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Az ünnepi műsort a Karca-
gi Általános Iskolai Központ 
tagiskolái, valamint az Erkel 
Ferenc Művészeti Iskola ta-
nárai és diákjai állították ösz-
sze és vitték színpadra. Az ün-
nepség szónoka Szentmihályi 
Szabó Péter, József Attila- és 
Kölcsey-díjas író, miniszter-

elnöki tanácsadó volt, aki az 
ünnepi köszöntő előtt Orbán 
Viktor miniszterelnöknek a 
karcagiakhoz írott üzenetét is 
tolmácsolta. „A Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére rende-
zett, hagyományos ünnepsé-
gük alkalmából kívánok Önök-
nek eredményes és gyarapodó 

új évet – írta a miniszterelnök. 
- Bízom abban, hogy a magyar 
kultúrát pártoló karcagi polgá-
rok támogatásával megvalósít-
hatjuk országépítő terveinket, 
és nemzeti kultúránk, nyel-
vünk ápolásával nemcsak ön-
becsülésünket erősítjük meg, 
hanem erkölcsi bátorítást is 
kaphatunk, hogy nagyjaink 
munkáját folytatva ismét jólét-
ben és békében fejlődő legyen 
Karcag városa, az Alföld népe 
és egész Magyarország.” 

Szentmihályi Szabó Péter 
előbb a történelmi esemény-
nyé előlépett irodalomtörté-
neti dátumot és a hozzá fűző-
dő eseményt, a Himnusz 1823. 
január 22-ei végleges szöve-
gének elkészültét értelmezte. 
„Képzeljük el, hogy mi lenne 
Magyarországból a Himnusz 
nélkül? Biztosan egész más 
lenne ez az ország, mert azok 
a gondolatok, amelyek ebben 
a legismertebb költeményben 
benne vannak, azok azóta is 

„A kultúra értékek gyűjteménye”

Folytatás a 4. oldalon

A Magyar Kultúra Napja idei rendezvényei január 18-án, 
Csortos Szabó Sándor karcagi születésű fotográfus kiállításá-
nak megnyitójával kezdődtek (cikkünket lásd az 4. oldalon), 
az ünnepi megemlékezésre január 20-án, hagyományosan a 
Kultúrpalotában került sor. 

Ünnep a Magyar Kultúra Napján

Az elmúlt két évtized talán 
legátfogóbb vidékfejleszté-
si keretprogramját jelentette 
be a kormány január 16-án. A 
Darányi Ignác Terv legfőképp 
a helyi termelés, feldolgozás, 
értékesítés hármasát kíván-
ja megerősíteni és támogatni, 
ezzel is elősegítve a jó minő-
ségű magyar termékek hazai 
piacát az ehhez szükséges inf-
rastruktúra kiépítését, és a vi-
dék fejlődését. Karcag városa 
az elsők között csatlakozott a 
programhoz, mellyel kapcso-
latban Dobos László polgár-
mester tartott sajtótájékozta-
tót a Városházán.

A polgármester bevezetőjé-
ben elmondta, hogy épp aznap, 
amikor a kormány bejelentet-
te a Darányi-tervet, Karcagon 
megalakult a Mezőgazdasági 
Tanácsadó Testület. Ennek leg-
főbb feladata, hogy a helyi me-
zőgazdasággal – mint stratégi-
ai fontosságú területtel – külön 
foglalkozzon, hiszen városunk 

elsősorban mindig is mező-
gazdasági település volt és úgy 
néz ki, hogy a jövőben is az 
lesz. Helyi, neves mezőgazda-
sági szakemberek bevonásával 
olyan célokat tűznek ki, ame-
lyek a város fejlődését, a vidé-
ki élet minőségének javítását, 
és nem utolsó sorban a mun-
kahelyteremtést hivatottak elő-
mozdítani.

A testület megalakulásával 
szinte egy időben adódott a le-
hetőség, hogy megismerhesse a 
Darányi Ignác Tervet, és azzal 

összefüggésben kialakítson egy 
előzetes programot.

Dobos László a továbbiak-
ban ismertette, hogy a város 
két alapvető programban sze-
retne részt venni a Darányi-
terven belül. Az egyik a gyü-
mölcstermesztés területéhez 
kapcsolódik. Terveik szerint a 
Városgondnokság kezelésében 
lévő helyi csemetekert alkal-
mas lenne gyümölcsfa cseme-
ték nevelésére is, melyeket ju-

Karcag csatlakozott a Darányi Ignác Tervhez

Folytatás a 3. oldalon

Dobos László polgármester 
- a múlt hét végén az intéz-
ményvezetők, illetve az építé-
si szakemberek jelenlétében 
tájékozódott a városban folyó 
beruházások, építkezések ál-
lásáról. A péntek délelőtti be-
járás négy helyszínt érintett. 

- A Táncsics körút 19. szám 
alatti óvoda esetében janu-
ár végére ígérte a kivitelező 
az épület átadását – összegez-

te a látottakat a polgármes-
ter. - A látottakból ítélve ez 
így is lesz, de persze kell még 
egy kis idő, amíg az ott dol-
gozók, a szülők és a segítők 
„visszaveszik” és ismét belak-
ják az épületet. A Jókai utcán 
viszont már az utolsó simítá-
sokat végzik. Megkezdődött 
a bútorok visszapakolása, fo-
lyik a takarítás, a dekorálás. 
Az épületet tehát rövidesen 

birtokukba vehetik a gyere-
kek.

- Több óvoda is van a város-
ban. Ezek esetében is várható 
hasonló nagyobb beruházás?

- A korábbi években már 
sor került a Csokonai és 
Kuthen utcai óvodák felújí-
tására, és hát a továbbiakban 
is próbálunk tovább halad-
ni. A terveink között szerepel 
az, hogy valamelyik óvodá-

ban egy napkollektoros rend-
szert helyezünk el, ez segítene 
majd az energiatakarékosság-
ban. Még van egy kis időnk az 
óvoda kiválasztásához. Egyéb-
ként pedig az anyagi lehetősé-
geket figyelembe véve, és a pá-
lyázati lehetőségeket kihasz-
nálva igyekszünk folytatni a 
felújításokat.

Óvodák, kórház, fürdő

Folytatás az 2. oldalon

A karcagi Református Nagy-
templom karzatának padja-
it az 1870-es években ácsoltat-
ta a gyülekezet. A hagyomány 
szerint itt foglaltak helyet an-
nak idején az iskolások illetve 
a katonák. Az erős gerendák-
ból ácsolt ülőalkalmatosság év-
tizedekig gond nélkül betöltöt-
te a reá rótt feladatot, mindösz-
sze annyi változás történt vele, 
hogy a használat szép simává 
koptatta. 

Még a 
háború is 
é p s é g b e n 
hagyta, ám 
az újjáépí-
tés építő-
a ny a g b a n 
szűkös idő-
s z a k á b a n 
felé fordult 
a figyelem. 
A fényes-
sé koptatott 
g e r e n d á -
kat akkor vitték el a megsérült 
egyházi épületek kijavításához. 

A csonkítást bizonyára ide-
iglenesnek gondolták a korabe-
li elöljárók, de más idők követ-
keztek, s a karzat padjai cson-
kák, hasznavehetetlenek ma-
radtak. Az újraépítés, kijavítás 
tervét 2007 őszén fogalmaz-
ta meg a presbitérium, s csak 
helyeselni lehetett, hiszen a le-

pusztított padok látványa a 
szépen felújított templombel-
sőnek sem vált előnyére. 

A múlt év végén Szente-
si Lajos főgondnok irányítá-
sával, felügyelete mellett el-
végezték a hiányok pótlását, 
s a régi ácsmunka sajátossá-
gait követő helyreállítás mel-
lett a karzat megvilágításáról 
is gondoskodtak. Ugyancsak 
a téli munkák közé tartozott 
a két belső bejárati ajtó pontos 

másának beállítása is. Koncz 
Tibor vezető lelkész tájékozta-
tása szerint az adakozásból fi-
nanszírozott munkák folyta-
tása a templomablakok cseré-
je lesz. Ha pedig a nyílászárók 
tervszerű felújítása, rendbeté-
tele befejeződik – gondolkod-
ni lehet a templom fűtésének a 
megoldásáról. 

Elek György

Felújították a karzatot
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A kultúra 

és az 
árnyoldalai

Nagyon szellemesen fogalmazta 
meg Szentmihályi Szabó Péter a kul-
túra fogalmát az elmúlt héten, pén-
teken, a Dérynében, a Magyar Kultú-
ra Napja karcagi ünnepi megemlé-
kezésén. Azt mondta az ünnepséget 
megnyitó beszédében: „Kultúra min-
den, ami nem civilizáció, de kultúra 
nélkül nem lehet civilizáció!”  Rövid, 
tömör definíció ez - a számtalan kul-
túra meghatározás között, de napja-
inkban nagyon is a lényegre tapint. 
Mert lehet ugyan bármilyen magas 
szintű is az ipari és társadalmi civili-
záció, a hagyományok tisztelete nél-
kül nem működik igazán. Az anya-
nyelvünk pedig egyedülálló hagyo-
mányunk. Ahogy az ünnepi műsort 
előadó általános iskolások is kiváló-
an szemléltették: számtalan külföldi 
nyelvész, író és más tudós is nagy el-
ismeréssel és elragadtatással beszélt 
a magyar nyelv különleges szerkeze-
téről, hangzásáról, nyelvtanáról. Is-
merősek voltak persze ezek az idé-
zetek a különféle netes körlevekből, 
de így, a színpadi dramaturgia segít-
ségével még nyilvánvalóbbá tették 
számunkra a magyar nyelv különle-
gességét. Talán még annyit tehet-
nénk hozzá - szintén Szentmihályi 
Szabó Pétert idézve – (aki édesap-
ja kiváló, posztumuszként kiadott 
„Etruszkok és magyarok” c. nyelvé-
szeti tanulmánykötetének előszavá-
ban írt): „A magyar nyelv Európá-
ban az egyik leginkább öntörvényű 
és hagyományőrző nyelv – mi el-
beszélgethetnénk Szent István kor-
társaival, és valószínűleg megérte-
nénk egymást. Ezt nem sok európai 
nemzet tehetné meg, ezer év táv-
latából. A büszke angolok például 
1066-ban kezdtek franciául tanul-
ni, Hódító Vilmos jóvoltából, és há-
romszáz évig tartott, amíg Chaucer 
összekotyvasztotta az angolt a 
franciával,de még ezt is csak fordí-
tásban értik meg a mai angolok.”

Arról pedig, hogy milyen is ma-
napság az európai közéleti kultúra 
nyelvezete, meggyőződhetett bár-
ki, aki belenézett akárcsak rövid ide-
ig abba - a Hír Tv által is közvetített - 
vitába, amit Brüsszelben, az EU parla-
mentben tartottak, éppen Magyaror-
szágról. Ez a vita az európai kultúra 
árnyoldalához tartozik, hiszen valós 
tényeket nem vettek figyelembe, és 
ferdítettek el a baloldali parlamen-
ti képviselők. Ugyanúgy, ahogy itt-
hon sem volt semmi köze például az 
őszödi beszédnek, a magyar kultúrá-
hoz. Amelyet annak idején a liberális 
tollforgatók vezéralakjai, „igazságbe-
szédnek”, és még ki tudja milyen fe-
nomenális jelzőkkel illettek. Most pe-
dig ugyanezek az értelmiségiek kül-
dik a magyar kormányról a feljelen-
tő leveleiket nyugati elvbarátaiknak. 
Szégyen ez. Nem is kicsi.

-ács

HÍREKHÍREK
Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár programjai

(5300 Karcag, Dózsa 
György u. 5-7. Telefon: 59-

503-224)

Csortos Szabó Sándor 
fotográfus

VilágNézet című kiállítása
2012. február 8-ig 

munkanapokon 8-18 óráig 
látogatható.

 M E S E M O Z I
2012. február 21. (kedd) 

10.00, 14.00 és 18.00 óra
CSIZMÁS, A KANDÚR
Színes, amerikai animációs 

vígjáték. 90 perc
Csizmás, a kandúr, a Shrek 

univerzum egyik legkedvel-
tebb szereplője mielőtt meg-

ismerkedett volna a híres 
ogréval, kincsvadászként ke-
reste kenyerét. Aktuális ka-

landjában Csizmás a zseniális 
lángelme Tojás Tóbiással, és a 
magát minden helyzetben fel-
találó macskalány, Kitty tár-
saságában az aranytojást tojó 

tyúk nyomába erednek…
Jegyár (helyreszóló): 300 Ft

„Segítsük egymást” 
- előadássorozat a 

tolerancia jegyében

A másság elfogadásnak elő-
segítése, a fogyatékkal élők – 
elsősorban a mozgáskorláto-

zottak – mindennapi életének 
megismerése és megismerteté-
se érdekében előadássorozatot 

hirdetünk.
Az első előadás időpontja:
2012. február 22. (szerda) 

14.30
Az előadás címe:

„Segíthetek?” – Hogyan se-
gíthetünk mindennapi életük-

ben a fogyatékkal élőknek.
Előadó: 

dr. Urbán Szabó Béla elnök, 
Mozgássérültek Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 
Egyesülete

Helye: Déryné Kulturális 
Központ moziterme

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Rendezvényünket a Nemze-
ti Kulturális Alap támogatja + 

NKAlogó

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

A kórházi munkálatok de-
cember óta jócskán előreha-
ladtak. A kivitelezés itt zárt 
térben történik, az időjárás te-
hát nem okoz nehézséget és a 
munkára nagy erőket vezé-
nyeltek. 

A négy helyszín közül a leg-
látványosabb a fürdőépítés. 
Az új épület alapozási munkái 
és a csőfektetés után megkez-
dődött a sátortartó pillérek és 
a medencék egy részének ki-
vitelezése, ami a nagyberuhá-
zás látványát nyújtja. A me-
dencéket és az öltözőket elvá-
lasztó fal már korábban kinőtt 
a földből, de még egyre maga-
sodik. 

- A következő időszakban 
lesz majd igazán látványos ez 
az építkezés – áll meg az épí-
tési terület közepén, (mint ké-
sőbb kiderül, a tanmedence 
mellett) a polgármester. - Ak-
kor majd kívülről is látható 
lesz, hogy itt bizony nagyon 
komoly beruházásról van 
szó. Igaz, a ráfordított ösz-
szeg ismeretében el is várhat-
juk, hogy az új fürdő látvá-
nyos, nagyon szép és modern 
legyen. Már vannak jelei mi-
lyen impozáns lesz, hiszen a 
gyógymedence előrehaladott 
állapotban van.

- Elég magas oldalfalakkal 
építették meg.

- Igen, de ez nem ilyen lesz, 
mint most. Körbe ugyan-
is rézsű készül majd földből, 
amit begyepesítenek. Tehát a 
gyógymedence is sokkal kifi-
nomultabb és szebb lesz, mint 
a régi volt. De itt az új uszo-
da, amely támaszfalának a lát-
ványa jelenleg uralja az épít-
kezést. Mellettünk látható a 
tanmedence eleje, ezek pe-
dig azoknak a pilléreknek a 
részletei, ami a sátort tartják 
majd. De mondom, az igazán 
látványos építési szakasz majd 
ezután következik.

A beszélgetést pár nappal 
később a Városházán folytat-
tuk. 

- Polgármester úr az épít-
kezésen megjegyezte, hogy új 
épület elkészülte után is sok 
munka lesz még, mert többek 

között, idézem: „a retro kabin-
sorral is csinálni kell valamit.”

- Egy korábbi bejáráson al-
polgármester úrral és a testü-
let tagjaival is megbeszéltük, 
hogy az új épülethez a környe-

zetet is hozzá kell alakítani. A 
„történelmi Kisfürdő” terüle-
tén több olyan régi épület és 
építmény van, amikkel nem 
szabad elcsúfítani az új épü-
letrendszer környezetét. Kö-
zös elhatározás lett a megfe-
lelő környezet kialakítása. Ez 
persze nem csak bontást, ha-
nem például kertészeti mun-
kákat is jelent, hiszen az ilyes-

mi ugyanúgy hozzá tartozik 
az esztétikai élményhez, mint 
az új épület.

- Négy helyszínen van tehát 
nagyobb építkezés. Ezek kö-
zül kettő (az óvodák) rövide-
sen, a másik kettő az év má-
sodik felében befejeződik. Vár-
ható-e az év folyamán további 
nagyobb beruházás? 

- Lesz még ilyen, bár egy-
előre az előkészítés szakaszá-
nál tart. A kistérségben több 
elhagyott régi szeméttelep ta-
lálható, ezek rekultivációjá-
ra kerül sor. Karcagon is van 

ilyen, tehát nálunk is elkezdő-
dik majd, mert a sikeres pá-
lyázat nyomán a pénz rendel-
kezésére áll.

- Nem városi és nem kistér-
ségi beruházás a 100-as vas-
útvonal modernizálása. Ez-
zel kapcsolatban már történtek 
előkészületek. Mikortól indul a 
munka bennünket közelebbről 
érintő része?

- A pontos menetrend-
ről én sem tudok beszámol-
ni, de amint a karcagpusztai 
munkákból sejthető, tavasz-
szal már megkezdődik. 
Karcagpusztánál felüljárót, a 
Püspökladányi út 4. sz. főúti 
torkolatában pedig egy igen 
komoly körforgalmat és alul-
járót építenek. Mindez a vas-
útvonal modernizálásával 
összhangban, annak részeként 
történik.

- Olvasói kérdést továbbí-
tok: mi lesz a téglagyár telkével 
most, hogy a tulajdonos telje-
sen lebontatta az üzemet?

- Egy biztos, nem az önkor-
mányzat fogja megvásárolni, 
mert a városnak erre anyagi 
lehetősége nincsen. Jelentkez-
tek viszont befektetők, akik 
szeretnék megszerezni azt a 

területet, a megegyezés nyil-
ván az eladó és a vásárló ma-
gánügye. Egy biztos, olyan be-
fektetőket támogatunk és se-
gítünk ebben az ügyben, akik 
komoly munkahelyterem-
tő beruházást fognak ott lét-
rehozni. Egyébként azt még el 
kell mondjam, hogy a 4. sz. fő-
út, a vasút és a Füzesgyarmati 
út közötti területen is egy na-
gyon jelentős beruházás in-
dul a közeljövőben – és ez is a 
munkahelyteremtést fogja elő-
remozdítani.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Óvodák, kórház, fürdő
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Közlekedési baleset a Bere-
ki úton

Január 19-én, 6 óra 25 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre, a 3401. számú út 9. 
kilométerszelvényében tör-
tént közlekedési balesetről, 
mely során egy Mercedes tí-
pusú terepjáró, és egy MAN 
típusú tehergépkocsi ütkö-
zött össze. A terepjárót egy 
fő önerejéből elhagyni nem 
tudta, beszorult. A sérült 
személy állapotát a mentők 
stabilizálták, majd a tűzoltó 
egységek feszítővágó beren-
dezés és kéziszerszámok se-
gítségével a gépjárműből ki-
mentették. A mentés ideje 
alatt teljes pályás útlezárás 
volt érvényben.

Melléképület égett 
Tiszaroffon 

Január 19-én, 14 óra 54 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő Tiszaroffra, a Dó-
zsa György utcába, ahol egy 
szalmabálával körülbélelt 
állattartó helyiség égett. A 
tűz eloltásában, mely 15 óra 
36 percig tartott, részt vet-
tek még a tiszafüredi és a 
kunhegyesi tűzoltók is.

A beavatkozásról fényké-
pek 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 28-29.  Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06 30/852-0465
Február 4-5.  Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06 30/205-3260

tányos áron tudnának értéke-
síteni a helyi lakosság körében. 
Hosszú távon nem csak a saját 
célra történő termelés képzel-
hető el, hanem a helyi feldolgo-
záson keresztül, más piacokra, 
esetleg külföldre is eljuthatnak 
az itt megtermelt és előállított 
termékek.

A másik program a zöldség-
termesztéssel kapcsolatos, és 
egyben összefügg egy nagysza-
bású beruházással – nevezete-
sen a strandfürdő fejlesztésé-
vel. A tervek szerint a felújított 
fürdő épületeit is termálvízzel 
fogják fűteni, de az itt felhasz-
nált vizet – amely még kellő 
hőmérséklettel bír (30-35°C) – 
még többféle céllal szeretnék 
felhasználni. Az egyik pillére, 
a strandfürdő közelében talál-
ható kórház, és más állami, ön-
kormányzati intézmények téli-
nyári hőforrásának biztosítása. 
A másik pillér pedig a strand 
közelében található állami tu-
lajdonú földek megszerzésé-
vel, olyan területek kialakítása, 
ahol fóliasátrakat és üvegháza-
kat lehet majd felépíteni. A má-
sodlagosan felhasznált termál-
víz ezek fűtésére is alkalmas. 
Ez már egy régi elképzelésnek 
számít, és most a vidékstraté-
gia lehetőséget is biztosít ezek 
kialakítására.

A polgármester kiemelte, 

hogy a termálvíznek van egy bi-
zonyos mennyiségű gáztartal-
ma is. A kutakból összegyűj-
tött gázmennyiséggel komoly 
energiaforrásra tehet szert tele-
pülésünk, amelyet aztán akár 
értékesíteni is lehet, vagy akár 
egy mini erőművet is létre le-
het hozni, amelynek az energiá-
ját szintén föl lehetne használni 

különböző célokra. A 2012-es 
költségvetésben mindkét prog-
ramra külön összeget szeretne 
az önkormányzat elkülöníte-
ni. Ez nagyságrendileg körülbe-
lül 10-10 millió forintot jelent, 
amely egy kiinduló alap. Azon 
túl, hogy a kertészeti zöldség-
termesztéssel el tudnák látni a 
karcagi intézmények, iskolák, 
óvodák szükségleteit, fontos az 
is, hogy ez egy munkahelyte-
remtő beruházásnak is számít. 
A részletes tervek kidolgozása 
még ezután fog beindulni.

Kérdésekre válaszolva Do-
bos László elmondta, hogy a 
Darányi Ignác Terv nagyon 
sokféle lehetőséget tartalmaz, 
de elsőre a testület úgy ítélte 
meg, hogy egyelőre az előbb 
összefoglalt két terület az, 
amelyet meg tud a város cé-
lozni. Nyilvánvalóan ez egy 
hosszú távú vidékstratégiai 
terv, melynek keretén belül a 
későbbiekben is rengeteg más 
dologra lehet majd pályázni. 
Ennek kapcsán említette meg 
a város környéki mezőgazda-
sági útvonalak karbantartásá-
nak, felújításának évek óta na-
pirenden lévő tervét. Az ön-
kormányzat az ehhez szüksé-
ges önerőt egyedül nem tudja 
biztosítani, ezért a jövőben 
helyi mezőgazdasági vállalko-
zásokkal össze fogva szeretné-
nek ilyen jellegű beruházásra 
pályázni. Több helybeli mező-
gazdasági vállalkozó is jelez-
te, hogy szívesen részt venne 
ilyen programokban, az ön-
kormányzattal karöltve.

A Darányi Ignác Tervhez 
csatlakozva városunk meg-
tette az első lépéseket ab-
ba az irányba, hogy egy hosz-
szú távú, modern vidékstraté-
gia részeseként több lépcsőben 
olyan fejlesztéseket valósíthas-
son meg, melyek hozzájárul-
nak a helyi munkahelyterem-
téshez is.

-dh-    

A Kátai Gábor Kórház I. 
sz. Belgyógyászati osztá-
lyának fejlesztésére létre-
hozott Alapítvány /Karcag 
Belgyógyászatáért Alapít-
vány/ kuratóriuma ez úton 
köszöni meg, hogy ez év-
ben is támogatták a SZJA 1 
%-ának és az iparűzési adó 
1%-ának felajánlásával az 
alapítványunkat. 
Kérjük támogassák ala-
pítványunkat 2012-ben is! 
Adószám: 18824065-1-16

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  

MEGHÍVÓ
A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tag-

iskola szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 
„GYÖRFFY NÉPTÁNC GÁLÁRA”. 

Időpontja: 2012. február 10. (péntek) 14 óra 
Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és 

Könyvtár moziterme
Szeretettel várjuk rendezvényünkre! 

Aprólábak gyermektánc csoportjai 
VI. Gála műsora 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2012. február 4-én (szombaton) 14 órára 

a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
Csokonai úti tagóvodájában működő 
Aprólábak gyermektánc csoportjai 

VI. Gála műsorára 
Helyszín: Karcag Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár színház terme
A néptánccsoport művészeti vezetője: 
 Benéné Kecskeméti Anna
A rendezvény fővédnöke: 
 Dobos László Karcag város polgármestere
A műsorban fellépnek: 

Nagy Roland és Oláh Edina
Bucsai Árvalányhaj kamara táncegyüttes tagjai
Karcag Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár Toporgók néptánccsoportja 
Kuthen úti tagóvoda Palánta gyermektánc csoportja 
Táncsics krt. 17. óvoda Mákszem gyermektánc csoportja 
Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tagiskola 

néptánccsoportja 
A Nagykun Református Általános Iskola Csillagrózsa Hagyo-

mányőrző néptánccsoportja 
A gyerekek műsorát színesíti a Pacsirta Népzenei Kör. 

Folytatás az 1. oldalról

Január 24-én zajlott le a 
Karcagi Általános Iskolai 
Központ Kováts Mihály Tag-
iskolája által meghirdetett he-
lyesírási verseny, melyre öt 
karcagi általános iskola tanu-
lói neveztek. Egy rövidke, di-
ákok által előadott verses-ze-
nés köszöntő után a rendez-
vényt Kovács Szilvia társa-
dalmi alpolgármester nyitotta 
meg, aki a magyar nyelv szép-
ségeiről beszélt az egybegyűl-
teknek. A huszonhét verseny-
ző közül a következők értek el 
dobogós helyezéseket: 

2. osztály – 1. Kovács Zi-
ta Dzsenni (Kiskulcsosi Tagis-
kola), 2. Emődi Réka (Györffy 
István Tagiskola), 3. Reszegi 
Áron (Györffy István Tagis-
kola). 3. osztály – 1. Mihály 
Panna (Karcagi Nagykun Re-
formátus Ált. Isk.), 2. Kökény 

Róbert (Kováts Mihály Tag-
iskola), 3. Hunyadi Henriet-
ta (Kováts Mihály Tagiskola). 
4. osztály – 1. Tóth Luca (Kar-
cagi Nagykun Református Ált. 
Isk.), 1. Darók Illés (Kováts 
Mihály Tagiskola), 2. Kovács 
Kíra (Györffy István Tagis-
kola), 3. Papp Rebeka Virág 
(Kiskulcsosi Tagiskola)

Felkészítő tanáraik: dr. 
Szabó Jánosné, Cserés Gab-
riella (Kiskulcsosi Tagisko-
la), Szakályné Kollát Emese, 
Takács Nikolett (Györffy Ist-
ván Tagiskola), Nyíriné Kátai 
Katalin, Patkóné Erdei Judit, 
Némethné Tőkés Éva (Kováts 
Mihály Tagiskola), Szente-
si Katalin, Rimaszombatiné 
Agócs Ilona (Karcagi Nagy-
kun Reformárus Ált. Isk.) A 
versenyt Kiss Ferencné szer-
vezte.

Helyesírási verseny Karcag csatlakozott a Darányi Ignác Tervhez
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áthatják a mi mindennapi éle-
tünket.” Egy-egy jó vers, gon-
dolat - hangsúlyozta az író - 
évszázadokra meghatározta a 
közösség életét, vágyait, em-
lékezetét. „Vagyis ebből az egy 
példából látszik, hogy mekko-
ra szent erő a szó hatalma. Ezt 
tudja minden költő, minden 
pap, minden tanár, minden 
politikus.” A kultúra szót mű-
velődés jelentéssel fordíthat-
nánk magyarra, de valameny-
nyien tudjuk, hogy igazából 
ennél jóval tágabb fogalmat 
takar. „Azt mondanám, hogy 
minden kultúra, ami nem civi-
lizáció. De persze ez sem igaz, 
mert a kultúra a civilizációt is 
átjárja. Kultúra létezik civili-
záció nélkül, de a kultúra nél-
küli civilizáció halálra van ítél-
ve.” A civilizáció ugyanis leg-
inkább természettudomány-
ból fakad. „A kultúra viszont 
örökség, hagyomány, létfor-
ma, viszonyítási pont, aminek 
a középpontjában a vallás van, 
a történelmi emlékezet és per-
sze leginkább a nyelv, amely 
meghatározza az egész gondol-
kodásunkat is. Aki ezen nem 
tűnődött el, talán nem is tud-
ja, hogy minden nyelv meny-
nyire meghatározza azt a pá-
lyát, amelyen egyáltalán gon-
dolkodni vagyunk képesek. 
Aki anyanyelvi vagy majdnem 
anyanyelvi szinten beszél egy 
másik nyelvet, az tudni fogja 
ezt az érzést. Mintha egy má-
sik agyféltekébe helyeznénk át 
a gondolkodást, és ugyanazt 
nem tudjuk gondolni magya-
rul és idegen nyelven. 

Az utóbbi évtizedekben a ci-
vilizáció csaknem sikeres kísér-
letet tett arra, hogy felszámol-
ja a kultúrát. A globalizmusra 
gondolok, a szemünk előtt 
születő világállamra, és a 
multikultúrára, amely szerint 
minden kultúra egyformán ér-
tékes. És hát persze a fogyasz-
tói társadalomra, amely ma is 
igyekszik felszámolni a nemze-
ti kultúránkat, a nemzeti em-
lékezetet, az irodalmat, a val-

lást, sőt, magát az anyanyel-
vet is. Nem tudni, hogy ötven 
év múlva milyen nyelven fog 
beszélni a világ – angolul vagy 
kínaiul -, de ezt a törekvést a 
hozzánk hasonló, kis létszámú 
nemzetek már érzik – nagyon 
is fájdalmasan. 

A magyar kultúra fontossá-
gát – nagyon érthető módon – 
leginkább külföldön érzékel-
jük. Minél messzebb és minél 
hosszabb időre utazunk el ha-
zánktól, annál jobban vágya-
kozunk haza. Ezt a fájdalmas 
sóvárgást nevezzük honvágy-
nak. Nemcsak a nyelv hiány-
zik, hanem az a gondolatiság 
is, amellyel egymással mi ma-
gyarok szót tudunk érteni.”

A közösséget a kultúra te-
szi társadalommá, anélkül 
csak arctalan tömeg marad. 
„Erre igyekeznek egyébként 
az egész világot ráébreszteni, 
hogy hagyja el a saját kultúrá-
ját, legyen olyan tömeg, ame-
lyet könnyű becsapni, manipu-
lálni.”

A kultúra elsődleges forrása 
a család, ezt követi az iskola, 
s ezek mögött ott áll az egy-
ház és a vallás. „Vagyis a kul-
túra egyszerre egység és sok-
féleség. Akár a Himnusz kap-
csán kimondhatjuk – a kultú-
ra értékek gyűjteménye. Ezek 
az erkölcs, az élet, a megmara-
dás értékei” - zárta köszöntő-
jét Szentmihályi Szabó Péter. 

A megyeházán a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából kö-
szöntik azokat, akiket a me-
gye közgyűlése közművelődé-
si vagy művészeti teljesítmé-
nyükért elismerésben része-
sített. A 2012. január 20-án 
rendezett ünnepségen Kar-
cag kulturális életében vég-
zett kiemelkedő közművelő-
dési tevékenységéért vehet-
te át a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közművelődési Dí-
jat Bene Sándor, a Pusztai Ró-
ka Nomád Hagyományőrző 
Egyesület elnöke. Bene Sán-
dornak a karcagi ünnepsé-
gen Dobos László polgármes-
ter gratulált s az önkormány-
zat és a város nevében kívánt 
további jó munkát. 

Az ünnepi műsor összeál-
lítói bőségesen merítettek a 
karcagi iskolák tanárai és di-
ákjai által színpadra vihető le-
hetőségekből. Versmondás, 
zene, tánc, a magyar nyelv 
gazdagságát bemutató versfel-
dolgozás mellett a három is-
kola közös kórusának produk-
ciója zárta az ünnepséget. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról A karcagi születésű (és Kál-
vin 9-es öregdiák) Csortos 
Szabó Sándor fotográfus 
VilágNézet című keleti és eu-
rópai képekből válogatott ki-
állítását Karcagi Nagy Zoltán 
önkormányzati képviselő nyi-
totta meg január 18-án dél-
után a Déryné emeleti nagy-
termében. A kiállító művész-
szel, aki három hivatás – a 
belsőépítészet, az újságírás és 
a fotográfia – képviselője, a 
megnyitó után beszélgettünk. 

- Hány év és főként hány ki-
lométer termését jelentik ezek 
a fotók?

- A legelső képek, amik itt 
láthatók 2000-ben születtek 
Kambodzsában. Kambodzsa 
pedig legalább nyolcezer, vagy 
mondjuk úgy, sokezer kilomé-
terre van Magyarországtól. A 

másik oldalon látható fotók 
sokkal közelebbiek. Egyiptom 
és Izrael a legtávolibb orszá-
gok amik ott jelen vannak – 
a többi pedig európai helyszí-
nen készült.

- Melyik hivatása kapcsán 
jutott el Keletre?

- Az összes helyre fotósként 
és kifejezetten azért mentem 
el, hogy fényképezzek. Kam-
bodzsában például háromszor 
jártam és mindannyiszor ma-
gánemberként. Az európai ké-
peket is jórészt turistaként ké-
szítettem.

- A kiállított felvételek egy 
része fekete-fehér. Miért?

- A kambodzsai képek szá-
momra mindig az elmú-
lást jelentik. Kambodzsa, az 
Angkor Birodalom a 12. szá-
zadban a világ legnagyobb bi-
rodalma volt. Angkornak, a 
fővárosnak pedig, amelynek 
romjait a felvételeken láthat-
juk, több mint egymillió la-
kosa volt. Azóta eltelt 800 év, 
és a természet, az őserdő visz-
szavette azt, amit az emberek 
valaha az örökkévalóságnak 
építettek. A fotók azért feke-
te-fehérek, mert nem szeret-
tem volna, ha a szép színek 
elviszik a nézők figyelmét er-
ről a tényről.

- A hatalmas témához ké-
pest kevésnek tűnik a kiállí-
tott anyag.

- Angkorból már több kiál-
lítás is volt. A legelsőt 2000-

ben még a dalai láma is meg-
tekintette. Ott, ha jól em-
lékszem 70 kép volt kirakva. 
Legutóbb 2011-ben Pécsett 
volt az anyag 30 képe. Itt 
most összesen 22 képem van. 
A korlátokat a terem mérete 
jelentette.

- Hová készül most?
- Nehéz kérdés, mert nem 

szoktam eltervezni az utakat 
és most sincs semmiféle terv 
a fejemben. Az élet valahogy 
mindig hozza azt, hogy hová 
megyek, hová jutok és akkor 
ott próbálok a fotós szemem-
mel körülnézni a világban.

Elek György

„A kultúra értékek gyűjteménye”

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.

VilágNézet
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A múlt századi nagy világvál-
ság előestéjén alapított kar-
cagi nyomda megért már né-
hány nehéz gazdasági idő-
szakot, de mindig túlélő lett. 
A város évtizedekkel ezelőtti 
iparát ma már szinte egyedül 
képviselő üzemet (ami egyéb-
ként a lapkészítésben közvet-
len munkatársunk) a mosta-
ni  gazdasági válság sem állí-
totta meg. 

- Elég nehéz évet zár-
tunk mi is – mondja a tu-
lajdonos testvérpár egyik fe-
le, Márkusné Tankó Orsolya, 
- mint gondolom minden-
ki más ebben az országban. A 
válság a nyomdaipart ugyan-
úgy elérte. Ez többek között 
abban nyilvánult meg, hogy a 
papír nagykereskedők euró-
ban számolják a papírt, s az 
euro-forint ingadozás miatt 
inkább felfelé ment  az alap-
anyag beszerzés, amit nem 
igazán tudtunk továbbháríta-
ni a megrendelőkre. Ez jelen-
tett némi nehézséget, de hál’ 
Istennek, amit elhatároztunk, 
azt teljesíteni tudtuk. Ez pe-
dig az volt, hogy határidőre 
kiegyenlítettük a beszállítók 
számláit, az energiaszámlákat, 
kifizettük a béreket és a járu-
lékokat.

- Hány fővel működik most 
az üzem?

- Jelenleg harmincnégy 
főt foglalkoztatunk, eb-
ből tizenhatan megváltozott 
munkaképességű dolgozók. 
Ők részmunkaidőben dolgoz-
nak nálunk. Hála Istennek, 
elbocsátanunk nem kellett 
senkit, viszont, aki nyugdíj-

ba ment, annak a helyére nem 
tudtunk felvenni embert.

- A termékskála ugyanolyan 
változatos mint volt?

- Az Országos Mentőszol-
gálat nyomtatványainak a ké-
szítését – mi nyertük el a köz-
beszerzésen. Ez egy jelen-
tős megrendelés volt. Egy 
zrt. pedig mindenféle szóró-
lapját, prospektusát, naptá-
rát ide szokta hozni, ami szin-
tén nagy megrendelést jelent. 
A tavalyi évben sikerült még 
megrendelést kötnünk egy 
csomagolóanyag gyártó cég-
gel – és nyár óta dísztasakokat 
gyártunk nekik. Úgy tűnik fo-
lyamatos munkát tudnak szá-
munkra biztosítani. És ma-
radtak a Volánok is nálunk a 
menetjegyekkel és a bérletek-
kel. Ezek a nagyobb tételek.

- A nyomdának mindig szív-
ügye a könyvkészítés. Még 
az édesapjuk mondta ne-
kem, hogy azt tartják a legel-
ső nyomdai munkának. Hány 
könyv készült önöknél 2011-
ben?

- Hát az fájó pont, hogy a 
könyvekből visszaesett a meg-
rendelés, tíz-tizenkét köny-
vet nyomtunk. Csak néhányat 
említek közülük: dr. Örsi Ju-
liannának két könyve jött ki, 
megjelent a Karcagi molnár 
ételek újabb kiadása, a Berek-
fürdő története és folytatódott 
a Tiszafüredi Haltani Társa-
ság sorozata. Nálunk készült 
a Jászkunság című folyóirat, a 
Karcagi Hírmondó című heti-
lap és a kéthetente megjelenő 
tiszafüredi városi lap, de van-
nak havilapok is. Nagy vona-
lakban ezek a legfontosabb ki-
adványaink.

- Mik a tervek 2012-re?
- Fejlesztésen sajnos nem 

tudunk gondolkodni és egy-
előre az is egy merész álom, 
hogy jusson a karbantartá-
si munkákra. Ha viszont sike-
rül úgy végigcsinálnunk ezt az 
évet, mint a 2011-eset, akkor 
elégedettek leszünk. Megren-
delőink már vannak.

Elek György

Nehéz évet zártunk, mint mindenkiAz Erzsébet-program a szociális 
étkeztetés és szociális üdültetés új 

rendszere
Az Erzsébet-utalvány kibocsátásával a Magyar Nemzeti Üdülé-

si Alapítványnál keletkező, a ráfordításokkal csökkentett bevételt az 
MNÜA szociális üdültetési célokra, ezzel kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtására, illetve egyéb, szociális programok végrehajtására hasz-
nálja fel.

Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából realizálható eredmény ki-
zárólag állami közfeladat ellátására fordítható.

Az új rendszernek köszönhetően idén várhatóan mintegy több 
milliárd forintot lehet majd megpályáztatni szociális célokra.

Az Erzsébet-program első intézkedése a szociális üdültetés, mely 
2 milliárd forint keretösszeggel támogatást kíván nyújtani négy 
csoport részére: 

1. a szociálisan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, felnőtt 
korú személyek pihenéséhez. A pályázat keretében támogatan-
dó azon 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki:

- fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi járadé-
kában, és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 
2011. évben 

- az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes ösz-
szegű ellátása nem haladja meg a nettó 120.000 forintot.

Támogatási keret összeg: 500 millió Ft értékű üdülési szolgáltatás
Támogatható személyek száma: mintegy 13.000 fő 
A fogyatékossággal élő személyek esetében az alapítvány 40.000 

Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít 10.000 Ft önrész megfizeté-
se mellett. A kísérő személy (18. életévét betöltött személy) részére 
pedig 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít 5.000 Ft önrész 
megfizetése esetén.

2. a szociálisan hátrányos helyzetű, három- vagy több gyermeket 
nevelő munkavállalók számára családjuk közös pihenéséhez. 
A pályázat keretében támogatandó azon magánszemély:

- aki munkavállalónak minősül
- amelyik családban a pályázat beadását megelőző hónapban az 

egy főre jutó jövedelem a nettó 100.000 forintot nem haladta 
meg, 

- valamint három vagy több gyermeket nevel saját háztartásá-
ban.

Támogatási keretösszeg: 500 millió Ft értékű üdülési szolgáltatás
Támogatható személyek száma: mintegy 26.667 fő
A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40.000 Ft értékű üdülé-

si szolgáltatást biztosít az MNÜA 10.000 Ft önrész megfizetése mel-
lett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermekek részére 
az alapítvány gyermekenként 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást 
biztosít 5.000 Ft önrész megfizetése esetén. 

3. a szociálisan hátrányos helyzetű, korbetöltött nyugdíjas sze-
mélyek pihenéséhez, rekreációjához. A pályázat keretében tá-
mogatandó:

- a 60. életévét (a pályázat benyújtásakor) betöltött, nyugellátás-
ban részesülő személy 

- a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes ösz-
szegű ellátása a 85.000 Ft-ot nem haladja meg és más adóköte-
les jövedelemmel nem rendelkezik.

Támogatási keretösszeg: 500 millió Ft értékű üdülési szolgáltatás
Támogatható személyek száma: 16.667 fő 
A támogatás 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatás formájában jut 

el a támogatotthoz 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

4. a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók 
pihenéséhez, rekreációjához. A pályázat keretében támogatan-
dó az a magánszemély, aki:

- munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hó-
napban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett,

- a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat be-
adását megelőző havi járulék alapot képező bruttó keresete 
nem haladta meg a 150.000 Ft-ot és más adóköteles jövedelem-
mel nem rendelkezik.

Támogatási keretösszeg: 500 millió Ft értékű üdülési szolgáltatás
Támogatható személyek száma: 16.666 fő 
A támogatás 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatás formájában jut 

el a támogatotthoz 10.000 Ft önrész megfizetése mellett.

A pályázatok benyújtására határideje: 2012. február 29. A pályá-
zatok a www.mnua.hu oldalról tölthetők le. A pályázók az elbírálás 
határidejét követően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adóazonosító 
jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, része-
sültek-e támogatásban vagy sem. 

Karcagi 
Kalendárium 2012.

A kalendárium „műfaja” régeb-
ben a hasznos tudnivalók tárát épp-
úgy jelentette, mint egy-egy család 
kizárólagos olvasmányának szánt 
szórakoztató, üdítő és vidító köte-
tecskét. Valamikori népszerűségét 
21. századi megléte is mutatja, hi-
szen a rádió, a televízió, az internet 
etc. világában gyakorlati jelentősé-
gét csakis valamiféle nosztalgiás, 
esetleg specifikus tartalmi többlet 
jelentheti. Karcagon huszadik éve 
jelenik meg (ismét), s az idők során 
az előző év fontosabb eseményei-
nek, az esztendő történéseinek ké-
pes gyűjteménye lett, kiegészítve 
néhány előremutató aktualitással. 

A 2012-es kötet a korábbiakhoz 
hasonlóan a nagyobb ünnepek, ün-
nepélyes alkalmak beszédeit, szá-
mos esemény leírását tartalmazza, 
de persze van benne eseménynap-
tár, gyerekeknek szánt játékos fel-
adatgyűjtemény, a Környezetünk 
című részben pedig számos intéz-
mény, szervezet, klub, zenekar, stb. 
mutatkozik be. 

Ajánljuk mindenki figyelmébe! 
Elek György

A Kántor műhelyben felnőtt fazekasgenerációk egyik utolsó 
tagja – a Karcagon élő mesterek közül legalábbis. Kisgazda Feri 
bácsi halála után egyedül viszi tovább, tartja életben a világhí-
res műhelyt. Ez a hírnév még hozza a látogatókat, mondja Tóth 
János, de a régi idők nyüzsgése mára eltűnt. Ilyenkor télen ál-
talában cserépkályhák készülnek itt, mert szerencsére újból je-
lentős a kereslet irántuk és T. J. a felrakásukat is érti. Edényeket 
általában megrendelésre készít – tűzállókat (kemencébe, gáz-
tűzhelybe valókat) és dísztárgyakat is. Elsők azonban továbbra 
is a hagyományos fazekastermékek, vallja, hiszen ígéretet tett, 
amíg ő viszi a műhelyt, addig mindig készíti ezeket. 

Elek György

Mit csinál most? 
Tóth János, fazekas
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A városi selejtezőn és a me-
gyei elődöntőn túljutva, a Var-
ró István Szakiskola, Szak-
középiskola, Általános Is-
kola és Kollégium Arany Já-
nos Tagiskolája képviselhette 
Karcagot 2012. január 12-én, 
Törökszentmiklóson, a me-
gyei teremlabdarúgó diák-
olimpián.

A versenyre 33 indulóból 6 
csapat jutott be. Iskolánknak 
a selejtező körmérkőzést a ta-
valyi győztes Szandaszőlőssel 
és a szolnoki csapattal kellett 
megvívnia. 
Eredményeink: 
Szandaszőlős – Karcag 7:3
Karcag – Szolnok 6:3

A selejtezőn elért máso-
dik helyezés után a kereszt-
mérkőzésekben Jászberény-
nyel szemben 4:0-ás vereséget 
szenvedtünk. Az utolsó mecs-
cset Törökszentmiklóssal ját-

szottuk és 4:3-as győzelemmel 
zártuk. 

Végeredményben a megye 
harmadik legjobb csapataként 
a bronzérmet hoztuk haza.

A csapat tagjainak ezúton 
is gratulálunk, és köszönjük 
Szabó Tamás tanár úrnak a 
felkészítést! További szép sike-
reket kívánunk!

Hirdetmény
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszol-
gálat intézményvezetője licitálással meghirdeti SUZUKI 
Ignis 1.3 GC/AC típusú személygépkocsit.
Az autó kitűnő, megkímélt állapotban van, forgalomba he-
lyezés ideje 2007. 10. 29. 
Alapár bruttó: 1.100.000,- Ft
Ajánlatkérés vége: 2011. 01.30, du. 15:00 óra
A részletes hirdetmény átvehető Karcag, Táncsics krt. 17. sz. 
alatt, ahol az autó is megtekinthető 8:00 – 16:00 óra között.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Vasárnap a Városi Sport-
csarnokban került megrende-
zésre a Megyei Asztalitenisz 
Diákolimpiai döntő. A résztve-
vő fiatal asztaliteniszezők négy 
korcsoportban – leány és fiú 
kategóriában –  ötvenketten 
léptek az asztalok mellé. Kar-
cagot három versenyző kép-
viselte, a diákolimpián igazolt 
asztaliteniszezők nem vehet-
tek részt. A verseny kiírásának 
megfelelően a korcsoportoknál 
az első és második helyezettek 
kerültek a főtáblára. Az itt le-
zajlott küzdelmekből az első és 
a második helyezettek kerültek 
az országos döntőbe. 

Asztalitenisz Megyei I. osz-
tályú Bajnokság

Jászberény – Karcagi Kováts 
DSE II. 14-4

Karcagi győzelmek: Csornai 
Csaba – Varga Csaba, páros-
ban 1 győzelem

Egyéniben: Kovács Miklós 
/2 győzelem/, Varga Csaba /1 
győzelem/

Csornai Csaba: A volt NB 
III-as játékosokkal felálló Jász-
berény biztos győzelmet ara-
tott. 

A következő mérkőzés ja-
nuár 26-án 17 órakor a Vá-
rosi Sportcsarnokban Jászapá-
ti együttese ellen lesz. 

NB III. Észak-Alföldi Régió 
Bajnokság 

XI. forduló
Vásárosnamény – Karcag 

Kováts DSE 10-8

Karcagi győzelmek: Skumáth 
István – Hubert Attila, páros-
ban 1 győzelem

Egyéniben: Skumáth István 
/4 győzelem/, Hubert Attila /3 
győzelem/

Csornai Csaba: Rendkívül 
szoros és kiélezett mérkőzésen 
alakult ki az eredmény, a lista-
vezető otthonában. 

XII. forduló:
Apagy III. - Karcag Kováts 

DSE  7-11
Karcagi győzelmek: Skumáth 

István – Hubert Attila, páros-
ban 1 győzelem

Egyéniben: Skumáth István 
/4 győzelem/, Hubert Attila /3 
győzelem/, Szepesi Bence /3 
győzelem/

Csornai Csaba: Az átiga-
zolási időszakban megerősí-
tett Apagy ellen Szepesi Ben-
ce nagyszerű szereplésével biz-
tosan szereztük meg a győzel-
met. 

XIII. forduló
Karcag Kováts DSE – Szol-

noki Honvéd SE 9-9
Karcagi győzelmek: Skumáth 

István – Hubert Attila páros-
ban 1 győzelem

Egyéniben: Skumáth István 
/3 győzelem/, Hubert Attila /4 
győzelem/, Szepesi Bence /1 
győzelem/

Csornai Csaba: Nagyszerű 
mérkőzéseken, színvonalas já-
tékkal, igazságos pontozás tör-
tént. 

B. I.

III. „Thomas” városi kispályás 
labdarúgó bajnokság

A III. „Thomas” városi kispályás labdarúgó bajnokságon a 8. 
fordulót játszották le a hétvégén a Sportcsarnokban. 

Szombati eredmények: 
Flottok – Família 2-3
Szuperinfó – MultiTec 2-4
Ökodízel – Origo 0-5
Vasárnapi eredmények:
Thomas – Ho-Ri-Ko 2-7
K.C.K.Ö. - Agrosprint 0-3
Devils-Armacomp – Nagykunsági VGT Brigád 4-1
Góllövőlista állása: 1. Mogyorósi Csaba (16), 2. Kovács Zoltán 

(13), Bernáth Sándor (12).
B. I.

Asztalitenisz

Megyei Diákolimpiai döntő
„Aranyos” siker a diákolimpián

A IV. korcsoport tagjai: Hátsó sor (balról jobbra): Gaál István 
Sándor, Ábri Ferenc, Szabó Tamás (edző), Balogh Csaba, Dá-
vid Zsolt. Első sor: Tasi Márk, Balogh Dávid, Szajkó Gergő, 
Bakó József, Balogh József

Kézilabda amatőr diákolimpia
Decemberben már befejeződtek a diákolimpiai küz-

delmek az igazolt versenyzők mezőnyében, ahol a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium fiú csapata megyei 
bronzéremmel zárt. Január 20-án viszont elindultak az 
amatőr mezőny selejtezői és küzdelmei. Ennek egyik állo-
mása volt a karcagi forduló, ahol a két karcagi együttesen 
kívül még Kisújszállás csapata selejtezett. A selejtező kör a 
refisek abszolút sikerét hozta, mindkét ellenfél jóval gyen-
gébb játékerőt képviselt. Ezzel megyei döntőbe jutottak a fi-
úk, melyet februárban rendezünk majd, ugyancsak Kar-
cagon. Cél az országos döntőre való kvalifikáció, melynek 
idén Békéscsaba ad otthont. A fiúk gőzerővel, nagy akarás-
sal és kemény edzésmunkával várják a megyei döntő kihí-
vásait. Ennek időpontjáról később fogunk hírt adni. Ered-
mények:

1. Szentannai, Karcag-Illésy, Kisújszállás 21-9 (7-2)
2. Karcagi Nagykun Református Gimnázium-Illésy, 

Kisújszállás 31-2 (15-0)
Karcag: Gulybán-Csordás(2)-Karsai(4)-Nagy(5)-

Kovács(3)-Szepesi(3)-Herceg(2)-Koncz(4)-Borsós(3)-
Tóth(4)-Mag(1)-Nehéz.

Az eredményt nem elírtuk, valóban ennyi lett a vége.
3. Karcagi Nagykun Református Gimnázium-

Szentannai, Karcag 20-8 (12-3)
Karcag: Gulybán-Csordás(2)-Karsai(1)-Nagy(1)-

Kovács(1)-Szepesi(4)-Herceg-Koncz(3)-Borsós(1)Tóth(6)-
Mag(1)-Nehéz.

Csak saját magunknak voltunk ellenfelei a kihagyott hét-
méretesekkel, ziccerekkel és buta szabálytalanságokkal. 
Nyertünk.

Major
szakedző

Sorstársak figyelem! 
Üdülési csekk! 
Lehetőség van üdülési 

csekk igénylésére igen rö-
vid határidővel, 2012. ja-
nuár 16-tól február 29-
ig. Későbbi időben igényt 
nem fogadnak el. Aki a 
múlt évben igényelt és ka-
pott, nem igényelhet. Pá-
lyázatot kizárólag az alábbi 
„PÁLYÁZATI ADATLAP 
2011.” formanyomtatvá-
nyon vagy annak másola-
tán lehet benyújtani. 

Beküldési cím: Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapít-
vány 1590 Budapest, Pf. 
11.

Bővebb tájékoztatást és 
pályázati adatlapot min-
den csütörtökön 9-11 órá-
ig az ügyeleten tudunk ad-
ni 

10.000,- Ft önrész mel-
lett 40.000,- Ft-os csekket 
lehet igényelni. 

Sorstársi tisztelttel: 
Szekeres György

csoportvezető
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Ingatlan
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
másfél szobás lakás eladó (ár meg-
egyezés szerint)! Tel.: +36/30-491-
2519.
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 ker-
tes családi házrész (utcafronti) hoz-
zátartozó garázzsal sürgősen el-
adó. 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, fel-
újított 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 lakás, 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m2-es telek bel-
terület. 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 cserélhe-
tő. Pipacs utcában telek eladó. Tel.: 
+36/30-349-4316. 
Eladó Karcag főterén 250 m2-es üz-
let, hozzátartozó 1 sz. és 2 szobás la-
kások, illetve új családi ház, mind-
ez 1200 m2-es telken. Jó jövedelmet 
biztosít, milliókkal a becsült értéke 
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, hőszige-
telt lakás a központban. Tel.: +36/30-
234-8229.

2 szobás tégla családi ház nagy por-
tával, gyümölcsfákkal eladó vagy 
főtéri lakótelepi lakásra cserélhető 
II. emeletig. Kg., Zádor u. 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Több szobás kertes házat bérelnék 
Karcagon március elejétől, kutyatar-
tási lehetőséggel. Minden megoldás 
érdekel! Tel.: +36/30-260-0014.
Egy kétszobás, összkomfortos, ker-
tes családi ház 65 m²-es melléképü-
lettel, nagy udvarral, sürgősen, reá-
lis áron eladó! Karcag, Vasút u. 72/A. 
I. ár: 6,7 M Ft. Tel.: +36/20-505-3467. 
3 szobás + nappalis, összkomfor-
tos lakásom eladó vagy budapes-
tire cserélhető, vagy kisebb kertes 
házra Karcagon is, értékegyeztetés-
sel. Karcag, Kisújszállási u. 70/c. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Karcag központjában 3. emeleti két 
szobás, erkélyes lakás eladó v. köz-
pont közeli kertes ház csere érde-
kel értékegyeztetéssel. Tel.: +36/30-
254-7635. 
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla 
ház sürgősen eladó! Tel.: 59/400-802 
számon reggel 8 óráig, délben, es-
te 18 órától. 
2 szobás tégla családi ház nagy por-
tával, gyümölcsfákkal eladó vagy 
főtéri lakótelepi lakásra cserélhető 
II. emeletig. Kg., Zádor u. 28. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Összkomfortos családi ház lakható 
alsó épülettel, 3 db garázzsal eladó! 
Társasház II. emeletig beszámítható. 
Tel.: +36/70-389-2119.
Sürgősen, áron alul eladó Karcagon 
egy felújított 2 szoba + nappalis ker-
tes családi ház, munka és lakhelyvál-
tás miatt. Ár: a megtekintést követő-
en megegyezés szerint. Tel.: +36/70-
326-7293.
Karcagon főtéri, III. emeleti, két-
szobás, erkélyes lakás eladó! Tel.: 
+36/30-385-4300.

Állat
2 db ivartalanított, 8 hetes malac el-
adó! Tel.: +36/30-603-4035.
4 hónapos, lakásban tartott, alomra 
szoktatott kiscicák szerető gazdik-
nak elvihetők. Tel.: +36/30-427-0323.
Fajtatiszta angol cocker spániel, 
máltai és beagle 8 hónapos növen-
dék kutyák 2.000 Ft/db áron eladók! 
Érdeklődni 15 óra után. Tel.: +36/30-
292-6008.
Kameruni törpekecskék eladók! Tel.: 
+36/30-399-0035.
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 
a szürke köddel érkezik a hópihe. 
Télidőben, hóesésben, seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.  
Férfi bicikli, ablakszárny és parabola 
antenna eladó. Tel.: 59/314-094.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man 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 gom-
bos 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 reá-
lis áron eladó. Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, franciakulcs, 
ásó, kapa, vasvilla, csákány, fejsze, 
gereblye, kőműves kalapács, lapát, 
fogók, fúrótokmányok, 8-as húsda-
ráló, diódaráló eladó. Tel.: +36/70-
532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete ezüst 
díszítésű szekrény. Tel.: +36/70-300-
9730.
200 liter szilvacefre eladó! Tel.: 
+36/70-225-7979, hívható 9-15 óráig. 
Hat tagos kerékpártároló eladó! Tel.: 
+36/70-225-7979, hívható 9-15-órá-
ig. 
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.
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.
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.
4 részes fehér szekrénysor megkí-
mélt állapotban és 1 db kétszemé-
lyes ágyneműtartós rekamié 2 fotel-
lel eladó! Tel.: +36/20-505-3467.
Rászoruló családnak olcsón, hasz-
nált TV-t vennék. Tel.: 59/312-562.
4 db 175x130/70 téligumi felnivel 25 
e Ft-ért eladó! Tel.: +36/20-411-9686.
Robi kapa tartozékaival, 25 cm3-es 
benzines szivattyú és 2 db karos 
zsírzó eladó. +36/30-280-6821.

Szolgáltatás
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Angol nyelvből korrepetálást, érett-
ségire felkészítést vállalok! Tel.: 
+36/20-418-4244.
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.

Tavaszi kezdéshez előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! If j. 
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.
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.

FODR ÁSZ HÁ ZHOZ 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.

Meghívók, gyászjelentések, szó-
rólap ok ,  levelek ter jesz 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.

Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. U.itt keverőgép eladó! Tel.: 
+36/30-599-9238.

Könyvelésben asszisztensi munkát 
vállalok rész- vagy teljes munkaidő-
ben. Tel.: +36/30-207-1666.

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
FELHÍVÁS

A Karcagi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét és 
közreműködését kéri! Mindannyiunk érdeke, hogy ne vál-
junk áldozattá!

A kapitányság illetékességi területén az utóbbi időben 
egyre több kerékpárlopás történt, ezért a rendőrség felhív-
ja az itt élők figyelmét, hogy amint bármilyen vagyon elle-
ni bűncselekmény sértettjeivé válnak (főként kerékpárlo-
pások), akkor haladéktalanul tegyenek bejelentést a rend-
őrségre személyesen vagy telefonon. Tegyék ezt a gyors fel-
derítés és az eredményes nyomozás érdekében, hiszen nem 
csak magukon segítenek ezzel. 

Bejelentést tehenek:
-személyesen: Karcagon a helyi kapitányságon a Kossuth 

tér 1. szám alatt, vidéken a településen működő rendőrségi 
épületben, az éppen szolgálatot teljesítő rendőrnél vagy bár-
mely rendőri szervnél. 

-telefonon: a 06-59/500-250-es, illetve az ingyenesen hív-
ható 107-es, 112-es segélyhívó számokon.

Együttműködésüket köszönjük! 

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2012. január 27. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Mérleghinta - kisebbségi 

sorozat 1. rész
18.30  Kunok útján – dokumen-

tum film
18.50  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Bartha László
 Téma: új könyvben jelent 

meg a birkafőzés hagyomá-
nya

 Karcagi Hírek
 Béremelés a karcagi kórház 

orvosainak
 Vendégségben a Kádas Is-

kolában
 Kézilabda sikerek
 Sajtótájékoztató a Városhá-

zán
 Háttér
 Vendég: Borsos Árpád
 Téma: Csikung
20.10  A Magyar Kultúra Napja 

2011

2012. január 31. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 2012. 01. 
21.

19.15  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise 2012. 01. 19.

20.05  Karcag Sport 
 III. Thomas Áruház Városi 

kispályás labdarúgó baj-
nokság 7.forduló 

  Ökodisel - Família 
21.05  Muzsikaszó 
 Válogatás a Karcag 

Televizió felvételeiből Dr. 
Fehér Eszter

2012. február 2. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Disznótor a Lovag-udvar-

ban
18.50  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: beiskolázás
 Karcagi Hírek
 Megtekintette a városi be-

ruházásokat Dobos László 
polgármester

 Beszélgetés a Vöröskereszt 
munkájáról

 Folyamatos a munka a 
nyomdában

 A Magyar Kultúra Napján
 Háttér
 Vendégségben a fafaragó 

mesternél
20.10 A Szentannai Gimnázium 

Szalagavató ünnepsége

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

Perlaki Tímea Mária – 
Csokai Csaba
Kg., Kossuth u. 7-9. 
 Léna, Bella

Halálozás

Csatos István
 Karcag (1922.)
Nagy Lőrincné Vincze Rozá-

lia
 Karcag (1942.)
Németh István
 Karcag (1954.)

Lapzárta:

kedd

12 óra

Labdarúgás

Január 27. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 28. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 29. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 30. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Január 31. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 1. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. utca

Február 2. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér 

Február 3. 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.

Korosztályos tornák

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

U-11-es korosztály – 
Intersprint kupa Jászberény. 

Az U-11-es korosztályúak 
számára kiírt Intersprint kupa 
II. fordulóját játszották le Jász-
berényben. 

A karcagiak eredményei: 
Karcag – Aranyszarvas  0-0
Karcag – Abony  2-2
Karcag – Cegléd  1-1
Szolnoki MÁV – Karcag  3-0
A II. forduló legjobb játéko-

sa Tóth Roland (Karcag) lett. 
A III. fordulót február 12-én 
Cegléden tartják. 

Az elmúlt hétvégén az U-13-
as korosztály játékosai labda-
rúgó tornán vettek részt Mező-
kövesden. 

Karcagi együttes eredményei 
a Zsóry tornán. 

DVIK – Karcag 4-6
Góllövők: Terjék (5), Tóth E. 
Tiszaújváros – Karcag 1-6
Góllövők: Györfi (2), Mészá-

ros, Móga, Mester, Bencsik
Döntőben: 
Mezőköves – Karcag  2-1
Góllövő: Tóth F.
A torna legjobb játékosa 

Tóth Ferenc.
A második helyezett csapat 

tagjai: Binder Ciprian, Terjék 
Péter, Móga Edvin, Nábrádi 
Krisztián, Örsi Imre, Katona 
Tibor, Györfi György, Sipos Ro-
bin, Mester Máté, Mészáros Ist-
ván, Bencsik Zoltán

Szintén Mezőkövesden ke-
rült sorra az U-15-ös korosz-
tályban Tiszaújváros, Eger, 
Mezőkövesd, Karca csapatai-
nak az összecsapása. 

Eredmények: 
Tiszaújváros – Karcag  1-5
Eger – Karcag  4-6
Mezőkövesd – Karcag  3-3
Ezzel az eredménnyel 

tornagyőztes lett Karcag. A 
torna végeredménye: 

Karcag 7 pont, Eger 6 pont, 
Tiszaújváros 3 pont, Mezőkö-
vesd 1 pont.

A torna gólkirálya Kupai 
Krisztián lett 6 góllal. 

Az U-19-es korosz-
tály számára szombaton 
Törökszentmik lóson rendez-

tek tornát. Tíz csapat nevezett, 
a résztvevőket két csoport-
ba sorolták. A karcagiak a „B” 
csoportba kerültek. 

Eredmények:
Karcag – Jászberény 1-1
Újszász – Karcag  2-2
Karcag – Mezőtúr 6-1
Szarvas – Karcag  1-6
A csoportból másodikként 

a karcagiak kerültek tovább. 
Karcag – Kisújszállás 5-1.

Elődöntőben: Karcag – 
Törökszentmiklós 1-0

Döntőben: Karcag – Szarvas 
3-1

A torna gólkirálya Erdei Ti-
bor lett 10 góllal. 

A tornagyőztes csapat tag-
jai: Agócs Zoltán, Szívós Gergő, 
Bukovszki Dániel, Földi Dávid, 
Székely Dávid, Szentannai Zol-
tán, Kovács László, Szőke Ró-
bert, Erdei Tibor

Felkészítő edző: Móga Ló-
ránt. 

Karácsony Kupa

Az U-9-es korosztály részvé-
telével öt csapattal került meg-
rendezésre az ünnepi torna. A 
karcagiakat két csapat is kép-
viselte (2003-as és 2004-es kor-
osztály)

Karcagiak eredményei: 
Karcag (2003) – Karcag (2004)  
1-1
Karcag (2004) – Szentmiklósi 
Focisuli 1-1
Karcag (2004) – Püspökladány  
1-0
Karcag (2004) – 
Törökszentmiklós  1-0
Karcag (2003) – Püspökladány
 0-2
Karcag (2003) – 
Törökszentmiklós 1-1
Karcag (2003) – Szentmiklósi 
Focisuli  0-1

A torna végeredménye: 
1. Szentmiklósi Focisuli, 2. 
Karcag (2004.), 3. Püspök-
ladány, 4. Karcag (2003.), 5. 
Törökszentmiklós

A torna legjobb mezőnyjáté-
kosa Varga Zsolt. 

Felkészítő edző: Antal Lő-
rinc. 

B. I.


