát száznál is többen 
kapnak munkát az üzemben. 

- Önök is megünneplik a ka-
rácsonyt? 

- Természetesen. Amúgy is 
jó lesz pár napot pihenni, hi-
szen nagyon sokat dolgoz-
tunk az idén és nagyon jó évet 
zárunk. A szezont és az évet 
is zárjuk azzal az üzemi ösz-
szejövetellel, amikor vacsorát 
rendezünk. Lejönnek a Sza-
mos Marcipán tulajdonosai és 
ajándékok átadására is sor ke-
rül. 

- Szép karácsonyt és boldog 
új évet kívánunk mi is!     

Elek György

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató-
ról a nyár elején azt hallottuk 
utoljára, hogy Törökországban 
járt – ezúttal nem kutató úton 
volt, hanem egy ismeretterjesz-
tő film forgatásán vett részt. 
Néhány hete viszont ismét a tö-
rök fővárosba utazott – ezúttal 
az egyetemre, előadást tartani. 

- Az Ankarai Egyetem 
Hungarológiai Tanszéke 75 
éves az idén, ebből az alka-
lomból rendeztek egy impo-
záns nemzetközi konferen-
ciát, amelyre én is meghívást 
kaptam. Annak idején az an-
karai magyar tanszék Kemál 
Atatürk (aki köztudomásúan 
kedvelte a magyarokat) sze-
mélyes utasítására szervező-
dött meg. A tanszék első ve-
zetője, meghívott professzo-
ra 1942-ig Rásonyi László volt, 
aki megalapozta az azóta is jól 
működő török-magyar kap-
csolatokat. Igen jó nevű ez a 
tanszék, eleven kapcsolat fű-
zi a méltán európai hírű ha-
zai egyetemeink török nyelvet 
is oktató tanszékeihez. 

- Kik képviselték a magyar-
országi turkológiát?

- Most a 75 éves jubileum 
tiszteletére szervezett konfe-
rencián 11 szekcióban 
negyven nyelvész, ré-
gész, történész tartott 
előadást. Néprajzkuta-
tóként egyedül voltam, 
s Török hatás a magyar 
nép díszítőművészetben 
címmel tartottam elő-
adást, török nyelven ter-
mészetesen, hiszen a 
konferencia nyelve ez 
volt a magyar mellett. 
Magyarországról Dá-
vid Géza, Ivanics Má-
ria, Zaicz Gábor, Visy 
Zsolt, Fodor Pál, Ha-
zai György professzorok 
mellett Csáki Éva, Sipos 
János, Tasnádi Edit, Su-
dár Balázs, Kertész Ró-
bert, Kincses Nagy Éva 
tartott előadást. Szol-
nokot dr. Kertész Ró-
bert régész kollegámmal ket-
ten képviseltük.

- A török-magyar kutatások 

már régen megkezdődtek. Ma-
gyarországról számos neves tu-
dóst sorolhatunk fel...

- Nagyon megható volt szá-

momra, hogy minden szek-
ciót egy-egy már elhunyt, je-
les tudós emlékének ajánlot-

tak. Volt Ligeti Lajos, Németh 
Gyula, Mándoky Kongur Ist-
ván, Fekete Lajos, Eckman Já-
nos, Rásonyi László, Gombocz 
Zoltán és Halasi Kun Tibor 
szekció, de természetesen Há-
mit Zübeyir Kosay, Hasan 

Eren, Serif Bastav em-
lékének szentelt ülés is, 
ahol az ő kutatásaik-
kal kapcsolatos előadá-
sok hangzottak el, fiatal 
kutatóktól. Nagyon ele-
gáns, emelkedett han-
gulatú konferencia volt, 
igazi mérföldköve a két 
kultúra találkozásának. 
A konferenciát figye-
lemmel kísérte az otta-
ni magyar nagykövetség 
is, nagyon kellemes ta-
lálkozás volt a nagykö-
veti rezidencián Szabó 
István nagykövet úrral 
és Kicsi Valéria első tit-
kárral.

- Mik a konferencia 
tanulságai egy szakem-
ber, vagyis egy előadó 
szemszögéből? 

- Ami plusz élményt ad-
hat egy ilyen konferencián az, 
hogy más szemszögből ka-

punk betekintést a kultúrába. 
Minden kutató a maga terü-
letét tartja a legfontosabbnak, 
természetesen és ilyenkor ke-
rekedik ki a szemünk, ha va-
laki előáll egy egészen más és 
érdekes témával. Nekem na-
gyon nagy meglepetés volt, 
hogy a Mándoky Kongur Ist-
vánról elnevezett ülésszakon 
a magyarországi besenyők-
ről, az Abádszalók határában 
lévő Domuzoba határrészről 
hallottam Erdal Coban kolle-
gától, vagy éppen a kun nyelv 
magyarországi emlékeinek 
kutatásáról, a karcagi szár-
mazású turkológus, Mándoky 
Kongur István munkásságá-
ról. Nagyon különleges él-
mény volt, Filiz Kilic kollega-
nőt hallgatni, kitűnő előadást 
tartott a magyarországi ku-
nokról és nyelvemlékeikről. 
Mivel csak megidézte a legna-
gyobb (legösszefüggőbb szö-
vegemlékünket), a Kun Mi-
atyánkot, a hallgatóság nagy 
megilletődésére elmondtam 
kun nyelven… Különleges él-
mény volt mindnyájunknak.

Elek György

Törökországi konferencia

Ünnepi édesség KarcagrólÉlő betlehemes 
kiállítás

A Szent Pál Marista Ál-
talános Iskola nevelői és 
diákjai szeretettel meg-
hívnak minden kedves 
gyermeket és felnőttet a 
marista iskolában 2011. 
december 20-án 10 óra-
kor megnyíló élő betlehe-
mes kiállításukra. Az élő-
képekben a Jézus születé-
séhez kapcsolódó evangé-
liumi jeleneteket elevenítik 
meg a gyermekek.

Látogatóinknak kis cse-
megével és meleg teával 
kedveskedünk.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk.

A marista iskola nevelői 
és diákjai

Meghívó
Szeretettel várjuk Önt és 

kedves családját 2011. de-
cember 18-án fél 9 órára 
a Szent István templomba 
adventi gyertyagyújtással 
és hangversennyel egybe-
kötött szentmisére.

Az adventi hangu-
lat megteremtésében köz-
reműködnek a Szent Pál 
Marista Általános Iskola 
tanulói, valamint az iskola 
tantestületének kórusa.

Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel vár a 
marista iskola pasztorális 
bizottsága
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Januárban a karcagi belvízvédelmi szakaszon 10 ezer hektárt 
borított belvíz. 

Január 14-én dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter karcagi vállalkozók előtt ismertet-
te az Új Széchenyi Terv vidékfejlesztésre és agráriumra vonatkozó részeit.

Január 21-én átadták a 
Györffy István Nagykun 
Múzeum felújított épüle-
tét, ahol február elején dr. 
Habil Örsi Julianna élet-
művét bemutató kiállí-
tás nyílt.

Télbúcsúztató fel-
vonulással lep-

ték meg a várost a 
Szent Pál Marista 

Általános Isko-
la tanulói február 

végén.

Március 8-án a Nő-
nap alkalmából egy 
szál virággal köszön-
tötték a hölgyeket a 
közlekedésrendészeti
alosztály munkatár-
sai.

Február 28-ig tartó próbaüzemmel nyitott a Nagykun Látoga-
tóközpont.

Dr. Fazekas Sándor miniszter Karcagon jelentette be az ország 
nyilvánosságának a tíz évre szóló vidékstratégia elkészültét.

Nagy siker volt 
a pingpongozók 

Csokai István Emlékversenye.
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Sikeres volt a György-napi sokadalom és benne a 
II. Ferdinándsütő verseny.

Május végén, szokás szerint, jött a motorosfutam, amelynek eredményeként 770 ezer forinttal 
gyarapodott a Gyermeképség Alapítvány.

A tanév végén hetvennyolc, a tantárgyak és a szakmák versenyén jól szereplő karcagi diákot 
(és felkészítőiket) köszöntöttek a Városháza dísztermében.

Június végén elérkezett a XIII. Birkafőző Fesztivál.

A Holocaust áldozataira emlékeztek a zsinagógá-
ban július 10-én. 

Október 7-én Rózsa Sándor vette át 
az „Év Tisza-tavi Jegyzője” elismerést. 

Nagyszabású rendezvények helyszíne volt a város 
az Államalapítás ünnepén.

Az alternatív növények, köztük a köles termeszté-
séről rendeztek tanácskozást a Kutató Intézetben 

szeptember 15-én

Október végén Szócska Miklós államtitkár tartott 
konzultációt az egészségügy átalakításáról. 

November 18-án 
letették az új fürdő 
alapkövét. Az építke-
zés 2012 októberében 
fejeződik be.

December 6-án megkez-
dődtek a Kátai Program 

kivitelezési munkái. A 
fejlesztés során, többek 
között a diagnosztikai 

részlegek, a röntgen és a 
labor is megújulnak.
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„Tégy minden jót, amit megtehetsz!”

„Karácsony készül emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok fel lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 
hogy emberek lehessetek!” 

/Vass Albert/

Az összeállítást készítette: 
Pánti Ildikó

A 8. sz. választókerület 
önkormányzati képviselője

Igazi ünnepi díszbe öltözött a Széchenyi 
sugárúti bölcsőde. A Kistérségi Társulás által 
pályázaton nyert támogatás lehetőséget nyúj-
tott az épület megújulására. A felújítás kere-
tében sor került a tetőfelújításra, a nyílászá-
rók cseréjére, homlokzatszigetelési munká-

ra, festésre, mázolásra mintegy 9.231.250,- Ft 
összegben. Így igazi öröm az ünnepi készülő-
dés a szépen felújított épületben. A csoport-
szobák derűsek, hangulatosak, kellemes, szép 
környezet várja a kis gondozottakat, mint 
ahogyan erről a felvételek is tanúskodnak.

„ Itt van a szép, 
víg karácsony, 
élünk dión, 
friss kalácson: 
mennyi finom 
csemege! 
Kicsi szíved 
remeg-e? 

/Dsida Jenő: 
Itt van a szép 

karácsony/

„A házakban mindenhol kalács illatozzon, 
Karácsonyfák alatt gyertyaláng ragyogjon. 
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet, 
Hozzon a Karácsony békét és örömet.” 

/Ismeretlen szerző/ 

A Györffy István Nagykun 
Múzeum gyűjteményében talál-
ható két festmény, amely az egy-
kori császári és királyi katona-
orvost Menzler Fülöpöt és fele-
ségét ábrázolja. A XIX. század 
elején készült műalkotásokat 
1985-ben dr. Nemecz Vilmosné 
Nyitrai Berta ajándékozta mú-
zeumunk gyűjteményének. Az 
évek, évtizedek, sőt évszáza-
dok viszontagságai, hányattatá-
sai nyomot hagytak a két fest-
ményen, így azok meglehetősen 
rossz állapotba kerültek, s alig 
lehetett észrevenni szépségü-
ket. Ebben az esztendőben – pá-
lyázati tevékenységünk eredmé-
nyeként – azonban alkalmunk 
nyílt mindkettő felújítására res-
tauráltatására. A számos mun-
kaórát igénylő munkát Jébert 
Katalin festőrestaurátor művész 
végezte. Az ő keze munkájá-
nak eredményeként ma már is-
mét eredeti szépségükben tárul 
elénk a két portré.

Ki is volt Menzler Fülöp? So-
kat ugyan nem tudunk róla, de 
kérdésünkre a választ Szente-
si Tóth Kálmán 1940-ben meg-
jelent „Történelmi emlékek a 
Jászkunság és Karcag múlt-
jából” című munkájában ol-
vashatjuk. Menzler Fülöp ifj. 
Szikszai Dániel 1804-ben be-

következett halálát követően 
1806-ban került a városba. Az 
1806. május 5-i tanácsi jegyző-
könyv szerint a „Hohenzollern 
Regiment” főhadnagy kirurgu-
saként jelentkezett a városi or-
vosi állásra. „A tanács Menzlert 
meghívta és javadalmát meg-
szabta a következőképpen: kész-
pénz 85 rénes forint, 20 kila bú-
za, (20 kila búza 36 kgr.) 20 kila 
árpa, 2 öl fa, 2 szekér fűtő (való-
színűleg nádcsörmő) és egy hiz-
lalnivaló sertés. A tanácsi hatá-
rozat megjegyzi, hogy az orvo-
si fizetést azért emelte fel, mert 
a Conventio mindenfelé emel-
kedik és mert Menzlerben igen 
kiváló személyt talált a tanács, 
hogy kár volna veszni.” – írja 
Szentesi Tóth Kálmán. Menzler 

1817-ben himlő ellen oltotta 
az iskolás gyerekeket, emellett 
nagy gondot fordított az iskolai 
egészségügy javítására is. 

Menzler Fülöpné nemcsak 
mint az orvos felesége volt is-
meretes Karcagon, hanem segí-
tette is a munkáját. A férje segít-
ségére volt a különböző gyógy-
füvekből összeállított gyógyteák 
készítésében. 

Menzler Fülöp és felesége 
Karcagon hunyt el, s a római 
katolikus temetőben helyezték 
őket örök nyugovóra. Menzler 
Fülöpöt az 1831-ben lezajlott 
kolerajárványt követően 1832-
ben Lenk Adolf váltotta a városi 
orvos hivatalában.

Dr. Nagy Molnár Miklós
múzeumigazgató

Menzler Fülöp és feleségének portréja Karácsonyi illatfelhőt 
a lakásba! 

Ennek a gyertyatartónak a feldíszítése nem kerül sokba, 
és hangulatos fényt áraszt, sőt illatossá is teszi a szobát. 

A hozzáva-
lók egytől egyig 
me g t a l á l h atók 
szinte minden 
háztartásban. Az 
illatok kiválasz-
tásához használ-
juk fantázián-
kat. A gyertyát én 
méhviaszból ké-
szítettem, mely-
hez szárított cit-
rom, narancs és 
a l ma k a r i k á k at 
tűztem. Díszítet-
tem még fahéj-
rúddal, csillag-
ánizzsal, szegfű-
szeggel. 

Az illatos fü-
zérhez is hason-
ló alapanyagokat 
használtam. A 
meghitt készülő-
déshez hozzátar-
tozhat akár egy 
forró puncs vagy 
forralt bor elkortyolgatása is. 

Békés, szeretetteli együttlétet és boldog perceket kívánok 
az alkotáshoz! 

Nyíriné Kátai Katalin
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Az elmúlt évek során több 
magyar színház és színkör 
is programjára tűzte Tom 
Stoppard Rosencrantz és 
Guildenstern halott című da-
rabját. Az 1966-ban megje-
lent Hamlet-parafrázis az ős-
bemutatótól kezdve népszerű 
volt színházi körökben, azon-
ban a dráma- és forgatókönyv 
író Stoppard 1990-ben film-
re is vitte a darabot. Ráadásul 
olyan parádés szereposztás-
sal, amelyben a két főszerepet 
az azóta legendássá vált Gary 
Oldmen és Tim Roth alakítja, 
de még a mellékszereplők kö-
zött is olyan nevek szerepel-
nek, mint Richard Dreyfuss 
vagy Ian Glen.

Na de a szereposztással 
rögtön témánál is vagyunk, 
ugyanis ebben a történetben 
nem Hamlet, Claudius vagy 
épp Gertrúd áll a középpont-
ban, hanem pont az erede-
ti darabban elhanyagolható-
nak mondható mellékszerep-
lők. Lényegében az egész drá-
ma végigvonul a filmen, csak 
épp a háttérben, Hamlet két jó 
barátjának szemszögéből néz-
ve, akiket a király azért rendel 
Helsingőrbe, hogy megfigyel-
jék a királyfit, és megtudják 
búskomorságának okát. A két 
cimbora lelkesen bele is vág 
a feladatba, de komoly ered-
ményt nem tudnak felmutat-
ni. Ők is inkább Hamlet be-
tegségében hisznek, pedig a 

palotába hívott színtársulat 
vezetője (Richard Dreyfuss) 
többször is sugalmazza felé-
jük, hogy itt bizony a beteg-
ségnél komolyabb dolgok mű-
ködnek a háttérben. Sőt azt is 
nyilvánvalóan tudtukra adja, 
hogy semmi esélyük befolyá-
solni az eseményeket, épp el-
lenkezőleg, maguk is a törté-
nések áldozatai lesznek.

Rosencrantz és Guildenstern 
alapvetően két jópofa figura 
lenne, de túlzott szolgálatkész-
ségük és az ezzel párosult na-
ivságuk, vagy talán korlátolt-
ságuk eleve a vesztükbe taszít-
ja őket. A film egyébként ha-
talmas gegek sorozata, parádés 
alakításokkal és rendkívül ere-
deti, színházból kölcsönvett öt-
letekkel tarkítva. Egy alkalom-
mal például Dreyfuss-ék pár 

percben a Shakespeare -féle 
eredeti darabot is eljátsszák 
benne elejétől végig, de olyan 
zseniálisan, hogy azt a jelenetet 
többször is érdemes megnéz-
ni. Ez a film két évtized után is 
hatásos, és kifejezetten szóra-
koztató, érdemes megnézni.

Stoppard egyébkén szá-
mos nagy sikerű színházi da-
rab és filmalkotás írója. Az ő 

nevéhez fűződik például az 
1998-as Szerelmes Shakes-
peare, vagy a 2001-ben készült 
Enigma című film is, de az 
1993-ban íródott Árkádia cí-
mű színjátékát – cselekményé-
nek egyik szála a káoszelmélet 
köré épül – hazánkban is so-
káig játszották, a New York-i 
Broadway-an pedig a mai na-
pig sikerrel állítják színpadra.

Cselényi Csaba

Egy kissé bajban vagyok, 
amikor Johnny Cash-t kell 
bemutatnom. Mégpedig azért, 
mert aki eleve rajongója a ze-
nész életművének, annak sok 
újat nem tudok mondani, aki 
viszont egyáltalán nem ismeri, 
annak hosszú évek kellenének 
a teljes életmű megismerésé-
hez – még ha tele is írnám vele 
az újság összes oldalát. Ezzel 
természetesen meg sem pró-
bálkozom.

Ennek ellenére egészen biz-
tos vagyok abban, hogy ren-
geteg olyan ember hallotta 
már a dalait, aki még a nevé-
vel sem találkozott sehol. Ez 
úgy lehetséges, hogy számta-
lan új keletű és ma már klasz-
szikusnak számító filmben 
is felhasználták a szerzemé-
nyeit. Hogy mást ne mond-
jak, mindjárt ott van a Ring 
of Fire, amely nem csak fil-
mekben csendül fel, de meg-
számlálhatatlan feldolgozá-
sa is napvilágot látott már, de 
ilyen még a legendás I Walk 
the Line, a Folsom Prison 
Blues, vagy az I Won’t Back 
Down is. Ráadásul nemcsak 
a dalai szerepeltek különbö-
ző filmekben, hanem ő maga 

is többször feltűnt a filmvász-
non. Nemrég például az Észak 
és dél című történelmi sorozat 
néhány epizódjában lehetett 
látni, és talán vannak olya-
nok, akik emlékeznek, hogy 
a nyolcvanas években játszott 
népszerű Columbo egyik epi-
zódjában is felbukkant.

De ahogy fentebb jeleztem 
nem az életmű be-
mutatása a célom, 
hanem annak egy 
bizonyos szaka-
száról írok, amely 
Cash egyik igen 
különleges és ak-
tív korszaka volt. 
Hogy ezt a perió-
dust még jobban 
megértsük, tudni 
kell, hogy Cash egy 
olyan időszakban 
kezdte a pályafutá-
sát, amikor a zené-
szek leginkább má-
sok ismert szerze-
ményeit adták elő különböző 
klubok színpadjain. Ezek kö-
zött voltak aztán ismert zene-
szerzők darabjai, és voltak is-
meretlen szerzőktől szárma-
zó népzenék, blues-, country 
dalok, vagy gospelek. Az öt-

venes években egy ideig töb-
bek között ezt csinálta Muddy 
Waters, Howling Wolf, Elvis 
Presley és Johnny Cash is. 
(Csak később kezdtek saját da-
lokat lemezre venni.)

Több évtizedes pályafu-
tás és több tucat lemez után 
Cash 1994-ben Rick Ru-
bin csúcsproducer társaságá-

ban belefogott az úgyneve-
zett American Recordings so-
rozatba, amikor a saját dalok 
mellett az adott időszak fia-
tal, kortárs zenészeinek, zene-
karainak egy-egy szerzemé-
nyét is rögzítette. Ezek között 

van például Neil Diamond, 
Sheryl Crow, a Depeche Mode, 
a Soundgarden, a Nine Inch 
Nails, és még sokan mások. 
A kiválasztott tételeket rend-
szerint teljesen áthangszerel-
te, lelágyította, vagy épp kemé-
nyebben játszotta fel. Itt tehát 
nem egyszerű feldolgozásokról 
van szó, hanem arról, hogy az 
öregnek megvolt az a képessé-
ge, hogy belebújjon a kiválasz-
tott előadó bőrébe, magáévá te-

gye a dalok monda-
nivalóját, és a lehe-
tő leghitelesebben 
adja elő azokat. A 
legtöbb ezek kö-
zül meglehetősen 
drámai hangvéte-
lű, ami nem megle-
pő, hiszen a mélyen 
hívő Johnny Cash 
egész életében az el-
tévedt, elesett, ül-
dözött emberekhez 
szólt. Volt időszak, 
amikor az életvitel-
ének következtében 
maga is eltévedtnek, 

üldözöttnek számított.
Ezekkel a felvételekkel ha-

talmas tiszteletnek örven-
dett azáltal, hogy ő is meg-
tisztelte az ifjabbakat figyel-
mével és dalaik feldolgozá-
sával. Az American felvételei 

1994–2003 között zajlottak, 
hat lemez került kiadásra – 
ebből kettő a halála után. A 
legmélyebb érzelmeket talán 
az American IV: The Man 
Comes Around vonultatja fel. 
Már a címadó dal is szokatla-
nul egyszerű és kemény, aztán 
felcsendül a Nine Inch Nails 
Hurt című dala, ami talán a 
legeltaláltabb feldolgozás, egy-
szerűen gyönyörű. És hát nem 
utolsó sorban ezen az albu-
mon hallható még a Depeche 
Mode Personal Jesus című 
opusa, amit mondanom sem 
kell szintén zseniálisan oldott 
meg. A korábbi felvételek kö-
zül még kiemelkedőnek szá-
mít a sorozat második leme-
zén megjelent Soundgarden 
Rusty Cage feldolgozása is, 
ami viszont a legkeményebb 
ilyen jellegű tételnek számít. 
Ezt is érdemes meghallgatni.

A gospel zene területéről ér-
kezett Johnny Cash legalább 
akkora ikonja a huszadik szá-
zad második felének, mint 
Elvis, James Dean, vagy Jimi 
Hendrix, viszont mindig ko-
molyabb, magasztosabb mó-
don adta elő művészetét. Az 
American sorozat méltó befe-
jezése életművének – érdemes 
vele megismerkedni.

Cselényi Csaba

December 10-én (szomba-
ton) reggel a Pipás zenekar és 
Gyönyörű Zsigmond zenés és 
énekes felvezetése után ifj. Hu-
bai Imre megnyitotta a disznó-
vágók küzdelmét, s hamarosan 
felhangzottak a visítások. Azu-
tán már hosszabb ideig csak a 
serény munkában lévő csapatok 
meg a bámészkodók csoportjai 
töltötték meg a sátorok által ha-
tárolt területet. 

A szúrást, perzselést, bon-
tást figyelő és fényképező, for-
ralt bort vagy egyéb lélekmele-
gítőt hörpölő bámészkodók kö-
zött fedeztem fel Varga Mihály 
államtitkárt. 

- Önnek vannak korábbi em-
lékei a disznótorokról?

- Hogyne. Gyermekkorom-
ból. A nagyszülők telente rend-
szeresen vágtak disznót és 
olyankor édesapámékkal min-
dig mentünk segíteni. Viszont 
megmondom őszintén, akkor 
nem nagyon kedveltem, mert 
korán kellett kelni, sivalkodott 
a disznó, büdös volt... Szóval 
nem nagyon szerettem. De az-
tán ahogy érik mindenki, én is 
rájöttem, hogy ennek nagyon 
sok szépsége van. Most azért 
is jöttem korán reggel, hogy a 
kezdetektől itt legyek.

- A családot is hozta?
- Csak szólóban vagyok. 

Azért tanulságos lenne a mai 
gyerekeknek megnézni egy 

ilyen disznótoros alkalmat, 
mert azzal, hogy a világ a nagy-
üzemi tartásra állt át, az ilyen 
események illetve az ezekhez 
tartozó tudás kezdenek eltűnni. 
Egy mai gyerek tehát minden 
bizonnyal csodálkozva nézi, 
hogyan kell egy disznót leszúr-
ni, megperzselni, feldarabolni. 
Ezekkel meg kellene ismerked-
niük a gyerekeknek is. És hát 
valóban, ide családok is kijöhet-
nek és a gyerek is megláthatja 
mi tartozik egy disznótorba.

A Zsolnay Gábor és Holda 
József mesterszakácsok vezet-
te harmincfős zsűri sötétedés-
re hozta meg a végeredményt. 
A disznótor lebonyolítása és a 
disznótoros ételek kategóriában 
első lett (mint tavaly) – Karcagi 
Nagykun Vadásztársaság csa-
pata, a második helyet Berek-
fürdő csapata (Bartha  Anikó 
és barátai) szerezték meg, a har-
madik helyen a Biohotel Nim-
ród csapata végzett. 

A pálinkák versenyében a ne-
vezett italok 50%-át díjazta a 
zsűri. 

Aranyérmes minősítést 
Czeller Gábor, Lévai Pál, dr. 
Farkas Béla, Hovanecz Sza-
bolcs, Rózsa Imre, Lippai Dé-
nes, ifj. Hubai Imre és Mészá-
ros Lajos, Szőlősi Csaba, Balogh 
István, Kurucz Zsolt,  Gönczi 
Károly, Szimeonov Ilián és 
Dúzs Imre vehettek át a dr. Fa-
zekas Sándor minisztertől. 

Elek György

II. Szent Miklós napi disznótoros és 
házipálinka verseny

Folytatás az 1. oldalról

Hamlet a Hamletben

Amikor az ember eljön
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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!

A Városi Sportcsarnok 
adott otthont a hétvégén a 
II. ExtractumPharma Kár-
pát Kupa Nemzetközi Ifjú-
sági Labdarúgó torna küz-
delmeinek. A torna célja a 
sport támogatásán túl a Kár-
pát medencei magyarság 
kapcsolatainak ápolása el-
mélyítése. Fő támogatója az 
ExtractumPharma Gyógy-
szergyártó, Forgalmazó és 
Szaktanácsadó Zrt., mely a 
torna szinte teljes költségve-
tését vállalta. A kétnapos küz-
delem fővédnökségét pedig 
karcagi politikusok - dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejleszté-
si miniszter, Varga Mihály ál-
lamtitkár és Kovács Sándor, a 
JNSZ megyei közgyűlés elnö-
ke vállalták, a torna házigaz-
dája Dobos László polgármes-
ter volt. 

A 2011. évi tornára hat csa-
pat nevezett. Az „A” csoport 
résztvevői Karcag, Zenta (Vaj-
daság), Székelyudvarhely (Er-
dély), a B. csapat résztvevői I. 
Sepsiszentgyörgy (Erdély), II. 
Szepsi (Felvidék) és Kiskun-
halas együttese voltak. 

A szombati megnyitón Ne-
mes József vezérigazgató, Kar-
cag Nagy Zoltán önkormány-
zati képviselő és Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés elnö-
ke üdvözölte a jelenlévőket, és 
kívánt színvonalas mérkőzé-
seket, jó szereplést a csapatok-
nak. 

Az „A” csoport ered-
ményei (elődöntő): Kar-
cag – Zenta (2-0), Zenta 
– Székelyudvarhely (0-4), 
Székelyudvarhely – Karcag (1-
5). 

A „B” csoport eredményei: 
Sepsiszentgyörgy – Szepsi 
(6-1), Kiskunhalas – Sepsi-
szentgyörgy (1-4). Az ötö-
dik helyért vívott mérkőzés: 
Zenta – Szepsi (2-5), a má-
sodik helyért vívott mérkő-
zés eredménye: Kiskunhalas – 
Székelyudvarhely (2-2) – bün-
tető… 6-5. 

A döntő mérkőzésen: Kar-
cag – Sepsiszentgyörgy (3-1) 

A karcagi csapat összeállí-
tása:

Karcag: Agócs Zoltán, Szí-
vós Gergő, Bukovszki Dáni-
el, Szentannai Zoltán, Szívós 
Gyula, Henk Gergő, Kovács 
Csaba, Szőke Róbert, Földi 
Dániel, Erdei Tibor. 

Edző: Orosz István

A győzelmet, és ezzel együtt 
tornagyőzelmet a karcagi csa-
pat szerezte meg, a kupa tör-
ténetében immár második al-
kalommal, s „vitte el” a dr. Fa-
zekas Sándor által alapított 
vándordíjat. A díjkiosztó előt-

ti utolsó mérkőzésen a tor-
nán résztvevő csoportok válo-
gatottja, és a karcagi öregfiúk 
baráti együttes csapott össze. 
A végeredmény 0-1.

További különdíjasok: a 
legtechnikásabb hazai játé-
kos Riegler László (Kiskun-
halas), a legtechnikásabb ha-
táron túli játékos: Kónya Ar-
nold (Szepsi). A legjobb kapus: 
Kisgyörgy Zsolt (Sepsiszent-
györgy), a legjobb karcagi já-
tékos: Erdei Tibor, a torna gól-
király: Ghinea Lóránt (Sepsi-
szentgyörgy)

A díjakat és a védnökök ál-
tal felajánlott ajándékokat dr. 
Fazekas Sándor, Varga Mi-
hály, Kovács Sándor és Dobos 
László polgármester, valamint 
a támogatók képviselői nyúj-
tották át a csapatoknak és a 
kiemelkedően teljesítő játéko-
soknak. 

A torna szervezői köszöne-
tet mondanak az alábbi támo-
gatóknak: 

Fő támogató: 
ExtractumPharma Gyógy-
szergyártó, Forgalma-
zó és Szaktanácsadó Zrt. 
ExtractumPharma Zrt. (a tor-
na alapítója), Meditop Gyógy-
szeripari Kft.,

Kiemelt támogatók: 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei közgyűlés, Karcag Vá-
ros Önkormányzata, Déryné 
Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár,

További támogatók: Pharma 

Press, Ikon Borászat, Fitomark, 
Tokaji Borház, Borpalota Bo-
rászat, Koch Borászat, Virág-
hegyi Bor Kft., Dominique 
Carpenter Rendezvényszerve-
ző Kft., Nimród Bioszálloda 
és Bioétterem, Vitézek- Lova-
gok Udvara Karcag - Szatmá-
ri János, Barcelona Kft. – Joma 
Magyarország – Szendrei Jó-
zsef, Ökrös Gábor, Birkás Sza-
bolcs, Nagy János vállalkozók. 

Köszönetet mondunk a le-
bonyolításban nyújtott se-
gítségért: Fodor Csaba, Var-
ga László, Varga János, Varga 
Kevin, Orosz István, a Déryné 
Kulturális Központ fellépői és 
felkészítői, a Nagykun Hon-
védbanda tagjai és karnagya, a 
Varró I. SZKI Kollégium, va-
lamint a Sport Központ mun-
katársai részére.

B. I.

Kárpát Kupa Ifjúsági Labdarúgó Torna

Eltelt egy év a tavalyi me-
gyei döntő óta és ismét meg-
mérettette magát a karcagi 
csapat. Két törökszentmikló-
si csapat nevezett rajtunk kí-
vül a döntőbe. A két éve or-
szágos elődöntőig menetelő, 
Bethlen Gábor Ált. Isk. és az 
Nb1/b Törökszentmiklósi TK 
utánpótlás csapata. Tudni kell 
ezekről a csapatokról, hogy 
olyan, a megye különböző vá-
rosaiból igazolt játékosokat 
tudhatnak a soraikban, akik 
nemhogy a serdülő bajnokság-
ban, hanem a nemzeti bajnok-
ság ifjúsági csapatában is ját-
szanak. Itt az igazolt játéko-
son van a hangsúly, ugyanis a 
mi gyermekeink egytől egyig 
amatőr státuszban vannak. 
Azzal a tanáccsal láttam el a 
gyerekeket a meccs előtt, hogy 
függetlenül az eredménytől 
mindenki a tudása legjavát 
nyújtsa, és akkor elégedett le-
szek vele. Nem volt olyan já-
tékos, aki nem tett volna hoz-
zá a csapatmunkához és így 
az összes játékost dicséret il-
leti. Tavaly ilyenkor egy félidő 
alatt „szégyenszemre” 2 gólt 
tudtunk lőni hasonló kalibe-
rű csapatok ellen, és a véde-
kezésünk egyenlő volt a nullá-
val. Most a Törökszentmikló-
si TK ellen az utolsó 3 percben 
4-szer támadhattunk a dön-
tetlenért és nyilván a rutinta-
lanságnak és a kevés meccsek-
nek köszönhetően nem sike-
rült gólt szereznünk, az utol-
só másodpercben kapott góllal 
veszítettük el az első mér-

kőzést 16-14-re. Ez a meccs 
messze felülmúlta az elvárá-
saimat és nagyon büszke vol-
tam a csapatomra. Az orosz-
lánkörmeinket már megmu-
tattuk, de mély sebet még nem 
tudtunk ejteni a TK csapatán.

A második mérkőzésen 
csak az volt a célom, hogy 
mindenki játéklehetőséget 
kapjon, ugyanis a Bethlen csa-
pata 6. éve edz együtt és a re-
ális esély csak a tisztes helyt-
állás lehetett. Az előttünk le-
játszott mérkőzésen kiderült, 
hogy a Bethlen jóval erősebb, 
mint a TK ugyanis 20 góllal 
nyertek. Türelmes játékunk 
jól működött, 14 percig reme-
kül védekeztünk és ekkor 5-5 
állt az eredményjelzőn. Az 
előző mérkőzés fáradalmai itt 
ütköztek ki először, és 6 perc 
alatt 9 indítás gólt kaptunk 
melyre csak eggyel válaszol-
tunk. A második félidő ele-
jén ismét volt egy jobb 10 per-
cünk, de a két meccs fáradsá-
ga megpecsételte a sorsunk. 
Harciasan küzdöttünk és a vé-
dekezésünknek köszönhető-
en „csak” 13 góllal kaptunk ki 
24-11-re, ami szerintem nagy 
előrelépés a tavalyi évhez ké-
pest, és reménykeltő a jövőre 
nézve.

Januárban hazai pályán fo-
gadjuk a két Miklósi csapatot, 
és addig is keményen edzünk, 
hogy tovább faragjuk a kü-
lönbséget a csapatok között.

Gratulál a csapatának a tisz-
tes helytállásért: 

Balog Zoltán edző

Utánpótlás kézilabda U13

Megyei döntő

Lejátszásra került az idei 
utolsó sakkcsapatmérkőzé-
sünk, szép sikerrel.

Az igencsak megerősödött 
Törökszentmiklós ellen 6,5: 
3,5 arányban kerekedtünk 
felül a megyei I. osztályban. 
Igaz, sikerünket elsősorban a 
vendégek gyengébb összeál-
lítása révén értük el, mert két 
éltáblás játékosuk nem ját-
szott.

Pontjainkat a következő já-
tékosok szerezték: Egyed Gá-
bor igen színvonalas nagy 
csatát vívott, közel 200 „Élő 
ponttal” többen rendelkező 
partnere ellen gyalogelőnyre 
tett szert, de az ellenfele szí-
vós védekezéssel döntetlenre 
mentett.

Kónya László teljesen leszo-
rította ellenfelét, de nyerő állá-
sában hibázott, és ellenfele el-
érte a döntetlent. Mohácsi Im-
re könnyedén túljátszotta el-

lenfelét és persze nyert is. Az 
én ellenfelem az aktivitás érde-
kében gyalogot áldozott, me-
lyet köszönettel elfogadtam, 
majd „felhizlaltam” vezérnek a 
gyalogot, így győztem.

László Béla kicsit jobb ál-
lásban elfogadta a döntetlen 
ajánlatot. A két hölgy verseny-
zőnk Egyed Viktória pozíciós, 
Egyed Judit kombinatív szép 
játékban hozták a pontokat. 
Végül, de nem utolsó sorban 
Kovács Sándor ismét megad-
ta a kezdő lökést a csapatnak, 
mert villámgyorsan becsoma-
golta ellenfelét.

A győzelemmel másodikok 
vagyunk a Kunsági csoport-
ban.

A hagyományos évvégi vil-
lámversenyünk, előrelátha-
tólag december 29-én kerül 
megrendezésre. Helye és ideje 
később kerül közlésre.

Fodor István

Értékes győzelem
Sakk
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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.
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 közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. 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 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel. : 
+36/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. Csere is érdekel. I.ár: 17 
M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szo-
bás tanya nagy portával eladó. 
Tel.: +36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M 
Ft. Tel.: +36/30-296-0902.
Karcag központjában tetőteres, 
jó elosztású, vállalkozásra is al-
kalmas gáz + cserépkályha fűté-
sű két generációs, garázsos ker-
tes ház, beépíthető telekkel, al-
kuképesen eladó. Csak komoly 
szándékú vásárlóknak!!! Tel.: 
+36/70-300-9730.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt másfél szobás lakás eladó 
(ár megegyezés szerint)! Tel.: 
+36/30-491-2519.
Központhoz közel, 1967-ben 
épült /2 szoba, előtér, konyha, 
alsó épület, gáz illetve vegyes 
tüzelésű kazán/ ház eladó! Kg., 
Ágota u. 25. sz. Tel.: +36/30-245-
3691.
Sürgősen,  áron alul  e ladó 
Karcagon egy felújított 2 szo-
ba + nappalis kertes családi ház, 
munka és lakhelyváltás miatt. Ár: 
a megtekintést követően meg-
egyezés szerint. Tel.: +36/70-326-
7293.
25 aranykorona szántóföld el-
adó! Tel.: +36/30-518-7386.
A postával szemben 2 szobás, er-
kélyes, I. emeleti felújított lakás 
eladó! Tel.: +36/30-547-9987.
Városközponti, IV. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes lakás kedvező áron 
eladó! Tel.: +36/30-287-6790.
Karcag, Szondi utca 7. szám alatt 
kertes ház eladó! Érd.: Karcag, 
Szondi u. 7. szám alatt.

Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, 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: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-385-4300.
Tehermentesen, árverés útján el-
adó 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 csalá-
di tégla ház sürgősen eladó! Tel.: 
59/400-802. (8 óráig, délben és 
este 18 órától).  
Eladó kertet keresek a Téglásban 
v. a Zugkertben. Tel.: +36/30-
244-3666.
A Baross zugban sürgősen eladó 
4,5 millió Ft-ért 30 m2-es épület 
1.127 m2 telekkel. Tel.: 59/312-157 
v. +36/30-273-0419.
Dózsa György u. 3. sz. alatt üzlet-
helyiség kiadó vagy eladó! (Első 
üzlet.) Tel.: +36/70-452-5970.
3 szobás családi ház nagy nap-
palival ,  nagy telken eladó! 
Kg., Püspökladányi u. 36. Tel.: 
+36/70-452-5970.
Karcag, Laktanya út 1. szám 
alatt, 3561 m2 területen mű-
hely, raktár, iroda funkciójú, 550 
m2 alapterületű ingatlan eladó. 
Nettó irányár 22 M Ft. Tel.: 06-1-
336-0650, 336-0651.
Karcagon, 3 szobás összkomfor-
tos családi ház eladó vagy érték-
egyeztetéssel I. emeletig lakás-
ra cserélhető. Pipacs utcában te-
lek eladó. Tel.: +36/30-349-4316.
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. alat-
ti családi ház eladó. Irányár: 11 M 
Ft. Tel.: +36/30-517-2434. 
Eladó Karcag főterén 250 m2-
es üzlet, hozzátartozó 1 sz. és 2 
szobás lakások, illetve új családi 
ház, mindez 1200 m2-es telken. 
Jó jövedelmet biztosít, milliókkal 
a becsült értéke alatt megvehe-
tő. Tel.: +36/20-548-6729.

Állat
Kameruni törpekecskék eladók! 
Tel.: +36/30-399-0035.
4 hónapos, lakásban tartott, 
alomra szoktatott kiscicák sze-
rető gazdiknak elvihetők! Tel.: 
+36/30-427-0323.
2 éves fehér puli szuka kutya in-
gyen elvihető! Kerekes I. u. 9. sz. 
Tel.: +36/30-442-9216.

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 felké-
szülhet erős kötésű cirok és vesz-
sző seprűvel. Kapható a karcagi 
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 para-
bola antenna eladó. Tel.: 59/314-
094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. 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 gom-
bos szalagcserép és 15 m kúp-
cserép eladó. Tel.: +36/30-529-
6038 vagy 59/300-567.
Zongoristák figyelem! Kitűnő 
á l l a p o t ú  a n g o l  m e c h a n i -
kás páncéltőkés, fekete színű 
„Laumberger-Gloss” márkájú rö-
vid zongora reális áron eladó. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos 
lemezvágó olló, csőfogó, fran-
ciakulcs, ásó, kapa, vasvilla, csá-
kány, fejsze, gereblye, kőműves 
kalapács, lapát, fogók, fúrótok-
mányok, 8-as húsdaráló, 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.
Eladó utánfutó, daráló, morzso-
ló, répa, szecska, férfi télikabát 
és nadrág. Tel.: +36/30-518-7386.
Bálázott gyepszéna eladó! Tel.: 
+36/30-963-9942.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
+36/70-225-7979, hívható 9-15 
óráig. 
Hat tagos kerékpártároló eladó! 
Tel.: +36/70-225-7979, hívható 
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 kis szemű kuko-
rica 60 Ft/kg áron, akár 20 kg-
onként, házhoz szállítva is! Tel.: 
+36/30-963-5073.
Eladók hagyatékból mindenfé-
le bútorok, háztartási egyéb esz-
közök, extra méretű férfi ruházat 
és csizma. Ugyanitt női 28-as ke-
rékpárok eladók! Tel.: 59/312-157 
v. +36/30-273-0419.
Olajradiátor, 3x2 méteres sző-
nyeg eladó! Tel.: +36/30-517-
0090.
Eladó egy forgótárcsás mosó-
gép, centrifuga, gyerek íróasztal, 
egy klasszikus és egy akusztikus 
gitár. Tel.: +36/30-547-9987. 
Vásárolnék jó állapotban lé-
vő teatűzhelyet vagy kis méretű 
hordozható cserépkályhát. Tel.: 
+36/30-218-9781.
Kö r b á l á s  l u c e r n a s z é n a  é s 
kölesszéna eladó! Tel.: +36/30-
985-4098.

Használt márkás sportcipők, 
olasz férfi bőrcipők nagy válasz-
tékban kaphatók a Hópihében. 
Kg., Vasút u. 38. 

Szolgáltatás
Palatető mosása, beázás mente-
sítése, felújítása zsindely lemez-
zel. Cserép átrakás, csatorna cse-
re. Tel.: +36/70-941-3722.
Idős ember gondozását vállalom 
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 munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 59/311-
910.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánszemé-
lyeknek, közületeknek is. A hét 
minden napján éjjel-nappal. Tel.: 
+36/70-241-8999 vagy +36/30-
300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fa-
li cirkálók, álló kazánok javítá-
sa, cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák ,  k ap c s o l ó k ,  ko nn e k to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseréje, 
vízkőmentesítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fehér 
és színes kamerás készülékek te-
lepítése, kapuzár, garázskapu 
szerelés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését ma-
gánszemélyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmentés 
0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-1333.

Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. 
Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartá-
sa, szakszerű javítása, telepíté-
se akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.
Lefolyó dugulás elhárítás sürgős 
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 
Vásárolnék 1992-től gyártott 
ezüst 200 Ft-osokat, 700 Ft-os át-
lagáron, évjárattól függetlenül, 
és egyéb ezüst tartalmú, magyar 
régi pénzeket. Tel.: +36/30-963-
5073. 
Megvásárolom gépjárművek 
használt katalizátorait, lehet sé-
rült is! Tel.: +36/30-963-5073.

Állás
Kereseti lehetőséget ajánlok! 
Tel.: +36/70-632-8304.
9. osztályos gimnazista lányom 
mellé matematikában segíteni 
tudó tanárnőt vagy diáklányt ke-
resek. Tel.: +36/30-545-6653.
Mérlegképes köny velő tár-
sas vállalkozások könyvelését, 
adóbevallásukat vállalja. Tel.: 
+36/20-290-4765.
Érettségizett, kereskedelmi vég-
zettséggel rendelkező f iatal-
ember bármilyen jellegű mun-
kát keres sürgősen, akár alkalmi 
munkát is, azonnali kezdéssel. 
Tel.: +36/30-218-9781.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizáró-
lag banki úton. Tel.: +36/30-647-
7357.
Apri l ia  robogó eladó.  Tel . : 
+36/70-604-9119.
Ford Fo cusra fém fe lnive l 
185x65x14 té l igumi e ladó! 
Ajándék dísztárcsa! Tel.: +36/20-
250-8880.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

FIGYELEM!
Ismét megjelentek illetékessé-

gi területünkön a trükkös tolva-
jok, akik ez alkalommal is E-ON 
alkalmazottaknak adták ki ma-
gukat. Arra hivatkoztak, hogy 
a fogyasztónak 4.000 Ft túlfize-
tése van, amit ki is fizetnek ne-
ki helyben, de mivel csak 20.000 
Ft-os címletű bankjegy van ná-
luk, kérték a visszajárót. Az idős 
férfi elővette pénzes dobozkáját, 
s míg az egyik férfi beszélgetés-
sel elterelte a figyelmét, addig a 
másik kilopta a dobozból a ben-
ne lévő 300.000 Ft-ot. 

A rendőrség ismételten kéri a 
lakosságot, hogy olyan idegent, 
aki nem akarja, vagy nem tudja 
magát és megjelenése célját hi-
telt érdemlően igazolni, ne en-
gedjenek be az udvarukra, há-
zukba, lakásukba, mert az ilyen 
személyek szándékai sok eset-
ben tisztességtelenek és arra 
irányulnak, hogy különféle jól 
kitalált indokkal a jóhiszemű, 
tisztességes embereket megté-
vesszék és értékeit ellopják.

December 05-én délután az 
egyik karcagi borozóban egy he-
lyi férfi kiabált, szitkozódott, ga-
rázda módon viselkedett, mely 
miatt ellene szabálysértési eljá-
rás indult.

05-én szabálysértési eljárás 
indult egy karcagi fiatalkorú fi-
úval szemben, aki a Tescoból fi-
zetés nélkül akart elvinni 5 db 
Sport szelet csokoládét. A 275 
Ft-os lopási kár megtérült.

06-án délelőtt egy karcagi ál-
talános iskolás fiú zavarta a ta-
nítást, majd a tanárát több al-
kalommal meg is akarta ütni. 
Szünetben a tanár kérdőre von-
ta a diákot, aki vele szemben áll-
va ez alkalommal is ütésre emel-
te ökölbe szorított kezét és több 
esetben a tanár felé ütött. A ne-
velő elhajolt, így nem érte el az 
ütés, majd lefogta a gyereket, aki 
csak nem csillapodott le, mert a 
mellette elhaladó osztályfőnö-
kének vállát a vállával meglökte. 
Az agresszív diák ellen büntető-
eljárás indult.
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2011. december 16. péntek

18.00   Műsorajánló
18.05   Szilárd Ferenc könyvbemu-

tatója
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Mihály ál-

lamtitkár
 Téma: év végi interjú
 Karcagi Hírek
 Ünnepélyes területátadás a 

Kórházban
 Kárpát Kupa 2011
 Marcipán Karácsonyra
 Sajtótájékoztató a Városhá-

zán
 Testületi ülés (összefoglaló)
 Háttér
 Vendég: Kabai László festő-

művész - tanár
 Téma: elismerésben része-

sült
20.15  Ovi Gála II.rész

2011. december 20. kedd

18:00 Műsorajánló
18:05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 2011.12.11.

19:35  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise 2011.12.11.

20:30 Zenés Fürdőshow - Bényei 
Gábor

2011. december 22. csütörtök

18.00 Műsorajánló
18.05 Jegyzőgenerációk könyv-

bemutató
19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László vá-

rosunk polgármestere
 Téma: év végi interjú
 Karcagi Hírek
 Látogatóban a vasút úti 

bölcsiben
 Szakmai munka a családse-

gítőben
 Helyzetjelentés a fürdőfej-

lesztésről
 Testületi ülés összefoglaló
 Háttér
 Vendég: Temesvári Tamás
 Téma: Egyesületi élet
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
Házasságkötés

2011. december 9. 
Seres Mária – Bodor Tibor 

Születés

Péter Anikó – Gál Szabolcs 
Kg., Kossuth tér 11-13. 
 Fruzsina
Herczegh Melinda Csilla – 
Kun Csaba
Kg., Duna u. 31.  Csaba
Seres Edina Rebeka – Kiss 
András
Kg., Gyep u. 42.  András
Marsi Dóra – Szentesi László 
Kg., Kossuth L. u. 23/a. 
 Milán László

Halálozás

özv. Kovács Lajosné
 Karcag (1923.)
Simon Sándor
 Karcag (1943.)
Vajó Imre
 Karcag (1955.)
Disznósné Fekete Katalin 

(volt Katika fodrász)
 Karcag (1941.)
Komlós Lászlóné (Földi Má-

ria)
 Karcag (1920.)
Buzalka Sándor 
 Karcag (1944.)
Balog László
 Karcag (1940.)

Labdarúgás

December 16. péntek
 Berek – Kiss A. utca
December 17. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
December 18. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
December 19. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
December 20. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
December 21. szerda
 Berek – Kiss A. utca 
December 22. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
December 23. péntek
 Főtér Gyógyszertár – Hor-

váth F. utca
December 24. szombat
 Főtér Gyógyszertár – Hor-

váth F. utca
December 25. vasárnap
 Berek Patika – Kiss A. utca
December 26. hétfő 
 Betánia – Széchenyi sgt. 
December 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt. 
December 28. szerda 
 Főtér Gyógyszertár – Hor-

váth F. utca
December 29. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
December 30. péntek
 Berek – Kiss A. utca 
December 31. szombat
 Berek – Kiss A. utca 
Január 1. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

A megyei első osztályú baj-
nokság őszi fordulóját a tabella 
közepén záró karcagi csapat tel-
jesítményéről Orosz Istvánt, a 
karcagi tizenegy védőjátékosát 
és szakmai vezetőjét kérdeztük. 

Mint elmondta, az egyik 
szakosztályi célkitűzés a közép-
mezőnybeli szereplés volt, ezért 
a mostani nyolcadik helyezés 
egyrészt reális, másrészt a ter-
veknek megfelelően alakult. 

- Sajnos gyengén rajtoltunk. 
Ha az elején jobban szereplünk, 
akkor akár a jobb helyezés is 
bejöhetett volna.

A másik célkitűzés volt újabb 
tehetséges fiatalok beépítése a 
csapatba. Ezt nagyon jó ered-
ménnyel teljesítették, mert az 
átlagéletkor jelenleg 19 év, ami 
azt jelenti, hogy a megyében a 

karcagi a legfiatalabb csapat. (A 
régi játékosok közül már csak 
Móga és Orosz maradtak. Ők 
képviselik a tapasztalatot és a 
rutint.)

Ezzel a kerettel kezdik meg a 
felkészülést a tavaszi szezonra 
január 9-én. Ekkortól heti hat, 
részben tornatermi, részben 
szabadtéri edzést tartanak.

Jelenleg azonban (decem-
ber közepéig) heti két alkalom-
mal levezető edzéssel „készül-
nek” a téli szünetre. A „holt-
szezon” azonban – amint azt a 
Kárpát Kupa végeredményéből 
is láthatjuk – egyáltalán nem 
eseménytelen és eredményte-
len. Reméljük a tavaszi forduló 
is ilyen lendülettel indul majd. 

B. I.

A középmezőny reális helyezés

December 23-án, 9 órai kezdet-
tel a Városi Sportcsarnokban kerül 
megrendezésre az asztaliteniszezők 
régiós versenye – Karácsony kupa 
révén. A résztvevőket több kategó-
riába lesznek beosztva: 
- utánpótlás (újonc, serdülő, ifjúsá-

gi);

- felnőtt amatőr;
- felnőtt megyei I. osztály;
- felnőtt NB III.

A versenyen minimális térítési 
díjat számolunk fel szerezéseknél. 
Mindenkit szeretettel vár a rende-
zőség. 

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 
kerül megrendezésre! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Asztalitenisz – Karácsony Kupa

December 19-21. (hétfő-szerda) 
10.00-14.00 óra között: ingyenes 
műfüves-pálya használat, legalább 
10 fős csapatok részére, előzetes 
időpont egyeztetéssel is.  

December 20-21. (kedd-szerda) 
10.00-14.00 óra között:

- mozgásos közösségfejlesztő játékok 
középiskolások számára,

- kézműves foglalkozások általános 
iskolásoknak,

- szellemi vetélkedők korosztálytól 
függetlenül,

- ingyenes sportcsarnok, sportpálya 
használat az alábbi sportágakban, 
létszámtól függően: kosárlabda, 
floorball, asztalitenisz, stb.

December 22. (csütörtök) 9.00 órától:

- SZURKOLJ VELÜNK! Utánpótlás Lab-
darúgó-torna a sportcsarnok küz-
dőterén!

December 23. (péntek) 9.00 órától: 
- „Karácsony Kupa” városi amatőr asz-

talitenisz verseny 
- több korcsoportban 
- egyéni és 2 fős családi csapatok ré-

szére.
Információ és időpont egyeztetés: 
30/572-0000
Nagy létszám esetén korlátozott idő-
keret áll mindenki rendelkezésére. A 
nem megfelelő magatartással visel-
kedők a sportcsarnok látogatásától 
eltiltásra kerülnek.
…, hogy teljen együtt és spor-
tosan a téli szünet!

„NYITOTT CSARNOK”…
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár ingyene-
sen, - felügyelet mellett – várja a sportolni, játszani vágyó, általános 
és középiskolás diákokat a Városi Sportcsarnokba programjaira:


