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2001-ben Karcag város és 
az Info Kft. megalapította az 
Karcagi Ipari Park Kft-t. E 
közösen alapított cég többsé-
gi tulajdonosa – az időközben 

végrehajtott törzstőkeemelést 
követően is - az Info Kft., 
amelynek vezetőjét a hét ele-
jén a cég fővárosi irodájában 
kerestük fel. 

- Milyen meggondolásból 
fektetett be jelentős összeget a 
karcagi ipari parkba?

- Cégünk húsz éve van je-
len az ingatlanpiacon. A 2000-
es évek elejéig a lakások építé-
se volt a cég fókuszában, (a fő-
városban és az ország más  te-
lepülésein több mint 1000 
lakást építettünk), az évezred 
elejétől azonban az ipari par-
ki befektetések, illetve az iro-
daépítések kerültek előtérbe. 
Kelet-magyarországi, borso-
di származásom miatt erős a 
kötődésem a keleti országrész-
hez. A másik nagy beruházá-
sunk, a Polgár Ipari Park be-
fektetése már 1992-ben meg-
kezdődött, s a Karcagi Ipari 
Parkban is több mint tíz éve 
kerültünk közös tulajdonba a 
várossal. Ha a befektetésünket 
a nyugati országrészbe vagy a 
fővárosba összpontosítjuk, üz-
letileg valószínűleg jobban já-
runk, de engem ez a személyes 

A sok munka meghozza gyümölcsét

Folytatás a 4. oldalon

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti 

a város lakosságát, hogy 
2012. január 26-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel 
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött ülést tart,
a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. 

(Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Városi Önkor-
mányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet-
hez” című napirendet közmeghallgatással egybekötve tár-
gyalja – az állampolgárok és szervezetek képviselői közér-
dekű kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Sok eseménnyel, az évzárás 
kötelességei mellett az ünne-
pek hozta feladatokkal zárta 
az esztendőt a Vöröskereszt 
Karcagi Területi Szervezete. 

December 16-án többszö-
rös illetve sokszoros véradók-
nak mondtak köszönetet. A 
Nimród Hotel konferenciater-
mében vendégül látott véradó-
kat Nagy Ágnes Ildikó, a Vö-
röskereszt megyei igazgató-
ja, dr. Kapusi Lajos főorvos és 
Kovács Mária, a Vöröskereszt 
területi vezetője köszöntötték. 
A legtöbbször vért adó karca-
giak között vehették át az em-
léklapot és a kitüntetést Sán-
ta Ferenc hatvanötszörös, id. 
Tálas István kilencvenszeres, 
valamint Kiss Sándor, Halász 
László és Lovász János száz-
szoros véradók. 

- Hány véradás van egy év-
ben? - kérdeztük a területi veze-
tőt a múlt év értékelése kapcsán. 

- A véradásokat havi rendsze-
rességgel szervezzük, a helyszín, 
mint már évek óta, a Déryné 
Kulturális Központ. Hál’ Isten-
nek a véradásainkat sokan tá-
mogatják. Ezt szeretném meg-
köszönni, ahogy a véradók ön-
zetlenségét is. Fontos még 
megemlíteni a véradók után-
pótlását, ami érthetően a fiata-

lok bevonását jelenti. Háromha-
vonta szervezünk diákvéradá-
sokat és mind a három középis-
kolából nagyon lelkesen jönnek 
a fiatalok, amit nagyon köszö-
nünk az ezt támogató iskolave-
zetésnek és a résztvevő középis-
kolásoknak is.

Véradás, vetőmagok, önkéntesek 
2012-ben is

A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezetének munkájáról

Folytatás a 2. oldalon

AKTUÁLIS 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

1. 2012. január 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 80%-a, azaz 22.800,- Ft.

Ez a 2012. január 1. előtt megállapított támogatásokat is 
érinti, így a 2012. január hónapra járó, február hónapban 
folyósított ellátás már az új összegben kerül kifizetésre. 

(2011. évi CLXVI. törvény 34. § (1) bek.)

2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvá-
nyáról szóló 218/2003. (XII.) Korm. rendelet 2011. decem-
ber 30-án hatályba lépett módosítása következtében a par-
kolási igazolvány igénylésének és meghosszabbításának ha-
tárideje megváltozott.

2011. július 2-a előtt kiállított 7. pontos orvosi szakvéle-
mények alapján a parkolási igazolvány igénylésére és hatá-
lyának meghosszabbítására 2012. június 30-áig van lehető-
ség. 

Rózsa Sándor
jegyző

Hatvankilenc éve, 1943. január 12-én indult meg a Vörös had-
sereg offenzívája a Don folyó partján kétszáz kilométeres 
frontszakaszon berendezkedett 2. magyar hadsereg megsem-
misítésére. A tragikus sorsú hadsereg kötelességüket teljesí-
tő katonáira emlékeztek január 15-én délelőtt, amikor a refor-
mátus istentisztelet után a II. világháború hősi hallottainak 
emlékművénél helyezték el  koszorúikat, és a kegyelet mécse-
seit a karcagi polgárok. 

Karcag város 1999-ben pályázott  az ipari park címre e a ben-
zinkút és a laktanya közötti területre a 4. sz főút mindkettő 
oldalán. A sikeres kezdeményezést követően az önkormány-
zat részéről dr. Fazekas Sándor polgármester írta alá 2000. 
február 28-án az ipari park  cím viseléséről szóló szerződést, s 
ezt követően kezdődtek meg a tárgyalások dr. Székely István-
nal, az ingatlanforgalmazó és befektetésszervező Info Kft. tu-
lajdonosával és vezetőjével a park működtetéséről.

Új lehetőségek előtt az ipari park
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A Janus-arcú 

Nyugat
A Janus-arc (a „kétarcúság”) 

köztudomású, hogy az ókori ró-
mai mitológiához köthető. Az 
óitáliaiaknak volt egy Zan nevű 
pásztor királyuk, és a latin nyelv 
későbbi alakulása formálta át a 
„z” betűt j-vé a későbbi korok-
ban. (Ahogy a Zeus pater-ből lett 
később Jupiter). Szóval a Zan ki-
rályból lett a Jan király a római 
mitológiában, amelyet kettős fej-
jel ábrázoltak, s ez a Napot és a 
Holdat, a nappalt és az éjjelt ill. a 
kettő egyesülését akarta szimbo-
lizálni. A Jan kultuszát egyébként 
Numa Pompilius, a Kr. e. 715-672-
ig uralkodó római király (aki a ró-
maiak egész vallási életét meg-
szervezte) alakította ki. Ő tért át 
mellesleg az addig tíz hónapból 
álló évről a tizenkét hónapos év-
re, amelyben a január hónap ne-
ve pl. a Janusból származott. 

Mindezek azért jutottak 
eszembe, mert manapság elég 
szemléletesen tűnik elő a Nyugat, 
ill. az Európai Unió kétarcúsága 
és kettős mércéje. Ami nyilvánva-
lóan sokunknak egyáltalán nem 
rokonszenves, hogy enyhén fo-
galmazzak. Beleszólni ilyen mó-
don a törvényeinkbe – ezáltal az  
életünkbe – igencsak elfogadha-
tatlan. Szóval, egyelőre az EU sö-
tét arcát látjuk, noha van kétség-
telen egy világosabb, tetszető-
sebb arca is. 

Ettől függetlenül persze, az 
EU-s zászlóégetés – finoman ki-
fejezve – valahogy mégsem va-
lami stílusos. Még akkor sem, 
ha a görögök tucatjai is ezt te-
szik az Akropolisz árnyékában, 
vagy a világörökségnek tartott 
Meteorák tövében. Noha Görög-
ország a demokrácia bölcsője, ha 
úgy vesszük, ahol a személyes és 
a politikai szabadság kölcsönö-
sen feltételezte egymást. Még ha 
azt nyilatkozta is Vona pártelnök 
úr, hogy ez nem nemzeti zász-
ló – éppen egy magát nemzeti-
nek deklaráló pártnak lehetett 
volna jobb ötlete is a tiltakozá-
suk kifejezésére. Mondjuk nem is 
kellett volna annyira visszamen-
ni a magyar történelemben, csak 
1956-ig, amikor „rosszallásunkat” 
a zsarnokság iránt, egy lukas, kö-
zépen kivágott címerű zászló-
csonkítással jelképesen is kifejez-
tük. Mert a történelem során sem 
a jelképes, sem a gyakorlati gyúj-
togatás soha nem vezetett jóra. 
Sem akkor, amikor a Reichstagot 
felgyújtották – vagy visszatér-
ve Rómához –, akkor sem, ami-
kor egy bizonyos Néró nevű köl-
tő-császár élte ki piromániás haj-
lamait…

-ács

HÍREKHÍREK

Ismételten értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Kátai Gábor Kórház TIOP-2.2.4. 
pályázatának kivitelezési munkálatai miatt a laboratóriumi vizsgálatokat a 
Pszichiátriai épülettömb földszintjén – a volt tüdőszűrés helyén – végezzük. A 
Háziorvosi Rendelőben a mintavételezés szünetel.
A külső szolgáltató által átvállalható vizsgálatok száma korlátozott, ezért a labo-
ratóriumi vizsgálatokhoz is betegelőjegyzés szükséges, mely a következő telefon-
számokon 8:00-14:00 óráig kérhető:

59/507-136 vagy 06-30/644-9363.
A vérvételek időpontja változatlan: munkanapokon 7:45-10:00 óráig. 
10:00 óra után nem áll módunkban a mintavételezés.
Az eredményeket - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - nyomtatott formában 
személyesen a vérvételt követő napon 15:00-15:30-ig, vagy postai úton kapják 
meg betegeink.
A Tüdőgondozó, a Diabetológiai szakrendelés, ill. a Gyógyászati segédeszköz bolt 
a rekonstrukció ideje alatt a külső parkoló felől elérhető.

Megértésüket és szíves együttműködésüket 
előre is köszönjük:

a kórház vezetése

„Kátai Program”
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért

- Decemberben, többször lát-
tam, sokat dolgoztak, ami per-
sze nem csoda, hiszen önök-
re ilyenkor az ünnepek több fel-
adatot is rónak. Mivel telt a de-
cember?

- Ez a hónap nekünk is a 
karácsonyi előkészületeket je-
lenti. Több gyűjtési akciónk 
volt. Karcagon például egy 
bevásárló központban gyűj-
töttünk adományokat és az 
országosan meghirdetett mi-
kulásgyári programba is be-
kapcsolódtunk. Ezen felül si-
keresen vettünk részt egy eus 
pályázaton, ennek az eredmé-
nye volt az, hogy Karcagon 
közel ezer családhoz tudtunk 
élelmiszercsomagot eljuttat-
ni. A csomagot tartós élelmi-
szerekből állították össze a 
rászorulók felkutatásához az 
iskolák, az egyházak, a civil 
szervezetek segítségét kértük 
– természetesen a saját ön-
kénteseink mellett.

- Volt egy másik akciójuk is. 
Tavasszal vetőmagcsomago-
kat biztosítottak azoknak, akik 
igényelték. Milyen eredmények 
mutatkoztak?

- Az is egy országos program 
volt, ami az öngondoskodást 
és a kertkultúra támogatását 
vagy inkább felélesztését céloz-
ta meg. Karcagon 220 család 
kapott vetőmagokat és létesí-
tett belőle konyhakertet. Nagy 
sikere volt, nagyon szeretnénk, 
ha 2012 tavaszán ismét elindít-
hatnánk.

- Milyen elképzeléseik van-
nak az előttünk álló évre?

- Két pályázatunk is elbírálás 
alatt áll. Bízunk a sikerükben, 
mert kedvező esetben tovább 
színesíthetnénk a városban fo-
lyó vöröskeresztes munkát. 
A részletekről azonban majd 
akkor beszélnék, ha a dön-
tés megszületett. A pályázatok 
mellett az önkénteshálózat ki-
építése az egyik távlati cél. 

Az önkéntesek szervezé-
se azonban nem újdonság, sőt, 
a 2011-es évet az önkéntesség 
évének nyilvánították. Az ezzel 
kapcsolatos munkákat Patkóné 
Hegedűs Anetta fogja össze.

- A 2011-re tervezett felada-
tok nagy részét sikerült teljesí-
teni. 2010 decemberében a Vö-
röskereszt égisze alatt elindí-
tottuk az önkéntes gondozói 
szolgálatot. A szociális otthon-
ban kezdtük, ahol olyan időse-
ket látogattunk, akiket ritkán 
vagy egyáltalán nem keresnek 
fel rokonok, hozzátartozók. A 
tavasz folyamán a kórházban is 
sikerült elindítani egy, a hosz-
szabb ideje benn fekvő bete-
gek között hasonló feladatot 
végző kis csoportot. A vissza-
jelzés mindkét helyszínről na-
gyon pozitív volt. Az idős em-
berek hamar megkedvelték az 
önkénteseket. Az idén január-
ban újra szeretnénk ilyen lehe-
tőséget szervezni, és a kórház-
ban több osztályt is megcéloz-
nánk.

- Hányan vannak az önkén-
tesek, illetve kik vállalnak ilyen 
feladatot?

- Jelenleg 15 fős csapatot tu-
dunk kiképzésben részesíteni 
és elindítani a kórházban. Az 
életkor  széles skálán, a 18 év-
től a 65 éves korig mozog. A fi-
atalokat a gyermekosztályra, a 
középkorú önkénteseket pedig 
a tartósan benn fekvő betegek-
hez szeretnénk segítségül vagy 
látogatóként delegálni.

- Az imént kiképzést említett. 
Ezek szerint oktatás is lesz?

- Egy hónapja, a múlt év de-
cemberében a Vöröskereszt 
karcagi szervezete elindítot-
ta a házi betegápoló tanfo-
lyamot. Ez egy alap egészség-
ügyi képesítést jelent, vagyis 
a résztvevőkkel elméletben 
és gyakorlatban is megtanít-
juk az alap ápolási feladato-
kat – a mosdatást, az etetést, a  
tisztázást. Kovács Mária any-
nyit mégis megemlített, hogy 
a pályázatok emellett szociá-
lis ismereteket, kommuniká-
ciót, egészségtant, dietetikát is 
tanítunk. A tanfolyam vizsgá-
val zárul, ahol „alap eü. képe-
sítés” bizonyítványt szereznek 
a résztvevők.

A Vöröskereszt (területi) 
munkatársait egyébként egy 
pályázatírási tanácskozásban 
találtuk, mint mondták, sze-
retnének egy önkéntespontot 
kialakítani Karcagon. Mert ha 
itt önkéntespont alakul, ak-
kor az önkéntesek kiközvetí-
tése és munkájának leghatéko-
nyabb igénybevétele is megva-
lósulhat. Mert a segítségre sok-
felé szükség van. 

Elek György 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

Folytatás az 1. oldalról

Véradás, vetőmagok, önkéntesek 2012-ben is

Karcagi 
irodába 

angol, német 
nyelvtudással 

titkárnőt 
keresünk. 

Tel.: +36 20/411-1361.

Véradás
2012. január 26-án 

csütörtök délelőtt 8-13 óra 
között Karcagon 

a Déryné Kulturális 
Központban 
véradás lesz, 

2012. január 26-án 
csütörtökön délután 

14-16 óra között 
a Berekfürdői Művelődési 
Házban. Minden véradó 

ajándékot kap!

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.

Megjelent a karcagi száz-
éves Szilárd Ferenc – Életem 
c. könyve. Megrendelhető: 06 
30/234-8229 telefonszámon. 
Ára: 2.500 Ft.
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Tetőtűz Karcagon
Január 1-jén, 13 óra 11 perc-

kor Karcagról, a Tőkés utcá-
ból kérték a tűzoltók segítsé-
gét, ahol egy lakóépület fö-
dém- és tetőszerkezete égett a 
füstelvezető kémény környe-
zetében. A tűzoltó egységek 1 
„D” sugárral, 14 óra 28 percre 
felszámolták a káresetet.

Kigyulladt kémény az Ágota 
utcában

Január 11-én, 6 óra 53 perc-
kor érkezett jelzés ügyele-
tünkre, mely szerint Karca-
gon, az Ágota utca egyik mel-
léképületében tűz keletkezett. 
A Karcag I. gépjárműfecsken-
dővel kiérkező 6 tűzoltó meg-
állapította, hogy a kéményben 
lerakódott korom gyulladt ki, 
illetve hőkamerás vizsgálat-
tal, hogy a tűz az épület továb-
bi szerkezeti részeire nem ter-
jedt át. A lakók a tüzelést be-
szüntették.

Konyhatűz Kenderesen
Január 14-én, 13 óra 36 perc-

kor kérték segítségünket a kis-
újszállási tűzoltók, mivel Ken-
deresen, a Virág utcában egy 
lakóépület konyha helyisé-
ge gyulladt ki. A karcagi egy-
ség 1 „D” sugárral avatkozott 

be, majd 15 óra 10 perckor el-
hagyta a helyszínt. Az eset so-
rán 3 fő füstmérgezés gyanújá-
val kórházba került.

Elszabadult utánfutó Kende-
resen 

Január 15-én is vonultak 
karcagi tűzoltók Kenderes-
re. 10 óra 59 perckor érkezett 
a jelzés, hogy ezúttal a Pető-
fi utcában történt közlekedé-
si baleset. Az úton közlekedő 
autóbusz vonóhorga eltörött, 
a vontatmányát képező után-
futó, az út menti telek keríté-
sét áttörve, a lakóházat táplá-
ló gázvezetéket elhajlítva állt 
meg. A kárhely parancsnoka 
a környéket lezáratta, a lakó-
kat megkérte a lakóépület el-
hagyására. A tűzoltók egy „D” 
védősugár készenlétbe he-
lyezése mellett, az utánfutót 
drótkötél segítségével levon-
tatták a gázvezetékről. A mű-
szaki mentés után a gázszol-
gáltató szakembere megállapí-
totta, hogy szivárgás nincs. A 
rendőrség a beavatkozás ideje 
alatt a főutat teljesen lezárta.

A beavatkozásról fényképek 
a web.t-online.hu/kgtpk címen 
találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Január 21-22.  Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06 30/537-5758
Január 28-29.  Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06 30/852-0465

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.

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

Az idei Szilveszter is 
jócskán megszaporítot-
ta az utcán kószáló ku-
tyákat. Az ünnepi pe-
tárdázás hangjai, a tű-
zijátékok dörgése és fé-
nyei ugyanis rendkívül 
riasztóan hatnak a ku-
tyákra (és a madarak-
ra is.)

Az egyébként meg-
bízható és békés, az ud-
vart saját felségterü-
letének tekintő házőr-
zők ilyenkor az ijede-
lemtől sokszor napokra 
előhívhatatlanul elbúj-
nak, szelíd természetű-
ből ingerlékennyé lesz-
nek vagy éppen világ-
gá szaladnak és nagyon 
sok esetben soha nem kerül-
nek haza. 

Az utcai kóborlásnak előbb 
utóbb a befogás és a gyepmes-
teri telep a vége, ahol két hé-
tig őrzik az önhibájukon kívül 
gazdátlanná lett kedvenceket 
– ezután azonban, ha nem je-
lentkezik a gazda – jön a leg-
végső megoldás (illetve a vég-
állomás).

A kutyamenhely szeren-
csére, többük számára jelent 
menedéket – a helyi állatvé-
dő egyesület ugyanis igyek-
szik átmenekíteni őket. Tevé-
kenységük ma már közismert 

a városban, úgyhogy a világgá 
ment kutyákat gyakran egy-
ből náluk keresik. 

Most újév után is sok tele-
font kaptak, hallpttuk Kovács 
Marika egyesületi elnöktől. 
Az azonosítás azonban na-
gyon nehézkes. Érdemes te-
hát az ilyen esetekre gondolva 
a megjelölésről gondoskodni. 
Kitűnő erre a nyakra erősíthe-
tő biléta, amit a veszettség el-
leni oltás alkalmával kapnak. 
Erre fel lehet írni az illetékes 
telefonszámot, a kutya nevét. 
Ha ez megvan, akkor már na-
gyobb az esély a kereséskor. A 

másik lehetséges mód-
szer a megóvás, vagyis 
az, hogy a „legviharo-
sabb” órákra engedjük 
be a házőrzőt a lakásba, 
még akkor is, ha egyéb-
ként máskor nem me-
het be. „Azt a néhány 
órát ki lehet bírni”, véli 
az elnöknő - aki azt sem 
titkolja, az ilyen riadal-
makat, ijedségeket – a 
petárdát és a tűzijátékot 
– a kutyák sosem fogják 
elfelejteni és mindig, 
sőt, egyre jobban félnek 
majd tőlük. Érdemes te-
hát az említett óvó vagy 
megelőző rendszabá-
lyokat szükség esetén 
életbe léptetni, de min-

denesetre az azonosítás lehe-
tőségéről gondoskodni. 

A Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület átmeneti 
telepén egyébként jelentős be-
ruházásokra van kilátás, hal-
lottuk a múlt év végén. Ezt az 
egyesület is megerősítette, de 
egyelőre kis türelmet kértek 
a részleteket illetően, mert a 
tervek most állnak kidolgo-
zás alatt. Hát sok sikert hozzá, 
s azt hiszem mostanában, az 
adó egy százaléka feletti ren-
delkezés időszakában is érde-
mes rájuk gondolnunk. 

Elek György

Szilveszteri riadalom
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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 
gyermekkörzet rendelési ideje megváltozik. 

Új rendelési idő: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 1100 - 1400 óráig, 

csütörtök: 1400 - 1700 óráig. 
Tanácsadás: csütörtökön 1230 – 1400 óráig. 

Dr. Juhász Zsuzsanna
gyermekorvos  

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola, Általános Is-
kola és Kollégium Arany Já-
nos Tagiskolája ebben a tan-
évben ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját.

Tisztelettel megkérünk 
minden régi diákot és peda-
gógust, aki szívesen vissza-
emlékszik az Arany János Ál-
talános Iskolában töltött évei-
re, segítsen bennünket a méltó 
ünnepléshez.

„Aranyos emlékeim” cím-
mel az alábbi két témában 
várunk segítséget:

1. Tárgyi emlékek kölcsön-
adása

Bármilyen tárgyi emléket 
vagy fotót örömmel fogadunk 
egy kiállítás idejére, amely az 
iskola múltját idézi. 

A tárgyi emlékeket az iskola 
titkárságán adhatják át: 2012. 
február 15-ig.

2. Írásos emlékezés elkészí-
tése

Az iskolánkba járó régi diá-
kok 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, peda-
gógushoz, szabadidős foglal-
kozáshoz, táborozáshoz, ver-
senyhez, diáktársakhoz kötő-
dő emlékek.

Az írásos emlékezéseket 
2012. február 10-ig az alábbi 
módokon várjuk: 

- Leadható személyesen az 
iskola titkárságán

- E-mailben: 
aranyevfordulo@gmail.com 

- Postai úton: Varró István 
Szakiskola, Szakközépisko-
la, Általános Iskola és Kollégi-
um  Arany János Tagiskolája - 
5300 Karcag, Arany János ut-
ca 13-15.

A jubileumi emléknapot 
március 2-ára tervezzük. Ezen 
a napon nyílik meg a kiállí-
tás, és ekkor lehet betekinteni 
az írásos emlékekbe is. Az em-
léknap programjáról a későb-
biekben tájékoztatjuk az ér-
deklődőket.

A témával kapcsolatosan az 
alábbi telefonszámokon ér-
deklődhetnek: 

06 59/313-800
06 59/503-150
Nagyon várjuk az „Ara-

nyos” emlékeket!
Kovácsné Szendrei Borbála

tagintézmény-vezető

FELHÍVÁS ARANYOS EMLÉKEK 
GYŰJTÉSÉRE

kötődés, elkötelezettség a ke-
leti országrészbe vezetett. Az 
sem titok, hogy a karcagi be-
fektetés dr. Fazekas Sándor 
polgármestersége idejéhez kö-
tődik. Vele régebb óta szemé-
lyes jó viszonyban vagyok és 
az ő invitálására fektettem be 
a Karcagi Ipari Parkba elég je-
lentős összeget az elmúlt tíz 
évben. A karcagi befektetés 
még az előző Fidesz kormány 
idején történt. Úgy gondol-
tam, a keleti országrész a kor-
mányzati politika előterébe 
kerülhet, ezért az ipari park 
jó befektetés lehet. Az elmúlt 
tíz évben ez az elgondolásom 
nem realizálódott. Most vi-
szont ismét látható, hogy a ke-
leti országrész felzárkóztatása 
ott van az új kormány elkép-
zelései között. Véleményem 
szerint komoly reményeink 
vannak arra, hogy a két ipari 
parkban jelentős befektetések 
indulhatnak el. 

- Hogyan alakult az ipa-
ri park története az utóbbi idő-
szakban?

- Az elmúlt év októberében 
magyar tulajdonosokkal bőví-
tettük a tulajdonosi kört. Ez a 
változtatás közel 180 millió fo-
rintos tőkebefektetést jelent, és 
ez a 180 millió forint teljes egé-
szében a város kasszáját fog-
ja gyarapítani. Részben úgy, 
hogy az új tulajdonosok üzlet-
részt vásároltak a karcagi ön-
kormányzattól a névérték több 
mint duplájáért. Másrészt a tő-
kebefektetésből pedig az észa-
ki terület 18 hektárját vásá-
rolja meg a várostól  a Karcagi 
Ipari Park. Egyébként az Ipa-
ri Park 22 hektár területen fek-
szik a 4. sz. főút déli sávjában 
is. Az infrastruktúrájának a ki-
építését négy éve fejeztük be, és 

oda tudtuk telepíteni a Penny 
Market kelet-magyarországi 
logisztikai központját.

- Mik a további fejlesztési le-
hetőségek?

- Hát először is, az északi te-
rület tulajdonosává kell hogy 
váljon a Karcagi Ipari Park. 
Ehhez elég komoly feltétele-
ket kell a városnak teljesítenie. 
Az infrastruktúra kiépítésé-
hez szükséges műszaki elvárá-
sok azok, amiket remélhetőleg 
gyorsan tudnak majd teljesíte-
ni, és így az ipari park tulajdo-
nába kerülhet a mondott terü-
let. Ott is tervezzük az infrast-
ruktúra kiépítését még ez év 
végéig, amely az előzetes kal-
kulációk szerint 300-350 mil-
lió forintba fog kerülni. Emel-
lett több belföldi és külföldi 
érdekeltséggel tárgyalunk. El-
sősorban környezetvédelmi 
és hulladékgazdálkodási ipar-
ágban remélünk befektetése-
ket idehozni. Három-négy ko-
moly befektetés van terítéken, 
az összes beruházási volumen 
az ötmilliárd forintot is elér-
heti, a munkaerő vonzata pe-
dig 500-1000 fő között mozog.

- Az elmúlt években több he-
lyi rendezvényen is találkoz-
hattak önnel a karcagiak, sőt, 
egyesületek támogatójaként is 
feltűnt. Mi a véleménye a vá-
rosról? Hogy érzi magát itt a 
Kunság szívében?

- Több mint tíz éve járok 
rendszeresen Karcagra, és 
szinte második szülőhelyem-
nek tekintem. Ha Karcagon 
vagyok nemcsak a vezető em-
berekkel, a munkatársakkal, 
az ottani beszállítókkal ta-
lálkozok és folytatok eszme-
cserét. Ehhez nagyon jó alka-
lom - alkalmak a birkafőző 
verseny vagy azok a kulturá-
lis rendezvények, amiket a vá-
ros egy ilyen nehéz gazdasági 

helyzetben is meg tud rendez-
ni. Másrészt én, mint reformá-
tus ember, ha ott vagyok, min-
dig részt veszek az istentisz-
teleten. Gyakorló hívő ember 
vagyok. Nekem az üzleti élet-
ben is fontos a hitem, hiszen 
hit, reménység és szeretet nél-
kül nem lehet élni. Itt jegy-
zem meg, az a megtisztelte-
tés ért, hogy az elmúlt év tava-
szán beválasztottak a Magyar 
Református Presbiteri Szövet-
ség elnökségébe, és ott a gaz-
dasági bizottság elnöki pozí-
cióját látom el. Az elnöksé-
gi ülés legutóbbi döntése sze-
rint a következő nemzetközi 
presbiteri konferencia helyszí-
ne júliusban Karcag lesz. Va-
lahonnan innen fakad a mece-
natúra, a támogatások eszköz-
lése is. Hívő emberként úgy 
gondolom, hogy ha az ember 
valamit elért, azt a Jóistennek 
köszönheti. Ha pedig  lehető-
séget kapunk,kulturális ren-
dezvények támogatására, ak-
kor kötelességünk adni..  Ezt 
teljes jó szívvel, igazi szeretet-
tel tudom mindig biztosítani. 
Karcagon pedig jó helyre ke-
rülnek a támogatások, hiszen 
a Kun Orgonda Egyesület lét-
rehozásában is szerepet vál-
laltunk, amely egyesület na-
gyon komoly zenei eseménye-
ket szervez. A december elejei 
hangversenyük is csodálatos 
élmény volt.

- Új évet írunk. Üzletember-
ként, közgazdászként hogyan 
látja az elkövetkező időszakot?

- Én nagyon bizakodó va-
gyok a saját lehetőségeinket, 
ezeken felül a karcagi elképze-
léseinket illetően, de az ország 
helyzetét illetően is. Úgy gon-
dolom a sok munka meghozza 
a gyümölcsét.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Bár a Téglagyári 
tavakban rend-
szeresen törté-
nik haltelepítés, 
van e horgász-
víznek igazán 
régi ragadozó 
törzsállománya 
is. Ezt igazol-
ja Mészáros Ist-
ván karcagi hor-
gász szerencséje 
is, aki még de-
cemberben egy 
105 cm hosszú, 
12,5 kg-os csu-
kát fogott ki a 
tóból. Gratulá-
lunk, és hason-
lóan szerencsés 
évet kívánunk 
valamennyi hor-
gászunknak! 

Új lehetőségek előtt az ipari park
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„Elvis, Little Richard és Jerry 
Lee Lewis. Ők voltak az el-
sők. Nem tudom ki volt köz-
tük a legelső, de az biztos, hogy 
ők játszottak először rock and 
roll-t.” Néhány éve ezt mond-
ta a rockzene kezdeteiről 
Lemmy Kilmister a legendás 
Motörhead zenekar frontem-
bere. Ez a pár sor abban a do-
kumentumfilmben hangzik el, 
amit a ma már 67 éves Lemmy-
ről forgattak közel három éven 
keresztül. Nos, ha Elvis-ék vol-
tak az elsők, akkor nyugod-
tan leszögezhetjük, hogy Mr. 
Kilmister az egyik utolsó, ha-
misítatlan rock and roll csá-
szár. Ő az, aki a hetvenes évek 
óta szinte semmit nem válto-

zott, maximum több ránc van 
az arcán, de a zene, az életstí-
lus és a hozzáállás még min-
dig ugyanaz. Itt nincs tudato-
san felépített imázs, csak any-
nyi amit az élet és a zene hozott 
magával, ami olyanná formál-
ta őt mint amilyen még most is.

A Lemmy: The Movie című 
dokumentumfilm 2010 már-
ciusában került bemutatásra a 
mozikban, majd DVD-én 2011 
januárjában jelent meg a ma-
gyar piacon. Itthon különösebb 
hírverés nélkül került a boltok 
polcaira, mindössze néhány 
zenei szaklap írt a kiadvány-
ról pár soros ismertetőt. Pe-
dig ez a film nem csak azért jó, 
mert a főszereplő mindennap-

jait mutatja be alapos részle-
tességgel, hanem azért is, mert 
a lehető legközelebbről kaphat 
a néző bepillantást abba a ke-
mény világba, amit rock and 
rollnak hívnak. Ebben a te-
kintetben szerintem a legjobb 
ilyen jellegű alkotás. Jobb mint 

a Let There Be Rock, vagy bár-
mi más.

Rengeteg spontán beszél-
getés hangzik el, melyekből 
sok érdekes dolgot tudhatunk 
meg például arról az időszak-
ról amikor még Lemmy Jimi 
Hendrix mellett dolgozott. Szó 
esik a Hawkwind éveiről és ter-
mészetesen a Motörhead esze-
veszett vágtatásáról. Bepillant-
hatunk a stúdió munkálatok-
ba, láthatunk közös próbát és 
fellépést a Metallica tagjaival, 
megismerhetjük Lemmy fiát, 
a technikai stábot, és az sem 
utolsó szempont, hogy számta-
lan hatalmas zenész nyilatko-
zik a filmben.

A két lemezes kiadvány el-
ső része lényegében maga a do-
kumentumfilm. A második ko-
rongon viszont kimaradt in-

terjúk, koncertrészletek, és sok 
más érdekesség található. Ezen 
foglal helyet például az a vágat-
lan beszélgetés, amikor Lemmy 
és Dave Grohl (ex-Nirvana, Foo 
Fighters) egy stúdió pihenőjé-
ben beszélget a régi nagy zené-
szekről. Kifejezetten érdekes, 
de amellett nagyon vicces dis-
kurzus is egyben.

Mindent egybevetve, ez egy 
rendhagyó alkotás, csupa ér-
dekességgel kiegészítve, termé-
szetesen a humort sem nélkü-
lözve. Így végezetül még egy 
érdekesség. Elhangzik a film-
ben egy mondat, amit Hen-
ry Rollins mesél el. Egyszer 
Lemmy azt mondta neki, hogy 
„Emlékszem a rock and roll 
előtti időkre.” Hát igen, ő együtt 
nőtt fel ezzel a zenével.

-dh-

Pályázat időseknek, nyugdíjasoknak
„ÉLETÚT” - Önéletírói pályázat időseknek, 

nyugdíjasoknak

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Inté-
zettel közösen pályázatot hirdet 60 év feletti természetes személyek számára. 

A pályázat során a pályázóktól önéletírásokat, visszaemlékezéseket várnak 
az alábbi témakörök valamelyikében: személyes múlt, az életút egy-egy ese-
ményének, valamely emlékezetes pillanatának, esetleg egy történelmi pilla-
natnak a megírása. 

A pályázó egy témakörben adhat be pályázatot levélben vagy elektroni-
kus úton (e-mailben). A pályázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülő uno-
kája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben a nagyszülővel – a fenti té-
makörökben – készített interjú formájában is elfogadunk pályaművet, melyet 
a nagyszülő nyújthat be. 

A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság bírálja el, a legjobb pá-
lyázatot beküldők pénzjutalomban illetve ajándékcsomagban részesülnek. 

A pályázatok beadásának határideje 2012. február 15.
A részletes pályázati felhívás az alábbi honlapról tölthető le: http://nyugdij.

kormany.hu/palyazatok

„A közösség minden tagja 
arra törekszik, hogy az alkal-
mazott módszereit a tananyag 
és a sérült gyermek sajátossá-
gaihoz igazítsa. A pedagógusok 
folyamatos továbbképzésekkel 
fejlesztik a tudásukat a tanu-
lók minél célravezetőbb nevelé-
séért, oktatásáért. Példaértékű 
nevelői magatartásukkal, kifo-
gástalan stílusukkal, az órák 
igényességével, gondosságá-
val, és tervszerűségével, kreatív 
élménnyújtással a gyermek fej-
lődéséért dolgoznak folyama-
tosan. Iskolai preventív gyer-
mekvédelmi munkát végeznek 
a hátrányos helyzetű tanulók 
megsegítésére” - olvasható töb-
bek között annak a miniszte-
ri kitüntetésnek az indoklásá-
ban, amit 2011. december 5-én 
vett át Víghné Károlyi Kata-
lin, a Kádas György Iskola és 
Gyermekotthon vezetője. 

- A kitüntetés az intéz-
mény minden dolgozónak 
szól, – mondja a vezetőnő, aki-
nek az új esztendő első nap-
jaiban gratuláltunk - hiszen 
valamennyiünk hatékony és 
eredményes munkája tükrö-
ződik abban, hogy Réthelyi 
Miklós miniszter úr elismer-
te a teljesítményünket. De ter-
mészetesen az iskola eredmé-
nyei és jelene a 80 éves gyógy-
pedagógiai munkában szer-
zett alapokra épülnek.

- Hány munkatárs elismeré-
se ez?

- Amint mondtam, az in-
tézmény valamennyi dolgo-
zója részesült benne, s a kis-
újszállási és a karcagi isko-
laegységekben összesen 160 
dolgozónk van. Kétharmad 
részben pedagógusok illet-
ve a pedagógusi munkát se-
gítő, egyharmad részben pe-
dig kisegítő (irodai dolgozók, 
karbantartók etc.) dolgozók. 
Valamennyiünknek nagy örö-
möt okozott.

- A nyolc évtized alatt felte-

hetően voltak már elismerések 
a jól végzett munkáért.

- A nagyon régi időszak 
ilyen jellegű eseményeit nem 
ismerem, de a legutóbbi 20-30 
évre visszatekintve elmondha-
tó, hogy a testületet, vagy az 
intézmény egészét érintő elis-
merésben nem részesültünk, 
de az iskola dolgozói közül 
nagyon sokan kaptak kitün-
tetést. És hát minél kvalitatí-
vabb és minőségibb munkát 
végző testülettel rendelkezik 
egy intézmény, annál bizto-
sabb, hogy a minőségi munka 
is biztosítva van. Vannak kö-

zöttünk, akik megyei szociá-
lis díjban vagy miniszteri ki-
tüntetésben részesültek, egy 
munkatársuk Pro Caritas díjat 
kapott. Ezek azt jelentik, hogy 
nagyon jól működő nevelőtes-
tület a miénk, ahol jól felké-
szült és minőségi munkát vég-
ző szakemberek dolgoznak.

- Valamennyiüknek gratulá-
lunk. De hát vannak új hírek is 
az intézményről, mert a 2011-
es évet a kitüntetéssel zárták, 
2012-t viszont – az átalakítá-
sok hozományaként – új fenn-
tartóval kezdték.

- Valóban. Január 1-jétől a 
Kormányhivatal vett át ben-
nünket és mellettünk még 21 
megyei intézményt is. Jelen-
leg tehát az első öt napon va-

gyunk túl. Annyit tudunk, 
hogy most állt fel egy Megyei 
Intézményfenntartó Központ 
(MIK), ami irányítani fog-
ja az intézményeket, köztük a 
miénket is. Ám azt, hogy ez a 
továbbiakban mit fog jelente-
ni azt még nem tudjuk. 2012. 
március 31-ig áll fel a rend-
szer. A mi feladataink tovább-
ra is adottak, hiszen a gyere-
keknek oktatásra, nevelésre 
van szükségük. Itt vannak ná-
lunk és mindegy milyen fenn-
tartó van, el kell látnunk őket. 
A feladatok meghatározzák a 
mindennapjainkat.

- Vagyis az élet megy tovább. 
Mik a fontosabb célok, elkép-
zelések 2012-re?

Ebben a tanévben Karcagon 
96, Kisújszálláson 104, össze-
sen tehát 200 gyermeket lá-
tunk el, nyolcvanhárman pe-
dig gyermekvédelmi gondos-
kodásban élnek a lakásott-
honainkban. Most történik a 
félévzárás. A második félév-
ben rendezzük meg a Koncz 
Dezső tanulmányi versenyt, 
ahol egy régiós vetélkedő 
megszervezése a feladatunk. 
Pályázatokat írtunk, ezeknek 
a beindítása előttünk áll – és 
hát ott van még a napi munka, 
ami nem kevés.

Elek György

Miniszteri elismerést kapott a Kádas 

Az utolsó császár

Edzésnek – disznótor
Februárban Székelykeresztúrra, egy igazi székelyföldi böllér-

versenyre várják a karcagi disznóölőket. Városunkat, mint ide-
haza számtalan hasonló gasztronómiai csatahelyen, a Konok 
Kunok kipróbált csapata képviseli majd, akik a jó eredmény 
érdekében szombaton egy hagyományos disznóvágással kezd-
ték meg a felkészülést. A torhoz Szatmári János, illetve az EU-

RÓ Kft. rendelkezésükre bocsátotta a Varró utcai Lovagudvart. 
Szombaton aztán felidéződtek a disznóvisítással kezdődő, ko-
pogósan hideg téli reggelek. A Juhász János (hentes) keze alatt 
ügyködő Konok Kunok kitettek magukért, igazi karcagi disz-
nótoros ételeket készítettek, a kötelező hurka, kolbász, májas 
pogácsa, sült vér, orjaleves mellett toroskáposztát, töltött ká-
posztát is főztek, friss karcagi kenyér sült az udvari kemencé-
ben, de a parasztkifli (!), a lekváros papucs, a pogácsa és a rétes 
sem hiányzott a délutáni terített asztalról. 

Elek György
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Január 14-én második al-
kalommal került sor a Nagy-
kun Kupa Férfi Kézilabda 
Torna megrendezésére a kar-
cagi Városi Sportcsarnok-
ban, ahol karcagi és békés 
megyei csapatok mérkőztek a 
helyezésekért. 

A nap végeredménye: 6 
mérkőzés, szoros, izgalmas 
meccsek, 310 gól, körbeveré-
sek, nagy érdeklődés, népes 
karcagi szurkolótábor, iga-
zi kézilabdás hétvége. A kar-
cagiak két együttessel kép-
viselték a városukat, a Kar-
cagi SE felnőtt, valamint a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-

légium utánpótlás csapata 
révén, Békés megyéből érke-
zett a Gyula Göndöcs DSK, 
illetve a Nagyszénás SE csa-
pata. Fortuna ezúttal a gyu-
laiaknak kedvezett, akik re-
mek játékkal mutatkoztak be 
most először Karcagon, de 
egyik csapat sem panaszkod-
hat a mutatott játék alapján. 
A Nagyszénás SE együttese 
sem, akik minimális különb-
ségekkel maradtak alul az el-
lenfelekkel szemben. Egyelő-
re szezon eleji formát mu-
tatott a Karcagi SE felnőtt 
együttese, akik nem éltek az 
utolsó mérkőzés adta lehető-
séggel, meglepetésre 5 gólos 
vereséget szenvedtek a Refi 

együttesétől. A fiatalok győ-
zelme ugyanakkor nagysze-
rű fegyvertény a diákolim-
piai selejtezők előtt, remél-
hetőleg pozitív hatással. A 
végelszámolásban minimá-
lis különbségek döntöttek, a 
Gyula és a Refi azonos pont-
tal, de még azonos gólarány-
nyal is végzett, így csupán 
az egymás elleni eredmény 
döntött a gyulaiak javára. 
3. helyen a KSE, 4. helyen a 
Nagyszénás csapata végzett.

Eredmények: Karca-
gi SE-Nagyszénás 22-21, 
Református-Gyula 25-29, 
Gyula-Nagyszénás 26-25, 
Református-Nagyszénás 27-
25, Karcagi SE-Gyula 27-24, 

Református-Karcagi SE 32-
27. 

A torna gólkirálya a kar-
cagi Sebők Kálmán, leg-
jobb kapusa a nagyszénási 
Nyemcsok János, legtechni-
kásabb játékosa a gyulai Kiri 
Csaba, legjobb ifjúsági játé-
kosa a refista Szepesi Balázs 
lett. Köszönjük a KSE és a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium támogatását, 
a refisek legközelebb janu-
ár 20-án, pénteken 13:00 és 
15:00 órakor lépnek pályára 
diákolimpiai selejtezőn hazai 
környezetben, várjuk ismét a 
kedve szurkolókat. 

Major
kézilabda szakedző  

Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Torna

Gyulai siker
A Szentannai sportélete

Szeptember 24-én rendez-
ték meg a Dankó Péter emlék-
versenyt Salgótarjánban,  ahol 
Huppauer Norbert 11. D osz-
tályos tanulónk shotokan Ka-
rate sportágban a 2. helyezést 
érte el.

Október 1-én Tiszaújváros-
ban tartották az országos ki-
emelt súlyemelő versenyt, ahol 
az erős mezőnyben Szilágyi Je-
nő 9. A osztályos diákunk or-
szágos bajnoki címet szerzett.

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kol-
légium minden évben meg-
rendezi a Varró Kupát, ahol a 
szentannais fiúk kosárlabda-
csapata október 20-án 3. helye-
zést ért el. (Csapattagok: Pádár 
Milán, Kurucz Ádám, Papp Já-
nos, Kompanek Dávid, Nagy 
Dávid, Andrási Bence, Rácz 
János. Felkészítő tanár: Kör-
mendi Réka.) Október 27-én 
a leány kosárcsapatok mér-
ték össze erejüket és az első he-
lyezést szerezték meg. (Csa-
pattagok: Juhász Henrietta, 
Andrási Tünde, Örökös Tóth 
Csilla, Mezei Kinga, Czókoly 
Mirabella, Szabó Alexandra, 
Garics Sylvia, Hérmán Szil-
via. Felkészítő tanár: Körmen-
di Réka.)

Karcag város október 27-én 
rendezte meg a Megyei Me-
zei Futóversenyt, ahol diákja-
ink nagyon szép számban vet-
tek részt és jutottak tovább az 
országos versenyre, amit Gö-
döllő rendez tavasszal. Ki-
emelkedő eredményeket sze-
reztek a IV. korcsoportos le-
ányok, 3. helyezést értek el 
2000 m-en (Kerekes Hajnalka, 
Gacsal Tímea, Sipos Kitti, Ko-

vács Klaudia). Egyéniben Ke-
rekes Hajnalka 9. B osztályos 
tanuló ezüstérmes lett és ezzel 
továbbjutott az országos dön-
tőbe. A IV. korcsoportos fiúk a 
dobogóról lecsúszva negyedi-
kek lettek 3000 m-en (Daróczi 
Dániel, Szebeni Róbert, Kupai 
Krisztián, Ugró Balázs). Egyé-
niben a 9. B osztályos Daróczi 
Dániel 3. helyezett lett. Az V. 
korcsoportos lányok (2500 m) 
a 8. helyen végeztek csapatban 
(Rajcsányi Boglárka, Szatmári 
Anna, Horváth Mária, Garics 
Sylvia). Az V. korcsoportos fi-
úknál már 3500 m volt a táv, 

a csapat igen jól teljesített, az 
erős mezőnyben az 5. helyet 
érte el (Sallai Csaba, Kökönyei 
Zoltán, Nagy Dávid, Saliga 
Norbert, Szabó Gergely). A VI. 
korcsoportos lányoknál 2500 
métert kellett teljesíteni, a csa-
pat a dobogó harmadik fokára 
állhatott (Czebeczauer Debó-
ra, Sebők Csilla, Fehér Odett, 
Szabó Alexandra). A VI. kor-
csoportos fiúk előtt állt a leg-
hosszabb teljesítendő táv (4000 
méter). Szépen helytálltak, mi-
vel ezüstérmet szereztek, ez-
zel továbbjutottak az országos 
döntőbe (Bukovszki Dániel, 
Szentannai Zoltán, Rab Sán-
dor, Szívós Gergő, Szűcs Ti-
bor). Felkészítő tanárok: Kör-
mendi Réka, Deák Ferenc, 
Varga László.

November 5-én Pakson ren-
dezték meg a shotokan Kara-
te Magyar Bajnokságot, ahol 
Huppauer Norbert ismét re-
mekül szerepelt és bronzérmet 
lett.

November 10-én a városi 
sportcsarnok műfüves pályá-

ján kispályás labdarúgó baj-
nokság zajlott a karcagi közép-
iskolák és gimnáziumok kö-
zött, ahol iskolánk fiú tanulói 
2. helyezést értek el. Felkészí-
tő tanárok: Deák Ferenc, Var-
ga László.

November 19-én Szilágyi Je-
nő, Biharnagybajomban a Ju-
hász Sándor Emlékversenyen 
vett részt, ahol első lett. Felké-
szítő edző: Földi József.

November 21-én Karcagon 
rendezték meg a Kispályás Te-
remlabdarúgó Körzeti Selejte-
ző Futsal Diákolimpiát, ahol a 
szentannais fiúk első helyen ju-

tottak tovább a tiszafüredi me-
gyei elődöntőbe. (Csapattagok: 
Szívós Gergő, Szívós Gyula, 
Szentannai Zoltán, Szőke Ró-
bert, Agócs Zoltán, Bukovszki 
Dániel, Erdei Tibor, Borsi 
Zsolt, Saliga András.)

November 25-én Szilágyi Je-
nő, 9. A osztályos tanulónk az 
Oroszlányban rendezett súly-
emelő utánpótlás magyar baj-
nokságon a 3. helyet szerezte 
meg. Felkészítő edző: Földi Jó-
zsef.

November 26-án Szűcs Ti-
bor 12. C osztályos tanulónk 
a szegedi Muay Thai Magyar 
Bajnokságon szerepelt és a do-
bogó legfelső fokára állhatott.

December 3-án Balmazúj-
városban rendezték meg a Mi-
kulás Kupa utcai futóversenyt 
azok számára, akik a hideg el-
lenére is szívesen sportolnak. 
Sallai Csaba, a 10. A osztály 
tanulója 1600 m-en korcso-
portjában 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára Varga Lász-
ló volt.

December 20-án Kunhegye-
sen az V-VI. korcsoportos me-
gyei futsalbajnokság döntőjé-
ben a fiúk a 4. helyen végeztek. 
(Csapattagok: Szívós Gergő, 
Szívós Gyula, Szentannai Zol-
tán, Szőke Róbert, Agócs Zol-
tán, Bukovszki Dániel, Erdei 
Tibor, Borsi Zsolt, Saliga And-
rás.) Felkészítő tanárok: Deák 
Ferenc, Varga László.

December folyamán a len-
gyelországi shotokan ka-
rate Európa-bajnokságon 
Huppauer Norbert képviselte 
hazánkat és iskolánkat.
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Ingatlan
Bútorozatlan albérlet hosszú távra 
kiadó Karcag, Kórház úti lakótele-
pen. Tel.: +36/30-295-7437.
REÁLIS ÁRON eladó Karcag, 
Csokonai u. 58/a. szám alatti 2 szo-
bás, 80 m2 + verandás, összkom-
fortos családi ház 1.187 m2 telken, 
gazdasági épületekkel, dupla ga-
rázzsal, különálló üzlethelyiséggel. 
Tel.: 59/313-104.
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.
25 aranykorona szántóföld el-
adó, 01388/5 hrsz. 81-es tábla! Tel.: 
+36/30-518-7386.
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.
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.

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.
Eladó v. cserélhető karcagi, 3. em. 2 
sz. társasházi, felújított, hőszigetelt 
lakás a központban. Tel.: +36/30-
234-8229.
Sürgősen eladó Budapesten egy 
kertes ház, két külön bejáratú la-
kással csendes helyen a csepeli 
temetőtől egy buszmegálló kife-
le. Kisebb lakást beszámítok. Tel.: 
59/312-562.
Kg., Baross u. 26. sz. alatt (zugban) 
ingatlan betegség miatt sürgősen 
eladó! I.ár: 3,9 M Ft. 20 m² -es la-
kóépület, 2 szoba, 2 konyha, für-
dőszoba, spájz. 3 helyiségben be-
épített jó és szép csempekályha 14 
m-es alsóépület 1.127 m² telekkel. 
Tel.: 59/312-157.
A TESCO-val szemben, ipari terüle-
ten 80 m² -es üzlethelyiség kiadó, 
1.500 m² -es telken. Tel.: +36/30-
978-4069.
Kertes családi ház eladó Karcag, 
Rimaszombati u. 7. sz. alatt! Tel.: 
+36/30-249-1350.
Karcag, Madarasi u. 9-11. IV. emele-
ti lakás eladó! Tel.: +36/30-249-1350.

Állat
4 hónapos, lakásban tartott, alom-
ra szoktatott kiscicák szerető gaz-
diknak elvihetők. Tel.: +36/30-427-
0323.
Fajtatiszta angol cocker spáni-
el, máltai és beagle 8 hónapos nö-
vendék kutyák 2.000 Ft/db áron el-
adók! Érdeklődni 15 óra után. Tel.: 
+36/30-292-6008.
Hagyományosan tar tot t  né -
ma kacsák kopasztva eladók! Tel.: 
+36/70-527-1099.
Kameruni törpekecskék eladók! 
Tel.: +36/30-399-0035.
2 hónapos, nagyon kedves beagle 
keverék kiskutya ingyen elvihető. 
Tel.: +36/30-500-1841.

Vegyes
1 db mosogatószekrény és 1 db 8 
hetes yorkshire terrier kan eladó! 
Tel.: +36/30-260-9908.
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. 
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.
Kukorica eladó, cserélhető búza, ár-
pa, tritikálé. Tel.: 59/300-875.
Asztali sparhelt eladó! Tel.: +36/30-
440-4715.
Hordozható cserépkályha eladó! 
Tel.: +36/30-528-8094.
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.
Mázsa, önetető, sparhelt, üstház 
üsttel, hűtőszekrény, konyhaszek-
rény eladó. Érdeklődni: Szent I. sgt. 
58. 
Eladó INTEL 2400 40 GB HDD 512 
RAM PC. Tel.: +36/30-267-9048.
Kimaradt építőanyagot vásárol-
nék, téglát, burkolólapot (beltérit), 
csempét, ragasztót. U.itt: közepes 
méretű régebbi kerek vagy ovális 
asztalt, tusoló kabint vásárolnék. 
Tel.: +36/20-411-9686.
Eladók hagyatékból mindenféle 
bútorok, háztartási egyéb eszkö-
zök, extra méretű férfi és női ruhá-
zat és bőrcsizma. U.itt: női 28-as ke-
rékpár, edények és egy varrógép. 
Tel.: 59/312-157.
Eladó morzsoló, szecskavágó, répa-
szeletelő, gáztűzhely, 4 db veran-
da ablak (1 m széles 1,5 m hosszú) 
1.500 Ft/db. Tel.: +36/30-518-7386.

Szolgáltatás
Angol nyelvből korrepetálást, 
érettségire felkészítést vállalok! 
Tel.: +36/20-418-4244.

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 fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 59/311-910.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, 
konnektorok, bojlerek, fali cirkálók, 
álló kazánok javítása, cseréje, víz-
fűtés szerelés minden technológi-
ával. 0-24 óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok ja-
vítása, cseréje. Villanybojlerek ja-
vítása, cseréje, vízkőmentesítése. 
Hívjon bizalommal! +36/30-302-
4622.
Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készü-
lékek cseréje, fekete-fehér és színes 
kamerás készülékek telepítése, ka-
puzár, garázskapu szerelés, javítás. 
0-24 óráig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyek-
nek, közületeknek is. Szivattyúzás, 
vagyonmentés 0-24 óráig. Tel.: 
+36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipa-
ri hűtőgépek javítása, hűtőkam-
rák, kínáló pultok, sokkolók szak-
szerű javítása 0-24 óráig minden-
nap. 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  
Megvásárolom gépjárművek hasz-
nált katalizátorait, lehet sérült is! 
Tel.: +36/30-963-5073.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok 
(30 éves gyakorlattal rendelkezem). 
Tel.: +36/30-447-3918.
Régi hagyatékait, bútorokat és ré-
gebbi tárgyait, forgalomból kivont 
pénzeket, régi pénzeket felvásáro-
lok, 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.
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.
Meghívók, gyászjelentések, szó-
rólapok , levelek terjesz tését 
Karcagon vállalom! Tel.: +36/30-
814-3673.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00-10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: +36/30-489-2076.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással 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 09-én délelőtt a kar-

cagi Penny áruházban bol-
ti tolvajt fogott a biztonsági 
őr, akinek ruházatából előke-
rült egy doboz 299 Ft értékű 
MACKÓ sajt. A tolvaj ellen lo-
pás miatt szabálysértési eljárás 
indult.

11-én délután a kórház 
pszichiátriai osztályáról önké-
nyesen távozott el egy hajlék-
talan beteg, akit másfél órán 
belül a rendőrök megtaláltak 
és visszaszállítottak.

11-én este egy helyi lakost 
fogtak el a rendőrök a 4. sz. 
fkl. út mellett, akit a Szolno-
ki Városi Bíróság körözött. 
Őrizetbe vételét követően a 

Törökszentmiklós Rk fogdájá-
ra szállították.

12-én éjjel Karcag, Gyar-
mati úton lévő MOL benzin-
kúton a rendőrök biztonsági 
intézkedést foganatosítottak 
egy tiszaburai lánnyal szem-
ben, aki engedély nélkül távo-
zott az intézetből. Meghallga-
tását követően a gyermekott-
honba visszaszállításra került.

13-án este a mentősök kér-
tek segítséget a rendőrségtől 
egy helyi férfi kórházba törté-
nő szállításához, aki a házá-
ban ittasan őrjöngött. Mivel 
a férfi a kiérkező rendőrökkel 
szemben is engedetlen volt, 
ellene szabálysértési eljárást 
kezdeményeztek.
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2012. január 20. péntek-hétfő

18.00 Műsorajánló
18.00 Műsorajánló
18.05 Erdélyben pünkösd ünnepén II. 

rész
18.40 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Gyökeres Sándor
 Téma: beiskolázás előtt
 Karcagi Hírek
 Miniszteri látogatás az 

Agrosprintnél
 Bíznak a befektetők Karcag város-

ában: interjú dr. Székely Istvánnal
 Kóbor kutyák Kunmadarason
 Mezőgazdasági helyzetjelentés
 Látogatóban a vadásztársaságnál
 Háttér - különkiadás
 Téma: Aktív fiatalok Európért – 

eredményes projektzárás
20.10  Rocktáv – karcagi rockélet

2012. január 17. kedd-szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református is-

tentisztelet 2012. 01. 15.
19.15  Karcagi Hírek

19.45  A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise 2012. 01. 15.

20.45  Karcag Sport : 
 III. Thomas Városi kispályás lab-

darugó bajnokság 6. forduló
 Multitec - AgroSprint
21.35 Nótaszó - válogatás Bokor János 

felvételeiből

2012. január 24. csütörtök

18.00 Műsorajánló
18.05 Mérleghinta - kisebségi sorozat 

1. rész
18.30 Kunok útján – dokumentum film
18.50 Nótacsokor
19.05 Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Stúdió interjú
 Karcagi Hírek
 Béremelés a karcagi kórház orvo-

sainak
 Vendégségben a Kádas Iskolában
 Kézilabda sikerek
 Állatmenhely Karcagon
 Sajtótájékoztató a Várpsházán
 Háttér
 Stúdió interjú
20.10  A Magyar Kultúra Napja 2011

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
Házasságkötés

2012. január 11. (Kisújszál-
lás)
Balogh Éva – Őrlős Imre

Születés

Balogh Eszter – Varga Ká-
roly
Kg., Hideg u. 24.  Károly
Kele Anita – Lévai Ferenc
Kg., Táncsics krt. 34. 
 Panka Rebeka
Járai Mónika – Tassi István
Kg., Tisza u. 1.  István Ger-
gő
Bene Julianna Szilvia – Sza-
bó Csaba
Kg., Kertész J. u. 3.  Léna
Veres Katalin – Huszti Ká-
roly
Kg., Rába u. 55.  Milán

Halálozás

Balogh Rudolf
 Karcag (1981.)
Mile Sándor
 Karcag (1941)

Lapzárta: 
kedd 12 óra

Labdarúgás

Január 20. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Január 21. szombat 
 Berek – Kiss A. utca
Január 22. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Január 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Január 24. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 25. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca 
Január 26. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 
Január 27. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

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.

28-án (szombaton) a Városi 
Sportcsarnokban kerül meg-
rendezésre az U-13-as korosz-
tályú labdarúgók részére ki-
írt Lekvár Sándor emléktorna. 
A szervezők ezzel a rendez-
vénnyel akarnak emlékezni a 
Karcagi Sport Egyesület egy-
kori kiváló labdarúgó sportve-
zetőjére, aki sokat tett a karca-
gi és a megyei labdarúgó után-
pótlás nevelésért. 

A rendezők a benevezett 
csapatokat két csoportba osz-
tották: 

„A” csoport: Debrece-
ni Olasz Focisuli, Jászberény, 

Szolnoki MÁV, Békéscsabai 
UFC

„B” csoport: Debreceni 
Sportiskola, Karcagi SE, Bu-
dapesti Honvéd, Mezőkövesd

Az emléktornát körmérkő-
zés formájában bonyolítják le. 
A játékidő 1 x 20 perc, a pá-
lyán lévők létszáma 5 mezőny 
és 1 kapus lehet. A helyezést 
elért csapatok serleg, illetve 
érem és oklevél díjazásban ré-
szesülnek, emellett több kate-
góriában különdíjat adnak át a 
szervezők. 

Bosnyák Imre

Lekvár Sándor U-13 Emléktorna

III. „Thomas” - városi kispályás 
labdarúgó bajnokság

Az elmúlt héten a Városi Sportcsarnokban rendezték meg a 
városi kispályás labdarúgó bajnokság III. fordulóját.

Eredmények:
Nagykunsági VGT – Brigád-Origo 1-10
Devils-Armacomp – Kunmadarasi C.K.Ö.  0-7
Ho-Ri-Ko – Roli Sped 2-7
Szuperinfó – Flottok 8-3
Multitec – Blades 6-2
Thomas – Agrosprint 2-12
Ökodízel – Família 1-7

B. I.

Mint azt az előző számban 
megírtam kétgólos vereséget 
szenvedett a törökszentmik-
lósi csapat ellen a megyei dön-
tőn a kis csapatunk. A vissza-
vágásra január 11-én hazai pá-
lyán került sor a Városi Sport-
csarnokban. A támadójátékot 
és az emberfogásos védeke-
zést végig a 40 perc során hi-
ba nélkül (és ez nem túlzás) 
alkalmaztuk. A kemény vé-
delem mögött olyan kapus-
teljesítményt nyújtott Székely 
Tamás, ami szenzációsnak 
mondható. Az első 20 percben 
1 gólt (!) tudott neki lőni az 
igazolt játékosokat felvonul-
tató Törökszentmiklósi TK. 
A második félidőt ott folytat-
tuk, ahol az elsőt abbahagy-
tuk. Kemény védekezés, tak-
tikus támadójáték és az ered-
mény nem maradt el, 11-4 re 
legyőztük a TK-t és ezzel meg-
szereztük első komoly skal-
punkat. Közel két év munkája 
ért be január 11-én. Rengeteg 
munka vár még ránk, de tu-
dom, hogy ez a 16 fős társaság 
a következő 5-6 évben szép 
eredményeket fog elérni büsz-
ke városunknak. A két meccs 

összesítése alapján megyei 2. 
helyezettként továbbjutottunk 
a területi döntőre, ahol Békés 
és Hajdú legjobbjaival hason-
líthatjuk össze magunkat.

A Bethlen elleni mérkő-
zést arra használtam fel, hogy 
mind a 14 játékos lehetőséget 
kapjon és érezhessék testkö-
zelből a fiatalok is egy mérkő-
zés hangulatát. A második fél-
idő 5. percéig partiba voltunk 
ellenük is, de a két csapat kö-
zötti különbség kiütközött.

Karcag – Törökszentmiklósi 
TK:11-4 (6-1)
Karcag – Bethlen G. Ált. 
Isk.:12-23 (7-10)
Megyei bajnokság 2. helye-
zett csapattagok: Székely Ta-
más (kapus), Nagy R., Kisari 
M., Rácz T., Márkus A., Pat-
kó B., Fodor V., Baráth R., Re-
gényi J., Fülöp I., Bernáth G., 
Ferenczi Z., Sebők R., Nagy 
M., Varga T.

Ennél szebben nem is kez-
dődhetett volna az év. 

Gratulál csapatának 

Balog Zoltán
edző

U 13 Kézilabda megyei döntő

Szenzációs siker!

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


