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Új év, új remények
Mindenekelőtt eredmények-
ben, sikerekben és egészség-
ben bővelkedő esztendőt kí-
vánok minden karcagi és tá-
volabbi olvasónak! Kerül-
jön bennünket a baj, legyen 
mit az asztalra tenni, a terve-
ink váljanak valósággá, erő-
södjünk testben és lélekben! 
Szükségünk lesz rá.

A régi mondás szerint, az 
optimista azért várja az éjfélt, 
hogy az új év elkezdődjön, a 
pesszimista azért, hogy meg-
bizonyosodjon róla, az óév el-
múlt.  Mindegy melyik kate-
góriába gondoljuk magunkat, 
optimistába vagy pesszimistá-
ba, legelőször azt kell tisztáz-
ni magunkban, mit is érzünk 
az életünkben fontosabbnak, 
a múlt ügyeinek tisztázását, 
vagy a jövő kérdéseinek meg-
válaszolását. Ha a múlt dolgai 
határozzák meg a jövő kérdé-
seire adott válaszainkat, nehe-
zebben jutunk előre.

Mindez az ország, azon 
belül a szűkebb pátriánk, a 
Nagykunság és benne Kar-
cag új esztendei kilátásaira is 
igaz. Az ország sorsát megha-

tározó ügyekben tavaly érde-
mi változás történt. A legutób-
bi parlamenti választás gyöke-
resen átrendezte a politikai vi-
szonyokat, így megteremtette 

az ország megújításának lehe-
tőségét. Az új alkotmány ja-
nuár elsejével életbe lépett, a 
decemberi törvényhozói vég-
hajrá elfogadta az átmene-
ti jogszabályokat, az új köz-
nevelési és felsőoktatási törvé-
nyeket, az adórendszer alapja-
inak lerakása ebben az évben 
befejeződik, elkezdenek mű-
ködni az eladósodást meg-
akadályozó fékek. Januárral 

megkezdődnek azok a köz-
munka-programok is, ame-
lyek a segélyből élés tartós ki-
alakulását kell, hogy megaka-
dályozzák. Ezek elfogadását 
zajos politikai színjáték kísér-
te, de ez ne zavarjon bennün-
ket. Az éhségsztrájk, a sorom-
póhoz láncolás, a harsány par-
lamenti ki-be, majd újra ki-
vonulás annak a kísérletnek 
része, hogy elvitassák a 2010-
ben szavazott többség jogát az 
ország berendezésének lehető-
ségétől. Sajnos úgy tűnik, egy 
hisztérikus réteg érdekében 
minden pusztítható akkor, 
ha nem ők kormányoznak, és 
semmit sem szabad elfogad-
ni, amit nem ők csinálnak. 
Emlékeznek még a médiatör-
vény elfogadására? Akkor is 
ilyen csatazaj volt. Tud mu-
tatni bárki egyetlen olyan új-
ságcikket, vagy TV-rádió mű-
sort, amit azóta nem lehetett a 
törvény miatt nyilvánosságra 
hozni? Nem. A vádak akkor is 
hamisak voltak, most is kide-
rül majd – botránykeltés a cél.

Egy éve, beiktatásának ide-
jén készítettünk bemutatko-
zó riportot városunk társa-
dalmi alpolgármesterével, 
aki leginkább az önkormány-
zat és a lakosság közötti kap-
csolattartással lett megbízva. 
Zenész, kultúrát pártoló köz-
életi személyiség, aki a szemé-
lyét ért támadások ellenére is 
elszántan komolyan veszi a 
megbízatását. Most egy rövid 
beszélgetés erejéig az elmúlt 
időszakban végzett munkájá-
ról, tapasztalatairól kérdez-
tük meg.  

– Legutóbbi beszélgetésünk 
alkalmával – amikor átvet-
te alpolgármesteri kinevezését 
– nyitva maradt az a kérdés, 
hogy a polgármester helyettesí-
tése mellett milyen más felada-
tok várnak Önre ebben a pozí-
cióban. Akkor azt nyilatkozta, 
hogy ez menet közben fog ki-
alakulni.

Milyen feladatok ellátásával 
telt az elmúlt év?

– Az én feladatom tulajdon-
képpen a kultúra területére 
összpontosul, és emellett a vá-
ros képviseletét is ellátom kü-
lönböző fórumokon. Ez elég 
jól realizálódott, mert rengeteg 
rendezvényen volt lehetőségem 

képviselni a várost – számsze-
rűsítve száztíz-száztizenöt al-
kalomról van szó és tucatnál 
is több megnyitóbeszédről. Ez 
elég komoly feladat, de úgy ér-
zem, hogy jól beleszoktam eb-
be a szerepkörbe is.

Ahogy mondtam, elsősor-
ban a kultúra területén tel-
jesítek szolgálatot, de arra is 
volt példa, hogy vállalatok, cé-
gek meghívásának eleget té-
ve is képviselhettem az ön-
kormányzatot. Fontos még 
megemlítenem, hogy nagyon 
sok civil szervezettel volt al-
kalmam megismerkedni az 
elmúlt év folyamán. Ezek-
nek a működése kiemelkedő-
en fontos, hiszen egyesülete-
ink, alapítványaink szinte éle-
tünk minden területét lefedik. 
Működésük hosszútávon 
nagy segítséget jelent a város 

Nagy szerepe van az összetartásnak
Villáminterjú Kovács Szilvia alpolgármesterrel

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A Kátai Gábor Kórházzal 
kapcsolatban két új hírt ho-
zott az új esztendő. Az egyik 
dr. Nagy Mihály főigazgató 
dombóvári igazgatói kineve-
zése, a másik a karcagi kór-
házban végrehajtott bérren-
dezés – ami az orvosok fizeté-
sének emelését jelentette. Dr. 
Nagy Mihályt a hét elején ke-
restük meg kérdéseinkkel. 

Az internetes hírforrások az 
esztendő elején közzé tették, 
hogy Dombóvár város önkor-
mányzata december 31-én dr. 
Nagy Mihályt bízta meg az ot-
tani kórház vezetésével. 

– Igazából meglepett, hogy 
engem találtak meg ezzel a ké-
réssel – nyilatkozta a Hírmon-
dónak dr. Nagy Mihály. - 2011. 
utolsó napján azzal kerestek 
meg, hogy a dombóvári kór-
ház igazgatójának a megbí-
zatása lejárt. Most egy mene-
dzser végzettségű orvost sze-
retnének állítani a helyébe, aki 
a kórházi átalakulásokat, át-
alakításokat és az államosítás 
folyamatát a lehető legkisebb 

„vérveszteséggel” levezény-
li az intézményben. A döntés-
ben bizonyára az itteni két-
éves munkánk eredményei is 
szerepet játszottak.

Hát ez valószínű. A pár éve 
még bezárással fenyegetett 
karcagi kórháznak néhány év 
alatt nagy adósságállománya 
keletkezett. A dr. Nagy Mi-
hály vezette munkacsoport 

azonban két év alatt a világ-
gazdaság és a hazai egészség-
ügy válsága, az euró-forint ár-
folyam elszabadulása ellenére 
is megállította az eladósodást, 
az adósságot pedig jelentősen, 
- a felére – redukálta. 

– Én egy kicsit ennek köny-
velem el ezt a felkérést. A 
dombóvári megbízatás az ál-
lamosítás időpontjáig, tehát 
2013. január 1-jéig tart, va-
gyis határozott időre szól. Át 
kell vezetnem a kórházat az 
államosításba. Meg kell vi-
szont mondanom, hogy a Kar-
cagon elért eredmény mögött 

Január 1-jétől költségvetési, képzési, bevetés – irányítási, el-
látási és logisztikai szempontból a katasztrófavédelmi szer-
vezet részévé váltak az eddig önkormányzati intézményként 
működtetett hivatásos tűzoltóságok. Tóth Tibor tűo. ezredes, 
a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője ked-
den, ünnepélyes állománygyűlésen köszöntötte a karcagi tűz-
oltóegység tagjait és a katasztrófavédelem munkatársait. (A 
tárgyban készült interjúnkat a Hírmondó következő számá-
ban olvashatják.)

Elek György

Fizetésrendezés a Kátai 
Gábor Kórházban

Ismét állami lett a tűzoltóság

Folytatás az 5. oldalon
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Remények 
és utak

A magyar miniszterelnök úr Új-
évkor a „Remény évének” nevezte 
2012-t. Persze, nem arra a reményre 
gondolt, amit Csokonai Vitéz Mihály 
megszemélyesített maradandó ver-
sében. Hanem a biztató kilátásokat 
értette alatta, és azt a hitet, hogy 
ezekben a nehéz, válságos időkben, 
minden nehézség dacára, Magyar-
ország képes lesz megújulni.  

Az kétségtelen, hogy nem lesz 
könnyű év. Elsején életbe lépett 
az új alaptörvény, amelyre már ta-
valy méltatlan támadások zúdul-
tak. A balliberális ellenzéki „egység-
front” amely már összezár, az LMP-
től egészen Gyurcsányig, az MSZP-n 
keresztül, és természetesen meg-
próbálnak tőkét kovácsolni a ne-
hézségekből. Most az utcán, a pesti 
Operaház előtti tüntetéssel folyta-
tódott a tavalyi parlamenti obstruk-
ciós vircsaft, nagyszámú elégedet-
len civillel is –, akik az új alaptör-
vényt legfeljebb hallomásból 
ismerik. A médiákban pedig meg-
szólalnak okos közgazdászok, szo-
ciológusok, akik szerint nincs sajtó-
szabadság, mert nem kapott frek-
venciát a Klub Rádió, és belekerült 
az alkotmányba az egykulcsos adó. 
Valamint hiányzik az ország megne-
vezéséből a köztársaság. (Az még 
föl sem merül bennük, hogy vajon 
2002-től kezdve, kik csináltak eb-
ből az országból „banánköztársa-
ságot”.) 

Washingtonból és Brüsszelből ér-
kező levelekre hivatkoznak, ame-
lyekben szintén „féltik” a magyar 
demokráciát. Jobb esetben olya-
nok, akik azért különbséget tudnak 
tenni Budapest és Bukarest között. 
És hogy, megint az IMF, nem pedig 
Kína…

Meg, hogy ez a „különutas” kül-
politika csak ellenérzéseket vált ki 
az EU elnökségből. Az ilyen – olyan 
leminősítések, stb. Persze, van 
olyan londoni „elemzőház”, amely 
szerint az euro-övezet szét fog esni. 
Ha úgy nézzük, akkor a német kan-
cellár-asszony és a francia elnök is 
„külön utakon” jár a britektől. 

A „külön útról” egyébként any-
nyit, hogy január elsejétől az itthon 
árult élelmiszereken is az EU szab-
ványnak megfelelően kell feltüntet-
ni a szavatossági idő dátum jelzé-
sét. Tehát először a nap, utána a hó-
nap, majd utoljára az év következik. 
Lehet, hogy szokatlan lesz, bár bizo-
nyos külföldi tv-csatornákról már is-
merős lehet ez a dátumjegyzés. Va-
lamelyik rádióműsorban hallottam 
erről a napokban. Valaki javasolta, 
hogy legalább a hónap nevét írják 
ki betűvel. Pl. 02. január.2012. 

Mindenesetre a nevek esetében 
még marad elől a családnév. Még 
akkor is, ha az EU-hoz képest ez is 
„különutasság”…

-ács

HÍREKHÍREK
Horgászok figyelem!
A Horgász Egyesület irodá-

ja hétfőn, csütörtökön és pén-
teken 15.00 – 18.00 óra között 
tart nyitva. Az engedélyek 
megérkeztek! 

Horgászvizsga! Minden hó-
nap utolsó keddjén 16.00 óra-
kor az egyesület irodájában 
(Pártok Háza). 

a vezetőség

PÁLYÁZAT

A Kun-Mediátor Utazási Iro-
da és a tulajdonában lévő 
Mediátor Televízió pályázatot 
hirdet szépkorúak számára, 

KARCAG EMLÉKKÉPEI 
NAGYSZÜLEINK 

SZEMÉVEL
címmel

Pályázni lehet rajzzal, pró-
zával, verssel maximum négy 
-A/4-es oldal- terjedelemben.
A pályázaton karcagi illetősé-
gű 62. életévét betöltött nyug-
díjas személy vehet részt.
Beadási határidő: 2012. janu-
ár 31. kedd 12:00 óra.
A pályázatokat jeligésen, zárt 
borítékban, kézzel vagy gép-
pel írott formában lehet le-
adni az alábbi címre: Kun-
Mediátor Utazási Iroda
Karcag, Táncsics krt. 15.

Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket csütörtökönként 
17 órakor a városi könyvtár-
ba. 

A foglalkozásokon ismerte-
tésre kerülnek az ország terü-
letén fellelhető ehető és mér-
ges gombák. 

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr 

Információ: 59/503-224 
vagy 30/325-7724.

BÚÉK! 

A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub tagjai békés, boldog, 
egészségben gazdag újévet kí-
vánnak minden nyugdíjas pe-
dagógusnak, és egyben szere-
tettel várják tagjaikat és leen-
dő tagjaikat összejöveteleikre. 

Első összejövetel ebben az 
évben január 30-án (hétfőn) 
15-17 óráig lesz, a Déryné 
Művelődési Központ I. emele-
ti termébe. 

Tisztelettel: 
Mátyusné Kiss-Pál Róza

klubvezető

„Kátai Program”
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért

December 17-18-án a Városi 
Sportcsarnokban rendezte 
meg a helyi V-139. számú Ga-
lambtenyésztő Egyesület már 
hagyományosnak tekinthető 
kiállítását. Az 57. alkalommal 
megrendezett kiállításon – a 
nehézségek ellenére – a helyi 
és vidéki tenyésztők részvéte-
lével 437 galamb került a ket-
recekbe. A benevezett 41 te-
nyésztő zöme természetesen 
Karcagról került ki.  

A tenyésztői hatos csapat-
verseny, nagy testű alakga-
lamb kategóriában. II. helye-
zett lett Donkó Gábor kiállí-
tott galambja 570 ponttal. A 
tenyésztő 6-os csapatverseny 
díszgalamb kategóriájában az 
I-III. helyezést egyaránt Tóth 
István nyerte el. A 6-os csa-
patverseny nagy testű galamb 
kategóriában Vincze Péter 565 
ponttal III. helyezett lett. 

A 6-os csapatverseny dísz-
galamb kategóriában II. és III. 
helyezett lett H. Tóth János 
567 ponttal. 

A kiállítás zárásaként került 
sor az ünnepélyes díjkiosztó-
ra. A díjakat és helyezéseket 
városunk polgármestere, Do-
bos László polgármester adta 
át a tenyésztőknek. 

Galambász-eredmények:

Egyesületi Díjban részesült: 
Murvai József (Karcag), Nagy 
György (Kisújszállás), Vincze 
Mihály,

Vadai János, Györfi Já-
nos Bendegúz, Ceglédi László 
(Biharnagybajom).

Karcag Győztes minősítés 
kapott: Mester Károly, Hajdú 
Sándor (Berettyóújfalu), Sző-
ke Lajos

(Berettyóújfalu), Fekete 
Sándor (Tiszafüred), Laboncz 
Ferenc, Donkó Gábor, Gyulai 
Miklós,

Medgyesi Szabolcs, Bosnyák 
Imre, Tóth István, Székely Ti-
bor (Balmazújváros)

Különdíj: Sípos Gábor, Gőz 

Imre (Kunmadaras), Tóth 
Márton, Rideg József (Heves), 
Tóth Zoltán

(Bánhalma), Lovász János 
(Abádszalók).

Csapatverseny eredmények: 
Tenyésztői 6-os csapatverseny 
- nagytestű alakgalamb: I. ifj. 
Kovács Imre, II. Donkó Gá-
bor, III. Hajdú Sándor; díszga-
lamb: I.-II-III. díj Tóth István;

6-os csapatverseny – nagy 
testű alakgalamb: I. Lovász Já-
nos, II. Gőz Imre, III. Vincze 
Péter;

díszgalamb: I. Pántya Imre, 
II.- III. H.Tóth János.

B. I. 

Év végi galambkiállítás

Rövidesen konténerekbe költözik a sterilizáló

A december eleji munkakezdés óta nagy erővel folyik a rendelőépület földszintjének át-
alakítása. A hónap folyamán felszámolták a felesleges helyiségeket, s megkezdődött a fel-
adatnak megfelelő belső terek kialakítása. 

Rövidesen költözik a sterilizáló is, amelyet az építkezés idejére a kórház déli oldalán lévő 
„dísztéren” felállított konténerekben helyeznek el. Itt a 
tereprendezést (fakivágás, stb.) hajtották végre legutóbb. 

„A kivitelezővel ez ideig elégedettek vagyunk, – nyilat-
kozta dr. Nagy Mihály főigazgató. – A munkavégzés jó 
ütemben zajlik. 
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Január 7-8. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40.  Tel.: 06 30/218-5722
Január 14-15.  Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06 20/939-4650

A DONI KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

2012. január 15-én 10 órától istentisztelet a református 
templomban, majd mécsesgyújtás a Kun Piéta emlékműnél.

Fontosabb kérdés a jövőre 
vetítve inkább az, vajon meg-
kapjuk-e ahhoz a haladékot, 
hogy Magyarország új rend-
szerével bizonyítani tudjon? 
Az adósságteher súlya bizony 
nehezen hagy felegyenesedni 
bennünket. A külföldi hitele-
zők furcsa módon sokkal szi-
gorúbbak azokkal, akik a kár-
tyaadósságot rendezni akar-
ják, mint akkor, amikor az asz-
talcsapkodók számolatlanul 
szórták el a közösség adófo-

rintjait. Persze az akkori veze-
tők szó nélkül írták alá a szám-
lát, nem vitatkoztak, nem kér-
deztek. Ennek a korszaknak 
vége van. Magyarország önál-
lóan is képes dönteni, és saját 
maga akarja eldönteni, miből 
törlesszen, hogyan gazdálkod-
jon. Bár sok ember van még a 
devizahitelek fogságában, még 
sokak torkát fenyegeti a sváj-
ci bicska, mégis elindult vala-
mi azért, hogy ez is megváltoz-
zon. A Bankszövetséggel aláírt 
megállapodás megteremti a le-
hetőséget arra, hogy a legvéd-

telenebbek is esélyt kapjanak 
kijutni az örvényből.

Nem lesz könnyű évünk. A 
szilveszteri kívánságok leg-
gyakoribb mondása valahogy 
úgy szólt: Legyen jobb évünk, 
mint amilyen lesz! Én magam 
is azokhoz csatlakozok, akik 
szerint összefogással, józan 
döntésekkel, és kemény mun-
kával lehet 2012-ben előbbre 
jutni. Ha így lesz, akkor igaz 
lesz a Himnuszba írt kíván-
ság, miszerint jobb esztendőt 
hoz reánk az Isten.

Varga Mihály

életében, csakúgy, mint a he-
lyi vállalkozói szféra, akik-
kel a jövőben, még szorosabb 
együttműködést szeretnék ki-
alakítani. Szintén fontos meg-
említenem a Polgármeste-
ri Hivatal Humán Szolgálta-
tási Irodájának munkatársait, 
akik komoly segítséget nyújta-
nak feladataim ellátásában, és 
Pandúrné Ildikót, aki profesz-
szionális módon koordinálja 
a különböző rendezvényeken 
történő megjelenésemet. Ez-
úton szeretném kifejezni kö-
szönetemet a segítőkész mun-
kájukért.

– Mindenki tudja, hogy egy 
meglehetősen nehéz év után 
áll az ország és városunk is. A 
tavalyi költségvetés elkészülte 
után az önkormányzat jelez-
te, hogy ugyan szerényebb kö-
rülmények között, de meg lesz-
nek tartva a jelentősebb városi 
rendezvények. Ennek tükrében 
hogy értékeli az elmúlt év kul-
turális felhozatalát?

– Úgy látom, hogy a nehéz 
gazdasági helyzetből kifolyó-
lag, nyilván a kultúrára is ke-
vesebb jut. A Nagykunsági 
Kulturális Napok alkalmával 
el is mondtam, hogy amikor 
nehéz gazdasági helyzet ala-
kul ki, akkor az mindig a kul-
túra területén csapódik le elő-
ször. Innen lehet leghamarabb 
pénzeket úgy elvonni, hogy 
az a gazdaság más területein 

ne érződjön. Ennek ellenére 
úgy gondolom, hogy Karcag 
Város Önkormányzata min-
dig is kultúra pártoló önkor-
mányzat volt, és ez így lesz a 
jövőben is. Bár lényegesen ke-
vesebb anyagi forrással ren-
delkeztünk, az elmúlt év ne-
hézségei mégsem éreztették 
annyira hatásukat, mint aho-
gyan azt a gazdasági élet mu-
tatta felénk. Ez a válság a kul-
túra területén nem mutatko-
zott meg olyan mértékben, 
mint amire számítani lehe-
tett – legalábbis városunkban. 
Jól tudtunk gazdálkodni a for-
rásainkkal és a tartalékaink-
kal is. Ami még nagyon fon-
tos dolog, hogy bármilyen ne-
héz helyzetben nagyon nagy 
szerepe van az összetartás-
nak. Ezt személy szerint a vál-
lalkozók részéről nagymér-
tékben tapasztaltam. Jó pél-
da erre a szimfonikus zene-
kar decemberi koncertje, ahol 
a helyi vállalkozók hatalmas 
segítőkészségről tettek tanúbi-
zonyságot. Büszke vagyok ar-
ra, hogy Karcagnak olyan vál-
lalkozói rétege van, amelyre a 
város számíthat. Úgy gondo-
lom, hogy erre az összefogás-
ra az elkövetkezendőkben is 
szükség lesz, hiszen ezeket az 
időket csak így tudjuk komo-
lyabb veszteségek nélkül átvé-
szelni.

– A kulturális intézmé-
nyek szintjén is összevonások-
ra került sor az elmúlt évben. 

Ez gondolom anyagi tekintet-
ben könnyítést jelentett a város 
költségvetésében. A feladatellá-
tásban mennyire jelent ez köny-
nyebbséget? Mit tart a közeljövő 
legfontosabb feladatának? 

– Hogy mennyire lett köny-
nyebb a feladatellátás, azt 
így kívülről nem tudom tel-
jes pontossággal megítélni – 
nyilván azok tudják legin-
kább akik a rendezvényszer-
vezés területén dolgoznak. El-
képzelhető hogy vannak olyan 
dolgok amelyeket nehezebb 
így megszervezni, hiszen egy 
nagy egészről kell gondoskod-
ni, de úgy látom, hogy itt min-
denki a helyén van és jól végzi 
a feladatát. 

A közeljövőben legfonto-
sabb feladatomnak tartom, 
megismerni azokat a szerve-
zeteket, melyekkel nem állt 
módomban kapcsolatba lép-
ni az elmúlt év folyamán, és 
természetesen a már működő 
kapcsolatokat is ápolni fogom. 
Igyekszem munkámmal se-
gíteni a várost abban, hogy az 
ezen a területen már meglé-
vő, és az évtizedek alatt kiala-
kított kulturális, szellemi ér-
tékeket, színvonalat meg tud-
ja tartani.

És így az év elején szeret-
ném megragadni az alkalmat, 
hogy minden karcagi lakos-
nak békés, egészségben eltöl-
tött, sikeres és nagyon boldog 
új esztendőt kívánjak. 

-dh-   

Új év, új remények

Nagy szerepe van az összetartásnak
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Köszönetünket fejezzük ki a Mikulás Futáson, és a Városi Kis-
pályás Labdarugó Bajnokságon gyűjtött adományaitokért, me-
lyekkel támogattátok a nehéz helyzetben élő gyermekek megse-
gítését, hozzájárultatok e gyermekek mosolyához, karácsonyuk 
örömtelibbé tételéhez.
Adományaitokat, felajánlott játékaitokat 112 halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermek részére osztottuk ki - többeknek ze-
nés- kézműves foglalkozással egybekötött karácsonyi ünnepsé-
gek keretében - , melyet hálás szívvel köszönünk nevükben is.
Köszönjük, hogy segítő társainkká váltatok, őszinte tisztelettel:

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ dolgozói

Az adventi várakozás-
ban élő Betlehemmel 
mesélték el a Szent Pál 
Marista Általános Is-
kola tanulói a látoga-
tóknak  a karácsony, 
vagyis Jézus születésé-
nek történetét. Az osz-
tályok  önállóan vállal-
ták egy-egy epizód fel-
idézését, maguk készí-
tették a díszleteket, a 
jelmezeket és maguk 
játszották az egyes sze-
repeket is. 

Súlyos tragédia helyszíne 
lett karácsony második napján 
egy Vajda utcai családi ház. A 
már évek óta külön élő egykori 
élettársak 14 éves fiuk kérésé-
re döntöttek úgy, hogy együtt, 

a később áldozattá lett T. Lívia 
lakásán töltik a karácsonyt. A 
vendégségbe érkező férfi azon-
ban többször is zavartan és ag-
resszívan viselkedett, ám csak 
karácsony másnapján, egy lá-
togatóba érkező rokonnak tud-
ták elmondani, hogy nagyon 
félnek tőle. A rokon értesítet-
te a rendőrséget, a később ott-
honról elmenekült fiú pedig 
már azt a hírt közölte, hogy 
apja megsebesítette az anyját. 

A kiérkező járőrök, a beje-

lentés valódiságának tisztázása 
érdekében először a fiatal nőt 
keresték – olvassuk a megyei 
rendőrkapitányság közlemé-
nyében. – A férfi nyitott ajtót, 
de láthatóan zavartan viselke-

dett, majd késsel fenyegetőz-
ve magára zárta a ház ajtaját. A 
járőrök megpróbáltak bejutni, 
s egyidejűleg az utcán össze-
gyűlt civileket és a rokonokat 
is távol tartották a helyszíntől. 

Az épületbe az erősítésként 
kiérkező kommandósok ha-
toltak be, ám addigra a zavart 
férfi – miután több késszúrás-
sal végzett T. Liviával – szív-
tájékon szúrta magát és életét 
vesztette. 

Elek György

Gyilkosság a Vajda utcában
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Nem megszokott dolog de-
cember közepe felé járva 
aszályról panaszkodni, hisz 
az eső vagy csapadékhiánnyal 
kapcsolatos gondokat legin-
kább a tavaszi-nyári hónapok-
hoz, a zsendülő, viruló termé-
szethez köti az embert. Pedig 
most is ez van, aszály. Mégpe-
dig tragédia felé igyekvő. Most 
olvastam, hogy a magyaror-
szági folyami hajózás teljesen 
leállt, – a gazdálkodók meg 
már régóta esőért könyörög-
nek. Kovács Györgyit, a Kuta-
tó Intézet munkatársát az őszi 
hónapok időjárási mutatóinak 
összefoglalására kértük meg. 

Emlékszünk - nem is kell 
hozzá mérés - , hogy már au-
gusztusban is kevesebb eső ér-
kezett a szükségesnél, tartós-
nak bizonyult viszont a meleg. 
A szeptember, a hőmérsékletet 
tekintve, az augusztust idéz-
te. Szeptember 5-én 33,3 C fo-
kot a hónap közepe táján pe-
dig több napon át 30 C fok fe-
letti hőmérsékletet mértek. A 
szeptember középhőmérsékle-
te ezért 4 C fokkal lett maga-
sabb az 50 éves állagnál, míg 
csapadékból 9 mm-rel érkezett 
kevesebb. 

Októberben a nyárias meleg 
és a csapadékhiány is folytató-
dott, mert az első hét végéig jó 
idő volt, de október 8-ától mar-
káns hidegfront érkezett, ok-
tóber 10-én éjjel már fagypont 
körül járt a hőmérséklet, és ez 
elindította a fűtési szezont. Két 
nap múlva, október 12-én 20,4 
fokra emelkedett a hőmérsék-
let, amit másnap 18,5 C fokos 
meleg követett. A hónap vé-
ge felé (20-ától) nagyobb ned-
vességtartalmú levegő érke-
zett és rövid időre ősziesré for-
dult az időjárás. E néhány nap 
alatt esett le a legjelentősebb 
őszi csapadéknak tekinthető 17 
milliméternyi eső. 

Novemberben enyhébb, 
őszies kezdés után a 10-én ér-
kező száraz hideg hatására je-
lentősen visszaesett a hőmér-
séklet. November 7-én –7 C fo-
kot mértek, november 24-én 
pedig országosan is Karcagon 
mérték a legnagyobb hajnali 
hideget, -9 C fokot. Ugyanak-
kor a jelentősebb légmozgás hi-
ányában főként a nagyobb vá-

rosok levegője lett egyre szeny-
nyezettebb. (Emlékszünk, a 
hónap folyamán több helyen 
is szmogriadót rendeltek el). 
Sok évtized statisztikái kö-
zött bizonyára egyedülálló lesz 
a 2011. év novembere, amikor 
nem érkezett mérhető csapa-
dék. (Az itt-ott zöldellő soro-
ló, vegetáló vetések bizonyára a 
köddel, dérrel érkezett csekély 
vízből tartották fenn magu-
kat.)

December 3-án, hétvégére 
melegfront érte el az Alföldet 
és 7,2 milliméterrel megmu-
tatta magát a várva várt eső is, 
bár ennek eddig (december 11-
ig) nem volt jelentősebb folyta-
tása. 

A gazdálkodók szerint leg-
alább két átlagos hónap csa-
padéka hiányzik a földből, s 
a meteorológiai adatok is azt 
mutatják, hogy a január 1-től 
november végéig a leesett 335 
milliméter csapadékkal ez az 
év (a tavalyi legcsapadékosabb 
év után) – a legszárazabbak kö-
zé sorolható. 

A súlyos helyzetbe került 
gazdálkodók gondjai már a 
nyár végi, őszi talajmunkák 
idején jelentkeztek, hiszen a 
betonkeményre száradt talajt 
nehéz és rendkívül költséges 
volt megmunkálni. A kalászos 
gabonákból sikerült többet el-
vetni, a kelésük azonban rend-
kívül gyenge volt, a repcevetést 
pedig – a kutató munkaterüle-
tén legalábbis – ki kellett tár-
csázni. A szárazság mellett je-
lentős a rágcsálók kártétele is. 

A tavasziak alá elvégezték a 
talaj előkészítést, ám a nehe-
zen művelhető talajon sok volt 
a géptörés, és jelentősen nőtt az 
üzemanyag felhasználás. 

Eső kellene… 

Eddig írtuk az időjárá-
si és a mezőgazdasági tudósí-
tást és visszatekintést decem-
ber elején. Az év utolsó szá-
mába szánt írás végül nem je-
lent meg, - ünnepi ajándékként 
megérkezett viszont a hónapok 
óta várva várt eső, ami a páro-
suló jó idővel a tél elejére meg-
indította a vetéseket. 

Kiss Mihály gazdálkodó 
szerint december végéig öt-
ven milliméter körüli csapa-

dék érkezett, és ez a jelentős 
vízmennyiség 30 centiméter 
mélységig húzódott le a talaj-
ban. 

- Nagyon sokat segített – 
mondja a gazda. - Az ősszel 
nagyon sok vetőmag a por-
ba került, s azóta csak vegetált 
a szárazságban. Az utóbbi na-
pokban leesett csapadék tet-
te lehetővé, hogy  a kalászosok 
szépen megindultak a csírázás 
és a kikelés állapotába. Nagyon 
sok vetés már jól láthatóan zöl-
dell és sorol.

- Ilyennek kellett volna lenni-
ük november elején - közepén. 
Behozható-e a lemaradás?

- Valóban, a késés több 
mint egy hónapos, a búzák 
most vannak a kikelés álla-
potában, ezután kezdődik a 
bokrosodás. Ha nem lesz na-
gyon hideg, tehát mínusz tíz 
fok alatti hőmérséklet, akkor 
van rá remény, hogy megfele-
lő minőségben kitelelnek. Ké-
sőbb aztán egy kis segítség-
gel és további jó idő esetén még 
bármilyen termést tudnak pro-
dukálni. Reménykedjünk a jó 
időben és a további csapadék-
ban, mert a 30 centiméteres át-
ázás alatt a talaj csontszáraz. 
Vagyis bőven van még helye a 
tartaléknak. 

Elek György

nagyon komoly csapatmun-
ka van, amiben a kórház ve-
zetői és dolgozói mellett part-
nerek voltak az önkormány-
zat képviselői is. Meggyőződé-
sem, hogy csapatmunkára van 
– lesz szükség a későbbiekben 
is. Nem hiszek a magányos 
hős szerepben és felfogásban. 
Azt hagyjuk meg a westernfil-
meknek. 

– Mi lesz a karcagi feladata-
ival?

– Továbbra is karcagi, kun-
sági maradok, tehát nem vál-
tozik semmi.

– Tehát Ön itt is főigazgató 
marad?

– Így van. Ahogy mondtam 
a másik megbízatás egy évre 
szól.

– Egy másik hír a kórházból: 
januárban végrehajtották az 
orvosok bérének emelését. Azt 
hiszem ilyen sincs sok az or-
szágban...

– Természetesen mi is fi-
gyeljük azokat az egészség-
ügyben zajló folyamatokat, 
amikről a média jóvoltából 
mindenki tud. Érezzük, hogy 
Magyarországon is csökken az 
orvosok száma, nagyon sokan 
külföldre távoznak. Ennek a 
problémának akartunk elébe 
menni.

A cél az, hogy a nálunk dol-
gozó orvosokat itt próbáljuk 

„meggyökereztetni” ne men-
jenek más intézménybe vagy 
más országokba. A kórház ve-
zetése hónapok óta gondolko-
dott a segítségnyújtás lehető-
ségein. December elején hatá-
roztuk el az orvosok bérének 
rendezését, ami januárban 
életbe is lépett. Az ezzel kap-
csolatosan kialakított filozó-
fiánk lényege, hogy az azonos 
végzettségű, azonos feladato-
kat, terhelést ellátó kollégák 
közel azonos módon keres-
senek. Azt szerettük volna, 
hogy érezzék – a munkájuk-
ra szükség van, mert a kórház 
egyik nagy erőssége a megfe-
lelő orvosgárda. Természete-
sen nem szabad, hogy ez a fel-
adat itt befejeződjön, mert a 
szakdolgozók, a szakasszisz-
tensek, az egyéb egyetemet, 
főiskolát végzett kollégák vagy 
akár még a műszak emberei 
esetében is végre kell hajta-
nunk ezt. Tehát az ő bérükhöz 
is hozzá kell majd nyúlnunk. 
Mindenképpen ki kell dolgoz-
ni egy életpálya modellt kisvá-
rosi körülményekre is, hogy a 
jól képzett nővér, a jól képzett 
műtősfiú, asszisztens, vagy 
bármely szakma képviselői ne 
menjenek el innen csak azért, 
mert nem találják meg a jövő-
jüket. Az orvos bérrendezés 
tehát az első lépcsőfok volt. 

– Köszönöm a beszélgetést.
Elek György
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Fizetésrendezés a Kátai 
Gábor Kórházban

Karácsonyi eső aranyat ér

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját: 

1. Karcag, Kórház u. 23. I/6. sz. alatti lakás
Helyiségei: 1 nappali, 2 szoba, előszoba, konyha, gardrób, 

kamra, fürdőszoba, WC 
A lakás alapterülete: 68,64 m2

Komfortfokozat: összkomfortos
Közművei: víz, villany
Fűtési módja: egyedi gázközponti fűtés
Bérleti díja: 33.290,- Ft/hónap (költségelven megállapí-

tott lakbér)
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. ja-

nuár 23. napja 16.00 óráig beérkezően. A részletes pályá-
zati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 
59/500-669).

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint 
Karcag város honlapján (www.karcag.hu).

Változik a rendelési idő! 
Értesítjük az érintetteket, hogy az 5. számú gyermekkörzet 
rendelési ideje megváltozik. 
Új rendelési idő: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 1100 - 1400 óráig, 
csütörtök: 1400 - 1700 óráig. 

Tanácsadás: csütörtökön 1230 – 1400 óráig. 
Az új esztendőben is jó egészséget kívánok! 

Dr. Juhász Zsuzsanna
gyermekorvos  
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FELHÍVÁS ARANYOS EMLÉKEK 
GYŰJTÉSÉRE

A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Isko-
la és Kollégium Arany János Tagiskolája ebben a tanévben 
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

Tisztelettel megkérünk minden régi diákot és pedagógust, 
aki szívesen visszaemlékszik az Arany János Általános Isko-
lában töltött éveire, segítsen bennünket a méltó ünnepléshez.
„Aranyos emlékeim” címmel az alábbi két témában várunk 
segítséget:
1. Tárgyi emlékek kölcsönadása
 Bármilyen tárgyi emléket vagy fotót örömmel fogadunk 

egy kiállítás idejére, amely az iskola múltját idézi. 
 A tárgyi emlékeket az iskola titkárságán adhatják át: 2011. 

február 15-ig.
2. Írásos emlékezés elkészítése
 Az iskolánkba járó régi diákok és pedagógusok között bi-

zonyára vannak olyanok, akik szívesen leírják az iskolához 
kötődő emlékeiket 2-3 gépelt oldalban. Őket kérjük meg, 
hogy szánjanak egy kis időt az emlékezésre. Természete-
sen a téma lehet bármi, amiről szívesen ír az utókor számá-
ra. Például tanuláshoz, pedagógushoz, szabadidős foglal-
kozáshoz, táborozáshoz, versenyhez, diáktársakhoz kötő-
dő emlékek.

 Az írásos emlékezéseket 2011. február 10-ig az alábbi mó-
dokon várjuk: 

-  Leadható személyesen az iskola titkárságán
-  E-mailben: aranyevfordulo@gmail.com 
-  Postai úton: Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Ál-

talános Iskola és Kollégium 
 Arany János Tagiskolája - 5300 Karcag, Arany János utca 

13-15.
A jubileumi emléknapot március 2-ára tervezzük. Ezen 

a napon nyílik meg a kiállítás, és ekkor lehet betekinteni az 
írásos emlékekbe is. Az emléknap programjáról a későbbiek-
ben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

A témával kapcsolatosan az alábbi telefonszámokon érdek-
lődhetnek: 06 59 313 800, 06 59 503 150

Nagyon várjuk az „Aranyos” emlékeket!
Kovácsné Szendrei Borbála

tagintézmény-vezető

FELHÍVÁS
Kedves Iskolatársunk!
B. Major László tanár úrra emlékező, méltató írásokat helyez-

tetünk el gimnáziumunk honlapján, a http://www.reformatus.eu/
oregindex_g.php?page=oregdiak/emlek címen.

Iskolánk fenntartójának és vezetésének jóváhagyását elnyerve 
emléktáblával is kívánunk tisztelegni neki, aki több mint 40 évig 
tanított Karcagon, jobbára a gimnáziumban. Ezzel szeretnénk ki-
fejezni hálánkat a köztiszteletövezte Laci bácsi áldozatos munká-
jáért, ahogy diákjai akadálytalan tanulásának-továbbtanulásának 
szentelte éltét.

A relief elkészítésére Györfi Sándor karcagi szobrászművészt 
kértük fel.

Ezzel elérkezett az idő, hogy ennek költségei fedezetére gyűjtést 
indítsunk.

Az adományokat elsősorban (Kató néni emléktáblájánál 
már bevált módon) a Cséti Imre kezelésében levő ERSTE Bank 
11600006-00000000-52178717 számú számlára várjuk, amire bár-
melyik fiókjukból költségmentesen lehet átutalni.

Természetesen megértjük, ha valaki szerényebb lehetősége mi-
att csak jelképes összeggel járul hozzá, viszont a többségtől pár 
ezer forintos adományra számítunk. De a tehetősebbek, osztálya-
inak volt diákjai, valamint akik különös hálával tartoznak neki, 
persze jelentősebb summával is adózhatnak emlékének.

Mindenki hozzájárulását hálásan fogadjuk.
Egyúttal megragadjuk ezt az alkalmat is, hogy akik még nem 

tartoznak közénk, azokat szeretettel hívjuk a Karcagi Öregdiákok 
Baráti Köre tagjának, ahová jelentkezni lehet Bihari László titkár-
nál (1026 Budapest II. Bimbó ú. 216. 7/2 Tel: 1-2005114 Mobil: 30-
8276241).

Ezúton is Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kí-
vánunk.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

Örsi Julianna - amint a 
könyv bemutatóján elmond-
ta – valamikor a 70’-es évek-
ben kezdett foglalkozni a kar-
cagi Varró család történetével. 
Az akkor összegyűlt anyagot 
(és a témát) azonban hama-
rosan félretette, s csak három 
és fél évtized múltán, 2009-
ben vette elő újból. Ekkor vi-
szont igen intenzíven és nagy 
alapossággal kezdett a kuta-
táshoz, mert a Magyar Tu-
domány Ünnepére megje-
lent könyv felsorolása szerint 
két év alatt nyolc levéltárat, 
öt múzeumi adattárat, nyolc 
könyvtári gyűjteményt kere-
sett fel, nem feled-
ve természetesen az 
érintett térség szó-
ba jöhető egyház-
községeinek írástá-
rait sem. S e felso-
rolást még jócskán 
kiegészíti annak a 
huszonnyolc kutató-
nak, helytörténész-
nek, hagyományőr-
zőnek a neve, akik-
kel e tárgyban kon-
zultált. A kétéves 
munka végeredmé-
nye az a közel há-
romszáz oldalas kö-
tet, amit november 
4-én, a Városi Cso-
konai Könyvtár ol-
vasótermében Elek 
György helytörté-
nész ajánlott az ér-
deklődők figyelmé-
be.

A szerző törté-
nész, néprajztudós 
és ezen belül is tár-
sadalomkutató, s mint ilyen 
természetesen az egyszerű 
leszármazástörténetnél jóval 
nagyobb mélységeket látott 
meg és „vett ki” a rendelkezés-
re álló anyagból. Az impozáns 
terjedelmű munka ugyan-
is a 19.század elejétől kialaku-
ló rokoni szálak és rokon csa-
ládok bemutatásával túllép a 
családtörténet keretein, s egy 
szeletnyi nagykunsági értel-
miségtörténetté lesz. A cím-
adásban erre a tartalmi több-
letre helyeződik a hangsúly – 
kimarad belőle, hogy a könyv 
a karcagi Varrók és a velük ro-
koni kapcsolatba került nagy-
kunsági értelmiségi családok 
története. Pedig igazából erről 
van szó.

Mivel a család a 18.szá-
zad nagy migrációs hulláma-
ival érkezett a Nagykunság-
ra és Karcagra. A szerző beve-
zetésként alapos és gondos ge-
nealógiai kutatások nyomán 
tárja elénk azt, amit a ma-
gyarországi, elsősorban a szó-
ba jöhető területen előfordu-
ló Varró családokról tudni le-

het. A Karcagon jegyzősködő 
ős, Varró István, 1735-ben lé-
pett a város szolgálatába, in-
nentől kezdődik a redemptus- 
földbirtokos- értelmiségi csa-
lád 19.század végéig követhe-
tő históriája. Színes és érdekes 
történet ez, hiszen szereplői 
kiemelkedő egyéniségei a ko-
rabeli Karcagnak és a Nagy-
kun kerületnek. Varró István, 
jogi ismereteit, latin nyelv-
tudását, tárgyalókészségét a 
redempciós tárgyalások során 
is igénybe vette a Jászkun Ke-
rület, amelynek ő lett az egyik 
hivatalos követe Bécsben. De a 
nyelvészek az 1830-as években 

az ő nevéhez kötötték a kun 
miatyánkot illetve annak köz-
lését is.

Fia, unokái, dédunokái 
mind Debrecenben készültek 
fel a jogi pályára, ahol az or-
szágos hírű professzoroktól 
jogi ismereteket, a hivatalos 
működéshez szükséges nyel-
veket (latint és németet) ta-
nultak, és műveltséget szerez-
tek. Az oskolában szövődött 
kapcsolatok persze a későbbi-
ekben is megmaradtak, s a hi-
vatalokhoz, jegyzői asztalok-
hoz, katedrákhoz, szószékek-
hez jutott egykori tógátusok 
kapcsolatai az egész Alföl-
det behálózták. A professzo-
rok szellemisége mellett bő-
ven lehetett tanulni az olyan 
kiemelkedő diákoktól is, mint 
Csokonai. Varróék tehetős há-
zánál e kapcsolatok révén a 
költő is megfordult.

A karcagi jegyzőség e csa-
lád tagjai történetében a pá-
lyakezdésnek számít. A Var-
rók között 1848-ig több ke-
rületi tisztviselő, egy karcagi 
főbíró is akadt. 1848-ban Var-

ró László lett az első, a fris-
sen elfogadott választási tör-
vény alapján választott és az 
új képviselő-testület élén hi-
vatalba lépő főbíró Karcagon, 
aki a szabadságharc veresége 
után még másfél évtizedig ve-
zette a várost. Unokatestvére 
– Sámuel, az 1860-as évektől 
több alkalommal országgyű-
lési képviselő és haláláig mi-
nisztériumi tisztviselő volt. A 
család az 1860-as években köl-
tözött el végleg Karcagról, de 
emlékük, főként a nevüket vi-
selő utca nyomán máig él.

Nagyos érdekes tagja a csa-
ládfának az irodalomtörté-

nésznek készülő 
Varró Sándor. A saj-
nos korán, huszon-
egy évesen elhalt fi-
atal tudós számos, 
nagy tehetséget mu-
tató publikáció-
ja mellett kunsági 
népköltési gyűjtést 
is végzett, de ő kö-
zölte pl. a Vasárna-
pi Újságban Csoko-
nai Varró Jánoshoz 
írott versét, amit a 
családi levéltár őr-
zött meg az utókor-
nak.

Érdekesek a ro-
koni szálak, amik a 
hasonló vagyoni ál-
lapotú és társadal-
mi állású jászkun 
kerületi famíliák 
és a Varrók között 
szövődtek. A szer-
ző ezeket a családo-
kat is számba veszi, 
a családi kötelék ki-

alakulásától több esetben nap-
jainkig. Házasodás révén ro-
konságba kerültek ugyanis a 
túrkevei Várady, a karcagi-
túrkevei Laczka, a karcagi 
Kálmán és a nagy tekintélyű 
kisújszállási Illéssy családdal. 
Természetesen pontos képet 
kapunk a vidéki értelmiségi-
gazdálkodó família tagjainak 
anyagi helyzetéről, birtokaik 
méretéről, gazdaságuk gyara-
pításáról, vállalkozásaikról, s 
ezekkel kapcsolatosan számos 
eredeti dokumentum betűhív 
leírását is megtaláljuk a kötet-
ben – ami különösen elevenné 
teszi az ábrázolt korszakot. De 
egyébként is olyan a könyv, 
mint egy 18- 19.századi olva-
sókönyv, hiszen literátus Var-
rók számos írásműve mellett 
olyan írásokat is megtalálunk 
benne, amik hozzájuk, róluk, 
velük kapcsolatban íródtak. 
Mindezt pedig jelentős számú, 
remekül kiválasztott illuszt-
ráció (festményreprók, fotók, 
dokumentumok, térképek) te-
szi teljessé.

Elek György

Jegyzőgenerációk

Egy értelmiségi család története Karcagról
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Thomas városi 
kispályás 
labdarúgó 
bajnokság

December 10-én, szomba-
ton a Városi Sportcsarnok-
ban játszották le a Thomas 
városi kispályás labdarúgó 
bajnokság negyedik fordu-
lóját. 
Eredmények: 
Ökodízel – Blades-Zsoan 6:0
MultiTec – 
Nagykunsági VGT-Brigád 5:4
Origo – Flottok  8:1
Thomas – Armacomp  1:5
Szuperinfó – Agrosprint  1:9
Ho-Ri-Ko – K. C. K. Ö.  1:4
Família – Roli Sped 0:3

A vasárnapi elmaradt 
mérkőzés eredménye: Ho-
Ri-Ko – Nagykunsági VGT-
Brigád  2:6

B. I.

 V-ik forduló 
Mezőtúr – Karcag Kováts 

DSK 6-12. 
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – Börzsei 
Krisztián párosban 1 győze-
lem 

Egyéniben: Skumáth István 
és Börzsei Krisztián 4-4 győ-
zelem, Szepesi Bence 2 győze-
lem, Dr. Farkas Béla 1 győze-
lem. 

Csornai Csaba: Jó és színvo-
nalas mérkőzésen biztos győ-
zelmet arattunk. 

VI. forduló 
Karcag Kováts DSK – Deb-

recen TEVA T. 8-10.
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – Börzsei 
Krisztián párosban 1 győze-
lem. 

Egyéniben: Skumáth István 
4 győzelem, Börzsei Kriszti-
án 2 győzelem, Szepesi Bence 
1 győzelem. 

Csornai Csaba: Az akko-
ri listavezető ellen rendkívül 
szoros küzdelemben (6 döntő 
játszmás szoros mérkőzés!) mi-

nimális arányú vereséget szen-
vedtünk. 

VII. forduló
Karcag Kováts DSK – 

Apagy III. 14-4.
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – Börzsei 
Krisztián és Dr. Farkas Béla 
– Szepesi Bence párosban 1-1 
győzelem. 

Egyéniben: Skumáth István 
és Börzsei Krisztián 4-4 győ-
zelem

Dr. Farkas Béla 2 győzelem, 
Szepesi Bence 2 győzelem. 

Csornai Csaba: Nagyszerű 
játékkal, biztos győzelem szü-
letett. 

VIII. forduló 
Kisvárda – Karcag Kováts 

DSK 7-11.
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – Börzsei 
Krisztián párosban 1 győze-
lem. 

Egyéniben: Skumáth István 
4 győzelem, Börzsei Kriszti-
án 4 győzelem, Szepesi Bence 
2 győzelem. 

Csornai Csaba: Az egységes 
és erős Kisvárda ellen, szenzá-

ciós játékkal szereztük meg a 
két bajnoki pontot. 

IX. forduló 
Jászkun Volán – Karcag 

Kováts DSK 10-8.
Karcagi győzelmek: 

Skumáth István – Börzsei 
Krisztián párosban 1 győze-
lem. 

Egyéniben: Skumáth István 
3 győzelem, Börzsei Kriszti-
án 2 győzelem, Szepesi Bence 
2 győzelem. 

Csornai Csaba: Börzsei 
Krisztián harmadik és nyerés-
re álló mérkőzésén megsérült, 
így a negyedik mérkőzését nem 
tudta lejátszani, így a 10-8-as 
reális győzelmi esélyből, ilyen 
arányú vereség következett be. 
Kiemelkedően szerepelt Sze-
pesi Bence, aki a volt NB I-es 
Molnár Lászlóval 5 játszmás 
mérkőzést vívott. 

Az utolsó idei bajnoki mér-
kőzés – az éllovas Hajdúszo-
boszló ellen december 17-én 
11 órakor kerül sorra a Városi 
Sportcsarnokban. 

B. I.

Asztalitenisz

NB III. Észak-Alföldi Régió Bajnokság

2011. december 2-3-a kö-
zött a Kiskunhalasi Reformá-
tus Kollégium Szilády Áron 
Gimnáziuma adott otthont a 
református közép-és általá-
nos iskolák országos asztalite-
nisz bajnokságának, ahol a fi-
úk mezőnyében a karcagi asz-
taliteniszező fiatalok minden 
megszerezhető első helyezést 
elhoztak. Az országos bajnok-
ságon közel 20 református is-
kola képviselte magát- Debre-
cen, Budapest, Pápa, Gödöl-
lő, Nyíregyháza, stb.- de a kar-
cagi fiúk semmit sem bíztak 
a véletlenre, mind egyéniben, 
mind pedig párosban nagy-
szerű karcagi siker született.

A IV. korcsoportos fiúk me-
zőnyében a Kováts DSE 14 éves 
versenyzője, a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola 8. b osztályos tanulója, 
Szepesi Bence (edzője Skumáth 
István), 4 győzelemmel érke-
zett a döntőbe, ahol izgalmas 
mérkőzésen 3-1-re verte gödöl-
lői ellenfelét, ezzel református 
országos bajnoki címet nyert.

Az V-VI. korcsoportos fi-
úk mezőnyében, ugyancsak a 
Kováts DSE 16 éves verseny-
zője, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium 10. b osztályos ta-
nulója, Kovács Miklós (edzője 
Skumáth István) 4 győzelem-
mel kvalifikálta magát a dön-

tőbe, ahol ő sem adott esélyt 
gödöllői ellenfelének, 3-1-es 
győzelmével ő is református 
országos bajnok lett.

Az egyéni küzdelmeket 
megelőzték a páros versenyek, 
ahol a Szepesi Bence-Kovács 
Miklós duó sima, amolyan 
kötelező győzelmet arattak, 5 
győzelemmel ebben a kategó-

riában is első helyezést szerez-
tek. Mindketten érem-, kupa-, 
oklevél- és ajándékjutalma-
zásban részesültek. Gratulá-
lunk mindkettőjüknek, továb-
bi sikereket kívánunk, egyben 
köszönjük a Kováts DSE-ben 
működő edzők és felkészítők 
munkáját is. 

Major

Református Iskolák Országos Bajnoksága: 
tripla karcagi siker

Az egyéniben és párosban is a református országos bajnoki 
cím tulajdonosai a Kovács-Szepesi duó

Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Torna
Tisztelettel és szeretettel várjuk a kézilabda szerelemese-

it és a karcagi szurkolókat 2011. január 14-én, szombaton, 
a Karcagi Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő 
Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Tornára. A felkészülési tor-
na 9 órakor kezdődik a Karcagi SE, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, a Gyulai Göndöcs DSK, valamint a 
Nagyszénás SE csapatainak részvételével. A mérkőzések be-
fejezésének várható időpontja 15 óra. Rendező: Karcagi SE. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Major
kézilabda szakedző

Az AGROHUNGÁRIA CÉGCSOPORT 
egyetemet végzett közgazdászt keres. 

Fő tevékenység mezőgazdaság, melléktevékenység 
építőipar, kereskedelem. 

Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA Kft.
Tel.: 59/503-553, mobil: 20/353-5738
e-mail: agrohungaria@freemail.hu 

A két évtizede, 1989-ben 
alakult Mini Club Hungary 
(melynek egyik alapítója a kar-
cagi Király Ferenc), tagjainak 
száma mára 130 főre duzzadt. 
E stílusos és roppant praktikus 
kis kocsiért rajongók mindent 
megtesznek az összetartozás 
erősítéséért, s nemcsak rend-
szeresen tartják a kapcsolatot, 
hanem évente számos hazai és 
külföldi találkozón is megje-
lennek, képviselve a klubot és a 
márkát. 

2011-ben először az Oldtimer 
Expón jártak, majd Szlovákiá-
ban, a Magas-Tátrában volt ta-
lálkozó, és azután következett 
a svájci Alpokban rendezett vi-
lágtalálkozó. Ezek a helyszínek 
azok, amelyen testületileg vet-
tek részt, de a klubtagok jelen 
voltak a horvátországi, lengyel-
országi és csehországi „minis” 
összejöveteleken is. 

Belföldön Győr adott ott-
hont a szokásos nagy mini ta-

lálkozónak júliusban, s ezen 
az alkalmon a klubtagokon és 
gépkocsi tulajdonosokon kí-
vül a Mini Magazin szerkesz-
tősége is jelen volt. Az évzárót 
Dunabogdányban tartották, itt 
határozták meg az idei eszten-
dő programjait, de szó esett a 
lehetséges felelősségbiztosítás 
lehetséges módjairól is. Amint 
megtudtuk, a 2012-es év mér-
földkő lesz a magyarországi 
Mini Club életében, hiszen el-
nyerték a jogot a világtalálko-
zó itthoni megrendezéséhez. 
A nagyszabású összejövetel-
re a tervek szerint 2012. Pün-
kösdjén, Balatonfüreden kerül 
sor. Várhatóan nagy érdeklődés 
mellett, mert eddig már 750 
Mini tulajdonos regisztráltatta 
magát Európából. A Klub hírei 
közé tartozik még, hogy nem-
régiben az autólegendák soro-
zatban szakkönyv jelent meg e 
népszerű kis gépkocsiról.  

B. I.

Világtalálkozó Magyarországon 
2012 Pünkösdjén

Év végi birkózó 
eredmények

Sárrétudvarin került megrendezésre 
a III. Mikulás Kupa december 4-én, ovis 
korcsoporttól a felnőttekig. A karcagi 
birkózók 10 érmet szereztek. 

II. helyezettek: Balajti Gábor 
(Györffy), Nagy András (Györffy), Kun 
István (Kováts), Kiss Attila (felnőtt ver-
senyző)

III. helyezettek: Szabados Zoltán 
(Refi), Kiss János (Refi), Balogh Alex 
(Györffy), Szabó Kristóf (Kováts), Ko-
vács Tamás (Kováts), Varga Imre (Var-
ró)

Több évtizedes szünet után ismét 
birkózóverseny volt Hajdúszoboszlón 
december 22-én, Dr. Hegedűs Csaba az 
M.B.SZ. elnökének megnyitásával. Szín-
vonalas verseny, karcagi eredmények: 

I. Domokos Sára (Refi), I. Varga Im-
re (Varró), III. Balajti Gábor (Györffy), 
Mándi Mihály (Csanádi Ált. Isk. Buda-
pest)

Gratulálunk az eredményekhez és si-
keres 2012-es folytatást kívánunk. 

A Karcagi S.E. Birkózói nevében 
eredményekben gazdag, békés, bol-
dog új évet kívánunk minden kedves 
olvasónak és támogatóinknak! 

Pityók
vezető edző
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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.

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.

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.

25 aranykorona szántóföld el-
adó! Tel.: +36/30-518-7386.

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.  

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.

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. 
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.
REÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. szám alatti 2 
szobás, 80 m2 + verandás, össz-
komfortos családi ház 1.187 m2 
telken, gazdasági épületekkel, 
dupla garázzsal, különálló üzlet-
helyiséggel. Tel.: 59/313-104.
Karcagon a Kaiser Étterem mö-
gött garázs kiadó! Tel.: +36/30-
259-7124.
Eladó vagy kiadó Karcag, Eötvös 
u. 10. szám alatti üzlethelyiség, 
33 m2-es teljes közművel. Tel.: 
+36/30-285-7900 v. +36/59-313-
068.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csalá-
di tégla ház sürgősen eladó! Tel.: 
59/400-802 számon reggel 8 
óráig, délben, este 18 órától. 

Állat
3 db 8 hetes kistestű keverék kis-
kutya ajándékba elvihető! Tel.: 
+36/30-245-7147.
3 hónapos kedves, bújós kan kis-
kutya (közepes termetű) aján-
dékba elvihető szerető gazdinak. 
Tel.: +36/20-230-3690.
Kameruni törpekecskék eladók! 
Tel.: +36/30-399-0035.
4 hónapos, lakásban tartott, 
alomra szoktatott kiscicák sze-
rető gazdiknak elvihetők! Tel.: 
+36/30-427-0323.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke kialakítása! Tel.: 
59/313-284, www.tmhirek.hu
Lehullott a fák levele. Nyomában 
szürke köddel érkezik a hópihe. 
Télidőben hóesésben, seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piaco-
kon, vagy a Takács P. u. 9/a. szám 
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.
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. 

Szolgáltatás
Tavaszi kezdéshez előzetes fel-
mérés. Palatető javítás, mo-
sás, zsindelyezés. Cserép átra-
kás, moha mentesítés, csatorna-
csere. Szükséges anyagbeszer-
zésre árajánlat! Ifj. Mile János 
Karcag, Takács P. u. 9/a. Lefolyó 
duguláselhárítása, sürgős eset-
ben azonnal. 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.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem). Tel.: +36/30-447-3918.

Állás
50-es nő bejárónői munkát vál-
lal idős hölgynél, úrnál. Tel.: 
+36/30-524-1446.

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.

Apróhirdetés



8 2012. január 6.

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
December 19-én délelőtt a 

kunmadarasi rendőrök körö-
zött személyt fogtak el, akit a 
Szolnoki BV Intézetbe szállí-
tottak.

21-én délelőtt egy mázsa fát 
vágott ki és tulajdonított el két 
karcagi férfi a Szentannai Sá-
muel Mezőgazdasági Szak-
középiskola tulajdonát képe-
ző erdősávból, emiatt ellenük 
szabálysértési eljárás indult.

21-én  egy karcagi férfi el-
len ideiglenes távoltartás el-
rendelésére került sor, mert 
volt feleségét közös lakásuk-
ban állon ütötte, haját húz-
ta, ellökte, majd fojtogatta. 
Az asszony elmondása szerint 
2008-ban elváltak, de azóta is 
egy háztartásban élnek, rossz 
a kapcsolata a férjével, rend-
szeresen megverte a közel-
múltban, mely során zúzódá-
sos sérülései keletkeztek, ed-

dig azonban nem tett bejelen-
tést. 

21-én este egy szolnoki la-
kos haladt tehergépkocsival 
a 4. sz. fkl. úton Kisújszállás 
külterületén Karcag irányából 
Szolnok irányába, amikor se-
bességét nem az útviszonyok-
nak megfelelően választotta 
meg, így a menetiránya sze-
rinti bal oldali útárokba csú-
szott, majd bal oldalára bo-
rult. Személyi sérülés nem 
történt, a tehergépkocsiban 
150.000 Ft anyagi kár keletke-
zett.

21-én este egy karcagi fér-
fi molesztálta a TESCO-ban 
a vásárlókat és magatartását a 
boltvezető többszöri felszólí-
tására sem hagyta abba, nem 
távozott az áruházból. Az in-
tézkedő rendőr ellene garáz-
daság szabálysértési miatt el-
járást indított.
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2012. január 6. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánló
18.05 Év végi gyűlés a Mozgás-

korlátozottak Egyesületé-
ben

19.00 Pásztorok a Hortobágyon
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: Kazak Állami kitűnte-

tés
 Karcagi Hírek
 Állatmenhelyen jártunk
 Kárpát Kupa
 Családsegítő központban 

jártunk
 Háttér
 Vendég: Lódi Endréné
 Téma: elismerésben része-

sült
20.15  Szalagavató a Varróban

2012. január 10. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Re-

formátus istentisztelet 
2012. 01. 01.

19.15  A Hit Szava - Római kato-
likus szentmise 

 2011. 12. 31.
20.35  Zenés Fürdőshow - Áb-

rahám Zoltán 1.rész

2012. január 12. péntek-hétfő
18.00   Műsorajánló
18.05   Erdélyben pünkösd ünne-

pén
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Szitár Ferenc
 Téma: Karcag város rendőr-

kapitánya
 Karcagi Hírek
 Béremelés a karcagi kórház 

orvosainak
 Állománygyűlés a tűzoltó-

ságon
 Megszépült a Bereki főtér
 Bemutatjuk a város első új-

szülöttjét
 Háttér
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor Kórház
 20.15  Testületi ülés 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Lázók Emese – Rostás Kál-
mán
Kg., Északi u. 18.  Attila
Nagy Mária – Horváth Lász-
ló
Kg., Kisújszállási u. 24. 
 Dávid, Tamás
Raj Renáta – Károlyi Zoltán
Kg., Sarkantyús u. 21/a. 
 Veronika Éva
Raffai Judit – Horváth János
Kg., Nyár u. 37.
 János Kevin

Halálozás

Kovács József
 Karcag (1940.)
Murányi Ferencné (Tyukodi 

Julianna)
 Karcag (1939.)
Oros Károly
 Karcag (1933.)
Disznós Mihályné (Szabics 

Margit)
 Karcag (1941.)
Bérczi Miklós 
 Karcag (1949.)
Tüdős Géza
 Karcag (1930.)
S. Kovács Ferenc 
 Karcag (1930.)
Balogh Ferenc 
 Karcag (1929.)
Olajos József Istvánné (Ma-

joros Edit) – Babó 
 Karcag (1942.)
Kovács István – postai kéz-

besítő
 Karcag (1944.)
Balog László
 Karcag (1940.)
Buzalka Sándor
 Karcag (1944.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Január 6. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Január 7. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Január 8. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca
Január 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Január 10. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 11. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
Január 12. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
Január 13. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Kardos László közel két éve 
az aktív labdarúgástól vissza-
vonulás után lett az „ifisták” 
edzője. 

- A 2011-re kitűzött cél nem 
a helyezés, hanem a jó ered-
mény elérése és a tehetséges 
labdarúgók kinevelése volt. Az 
eredményes játékot nemcsak a 
tavalyi második helyezés – ha-
nem az is igazolja, hogy több 
játékos, például Kovács Csa-
ba, Szívós Gergő, Henk Ger-
gő, Bukovszki Dániel és Szőke 
Róbert felkerült a „nagy” csa-
patba. A felnőtt csapat ajtaján 
kopogtat még Csatári József, 
Madarász Roland, Kovács 
László, Lázók Attila, Lázók 
Sándor és ide lehet sorolni a 
tehetséges (15 éves) Székely 
Dávidot is.

- Jelenleg 32 ponttal, de 
rosszabb gólaránnyal a máso-
dik helyen áll az ifjúsági csa-
pat. - az edzéseket befejeztük 
és majd jövő évben január 10-

én kezdünk, majd a sportcsar-
nok melletti műfüves pályán. 
A csapat tudása alapján vala-
melyik „dobogós hely” meg-
szerzése a cél, de az is, hogy 
kiegyensúlyozott játékot tud-
junk produkálni tavasszal. 

Ha az „bejön”, akkor a baj-
noki címre is esélyes lesz a csa-
pat. A téli szezonban külön 
nem tervezünk teremtornákon 
való részvételt, de ez nem zárja 
ki, hogy egyénileg valamelyik 
játékos szerepelhet ilyeneken. 
Az elmúlt szezonban eltekint-
ve Csík Roland Nagyivánban 
elszenvedett súlyos sérülését 
nem akadt, hogy játékos hetek-
re kidőlt volna. Az alsóbb kor-
osztályok edzőivel szoros kap-
csolatban állok. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem minden játéko-
sok, vezetők és szülők munká-
ját, amivel segítették a csapat 
eredményes szereplését.

Bosnyák Imre

Év végi értékelés 
az ifjúsági labdarúgóknál

Vendégségben a Budapesti 
Honvédnél

Az elmúlt héten meghívást kapott Móga Edvin a Buda-
pesti Honvédtől, hogy az általuk működtetett Labdarúgó 
Akadémia edzésén vegyen részt. Az akadémia célja, hogy 
az edzéseken újabb tehetséges labdarúgókat vegyenek fel 
utánpótlás céljából. Ezért minden hónapban egyszer Edvin 
edzéseken vesz részt, ahol a szakvezetők figyelemmel kísé-
rik fejlődését. Az edzéseken az utánpótlás korúak közül, a 
10-11 és 15 éves korúak vettek részt. Az ifjú labdarúgót az 
edzőközpontban elkísérte a szülő – Móga Lóránt a karcagi-
ak kapuvédője, valamint a felkészítő edzője Kemecsi Lász-
ló is. A kispesti szakvezetők részéről még egy szorosabb 
kapcsolat kialakítását is elképzelhetőnek tartana a karcagi 
utánpótlás a labdarúgókkal és szakvezetőivel. 

B. I.

Az MTI Sportszerkesztő-
sége 1964. óta minden évben 
megkeresi az egyes szövetsé-
geket, hogy sportágukban ki-
ket tartanak a legjobbnak. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
a hölgyeknél a Femina futbal-
listáját választotta az év lab-
darúgójának. Anita mindent 
vitt, ő lett a nagy- és kispályán 
is az esztendő legjobbja. Pá-
lyafutása során eddig 13-szor 
lett gólkirálynő! - amely párját 
ritkítja a női labdarúgásban. 
Abszolút elsőségét bizonyítja 
még, hogy jelenleg Anita ve-
zeti a nagypályás és a futsal 
NB I. góllövőlistáját – melles-
leg az előző idényben mindkét 

sportágban gólkirálynő címet 
si megszerezte.

Az év legjobbjai a MLSZ 
ajánlásával 2011-ben:

Férfi labdarúgás: Rudolf 
Gergely (Panathinakosz) első 
alkalomból kijelölve

Női labdarúgás: Pádár Ani-
ta (1. EC Femina 93SE) máso-
dik alkalomból

Férfi futsal: Gyurcsányi 
Zsolt (futsal Rába ETO) ne-
gyedszer jelölve

Női futsal: Pádár Ani-
ta (futsal, Vesta SE) első alka-
lomból

Strandlabdarúgás: Feke-
te Viktor (Goldwin Plus) har-
madszorra jelölve

B. I.

2011-ben az év játékosa – 
Pádár Anita! 


