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Befejeződött a korszerűsítés 3. üteme
A Kátai Gábor Kór-

ház 1999-ben az első pol-
gári kormány idején in-
dult rekonstrukciója 2010 
őszén érkezett el a harma-
dik ütem, a Kátai Program, 
Kórházfejlesztés a nagykun-
ságiak egészségéért című 
(TIOP-2.2.4./09/1-2010-0001 
jelű projekt) végrehajtásá-
hoz. A Kátai Programban fog-
lalt felújítások és fejlesztések 
kivitelezésére a magyar ál-
lam és az Európai Unió ál-
tal finanszírozott pályázat 
1.416.705.470 forintot, a 10 
%-os önkormányzati önerő 
157.411.719 forintot, összesen 
1.574.117.189 forintot biztosí-
tott.

A 2010. október 1-jén kez-
dődő munkálatok során eb-
ből az 1,5 milliárd forintból 

felújították a laboratóriumot, 
digitális alapokra helyezték 
és új helyre költöztették a ra-
diológiát, új berendezésekkel 
látták el a sterilizálót és a pa-
tológiát. Új műszereket, spe-
ciális berendezési tárgyakat 
kapott az intenzív osztály, CT 
berendezést állítottak mun-
kába és modern betegirányí-
tó rendszert építettek ki. A 
szakrendelői épületszárny-
ban végrehajtott modernizá-
lási projekt 2012 őszén, az új 
műszerek munkába állításá-
val lezárult.

Területi közigazgatási reform – 
járások, kormányablakok

A Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium november 
20-án rendezett sajtókonfe-
renciát Jó Állam 2013 – járá-
sok és kormányablakok cím-
mel a területi közigazgatás-
ban hamarosan életbe lépő 
reformokkal kapcsolatban. 
Az eseményre a megyei és a 
területi sajtó képviselőit hív-
ták meg, hogy a változásokról 
a vidéki emberek is közvet-
len, gyors és hiteles informá-
ciókhoz jussanak.

Navracsiscs Tibor minisz-
terelnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi miniszter 
köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy az ezen a területen bekö-

vetkező változások valódi cél-
ja egyfajta szolgáltató jellegű, 
a polgárok érdekeit szem előtt 
tartó ügyfélszolgálatok kiala-
kítása, ahol udvarias, pontos, 

szakszerű és könnyen elérhető 
ügyintézést kaphatnak.

Folytatás az 4. oldalon

Folytatás az 4. oldalon

A múlt hét közepén ismét 
kiállító iskolák standjaival né-
pesült be a Déryné Kulturális 
Központ emelete. – A sok he-
lyi nyílt nap után megkezdő-
dött a szélesebb körű kitekin-
tés lehetősége, a Térségi Kö-
zépiskolák börzéje is.

E csoportos bemutatkozás 
már megszokott esemény, hi-
szen a művelődési központ 
hét éve rendezte meg először, 
s azóta egyszer sem maradt 
ki. A felhozatal is csak any-
nyiban módosult, lett gyérebb 
az idén, hogy Karcagon pél-
dául már nincs az ifiház (ami 
mindig a kiállítók között volt), 
megszűnt az Adu-Csepel, és 
a rendszeres verbunkot tar-
tó Honvédséget sem láttuk – 
mint kiderült, náluk esemény-
torlódás okozta a távolma-
radást. A felhozatal törvény-
szerű mozgásán belül így is a 
szokott 13-14 középiskolából 

álló mezőny érkezett. A kar-
cagiakon kívül Kisújszállás, 
Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, 
Szolnok, Püspökladány kö-
zépiskolái és szakképzői aján-
lották magukat.

A helybeli középiskolák kö-
zött a Karcagi Nagykun Re-

formátus Gimnázium egy 
emelt szintű angol nyelvi, egy 
emelt szintű természettudo-
mányi, egy általános gimnázi-
umi és egy egészségügyi szak-
középiskolai osztályba hívta a 
növendékeket. Az angol nyelv 
emelt szintű oktatása mel-
lett a második idegennyelv le-
het a német, de még az orosz 
és a latin is választható. A ter-
mészettudományos osztály-
nak a fele biológiából és kémi-
ából, a másik fele matematiká-
ból és fizikából kap több órát. 

Folytatás a 2. oldalon

A szokott nagy érdeklődés 
mellett tartotta évzáró köz-
gyűlését a Mozgáskorlátozot-
tak JNSz Megyei Egyesületé-
nek Szekeres György vezette 
karcagi csoportja. A fennállá-
sának negyedszázados évfor-
dulóját ünneplő csoport, mint 
az az elnöki beszámolóban 
elhangzott, százötven tagot 
számlál, és aktivitásban, kö-
zösségi megmozdulások szer-
vezésében a város legaktívabb 
„civil” csoportjai közé tarto-
zik. S ha már a civil szerve-
ződésekről esett szó, említsük 
meg, hogy úgy a mozgáskor-
látozottak más településeken 

ténykedő alapszervezeteivel, 
mint a más szempontok alap-
ján teremtődött helyi közössé-
gekkel igen jó kapcsolatot ala-
kítottak ki – ahogy az egy jól 
és felelősen működő egyesü-
lettől el is várható.

A jó közösség alapja a jó kö-
zösségi élet (és viszont). Az ez-
zel és a segítségnyújtással, ér-
dekvédelemmel kapcsolatos 
munkát éves terv szerint vég-
zik. A csoportirodában min-
den csütörtök délelőtt ügyele-
tet tartanak a vezetőség tagjai, 

Évzáró közgyűlés

Iskolavásár 2012.

Kátai Program, Kórházfejlesztés a nagykunságiak egészségéért

Folytatás az 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Nyelv, 

örökség, 
„hadakozás”

(2)

Az előző számban említettem Végh Alpár 
Sándor írását Mándoky Kongur Istvánról, 
amely 2004. február 14-én jelent meg a Ma-
gyar Nemzetben „Kun áldozat”címmel, egy 
hat részes cikksorozat első részeként. (A so-
rozat címe: „Keletre magyar, avagy hogyan 
nyerjük vissza illúzióinkat?”) A cikksorozat-
hoz természetesen hozzászóltak a finn-ugor 
nyelvi származástan elkötelezett hívei. Csúcs 
Sándor, a Pázmány Péter katolikus Egyetem 
tanára erőteljesen kritizálja Végh Alpár ténye-
it és konklúzióit. Záró soraiban ezeket írja: ”…
Nem értem, soha nem értettem, miért értéke-
sebb nemzeti öntudatunk számára a török ro-
konság, mint a finnugor. Semmi kifogásom 
nincs az ellen, hogy Attila királynak szobrot ál-
lítsanak, de azért elgondolkodom azon, hogy 
mai keresztényként vajon büszkének kelle-
ne lennem egy olyan állítólagos ősre, aki sze-
mélyes hatalmát növelendő véres hódító há-
borúkat viselt, amelyekben ártatlan emberek 
ezrei haltak meg. Finnugor nyelvrokonaink 
legfeljebb az idegen hódítás ellen védekez-
tek…(…), megőrizték nyelvüket és kultúráju-
kat, és ezért legalább annyi tiszteletet megér-
demelnének, mint a testvérharcokban rég ki-
halt hunok.” Egyértelmű sorok, azt hiszem, 
nem kell hozzá kommentár. Előzőleg már le-
szögezte: ”A magyar nyelv finnugor eredetét 
valló elmélet nem előre kitervelt manipulá-
ció eredménye”. Hozzászól Rédei Károly, bécsi 
emeritus professzor is: „A finnugor nyelvtu-
domány tudományos tényeken alapul. Nyel-
vünk finnugor eredete ma ugyanúgy a 2x2=4 
igazsága, mint az angolnak, a németnek az in-
doeurópai nyelvekkel való rokonsága, az in-
doeurópai alapnyelvből való származása. 
”Megemlíti még a „tudományos alvilág” di-
lettánsait is, akik a magyart az etruszkkal, su-
mérral, keltával, törökkel stb. rokonítják, s sze-
rinte ”többségük a magyar nyelvtannal sincs 
tisztában”. Nem folytatom, hiszen nem igazán 
etikus a szövegkörnyezetükből így kiragadni 
mondatokat, csupán érzékeltetni szerettem 
volna a meglehetősen sommás ítéletekkel a 
szembenállásokat. Magyarán, a jegyzet címé-
ben is említett „hadakozást”. Ami szerintem 
még napjainkban is tart, s mi laikusok nem 
igazán tudjuk követni. Viszont kétségtelen, 
hogy izgalmas egy-két momentuma ennek 
a „csatározásnak” a nem nyelvész, kívülálló 
számára is. Mint ahogy érdekes volt, még ha 
csak egy-két előadást is meghallgatni a Déry-
nében megtartott tudományos konferencián, 
november 16-án. Az itt felvetődött gondola-
taimról szólnék a következő számban, és egy 
kun tájszóról, abból a 112-ből, ami előfordult 
Mándoky Kongur munkáiban, de „nincs ada-
tolva és magyarázva.” 

- ács -

HÍREKHÍREK
Adventi 

gyertyagyújtás

A Nagykunságért Civil Fó-
rum Egyesület és a Déryné Kultu-
rális Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár nevében szeretettel várjuk 
Önt és kedves családját ADVEN-
TI GYERTYAGYÚJTÁS progra-
munkra.

Helyszín: Karcag, Kossuth tér - 
sétáló utca

Időpont: 2012. december 2. (va-
sárnap) 15 óra

Az ünnepi műsor után a főté-
ri adventi koszorún az első gyer-
tyát Dobos László polgármester úr 
gyújtja meg.

Kérjük, mindenki hozzon magá-
val egy szál gyertyát, és adjuk körbe 
a szeretet lángját! 

Iskolanyitogató 
a kiskulcsosi iskolában

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskolai Köz-

pont Kiskulcsosi Tagiskolája Iskola-
nyitogató címmel, több alkalommal 
foglakozásra hívja és várja a nagy-
csoportos óvodásokat. Célunk, hogy 
megismerjék az iskolát kívül-belül, a 
leendő tanító néniket és a helyi ha-
gyományokat. Tájékoztató meg-
beszélést tartunk: 2012. december 
3-án (hétfőn) 17 órakor, melyre sze-
retettel várjuk az érdeklődő szülőket 
az iskola 2.a termébe. Érdeklődni: 
59/503-126-os telefonszámon lehet.

Karácsonyi vásár

A Református Nőszövetség min-
denkit szeretettel hív és vár a már 
hagyománnyá vált karácsonyi vásá-
rára.

A vásár helye: Karcag, Varró u. 
1-3. (Volt Tanyasi Kollégium).

A vásár időpontja: 2012. decem-
ber 3-6-ig, (hétfőtől csütörtökig) 
9-16 óráig.

Ruhát, játékot (tiszta, ép állapot-
ban) és minden egyéb olyan tárgyat 
szívesen fogadunk adományként, 
amelyekre önnek már nincs szüksé-
ge, és jó szívvel felajánlja a vásárra. 

Az adományokat 2012. decem-
ber 3-án hétfőn és 4-én kedden 9-16 
óráig fogadjuk a vásár helyszínén.

A vásárból összegyűlt összeget az 
idősek, egyedülállók és rászorultak 
karácsonyi szeretet csomagjára for-
dítjuk. 

Köszönjük adományát!
Református Nőszövetség 

elnöksége

Az elméleti oktatás mel-
lett – hallottuk a tájékoztató-
ból – a gyakorlati oktatásra 
és terepgyakorlatra is sor ke-
rül. Az egészségügyi szakkö-
zépiskolai osztály az ebbe az 
irányba elkötelezett tanulók-
nak ajánlható, és az érettségi 
vizsga mellett a leendő kilen-
cedikesek egy szakmai vizs-
gát is lehetnek, ami azt jelen-
ti, hogy az érettségi után há-
rom lehetőség kínálkozik: 1. 
segédápolóként elhelyezked-
hetnek a kórházakban, 2. az 
iskola biztosítja az érettségire 
épülő szakképző évfolyamon 
való továbbtanulást, ami álta-
lános ápolói vagy csecsemő-
gondozói szakképesítést biz-
tosít, vagy 3. a felsőoktatásban 
folytatják a tanulmányaikat. A 
karcagi református gimnázi-
um a négy első osztályba 120-
150 tanulót vár.

A Szentannai Sámuel Gim-
názium és Szakközépiskola a 
szakközépiskolai képesítések 
között a mezőgazdasági gé-
pész, a környezetvédelem, az 
informatika és az újraindítan-
dó mezőgazdasági szakra hív-
ták fel a figyelmet. (Közgaz-

dasági képzést most nem in-
dítanak, ennek a helyét veszi 
át a mezőgazdaság.) A gimná-
ziumban népszerű a belügyi-
rendészeti képzés, de emelt 
szintű német és emelt szin-
tű angol nyelvi képzést vá-
laszthatnak a kilencedikesek. 
(Vannak persze a felsoroltak-
ra „ráépülő”, érettségi után 
igénybe vehető technikuskép-
zések is!) A Szentannai két 
szakközépiskolai és két gimis 
osztályt tervez indítani, ami 
130-140 főnyi elsőst feltételez.

A Varró István Szakképző 
és Szakközépiskola a követ-
kező (2013/14-es) tanévtől át 
fog állni az új típusú, duális 
szakképzésre. Minden szak-
mában hároméves képzést in-
dítanak és három osztályba, 
ezen belül eladó, gép forgá-
csoló, épület- és szerkezetla-
katos, festő-mázoló-tapétázó, 
női szabó, és ács-állványo-
zó szakmákba várják a tanu-
lókat. (Ezek közül a gépi for-
gácsoló, a szerkezetlakatos és 
az ács-állványozó hiányszak-
mák, ami azt jelenti, hogy az 
ezekre jelentkező tanulók ta-
nulmányi ösztöndíjat kap-
nak.) Ezeken kívül még egy 
osztály van: új típusú szakkö-

zépiskolai képzést indítanak, 
ahol a tanulóknak már szak-
mai tárgyból is érettségi vizs-
gát kell tenniük. Ez a kereske-
delem-marketing és a gépé-
szet szakmacsoportokat érin-
ti. A Varró a négy osztályba 
mintegy 100 elsőst kíván fel-
venni.

Azt is a börzei beszélgeté-
seken hallottam, hogy az idén 
a városban kb. 130 nyolca-
dikos ballag, tehát igen nagy 
súly esik majd a vidéki tanu-
lókra, azaz a kollégiumokra. S 
mivel a gyereklétszám tovább 
fogy, egyre élesedő beiskolá-
zási harc várható.

A karcagi börzére szerve-
zetten érkeztek az iskolák 
végzősei, és nemcsak hely-
ből, hanem Berekfürdőből, 
Kunmadarasról, Bucsáról és 
Tomajmonostoráról is ide jöt-
tek tájékozódni.

A börzét – tanári kezdemé-
nyezésre – tovább fejleszti a 
Kulturális Központ. Igény mu-
tatkozott ugyanis a felsőokta-
tási-pályaválasztási bemuta-
tóra, januárban tehát felsőok-
tatási börze is lesz majd. Sike-
re előre borítékolható, hiszen 
ilyen még nem volt.

Elek György

Iskolavásár 2012.

Lakossági
fórum

Rózsa Sándor jegyző volt 
a vendége a 8. számú kerü-
let november 26-án délután 
a Kádas György Általános 
Iskolában rendezett lakos-
sági fórumának. A fórum 
témája 2013. január 1-jétől 
működő járások kialakítá-
sa és munkája volt. Pánti Il-
dikó önkormányzati képvi-
selő pedig a kerület jelenle-
gi eseményeiről tartott tájé-
koztatót.

Sok száz látogatót von-
zott a november 24-én meg-
rendezett Első Nagykunsá-
gi Töpörtyű és Pörc Ropo-
gó. A kunsági gasztronómiai 
szokásokat és a hagyományos 
ételeket bemutató találko-
zón tizenötféle étel sült és 
főtt a sült malactól a ludas-
kásáig, a vörösboros bikahe-
rétől a birkapörköltig vagy a 
lacsuháskásáig, a főzők mel-
lé kipakolt standokon pedig 
más élelmiszereket (kolbászt, 
szalámit, mézet, süteménye-
ket etc.) is kínáltak.

Berekfürdőn, a fürdő előtti 
parkolóban megrendezett al-
kalomra igen sok helybéli ki-

látogatott és a tömeg csak a 
délután vége felé kezdett rit-
kulni – mert remek ételek 
voltak itt, és a hangulat is ki-

válóra sikerült. Szervezés-
ből, főzésből és rendezésből 
sokcsillagosra minősíthető a 
fesztivál. Várjuk a folytatást!

Sikeres fesztivál

Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Mivel a parlamenti ellenzék 
szerint vége van a világnak, a 
demokráciának, a szabad vá-
lasztásoknak, akkor beszél-
jünk kicsit erről. Hétfőn este a 
magyar országgyűlés döntött 
az új választási eljárásról szó-
ló törvényről, ettől állt feje te-
tejére a világ. Mi is van ebben 
a rémséges törvényben?

Már korábban döntöttünk 
arról, hogy 2014-től az Ország-
gyűlés létszáma a mostani 386-
ról 199 főre csökken, valamint 
teljes összeférhetetlenség vo-
natkozik majd a parlamenti 
képviselőkre, például nem le-
het valaki egyszerre képviselő 
és polgármester. Ennek meg-
felelően szükség volt a válasz-
tókerületek újraszabályozásá-
ra. 176 körzet helyett csak 106 
lesz. Ezt szükségessé tette az 
is, hogy az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette a választóke-
rületek korábbi beosztását. Az 
eddigi aránytalan, a választó-
jog egyenlőségét alkotmány-
ellenesen sértő állapot helyére 
egy kifejezetten alkotmányos, 
a választójog egyenlőségét biz-
tosító rendszer született.

A regisztráció bevezetése 
elkerülhetetlen lett, ha nem 

akarunk különbséget tenni a 
választópolgárok között la-
kóhelyük, illetve nemzetiség-
hez tartozásuk alapján. A ket-
tős állampolgárság miatt kül-
földön élő állampolgárok is 
szavazhatnak, továbbá több 
százezer honfitársunk dolgo-
zik külföldön, akik regiszt-
ráció nélkül nem tudnának 
szavazni. Azt hogy ki német, 
horvát, vagy szerb nemzetisé-
gű, regisztráció nélkül hogyan 
döntenénk el? Nevetséges vád 
tehát a feliratkozást antide-
mokratikusnak vagy a jogál-
lamiságot sértőnek bélyegez-
ni. Ez azokra az országokra 
nézve is sértő, ahol évtizedek 
óta önkéntes névjegyzékbe vé-
telhez kötik a választójog gya-
korlását. Az Egyesült Államok 
(USA) nem demokratikus?

Az új rendszer összességé-
ben kevesebb aktivitást vár 
el az állampolgároktól, mint 
a korábbi, hiszen a választás 
egyfordulós lesz, és megszű-
nik a kopogtatócédula. A név-
jegyzékbe vétel önkéntes lesz. 
A választásokat megelőző ti-
zenötödik napig lesz lehetőség 
a feliratkozásra, és aki regiszt-
rál, az a következő négyéves 

időszak összes választásán 
részt vehet. Aki az országgyű-
lési választások előtt nem re-
gisztrál, de azt követően más 
választáson részt kíván ven-
ni, az a választások másnap-
jától kezdve a soron követke-
ző választást megelőző tizen-
ötödik napig teheti azt meg. 
A regisztrációra nyolc hónap-
juk lesz az állampolgároknak, 
és arra az internetes ügyfélka-
pun is lehetőség lesz. 

A jelölőszervezetek közöt-
ti esélyegyenlőséget garan-
tálja, hogy nem lehet a keres-
kedelmi médiában választá-
si hirdetést vásárolni, hiszen 
ott jóval drágábbak a hirde-
tések. A közszolgálati médiá-
ban valamennyi politikai erő-
nek lehetősége van hirdet-
nie azonos feltételekkel. In-
ternetes hírportálokon is lehet 
kampányolni. A regisztrációra 
buzdító reklámok mindenhol 
megjelenhetnek majd.

Egész biztosan az Alkot-
mánybíróság elé kerül majd a 
törvény. Ott aztán majd meg-
mondják, alkotmányos-e, 
vagy sem. Már nem kell sokat 
aludni addig.

Varga Mihály

Kinek hiányzik a kopogtatócédula?

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

December 1-2. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
December 8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Pályázat
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 

kollégiumi nevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium (5300 Karcag, Szentannai 
Sámuel u. 18. szám.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Kollégiumi ne-
velői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetemi végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Természettudomá-

nyi vagy társadalomtudományi egyetemi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Végzettséget igazoló okirat másolata; részletes szakmai 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok 
elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gyö-

keres Sándor nyújt, a 06-59/312-744-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-

nyünknek, vagy elektronikusan: Gyökeres Sándor részére: 
sztannai@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 21.
A pályázat közzétételének időpontja a Kormányzati Sze-

mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ in-
ternetes oldalán: 2012. november 28.

Meghívó
A Györffy István Nagykun Múzeum és a Rónaőrző Termé-
szetvédelmi Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját 

2012. december 4-én, kedden 17:00 órától tartandó
Csillagoségbolt-park a Hortobágyon 

című ingyenes előadásra,
és derült ég esetén távcsöves bemutatóra 
a Györffy István Nagykun Múzeumban 

(Karcag, Kálvin u.4).
Hortobágy 2011 óta a Nemzetközi Csillagoségbolt-park 

címet is viseli, köszönhetően annak, hogy nemzeti parkunk 
felett az éjszakai égbolt is jobbára háborítatlan és természe-
tes. Ez a rendkívül gazdag élővilág védelme mellett lehető-
séget ad a természetes, fényszennyezés mentes éjszakai ég-
bolt csodáinak megismerésére is. 

A program a Györffy István Nagykun Múzeum, a Róna-
őrző Természetvédelmi Egyesület és a Hortobágyi Nemzeti 
Park együttműködésével valósul meg.

A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 
Programja támogatásával valósul meg.

akik mellé a nagy forgalom 
miatt az idén már egy-egy ak-
tivista segítőt is munkába ál-
lítottak. Jellemző a tervek be-
tartására a beszámoló 
azon kitétele, hogy leg-
feljebb rossz idő (hófú-
vás-hideg) esetén, ami-
kor egyébként is ne-
hezebb a közlekedés – 
maradhat el egy-egy 
ügyelet. A „hóvégi zá-
rás” ez esetben a hó-
napok utolsó péntekén 
rendezett – vacsorával 
egybekötött – igen né-
pes megbeszéléseket je-
lent. Ezeken határoznak a ren-
dezvények felől, amelyek kö-
zül az anyák napi, és az apák 
napi megemlékezéseket emel-
nénk most ki, nem feledve a 
nyári (július 28-i) évfordulós 
ünnepségeket sem, amelyen a 
karcagi tagok mellett számos 
testvér-egyesület képviselőit is 
vendégül látták.

Mozgáskorlátozott tagság-
ról van szó, a közösen szer-
vezett évi három kirándulás-
nak tehát igen nagy az értéke 
és a népszerűsége. 2012-ben 

Tiszafüredre, Jászberénybe és 
Túrkevére kirándultak. „Ren-
dezvényeink nagyobb részét a 
résztvevők fizetik” - kommen-
tálta a kirándulások sikerét az 
elnök - „mivel anyagi lehető-

ségeink minden évben sze-
rényebbek. Valami nagy re-
ményeket a jövőben sem táp-
lálhatunk...” A csoport éves 
bevételei a tagdíjakból, az ön-
kormányzat támogatásából 
származnak, amit az idén na-
gyon hasznosan egészített ki a 
helyi Fidesz adománya.

Segítségnyújtásként cipő 
és egyéb segédeszköz-felírá-
si lehetőséget biztosítottak. Ez 
esetekben az orvos a helyszí-
nen írta fel a gyógycipőt, já-
rókeretet, Vollátort stb. Töb-

ben kérték EL-GO felírását is. 
A segédeszközökkel kapcsola-
tos feladatokat a jövőben is a 
megszokott rend szerint foly-
tatják.

„Eredményeink – zár-
ta a beszámolót Szeke-
res György – a vezető-
ségi tagok átlagon felüli 
munkája mellett, jelen-
tősen köszönhető an-
nak az 50-60 lelkes se-
gítőtársnak, akik fá-
radságot nem sajnálva 
rendszeresen, önzetle-
nül segítik munkán-
kat.”

Az önkormányzat ne-
vében Karcagi Nagy 

Zoltán képviselő gratulált az 
eredményes esztendei munká-
hoz, és röviden vázolta, hogy 
az önkormányzat minden 
esetben igyekszik figyelembe 
venni a mozgáskorlátozottak 
kéréseit. Dr. Urbán-Szabó Bé-
la, a megyei egyesület elnöke 
a törvényi változásokkal mó-
dosult lehetőségekről adott tá-
jékoztatást. A hivatalos napi-
rendek után ünnepi ebéd és 
szórakoztató műsor zárta a 
közgyűlést.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Évzáró közgyűlés
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Ebben az évben ünnepel-
te a város a karcagi Városhá-
za megépítésének 100. évfor-
dulóját, melynek tiszteletére 
emléktábla is készült (látha-
tó az aulában a bejáratnál), s 
egy szép kiadvány is megjelent 
a Karcagi Nagykun Városvé-
dő Egyesület felkérésére Pin-
tér Zoltán Árpád összeállítá-
sában, kutatásainak eredmé-
nyeképpen.

Pintér Zoltán, a Karcagi 
Nagykun Gimnázium törté-
nelem-földrajz szakos tanára 
gazdag irodalom felhasználá-
sával készítette el a centenári-
umi munkát, amelynek össze-
foglalója elhangzott a Kunha-
lom Polgári Körben november 
19-én. Kivetített dokumen-
tumok segítségével először a 
XIX. század végének törté-
nelmi vonatkozásait vázolta 
fel az előadó, amikor az Oszt-
rák-Magyar Monarchia ked-
vező gazdasági-kulturális hát-
teret jelentett az építkezéshez, 
amihez később Tisza Kálmán 
közigazgatási átszervezése is 
hozzájárult. A kornak megfe-
lelően eklektikus és szecesszi-
ós stílusok ötvözése jellemez-
te az akkori épületeket. Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegye 
fejlett agrárfeldolgozó-profil-
lal rendelkezett, s a XX. szá-
zad elejét Karcagon Dr. Szen-
tesi Tóth Kálmán polgármes-
ter városfejlesztési programja 
fémjelzi.

Az 1885-ig használt legré-
gibb karcagi városház, amely 
a mostani Kossuth-szobor 
környékén álló 14 szobás, 
földszintes épület volt, akkor-
ra már szűknek bizonyult. Bő-

vítésének ügye évekig húzó-
dott az ellenzék ellenkezé-
se miatt, így 1906-ban újabb 
tervvel állt elő a városveze-
tés: új városházát kell építeni! 
1909 márciusában rendes köz-
gyűlés határozta meg az új vá-
rosházépület iránt támasztott 
igényeket, s a pályamunkákat 
július elejéig le kellett adni. A 
pályázati kiírás többek közt 
meghatározta, hogy kizáró-
lag magyar honos építész ve-
het részt rajta, s hogy az épü-
let 64 helyiséget tartalmaz-
zon. Előbb a Bárány-szálló he-
lyén akarták felépíteni, de ezt 
a képviselők egy része ellenez-
te. Végül úgy döntöttek, hogy 
a Nagykun Kerületi Székház 
helyén legyen a „komoly kül-
sejű” új városháza épülete. A 
kiírásnak megfelelő 1. helye-
zett pályaterv Vida Arthur 
budapesti építész munká-
ja lett, s jutalma 1200 koro-
na volt. Így 1910-ben Kása Jó-
zsef építőmester vezetésével 
hozzáláthattak az építkezés-
hez, s 363 ezer koronás költ-
séggel 1912. szeptember 22-
ére el is készült az új karcagi 
Városháza, amelyet a díszköz-
gyűlés megelégedéssel nyug-
tázott. Több évnyi csatározás 
után máig meghatározóvá vált 
a Szentesi Tóth polgármester 
működésének csúcsát jelentő 
épület, amely immár 100 éve 
áll és szolgálja városunkat.

A Kunhalom Polgári Kör 
évzáró összejövetelére decem-
ber 10-én fél hattól kerül sor a 
Déryné Kulturális Központ el-
ső emeleti klubtermében.

V. Gy.

Százéves a Városháza

Köszönet
A Gyermeképség Alapítvány köszönetet mond mind-

azoknak, akik a IV. GYENKA – Kórházi Gyermek-egész-
ségügyi Napok megrendezését jelenlétükkel, adomá-
nyukkal, munkájukkal segítették: Varga Mihály minisz-
ter – fővédnök, dr. Fazekas Sándor miniszter, Kovács Szil-
via alpolgármester, dr. Nagy Mihály főigazgató, a Kátai 
MediSong kórus, kórházunk dietetikai csoportja, Gyer-
mekosztály, Újszülött részleg dolgozói, Lukács Edit szo-
ciális munkás, Gyöngy Imre informatikus, Bokorné Bé-
res Piroska, Karsainé Molnár Mónika, Balogh Security Bt., 
Perge Erzsébet gyógyszertári asszisztens. Fő támogatóink: 
rinoceros Grafikai Stúdió, Essen Kft. Támogatóink: Kar-
cagi Szuperinfó, Karcagi Hírmondó, Karcag TV, Mediátor 
TV, Biopatika, Mészáros Bt., Nimród Biobolt, Tyukodi 
László fafaragó és Tyukodi Lászlóné csuhéfonó – népi ipar-
művészek, Szabó Mihály fazekasmester, Nestlé Hungária 
Kft., Vöröskereszt Karcagi Szervezete. Köszönjük előadó-
inknak az értékes előadásaikat, melyet önkéntes céllal telje-
sítettek, a karcagi kórház vezetőségének a háttér biztosításá-
ért, és nem utolsó sorban kedves hallgatóinknak – gyerme-
keknek, felnőtteknek egyaránt -, akik érdeklődéssel figyel-
tek, interaktív módon vettek részt a programon.

Dr. Aradi Erzsébet
kuratóriumi elnök

A felújított részleget no-
vember 26-án délelőtt dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, Varga Mihály tár-
ca nélküli miniszter, Török 
Krisztina, a GYEMSZI veze-
tője, Szócska Miklós egészség-
ügyért felelős államtitkár, va-
lamint Dobos László polgár-
mester jelenlétében ünnepé-
lyesen avatták fel. Az átadás 
alkalmából a felszólalók ki-
emelték a munkálatok intéz-
ménytörténeti jelentőségét, 
ám figyelmeztettek arra az 
időszakra is, amikor – például 
az 1999-2003 között végrehaj-
tott első felújítási ütemet köve-
tően – a kórház nagyon is bi-
zonytalan jövő elé nézett.

„Többen vagyunk itt vala-
mikori vagy jelenlegi képvise-
lő-testületi tagok, városi veze-

tők, Varga miniszter úr, akik-
kel annak idején kemény küz-
delmet folytattunk a kórház 
létéért – emlékezett dr. Faze-
kas Sándor, a város egykori 
polgármestere. - Hogy ez mit 
jelentett? Az előző két ciklus 
szocialista kormányzata alatt 
legalább két vagy három el-
vetélt egészségügyi reform fel-
tételei mellett kellett helyt áll-
ni, és ahonnan kiindultunk, 
az egy olyan 2012 utáni álla-
pot volt, ahol a karcagi kórház 
nem szerepelt a térképen sem. 
Egy olyan intézmény, amely-
re a betegellátás szempontjából 
szüksége van a jövő Magyaror-
szágának. Ez volt az abszolút 
zéró, innen kellett elérni, hogy 
folytatódjon a rekonstrukció, 
hogy a kórház megkapja a tá-
mogatásokat...”

Varga Mihály, mint a térség 
országgyűlési képviselője sze-

rint mindez nem következett 
volna el, „ha a karcagi város-
vezetés és mindenki, aki Kar-
cagért dolgozik, nem lett vol-
na eltökélt abban, hogy ez a 
megújulás bekövetkezzen. Hi-
szen tudjuk jól: egy ország, 
egy központi állam, egy köz-
ponti vezetés mindig azokhoz 
a programokhoz tud kapcso-
lódni, amit helyben indítanak 
el, vagy helyben kezdeményez-
nek. Örömteli volt, hogy az el-
múlt években a karcagiak és a 
Karcag környékiek ragaszko-
dása a kórházhoz változatlan 
maradt.”

A nemzetiszínű szalag át-
vágásával pont került a Kátai 
Program, a rekonstrukció 3. 
üteme végére, de amint már 
írtuk a munka a pszichiátria 
épületének felújításával rövi-
desen folytatódik.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Befejeződött a korszerűsítés 3. üteme

A konferencián dr. Szabó 
Erika területi közigazgatás-
ért és választásokért felelős 
államtitkár és dr. Tarnai Ri-
chárd Pest megyei kormány-
megbízott tartottak előadá-
sokat. Elhangzott, hogy a 
járási hivatalok kialakítá-
sának előkészítő munkája 
jóformán már lezárult, el-
készültek az ehhez szüksé-
ges jogszabályok, és meg-
köttettek a polgármesterek-
kel azok a megállapodások, 
amelyek az átadott ingatla-
nokról, eszközökről és az át-
vett munkaerőről (köztiszt-
viselők) szólnak.

A közeljövőben a megyei 
kormányhivatalok keretén 
belül 175 járási hivatal fog 

felállni, a fővárosban pedig 
23 kerületi hivatal fog létre-
jönni. A járási rendszer lét-
rejöttével, szeretnék kiépíteni 
a kormányablakok egész or-
szágra kiterjedő rendszerét. 
Ez azt jelenti, hogy a lakos-
ság az összes állami hatósá-
gi ügyet egy helyen intézheti, 
nem lesznek arra kényszerít-
ve, hogy különböző közigaz-
gatási szerveknél kilincselje-
nek. A végső cél tehát az egy-
ablakos ügyintézés. Ahogy 
Szabó Erika fogalmazott 
„egyetlen dolgot kell tudni: hol 
van a lakóhelyemhez legköze-
lebbi kormányablak”.

Kormányablakok egyelő-
re a megyeszékhelyeken és 
a megyei jogú városokban 
működnek, azonban a jö-
vő év végéig minden járási 

székhelyen és minden olyan 
városban működni fognak, 
ahol van okmányiroda. Az 
kisebb településeken, ahol 
nem lesz kormányablak ki-
rendeltségek jönnek lét-
re, vagy pedig úgynevezett 
ügysegéd veszi fel a lakosság 
különböző ügyeit, kérelmeit.

2013. január 1-jén tehát 
elindulnak a járási hivata-
lok, és a kormányablakok 
rendszere is folyamatosan 
kiépül. 

J á s z -Na g y k u n- S z o l nok 
megyében nyolc járás ke-
rül kialakításra, amelyeknek 
a székhelyei a következők: 
Karcag, Tiszafüred, Kunhe-
gyes, Jászapáti, Jászberény, 
Szolnok, Törökszentmiklós, 
Mezőtúr.

-dh-   

Folytatás az 1. oldalról

Területi közigazgatási reform – 
járások, kormányablakok

A napokban megkezdődött 
az Ipari Park területére ter-
vezett elektronikai hulla-
dékhasznosító üzem kivite-
lezésének előkészítése. Var-
ga Nándor, az Ipari Park Kft. 
ügyvezetője tájékoztatása 
szerint jelenleg a 629 méter 
hosszúságú feltáróút, vala-
mint az üzem működéséhez 
szükséges közművek (járda, 
elektromos hálózat, víz- és 
szennyvízvezeték stb.) épí-
tése folyik. Az üzemcsarnok 
építését januárban tervezik 
megkezdeni. Az infrastruk-
túra generál kivitelezője és 
műszaki ellenőre karcagi vál-
lalkozás lett.

Ipari park
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A karácsonyi ünnepkör el-
engedhetetlen része a gyertya-
gyújtással egybekötött négy 
adventi vasárnap.

Minden egyes gyertya meg-
gyújtásával közelebb kerülünk 
a karácsonyhoz.

Az idén egy természetes 
alapanyagokból készült ko-
szorút alkottam. Mégis kis-
sé rendhagyó, mert egyesével 
cserepekbe állítottam a gyer-
tyákat és körbetűztem zöldek-

kel, termésekkel. A szalmaala-
pot bevontam kenderszalag-
gal, erre ragasztottam a mini 
kaspókat, végül néhány illat-

tal (fahéj, csillagánizs, leven-
dula) tettem teljessé a kompo-
zíciót.

Ezek az adventi koszorúk 
bensőséges hangulatot vará-
zsolnak a szobába és fokoz-
zák az ünnepi készülődés iz-
galmát!

Nyíriné Kátai Katalin

A Hortobágyi Nemzeti 
Park széléről szerettük vol-
na a darvak életét megfigyel-
ni, mint már korábban tet-
tük. Kirándulásunk előtti na-
pon az utolsó csapat is to-
vább állt, de lelkes diákjaink 
és kísérőik csak elbuszoztak 
Nagyiván határába. Megér-
te, hisz egy csodás természet-
ismeret órán vehettünk részt 
Hoffmann Károly természet-
védelmi őrkerület-vezető jó-
voltából. Megtudtuk, hogy 
az itt átvonuló darvak főként 
Oroszországból jönnek, más-
fél-két hónap után repülnek 
tovább Etiópia, Szudán terü-
letére. Napközben táplálkoz-
nak, majd a hortobágyi vizes, 
mocsaras területekre húzód-
nak vissza éjszakázni. Hallot-
tunk arról, hogyan számol-
ják meg őket a szakemberek. 
Egy évben nyolcvanezer ma-

dár pihent a Nemzeti Park te-
rületén, ez volt a legtöbb ed-
dig. Most a sáros úton a láb-
nyomukat figyelhettünk meg, 
de láttunk fiatal rétisast, ké-
kes rétihéját, dolmányos var-
jút, egerészölyvet, vörös vér-
csét, rucát, ötvenfős nyá-
ri lúd csapatot. Távcsövekkel 
kémleltük a határt, követtük 
pl. a mezei nyúl mozgását. A 
kis csatornában nemrég még 
víz volt, most tavikagylót ta-
láltunk benne, róka, őz, vad-
disznó lábnyomot azonosítot-
tunk a pocsolyában.

Rácsodálkoztunk, meny-
nyi lúdféle szokott megfor-
dulni ezen a vidéken, pl. 
vörösnyakú-, apáca-, indiai-, 
nyári lúd, kis lilik, nagy lilik.

Megemlékeztünk arról, 
hogy az egerészölyv a 2012-es 
év madara hazánkban. A kék 
vércse az egyetlen telepekben 

költő madarunk. Mi a kü-
lönbség a fiatal és az idős ré-
tisas között? Mikor költenek? 
Melyik madárnak milyen a 

farktollazata? És hasonló ér-
dekességekről hallottunk.

Vezetőnk lenyűgözött ben-

nünket a növényvilágban va-
ló jártasságával is. A bemu-
tatott növények között volt 
rekettyefűz, keskenyleve-
lű gyékény, nád, büdös zsá-
zsa, pásztortáska, szerbtövis. 
A nálunk kutyakapornak ne-

vezett növényt népiesen eb-
székfűnek, büdöskamillának 
nevezik, más vidékeken Ka-

tóka, vagy vadszikfű néven 
ismerik. Vezetőnk részt vett 
egy gyűjtőmunkában, közben 
tanulta meg a népies neveket. 
Ezekről bővebben lehet ol-
vasni „A Hortobágy pásztor-
szemmel” című  könyvben.

Mielőtt hazaindultunk vol-
na, túravezetőnk még felhív-
ta a figyelmünket a hatósá-
gi táblára, mely a Hortobá-
gyi Nemzeti Park határát jel-
zi, ahová felügyelet, engedély 
nélkül nem célszerű belépni.

A Kováts-Tehetségpont biz-
tosította programon sokat ta-
nult a 14 diák – főként bioló-
gia körösök – és a négy kísé-
rő. Köszönet Újfalusi Sándor-
nak és Hoffmann Károlynak, 
a Hortobágyi Nemzeti Park 
munkatársainak, valamint az 
utaztatásért ifj. Hubai Imré-
nek és Lévai Kálmánnak.

Lévainé Kovács Róza
a Kováts-Tehetségpont

szakmai vezetője

Iskolánk diákjainak ebben a 
tanévben is lehetőségük nyílt, 
hogy a Leonardo da Vinci Mo-
bilitási Pályázat keretén belül 
eljuthassanak külföldi szakmai 
gyakorlatra.

Hat utolsó éves tanuló: két 
kereskedő lány, valamint négy 
gépi forgácsoló tanuló, tölthe-
tett négy hetet Németország 
nyugati részén, Paderborn vá-
rosában. Egy érettségizett ta-
nuló, pedig 12 hetes szakmai 
gyakorlatot nyert, az ő gya-
korlata december kö-
zepéig tart. Az utazást 
sok előkészület előz-
te meg. A végzős tanu-
lók közül az osztályfő-
nökök, a szaktanárok 
és a vezetőség javasla-
tára kiválasztottuk a 
tanulókat. Szeptember 
elején, Szentendrén a 
Wexedu Alapítvány-
nál három napos fel-
készítő tréningen ve-
hettünk részt, ahol a 
tanulók ország isme-
reti és nyelvi képzésen 
vehettek részt. Nagyon 
jól éreztük magunkat 
és a csapat már ott ösz-
sze is kovácsolódott. 

Szeptember 24-én 
elérkezett az indu-
lás időpontja. Az első 
hét a város nevezetes-
ségeinek, kultúrájának megis-
merésével és nyelvi felkészítés-
sel telt. Paderborn 140 ezer la-
kosú, nagyon hangulatos vá-
ros, melyben a tradicionális és 
a modern egyaránt megtalál-
ható. 

Második héten elkezdődtek 
a szakmai gyakorlatok. Az ot-

tani Bildung & Handwerk Ala-
pítvány munkatársainak segít-
ségével mindenki megtudta, 
hol fog dolgozni, megmutatták 
az útvonalat és lezajlottak a be-
mutatkozó találkozások. Mind 
a hét tanuló más-más gyakor-
lati helyen dolgozott. Nagy 
szükség volt az önállóságukra, 
hiszen meg kellett tanulniuk, 
hogy juthatnak el tömegközle-
kedéssel a gyakorlatai helyre és 
némelyik cég a városon kívül, 
más településen volt. 

A lányok nagy szupermar-
ketekben dolgoztak, a fiúk pe-
dig olyan cégeknél voltak el-
helyezve, ahol esztergálással 
is foglalkoznak. Érettségizett 
tanulónk a Multicult Ifjúsági 
Központban dolgozik, ahol le-
hetősége nyílik arra, hogy sok 
fiatallal megismerkedhessen 

és a nyelvet aktívan gyakorol-
hassa.

Mindenhol rendkívül kedve-
sen és szeretetteljesen fogadtak 
bennünket, amiben csak lehe-
tett segítették a tanulókat. A 
németországi gyárakban min-
denhol jól szervezettség, mo-
dern felszereltség, rend és tisz-
taság volt a jellemző, mely na-
gyon tetszett tanulóinknak. 

Lehetőségünk nyílt szabad-
időnkben és hétvégenként ki-
rándulni és kellemes szabad-

idős programokon 
részt venni. Az ottani 
segítőinktől kaptunk 
javaslatokat a szabad-
idő hasznos eltöltésé-
re. Megismerkedtünk 
a város nevezetessége-
ivel (Városháza, Dóm, 
Schloss Neuhaus, 
P a d e r q u e l l e n ) , 
minigolfoztunk, jég-
korcsolyáztunk és 
bowlingoztunk. Min-
den programot na-
gyon élveztek a tanu-
lók, a bowlingozást 
többször is kipróbál-
tuk, sok kellemes órát 
töltöttünk el a Libory 
Galerieban. A tanu-
lók eljuthattak Köln-
be, ahol megtekintet-
ték a csodálatos Köl-
ni Dómot, valamint 

Wolfsburgban, ahol az autó-
gyártás csodáival ismerkedhet-
tek meg. Olyan helyeken jár-
tak, ami gazdagította a szak-
mai ismereteiket, amire nem 
biztos, hogy máskor lehetősé-
gük nyílna. 

Kovács Krisztina
kísérőtanár

Kitárul a világ a szakképzésben

Köszönet
A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagiskolájának Neve-

lőtestülete és Szülői Közössége nevében köszönetet mondunk az Őszi Ala-
pítványi bál megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségért a 
kedves szülőknek, az iskola valamennyi dolgozójának és támogatóinknak: 
Karcag Város Önkormányzata; Pánti Ildikó képviselő; Csányi Sándor kép-
viselő; Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Pántlika 
Ifjúsági Néptánccsoport; Oroszné Millinkhoffer Rita; Kovátsos Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület; Kun Mediátor Utazási Iroda; ESSEN Gyer-
mekétkeztetési Kft.; Mészáros Zsolt és felesége; NagykunVíz- és Csator-
namű Kft.; Qalité 96’ Kft.; Diadém Üzletház; KUNSZÖV Ruházati Kft.; 
Re-Habos Kft. - Csombordi Piroska; Kaláris Néptáncosok és Kézműve-
sek Kellékboltja; Angelika Cukrászda; Karcagi VG Kft.; LUX Villamossági 
Szaküzlet; Szalay Könyvesbolt; Zöldsziget Virágkereskedés; Alexis Ételbár; 
Boleró Turi; Virágstúdió; Csendáné Nagy Rózsa; Mucsi László; Csokainé 
Perlaki Tímea; Mátyus István; Nagy Sándorné (Vida Margit); Nagy Ti-
bor; Szatmári András; Poór László; Vassné Szűcs Edit; Lévainé Kovács Ró-
zsa; Dr. Nyíri Lászlóné; Györffy István Tagiskola; Deák Ferenc; Szatmári 
András;Ta kács József; Id. Bukovszki Lajos; Fülepné Hajdú Mária.

Darulesnek indult

Meghitt fények

Varrós diákok Németországban
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November 17-én „kosár-
szombat” volt a Sportcsarnok-
ban. Délelőtt és koradélután a 
Pingvin-kupa városi kosárlab-
da bajnokság, majd délután - 
estébe nyúlóan - a megyei baj-
nokságban szerepelő férfi csa-
pat dupla fordulós mérkőzése-
in szurkolhattak a kosárlabda 
sportot kedvelők. Az esemény 
szinte egésznap teltház előtt 
zajlott, s a „legapróbbaktól a 
legnagyobbakig” minden kor-
osztály a pályára lépett izgal-
mas, jó hangulatú meccseken.

A felnőtt férfiak az elmúlt 
idényben szervezési problé-
mák miatt nem indultak el, de 
azelőtt egymás után zsinór-
ban nyerték a bajnoki címe-
ket. Az idén viszont elindult 
a csapat, és bemutatkozásként 
dupla fordulóval nyitott rög-
tön. Az első mérkőzésen egy 
újonnan alakult, valamikor 
szebb napokat látott csapat, a 
Szolnoki MÁV SE ellen sze-
rezték meg viszonylag köny-
nyedén a győzelmet A hazai 
közönségnek minden csapat-
tag eredményesen bemutatko-
zott. A második meccsen, ta-
lán a sima győzelem követ-
keztében, lazán kezdett csapa-
tunk a Szolnoki Sportcentrum 
ellenében, akik az első ne-
gyedben meglepték a hurrá-
hajrából még éledező kosara-
sainkat. A második negyed-
ben viszont védekezésben és 
támadásban is felülmúlták a 
tizenéves OLAJ utánpótlást. 
A mérkőzés további részében 
ennek az előnynek a megtar-
tása is elég volt a győzelem ér-
dekében.

Eredmények:
Karcagi SE - Szolnoki 

MÁV SE 89:56 (21:16, 19:17, 
23:9, 26:14)

Karcagi SE: Kiss János (2p.), 
Fábián Péter (8/3p.), Rideg 
László (10p.), Tóth Imre (11p.), 
Vincze Mihály (18/3p.)

Cserék:Hajdú Gábor (3p.), 
Erdei József (7p.), Simon Lász-
ló (22/18p.), Mészáros András 
(2p.), Szabó Dániel (2p.), Sze-
pesi Balázs (2p.), Sólyom Lász-
ló (2p.)

Karcagi SE - Szolnoki 
Sportcentrum 67:56 (13:21, 
23:4, 12:16, 19:15)

Karcagi SE: Kiss János., Fá-
bián Péter (8p.), Rideg László 
(5p.), Tóth Imre (16p.), Vincze 
Mihály (14p.)

Cserék: Hajdú Gábor., Er-
dei József (18p.), Simon László 
(6/6p.), Mészáros András, Sza-
bó Dániel, Szepesi Balázs, Só-
lyom László.

Edző: Kiss János, Fodor 
Csaba

Kováts – Kiskulcsos 23:19 
(11:9)

Gólok: Ferenczi (13), Varga 
T. (2), Majláth (6), Mészáros 
(2) ill. Baráth (11), Regényi (6), 
Fülöp Imi (2).

Még érződött a hétfői siker, 
és a fáradság a gyerekeken, 
ez meg is látszott a játékon. 
Az első (Kováts-Kiskulcsos) 
meccsen fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, de sorra jelent-
keztek a fájdalmak, apróbb sé-
rülések. Le a kalappal mind 
két csapat előtt, mivel a vég-
sőkig küzdöttek. A forgató-
könyv a szokásos. A Kováts: 
Ferenczi   góljaival tartja a lé-
pést. Majláth beállós játé-
ka és Varga Tomi betörésből 
szerzett góljai segítették hoz-
zá a csapatot a győzelemhez. 

A Kiskulcsos sem vallott szé-
gyent, Baráthoz és Regényi-
hez Fülöp Imike csatlakozott, 
mint gólszerző, Tóth Bence 
ügyesen irányította a csapatát.

Györffy - Refi 22:19 (12:8)
A tavalyi két döntős játszotta 

a második mérkőzést. Felpap-
rikázott, kiélezett, „véres”, de 
sportszerű mérkőzést játszott a 
két csapat. Talán Ráczot, Már-
kust,  és Tóth Zolit viselte meg 
jobban a hétfői 2 mérkőzés, és 
rajtuk nagyon látszott a fárad-
ság. A Györffy Nagy Roland le-
hengerlő játékának, közbelö-
vésből szerzett góljainak kö-
szönhetően nyerte meg a mér-
kőzést. Ki kell emelni Székelyt 
a kapuban, aki ott folytatta, 
ahol hétfőn abba hagyta. Na-
gyon fontos megemlíteni, hogy 

Kisari, Keserű és Varga felnőtt 
a feladathoz és az általuk szer-
zett 9 gól elengedhetetlen volt 
a győzelemhez. Mindkét csa-
pat a végsőkig küzdött, de a 
kapusok közti különbség, és a 
hosszabb kispad kiütközött a 
mérkőzésen. Gratulálok mind 
a négy csapatnak, és örülök, 
hogy ezeket a mérkőzéseket is 
olyan komolyan veszik, mint a 
városi csapat mérkőzéseit!!!

Gólok: Nagy (11), Szabol-
csi (1), Keserű (4), Németh (1), 
Varga (3), Kisari (2), ill. Kiss 
(1), Rácz (7), Tóth Z. (9), Már-
kus (2).

1.Györffy (4 pont), 2. 
.Kováts (4. pont), 3. Refi (0 
pont), 4. Kiskulcsos (0 pont).

 Balog Zoltán S.K.E 
edző

Lezajlottak a VI. korcsoport 
fiú kézilabda megyei diákolim-
pia selejtezői és a verseny me-
gyei döntője az igazolt verseny-
zők mezőnyében. A Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium kézilabdá-
sai abszolválták a Karcagon ren-
dezett selejtezőket, majd Mező-
túrra utaztak a megyei döntőre, 
ahol ezüstérmet szereztek. Ez 
azért is kiemelkedő eredmény, 
mert a tavalyi helyezésükhöz ké-
pest egy helyet javítottak, más-
részt a csapatban csupán egyet-
len igazolt játékos van, minden-
ki amatőr kézilabdázó, illetve 
ezzel az eredménnyel országos 
elődöntőbe kerültek, de a tanul-
mányi munka előtérbe helye-
zésével nem kívánunk élni a le-
hetőséggel. E helyett inkább a 
2013. január-márciusi időszak-
ban megrendezésre kerülő ama-
tőr diákolimpiára készülünk ki-
emelten. Gratulálunk a szép 
eredményhez, további jó foly-
tatást kívánunk, szép eredmé-
nyeket. Egyúttal megköszönjük 
a Református Gimnázium és a 
Karcagi Református Egyházköz-
ség támogatását.

Megyei selejtező (Karcag)
Református Karcag - Ványai, 

Túrkeve 27:17 (14:7)
Gulybán Olivér, Székely Dá-

vid (1), Koncz Dávid (2), Tóth 
Barna (2), Vályi-Nagy Norbert 
(8), Kovács Miklós (5), Kozma 
Dániel, Papp Attila, Koncz Ti-
bor (4), Hamar Bence, Tóth Bo-
tond (5), Mag József, Nagy Péter.

Református Karcag - Verse-
ghy, Szolnok 17:14 (8:9)

Gulybán, Székely, Koncz (2), 
Tóth, Vályi (6), Kovács (4), Koz-
ma, Papp, Koncz, Hamar (1), 
Tóth (4), Mag, Nagy.

Megyei döntő (Mezőtúr)
Református Karcag - Székács, 

Törökszentmiklós 35:28 (15:15)
Gulybán, Székely (1), Koncz 

(6), Tóth (5), Vályi (12), Kovács 
(2), Kozma, Papp, Koncz (3), 
Hamar, Tóth (6), Mag, Nagy.

Református Kollégium Me-
zőtúr - Református Karcag 
23:16 (10:6)

Gulybán, Székely (2), Koncz 
(2), Tóth (1), Vályi (7), Kovács 
(1), Kozma, Papp, Koncz, Ha-
mar, Tóth (3), Mag, Nagy.

MAJOR

Harmadik alkalommal népe-
sítette be Karcag központját a 
térképpel szaladgáló 10-14 éve-
sek hada.

A Kováts – Tehetségpont által 
rendezett verseny célja a mozgás 
és a játékos tanulás ötvözése.

A térképen ábrázoltakat be-
azonosítják a versenyzők a va-
lós épületekkel, bokrokkal, kerí-
tésekkel, utakkal,… közben fej-
lődik pl. térlátásuk, képzelőere-
jük.

M é r e t -
arány alkal-
mazásával tá-
volságot kell 
meghatároz-
ni, majd tá-
volságot be-
csülni és fut-
ni. Minél 
gyorsabban. 
Az értékelés-
nél az számít 
e l sősorba n, 
hogy minden ellenőrzőpontot 
a helyes sorrendben érintett-e a 
versenyző, majd a menetidő.

Most viszonylag sokan hi-
báztak: volt, aki a másik kor-
csoport pályája szerinti sor-
rendben haladt, míg mások 
figyelmetlenek voltak és az 
egymáshoz közel lévő ellenőr-
zőpontok közül nem a sajátjuk-
nál bélyegeztek. 

Született néhány igen jó ered-
mény. Természetesen sikeres 
tájfutó válhat azokból is, akik 

most nem remekeltek. A 74 ne-
vezőből tizenhárman megijed-
hettek a kissé hűvös, de szép na-
pos időtől, vagy a délelőtti eső-
től. A tájfutás nem teremsport. 
Az értékelés évfolyamonként és 
nemenként zajlik, így összesen 
8 kategória 24 helyezettje ve-
hette át oklevelét és apró díját 
az eredményhirdetésen, novem-
ber 22-én, a Kováts Mihály Tag-
iskolában.

Az eredménylista és a fotók 
az iskola honlapján láthatók /
www.altisk-karcag.hu/.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni Zentai József sporttárs-
nak és háromfős csapatának 
önzetlen segítségét, akik Pász-
tóról utaztak Karcagra, hogy a 
verseny technikai és személyi 
feltételeit biztosítsák.

A színes térképek nyomtatá-
sa Lévai Kálmán felajánlása. A 
díjakat, okleveleket a Karcagi 
Általános Iskolai Központ és a 

Kováts – Tehetségpont ajánlot-
ta fel.

Köszönet a Kiskulcsosi és a 
Kováts Tagiskola valameny-
nyi kollégájának, aki hozzájá-
rult a verseny sikeres lebonyolí-
tásához.

Lévainé Kovács Róza
szakmai vezető

Kováts -Tehetségpont

Kézilabda városi bajnokság
2. forduló

Kosárlabda

Megyei Bajnokság - 
Felnőtt Férfiak

Refis kézilabda

Ezüstérem a megyei diákolimpiai döntőben

Tájfutó verseny a KÁIK-ban

Figyelem!
2012. december 2-án 

(vasárnap) „kosárvasár-
nap”!

15:00-tól Karcagi SE – 
Szolnoki Olaj I., 17:00-tól 
Karcagi SE – Szolnoki Olaj 
II. Megyei Felnőtt Bajnoki 
mérkőzések lesznek!

Minden érdeklődőt vá-
runk szeretettel!

HAJRÁ KARCAG!
Karcagi SE

Kosárlabda Szakosztálya
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alat-
ti 1874 m²-es portán 1 szoba + 
konyha + spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy ker-
tes házra cserélhető. Tel.: 06/30-
567-3947.
Eladó 2,5 szobás családi ház, teljes 
közművesített, 3 -féle fűtési lehe-
tőséggel, alsóépület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
a Kékvirág utcában 1 és 1,5 szo-
bás, fürdőszobás, cserépkályhás 
komfortos kis házak. 1 szobás 2 M 
Ft, 1,5 szobás 2,5 M Ft. Tel.: 06/20-
367-8885.
Karcagon, a Kertész J. utca 1. sz. 
alatti I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.
Karcagon főtéri III. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes, 56 m²-es, tehermen-
tes lakás eladó. Tel.: 06/30-385-
4300.

Sürgősen eladó Karcagon a vásár-
csarnoknál belső udvari, új építésű 
családi ház. A ház 2005-ben épült, 
2 szobás, 55 m², a terasz 20 m², vala-
mint 18 m²-es faház van a telken. A 
telek 600 m², és további építési le-
hetőség, akár vállalkozásra is alkal-
mas, a nagykapu megnyitásával üz-
letet is nyithat. Fotók megtekinthe-
tők az orzo@5mp.eu oldalon. I.ár: 
13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-8885.
Karcagon 3 éves, 3 szoba + nappa-
lis lakás garázzsal, központban el-
adó. Tel.: 06/30-336-3854.
Sürgősen, alkalmi áron eladó 
Karcagon a vásárcsarnoknál belső 
udvari házrészek. 2 szobás, kony-
hás, fürdőszobás, kis terasszal, saját 
telekrésszel 6,5 M Ft-ért. 1 szobás, 
konyhás, fürdőszobás, teraszos te-
lekrésszel 4,6 M Ft-ért. Csak a bejá-
rat közös, a telek a lakáshoz tartozik. 
A ház igényesen fel van újítva. Fotók 
az orzo@5mp.eu oldalon megte-
kinthetők. Tel.: 06/20-367-8885.
A Táncsics körúton IV. emeleti egy-
szobás lakás eladó. Tel.: 06/70-411-
2602.
Garázs eladó Karcagon, a Kórház 
úti lakótelepen. Tel.: 06/30-272-
9853.
Karcagon 120 m²-es családi ház el-
adó. Kisebb ingatlant becserélek. 
Tel.: 06/30-643-8315.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla családi 
ház sürgősen eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)
Eladó üzlet Karcagon! Sürgősen 
eladó Karcagon a vásárcsarnok-
nál egy 250 m²-es üzlet. Az üzlet 
rendelkezik 2 bejárattal, 1 gazda-
sági bejárattal, saját telekrésszel, 
kirakattal, 5 férőhelyes parkoló-
val. Az üzlet riasztóval felszerelt 
és klimatizált. Jelenleg 2 üzletként 
működik, de lehet egy vagy három 
részre is osztani. Alkalmas: keres-
kedelem, vendéglátás, szolgálta-
tás, egészségügy, iroda stb. tevé-
kenységekre. I.ár: 35 M Ft. Kérésre 
képet küldök. Tel.: 06/20-367-8885.
90 m²-es ház + melléképületek + 
garázs központhoz közel, telje-
sen felújítva eladó. Tel.: 06/30-336-
3854.

Családi ház sürgősen eladó. 84 m²-
es 2,5 szobás, összkomfortos, jó ál-
lapotban lévő. Érd.: Kg., Szamos 
u. 30. Tel.: 06/30-922-8958 vagy 
06/30-248-5624.

Albérlet
Karcagon egyszobás, komfortos, 
konvektoros lakás 1-2 fő (gyermek-
telen házaspár) részére hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 59/313-674.
Kiadó albérlet Karcagon! Kiadó 
egyszobás komfortos igényes 
családi ház a vásárcsarnoknál. 
Azonnal költözhető. A lakás bú-
torozott, felszerelt. Képek megte-
kinthetők az orzo@5mp.eu olda-
lon. 06/20-367-8885.
Becsületes, káros szenvedélyek-
től mentes, egyedüli személyt ke-
resek komfort nélküli albérletbe. 
Tel.: 06/20-230-1202.

Állat
10 db fehér, ivartalanított malac és 
leválasztott anyakoca vágásra el-
adó. Tel.: 59/313-691.
Kiváló tenyészetből fiatal és köl-
tő pár King galambok eladók. Tel.: 
06/30-252-8698.
4 hónapos szobatiszta kiscicának 
és ivartalanított beagle kutyusnak 
szerető gazdit keresek. Tel.: 06/30-
427-0323.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Csökkenő bűnözés, kevesebb bal-
eset. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Nagyon szép állapotban lévő már-
kás leány ruhák 0-2 éves korig el-
adó. Tel.: 06/20-967-4573.

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.: 
06/70-300-9730.
Eladó 1 db 2 tálcás mosogató 
szekrény, 5 polcos TV állvány, 2 
db függöny karnis, 1 db ufo lám-
pa, 1 db vasalódeszka, 1 db kony-
hai asztal 2 székkel. Tel.: 59/314-
094 (délután).
Zsolnai süteményes készlet (há-
rom gráciás) eladó. Tel.: 06/30-
384-0490.
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác (folyékony) 1.800 
Ft, selyemfű 2.000 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-
5073.
Nagyméretű használt cserép el-
adó. Tel.: 59/314-030
Alig használt, kifogástalan állapot-
ban lévő, üzemképes Hajdú mo-
sógép és centrifuga eladó. Tel.: 
59/312-258.
Eladó 600 db egy gombos szalag-
cserép, kis tételben is. U.itt teatűz-
hely, valamint Kemping kerékpár. 
Tel.: 59/311-975.
Kéttálcás mosogató szekrénnyel, 1 
akasztós és 1 polcos szekrény, fo-
telok, masszírozó fotel, nagymé-
retű ajtószárny, ruhaneműk (50-
100 Ft-ért) eladók. Tel.: 06/30-484-
1572.
Seleks akkumulátor 12 V 6 Ah, 
Varta 12 V 6 Ah 40 A, MF 70 kaszá-
ló gép után való utánfutó, 2 db já-
rókeret, 1 db szoba WC, 1 db ke-
rekes szék, 4 db veranda ablak, 2 
db hallókészülék eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 57.
Tölgyfa káposztás kád eredeti fel-
szerelt állapotban eladó. Vétel ese-
tén vágó birkát vagy egyéb álla-
tot beszámítok. Érd.: Kg., Szent L. 
u. 46.
Eladó Optima nagykocsis mecha-
nikus írógép és Union táska varró-
gép. Tel.: 06/30-213-3113.

Vásárolnék normál cserépkály-
hát 20.000 Ft-ig (lebontom). Tel.: 
06/30-963-5073.
Eladó kézi Bioptron láma 6 db 
színterápiával olcsón (42.000 Ft); 
megkímélt állapotban négy ré-
szes középbarna Kolónia szekrény-
sor (45.000 Ft); gázpalack; 1 db 35 
cm-es szobaantennás kis televízió 
(7.000 Ft). Tel.: 06/20-505-3467.
Számítógép asztal, íróasztal, 100 
literes akvárium felszerelve, 20 li-
teres akvárium eladó. Tel.: 06/30-
919-1390.
Szent László u. 28. sz. alól láttam, 
hogy elvitted a biciklimet! Várom, 
hogy hozd vissza, vagy megte-
szem a szükséges lépéseket!

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
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.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
FODR ÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendelke-
zem). Tel.: 06/30-447-3918.
Széchenyi pályázatra alkalmas 
Kft. eladó! A cég 2010-ben ala-
kult, akár 50 milliós hitelhez jut-
hat a Széchenyi Terv kereteiből. 
Székhely, üzlet vásárláshoz is fel-
használható! Tel.: 06/20-367-8885.
Fakivágás, felvágás, hazaszállítás. 
Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
Gyári készítésű háromkerekű in-
dítómotoros moped 30 km/h 
gyorsulásra képesen, jó állapot-
ban eladó. Vétel után a járművet 
jogfüggetlenül azonnal üzemel-
tetni lehet. Vétel esetén vágó ál-
latot beszámíthatunk. Érd.: Kg., 
Szent L. u. 46.
Škoda Favorit kombi jó küllemi és 
műszaki állapotban, téli-nyári gu-
mi garnitúrával, vonóhoroggal el-
adó. Tel.: 06/70-326-7291.

Apróhirdetés

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a barna zsákos („zöld hulladé-
kok”) begyűjtését meghosszabbítjuk, és a 2012. év 49. hetén 
(december 3-7-ig), valamint a 2012. év 51. hetén (decem-
ber 17-21-ig) is külön gyűjtjük, és külön szállítjuk el a bar-
na zsákos „zöld hulladékokat”.

Kérjük Önöket, hogy az összegyűjtött faleveleket ezeken 
a heteken tegyék ki az ingatlanaik elé a hulladékszállítás 
napján!

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.

Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu

www.nkkft.hu
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2012. november 30. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  A Múzeum új tárlata
18.30  Bio-Piac alapkőletétel
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Vendég: Balajti József 
 Téma: NK Kft. munkája Kar-

cagon
 Karcagi Hírek
 - Megemlékezés a Művé-

szeti Iskolában
 - Épül az Ipari Park újabb 

üteme
 - Nyelvi és tárgyi Öröksé-

günk konferencia
 - Járási szerződés aláírása
 Háttér – különkiadás
 Téma: Kórházfejlesztés a 

Nagykunságiak egészségé-
ért

20.20  Nagykun Polgári Kör
 Kik támadják Magyarorszá-

got és miért

2012. december 4. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-

tus istentisztelet

19.30  Karcagi hírek
20.00  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
21.00  Karcag Sport 
 Karcag SE - Martfű LSE me-

gyei I. osztályú bajnoki lab-
darúgó mérkőzés

2012. december 6. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ovi gála I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Vendég: Martonyi János 

külügyminiszter
 Karcagi Hírek
 - Molnár Anna matematika 

verseny
 - Gyermek Egészség Nap
 - Lakossági fórum Pánti Ildi-

kó önk. képviselőnő körze-
tében

 - Agrárfórum
 Háttér 
 Téma: Advent
20.20  A Nagykun Református 

Gimnázium szalagavató ün-
nepsége

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

Szabó Georgina – Nagy 
Norbert József
Kg., Kisújszállási u. 44. 
 Péter Norbert
Fekete Zsuzsanna – 
Laboncz János
Kg., Forint u. 1.  Áron
Takács Gabriella Erzsébet – 
Kovács József
Kg., Füredi u. 55.  Barbara

Halálozás

Endrődi László
 Karcag (1932.)
Nagy Kálmánné (Huszár 

Erzsébet)
 Kakad, Rákóczi u. 26. 

(1928.)
Ökrös Gábor
 Karcag (1923.)
Szabó Imre
 Karcag (1937.)
Szilárd Ferenc
 Kg., Táncsics krt. 44. 

(1911.)

Labdarúgás

Karcag – Martfű 1:0 (0:0)
Karcag: 50 néző. Jv.: Bodac 

T. Segítői: Lejtmann A., Fel-
földi K.

Karcag: Móga, Lázó, A., 
Nagy R. (Szőke R.), Kovács 
Cs., Bukovszki, Szívós G., Er-
dei, Szívós Gy., Szentannai, 
Székely, Orosz

Edző: Orosz István
A hetedik percben Erdei az 

alapvonal közeléből a kapu elé 
passzolt Székelynek, akinek a 
közeli lövése a gólvonal előtt 
álló védőkről kipattant. A ti-
zenötödik percben Nagy R. 
szabadrúgását a martfűi ka-
pus vetődve kiütötte. A hat-
vanötödik percben egy jobb-
ról beívelt vendégszabadrú-
gást Kontos közelről a kapu 
fölé bombázta. A hetvenedik 
percben Orosz jobbról beadott 
Székelynek, aki kb. 10 méter-
ről a bal alsó sarokba lőtt (1:0). 

Jók: Székely, Bukovszki ill. 
Székely, Kun, Farkas Váradi

Orosz István: Az enervált 
játékunk most csak ennyire 
volt elég.

Hovodzák Ferenc: Nagyon 

kevesen vagyunk, de így is 
majdnem sikerült a bravúr.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag Martfű 1:2 (1:1)
Karcag: Oros, Szabó, Szőke 

N., Herczeg, Balogh Cs., Var-
ga T., Kovács L., Bakó, Kabai, 
Hamar, Balogh F.

Cserék: Fábián, Horváth, 
Daróczi, Földi

Edző: Varga László
Góllövők: Varga T. ill. Nagy 

D., Kovács
Varga László: Szoros mér-

kőzésen magunkat vertük 
meg. Gratulálok az ellenfél-
nek.

Alarm-Matic 
Teremlabdarúgó Bajnokság

IV. forduló eredmé-
nyei: Flottok – Refigimi 
1:2, Profix-Bluman – VGT-
Brigád 2:5, Familia – DKV 4:1, 
AgroSprint – Blades-Zsoan 
7:1, Devils – RoliSped 2:4, 
MultiTec – Ökodízel 1:2.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:
2012. 

december 3., 
(hétfő) 
12 óra

November 19-én este egy 
karcagi sörözőben egy férfi elő-
zetes szóváltást követően két 
alkalommal ököllel arcon ütött 
egy másik férfit, aki nyolc na-
pon belül gyógyuló könnyű sé-
rülést szenvedett. Az agresszív 
támadó ellen büntetőeljárás in-
dult.

November 20-án délután 
két karcagi férfi az utcán egy-
mással szóváltásba keveredett, 
mely kapcsán egyik egy gázri-
asztó fegyverből több lövést is 
leadott a másik személy irányá-
ba, mire az elszaladt, de 15-20 
méter megtétele után megállt, 
és szembe fordult támadójával, 
aki elővette a nála lévő kb. 6-7 
cm pengehosszúságú, kinyitott 
állapotban lévő zsebkését és azt 
nagy erővel a férfi felé dobta, 
ami – bár elugrott – el is talál-
ta a kezét és a bal mutató ujját 
elvágta. Ezt követően a táma-
dó elindult hazafelé, de a sérült 
személy követte, majd utolérte 
és dulakodni kezdtek, aminek 
következtében a támadó továb-
bi horzsolásos sérülést okozott 

az arcán. Ismét elváltak egy-
mástól, de a sérült nem hagy-
ta annyiban a dolgot, és követte 
bántalmazóját, akit meg is do-
bott egy kővel, aki erre megfor-
dult és egyet a férfi felé lőtt. A 
lövések során sérülés nem ke-
letkezett. A két férfit a rend-
őrök előállították, az elköve-
tés eszközeit lefoglalták, majd 
mindkét személyt gyanúsított-
ként hallgatták ki. Az ügyben 
bíróság elé állítással van bünte-
tőeljárás folyamatban.

November 25-én hajnalban 
Karcagon egy részeg férfi egy 
lépcsőház ajtaját rugdosta, vi-
selkedésével zaklatta az ott la-
kókat. A rendőrök a helyszínen 
elfogták a 37 éves helyi férfit, 
aki azt megelőzően a fenti lép-
csőház bejárati, kétszárnyas aj-
tajának jobb oldali üvegét ki-
törte, majd a bal oldali ajtó-
szárny alsó dróthálós üvegébe 
is belerúgott, amitől az bere-
pedt. A rongálási kár 40.000 Ft. 
Az ügyben garázdaság vétség 
miatt büntetőeljárás indult.

December 2. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

December 8. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

December 9. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán – 

Kórház út

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyeletSzép futásaink

2012. október 18-án a szolnoki szandai réten rendez-
ték meg a Megyei Mezei Futó Diákolimpia döntőjét, ahol a 
szentannais fiúk és lányok ismét szép sikereket értek el.

Iskolánkból 20 tanuló vett részt ezen a versenyen.
Az V. korcsportos fiúknál 3500 m–es volt a táv, ahol 

Daróczi Dániel Albert 3. helyezést ért el. 
A VI. korcsoportos lányok a 2500 m-es versenyben 

a dobogó 3. fokára állhattak fel. A csapat tagjai voltak: 
Rajcsányi Boglárka, Sebők Csilla, Horváth Mária, Kovác s 
Adrien, Magos Evelin.

Felkészítő testnevelő tanár: Varga László
Ezúton szeretnénk gratulálni tanulóinknak az elért ered-

ményekhez.

Meghívó
A Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete, a Karcag Városi Ci-
gány Nemzetiségi Önkormányzat  és a Kádas György Általá-
nos Tagiskola Mézeskalácsos tanulói tisztelettel meghívják 
Önt és kedves családját az

I. Karcagi Mézeskalács Fesztiválra
mely a Kádas György Általános Tagiskolában kerül 
megrendezésre 2012.december 3–tól december 7-ig

A fesztivál megnyitója december 3-án hétfőn 11 órakor lesz.
A fesztivál ideje alatt megtekinthető egy mézeskalács kiállí-
tás a Kádas György iskola tanulóinak és oktatójának munká-
jából, egy hagyományos és egy „modern” kézműves kiállítás a 
Kádas György iskola tanulóinak munkájából és karcagi alko-
tók (Balogh Lajos, Nagyné Marika, Madar Marianna, Bernáth 
Imréné) munkájából. Kiállításra kerülnek Némethné Edit me-
sés mackói is.
A belépés díjtalan.
A kiállítások naponta 10:00 – 15:00 óráig tekinthetők meg.
További információ a következő telefonszámon kapható: 
Bernáth Imréné  06 30/ 361-4576.


