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Elismerések Véradók Napján!
A karcagi véradókat, és a vér-
adásokat szervező önkénte-
seket köszöntötték november 
30-án délután. A Nimród Ho-
tel konferenciatermében ren-
dezett ünnepségen hatvanhá-
rom többszörös, illetve sok-
szoros véradó vehetett át em-
léklapot és apró ajándékot az 
évek óta tartó önzetlen segít-
ségnyújtásért.

„November 27-e a Véradók 
Napja – figyelmeztetett kö-
szöntőjében Kovács Mária, a 
Vöröskereszt területi szerve-
zetének vezetője. - Az embe-
riesség, az emberi szolidaritás 
és a felebaráti szeretet ünnepe, 
amikor a váradók iránti meg-
becsülésünket és elismerésün-
ket fejezzük ki.”

A vér, ahogy a jelenlévőket 
az önkormányzat és a Kátai 
Gábor Kórház nevében kö-
szöntő dr. Kapusi Lajos főor-
vostól hallottam, „olyan esz-
köze az orvostudománynak, 
amely a gyógyító munka min-
den területén felhasználható.”

- Milyen esetekben menthet 
életet a vér?

- Nagyon szélesek a lehető-
ségek. Életet menthet például 
balesetek esetén, amikor nagy 
mennyiségű vérvesztés törté-
nik, vagy olyan emberek eseté-
ben, akik vér eredetű betegség-
ben szenvednek. De eltekintve 
ezektől az esetektől, hadd em-
lékeztessek arra, a vérből na-
gyon sokféle gyógyszer készül 
– és hát ezek a készítmények is 

alkalmasak arra, hogy egy-egy 
betegnek esetleg az életét ment-
sék meg. Vagy gondoljunk az 
utóbbi években egyre gyakrab-
ban alkalmazott transzplantá-
ciókra, amelyek nagy vérigényű 
beavatkozások. Ezek sem tud-
nának rendben lefolyni, ha nem 
állna rendelkezésre a megfelelő 
vérmennyiség. A vér tehát élet-
mentésre vagy egyszerű gyógy-
szerként is egyaránt felhasznál-
ható.

- Egy, a karcagihoz hasonló, 
átlagos kórházban évente hány 
liter vért használnak fel?

- Én pontos mennyisé-
get nem tudok, azt inkább 
transzfuziológusoktól lehet-
ne biztonsággal megkérdez-
ni. Annyit azonban én is el-
mondhatók, hogy itt nálunk 
sem kevés vért használnak fel. 
Heti rendszerességgel kell ko-
csit küldeni a megfelelő vér-
csoportú vérért – akár egyből 
műtéthez, akár az elfogyott 
készlet pótlására. Egy biztos: 
a karcagi kórházban is nagy 
mennyiségű vér kerül felhasz-
nálásra egy-egy évben.

- Úgy tűnik, a néhány éve 
bejelentett művérrel kapcsola-
tos remények nem teljesültek!

Elkészült a költségvetési koncepció
November 29-én közmeghall-
gatással egybekötött testüle-
ti ülésre került sor a Városhá-
zán. Az ülés kezdetén Dobos 
László köszöntötte id. Hubai 
Imre mezőgazdasági vállal-
kozót, aki nemrég Kovács Bé-
la díjat vehetett át dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
nisztertől az agrárium terén 
nyújtott kimagasló munkája 
elismeréseként.

A napirend előtti felszólalá-
sokat Andrási András kezdte, 
aki a Városi Strandfürdő kap-
csán kérte az önkormányza-
tot egy állapotrögzítés elvég-
zésére, mivel a beruházás ki-
vitelezése egy ideje leállt. Do-
bos László polgármester vála-
szában elmondta, hogy több-
re számítottak a kivitelezővel 

kapcsolatban amikor az épít-
kezés elkezdődött, de egy ide-
je a cég felszámolási eljárás 
alatt áll. Ezt az önkormány-
zat előre nem tudhatta – az-
óta már megtörtént egy álla-
potrögzítés és a szerződésbon-
tás is. Jelenleg felállt egy stáb, 
amely azon dolgozik, hogy 
minél hamarabb befejeződ-
hessen a beruházás.

A közmeghallgatás so-
rán az állatvédő egyesület ré-
széről jött egy kérés, amely 
az ebek kötelező azonosító-
chippel történő ellátásával 
volt kapcsolatos. A hozzászó-
ló véleménye szerint január-
tól sok-sok kutya kerül az ut-
cára, mivel sokan nem fog-
ják, vagy nem tudják kifizet-
ni a chipek árát. Az egyesület 

képviselője egy ilyen helyze-
tet megelőzni hivatott akció 
kidolgozására kérte az ön-
kormányzatot és a hivatalt. A 
hozzászólásra Dobos László 
polgármester és Rózsa Sándor 
jegyző is reagált. Egybehang-
zóan jelezték, hogy egyrészt 
erre már törvény született, 
amely minden kutyatulajdo-
nosra vonatkozik, másrészt a 
város nem tud semmilyen ak-
ciót kidolgozni, hiszen a járá-
si rendszer folyamatos beve-
zetésével számos jogkör meg-
változik és az önkormányzat 
sem a törvénnyel, sem az ál-
lami szabályokkal nem mehet 
szembe. 

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Az esős idő miatt nem a tervezett sétáló utcai helyszínen, ha-
nem a Városháza Tanácstermében gyújtotta meg Dobos Lász-
ló polgármester a város adventi koszorújának első gyertyáját. 
A gyertyagyújtást a Budapestről érkezett 8in1 singers adven-
tista kórus fellépése tette emlékezetessé. 

Az elmúlt évek megmutat-
ták, hogy a klíma változásai 
jócskán módosították az év-
szakok időjárásának ritmu-
sát, s amint Molnár Páltól, a 
Városgondnokság vezetőjé-
től a hét elején hallottunk, ez 
a téli „hóelhárító” készültség 
működését is meghatározta. 
Mostanában ugyanis, novem-
ber 1-jén még nem volt tapasz-
talható a téli időjárás, viszont 
februárban, de még március-
ban is gyakran került sor hó-
val-jéggel kapcsolatos bevetés-
re. Éppen ezért a hóügyelet az 
idén egy hónappal később, de-
cember elejétől indult.

Hétfőn, december 3-án, 
megtartották az ilyenkor szo-
kásos gépszemlét. A Város-
gondnokság tíz tolólapos jár-
művet és egy hóekét tud az 
utakra, a kerékpárutakra és a 
szélesebb járdaszakaszok meg-
tisztítására vezényelni, ha arra 
sor kerül. Molnár Pál vélemé-
nye szerint ezzel az erővel 40-
50 cm-es havat biztonsággal 
el tudnak takarítani a felügye-
letük alá tartozó utcákról, de a 
szükség esetén elrendelhető fo-
lyamatos üzemmel ennél na-
gyobb hó esetén sem lesz gond.

December elejétől 
hóügyelet

Ég az első gyertya

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál
A szeptember óta tervezett 

és az egyik internetes közössé-
gi oldalon is propagált rendez-
vény a Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattól 
indult. Az ötletgazda Bernáth 
Imréné vetette fel, hogy jó len-
ne, ha a Kádas György Szakis-
kolából kikerülő mézeskalács 
készítők valahol bemutathat-
nák a tudásukat. Varga István 
Mici nemzetiségi önkormány-
zat és a Nagycsaládosok Egye-
sülete vezetője indította el ez-
után a szervezést, amit az egész 
városra kiterjesztettek. Persze a 
csak mézeskalácsra és mézes-

kalácsosságra vonatkozó el-
képzelések is dagadni kezd-
tek és a december 3-án meg-
nyitott fesztivál, illetve kiállí-
tás már sokkal inkább a Kádas 
szakképzési profiljainak illet-
ve néhány alkotónak a tárlata. 
Az iskola mézeskalács készí-
tőinek bemutatkozása mellett 
többek között üvegfestő, szövő, 
foltvarró, kosárfonó is elhozta 
ide a munkáit, Némethné Edit 
grandiózus  játékmaci gyűjte-
ményéről és a város iskolái és 

Folytatás az 5. oldalon



2 2012. december 7.

Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Nyelv, 

örökség, 
„hadakozás”

(3)
Dr. habil Örsi Julianna néprajztu-

dós egy nagyon szép és tartalmas prog-
ramfüzetet állított össze a „Nyelvi és tár-
gyi örökségünk a Nagykunságon” c. kon-
ferenciára. A 20 oldalas füzet végén köz-
zé tesz 112 olyan kun tájszót, amelyek 
Mándoky Kongur István valamelyik írá-
sában szerepeltek, de még nincs erede-
tük adatolva, és megmagyarázva. Fölhív-
ja az érdeklődőket, ha ismerik a közölt táj-
szavak valamelyikét, írják meg címére hol 
hallották, és mi a jelentése a szónak. Va-
gyis: napjainkban milyen kifejezések él-
nek még közülük. Megmutattam né-
hány ismerősnek, de csak 5-6 kifejezés-
re mondták, hogy hallották és tudják a 
jelentésüket. Aztán később kiderült, eb-
ből 2-3-nak tudták csak a „kun” jelenté-
sét. (Pl. a gyenge szó kun jelentése: ’me-
nyecske’, nem az „erőtlen”). Bevallom, én 
is így voltam, két szóban voltam csak biz-
tos. A legbiztosabb a lacsuha volt. Már 
gyerekkorom óta tudom, hogy a leb-
bencs másik elnevezése. Elgondolkod-
tam, vajon Mándoky miért sorolta a „kun-
gyanús” szavak közé? Talán a hangzása, 
vagy fölrémlett neki valamilyen töröksé-
gi hasonlóság? Tőle sajnos már nem tud-
hatjuk meg. Kíváncsiságból utánanéztem 
néhány nagykunsági ételeket leíró könyv-
ben a lacsuha szónak. Demjén Lajosné 
(Annuska néni) Az „áldott” Karcag c. kivá-
ló könyvében közöl egy tájnyelvi szótárt 
is. De furcsa módon ebben nem szerepel, 
holott pár oldallal előtte megemlíti, hogy 
a Magyar Nyelvőr 1884-es  számában Me-
zei Ferenc Nagy-Kun-Karczag megjelö-
léssel 20 tájszót említ, köztük a lebben-
cset és a lacsuhát is. Sajnos, nem tud-
juk már meg, hogy a szótárból véletlenül, 
vagy tudatosan maradt ki a lacsuha. Dr. 
Fazekas Mihály néprajzkutató nagyszerű 
munkájában („Karcag népi táplálkozása” 
c.) a lebbencs és a belőle készült étel-vál-
tozatok bőségesen ismertetve vannak, de 
a lacsuha kifejezés nem szerepel. (A leb-
bencs szónak még az eredetét is megad-
ja. Írja, hogy Ecsedi István téves értelme-
zését Bátky Zsigmond javítja ki, aki szerint 
„a lebbencs a leppent /libbent/ = „vet”, 
„dob” jelentésű igéből származik.) Ugyan-
csak hiányzik a lacsuha szó T. Bereczki 
Ibolya: „Népi táplálkozás Szolnok megyé-
ben” c. tudományos munkájából is. Em-
lékszem egy kórházi ágyon fekvő tiszafü-
redi betegtársamra, bizonyos Réz Mihály-
ra, aki már gyerekkorában kikerült a hor-
tobágyi csikósokhoz bojtárnak. Ő sem a 
lacsuha szót használta, amikor a pásztor-
ételekről szólt, hanem a cserászkát, amit 
tőle hallottam először. (Majd később, egy-
szer Polgáron egy cserászka főző verse-
nyen láttam, hogy bizony galaburgyit ké-
szítenek). Viszont arra is emlékszem, hogy 
Besenyőtelken, általában lacsuhalevesnek 
mondták a lebbencslevest. Talán besenyő 
jövevényszó lenne? De ez egyáltalán nem 
biztos. Csupán csak az: egyes tájszavak 
történetének megfejtése nem is olyan 
egyszerű, mint gondoljuk…

- ács -

HÍREKHÍREK
Meghívó

A Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület

 és a 
Déryné Kulturális 

Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár nevében 

szeretettel várjuk 

Önt és kedves családját 
ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 
programunkra.

Helyszín: Karcag - Kossuth tér 
- Városháza előtti tér
Időpont: 2012. december 9. 
(vasárnap) 15 óra
Közreműködnek: Pesti Csaba 
baptista lelkész és a gyüleke-
zet tagjai.
Kérjük, mindenki hozzon ma-
gával egy szál gyertyát, és ad-
juk körbe a szeretet lángját!

Déryné Kulturális 
Központ hírei

2012. december 13-án (csü-
törtökön) és december 14-én 

(pénteken) 10 órától
MESEMOZI: CINCIN 

LOVAG.
Jegyár: 200 Ft.

Tel.: 59/503-224.

2012. december 13-án (csü-
törtökön) és december 14-én 

(pénteken) 14:30 órától
 MESEMOZI: A 

FLINSTONE CSALÁD.
Jegyár: 200 Ft.

Tel.: 59/503-224.

Meghívó
2012. december 18-21-ig vá-

runk minden kedves érdek-
lődőt a Csokonai Könyvtár-
ban (Karcag, Dózsa Gy. u. 29.) 
a Szikfolt Klub karácsonyi 
kamarakiállítására.

Látogatható: 10 – 18 óráig.

Köszönet
A Kántor Sándor utca 

15-17. szám alatt lakók ez-
úton köszönjük meg, hogy 
a lakókörnyezetünkben a 
közterületet megújították, 
megszépítették. Az árko-
kat, átereszeket megtisz-
tították, a parkolóra, és az 
épületekre nézve káros nö-
vényzetet eltávolították, új 
fákat és sövényt telepítet-
tek.

A Városgondnokság dol-
gozói példaértékű szerve-
zettséggel, a kérést előadó 
lakók teljes megelégedésé-
vel végezték el ezt a szép 
munkát.

Köszönjük Dobos Lász-
ló polgármester úr, Kovács 
Sándor képviselő úr, Mol-
nár Pál igazgató úr dönté-
sét, támogatását!

A Kántor Sándor utca 
15-17. sz. alatti lakók

Meghívó
A Szent Pál Marista Általános Iskola (5300 Karcag, 
Zádor út 3.) nevelői és diákjai szeretettel meghívnak min-
den kedves gyermeket és felnőttet a marista iskolában 2012. 
december 14-én 10:00 és 14:00 órakor megnyíló ÉLŐ 
BETLEHEMES KIÁLLÍTÁSUKRA.

Az élőképekben a Jézus születéséhez kapcsolódó evangé-
liumi jeleneteket elevenítik meg a gyermekek. Látogatóink-
nak kis csemegével és meleg teával kedveskedünk.

 Mindenkit szeretettel várnak az iskola nevelői és diákjai.

- Nagyon figyelemre mél-
tó, előrehaladott kísérletek 
folytak a művérrel kapcsolat-
ban, de úgy látszik ez a do-
log valami miatt leállt, hi-
szen az utóbbi években nem 
is hallani felőle. Nyilván az az 
oka, hogy a művért nem sike-
rült megfelelőképpen előállí-
tani. Jó lenne, ha lenne ilyen, 
de egészen biztos, még hosszú 
évekig az emberi segítőkész-
ségre, önzetlenségre, tehát a 
véradókra lesz szükség. Na-
gyon nagyon fontos tehát, aki 
teheti, és úgy gondolja, hogy 
segíteni szeretne, jöjjön és ad-
jon vért.

A szervezők már évtizede 
figyelmeztetnek ara, hogy a 
véradók száma csökkenőben 
van. A városban a nagy ipari 
üzemek, a laktanya stb. meg-
szűnése hozta a visszaesés el-
ső, érezhető jeleit. Ezt ki-
küszöbölendő nagy súlyt fek-
tetnek a propagandára, a szer-
vezésre, ám a véradók szá-
ma így is évről-évre csökken. 
Amint Kovács Mária beszá-
molójában elhangzott, Karca-
gon havonta egy alkalommal 
szerveznek városi véradást a 
művelődési házban. A tapasz-
talat szerint ezen alkalmak si-
keressége változó. 2012. októ-
ber 30-cal például 740 fő vér-
adót vártak, ezzel szemben 
578 fő jelent meg, 47 új vér-
adót regisztráltak, ám – a szá-
mok is mutatják – a véradáso-
kat így is 80 %-ra sikerült tel-
jesíteni. A csökkenés nemcsak 
városi, országos jelenség.

A véradások szervezésében 
nyújtott közreműködését Áb-
rahám Istvánnénak és Nagy 
Jánosnénak köszönték meg.

A nyolcszáz karcagi véradó 
közül az idén hatvanhárman 
kaptak elismerést. A legtöbb-
ször, száz alkalommal telje-
sített véradásért az idén Silye 
Sándor vehetett át emléklapot.

- Hogyan lett véradó?
- Amikor én kezdtem a 

szakmát, akkor még ment 
a munkahelyeken a brigád-
mozgalom, és ennek a kere-
tében, mint fiatalok már ado-
gattunk vért. Én is így ad-
tam először. Rendszeres vér-
adó viszont a hadseregnél let-
tem. Volt ugyanis valahol egy 
nagy baleset 1984-ben, és a fő-
városi katonai kórházban leg-
alább száz katona adta a vért 
folyamatosan a sérülteknek. 
Én egy kilencéves, súlyosan 
sérült kislánynak adtam egy 
az egybe. Azóta vagyok rend-
szeres véradó.

Silye Sándor az eltelt majd’ 
harminc év alatt 100 alka-
lommal mindösszesen 45 li-
ter vért adott. Voltak még itt 
sokszoros véradók, például a 
Kálmán család, ahol a család-
fő Kálmán János (70x), felesé-
ge (Kálmán Jánosné Kriszti-
na 50x) és fiuk, Kálmán Imre 
(50x), a család tehát összesen 
170-szeres véradó.

Köszönjük nekik és vala-
mennyi véradónak Karcagon, 
és mindenütt az országban.

Elismerést vehettek át: 
Tízszeres véradásért: Er-
dei Krisztina, Czina Nán-
dor, Bodnár István, Aszta-

los Zoltánné, Harsányi Me-
linda, Kohári Zoltán, Zbiskó 
Zoltánné, Nagy Kinga, Kóródi 
Zoltán, Nagy László István, 
Szabó József, Rózsáné Bodnár 
Mária, Győri Imre. Hússzo-
ros véradásért: Nagy And-
rás László, Oros Gábor Zsolt, 
Kocsis Sándor, Szabó Lajos, 
Kóródi László, Vincze Kata-
lin Ildikó, Szász László. Hu-
szonötszörös véradásért: Ró-
zsa Sándor, Nagy Zoltán, Do-
bó István, Mészáros Szabolcs, 
Székely Sándor, Csenda János, 
Szatmári Mihály. Harminc-
szoros véradásért: Varga Zol-
tán, Gyurján Zsolt, Szlahotka 
Mihályné, Puskás István, 
harsányi László, Dobrai Fe-
renc, Szabó József. Negyven-
szeres véradásért: Sipos Já-
nos, Lajtos János, Ábrahám 
Barna, Antal Lajos, Mol-
nár Ferenc, Balogh Imre. Öt-
venszeres véradásért: Csep-
pentő László, András István, 
Jámbrik Zsolt, Kálmán Im-
re, Kálmán Jánosné, Bődi Im-
re. Hatvanszoros véradás-
ért: Gyarmati Zoltán, Herczeg 
László, Gulyás László, Nagy 
Katalin, Daróczi Albert Csa-
nádi István. Hetvenszeres 
véradásért: Kálmán János, 
Illyés Sütő Ferenc, Székely Ist-
ván. Hetvenötször véradás-
ért: Ökrös Imre. Nyolcvan-
szoros véradásért: Kocsis 
András, Sánta Ferenc. Kilenc-
venszeres véradásért: Sebők 
József, Barát Péter, Fazekas 
Lőrinc, Magyar Miklós. Száz-
szoros véradásért: Silye Sán-
dor.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Elismerések Véradók Napján!

A hóügyeletben a mondott 
járművek mellett a kilencfős 
személyzet (vezetők és keze-
lők) vesz részt. Kézimunká-
sokból most lényegesen kisebb 
a létszám, éppen ezért igye-
keztek „begépesíteni”. A ki-
sebb hótolók a szélesebb ut-
cák takarítására is felhasznál-
hatók, ugyanígy a folyékony 
oldószert kijuttató berendezés 
is. Érdesítő anyagból (nagyon 

apró szemű kőzúzalékból) 120 
köbmétert raktároztak be és 
van még a raktárban 50 köb-
méter olyan „sószerű” anyag 
is, ami a közutakon még al-
kalmazható, jégoldó folyadék-
ból pedig jelenleg 400 liter áll 
rendelkezésre. Félnivaló te-
hát nincs – mondja Molnár 
Pál. Készülődni viszont tény-
leg nem árt, mert a meteoroló-
gia rövidesen bőséges havat és 
hideget is ígér.

Elek György

December elejétől hóügyelet
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

A hétfőn kezdődő parla-
menti hetet a vasárnapi náciz-
mus elleni tüntetés határoz-
ta meg. Szóba került a téma 
napirend előtt és alatt is. Az 
azonnali kérdések órájában a 
miniszterelnök is megszólalt 
Steiner (MSZP) képviselő úr 
felvetésére válaszolva. Mint is-
meretes, a múlt héten egy par-
lamenti beszédben Gyöngyö-
si Márton (Jobbik) képvise-
lő azt vetette fel, hogy listáz-
ni kellene azokat az embere-
ket, különösen a parlament és 
a kormány olyan tagjait, akik 
kettős – magyar és izraeli – ál-
lampolgársággal rendelkez-
nek. A beszéd olyan felhábo-
rodást váltott ki, hogy vasár-
napra többezres tüntetés szer-
veződött a fővárosi Kossuth 
téren. A rendezvényen közö-
sen szólalt fel Rogán Antal, 
Mesterházy Attila és Bajnai 
Gordon. A parlamenti pártok 
egységesen elítélték a Jobbik 
képviselőjének mondatait.

Hétfő délután Steiner Pál 
képviselő már nem volt ennyi-
re egy hullámhosszon a vasár-
napi összefogással. Felszólalá-
sában a miniszterelnöktől kö-
vetelt további elhatárolódást, a 
kettős beszéd befejezését. Va-
gyis az történt, amit a polito-
lógusok előre megjósoltak: az 
MSZP számára már nem any-
nyira a Jobbik antiszemita 

hozzászólásának elítélése, ha-
nem a miniszterelnök politi-
kai támadása volt fontos. Mi-
ért is? Ahogy ők fogalmaznak, 
a miniszterelnöknek és a Fi-
desznek sokat kell még tennie 
azért, hogy a szélsőjobbal va-
ló együttműködésnek a látsza-
tát is elkerülje. Steiner képvi-
selő a beszédében az őt leváltó 
Rogánnak is odaszúrt, hiszen 

arról beszélt, hogy a 2010-es 
önkormányzati választáson a 
Belváros polgármester válasz-
tásán nem utasította vissza a 
Jobbik támogatását.

A miniszterelnök válaszá-
ban felidézte Steinernek adott 
korábbi ígéretét, amelyben azt 
mondta, ha származása miatt 
támadás éri, meg fogja védeni. 
Korábbi szavait újra megerő-
sítette. A feldúlt Steinernek ez 
ismét(?) kevésnek tűnt.

Csak halkan jegyzem meg, 
hogy vasárnap meg kellett 
gyújtani az első adventi gyer-
tyát. Erre a napra készülve a 
múlt héten hátrányos helyze-
tű kistelepülések óvodáinak 
vittünk munkatársammal ad-
venti naptárakat Berekfürdő-
től Tiszaburáig. A gyerekek 
mindenhol örömmel és lelke-
sen fogadták az adományokat. 

A képen éppen a bereki óvo-
dásokkal beszéljük meg, mit 
is jelent az advent, mit kell csi-
nálni a naptárral. A gyerekek 
örömmel és tiszta szívvel vár-
ják adventet, a kis Jézus meg-
születését.

Csak remélni tudom, hogy 
az ő nemzedékük majd fel-
nőve is őszintébben beszél az 
igazi tennivalókról.

Varga Mihály

Magyarország jobbat érdemel

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 8-9. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
December 16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Adventi Játszóház
A Déryné Kulturális Központ szeretettel várja a Kicsi-

ket és Nagyokat 2012. december 15-én (szombaton) 15-19 
óráig tartandó programjaira.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.)

A földszinten 
-  mézes sütemény készítése és díszítése.
Az I. emeleten
-  „Mesesarok” – a nagyobbacskáknak
A II. emeleten
-  a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat óvodapedagógusainak kézműves foglalkozásai
-  arcfestés (100.-Ft)
-  “Mocorgó” – mozgásos játékok
-  a Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület – játszó-

háza.
A játszóház ideje alatt az ESSEN Kft. büfét üzemeltet.

Még a közmeghallgatás kere-
tén belül a Magyar Főnix Moz-
galom nevében hangzottak el 
kérdések, melyek között Dr. 
Lukács László György szemé-
lyét érintőek is voltak. A képvi-
selő ezekre adott válaszait elfo-
gadta a kérdező fél.

Az napirend megtárgyalása 
során több önkormányzati in-
tézmény és költségvetési szerv 
alapító okiratának módosítá-
sára is sor került, elsősorban 
törvényi változások miatt, de 
a legfontosabb pontok a városi 
költségvetésről szóltak.

Az egyik a 2012. évi költség-
vetés I-III. negyedévi végrehaj-
tását részletező beszámoló volt. 
Az írott anyag szerint, amely-
hez könyvvizsgálói jelentés is 
csatolásra került, az érintett 
időszakban az 5  530  451 ezer 
forintban meghatározott bevé-
teli- és kiadási előirányzat fő-
összegének önkormányzati be-
vételei 78,2%-os mértékben re-
alizálódtak a kiadások pedig 
75,2%-ra teljesültek.

A beszámolót két nem szava-
zat mellett fogadták el a képvi-
selők.

Ezen az ülésen került 
napirendere a város 2013. évi 
költségvetési koncepciója is. A 
jövő évtől az önkormányzati 
feladatellátás, és ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer is alap-
jaiban változik meg. A koráb-
ban önkormányzatok által el-
látott feladatok egy része az ál-
lamhoz kerül. Ezek a változá-
sok megjelennek majd a köz-
oktatás és a szociális és igazga-
tási ágazatban is. Például a köz-
oktatásban az önkormányzat fő 
feladata az óvodai ellátás lesz, 
de más területen, például a já-
rás működtetése is a kormány-
hivatalhoz kerül. Ezek figye-
lembe vétele mellett készült el a 
koncepció is, amelyben a költ-
ségvetési bevételek tervezett 
összege 2 114 194 ezer Ft, a ki-
adásoké pedig 2  741  473 ezer 
Ft. 

Emellett 627  279 ezer Ft hi-
ánnyal számol az önkormány-
zat. Dr. Lukács László György 
felszólalásában azt mondta, 
hogy a számokat elnézve a leg-
szűkebb esztendő következik. 
A városi hitel és a kötvény újra-
tárgyalását javasolta.

A koncepciót a testület két 
nem szavazat mellett fogadta el.

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Nagyon hamar elszaladt ez 
az egy év, mikor a II. Béziek 
találkozóján abban marad-
tunk, hogy ebben az évben 
is találkozik e népes család. 
2012. október 27-én rendeztük 
meg immár a III. Béziek talál-
kozóját.

Ismét szép nagy létszám-
mal jelent meg e neves ünne-
pi délutánra a családok apraja-
nagyja. Pár hónapos korosz-
tálytól a szépkort megélő ro-
konokkal telt meg az étterem. 
A Béziek találkozója „min-
denki Juliska nénije” közel a 
kilencedik x-hez, és az ez év 
januárjában született tíz hó-
napos Bézi Lettike voltak a ta-
lálkozó középpontjában. Is-
merkedésekkel, beszélgeté-
sekkel telt el ez a délután is az 
összegyűlt családtagok között. 
Megemlékeztünk azokról, 
akik már nem lehettek közöt-
tünk, sajnos elmentek örök-
re. Bézi Imre nagyapa meg-
születésétől (1858) napjainkig 
már összeállt a kép a nagycsa-

ládokról. Most úgy beszéltük 
meg, hogy az Imre nagyapa 
őseit fogjuk bemutatni – édes-
apját, édesanyját, testvére-
it stb. - egészen az 1700-as év, 
és az 1800-as évek elejétől pró-
báljuk feltárni kilétüket.

Természetesen az ünne-
pi ebédből nem hiányozha-
tott a híres karcagi birkapör-
költ sem, melyet egy közös 
barátunk készített el mind-

nyájunk megelégedésére. A jó 
hangulatról pedig szintén a 
zenész barátaink gondoskod-
tak. Ez a szombat délután ha-
mar elrepült, a családi délután 
véget ért, de úgy, ahogy más-
kor is, megegyeztünk, hogy a 
következő években újra és új-
ra megrendezzük a Béziek ta-
lálkozóját. Ez már a Bézieknél 
családi hagyomány lett!

Bézi Ferenc

Béziek III. találkozója

Karcagon tartotta kihelyezett ülését az Ipari Park Tanács. A 
december 3-án délután megnyitott ülésen Dobos László pol-
gármester köszöntötte a jelenlévő szakembereket. (Beszá-
molónkat a következő lapszámban olvashatják.)
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Minden évben karácsony 
előtt kerül sor a kör program-
jainak, elvégzett feladatainak 
összegzésére. Ez után a veze-
tőség tagjai ismertetik a jövő-
re vonatkozó terveket, s eh-
hez várják a jelenlévők elkép-
zeléseit, ötleteit is. Hagyomá-
nyainkhoz híven mindezt ün-
nepélyes hangulatú beszélge-
téssel, érdekes diasorok vetíté-
sével folytatjuk. A karácsonyi 
dekorációhoz örömmel fogad-
juk a résztvevők otthonról ho-
zott díszeit!

Záró összejövetelünkre – 
annak fontosságára való te-
kintettel – feltétlenül várjuk 
a Kunhalom Polgári Kör ci-
vil szervezet minden tagját! 
Ez évi utolsó ülésünk a szoká-
sos helyen és időben: decem-
ber 10-én, hétfőn délután fél 
hattól kezdődik a Déryné Kul-
turális Központ első emeleti 
klubtermében, ahol szeretettel 
várunk Mindenkit!

V. Gy.

Évzáró ünnepi közgyűlés

Az ünnepek előtt ne csak az 
adventi koszorúval díszítsük 
lakásunkat!

Számtalan helyre tehetünk 
még díszeket, így például az 
ajtóra, ablakra is.

Az idei ajtódíszemet kará-
csonyi gömbökből alkottam. 
Ajánlom bárkinek, mert ré-

gebbi megunt karácsonyfa-
gömbjeinket is használhatjuk. 
Szalaggal felkötve ragyogó, 
csillogó dekoráció válik belő-
le!

Kellemes készülődést kívá-
nok mindenkinek:

Nyíriné Kátai Katalin

Csillogó ünnepi dekoráció

2012. november 10-én 
csendesnapot tartottunk a 
Gimnáziumban. Mit is jelent 
ez? Mi az értelme? Mire való? 

Maga a szó is – „csendes” - 
utal egy nagyon fontos dolog-
ra: időnként szüksége van az 
embernek arra, hogy egy kis 
csendességet leljen önmagá-
ban. A tanulás az értelemet, 
a gondolkodást formálja, a 
csendesnap a lelket. Egy kicsit 
magunkra figyelünk, kérdése-
inkre, belső rezdüléseinkre. Jé-
zus 2000 évvel ezelőtti szavai-
val megfogalmazva: „nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem 
az Istennek minden igéjével.” 
(Lukács 4, 4). A csendesnap, 
a lélek csendje ilyentájt külö-
nösen is aktuális, hiszen már 
a közelgő adventi időszak-
ra figyelünk. Így tehát adott 
volt a téma, az Advent. Közös 
énekléssel hangolódtunk ar-
ra az áhítatra, amellyel Szabó 
Péterné Palsák Edit szajoli lel-
késznő, vallástanár szolgált kö-
zöttünk, aki külön hangsúlyt 
helyezett arra a csendesség-

re, ami az adventhez feltétlenül 
szükséges, és ami olyannyi-
ra hiányzik ebből a mai har-
sány, zajos világból. Ezt köve-
tően dr. Csoma Judit berekfür-
dői lelkipásztor előadását hall-
gattuk meg, aki továbbfűzve 
ezt a gondolatot, az advent he-
lyes megünneplésére irányítot-
ta gondolatainkat. Nagyon jó 
volt azt hallanunk, hogy a régi 
időkben mennyire fontos volt 
ez az időszak az emberek életé-
ben, hogy minden szokás, cse-
lekvés az adventi várakozást fe-
jezte ki. Rövid szünetet köve-
tően minden osztály elvonult, 
hogy a maga „csendességé-
ben” beszélje meg osztályfőnö-
kük irányításával a hallottakat, 
míg a tantestület szintén kö-
zösségben idézte fel az advent-
tel kapcsolatos régi emlékeket, 
szokásokat. Ezek a beszélgeté-
sek azért is nagyon hasznosak, 
mert segítenek még jobban 
megérteni és elmélyíteni a hal-
lottakat, lehetőséget ad a közös 
gondolkodásra, véleménycseré-
re. Jó megismerni egymás gon-

dolatait! Ezek által is épülünk 
lelkiekben. Az utolsó egy óra 
azonban már nem kimondot-
tan a csendről szólt, mert Rá-
kász Gergely koncertorgonis-
ta tartott számunkra egy „in-
teraktív zeneórát”. Különböző 
klasszikus zeneműveket mu-
tatott be orgonajátékkal úgy, 
hogy előtte élvezetes ismerte-
tőivel sikerült érdeklődésünket 
nemcsak fenntartani, hanem 
fokozni is. Annyira jó hangu-
latot sikerült teremteni, hogy 
mind a diákok, mind a taná-
rok vastapssal jutalmazták és 
köszönték meg ezt a lélekeme-
lő órát. Összegezve elmondha-
tó az, hogy valóban egy olyan 
alkalommal lehettünk együtt, 
amikor lelkiekben megpihen-
hettünk, szellemiekben felfris-
sülhettünk. Ide kívánkoznak 
a zsoltáros szavai: „Áldott le-
gyen az Úr! Napról-napra gon-
doskodik rólunk a mi szabadí-
tásunk Istene!” (Zsoltárok 66, 
20)

Nagy Béla
vezető vallástanár

A Magyar Országgyűlés 
2011. szeptember 26-án egy-
hangú szavazással fogadta el 
azt az országgyűlési határoza-
tot, melynek értelmében no-
vember 13-át a magyar nyelv 
napjává nyilvánítja. 1844-ben 
e napon fogadták el a magyar 
nyelvet hivatalossá tevő tör-
vényt.

A Magyar nyelv napja alkal-
mából és egykori tanítónkra 
emlékezve rendezte meg a fen-
ti mottóval református általá-
nos iskolánk a II. Magyar Im-
re Lajos Városi Helyesírási 
és Nyelvi Játékok Emlékver-
senyt a városi általános isko-
lák tanulóinak részvételével.

Magyar Imre Lajos emléke-
zetes tanítónk, Karcag város 
szülötte. Mint választott ta-
nító került településünkre, itt 
pedig a református leányisko-
lába. A városi iskolaszék jegy-
zője, egyben a városi taninté-
zetek gondnoka volt.

Vallotta, hogy „minden ne-

velés nyelvi nevelés”. Tanítsuk 
fiataljainkat az anyanyelv sze-
retetére és egyben a haza sze-
retetére is! Hagyománnyá sze-
retnénk tenni, s emlékét őriz-
ni ezzel a versennyel.

A megmérettetésben részt 
vevő diákok a tollbamondás 
diktálását követően helyesírá-
si és nyelvi játékokat tartalma-
zó feladatlapokat töltöttek ki, 
melyeket Szabó Ildikó magyar 
szakos kolléga, középiskolai 
tanár állított össze. A zsűri el-
nökének feladatait Szathmári 
Lajosné vállalta. Munkájukat 
tisztelettel megköszönjük.

A versenyre benevezett álta-
lános iskolák diákjai kiemel-
kedő eredményeket értek el a 
komoly megmérettetésben.

A felkészítő pedagógusok 
munkáját megköszönve gra-
tulálunk a helyezést elért diá-
koknak!

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Ez évben harmadik alka-
lommal került megrendezés-
re a Kun-Mediátor Utazási Iro-
da és a Mediátor Tv által közö-
sen szervezett „Utazz Velünk 
Gondolatban” c. vetélkedő. 
2012. november 22-én a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium adott helyet a döntő-
be jutott tíz csapat végső ösz-
szecsapásának, melyet Kemecsi 
László és Papp-Disznós Ágnes 
vezetett. A köszöntő és a sza-
bályok ismertetése után a diá-
kok megkapták a feladatsort, 

melyhez nagy örömmel és iz-
galommal fogtak hozzá. Egy 9 
feladatból álló, 200 pontos fel-
adatlapot kellett megoldani-
uk a megadott idő alatt, melyet 
változatosan, de a középiskolai 
tananyaghoz mérten próbáltak 
az utazási iroda munkatársai 
összeállítani. Volt itt vaktér-
kép, keresztrejtvény, írók-köl-
tők szerelmei, magyar ételek, 
borvidékek, hungarikumok. 
Az eredményhirdetés előtt a 
résztvevőket vendégül látta 
az iroda egy jóízű uzsonnára, 
ahol megbeszélhették a diákok 
és a pedagógusok a feladatok 

érdekességeit, nehézségeit. A 
döntő előtt a csapatoknak 1-1 
megadott témát kellett kidol-
gozni, ezek közé tartozott pl. a 
tiszafüredi fazekasság, az egri 
vár és Széchenyi Lánchídja is. 
Ezeknek a beadott feladatok-
nak is megtörtént az értékelé-
se, ugyanis a pontszáma beszá-
mított a végső sorrendbe. El-
mondható, hogy ebben az év-
ben értek el a diákok a legma-
gasabb pontszámokat a döntős 
feladatsor megoldásánál, né-
hány pontszám különbség volt 

a helyezések között. Így ala-
kultak ki végül a dobogós he-
lyezések: harmadik helyen zárt 
a törökszentmiklósi Bercsé-
nyi Miklós Katolikus Gimná-
zium „Európa felfedezői” csa-
pata (Papp Georgina, Sebők 
Bence, Szombati Gábor, felké-
szítő: Horváth István); máso-
dik helyezést ért el a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium „HungarIQm”csapata (Il-
lés-Tóth Adrienn, Rózsa Imre, 
Kovács Miklós, felkészítő: Do-
bos Lászlóné). Első helyezést 
ért el - és így részt vehetnek a 
Kun-Mediátor Utazási Iroda 

által szervezett 2012. december 
8-ai „Advent Bécsben” 1 na-
pos utazásán - a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
„Ha Isten Velünk, kicsoda el-
lenünk?” csapata. Csapattagok: 
Balog Erika, Perge Tibor, Hal-
mai Balázs. A győztes csapat 
felkészítő pedagógusa Major 
János tanár úr, aki a követke-
zőket mondta: „A csapat tagjai 
12.B osztályos tanulók, mind-
hárman már földrajzból érett-
ségiztek, közép-és emelt szin-
ten. Erika több országos és me-
gyei versenyeredménnyel büsz-
kélkedhet földrajzból, ő és Ti-
bor is az idei földrajz OKTV-n 
továbbküldhető dolgozatot írt, 
ami mindenképpen dicséretes. 
Nagyon lelkesen készültek a 
versenyre, szinte már alig vár-
ták. Munkájuk, szorgalmuk, 
és kitartásuk példaértékű lehet 
valamennyi csapat számára. 
Felkészítő tanárként szeretnék 
gratulálni mindhármójuknak, 
és kívánom, hogy maximáli-
san élvezzék ki a győztes csa-
patnak járó bécsi kirándulás 
minden percét.”

Végezetül a Kun Mediátor 
Utazási Iroda nevében Dobrai 
Sándorné ügyvezető ezúton is 
szeretné megköszönni az isko-
lák pedagógusainak az együtt-
működést, a csapatok munká-
ját, valamint gratulál az első 
helyezett csoportnak, s remé-
li, hogy a következő években 
is ilyen sok és jól felkészült di-
ákkal vetélkedhetünk és utaz-
hatunk gondolatban szép tája-
kon.

Papp-Disznós Ágnes

„Nyelv, sugárzó anyanyelvem”
Csendesnap a Református Gimnáziumban

Szép eredmények az idegenforgalmi vetélkedőn
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 

„Karácsonyi fények” elnevezéssel fotó- és rajzpályázatot hir-
det 2012. december 2. – december 24. között!

A felhívás célja: A pályázat Jász-Nagykun-Szolnok 

megye lakosainak, az állami és civil szféra szereplői-

nek aktív bevonását célozza meg az adventi készülő-

dés időszakába. A pályázatra idén nemcsak fényképe-

ket, hanem rajzokat is be lehet küldeni!
A pályázat témája: A fotók és rajzok feldíszített, kivi-

lágított épületek, közterek, lakóházak, udvarok mel-

lett a karácsonyhoz kötődő életképeket, hangulatot, 

életérzést is megörökíthetnek az advent jegyében.

1. Általános pályázati feltételek:

-  A pályázatban Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő (állan-
dó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező) magánszemé-
lyek, és a megyében tevékenykedő állami és önkormányza-
ti intézmények, egyesületek, szervezetek, vállalkozások ve-
hetnek részt.

-  A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: fotó és 
rajz.

-  Egy pályázó mindkét kategóriában küldhet be dokumentu-
mot.

-  A pályázathoz a csatolt jelentkezési lapot is be kell küldeni 
kitöltve a galo.anita@jnszm.hu e-mail címre. 

A pályázatokat 2012. december 2. – december 24. (pos-
tára adás utolsó napja) között lehet benyújtani:
- fotók CD-n, rajzok papír alapon a következő módon: 

-  postai úton: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda. Jel-
ige: „ Karácsonyi fények” 5001 Szolnok, Pf.: 41.

- személyesen: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat székháza (Megyeháza) – Térségfejlesztési és 
Külügyi Iroda (1. emelet 146-os szoba) hétköznap 8-16 
óra között, pénteken 8-13 óra között

- elektronikusan a www.facebook.com/jnszm oldal-
ra történő feltöltéssel. A Facebookon a képeket/rajzokat 
a Karácsonyi fények fotópályázat esemény üzenőfalára 
/ vagy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
idővonalára kell feltölteni a kép címének és a pályázó 
nevének megadásával. További részlet az oldalon létre-
hozott eseménynél olvasható. Feltöltés 2012.december 
24-ig lehetséges. 

2. Speciális részvételi feltételek:
Fotó kategória:
-  a képek optimális felbontása 1500x2102pixel, és 1 MB mé-

retű;
-  egy pályázó maximum két képet küldhet be;
- magánszemély esetében pályázni betöltött 14. éves kor-

tól lehet.
- a közönségszavazáson csak az Facebook-ra IS feltöltött ké-

pek vesznek részt.
Rajz kategória:
-  a maximum A3-as méretű rajzokat papír alapon pos-

tán vagy személyesen kötelező beadni,
-  egy pályázó egy rajzzal nevezhet,
-  a rajzok elkészítésénél nincs technikai korlátozás,
-  magánszemély esetében pályázni minimum általános 

iskolás kortól lehet,
-  A közönségszavazáson kizárólag a Facebook oldalra IS fel-

töltött rajzok vesznek részt.
3. Egyéb információ:

-  Az I- III. helyezett pályázók értékes nyereményben (pl. TV, 
fényképezőgép, okos telefon, vásárlási utalvány) részesül-
nek.

-  Ezen kívül közönségszavazást indít a pályázat meg-
hirdetője, melyen kizárólag a  www.facebook.com/

jnszm oldalra feltöltött fotók és rajzok vehetnek 

részt. Kategóriánként a legtöbb like-ot kapott munkák kö-
zönségdíjban részesülnek.

-  A beérkezett pályaműveket szakértőkből álló zsűri bírálja 
el, a nyertesek 2013. január 20-ig értesítést kapnak.

- Az eredményhirdetésre a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Önkormányzat székházában kerül sor 

2013. januárjában sajtó nyilvános eseményen. A díjakat 
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke adja át.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető 

Galó Anitától, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormány-
zat Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodájának irodaveze-
tő-helyettesétől az 56/505-994 és a 30/383-1885 telefonszám-
okon vagy a galo.anita@jnszm.hu e-mail címen.

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap megtalálható a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat honlapján a 
www.jnszm.hu címen.

Szilárd Ferenc
(1911 – 2012)

Rózsika néni telefonált: „Feri bácsi tegnap meghalt”. A számon 
volt Kosztolányi fájdalmas mondata. „Jaj, összedőlt / a kincstár.” 
Feri bácsi jó ember volt. Akkortól kezdve ismertem, hogy 1965-ben 
Karcagra jöttem. Már az első évben tanítottam a nagyobbik lányát, 
Évát. Aztán Ágnes lányának osztályfőnöke és történelemtanára is 
voltam. Aki, tudom, 1972-ben az athéni demokráciából érettségi-
zett: jelesre. De a gyerekeim révén is többször találkoztunk. Ró-
zsika nénihez vittük a fiainkat gyógyíttatni. Később, eleinte még 
az unokámat is. Feri bácsi jószívű volt. Egy ősszel kedvenc szőlő-
je, a Hamburgi muskotályos vesszőjét adta nekem, biztatott, hogy 
jó alaposan locsoljam meg, csirkézzem be, és nekem is meg fog fa-
kadni. Azóta már új helyre költöztünk, de a Hamburgi muskotá-
lyosról oda is elvittem egy szálat. Elmondta, nagyon tetszett ne-
ki Szabó Pál könyve, az Isten malmai, amelyben szó esik a vésztői 
köztársaság kikiáltásáról. Hogyne tetszett volna neki, hiszen Feri 
bátyám Vésztőn született!

Aztán megadatott nekem, hogy a bizalmába fogadott. Olvassam 
el a kilencvenéves korában írt emlékiratát. Megmutatta, milyen 
hatalmas képanyaga van. Eleven történeteket mondott gyermek-
kora Vésztőjéről. Majd a doni katasztrófáról, ahogy a visszavonu-
lás során 1943-ban eltévedt a hómezőben. Az ufaleji lágerről, ahol 
1945 és 1947 között raboskodott. Beszélt egyedülálló tettéről, hogy 
Cseljabinszkban, mint rab, könyvkötőként olyan noteszt csinált, 
amelynek a kartonfedelében elrejtette a már előre vékony papírsze-
letekre leírt tábori feljegyzéseit, amelyeket a betegsége idején írt, és 
amelyeket, a motozókat kijátszva, hazalopott. Ebben a noteszben 
gyűjtötte össze a tábor magyar hadifogoly tisztjeinek a névjegyzék-
ét. A katonatiszt szemével látott ufaleji haláltábor sajátos, empiri-
kus hitelességével a magyar lágerirodalmat gazdagítja. 

Nagy csoda volt az, ahogy a százéves ember szépen elgondolta, 
könyvet ír az életéről. Féltve is őrzöm a könyvében a dedikációját. 
(Rózsika néninek diktálta, Rózsika néni írta.) „Pistám! Te adtad a 
gondolatot, hogy feljegyzéseimből, melyet olvastál, könyv legyen. 
Ehhez a munkához nagy segítséget nyújtottál. Nagy köszönet ér-
te! Feri bátyád.” (De a homályosan  látott papíron az aláírás kedves 
kusza betűi már az övéi voltak.)

A könyvét szeretett városa, Karcag ki is adta. A Kultúrpalotában 
egy gyönyörű, neki is nagyon emlékezetes napon másfél száz fi-
gyelmes, érdeklődő ember volt kíváncsi a könyvére. Amit a Karca-
gi Nagykun Református Gimnázium tanulói felolvastak belőle: azt 
a közönség megkönnyezte. De mindenki ámulatára Feri bátyám 
maga is elmondott egy szép kerek, jó ízű, jó hangulatú történetet 
egy Bari nevű bajtársáról, a hegedűs cigány legényről. A helyi tele-
víziók, sőt az M2 televízió is tudósítottak a nagy eseményről. Ek-
korra már otthon ott díszelgett a társalgó falán az Orbán Viktortól 
kapott emléklap és a legutóbbi, a feleségével párban készült arcké-
pük. És este, a vacsora előtt Dobos László polgármester úr öröm-
mel tolmácsolta, hogy a Parlamentből a jókívánságaikat küldik 
Varga Mihály és dr. Fazekas Sándor is.

Én nagyon megszerettem Feri bácsit. Aki tizenkét évig volt kato-
na a Horthy-hadseregben, nyolc évig a szocialista néphadseregben. 
És még tíz évig tanított Karcagon az általános iskolában. Polgári ki-
tüntetést ugyan soha nem kapott, de Istennek hála, élete utolsó éveit 
bearanyozta Karcagnak az őiránta megnyilvánuló szeretete is. 

Feri bácsi egész életében hithű katolikus volt. „Mindig hittem a 
jövőben, hogy jobb lesz. Most is hiszek, és másokat is erre buzdí-
tok. Volt nekem egy sokat segítő imakönyvem. Mindig nálam volt. 
Most is megvan. Ez engem elkísért mind a két háborúba, a hadi-
fogságba.” 

Feri bácsi valóban példaadóan szerette a szüleit, a testvéreit, a 
népét, a saját családját. Az utóbbit csodálatos szépséggel fogalmaz-
ta meg: még százévesen is. „Az elmúlt tíz év történetére gondolva 
sem feledkezhetem meg a feleségemről, aki – mint egykor – most 
is mellettem áll, könnyebb és nehezebb helyzetekben, akivel együtt 
élveztük a jelent, és együtt terveztem a jövőt. Boldogságunk a gyer-
mekeinknek, az unokáinknak, a dédunokánknak a sikere. Annak 
drukkolunk mindig. S reméljük, boldog életet fognak élni. Ezt még 
nagyon szerettem volna kiemelni, hogy ebben az életben, amint én 
megéltem, nagyon nagy szerep jutott az én feleségemnek, aki min-
denben segített, és mindenre tettre kész még most is, nyolcvanhat 
évesen.”

Szilárd Ferenc mindig szívesen idézte Pál apostol levelét, azért, 
mert őrá is illett. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat el-
végeztem, a hitet megtartottam.”

A karcagi pedagógustársadalom nevében búcsúzom tőled, drága 
jó Feri bátyám, béke poraidra. Nyugodj békében, a karcagi földben.

Rideg István

„KARÁCSONYI FÉNYEK!”
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KARÁCSONYI FOTÓ- ÉS RAJZPÁLYÁZATA 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

óvodái között meghirdetett 
plakátversenyről nem is be-
szélve. Szóval, szép is, hasznos 
is ez a fesztivál, amely decem-
ber 7-éig látogatható a Kádas 
György Általános és Szakisko-
la emeletén.

A Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviseletében a 
megnyitón felszólaló Varga Ist-
ván Mici hangsúlyozta, hogy 
az itt végzett gyerekek között 
számos tehetséget találunk, ám 
ennek bemutatására feltétlenül 
szükségesek az ilyen lehetősé-
gek.

Dobrai Lászlóné szakokta-
tó szerint az 1997 óta folyó mé-
zeskalács készítő szakmában 
eddig közel száz tanuló szer-
zett itt képesítést. A mézeska-
lácsosságban igen nehéz ugyan 
az elhelyezkedés, hiszen kiha-
ló kismesterségről van szó, de 
több tanuló talált munkát a sü-
tőiparban, illetve az itt meg-
szerzett alapokkal tovább ta-
nult cukrásznak.

- Nagyon örülünk, hogy 
mi adhatunk otthon ennek 
a fesztiválnak – foglalta ösz-
sze a több (osztály)teremnyi lát-
nivalóval kapcsolatos vélemé-
nyeket Sándorné Szakácsi Ildi-
kó tagintézmény vezető. - Ezzel 
egy újabb fórumon tudtuk be-
mutatni az intézményben fo-
lyó szakképzést, tanulóink, ta-
náraink munkáját. A feszti-
vál december 7-éig tekinthe-
tő meg. A szerdára meghirde-
tett mézeskalács-díszítő fog-
lalkozásunkra pedig már most 
harmincöten jelezték az érke-
zésüket. Azt hiszem így az ün-

nepek előtt egy nagyon kedves 
program mindenki számára.

- Önök itt a Kádasban ho-
gyan készülnek az ünnepekre?

- Sajnos mindig szűkös a bü-
dzséje a Mikulásnak és a kará-
csonynak is, de azért megpró-
bálunk odafigyelni. Nálunk 
sok mélyszegénységben élő 
gyermek tanul, s nekik meg-
próbáljuk egy kis meglepetés-
sel egybekötni a szokásos jókí-
vánságokat.

- Úgy legyen. Boldog ünnepe-
ket kívánunk!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

I. Karcagi Mézeskalács Fesztivál
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Az elmúlt hétvégén a Kis-
kunhalasi Református Kollé-
gium Szilády Áron Gimnázi-

uma látta vendégül a magyar-
országi református középisko-
lák asztaliteniszezőit. A hala-
si gimnázium tornacsarnoká-
ban két napig megállás nélkül 
ütötték a labdát a fiatal tehet-
ségek. Valamennyi nagyhírű 
református gimnázium képvi-
seltette magát, ott volt Debre-
cen, Pápa, Budapest, Sárospa-
tak, Gödöllő, Kiskunhalas és 
még egy tucatnyi középiskola. 

A karcagi színeket Ko-
vács Miklós, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium 11. B osztá-
lyos tanulója, egyben a Kováts 

DSE versenyzője képviselte. 
Két évvel ezelőtt még bronz-
érmes volt ezen a versenyen, 

a tavalyi évben pedig már or-
szágos bajnok lett. Ezt a kivá-
ló eredményt sikerült megtar-
tania a hétvégén is, senkinek 
sem adta át az elsőséget, cím-
védőként egyéniben a középis-
kolás fiúk mezőnyében, minek 
utána valamennyi mérkőzését 
megnyerte, újra református 
országos bajnok lett. Gratu-
lálunk a címvédéshez. Tiszte-
lettel megköszönjük a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium és a fenntartó, a Karcagi 
Református Egyházközség tá-
mogatását. 

MAJOR

IX. forduló: Hortobágy II. - 
Kováts DSE Karcag 6:12

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – dr. Hubert 
Attila 1 győzelem, egyéniben: 
dr. Hubert Attila 4, Skumáth 
István 2, Kovcás Sándor 3, dr. 
Farkas Béla 2 győzelem.

Csornai Csaba: Jó játékkal, 
biztosan nyertünk a vendéglá-
tók ellen.

X. forduló: Kováts DSE 
Karcag – TEVA Debreceni SE 
II. 15:3

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – dr. Hubert 
Attila 1 győzelem, Tóth Balázs 
– Kovács Sándor 1 győzelem. 
Egyéniben: Skumáth István 
4, dr. Hubert Attila 4, Kovács 
Sándor 2, Tóth Balázs 2, Csor-
nai Csaba 1 győzelem.

Csornai Csaba: Nagysze-
rű játékkal, a vártnál nagyobb 
arányú győzelem született az 
egységes és erős Debrecen el-
len.

Ezzel a győzelemmel az NB. 
III. Alföld csoportjában a kar-

cagi csapat őszi első helyezett 
lett.

Megyei I. osztályú bajnok-
ság

Jászkisér – Kováts DSE II. 
Karcag 10:8

Karcagi győzelmek: Kovács 
Miklós – Nagy Lajos 1, Csor-
nai Csaba – Kun Szabolcs 1 
győzelem. Egyéniben: Kovács 
Miklós 3, Nagy Lajos 1, Csor-
nai Csaba 1, Kun Szabolcs 1 
győzelem.

Csornai Csaba: Rendkívül 
szoros mérkőzésen nagy küz-
delemben a mindig egységes 
és erős jászkiséri csapat nyert.

A karcagi együttes várható-
an a tabella 4-5. helyén fejezi 
be az őszi szezont. Az asztali-
tenisz szakosztály szezonzáró 
összejövetelét december 19-én 
tartják, ahol értékelik mind-
két csapat őszi teljesítményét, 
valamint az utánpótlás és az 
amatőr játékosok helyzetét.

B. I.

November 24-én ismét ”ko-
sárszombat” volt a Sportcsar-
nokban. Délelőtt és koradél-
után a II. Lahnbau-kupa kö-
zépiskolás fiú csapatok kosár-
labda tornáján, majd délután, 
estébe nyúlóan a Megyei Baj-
nokságban szerepelő férfi csa-
pat dupla fordulós mérkőzése-
in szurkolhattak a kosárlabda 
sportot kedvelők. Így a Sport-
csarnok egésznap teltház előtt 
üzemelt izgalmas, jó hangulatú 
meccsekkel.

Eredmények: 
Karcag Nagykun - Karcag 

Varró 51:24 (8:8, 11:2, 16:12, 
16:2)

Vásárhelyi SZKI. - Mezőtúr 
Teleki 39:20 (10:4, 8:9, 17:4, 9:3)

Karcag Nagykun - Vásárhe-
lyi SZKI. 57:27 (16:9, 12:5, 15:9, 
14:4)

Mezőtúr Teleki - Karcag 
Varró 48:44 (11:11, 16:9, 11:10, 
10:12)

Karcag Nagykun - Mezőtúr 
Teleki 57:21 (15:8, 16:5, 12:4, 
14:4)

Vásárhelyi SZKI - Karcag 
Varró 42:28 (13:8, 16:8, 7:3, 6:9)

Végeredmény:
1. Karcag Nagykun Refor-

mátus Gimnázium,
A csapat tagjai: Bokor Pé-

ter, Kis Tamás, Németh Ger-
gő, Tóth Gergő, Németh Már-
ton, Cs. Szabó Bence, Kovács 
Ferenc, Balogh Ádám, Krausz 
Zsolt, Balajti Szevér

Edző: Örlős Zoltán
2. Nyíregyháza Vásárhelyi 

SZKI. Edző: Boczkó Ádám
3. Mezőtúr Teleki Gimnázi-

um. Edző: Szabó Gábor

4. Karcag Varró SZKI. Edző: 
Kiss János

A legeredményesebb játékos: 
Németh Gergő (Nagykun Ref. 
Gimn.)

A II. Lahnbau-kupa helye-
zéseiért most 4 csapat küz-
dött. Az már az első mérkőzé-
seken kiderült, hogy a Nagy-
kun Református Gimnázi-
um csapata nagyszerű formá-
ban van, s egyértelműen a tor-
nagyőzelemre hajt. A nyitó-
meccsen a Varró SZKI. csapa-
ta ellen ugyan az első negyed-
ben még döntetlen volt az ál-
lás, de fokozatosan belelendül-
tek a „Refisek”, s ez a lendület 
kitartott a tavalyi tornagyőztes 
Vásárhelyi, valamint a Tele-
ki Gimnázium ellen is. A tor-
na díjait, a kupákat, s az érme-
ket, s a finom tortákat Kovács 
László, a Lahnbau Kft. vezető-
je, valamint családja adta át.

A folytatásban a felnőtt fér-
fiak vették át a terepet. A me-
gyei bajnokság újabb hazai for-
dulói kerültek megrendezésre. 
Kosarasaink ellenfele először a 
Kunszentmártoni TE volt.

Eredmények:
Karcagi SE - Kunszentmár-

toni TE 74:68 (23:14, 20:18, 
21:17, 10:18)

Karcagi SE: Erdei József 
(16/3p.), Fábián Péter (20/3p.), 
Rideg László (12p.), Tóth Im-
re (4p.), 

Vincze Mihály (4p.),
Cserék: Hajdú Gábor (2p.), 

Simon László (11/3p.), Mészá-
ros András (2p.), Szabó Dániel, 

Szepesi Balázs, Sólyom Lász-
ló (3p.)

Karcagi SE - Kisújszállási SE 
72:55 (14:11, 28:13, 20:10, 10:12)

Karcagi SE: Erdei József 
(21/6p.), Fábián Péter, Rideg 
László (14p.), Tóth Imre (14p.), 
Simon László (8/6p.)

Cserék: Hajdú Gábor (4p.), 
Mészáros András (7/3p.), Sza-
bó Dániel (4p.), Szepesi Balázs, 
Sólyom László (1p.)

Edző: Fodor Csaba
Felváltva estek a kosarak, s 

nehezen sikerült jelentősebb 
előnyt kiharcolni a vendégek 
ellen. Egy sajnálatos sérülés is 
borzolta a kedélyeket az első 
negyedben, Vincze Misi az el-
ső számú irányító szenvedett 
Achilles-ín szakadást. A má-
sodik negyedben megtartot-
ta előnyét csapatunk. A szü-
net után megugrott az előny 20 
pont fölé, s minden csapattag 
pályára léphetett. A biztos ve-
zetés az utolsó játékrészben né-
mileg csökkent, ám a győzelem 
nem forgott veszélyben. A má-
sodik meccsen a szomszédos 
kisújszállási csapat próbált kel-
lemetlenkedni, de már a má-
sodik negyedben jelentős kü-
lönbséget sikerült csapatunk-
nak elérnie. A harmadik ne-
gyedben is sziporkázott a ru-
tinosabb játékosokkal felál-
ló együttesünk. Végül minden 
játékos bizonyíthatott, s ismét 
győzelemnek tapsolhatott a ha-
zai szurkolótábor. Szép volt fi-
úk! Misi visszavárunk!

Karcagi SE
Kosárlabda Szakosztálya

Régen olvashattunk már a 
karcagi röplabdásokról. Nem 
véletlenül, hiszen két éve a 
„nagycsapat” tagjai elballag-
tak a gimnáziumból, többen 
közülük NBI-ben folytatták 
a játékot. Az itthon maradó 
alsóbb évfolyamosok pedig 
még éppen szárnyaikat bon-
togatják, edzenek, igyekez-
nek megtanulni a játékot, és 
minél jobb eredményt elérni. 
Tették ezt legutóbb is, a röp-
labda diákolimpia VI. kor-
csoportjának megyei döntő-
jében Szolnokon, ahol szép 
eredménnyel, bronzérem-
mel zártak. A megyei dön-
tőben négy csapat szerepelt: 
Kunhegyes, Karcag, valamint 
a szolnoki Verseghy és a Gé-
pipari. A tavalyi évben még 
csak dobogóra sem kerültek 
ugyanebben a kategóriában, 
az igazolt versenyzők mező-
nyében, most viszont már si-
került megcsípniük a 3. he-
lyet, amely mindenképpen a 
dicséretükre válik. Gratulá-

lunk az eredményhez. Janu-
árban az amatőr diákolimpiá-
val folytatódnak a küzdelmek 
ugyanezzel a csapattal. Ered-
mények: 

Elődöntő: Kunhegyes - Re-
formátus Karcag 3:1

Bronzmérkőzés: Reformá-

tus Karcag - Verseghy Szol-
nok 3:2

A 3. helyezett csapat tag-
jai: Iványi-Nagy Gábor, Albert 
Krisztián, Ferenczi Gábor, 
Urbán Attila, Andrási Máté, 
Szalmási Erik, Perge Tibor.

MAJOR

Kosárlabda

Röplabda: Refis bronzérem a megyei döntőn

Bronzérmet szereztek a megyei döntőn a refista röplabdázók

Asztalitenisz

NB. III. Alföld-csoport

Karcagi siker a református 
középiskolák országos bajnokságán

Megvédte református országos bajnoki címét Kovács Miklós 
Kiskunhalason
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. 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 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
é r té ke g ye z te té ss e l .  Te l . : 
06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fű-
tésre is kialakítva, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szo-
ba + konyha + spájzos ház el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. 
Tel.: 06/30-567-3947.
Eladó 2,5 szobás családi ház, 
teljes közművesített, 3 -féle fű-
tési lehetőséggel, alsóépület 
+ garázs van. Tel.: 06/30-483-
6705.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgő-
sen eladó. Karcag, Kórház u. 1. 
Tel.: 06/30-544-3673.
Karcagon, a Kertész J. utca 
1. sz. alatti I. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 
06/30-547-9987 vagy 06/30-
287-6790.

Karcag, Rimaszombati u. 7. 
sz. alatti kertes családi ház el-
adó részletfizetéssel vagy hitel 
átvállalással. Tel.: 06/30-249-
1350.

Karcagon 3 éves, 3 szoba + 
nappalis lakás garázzsal, köz-
pontban eladó. Tel.: 06/30-
336-3854.

A Táncsics körúton IV. emele-
ti egyszobás lakás eladó. Tel.: 
06/70-411-2602.

Karcagon 120 m²-es csalá-
di ház eladó. Kisebb ingatlant 
becserélek. Tel.: 06/30-643-
8315.

90 m²-es ház + melléképüle-
tek + garázs központhoz kö-
zel, teljesen felújítva eladó. 
Tel.: 06/30-336-3854.

Régi parasztház nagy telek-
kel eladó Kg., Akácos u. 51. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-414-8261, 
06/30-421-1862, 06/20-204-
3813.

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

3 szoba + nappalis ház eladó 
vagy budapestire cserélhető. 
Tel.: 06/20-505-3467.

Karcag, Madarasi u. 9-11. sz. 
alatt IV. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-249-1350.

Berekfürdőn ikerház eladó. 
Karcagi csere érdekel. Tel.: 
06/30-481-8275.

Két szobás családi ház eladó 
kg., Erkel F. u. 9. sz. alatt. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-
1862, 06/20-204-3813.

A 4. sz. főút mellett, az Apavári 
parkolónál vendéglátó egység 
eladó kb. 2.000 m² telekkel. 
Tel.: 06/20-370-6088.

Tégla családi  ház e ladó. 
Karcag, Zádor utca 28. Tel.: 
06/70-391-4295.

Karcagon főtéri, III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, 56 m²-es, te-
hermentes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.

Eladó ház Szent I. sgt. 34. sz. 
alatt. 2 szoba, parkettás, gáz-
fűtéses. Fürdőszoba, WC bent 
van. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-17 óra között).

Albérlet
Becsületes, káros szenvedé-
lyektől mentes, egyedüli sze-
mélyt keresek komfort nélkü-
li albérletbe. Tel.: 06/20-230-
1202.

Karcagon, a főtéren 47 m²-es, 
kétszobás, erkélyes lakás ki-
adó. Tel.: 06/30-345-2558.

Állat
Kiváló tenyészetből fiatal és 
költő pár King galambok el-
adók. Tel.: 06/30-252-8698.

4 hónapos szobatiszta kisci-
cának és ivartalanított beagle 
kutyusnak szerető gazdit kere-
sek. Tel.: 06/30-427-0323.

Állás
Mezőgazdasági gépész tech-
nikus, informatikus, B-C jogo-
sítvánnyal rendelkező fiatal-
ember Karcagon állást keres. 
Tel.: 06/30-576-4051.

Oktatás
Z s o n g l ő r  k é p z é s  i n -
d u l  K a r c a g o n .  E - m a i l : 
m a r i k a 0 421@ f r e e m a i l . h u 
Érdeklődni és jelentkezni: 
06/30-296-8393.

Akrobatikus kötélugró cso-
port indul Karcagon. E-mail: 
m a r i k a 0 421@ f r e e m a i l . h u 
Érdeklődni és jelentkezni: 
06/30-296-8393.

Akrobatikus rock and roll 
táncoktatás indul Karcagon. 
E-mail: marika0421@freemail.
hu Érdeklődni és jelentkezni: 
06/30-296-8393.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítá-
sa. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
06/59-312-005 v. 06/30-583-
4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúr-
kocsi, Bonanza íróasztal, fran-
ciaágy, 2 db új fekete ezüst dí-
szítésű szekrény. Tel.: 06/70-
300-9730.
Eladó 1 db 2 tálcás mosogató 
szekrény, 5 polcos TV állvány, 
2 db függöny karnis, 1 db ufo 
lámpa, 1 db vasalódeszka, 1 
db konyhai asztal 2 székkel. 
Tel.: 59/314-094 (délután).
Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Karcag, Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/kg, 
akác (folyékony) 1.800 Ft, se-
lyemfű 2.000 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-
5073.
Bioptron nagy lámpa eladó. 
Tel.: 06/30-414-8261, 06/30-
421-1862, 06/20-204-3813.
Vásárolnék normál cserépkály-
hát 20.000 Ft-ig (lebontom). 
Tel.: 06/30-963-5073.

Számítógép asztal, íróasztal, 
100 literes akvárium felszerel-
ve, 20 literes akvárium eladó. 
Tel.: 06/30-919-1390.

Egy ágyneműtartós kanapé, 
3 db elefánt párnával (20.000 
Ft), 1 db gázpalack 1 db nagy-
méretű Bioptron lámpa áll-
vánnyal együtt (30.000 Ft) el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.

Karcagi kézműves vásár a 
Karácsony Faluban! Karcagi 
kézművesek egyedi termékei 
elérhető áron karácsonyi aján-
dékba. Házi lekvárok, sütemé-
nyek, kézműves dísz és aján-
déktárgyak.

Eladó 1 db gázpalack és 
Ke m p i n g  ke r é k p á r.  Te l . : 
59/311-975.

Karcag ízek, házi lekvárok és 
szörpök megújult, cukormen-
tes termékei elérhetőek a BHG 
soron a Bioboltban.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét 
fizetni? Végrehajtás van folya-
matban? (Személyi hitel, hitel-
kártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 06/59-311-477.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem). Tel.: 06/30-447-
3918.

Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.

Idős ember gondozását vagy 
ház körüli munkát, lépcsőház 
takarítást vállalok. Tel.: 06/30-
249-1350.

Apróhirdetés

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a barna zsákos („zöld hulladé-
kok”) begyűjtését meghosszabbítjuk, és a 2012. év 51. hetén 
(december 17-21-ig) is külön gyűjtjük, és külön szállítjuk el 
a barna 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



8 2012. december 7.

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. december 7-10. péntek-
hétfő

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 Egészségügyi 

Nap
 - Lakossági fórum Pánti Ildi-

kó önk. képviselőnő körze-
tében

 - Zöldségszobrok
 - Agrárfórum
 Háttér
 Vendég: Koncz Tibor
 Téma: Advent
20.20  A Nagykun Református 

Gimnázium szalagavató ün-
nepsége

2012. december 11. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - refor-

mátus istentisztelet
19.00  Karcagi hírek
19.30  A Hit Szava - római kato-

likus szentmise
20.35  Nótaszó

2012. december 13. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ovi gála II. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Vendég: Dr. Molnár Sándor
 Karcagi Hírek
 Földrajzos eredmény
 Mozgáskorlátozottak évzá-

rója
 Szakmai nap a Kádasban
 Tepertő fesztivál
 Háttér
 Téma: Advent II.
20.20  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Tóth Katalin – Baranyai 
László
Kg., Kert 9.  László

Halálozás

Bakó Róza
 Karcag (1951.)
Gyarmati Imréné
 Karcag (1930.)
Ordas Gyula
 Karcag (1964.)
Péter Dánielné (Pető Erzsé-

bet)
 Karcag (1928.)

Labdarúgás

Törökszentmiklós – Karcag 
0:1 (0:0)

Törökszentmiklós, 100 néző. 
Jv.: Pkó A. Segítői: Skultéti Cs., 
Horváth J.

Karcag: Moga, Lázók A., 
Orosz, Kovács Cs., Szentannai, 
Szívós G., Bukovszki, Szívós 
Gy. (Szőke R.), Nagy R., Erdei, 
Székely

Edző: Orosz István
A hetedik percben Nagy R. 

kiszorított helyzetben a kapu-
ra lőtt, de Hagyó vetődve hárí-
tott. A huszadik percben Ger-
gely fejesét Moga megfogta. A 
negyvenhetedik percben Lázók 
A. Székelyhez passzolt, aki 
Nagy R.-nek adott tovább, de 
a lövését egy védő a gólvonal 
elől kirúgta. A hatvankettedik 
percben Hoch a 16-osról kül-
dött lövését Moga szögletre há-
rította. A kilencvenedik perc-
ben Orosz távoli szabadrúgását 
Erdei a kapus mellett a jobb sa-
rokba lőtte (0:1).

Jók: Guszfafik, Ger-
gely, Szecsei ill. Lázók A., 
Szentannai, Szívós G., Erdei

Szecsei József: A döntetlen 
reálisabb lett volna.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak az egész évi munká-
jához.

Ifjúsági mérkőzés

Törökszentmiklós – Karcag 
1:1 (0:0)

Karcag: Fábián, Szabó, Szőke 
N., Varga, Herczeg, Balogh Cs., 
Hamar, Kabai, Kovács, Balogh 
F., Daróczi

Cserék: Ungi, Oros
Edző: Varga László
Góllövők: Seres ill. Balogh F.
Varga László: Igazi rang-

adón, igazságos pontosztozko-
dás történt. Gratulálok a csa-
patnak a féléves eredményéhez. 
Kellemes Karácsonyt és Boldog 
Új Évet kívánok.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Lapzárta:
2012. 

december 10., 
(hétfő) 
12 óra

2012. december 13-án 18 órai kezdettel a karcagi református 
nagytemplomba Kocsis Tibor és Janicsák Veca „Legyen 

Ünnep...” adventi koncertjére minden kedves érdeklődőt 
várunk sok szeretettel, melynek fővédnöke N. T. Koncz Tibor 

református elnök-lelkész úr.
Jegyek kaphatók a Tesco áruházon belül lévő Universo 

Áruházban (Tel.: 59/312-425) és a Thomas Áruházban (Tel.: 
59/311-004).
Belépőjegyek ára: 2.900 Ft/fő, kedvezményes belépő: 9.000 
Ft/család, csoport (2 fő felnőtt + 2 fő 10 éven aluli gyermek).

December 9. vasárnap
9 – 12 óráig Oroszlán – Kór-

ház út
December 16. vasárnap
9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Az elmúlt hétvégén (vasár-
nap) Kisújszálláson teremlab-
darúgó bajnokságon vendég-
szerepelt a karcagi női labda-
rúgó csapat. Az első mérkő-
zésen – a rossz helyzetkihasz-
nálások ellenére – 4:3 arányú 
győzelmet arattak. Góllövők: 
Tolnai É. (3), Fábián A.

A második mérkőzésükön 
már jobban ment a játék, ami 
a 7:4 arányú győzelemben mu-

tatkozott meg. Góllövők: Pin-
tér P. (3), Tolnai É., Fábián A., 
Bánhegyesiné, Valló M.

A karcagi csapat tagjai: 
Gődér Sz., Pergéné Varga Zs., 
Perge P., Bánhegyesiné Hajdú 
G., Sebők D., Balogh J., Mé-
száros A., Bakó J., Szűcsné 
Iványi Nagy É., Fábián A., Va-
ló M., Tolnai É., Pintér P.

Edző: Antal Lőrinc
B. I.

Női foci

Horgászok 
figyelem!

December 11-én megkezd-
jük a fogási naplók átvétel-
ét az egyesület irodájában. A 
naplók leadásának határideje: 
2013. január 10. Kérjük tagja-
inkat, hogy a naplót a megfe-
lelő helyen kitöltve és az utol-
só lapon összesítve adják le, 
lehetőleg még ebben az évben!

Az iroda nyitva tartása: 
munkanapokon

Kedden és csütörtökön: 15 – 
18 óráig,

Pénteken: 15 – 17 óráig.
2013-ban:
Hétfőn, csütörtökön és pén-

teken 15 – 18 óráig.
Vezetőség

Kispályás Alarm-Matic terem labdarúgó bajnokság
Az elmúlt hétvégén „csonka” fordulót játszottak a baj-

nokságban. Új csapatként benevezett bucsai SS. Bisztró ját-
szott le két mérkőzést. Eredmények: SS Bisztró – MultiTec 
5:2, Flottok – SS Bisztró 2:9.

Pályázat
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. (5300 Karcag, Kis-

újszállási út 24.) nyílt pályázatot ír ki a Karcag, Fürdő út 3. 
szám alatt található kemping bérbeadására kereskedelmi 
szálláshelyként történő hasznosítás céljából.

A bérbe adásra kínált ingatlan adatai:
- cédulaház
- 10 db faház
- kemping
- recepció és irodák
- szociális helyiségek
- kapcsolódó földterület, közművek
- 4 db szoba
- reumatológiai épület.

További információk: www.nkvizkft.hu, www.karcag.hu. 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


