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Az ünnepélyes állo-
mánygyűlés után Tóth Ti-
bor tűo. ezredestől, a me-
gyei katasztrófavédelmi 
szervezet parancsnokától 
kértünk tájékoztatást. 

- Hány tűzoltót és ka-
tasztrófavédelmi munka-
társat érint az új szervezet 
megalakulása?

- Az egységes állami irá-
nyítás alá került megyei 
katasztrófavédelmi szer-
vezetben több mint öt-
száz tűzoltó, polgári védel-
mi és katasztrófavédelmi 
szakember teljesít szolgá-
latot. A hivatásos tűzoltó-
ságok költségvetési, képzé-

si, bevetés-irányítási, ellátá-
si és logisztikai szempontból 
egyaránt a katasztrófavédelmi 
szervezet részévé váltak.

- Lévai Kálmán parancs-
nok úr kinevezéséből láthatjuk, 
hogy Karcagon is alakult egy 
katasztrófavédelmi kirendelt-
ség. Hány van belőlük a me-
gyében?

- Négy kirendeltség jött lét-
re: Szolnokon a szolno-
ki, a törökszentmikló-
si és a tiszaföldvári ön-
kormányzati tűzoltóságok 
működési területével; Jász-
berényben a jászberényi, a 
jászárokszállási és jászkiséri 
tűzoltóságokkal, Mezőtúron 
a mezőtúri és a kunszent-
mártoni hivatásos tűzoltó-
ságokkal. És ahogy mondta, 
Karcagon is van egy kiren-
deltség, amelyhez a karca-
gi és a tiszafüredi hivatásos, 
valamint az abádszalóki, a 
kisújszállási és a kunhegyesi 
önkormányzati tűzoltóság-
ok tartoznak.

Karcag Város Önkormányzata, a Karcagi Általános Iskolai 
Központ, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 

Központ és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

a Magyar Kultúra Napja városi 
rendezvényeire 

2012. január 18-án (szerdán) 17 órától 
a Déryné Kulturális Központ II. emeleti dísztermében 

Csortos Szabó Sándor
fotográfus

VilágNézet
című kiállítása 

A kiállítást megnyitja: 
Karcagi Nagy Zoltán
önkormányzati képviselő

Közreműködnek: 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

növendékei és tanárai
A tárlat 2012. február 8-ig munkanapokon 8-18 óráig 

látogatható. 

2012. január 20-án (pénteken) 17 órától 
a Déryné Kulturális Központ színháztermében 

ünnepi megemlékezés
Himnusz

Köszöntőt mond: 
Szentmihályi Szabó Péter

József Attila- és Kölcsey-díjas író, költő

Ünnepi műsor
Közreműködnek a Karcagi Általános Iskolai Központ

és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
növendékei és tanárai

Rajzkiállítás
a Karcagi Általános Iskolai Központ tanulóinak alkotásából 

a Déryné Kulturális Központ II. emeleti klubtermében 

Egységes szervezetben a katasztrófavédelem

Ünnepélyes állománygyűlés a tűzoltóknál
Amint múlt heti számunkban már hírt adtunk róla, 2012. ja-
nuár 1-jétől megalakult és megkezdte a munkát az egységes 
állami katasztrófavédelmi szervezet. Az új felállás szerint el-
sejétől a katasztrófavédelmi szervezet részei lettek, vagyis is-
mét állami irányítás alá kerültek a hivatásos tűzoltóságok. 
A karcagi tűzoltók ez alkalomból rendezett ünnepélyes állo-
mánygyűlésén bejelentették, hogy dr. Bakondi György tűo. 
altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Igazgatója Lévai Kálmán tűo. alezredest nevezte ki a karcagi 
tűzoltók parancsnokának, egyben megbízta a karcagi kataszt-
rófavédelmi kirendeltség vezetői feladatainak ellátásával. 

Folytatás az 5. oldalon

Ha a folyosói várakozás per-
cei alatt jól számoltam össze, 
Szitár Ferenc alezredes az ötö-
dik kapitányságvezető, akivel 
itt interjút készítek. Ehhez ké-
pest a parancsnoki szoba vál-
tozatlan, csak a vezető szemé-
lyes tárgyai mások. Egyből fel-
tűnik egy hangszer (később 
elárulja: ez a szitár), az íróasz-
talon pedig a sarkos rend, ami 
precíz, rendszerető emberre 
utal. 

Egyébként pedig, tudom 
meg hamarosan, a 39 éves új 
parancsnok tiszakécskei szü-
letésű, mint mondja mező-
gazdász családból származik, 
s előbb ő is ezt a pályát céloz-
ta meg, Hódmezővásárhelyen 
mezőgazdasági technikus sza-
kon érettségizett, mégpedig 
kitűnő eredménnyel. Viszont 
éppen akkoriban (1988-90-
ben) kezdődött a mezőgazda-

ság mélyrepülése, s úgy dön-
tött, mégsem állatorvos lesz. A 
tizenhatszoros túljelentkezés 
mellett felvételt nyert a Rend-
őrtiszti Főiskolára – előbb 
persze határőr sorkatonai 
szolgálat következett Szom-
bathelyen, amikor még egy év 
rendőr szakközépiskola elvég-
zésére is kötelezték őket. 

- A főiskolán a bűnügyi sza-
kon végzetem. Akkor volt ki-
alakulóban Magyarorszá-
gon a gazdasági jellegű bűnö-
zés felderítésének a képzése. 
A kormányzat harcot indított 
a „fehérgalléros” bűnözés el-
len, de szakemberek még nem 

A rendőrkapitányság új vezetője
Bemutatjuk Szitár Ferencet

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Egy régi 

plakátszöveg
Az idősebb korosztály tag-

jai közül – akik 1957-ben voltak 
10-15 évesek – néhányan bizo-
nyára emlékeznek egy utcai pla-
kát és szórólap szövegére, ame-
lyen ez volt olvasható: „Te! Sö-
tétben bujkáló, rémhírterjesztő 
ellenforradalmár: reszkess!” A pla-
kát egyébként nem akkor készült, 
csak újranyomták, még 1919 ápri-
lisában tervezte a Tanácskormány 
megbízásából egy Kónya Sándor 
nevű grafikus. Mindez akkor ju-
tott eszembe, amikor a hét ele-
jén Giro-Szász András kormány-
szóvivő bejelentette, hogy vizs-
gálatot indítanak, hogy ki (vagy 
kik) terjesztették el azt a rém-
hírt, hogy a kormány zárolni fog-
ja a bankokban elhelyezett ma-
gánemberek betéteit. Nem akar-
tam elhinni, de a rémhír olyany-
nyira elterjedt, hogy egy régi 
ismerősöm is telefonált, kivette 
ő is bankjából az összes megta-
karított pénzét. (Ami azért lepett 
meg, mert annak idején, ugyan-
abban a kereskedelmi szakközép-
iskolában tanultuk a politikai gaz-
daságtant és még ő adta kölcsön 
nekem „Svájci bankok rejtélyes vi-
lága” c. könyvet. Egyébként, ha 
nem is jeles, de jó tanuló volt-, 
később egy közepes nagyságú 
cég főkönyvelője lett.) Hát akkor 
a laikusok – akik kevésbé járato-
sak gazdasági, pénzügyi ismere-
tekben – persze, hogy felülhet-
tek ennek a rémhírnek. Ráadásul, 
mint mondta, a bank ügyintéző-
je egy szóval sem próbálta rábe-
szélni őt arra, hogy megalapozat-
lan az aggodalma, ne szüntesse 
meg  betétállományát. (Ami azért 
is furcsa, mert a banknak is az vol-
na az érdeke, hogy ne veszítsék el 
a betéteseiket.) Szóval, kusza, sö-
tét ügy ez, akárhogy is nézzük. 
Az embernek óhatatatlanul eszé-
be jut, hogy a történelem hogyan 
ismétli önmagát. 1919-ben is aki-
ket „ellenforradalmároknak” ne-
veztek, valójában a magyar nem-
zeti érdekeket védték. Ugyan-
így 1956-ban is azokat címkézték 
ellenforradalmáronak, akik való-
jában a magyar függetlenségért 
harcoltak, akár fegyverrel, akár 
más eszközökkel. És ma is vol-
taképpen itt tartunk. Az ember 
nem akar hinni a szemének, ami-
kor látja azt a tv riportot, amely-
ben egy körzetünkből ismerős 
egykori MSZP-és képviselőnő azt 
nyilatkozza: „Azért mennek az ut-
cára, hogy megvédjék az embere-
ket a kormány antidemokratikus 
intézkedései ellen, mert valószí-
nű, hogy még az emberek meg-
takarított pénzét is államosítani 
(sic!) akarják” Ezek után fölöttébb 
kíváncsi leszek, hogy kiket ne-
vez meg majd a vizsgálóbizottság 
rémhír terjesztőnek?

-ács

HÍREKHÍREK

A nagy érdeklődés mellett 
megtartott „Mindent tudni 
akarok” tudományos előadás-
sorozat utolsó foglalkozása-
it 2012. január 16-án és 30-án 
(hétfői napok) 15 órakor tart-
juk a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légiumban. Szeretettel várjuk 
az iskolánk iránt érdeklődő 8. 
osztályos diákokat.

Köszönjük az eddigi érdek-
lődést!

Juhászné Zsadányi Erzsébet
igazgató

Megjelent a karcagi száz-
éves Szilárd Ferenc – Életem 
c. könyve. Megrendelhető: 06 
30/234-8229 telefonszámon. 
Ára: 2.500 Ft.

A család köszönetet mond 
a könyvbemutatón megjelent 
nagyszámú résztvevőnek, és 
az elismerő, szeretetteljes gra-
tulációkért.

A DONI KATASZTRÓFA 
ÁLDOZATAIRA 
EMLÉKEZÜNK

2012. január 15-én 10 
órától istentisztelet a 

református templomban, 
majd mécsesgyújtás a Kun 

Piéta emlékműnél.

Közlemény
A Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának 

nevében megköszönöm mindazoknak a támogatását, akik a 
2010. évi adóbevallásuk alkalmával a helyi iparűzési adó 1 
%-át az alapítvány részére felajánlották. A felajánlások alap-
ján az alapítvány számlájára 10.338- Ft összeg gyűlt össze. 

Ezen összeget a 2011. évben a Karcagi Rendőrkapitány-
ság által használt robogók üzemeltetésére fordította az ala-
pítvány.

Kérem, hogy akik tehetik a továbbiakban is támogassák 
az alapítványt személyi jövedelemadójuk, valamint a helyi 
iparűzési adó 1 %-ának felajánlásával a 19220598-2-16 szá-
mú adószámra.

Mészáros Zsolt
a kuratórium elnöke

Meghívó éves 
beszámoló 

közgyűlésre
A Karcagi Nagykun Baj-

társi Egyesület éves beszá-
moló közgyűlését 2012. 
január 27-én 15.00-kor a 
Karcagi Rendőrkapitány-
ság (Karcag, Kossuth tér 
1.) 1. számú nagytermé-
ben tartja, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel vá-
runk. 

a vezetőség

Az ember csak pislog, ami-
kor az interneten olyan ösz-
szegzésekre lel, amelyek sze-
rint száz éve nem volt olyan 
száraz esztendő, mint a nem-
régiben elhagyott 2011. Pedig 
így van. Tudjuk, az aszály sú-
lyos károkat okozott. Ám em-
lékezhetünk, nemrég még a 
víz okozott gondokat. Egy éve, 
amikor Szabó Pál fővadász-
szal beszélgettem, még vízben 
úszott a karcagi határ, ami a 
vadászok munkáját is megne-
hezítette. Az évet Szilveszter 
előtt értékeltük. 

- Nálunk az őzbak vadász-
tatása jelenti a fő bevételi for-
rást – kezdi az év króniká-
ját Szabó Pál. - Ez ugyan áp-
rilis közepén megkezdődött, 
de még mindig óriási belvíz-
foltok hullámzottak a terü-
leten. Nagyon-nagyon nehéz 
volt a közlekedés, ami igazán 
nem könnyítette meg a va-
dásztatást. Ahogy telt az idő, 
úgy fordult az ellenkezőjére 
az időjárás – bejött ugyanis a 
nyári aszály. A nagy meleget 
megszakította ugyan egy-két 
jelentősebb eső, de sajnos elő-
fordult, hogy a vad olyan idő-
szakban is éhezett a határban, 
amikor egyébként nem szo-
kott. Ilyen volt a kora őszi idő-
szak, amikor egyrészt lesült 
a határ, másrészt pedig telje-
sen vízmentes területrészek 
alakultak ki, ahol még a nö-
vények is kiszáradtak. Voltak 

persze oázis jellegű területek 
is, pl. a lucernaföldek, amelyek 
nagy mértékben „összehúz-
ták” a vadállományt.

- Mi lett a nyúlállománnyal? 
Azért kérdem így külön, mert 
tavaly a szaporulat súlyos rit-
kulása miatt még a vadásza-
tával is leálltak, sőt, akkor Ön 
azt mondta lehet nem is egy év 
kíméletre lesz szükség.

- Már 2010 végén tudtuk mi 
a helyzet, úgyhogy 2011 évre 
minimalizáltuk a kilövési ter-
vet mezei nyúlból. Tehát a 26 
ezer hektáros területünkön az 
év folyamán száz darabot sem 
lőttünk. A mezei nyulak po-
pulációjában gyarapodás fi-
gyelhető meg, de ez sajnos kis 
mértékű, hiszen nagyon kevés 
volt az, ami szaporodjon. A 
kedvező helyzet kialakulásá-
hoz több évre lesz szükség. Így 
is csináltuk meg a vadgazdál-
kodási terveket.

- Ilyen mutatók mellett hogy 
sikerültek a vadászatok?

- A fácánok szaporulata jó-
nak mondható, amit a brigád-
vadászatokon is látható. A tag-
jaink ugyanis igen eredményes 
és jó hangulatú vadászatokat 
tudhatnak maguk mögött.

- A vendégek?
-  A 2011-es évet sajnos a 

vendéghiány jellemzi, vagyis 
nagyon kevés volt a fizető bér-
vadász. A válság miatt min-
denhol kevesebb a pénz, ke-
vesebben járnak vadászni és 

akik járnak, kisebb értékű va-
dakat ejtenek el. Ez nemcsak 
itt mifelénk, az apróvadas, ha-
nem a nagyvadas területeken 
is így van. Amire kereslet van 
az a vízivad, a liba- és kacsafé-
lék. Ezek vadászata még most, 
az év végén is tart. Akik nem 
riadnak vissza a sártól, víztől 
és a hidegtől azok szép ered-
ményeket érnek el.

- Itt a tél, ami eddig – a pár 
nap novemberi hideget leszá-
mítva – inkább késő őszre em-
lékeztet. Ez persze nem zárja 
ki, hogy hóval és hideggel rá-
koppintson az idő. Hogyan ké-
szültek a télre?

- Az áttelelést nagyban be-
folyásolja az őszi vetésű ga-
bonafélék fejlettsége. Az őszi 
hónapok aszállyal teltek el, 
a búza nem kelt ki és ez nyil-
ván azt jelentette, hogy a vad-
állomány telelése körül gon-
dok lesznek. Több szénát, több 
csöves kukoricát, több abrak-
takarmányt tároltunk be a tél-
re a vadetetéshez. Ezen felül 
több nagyobb gazdálkodó-
val is jó a kapcsolatunk és gépi 
erővel is rendelkezünk ahhoz, 
hogy szükség esetén folyama-
tos legyen az etetés. Az etetők 
fel vannak töltve, többé-ke-
vésbé járja a vad. Viszont ed-
dig még ez a tél – bár voltak 
ugyan rövidebb ideig tartó hi-
degek – a gyengébb vetések el-
lenére is jónak mondható.

Elek György 

Kevés volt a bérvadász

Épül 
a fürdő
Jó ütemben 
halad a 
kisfürdő új 
épülettömbjének 
építése. Az év 
elejére lett kész 
az a fal, ami a 
sátorteret és 
az öltözőrészt 
választja majd el. 

KÖZMEGHALL-
GATÁS

Karcag Város Önkor-
mányzat Polgármestere 
értesíti a város lakosságát, 
hogy 2012. január 26-án 
(csütörtökön) 15 órai kez-
dettel Karcag Város Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete 

közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart,
a Városháza 1. sz. tanács-
kozótermében. (Karcag, 
Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Elő-
terjesztés Karcag Város 
Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló ren-
delet-tervezethez” című 
napirendet közmeghallga-
tással egybekötve tárgyal-
ja – az állampolgárok és 
szervezetek képviselői köz-
érdekű kérdést, javaslatot 
tehetnek.

A közmeghallgatásra 
minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.
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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

SZÍNHÁZ
A bérletes színházi sorozat II. előadása

a Déryné Kulturális Központban
a budapesti Körúti Színház előadásában
2012. február 3-án, pénteken 19 órától

 Eisemann Mihály-Szilágyi László:
Én és a kisöcsém

zenés vígjáték
 
Jegyárak:  1-10 sor, erkély páholy: 2.500,- Ft.
 11-19 sor, erkély szék: 2.000,- Ft.
Szólójegyek 2012. január 16-tól igényelhetők az 59/503-224-
es telefonon.

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

KÖZTERÜLET FENNTARTÓ-KERTÉSZ MŰVEZETŐ

Betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú középfokú 
vagy főiskolai végzettség; legalább 3 éves szakmai tapaszta-
lat; büntetlen előélet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2012. 02. 01. 
Jelentkezni írásban, 2012. 01. 27-ig lehet, az alábbi címünk-
re: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 Karcag, 
Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 01. 31.

Nyugdíjas olvasókör

A könyvtár olvasótermében köszöntötték a karácsonyt a 
Nyugdíjas Olvasókör tagjai. Daróczi Erzsébet megnyitója 
után Tóthné Kovács Márta mondott el két karácsonyi tárgyú 
elbeszélést, majd Rápolti István citerázott. Az összejövetelt a 
Szikfolt Klub karcagi vására színesítette. 

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni Dobos László polgár-

mester úrnak és a Karcag Városi Önkormányzatnak, va-
lamint Nagy Jánosnak, a Sárgaház Vendéglő tulajdonosá-
nak anyagi támogatását, melyet a nyugdíjas olvasókör ka-
rácsonyi ünnepségéhez nyújtottak. Külön köszönjük Tóth 
Istvánné Mártika óvónéni műsorát, Rápolti István citerajá-
tékát, valamint a Karcagi Szikfolt Foltvarró Klub tagjainak 
a bemutatóját.

A Csokonai Könyvtár dolgozói

Sorstársak figyelem! 
A Mozgássérültek karcagi csoportja 

segédeszközök felíratási lehetőségét szervezi. 

Időpontja: 2012. január 30. (hétfő) 9 – 12 óra között

Helye: Karcag, Rákóczi u. 3. (székházunk)

Lehetőséget biztosítanak mindenféle segédeszköz (cipő, cu-
korbetegeknek is) felíratására. 

A megrendelt és elkészült segédeszközöket lehetőségeink-
hez mérten, díjtalanul házhoz szállítjuk, de mindenkép-
pen Karcagon lesz átvehető ügyeletünkön, minden csütör-
tökön 9 – 11 óra között. 

Utcai elektromos kerekesszék beszerzésében is tudunk se-
gíteni. Érdeklődjetek az ügyeleten, jelentsétek igényeiteket 
előre, ezzel is segítitek a szervezést. 

A segédeszköz felíratására mindenki jelentkezhet, akinek 
erre jogosultsága van. Éljetek a nagy lehetőséggel és a ké-
nyelmes megoldással! 

Tisztelettel a vezetőség nevében

Szekeres György
csoportvezető

A SZENTANNAI 
SÁMUEL 

GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

ÉS KOLLÉGIUM

ECDL START 
(Európai Számítógép-
használói Jogosítvány)
felkészítő tanfolyamot 
indít, amely a modulok 

vizsgájával zárul.

Oktatott modulok:
1. Operációs rendszer
2. Szövegszerkesztés
3. Táblázatkezelés
4. Információ és 

kommunikáció

A tanfolyam indításának 
előfeltétele a szükséges 
létszám megléte. Igény 

esetén részletfizetési 
lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 
2012. február 1.

Érdeklődni Juhász József 
ECDL vizsgáztatónál az 
alábbi telefonszámon: 

06-30/415-7679

nagyon voltak hozzá. A fő-
iskolán tehát indult egy gaz-
daságvédelmi szaknyomozói 
képzés, ami külön végzettsé-
get adott. Én is gazdaságvé-
delmi nyomozói képzettséget 
szereztem és egy német alap-
fokú szakmai anyaggal bőví-
tett nyelvvizsgát is letettem. 
1995-ben végeztem a főisko-
lán és a Kecskeméti Rendőr-
kapitányságon álltam munká-
ba, mint gazdaságvédelmi 
nyomozó.

Két év múlva már a gazda-
ságvédelmi alosztály vezető-
je volt. Akkor indult a zárjegy 
hamisítási dömping, jöttek 
az ÁFA csalások, akadt mun-
ka bőven. Később megjelent a 
klasszikus rendőrségtől füg-
getlen adórendőrség, de ma-
radt rendőrnek és több mint 
tíz évig volt a kecskeméti ka-
pitányság különböző szakte-
rületeinek vezetője. Bűnügyi 
osztályvezető helyettesként fe-
jezte be a szolgálatot a „hírös 
városban”, ahonnan Dunaúj-
városba, majd Hódmezővá-
sárhelyre került. 

- Mindkét beosztást felké-
résre töltöttem be és mindket-
tő kihívást jelentett. Dunaúj-
városban szakterületet változ-
tattam, áttértem a bűnügyről 

a közrendre, Vásárhely pedig a 
főváros után a legnagyobb il-
letékességi területtel rendelke-
ző magyar város rendőrkapi-
tánysága volt.

2010-ben a bevetési osztály-
vezetői beosztás betöltésére 
kapott felkérést. Ezzel kapcso-
latban szerezte meg a terror-
elhárító alapképzettséget és a 
tűzszerész-bombakutatói kép-
zettséget. Harminchét évesen 
lett a kommandósok parancs-
noka. 

- Az elmúlt húsz hónap 
úgymond a „kommandó-
zással” telt. Tavaly a legna-
gyobb kihívást a féléven át 
tartó EU soros elnökség biz-
tosítása jelentette. Ekkor a Ti-
sza bevetési osztály a gödöllői 
Grassalkovich kastély speciá-
lis biztosítását hajtotta végre 
az én irányításom mellett.

Decemberben aztán meg-
üresedett a Karcagi Rendőr-
kapitányság vezetői posztja, 
s 26-án a megyei főkapitány 
bízta meg az itteni vezetői fel-
adatok ellátásával. 

- Ez Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében egy hangsúlyos ka-
pitányság. A feladathoz, ami 
a hat településen élő emberek 
közrendjének, közbiztonságá-
nak, köznyugalmának biztosí-
tása, az állománytábla szerinti 
szükséges létszámmal rendel-

kezünk. Több mint százan va-
gyunk. A próbaidős rendőre-
ink egy csoportja a hónap vé-
gén, egy másik csoportja nyár 
elején végez. Az így kialakuló 
tényleges létszámot kell majd 
úgy osztani, szorozni, működ-
tetni, hogy érzékelhető válto-
zás következzen be. Azt tudom 
mondani, hogy minden telepü-
lésnek lennie kell rendőrének, 
olyan rendőrnek, akire tud épí-
teni, akit el tud érni, ha arra 
szükség van. Természetesen a 
rendőrkapitány is ilyen, vagyis 
az év 365 napján és a nap 24 
órájában elérhető kell legyen. 

- Vagyis itt fog lakni Karca-
gon?

- A mi családunk alapja 
rendőrházasság. A feleségem 
a Bács-Kiskun Megyei Rend-
őrkapitányság körözési szak-
irányítója, a gyerekeink egy 
14 éves fiú és egy 9 éves leány 
iskolások. Természetszerű, 
hogy a kapitányságot nem le-
het 100-150 kilométerről irá-
nyítani. Itt kell lenni, hiszen 
az állomány is érzékeny ar-
ra, hogy szükség esetén tud a 
parancsnokra számítani. Az 
én lakhatásom a közeljövőben 
megoldódik, tehát én fogok el-
sőként a családból ideköltözni, 
és a jövő zenéje mennyire tu-
dunk itt gyökeret verni.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A rendőrkapitányság új vezetője
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Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanát: 

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 pá-
lyázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hi-
vatal 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 gyer-
mekkörzet rendelési ideje 
megváltozik. 

Új rendelési idő: 
Hétfő, kedd, szerda, pén-

tek: 1100 - 1400 óráig, 
csütörtök: 1400 - 1700 óráig. 
Tanácsadás: csütörtökön 

1230 – 1400 óráig. 

Dr. Juhász Zsuzsanna
gyermekorvos  

„Még egy ujjongó éneket próbálnék, 
Mielőtt végképp elföld a nagy árnyék.
Egy dalt még, melyben ott zengene minden, 
Mi szép volt, nagy volt eltűnt éveimben. 

Egy dalt akarnék, melyben tiszta, bátor
Hangon, - szegény haldokló gladiátor,
Elzengném a Sorsnak, hogy ki voltam,
Baljós csillag homályán, eltiportan.

Egy dalt szeretnék, melyben megköszönném, 
Hogy elsöpörsz bár, ősi büszke törvény,
Hogy összetörsz bár Peer Gyntjét a vágynak, 
S idő előtt vetsz hűvös síri ágyat. 

De mámort adtál, de éneket adtál, 
de tavaszom volt, szebb minden nyaraknál. 
Gyáván és erőtlen, világok harcán
Pajzsom összetörtem.

Kik bízva, győzve tovább énekeltek, 
Egy sóhajt küldjetek rám az elesettnek.”

Drága Babó! 
Búcsúzva, végső búcsúra gyűltünk egybe 

a Déli temető ravatalozójába: végső búcsút 
venni Tőled: 

„Fájdalom tépi szívünket,
Zokog a sok-sok jó barát,
Vég búcsút venni vagyunk itt, 
Elér-e fojtott sóhajunk,
Csillagon túl, s a síron át?”

Az utolsó találkozás szavakban alig meg-
formálható fájdalmával, az elmúlás kegyet-
len valóságának tudatával búcsúzunk. A ter-
mészet örök törvénye igazságtalanul hamar 
és gyorsan teljesedett be. Nehéz tudomásul 
venni, hogy nem vagy többé!

„Megfordulok, - de merre menjek? 
Hiszen Te nem vagy már sehol!
Soha, sehol már meg nem lellek, 
S mindig ott leszel valahol.”

Egy felemelően szép pedagógus pályát él-
tél végig: egy intézményhez, a Györffy Ist-
ván Általános Iskolához kötődve. Megmu-
tattad hogyan lehet a választott hivatást egy 
életen át gazdagítva, megújulva szolgálni. 

Hittél abban, hogy van hivatás, hittél az em-
berben, a becsületben, a munkában. Mind-
ezek drága és fontos dolgok. Maga a lényeg. 
Szimbóluma egy iskola történetének, kiala-
kult szellemének. Cselekedetének mértéke 
ez, s benne az emberé. 

„Okuljatok mindannyian a példán. 
Ilyen az ember:
Egyedüli példány.”
Köszönjük az éveket, amelyeket velünk és 

közöttünk töltöttél. 
„Idő állj meg, s ti suhanó percek várjatok” - 

pörgessük vissza az idő kerekét. 
A pedagógus pálya a szegedi Tanítóképző 

Intézetből indult el 1963-ban. A Györffy Ist-
ván Általános Iskolában kezdődött – s itt fe-
jeződött be 1997-ben. Az emlékkönyv lapjai 
azóta íródtak. Hosszú évek eseményeit rög-
zítik. Szól arról a fiatal tanítónőről, aki a le-
gendás Újházi iskolában tanította a nagyon 
hálás, nyíltszívű, kedves gyerekeket. Szól ar-
ról a kék nyakkendős kisdobos vezetőről, 
aki a nyári táborokat szervezte hosszú éve-
ken át. Íródtak a lapok a nagycsoportban 
eredményesen dolgozó tanítónőről, s a min-
dig „derűs, jó közösséget formáló” napközis 
csoportvezetőről. A „Zöld Szív”-es környe-
zetvédő mozgalom – országosan is az elsők 
között – általad szerveződött meg iskolánk-
ban, programjaival nagyon szép, tartalmas 
együttlétet adott Mindannyiunknak. A kö-
zösségben érezted igazán jól magad, úgy a 
gyerekek, mint a felnőttek között. Ez volt az 
igazi élettered. Derűdből, jókedvedből akkor 
is juttattál másoknak, amikor már magad-
nak is nagy szükséged volt rá. 

Az emlékkönyv lapjai beteltek. Búcsúzom. 
Búcsúzom a Györffy István Általános Iskola 
vezetése, pedagógus közössége, nyugdíjasai, 
dolgozói, tanulói nevében. 

Köszönjük, hogy velünk voltál! 
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagytam emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek az égre.” 

Szeretettel búcsúzom! 
Pánti Ildikó

a Györffy István Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója

Emlékezés
Olajos Józsefné
Majoros Edit 

„Babó” tanítőnőre

A két évtizeddel ezelőtt, 
szülői kezdeményezésre ala-
pított Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona mindennap-
jaiba engedett bepillantást a 
december közepén rendezett 
nyílt nap. A rendhagyó alka-
lom, amelyre minden érdek-
lődőt szívesen láttak lehetővé 
tette az ismerkedést a 
speciális  intézmény-
nyel, amely fontos 
feladatot tölt be, hi-
szen – mint azt Kun 
Csilla, a Szociális 
Szolgáltató Központ 
vezetője a köszöntő-
ben hangsúlyozta is 
– ez az ellátási típus 
a fogyatékkal élő em-
berek fejlesztésének útján az 
utolsó továbbképzési lehető-
ség. 

A napközi a folyamatos fog-
lalkozások mellett számos 
programot is szervezett a tag-
ság részére. Sok alkalommal 
voltak kirándulni, a környék-
ről Tiszaderzsre, Tiszafüredre 
látogattak el, de távolabbi vá-
rosokban, Budapesten, Deb-
recenben, Nyíregyházán és 
Szolnokon is megfordultak és 
ismerkedtek a látnivalókkal. A 
napközi közössége természe-

tesen nem csak a kirándulá-
sok esetén volt aktív. Többször 
táboroztak Berekfürdőn, Szol-
nokon és a Fogyatékkal Élők 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Sport- és Kulturális Nap-
jának is nem egyszer résztve-
vői voltak. 

A nyílt napra a szülők, az 

érdeklődők mellett a Kádas 
György Általános Iskola és 
Szakiskola tanárai és diákjai, 
több önkormányzati képviselő 
és Kovács Szilvia alpolgármes-
ter is ellátogatott. A Kádas de-
legációjának jelenléte egyben 
az intézmények közötti kap-
csolatok megindítását és ki-
szélesítését is jelentette. A ven-
dégek felhívták a figyelmet az 
iskola diákvállalkozására és az 
általuk tanult szakmákból is 
bemutatót tartottak. 

Elek György

Főtérrendezés Berekfürdőn

December 20-án Berekfürdőn megtörtént az új fürdőbejá-
ró és az azt díszítő szökőkút (Györfi Lajos szobrászművész 
alkotása) műszaki átadása. Az ünnepélyes felavatást a má-
jus 1-jei szezonkezdésre tervezi a település önkormányzata. 

Egy húszéves napközi

Vízkereszti szilvavirág
A télen – könyv il-

lusztrációként  került 
a szerkesztőségbe egy 
„bercencei” és egy csa-
csansz ka szilvafaág. A 
gallyakat a fotózás után 
vízbe tettük, s egyikük 
(amely mediterrán ősök-
kel bír) vízkeresztre kivi-
rágzott. A szakember sze-
rint az, hogy az itt honos 
„bercencei” zárva maradt 
azt jelenti, a növény ké-
sei hidegekre, tehát má-
jusi fagyokra, hűvös idő-
re számít. 
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Sajtóközlemény

Vállalati innováció uniós támogatással
Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a környezetünket kevés-

bé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés. A karcagi székhelyű Szimmet-
ria Kft., felismerve a piaci igényeket, hosszú évek óta fejleszt és gyárt a megújuló 
energiahordozók előállításához és felhasználásához szükséges gépi berendezéseket. 
A 2009-ben elnyert uniós pályázat lehetővé tette számunkra, hogy a tervezett fej-
lesztési célokat rövidebb határidő alatt teljesítsük, ily módon éves forgalmunk mint-
egy 40%-át az ilyen célt szolgáló saját fejlesztésű berendezések gyártása és értéke-
sítése teszi ki. 

A projekt zárórendezvényére 2011. december 9-én került sor, melyet Dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter személyes jelenlétével tüntetett ki.    

Projekt címe: Mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása biogáz technológiával 
és brikettáló berendezéssel. GOP-1.3.1.-09/A-2009-0103

A projekt összköltsége: 49 077 254 Ft
Az elnyert támogatás összege: 17 177 038 Ft
Önrész: 31 900 216
Kedvezményezett: Szimmetria Gépipari és 

Kereskedelmi Kft.
Közreműködő szervezet: MAG Zrt. 

A 2005-ben debütált 
Kontrollzé zenekartól már 
elég régóta vártam egy olyan 
dalcsokrot, amit végre most 
sikerült összehozniuk. Itt van 
egy olyan anyag, ami egy az 
egyben eltalálja a hallgatót, 
úgy zeneileg, mint mondani-
valóját tekintve. A Bejövő (3) 
címet viselő EP, azaz kislemez 
– sorban a harmadik kiadvány 
– egy három szerzeményből 
álló dalciklust takar. Három 
(látszólag) kő egyszerű dal, 
három tuti sláger, a szó legpo-
zitívabb értelmében. Ezért ír-
tam az előbb, hogy régóta vár-
tam már ezt az anyagot. 

A csapatban mindig is meg-
volt az a tehetség, zenei tu-
dás és potenciál ami az érték-
teremtéshez szükséges. De. És 
mindig ott volt ez a „de”, ami 
azt jelzi, hogy a bátor és inno-
vatív kísérletezés mellett bi-
zony minden eddigi lemezük-
re kellett volna egy-egy olyan 
sláger, ami szélesebb körben is 
eljuttatja a zenekart a közön-
séghez. Most aztán kaptunk 
hármat is!

A zene ezúttal domborúbb, 
rockosabb, és ez már a nyi-
tó tétel Félig – Egészen hall-
gatásakor kiderül. A refrén-
nek olyan húzása van, hogy 
ha torzított gitárral adnák 
elő – kis túlzással mondha-
tom – akár egy Tankcsap-
da lemezre is felférne. A má-
sodik dal, amely a Minden 
– Mindenkinek címet vise-
li, inkább a Kispál és a Borz 
Holdfényexpressz korszakát 
idézi, kicsit melankolikusabb 
megszólalással ugyan, de egy 
olyan vezértémával indítva, 

ami egyből ottmarad a hallga-
tó fülében. Zárásként a Szeret 
– Nem szeret csendül fel, amit 
az első dalhoz hasonlatosan 
a refrén ad el igazán, de nem 
csak a zeneisége miatt, hanem 
a szöveg üzenete itt is a refrén-
ben oldódik meg. Ez egyéb-
ként az egész anyagra jellem-
ző, a szövegek sokkal közelebb 
kerülnek a hallgatóhoz, mint a 
korábbi lemezek esetében.

A felvétel homogénebb, ter-
mészetesebb, mint korábban, 
hiszen itt nem hallhatunk 
elektronikus alapokat, sokkal 
több hangsúlyt kaptak az iga-
zi hangszerek. Szakál Csaba 
gitárjátéka imádni való – ezer 
közül is megismerni, csak-
úgy mint Kiss Viktort a do-
bok mögött. Ízzel, érzéssel ját-
szanak mind a ketten. Na, de 
azért a többieket sem kell fél-

teni: Kutrás Csaba basszus-
gitárja nagyon kereken kitöl-
ti a teret minden pillanatban, 
László Zoltán billentyűi pe-
dig szépen, ízlésesen színezik 
a hátteret. Külön kell írnom 
Nagy Ferencről, aki minden 
eddiginél magabiztosabban 
énekel. Bár sosem lesz belőle 
egy Ronnie James Dio, de itt 
nem is ez a lényeg – megvan a 
tér, megvannak a fogós dalla-
mok és ennyi elég is.

Nem tudom merre halad-
nak tovább a srácok, de azt 
hiszem egy újabb jelentős lé-
pést tettek előre. Remélem mi-
nél hamarabb látom őket élő-
ben is!

(Az EP komplett borítóval 
együtt ingyenesen letölthető a 
www.kontrollze.hu oldalról.)

-dh-

Bejön … mind a három

- Az új irányítás jelenti-e a 
hivatásos tűzoltóságok felada-
tainak változását?

- Egységes irányítási rend-
szert jelent és a hatósági jog-
körünk is bővült. Ami ebben 
a leginkább új elem az az ipar-
biztonsági hatósági tevékeny-
ség. Az elmúlt évek orszá-
gos hírűvé lett nagy kárese-
tei, mint például a vörösiszap 
katasztrófa, a borsodi árvíz, 
de akár a West-Balkán tragé-
diáját is mondhatnám, indo-
kolttá tették a hatósági jog-
kör imént említett kibővítését. 
Ezen felül ka-
tasztrófavédel-
mi, polgári vé-
delmi hatósá-
gi jogkörrel bő-
vült a feladat. 
De nyilván a 
tűzoltóság ezen 
túl is végrehajt-
ja azokat a fel-
adatokat, ame-
lyeket az ál-
l a m p o l g á r o k 
biztonsága ér-
dekében eddig 
is végrehajtott.

A karcagi hi-
vatásos tűzol-
tóság ismét ál-
lami tűzoltó-
ság, Lévai Kál-
mán alezredes 
pedig ismét en-
nek parancsno-
ka lett. 

- Hányadik kinevezése ez eb-
ben a beosztásban?

- A harmadik.
- Az új felállás január 1-jével 

kezdődött, de gondolom több 
hónapos előkészítésen vannak 
túl. Mi változott?

- A tűzoltóság a katasztró-
favédelmi szervezeten belül 
újból állami irányítás alá ke-
rült. Ennek a szervezetnek – a 
karcaginak – a parancsnoká-
vá neveztek ki január 1-jével. 
Persze, a visszaállamosításnak 
nevezett folyamat azért nem 
ennyire egyszerű, hiszen lét-
rejött a katasztrófavédelmi ki-
rendeltségek szervezete.

- A karcagi kirendeltség ve-
zetésével Önt bízták meg...

- Igen. Április 1-jéig tart az 
átállás, attól kezdődik a tel-
jesen új működés. Ha sikerül 
a zökkenőmentes átállás, ak-
kor majd a kirendeltségvezetői 
kinevezést is megkaphatom. 
Ez azt jelenti, hogy ekkortól 
új parancsnokot kap a karca-
gi tűzoltóság. Tehát az átszer-
vezés megkezdődött és három 
hónap alatt le kell zajlania. 
Számunkra rengeteg új fel-
adat lesz benne, hiszen a pol-
gári védelem is ebbe a körzet-
be tartozik ezentúl. Teljesen 
új például az iparbiztonsági 
terület átvétele, és még egy: a 

kritikus infrastruktúra védel-
me. 

- Ez mi?
- Az ivóvíz, a szennyvíz, az 

áramellátás és még sok min-
den beletartozhat. De persze 
ez nem azt jelenti, hogy mi le-
szünk a TITÁSZ, hanem azt, 
hogy azokra a területekre is 
odafigyelünk.

Az átalakítás egyik célja 
és feladata, hogy legyen egy 
szerv, ami egységes irányítás-
sal összefogja a társhatósá-
gok munkáját. Ez a szerv – a 
katasztrófavédelem – az, ami 

ezt át tudja látni és össze tudja 
fogni. Erre készülünk, hiszen 
a katasztrófavédelmen belül 
eszközökkel csak a tűzoltóság 
rendelkezik. 

- Ön lett a karcagi ka-
tasztrófavédelmi kirendelt-
ség megbízott vezetője, ápri-
listól, az átállás végrehajtásá-
tól kezdve pedig a kinevezést 
is megkapja, vagyis búcsúzik 
a tűzoltóparancsnoki beosztás-
tól. Több mint három évtized-
nyi munkája marad itt. Nem 
sajnálja?

- Mindig azt mondtam, 
hogy kell egy csapat. Egy jól 
felkészült állomány, ami itt 
áll a hátam mögött. A bennük 
való bizalom adta nekem az 
önbizalmat, hogy elvállaljam 
a magasabb feladatot és még 
ilyen őszülő bajusszal is újabb 
feladatokba vágjak bele.

- Az egység múltjára utaló 
Szabó Ágoston Tűzoltólakta-
nya elnevezés, és az ugyanarra 
figyelmeztető, tulajdonképpen 
még frissnek tekinthető csapat-
zászló megmaradnak!

- A csapat neve Karcagi Hi-
vatásos Tűzoltóságra változik 
és rövidesen felkerül a hom-
lokzatra az új „cégtáblánk” is. 
A Szabó Ágoston Laktanya el-
nevezés is megmarad, mert a 
hagyományokat tartani kell. 

Elek György

Ünnepélyes állománygyűlés 
a tűzoltóknál
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Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Torna
Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt és kedves családját, 

a kézilabda szerelemeseit és a karcagi szurkolókat 2012. ja-
nuár 14-én, szombaton, a karcagi Városi Sportcsarnokban 
megrendezésre kerülő Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Tor-
nára. Az első mérkőzés 9 órakor kezdődik. 
Program:

9:00  Karcagi SE-Gyula Göndöcs DSK
10:00  Karcagi Nagykun Református Gimnázium-

Nagyszénás
11:00  Gyula Göndöcs DSK-Nagyszénás
12:00  Karcagi Nagykun Református Gimnázium-Gyula 

Göndöcs DSK
13:00  Karcagi SE-Nagyszénás
14:00  Karcagi SE-Karcagi Nagykun Református Gimná-

zium
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 karcagi karate és thai-
box szakosztály 2011-es ver-
senyidőszakának értékelésé-
re kértem meg Gyarmati Im-
re vezetőedzőt. Értékelésé-
ben elmondta, hogy nehéz, de 
eredményekben gazdag, ese-
ménydús évet hagytak maguk 
mögött. A szakosztály meg-
rendezte ősszel a szokásos or-
szágos bajnokságát. Emléke-
zetes klubtábort szerveztek 
Káptalanfüreden, ezenkívül 
több tábort tartottak szpon-
zorok bevonásával. Itt zajlott 
le az Omega-szervezet bíráló 
képzője is. 

„Nemzetközi táborban vet-
tünk részt Miskolcon, ahol 
nagyon sokan előreléptek 
Dan-fokozatban. Így töb-
bek között, dr. Dániel Mihály 
3 danos, Gyarmati István 1 
danos, Pallagi László 1 danos 
mester lett. Ezenkívül maga a 
vezetőedző, Gyarmati Imre az 
októberi Európai Bajnokság 
után sikeres vizsgát tett, és 5 
danos minősítésre jelölték. 

Azokra a fontos versenyek-
re, amelyeket terveztünk, még 
a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére is el tudtunk menni, 
ahol igen eredményesen sze-
repeltek fiataljaink. Ki le-
hetne emelni ifj. Gyarma-
ti Imrét, aki júniusban Thai-
box-ban profi magyar bajno-
ki övet szerzett. Októberben 
a Kyokushin Európa Bajnok-

ságon 70 kg-os kategóriában 
aranyérmet szerzett. Úgy gon-
dolom, hogy ezzel a teljesít-
ménnyel feltette az i-re a pon-
tot, mivel többszöri Európai- 
és Világbajnoki helyezések 
után sikeresen zárta az elmúlt 
évet. Sajnos a kyokushin ver-
senyektől távol fog maradni, 
hiszen bejelentette visszavo-
nulását, de hiszek benne, hogy 
a felhalmozott tudását, majd 
az Ő segítségével át tudjuk ül-
tetni a fiatalabb versenyzők-
nek. 

Bízunk abban, hogy az álta-
lunk fontosnak tartott verse-
nyekre ez évben is el tudunk 
menni, mivel eredményt csak 
folyamatos harccal és verseny-
zéssel lehet elérni. Az idén Ja-
pánban rendeznek világbaj-
nokságot, és a két válogatott 
versenyzőnknek – Egri Erzsé-
betnek és Nagy Istvánnak  bi-
zonyítaniuk kell, hogy ott a 
helyük az indulók között.” 

Az elmúlt év legfontosabb 
eredményei: 

Karate:
Sátoraljaújhely, Országos 

Bajnokság 
Ifj. Gyarmati Imre - felnőtt 

70 kg I. helyezés, Szabó Klau-
dia - gyermek I. középsúly III. 
helyezés, Bene László - gyer-
mek I. könnyűsúly III. helye-
zés, Gyarmati Ildikó - felnőtt 
Kata IV. helyezés. 

Szentes, Diákolimpia döntő 

Szabó Klaudia - gyermek I. 
leány középsúly I. helyezett, 
Balog Dóra - gyermek I. leány 
középsúly II. helyezett, Bene 
László - gyermek I. fiú köny-
nyűsúly III. helyezett, Kozák 
János - serdülő könnyűsúly 
III. helyezett

Karcag, Nagykun Kupa
Balog Dóra - gyermek I. 

könnyűsúly I. helyezett, Sán-
ta Vanda - ifjúsági nehézsúly 
III. helyezett, Fazekas Bence 
- gyermek II. könnyűsúly II. 
helyezett, Egri Erzsébet - fel-
nőtt középsúly III. helyezett, 
Pékné Pap Beáta - felnőtt ne-
hézsúly III. helyezett. 

Kiskunmajsa 
Balog Dóra - gyermek I. 

könnyűsúly I. helyezett, Sánta 
Vanda - ifjúsági nehézsúly II. 
helyezett, Pék József - senior 
III. helyezett, Gyarmati Ildikó 
- Kata IV. helyezett. 

Budapest, Bushidó Kupa 
Utánpótlás Európa Kupa 

Balog Dóra - gyermek I. 
könnyűsúly I. helyezett, Sánta 
Vanda - ifjúsági II. helyezett

Eger, Felnőtt Európa Baj-
nokság 

ifj. Gyarmati Imre - I. he-
lyezett

Indulók voltak még: Nagy 
István, Egri Erzsébet

Thai-box: ifj. Gyarmati Im-
re 71 kg-ban profi magyar baj-
nok 

Bosnyák Imre

Eredményes évet zártak a küzdősportok

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 menete-
lő, Bethlen Gábor Ált. Isk. és 
az Nb1/b Törökszentmiklósi 
TK utánpótlás csapata. Tud-
ni kell ezekről a csapatokról, 
hogy olyan, a megye külön-
böző városaiból igazolt játé-
kosokat tudhatnak a soraik-
ban, akik nemhogy a serdülő 
bajnokságban, hanem a nem-
zeti bajnokság Ifjúsági csapa-
tában is játszanak. Itt az iga-
zolt játékoson van a hangsúly, 
ugyanis a mi gyermekeink 
egytől egyig amatőr státusz-
ban vannak. Azzal a tanács-
csal láttam el a gyerekeket a 
meccs előtt, hogy függetlenül 
az eredménytől mindenki a 
tudása legjavát nyújtsa, és ak-
kor elégedett leszek vele. Nem 
volt olyan játékos, aki nem 
tett volna hozzá a csapatmun-
kához, ezért az összes játékost 
dicséret illeti. Tavaly ilyenkor 
egy félidő alatt „szégyenszem-
re” 2 gólt tudtunk lőni hason-
ló kaliberű csapatok ellen, és a 
védekezésünk egyenlő volt a 
nullával. Most a Törökszent-
miklósi TK ellen az utolsó 3 
percben négyszer támadhat-
tunk a döntetlenért és nyil-
ván a rutintalanságnak és a 
kevés meccseknek köszönhe-
tően nem sikerült gólt szerez-
nünk, az utolsó másodperc-
ben kapott góllal veszítettük 
el az első mérkőzést 16-14-re. 

Ez a meccs messze felülmúl-
ta az elvárásaimat és nagyon 
büszke voltam a csapatomra. 
Az oroszlánkörmeinket már 
megmutattuk, 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 elődszőr 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 
védekezésünknek köszönhe-
tően „csak” 13 góllal kaptunk 
ki 24-11-re, ami szerintem 
nagy előrelépés a tavalyi évhez 
képest, és reménykeltő a jövő-
re 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 
tisztes helytállásért: 

Balog Zoltán
edző

Kézilabda U13

Megyei döntő

Az elmúlt hétvégén ismét 
pályára léptek gyerkőceink, a 
karcagi u-11-es csapat, ezúttal 
a tavaly is nagy sikerrel meg-
rendezett INTERSPORT ku-
pán. Ez egy négyfordulós küz-
delemsorozat, nyolc csapat-
tal, különböző helyszínekkel. 
A négy fordulót követően ösz-
szesítik az eredményeket, s ez-
után hirdetik ki a helyezése-
ket. Reméljük, fiaink minél 
előrébb végeznek. Az első for-
dulót az abonyi sportcsarnok-
ban rendezték, ahol a srácok 
három mérkőzést játszottak, 
amit néha könnyed néha „csi-
korgó” játékkal nyertek meg. 
Gratulálunk nekik, de nincs 

megállás, folyt. köv. január 
22-én, Jászberényben.
Erdemények: 
Karcag Se-Jászberény 1-0
Baráti Bőrlabda Fc- Karcag Se 
0-3
Törökszentmiklósi  Fc-Karcag 
Se 1-4

A csapat tagjai: Karsai Bá-
lint, Czombos Bence, Er-
dős Róbert, Czinege Ta-
más, Balajti János, Kiss Sán-
dor, Tóth Roland, Bérczi Má-
té, Kelemen Krisztián, Nagy 
Daniella, Kovács Gergő, Mé-
száros Márk 

Edző: Móga Lóránt

Manci

U-11 INTERSPORT KUPA 2012. Horgászok 
figyelem!

A Horgász Egyesület 
irodája hétfőn, 

csütörtökön és pénteken 
15.00 – 18.00 óra között 

tart nyitva. 
Az engedélyek 
megérkeztek! 

Horgászvizsga! Minden 
hónap utolsó keddjén 

16.00 órakor az egyesület 
irodájában 

(Pártok Háza). 
a vezetőség
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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 el-
adó. 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 (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
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 mellék-
épületekkel, 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, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Karcag központjában tetőteres, jó 
elosztású, vállalkozásra is alkalmas 
gáz + cserépkályha fűtésű két ge-
nerációs, garázsos kertes ház, be-
építhető telekkel, alkuképesen el-
adó. Csak komoly szándékú vásár-
lóknak!!! Tel.: +36/70-300-9730.
Központhoz közel, 1967-ben épült 
/2 szoba, előtér, konyha, alsó épü-
let, gáz illetve vegyes tüzelésű ka-
zán/ ház eladó! Kg., Ágota u. 25. sz. 
Tel.: +36/30-245-3691.
25 aranykorona szántóföld eladó! 
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. 
Eladó kertet keresek a Téglásban 
v. a Zugkertben. Tel.: +36/30-244-
3666.
Karcag, Laktanya út 1. szám alatt, 
3561 m2 területen műhely, raktár, 
iroda funkciójú, 550 m2 alapterüle-
tű ingatlan eladó. Nettó irányár 22 
M Ft. Tel.: 06-1-336-0650, 336-0651.
Karcagon, 3 szobás összkomfortos 
családi ház eladó vagy értékegyez-
tetéssel I. emeletig lakásra cserél-
hető. Pipacs utcában telek eladó. 
Tel.: +36/30-349-4316. 
Eladó Karcag főterén 250 m2-es üz-
let, hozzátartozó 1 sz. és 2 szobás 
lakások, illetve új családi ház, mind-
ez 1200 m2-es telken. Jó jövedel-
met biztosít, milliókkal a becsült ér-
téke alatt megvehető. Tel.: +36/20-
548-6729.

Karcagon a Kaiser Étterem mögött 
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.
Karcag, Akácos u. 47. szám alatt 
ház eladó! Tel.: +36/30-440-4715.
Kétszobás, összkomfortos, kertes 
családi ház, 65 m2 melléképület-
tel, nagy udvarral, sürgősen, re-
ális áron eladó! Karcag, Vasút u. 
72/A. I. ár: 6,7 M Ft. Tel.: +36/20-
505-3467.
Eladó v. cserélhető karcagi, 3. em. 
2 sz. társasházi, felújított, hőszi-
getelt lakás a központban. Tel.: 
+36/30-234-8229.

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) ajándék-
ba elvihető szerető gazdinak. Tel.: 
+36/20-230-3690.
Kameruni törpekecskék eladók! 
Tel.: +36/30-399-0035.
3 éves westie szuka kutya reális 
áron eladó! Tel.: +36/30-545-6653.
2 hónapos, nagyon kedves beagle 
keverék kiskutya ingyen elvihető. 
Tel.: +36/30-500-1841.

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 piacokon, 
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 parabo-
la antenna eladó. Tel.: 59/314-094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 
db 160x140-es redőny. Tel.: +36/70-
364-5414.
700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép 
eladó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Zongoristák figyelem! Kitűnő ál-
lapotú angol mechanikás páncél-
tőkés, fekete színű „Laumberger-
Gloss” márkájú rövid zongora reális 
áron eladó. Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, francia-
kulcs, ásó, kapa, vasvilla, csákány, 
fejsze, gereblye, kőműves kalapács, 
lapát, fogók, fúrótokmányok, 8-as 
húsdaráló, diódaráló eladó. Tel.: 
+36/70-532-6644.

Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
+36/70-300-9730.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
+36/70-225-7979, hívható 9-15 órá-
ig. 
Hat tagos kerékpártároló eladó! 
Tel.: +36/70-225-7979, hívható 
9-15-óráig. 
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó 5 mázsa kis szemű kukorica 
60 Ft/kg áron, akár 20 kg-onként, 
házhoz szállítva is! Tel.: +36/30-
963-5073.
K ö 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. 
Kukorica eladó, cserélhető búza, 
árpa, tritikálé. Tel.: 59/300-875.
Férfi Mountainbike Simano vál-
tókkal eladó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 
+36/70-349-2163.
A s z tal i  sparhelt  e ladó!  Tel . : 
+36/30-440-4715.
Hordozható cserépkályha eladó! 
Tel.: +36/30-528-8094.
150 literes CANDY típusú kis hű-
tő eladó. Irányár: 15 ezer Ft. Tel.: 
+36/30-295-74-37.
4 részes fehér szekrénysor, meg-
kímélt állapotban, valamint 1 db 
kétszemélyes ágyneműtartós re-
kamié 2 fotellel eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Hauck márkájú, esernyőre csukha-
tó, leopárd mintás sport babako-
csi, és egy fekete színű, rock I-Pod-
os babakocsi eladó! Tel.: +36/30-
279-6564.
Elektrolux, három rekeszes, 150 
l-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
+36/30-984-0368.
Mázsa, önetető, sparhelt, üstház 
üsttel, hűtőszekrény, konyhaszek-
rény eladó. Érdeklődni: Szent I. sgt. 
58. 

Szolgáltatás
Tavaszi kezdéshez előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! Ifj. 
Mile János Karcag, Takács P. u. 9/a. 
Lefolyó duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: +36/70-941-
3722.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/311-910.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.
Duguláselhárítás, csatorna kame-
rázás csőgörénnyel, magasnyomá-
sú géppel magánszemélyeknek, 
közületeknek is. A hét minden 
napján éjjel-nappal. Tel.: +36/70-
241-8999 vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirká-
lók, álló kazánok javítása, cseré-
je, vízfűtés szerelés minden tech-
nológiával. 0-24 óráig. +36/20-917-
7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, 
kapcsolók, konnektorok, csillárok 
javítása, cseréje. Villanybojlerek ja-
vítása, cseréje, vízkőmentesítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden tí-
pusú kaputábla javítása, lakás ké-
szülékek cseréje, fekete-fehér és 
színes kamerás készülékek telepí-
tése, kapuzár, garázskapu szere-
lés, javítás. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállal-
ja mindenféle szivattyú javítá-
sát, szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek is. 
Szivattyúzás, vagyonmentés 0-24 
óráig. Tel.: +36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés,  ház tar tási 
és ipari hűtőgépek javítása, hű-
tőkamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 óráig 
mindennap. Hívjon bizalommal! 
Krajczár Imre hűtőgépszerelő. Tel.: 
+36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 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 or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
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 átlagáron, 
évjárattól függetlenül, és egyéb 
ezüst tartalmú, magyar régi pén-
zeket. Tel.: +36/30-963-5073. 
Megvásárolom gépjárművek hasz-
nált katalizátorait, lehet sérült is! 
Tel.: +36/30-963-5073.
FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendelke-
zem). Tel.: +36/30-447-3918.
Régi hagyatékait, bútorokat és ré-
gebbi tárgyait, forgalomból kivont 
pénzeket, régi pénzeket felvásá-
rolok, a legmagasabb napi áron, 
fém 200 Ft-osért akár 1.500 Ft-ot 
is! Tel.: +36/30-605-3521.
50-es nő bejárónői munkát vállal 
idős hölgynél, úrnál. Tel.: +36/30-
524-1446.
Könyvelésben asszisztensi munkát 
vállalnék részmunkaidőben. Tel.: 
+36/30-207-1666.
Veszélyes helyen lévő fenyő, dió, 
akác és gyümölcsfák kivágását vál-
lalom. Tel.: +36/70-451-5917.
Vállalkozások könyvelését, magán-
személyek adóbevallását vállalom 
mérlegképes könyvelőként, 20 év 
gyakorlattal. Tel.: +36/70-217-0663 
v. +36/20-290-4765.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. U.itt: keverőgépet adok!  Tel.: 
+36/30-599-9238.
Meghívók, gyászjelentések, szó-
rólapok , levelek terjesz tését 
Karcagon vállalom! Tel.: +36/30-
814-3673.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
K isgyermek kor i  zenei  neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Köny v tárban. Tóthné Kovács 
Márta óvónő, Ringató foglalkozás-
vezető. Tel.: +36/30-489-2076.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: +36/70-
604-9119.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
Január 06-án délelőtt a rend-

őrök előállították azt a két 15 
éves kisújszállási fiút, akik 05-
én este vendégségben voltak egy 
kisújszállási háznál, mely során 
a nappaliban egy táskából 10.000 
Ft-ot loptak el. Velük szemben 
szabálysértési eljárás indult.

07-én délben a rendőrök elő-
állítottak egy kunmadarasi nőt, 
aki azt megelőzően 2 zsák, ösz-
szesen 30 kg súlyú parkettát tu-
lajdonított el a reptér területéről, 
amivel a Kun Airport Kft-nek 
3.000 Ft anyagi kárt okozott. Az 
ügyben szabálysértési eljárás in-
dult.

Büntető eljárás indult egy 
karcagi nővel szemben, mert 08-
án délután amikor a volt pár-
ja visszavitte közös gyermekü-
ket a láthatásról, a lépcsőházban 
korábbi vitájuk miatt egymással 
szóváltásba keveredtek, mely so-
rán a férfit meglökte, aki a lökés 
következtében a kezében tartott 
gyerekkel együtt hanyatt esett és 
leesett a lépcsőkön, mely miatt 8 
napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett.

08-án este egy kunmadarasi 
férfit állítottak elő a rendőrök, 
aki azt megelőzően az egyik la-
kóházban az ott lakó tulajdonos 
lányát és annak 20 hónapos kis-
fiát egy nádvágó eszközzel fenye-
gette, majd kiüldözte a házból az 
utcára.

Ezt megelőzően délután a fér-
fi az ún. anyósát is megfojtogat-
ta, illetve az elmúlt időszakban 
– italozó életmódja miatt – több 
berendezési tárgyat is összetört.

Nevezett ideiglenes megelőző 
távoltartására került sor.

 
08-án este a kisújszállási rend-

őr két GYIVI-s szököttet állított 
elő, akik kivonták magukat az 
intézeti nevelés alól. A lakásott-
honba történő visszaszállításuk 
megtörtént.

09-én hajnalban ismeretlen 
személyek egy kunhegyesi sörö-
ző ajtaját bontották ki, azonban 
a riasztó megszólalt, így onnan 
már nem volt idejük lopni, in-
kább elmenekültek. Rongálással 
30.000 Ft kárt okoztak. 
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2012. január 13. péntek-hétfő
18.00 Műsorajánló
18.05 Erdélyben pünkösd ünne-

pén I. rész
18.40 Nótacsokor
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
 Tepertő ünnep
 Háttér
 Vendég: Dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor Kórház
20.15 Szimfónikus Zenekar Kon-

certje 

2012. január 17. kedd-szerda
18:00 Műsorajánlat
18:05 Jöjjetek Hozzám - Re-

formátus Istentisztelet 
2012. 01. 08.

19:20 Karcagi Hírek
19:40 A Hit Szava - Római Ka-

tolikus Szentmise 2012. 
01. 08

20:42  Zenés Fürdő-show 
 Ábrahám Zoltán 2.rész

2012. január 13. péntek-hétfő

18.00 Műsorajánló
18.05 Erdélyben pünkösd ünne-

pén II. rész
18.40 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovácsné Kerekes 

Katalin
 Téma: Városi rendezvények 

2012-ben
 Karcagi Hírek
 Béremelés a karcagi kórház 

orvosainak
 Állománygyűlés a tűzoltó-

ságon
 Megszépült a Bereki főtér
 Tepertő ünnep
 Háttér
 Vendég: Bartha László
 Téma: Új eredmények a bir-

kafőzőknél
20.10  Rocktáv – karcagi rockélet

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

Varga Ágnes – Madarász At-
tila
Kg., Szent István sgt. 18/B. 
IV. lakás  Attila
Nagy Melinda – Juhász At-
tila
Kg., Szivárvány u. 3. 
 Bendegúz Attila 

Halálozás

Mándoki István
 Karcag (1948.)
Erős Andrásné
 Karcag, Zöldfa u. 48. 

(1926)

Lapzárta: kedd 12 óra

Január 13. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Január 14. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Január 15. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Január 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Január 17. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 18. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
Január 19. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
Január 20. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Hétfői nappal elkezdték a 
felkészülést az új bajnoki sze-
zonra a karcagi labdarúgók is. 
Orosz István edző vezetésé-
vel heti hat alkalommal tar-
tanak foglalkozást a focisták. 
A kedvező időjárást kihasz-
nálva szabadban is tartanak 
futó és egyéb erőnléti edzé-
seket. A felkészülés első sza-
kaszában, főleg az úgyneve-
zett „labda nélküli” foglalko-
zások dominálnak, majd a ké-

sőbbi időszakban kerülnek elő 
a labdák. A szakvezetés úgy 
tervezi, hogy február hónap-
ban több edzőmérkőzést is le-
kötnek a környező települések 
labdarúgó csapataival. A kar-
cagi játékoskeret nem válto-
zott, sérült és hiányzó labda-
rúgó jelenleg nincs, így teljes 
létszámmal kezdhetik meg a 
felkészülést az új szezonra. 

B. I.

A labdarúgók is elkezdték

„Thomas” – városi 
kispályás labdarúgó 

bajnokság
Az új év első hétvégéjén (va-

sárnap) a városi sportcsarnok-
ban játszották le a „Thomas” 
– városi kispályás labdarúgó 
bajnokság V. fordulóját. 
Eredmények: 
Thomas – Roli Sped  4-8
Família – Nagykunsági VGT  3-1
Origo – K.C.K.Ö.  3-0
Szuperinfó – Blades  5-1
MultiTec – Flottok  7-1
Ökodízel – Ho-Ri-Ko  7-5
Agrosprint – Armacomp  3-4
VI. forduló
Ho-Ri-Ko – Flottok  4-0
Blades – Armacomp  2-3
Nagykunsági VGT – K.C.K.Ö.  1-5
Szuperinfó – Família  1-4
Origo – Roli Sped  7-4
Ökodízel – Thomas  4-3
MultiTec – Agrosprint  1-3

B. I.

VIII. forduló; Karcag 
Kováts DSE – Hajdúszobosz-
ló 11-7

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Tóth Ba-

lázs párosban 1 győzelem. 
Egyéniben: Skumáth Ist-

ván és Hubert Attila 4-4 győ-
zelem; Szepesi Bence és Tóth 
Balázs 1-1 győzelem. 

Csornai Csaba: Színvona-
las mérkőzésen, biztos karcagi 
győzelem született a listaveze-
tő Hajdúszoboszló ellen. 

Ezzel a győzelemmel Kar-
cag csapata az ötödik helyen 
végzett az őszi fordulóban, 
szorosan az előtte állók mö-
gött. Szezon közben sérülés 
miatt kénytelenek voltunk át-
igazolást eszközölni Hubert 
Attila és Tóth Balázs szemé-
lyében, akik Szolnokról érkez-
tek és döntő szerepet játszot-
tak a Hajdúszoboszló elleni 
győzelemben. 

A tavaszi forduló január 15-
én kezdődik, Vásárosnamény 
elleni mérkőzésen – idegen-
ben. 

Az őszi forduló eredmé-
nyei alapján csapatunkat az 
I-III. helyre várjuk. A Megyei 
I. osztályú bajnokság is lezá-
rult, csapatunk a VIII. helyen 
végzett. A tavaszi fordulók so-
rán javítunk e helyezésen, a 
csapatot a mezőny első felébe 
várjuk. Az első idei mérkőzés 
Jászberény csapata ellen janu-
ár 11-én, idegenben kerül sor-
ra. 

A karcagi asztalitenisze-
zők IV. találkozója október 
12-én került megrendezésre. 
A jól előkészített összejövete-
len több mint 40 fő vett részt, 

a régi és a jelenlegi pingpon-
gosok köréből. 

Jelen volt Horváth Zoltán 
egykori válogatott kerettag és 
Sidó Nóra egykori NB I-es já-
tékos, illetve a régi NB II-es 
női csapat tagjai és az NB III-
as férfi csapatok régi és jelen-
legi tagjai. A találkozó nagyon 
jó, sport baráti légkörben zaj-
lott, másnap reggel 15 fő rész-
vételével megkoszorúztuk Pé-
ter László sírját. 

Karácsony Kupa asztali-
tenisz verseny volt decem-
ber 23-án. Új kezdeménye-
zésként, de hagyományte-
remtő szándékkal szerveztük 
meg a versenyt, minden kor-
osztály, amatőr és igazolt ka-
tegóriában. A versenyen 48 fő 
vett részt a régió különböző 
településeiről, és színvonalas 
mérkőzésén dőltek el a helye-
zések. A dobogós helyezettek 
eredményét éremmel és kupá-
val ismerték el. 

A verseny után tartottuk a 
szakosztályunk évzáró meg-
mérettetését, ahol az amatőr 
és igazolt versenyzők jó han-
gulatú vacsorával zárták az 
évet. 

A Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség 2012. január 9-én tar-
totta éves közgyűlését, ahol 
személyi kérdésekben is dön-
tés történt, sportdiplomáci-
ai sikernek könyvelhetjük el, 
hogy városunkból két főt is 
beválasztottak a Megyei Szö-
vetség elnökségébe. Csornai 
Csaba szövetségi elnökként és 
Szepesi Tibor az elnökség tag-
jaként képviseli Karcagot. 
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