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Hagyomány és újítás
Karcagon tartotta soron kö-
vetkező kihelyezett ülését de-
cember 3-án délután az Ipa-
ri Park Tanács. A Városháza 
kistanácskozó termében lebo-
nyolított ülés az Ipari-, Tudo-
mányos-, Innovációs és Tech-
nológiai Parkok Egyesüle-
te (röviden Ipari Park Egye-
sület) szervezésében került 
megrendezésre.

Magyarországon jelenleg 
több mint 200 ipari park talál-
ható. Ezek rendszerének szű-
rését jelen pillanatban végzi a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um kötelékébe tartozó (véle-
ményező, előterjesztő szerv-
ként, döntést támogató funk-
cióként működő) Ipari Par-

ki Tanács, és az Ipari Park 
Egyesület. A karcagi tanács-
kozáson lehetőséget biztosí-
tottak arra, hogy az ipari par-
kok megjelöljék az őket köz-
vetlenül érintő szakpolitikai 
kérdéseket, illetve javaslato-
kat fogalmazzanak meg a fej-
lesztendő területeket és az el-
érni kívánt célokat illetően. 
Ehhez kapcsolódva az ülés el-

ső napirendjeként három: az 
infocsoport tulajdonában lé-
vő (polgári), karcagi valamint 
a szolnoki és két debreceni – 
ipari park beszámolóját hall-
gatták meg. Dr. Fekete Ro-
land, az egyesület elnöke kér-
désünkre válaszolva elmond-
ta, az IPE kiemelten kezeli 

az Észak-Alföldi régió ipari 
parkjait, s fontosnak tartják, 
hogy az ilyen és hasonló ta-
nácskozások segítségével a ke-
leti országrész parkjai, és az 
Ipari Park Tanács szakemberi 
közvetlenül is kapcsolatba ke-
rüljenek.

- Tekintve, hogy a keleti or-
szágrész fejlesztése igen vonta-
tottan halad, mik lehetnek az 
itteni ipari parkok lehetőségei? 
- tettük fel a kérdést az IPE el-
nökének.

- Azt gondolom, hogy a ke-
let-magyarországi települése-
ken a beruházások egyik von-
zereje lehet a munkaerő. De 
Magyarország nem hagyat-
kozhat csupán arra, hogy ol-
csó munkaerőt tud kínálni a 
befektetőknek. Nyilván min-
denfajta beruházásra nyi-
tottnak kell lenni, de a beru-
házások idehozatalát átgon-
doltan, a térségben műkö-
dő oktatási intézményekkel 
együttműködve lehet ered-
ményesen végrehajtani. Csak 
így lehet megfelelő jövőké-
pet, vagy megfelelő megol-
dást találni a mostani vidék-
helyzetre, az ekkora arányú 
munkanélküliségre. Az ipar-

Szombat hajnalra igazán szé-
pen befogott a hét közepétől 
ránk köszöntött hideg. A föld 
is kopogósra fagyott, úgy-
hogy igazi disznótorozásra 
való idő fogadta a csapatokat 
és látogatókat a Szentannai 
Sámuel Gimnázium udvarán, 
ahol az idén a verseny helyet 
kapott. A küzdelem másban 
nem is változott. Ismét a ha-
gyományos disznótort és a 
megszokott disznótoros éte-
leket kellett produkálniuk a 
nevezőknek: vagyis minden 
fogást és minden ételt a vér-
eresztéstől a sült véren, a pe-
csenyén, a hurkán és kolbá-
szon át, az orja levesig meg a 
tepertőig.

Az idén is számos tagot fel-
vonultató zsűri egyébként 
minden fontosabb mozzana-
tot értékelt, vagyis nemcsak az 

asztalhoz ült oda, hanem a fel-
dolgozás helyszínét is felkeres-
te, ahol már a reggeli óráktól 
hamisítatlan és igazi disznó-
torszag és disznótorhangulat 
uralkodott. Tizenhárom csa-
pat nevezett, azaz tizenhárom 
150-200 kilós hízót, mindösz-
szesen két és fél tonna húst 

dolgoztak fel, zömmel a kun-
sági hagyományok és a kun-
sági szájíz szerint, bár egy 
tóalmási és egy ruszin nem-
zetiségű Pest megyei csapat is 
versenyzett.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

A elmúlt héten vasárnap – most már a nagy hideg miatt – ke-
rült ismét a Városházába az adventi gyertyagyújtásra szervezett 
ünnepség, amelyen a baptista gyülekezet énekkara énekelt, Pes-
ti Csaba baptista lelkipásztor pedig az adventi igemagyarázatot 
követően meggyújtotta a koszorú második gyertyáját.

„Mi akkor is... együtt!”

Ég a második gyertya

III. Disznótoros és Házipálinka Verseny

Dr. Fazekas Sándor köszön-
tötte a tiszaörsi idősek Klubjá-
ban projektnyitóra összegyűlt 
polgármestereket, polgáro-
kat és az érintett települések 
szociális ügyekkel megbízott 

szakembereit december 10-én 
délelőtt.

A Tiszafüredi Kistérség 

Projektnyitó Tiszaörsön

Folytatás az 5. oldalon

A berekfürdői Megbékélés 
Házában 100 fiatal részvéte-
lével rendezték meg a Keresz-
tény Roma Szakkollégiumi 
Hálózat II. konferenciáját.

Az ország öt nagyváro-
sában, a római katolikus, a 

görög katolikus, a reformá-
tus, az evangélikus egyház, 
valamint egy jezsuita rend 
működteti a keresztyén ro-
ma szakkollégiumokat, ame-
lyek célja a tehetséggondozás, 

a felsőfokú tanulmányok si-
kerességének támogatásával, 
cigány identitásukat megőrző 
keresztény értelmiségiek ne-
velése.

A bereki konferencián az 
említett egyházak képviselői 

mellett Balog Zoltán Minisz-
ter (Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma), valamint Farkas 
Flórián, az Országos Roma 
Önkormányzat elnöke mon-
dott köszöntőt.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A brüsszeli „ 
fagyöngyök”

A hagyományos fenyő helyett egy 
furcsa „karácsonyfát” állítottak föl a 
belgák az idén Brüsszel központi te-
rén. Amolyan posztmodern műalko-
tás-szerűt, ami, mondjuk, elmenne egy 
avantgard képzőművészeti alkotáso-
kat bemutató hatalmas kiállító terem-
ben, ahol a modern művészek elvonat-
koztatva a valóságtól, kiélhetik a kísér-
letező kedvüket. Vagy azért, hogy meg-
hökkentsék a nézőket, vagy azért, hátha 
fölfigyel rá egy milliárdos műgyűjtő, akit 
vonz a különleges egyediség és hajlan-
dó a megvásárlására. Ámde itt másról 
van szó. Az „elvont” karácsonyfa állító-
lag azért lett ilyen formabontó, mert a 
nagyszámú, más vallású bevándorló-
nak így akarnak üzenni, hogy toleránsak 
mindenfajta vallással az ott élők. Akár 
még a zen-buddhistákkal is. Nincs is ez-
zel semmi gond, a brüsszeli városatyák, 
ha így döntöttek, akkor az az ő dolguk. 
Van azonban egy aprócska gond – még 
ha netán egyesek más okokat is hangoz-
tatnak –, hogy meggyőzzék a belga ke-
resztényeket a modernségről. Az ugyan-
is, hogy Brüsszel nem csupán egy város 
Európában, hanem az EU intézménye-
inek többsége is itt található. Az EU – 
bár az idei béke Nobel-díjat is megkap-
ta (ami ellen hevesen tüntettek a nor-
végok) – a „multikulturális” értékek és a 
globalizmus hirdetője. Akárhogy is pró-
bálják ezt egyesek magyarázni, egy óri-
ási vízfej. Nem csak kulturális válság-
ban van, hanem gazdaságiban is, amely 
szétsugárzik egész Európába. Az, hogy 
most minden ötödik (!) 25 év alatti eu-
rópai fiatal (mintegy 5,3 millió) munka-
nélküli, az egyszerűen elképesztő „telje-
sítmény”. (Persze, országonként változó 
ez a szám, de akkor is félelmetesen „fa-
gyos jövőképet” mutat. A görögöknél pl. 
57%, de a spanyoloknál is 47%.) Ezek az 
EB (Európai Bizottság) adatai, amelyről a 
múlt héten számoltak be. A németeknél, 
franciáknál ez 10-13%. Ám az itthoni sta-
tisztika is magas: 29% a 25 év alatti mun-
kanélküliek aránya. Bár az EB elisme-
ri, hogy Magyarország egy olyan prog-
ramot indított, amely támogatást nyújt 
a fiatalok elhelyezkedéséhez. (Pl. lakha-
tási támogatás, valamint több ezer kis- 
és közepes vállalkozás ajánl gyakornoki 
posztot fiataloknak.) Próbálkoznának va-
lamifajta állás-garancia tervvel az EB-n 
belül: bevezetnék , hogy minden 25 év 
alatti fiatal, aki elvégezte az iskolát, vagy 
már 4 hónapja munkanélküli, kötelezően 
kapjon állásajánlatot. Erre lenne az euró-
pai szociális alap, amit jobban ki kellene 
használni szerintük, és további forráso-
kat biztosít majd minden tagállam részé-
re. Valójában szép ígéret, de bevallom, 
egy ilyen karácsonyfa állítás után – ame-
lyet azért nem nevezhetünk „minden-
ki karácsonyfájának” – vannak az em-
berben kételyek. Mert ez a fa (is) ötlet – 
ez az elektronikus karácsonyfa-utánzat 
nem valószínű, hogy csupán belga ötlet. 
Bizonyára ez is egy „ajánlás” volt a béke 
Nobel-díjasok részéről, akik legtöbbje 
„fagyöngy” sajnos.

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit 

váradásra 2012. 
december 17-én 

(hétfőn) 8:00 – 13:00 
óráig a karcagi 

Művelődési Házba.
Segítségüket előre is 

köszönjük!

Karácsonyi vásár

A Nagykunsági Népművé-
szek Egyesülete Karácsonyi 
Vásárt rendez a Györffy Ist-
ván Nagykun Múzeumban 
(Karcag, Kálvin u. 4.) 2012. 
december 14. - december 22-ig 
a múzeum nyitvatartási ideje 
alatt: vasárnap és hétfő kivéte-
lével naponta 10-17 óráig.

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.

Meghívó karácsonyi 
hangversenyre

A katolikus egyházközség 
szeretettel hívja az érdeklődő-
ket a katolikus templomban 
tartandó karácsonyi hangver-
senyre 2012. december 16-án 
16 órára.

Közreműködnek a Saurus 
Művészeti Iskola tanulói, ta-
nárai.

A Kátai Gábor Kórház I. sz. 
Belgyógyászati Osztályának 
Fejlesztésére Létrehozott Ala-
pítvány (Karcag Belgyógyá-
szatáért Alapítvány) kurató-
riuma ezúton köszöni meg, 
hogy ez évben is támogatták 
a SZJA 1 %-ának (435.115 Ft) 
és az iparűzési adó 1 %-ának 
(23.076 Ft) felajánlásával ala-
pítványunkat.

A befolyt összeget az osztály 
és a rendelők felújítására for-
dítottuk.

Kérjük, támogassák alapít-
ványunkat 2013-ban is!

Adószám: 18824065-1-16.
Az Alapítvány Kuratóriuma

SZÍNHÁZI ELŐADÁS KARCAGON 
2013. január 25-én, pénteken 19 órától

a Déryné Kulturális Központban
a  Budapesti Bulvárszínház előadásában

Halász Imre – Eisemann Mihály – Békeffi István :

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
zenés vígjáték

Szereplők:
Oszter Alekszandra, Fogarassy Bernadett, Harmath Imre, 
Straub Dezső, Csala Zsuzsa, Straub Péter, Fogarassy And-

rás, Benedek Gyula, Sáfár Anikó, Ulmann Kriszta
Belépőjegy: 2500.- és 2000.- Ft.

Információ: 59/ 503-224

FELHÍVÁS!

A Déryné Kulturális 
Központ
IRINGÓ 

TÁNCKÖRE
szeretettel várja 
táncolni vágyó 

ifjak és örökifjak 
jelentkezését a 

csoportba.
Kis és nagy Magyarország 
néptáncai, népdalai, jó kö-
zösség, barátságos hangu-
lat várja az együttesbe je-
lentkezőket.
A jelentkezésnek nem fel-
tétele a néptáncos előkép-
zettség.

Jelentkezés és informá-
ció az 59/ 503-224/13 mel-
lék, a 06/30/62-39-011-es 
telefonon,vagy személye-
sen a Déryné Kulturális 
Központ I. emeleti irodá-
jában.

Tájékoztatjuk
a Kedves Látogatókat, hogy 

a Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa György u. 5-7.), 
 a Csokonai Könyvtár (Karcag Dózsa György u. 29.), 

a Nagykun Látogatóközpont (Táncsics krt. 46.), 
a Szélmalom és a Szélmalmi Fogadóház 

2012. december 22 - 2013. január 6-ig ZÁRVA tart.

Áldott karácsonyt és örömökben, eredményekben gazdag 
boldog új esztendőt kívánnak a Déryné Kulturális, 

Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 
vezetősége és munkatársai

fejlesztés – és  ezt a korábbi 
évtizedek ipartelepítési ered-
ményeiből is láthatjuk – nem 
lehetetlen ezen a területen, 
ebben a régióban vagy kisré-
gióban sem. Karcag egyéb-
ként több szempontból is pél-
daértékű lehet, hiszen ebben 
a térségben kiemelkedő tel-
jesítményt nyújt. A karcagi 
ipari parkban ugyanis mun-
kahelyteremtő beruházások 
folynak – s erre, ezekre van 
talán a legnagyobb szükség, 
hogy megkezdődjön a keleti 
országrész felzárkózása. Más-
részt pedig Karcag a 13. szá-
zad óta hagyományokat őriz, 
de az ipari parki területen el-
ért eredmények igazolják, 
hogy a hagyományőrzés és az 

újítás nagyon jól megférhet 
egymással. Láthatjuk, hogy 
a vállalati szektor, az önkor-
mányzat és a kormány példa-
értékű együttműködésről tesz 
tanúságot ebben a városban.

A Karcagi Ipari Parkban fo-
lyó (múlt heti számunkban 
már említett) munkákról Szé-
kely Ádám, az infocsoport kft. 
ügyvezetője számolt be a ta-
nácskozáson. Előadásában 
kiemelte, hogy nagyon sok 
munkával – úgy tűnik – a je-
lenlegi nehéz gazdasági hely-
zetben is lehet előrelépést pro-
dukálni. A Karcagon elindí-
tott munkákkal  kapcsolatban 
kifejtette, hogy a jelenlegi be-
ruházások mellett újabb fej-
lesztések is várhatók.

- Van egy beruházás, ami 
tulajdonképpen már eldőlt. 

Egy-két előfeltételen még dol-
gozunk, de a finanszírozás 
rendelkezésre áll. Ezen kívül 
van további két cég, amelyek 
közül a petpalack feldolgozó 
üzem van előrehaladottabb ál-
lapotban. A befektetői csoport 
már összeállt, az állami támo-
gatásra vonatkozó igény be-
adásra került. Egy újabb el-
képzelés is jelentkezett, ami 
élelmiszeripari beruházás lesz. 
Ott a konstrukció még kidol-
gozásra vár. A befektetők itt 
is megvannak, de jó féléves 
munka, amíg bővebbet lehet 
mondani róla.

Az viszont biztos, az elekt-
ronikai hulladékhasznosítóval 
kapcsolatos munkák már a tél 
folyamán folytatódnak.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Hagyomány és újítás
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Par la men ti Nap ló

Ha rövid akarok lenni: a jö-
vőről. Arról a jövőről, ame-
lyiket valamennyien jobbnak, 
gazdagabbnak, egészsége-
sebbnek, békésebbnek szeret-
nénk. Ennek pedig mi kevés-
bé leszünk részei, mint a gye-
rekeink, pláne az unokáink. 
Ahogy Kohl német kancellár 
mondta egykor: a késői szüle-
tés kegyelme…

Az oktatásnál maradva, a 
héten a parlament is több al-
kalommal foglalkozott az ügy-
gyel, és ahogy a híreket olva-
som, a következő hetekben 
sokszor fogunk még erről be-
szélni. Erre kényszerít ben-
nünket képviselőket a téma, 
és erre az oktatás érintettjei-
nek nyomása (lásd: diáktün-
tetések). Az állítások elég szé-
les skálán mozognak, kezdve 
a „kinyitjuk mindenki előtt az 
oktatás kapuját” című állítás-
tól a „most teszitek tönkre a 
magyar felsőoktatást” monda-
tig. Mielőtt igazságot tennénk 
a vitázók között, hadd tegyek 
néhány megjegyzést.

Mi is a helyzet Európá-
ban? Angliában mindenki fi-
zet, Olasz- és Franciaország-
ban komoly összegekbe kerül-
nek a tanulmányok. A sokak 
által követelt ingyenesség csak 
a valóban gazdag országok ki-
váltsága, Svájc, Svédország, 
Ausztria esik ebbe a körbe. Mi 

lesz nálunk? Mi lesz a szegény, 
de tehetséges gyerekekkel? – 
kérdezik a parlamentben. Ha 
valóban tehetséges, de még 
akkor is ha nem, az egyete-
mi évei alatt nem kell fizetni. 
Vagy állami ösztöndíjas lesz, 
vagy a diákhitelből fedezi a ta-
nulmányait. Ha valóban te-
hetséges volt és lett diplomája, 
többet fog keresni. A diplomá-

val rendelkezők legalább két-
szeresét keresik a középfokú 
végzettségűeknek, nemcsak 
nálunk, máshol is. Ma is igaz a 
mondás, hogy tanulni éri meg 
leginkább. A diákhitelt ezért 
befektetésként kell értelmezni, 
hiszen a saját tanulásomba, a 
jövőmbe fektetek be. (Zárójel-
ben jegyzem meg, hogy a Di-
ákhitel 2-őn, ami a képzést hi-
vatott finanszírozni, az állami 
kamattámogatás miatt csak 

2 százalék a kamat. Az inflá-
ció jelenleg 5,2 százalék.) Rá-
adásul, ha valaki állami intéz-
ményben helyezkedik el, a hi-
telét kifizeti az állam.

Persze más a helyzet, ha va-
laki fél az adósságtól. Ha okos, 
ott az állami ösztöndíj, ha 
nem, maradnak a szülők, ha 
ez sem, marad a diákmunka. 
Sok példa volt már arra, hogy 

a diák egyetemi tanulás mel-
lett a munkavégzésre is szakí-
tott időt, erre a célra diákszö-
vetkezetek, munkaerő-köz-
vetítők tucatja jött már létre. 
Persze a legjobb mégis az, ha 
a főiskolai, egyetemi évek a ta-
nulásról szólnak, a diákéletről, 
és kevésbé a munkáról. Abból 
még egyetem után is évtize-
dek juthatnak.

Varga Mihály

Miről szól az oktatás?

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
December 22-23-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

Adventi Játszóház
A Déryné Kulturális Központ szeretettel várja 
a Kicsiket 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.

„ADVENTI PILLANATOK”
a Kossuth téri sétáló utcán

2012. december 13-án (csütörtökön)
és december 17-én (hétfőn) 16:30 órától fellépnek

a Györffy István Tagiskola alsó tagozatos tanulói

2012. december 18-án (kedden) 16:30 órától fellép
a Györffy István Tagiskola Énekkara 

2012. december 20-án (csütörtökön) 16:30 órától fellépnek
a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákjai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
Németh Gyula-szobornál, a VÁROS FENYŐFÁJA előtt

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 előcsarnoka
Időpont: 2012. december 16. (vasárnap) 11 óra
Közreműködnek: Nt. Koncz Tibor elnök lelkész és a refor-

mátus kórusok.
Kérjük, mindenki hozzon magával egy szál gyertyát, és 
adjuk körbe a szeretet lángját!
Advent utolsó vasárnapján, 2012. december 23-án 9:30 
órakor Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános és a római 
katolikus egyházközség tagjai műsorát követően kerül sor a 
negyedik gyertya meggyújtására.

Mindenkit szeretettel várunk

Elkezdődött az Advent, 
ami a várakozás időszaka. 
Vannak, akik csodára vár-
nak, és vannak, akiknek se-
gítségre van szükségük. Az 
adventi és a karácsonyi idő-
szak megterhelő azok szá-
mára, akik magányosan vagy 
szűkölködve élnek. Sajnos, 
egyre többen.

Az adventi ünnep az első 
gyertya meggyújtásával már 
elkezdődött. A Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat 
adventi adománygyűjtésre is 
kezdetét vette ezen a napon. 
A szeretetszolgálat egy ke-
resztyén hátterű református 
alapértékekre épülő segély-
szervezet, melynek legfőbb 
célja, hogy minél több bajban 
lévő, rászoruló emberen tud-
jon segíteni. Számos olyan 
hátrányos helyzetű gyermek 
van határon innen és határon 
túl, akik hiába vágynak aján-
dékra karácsonykor, mégsem 
kaphatnak családjuk anyagi 

helyzete miatt. Ezen gyerme-
kek számára minden évben 
cipődoboz gyűjtést szervez a 
Magyar Református Szeretet-
szolgálat, hogy számukra se 
múljon el meglepetés nélkül 
az ünnep. A Kék Vödör akció 
is beindult az idén is a szere-
tetszolgálat és a Magyaror-
szági Dorcas Segélyszervezet 
szervezésében. A kék színű 
vödörbe tartós élelmiszere-
ket, édességeket lehet pakol-
ni. Ebben az évben a rászo-
ruló nagycsaládosokat segí-
tik a Kék Vödör: Remény te-
le akcióval.

A „Nyilas Misi” karácso-
nya és a Kék Vödör akcióból 
a református gyülekezetek, 
köztük a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség, a Karca-
gi Református Nőszövetség, 
a református általános isko-
la, a református gimnázium 
aktivistái /lelkészek, presbi-
terek, gyülekezeti tagok, pe-
dagógusok, szülők, diákok, a 

város lakossága/ aktívan ki 
veszik részüket. Azért mun-
kálkodnak, hogy minél több 
rászoruló kapjon, szeretetet, 
emberi odafigyelést, jó szót 
egy-egy vödörnyi, cipős do-
boznyi ajándékkal. 

Az elkészített cipős doboz-
nyi szeretetküldeményből jut 
a határon túlra is. Személye-
sen visszük ki az aprópénzre 
váltott szeretetüzenetet Bihar 
és Arad megye l-l általános 
iskolájába, ahol különösen 
nehéz családi körülmények 
között élő gyermekek van-
nak. Reméljük, hogy az idén 
is sikerül mosolyt fakasztani 
az apróságok arcára.

Ha leülünk az ünnepi asz-
talhoz, gondoljunk idén ka-
rácsonykor is azokra, akik 
magányosan vagy nélkülö-
zésben töltik mindennapjai-
kat.

Földvári Márta
MRSZ önkéntese

Nem vagy egyedül!
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör 
civil szervezet december 10-
én értékelte éves munkáját és 
gazdasági helyzetét. A hétfő 
délutánonként rendszeresen 
sorra kerülő összejövetelek a 
Déryné Kulturális Központ-
ban kerültek sorra, de a Vá-
rosi Csokonai Könyvtárral is 
volt jó néhány közös rendez-
vény. Az előadásokról a Kar-
cagi Hírmondóban összefog-
laló cikkek jelentek meg.

A kör elnöke nyitó gondo-
latként tájékoztatott az egye-
sületet érintő jogi változások-
ról, a további tervekről, és kö-
szönetet mondott a vezető-
ség hatékony munkájáért Soós 
Gézáné társelnöknek, Papp 
Lászlóné alelnöknek és Dobos 
István titkárnak, aki a gazda-
sági ügyek intézőjeként meg-
tartotta éves beszámolóját. Ki-
emelte a legsikeresebb progra-
mokat, részletezte a gazdasági 
adatokat. Idén 24 alkalommal 
tartott a kör összejövetelt, a 
jelenlévők száma átlagosan 
meghaladta a húsz főt, eseten-
ként az ötvenet is megközelí-
tette. Szólt a változatos önál-
ló rendezvényekről, s a közös 
irodalmi programokról. A kör 
tagjainak részvétele Karcag 
város kulturális rendezvénye-
in szintén figyelemre méltó.

Felidézték az élményt nyúj-
tó előadásokat, amelyek szé-
les skálán mozogtak, köztük 
színes úti beszámolók, irodal-
mi témájúak, énekes-zenés be-
mutatkozások, helytörténet-

re vonatkozóak, sokirányú is-
mereteket bővítők hangzottak 
el illusztrációkkal, kivetített 
képekkel. A karcagi kötődé-
sű meghívott vendégek az egy-
két órás előadásukért mind-
össze néhány könyvet kaptak 
köszönetképpen, de magukkal 
vihették a klubszerű foglalko-
zás lelkes közönségének hálás 
elismerését. Nagy érdeklődés-
re tartott számot az őszi ki-
rándulás is a Kunlovarda és a 
malmok megtekintésével, ér-
tékes ismertetésekkel.

Örömmel fogadták a szer-
vezők és előadók a különbö-
ző korosztályú és foglalkozású 
emberekből álló közönség ér-
deklődő megnyilvánulásait. A 
Kunhalom Polgári Kör hason-
lóképpen igyekszik folytatni 
tevékenységét a jövő évben is, 
s ehhez számít támogatói ér-
tékes közreműködésére. Foly-
tatódik a hagyományőrzés, a 
Körmendi Lajos alapító elnök-
höz kapcsolódó megemléke-
zés, valamint évente egy diák 
jutalmazása kiemelkedő mű-
vészi teljesítményéért.

A kör 17. sikeres évének zá-
rásakor a résztvevők kelle-
mes ünnepi hangulatban tet-
tek virtuális utazásokat a világ 
varázslatos tájaira zenés kép-
sorok megtekintésével. A to-
vábbi tervek megvalósításához 
sok erőt, meghitt békés kará-
csonyt és eredményes, boldog 
új évet kíván a Kunhalom Pol-
gári Kör!

Dr. Varga Gyöngyi elnök

Záró taggyűlés

Nehéz és embert próbá-
ló feladat várt a házipálinkák 
zsűrizésére, mert a nemes 
italból száztízfélét neveztek a 
versenybe a büszke tulajdo-
nosok. A helyszín itt a bádog-
pultos falusi kocsmák sönté-
seinek illatát árasztotta, s a 
szemre is szépen mutató pá-
linkák népes csoportja bi-
zony már a legeslegelején ko-
moly küzdelmet ígért. Az is 
lett, több tucat díjat ítéltek 
oda.

A disznótoros verseny 
eredményei: 1. Karcagi Cser-
hát Mg. Kft. (Dániel Csa-
ba); 2. Szentannai Sámuel 
Gimn. és Szakközépiskola; 3. 
Kun József és családja; 4. Ba-
logh István és fia; 5. Sörpa-
tika csapata (Csordás Lász-
ló); 6. Kurunczi László (Tó-
almás). Karcagi Nagykun 
Ízőrzők (Lévai Ferenc és csa-
pata), Pest-megye Ruszin Ön-

kormányzat (Erdős József), 
Tanyások, Hazatérők csapata 
(Hovanyecz Szabolcs), Zsan-
dárok (Kállai Lőrinc). Kü-
löndíjak: Manga Mari csapa-
ta (Túrkeve), Huszárkonyha.

A házipálinka verseny 
eredményeire sajnos nem tér-
hetünk ki részletesen, mert a 
közel hetven díjazott felso-
rolása terjedemi akadáyokba 
ütközik. A beszédes statisz-
tika szerint: 26 db arany-
érem, 13 db ezüstérem, 21 db 
bronzérem került kiosztásra.

Elek György

2012. december 7-én került megrendezés-
re a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium 95 végzős diákjának szalagavató 
ünnepsége.
Ebben a tanévben egy szakközépiskolai osz-
tály, szakképzési évfolyamon pedig élelmiszer- 
és vegyiáru eladó, gépi forgácsoló, bútorasz-
talos, kőműves és villanyszerelő szakmát ta-
nuló diákok kapták meg osztályfőnökeiktől 

a kis szalagot, mely nekik már a diákévek vé-
gét jelzik. A hagyományokhoz híven színvo-
nalas ünnepséggel készültek erre a napra ta-
nulóink. Bécsi keringővel és charleston tán-
cokkal köszöntötték szüleiket, tanáraikat és 
meghívott vendégeiket. A táncokat Oroszné 
Millinkhoffer Rita tanította be.

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola
és Kollégium tantestülete

Szalagavató a Varróban

A Györffy István Tagisko-
la minden hónapban két alka-
lommal Iskolakóstoló foglalko-
zás keretében igyekszik segíte-
ni az óvodából iskolába készü-
lő gyerekek beilleszkedését.

Novemberben a „Márton 
napi vigasságok” című foglal-
kozás keretében felidéztük a 
régi népszokást, majd a követ-
kező alkalommal sportvetél-
kedőn és angol foglalkozáson 
mutathatták meg az óvodások, 
hogy milyen ügyesek és oko-
sak már.

A „Suttog a fenyves…” című 
december ötödikei foglalkozá-

sunk a „Mikulásvárás” jegyé-
ben zajlott. A vidáman, szor-
gosan munkálkodó gyerekeket 
feladatmegoldás közepette lep-
te meg a Mikulás. Sok dicsé-
ret, szeretet és egy kis ajándék 

volt a kedves vendég nagy put-
tonyában.

A következő foglalkozásra 
december 19-én 17 órakor ke-
rül sor a tagintézmény József 
Attila úti iskolaegységében, 
ahol Táncházra és Karácsonyi 
kézműves foglalkozásra várjuk 
szeretettel az érdeklődő szülő-
ket, gyerekeket.

A vezetőség

Iskolakóstoló foglalkozások

Folytatás az 1. oldalról

III. Disznótoros és Házipálinka Verseny
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Fényes anyagok, gyertyák, 
selyemszalagok, arany, ezüst, 
piros színek, különleges ki-
egészítők! Válasszunk bátran 
ezek közül, hogy minél szeb-
ben csillogjon az ünnepi asz-
tal.

Most egy szolidan elegáns 
asztaldíszt ajánlok. Pezsgős-
pohárba hydrokristály gyön-
gyöket tettem, majd nedves 
oázist a tetejére, melyet Miku-
lás virággal díszítettem. A kö-
zepébe piros gyertyát tűztem.

Meghitt perceket kívánok a 
Szentestén!

Nyíriné Kátai Katalin

Az ünnepi asztal dísze

Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályának 
Fejlesztésére Létrehozott Alapítvány

Közhasznú jelentése 2011-ről
Nyitó pénztár:   99.938
Nyitó bank: 471.817
Összesen: 571.755 Ft
Bevételek:
- SZJA 1 % 435.515
- IPA 1 %   23.076
- Kamat     1.365
- Kölcsön 145.000
- Támogatás   40.000
Bevételek összesen: 644.956 Ft
Kiadások:
- Posta, telefon   19.250
- Bankköltség   19.434
- Egyéb szolgáltatás   73.700
- 100 e Ft alatti TE 135.490
- Könyvelés 100.000
- Irodaszer   45.970
- Továbbképzési költség 440.300
Kiadások összesen: 983.714 Ft
Az alapítványnál személyi jellegű kifizetés nem volt.
100 e Ft alatti beruházás: 135.490 Ft, melyet egyösszegű ki-
adásként számoltunk el.
Eszközök: 1543 e Ft
Beruházás:        0 Ft
Elszámolt ÉCS:    115
Tárgyévi nettó érték: 1428 e Ft
Az alapítvány az alapítói okiratban foglaltaknak megfelelő-
en végzi a munkáját.

Dr. Hajdu László
elnök

A tanév eleje óta új oktatója 
van a szövésnek a karcagi Ká-
das György Szakiskolában. A 
fiatal tanárnő, Dede Orsolya 
Hajdúszoboszlón él és a nád-
udvari Népi Kismesterségek, 
Szolgáltató Mesterségek Szak-
iskolájában végzett. Szövő és 
takács mesterségből szerzett 
oklevelet. Tehetségét nemré-
giben Junior Príma Díjjal is-
merték el. Dede Orsival a Ká-
das ez alkalomra szőttesekkel 
feldíszített szaktantermében 
beszélgettünk.

- Nem mindennapi szakmát 
választott. Hogyan lett szövő 
és takács?

- A pályaválasztáskor aján-
lották nekem a Népi kismes-
terségek szakiskoláját Nád-
udvaron. Amikor megnéztük 
az intézményt és megláttam a 
szövőműhelyt, egyből tudtam, 
hogy ez a nekem való mester-
ség.

- Mi fogta meg így „első lá-
tásra”?

- Azonnal kitűnt, hogy a 
textillel nagyszerűen át le-
het adni az érzelmeket. Azok 
a munkák, amiket ott láttam, 
szinte sugározták magukból, 
mit éreztek az előző diákok, 
akik készítették őket. Akkor 
és ott elhatároztam, hogy ezt 
én is meg fogom tanulni.

Az iskola négyéves, két évig 
a szövést, két évig a takács 
mesterség fogásait tanulták. 
Orsi szakoktatója Galánfiné 
Smidt Teréz volt. Ő vezette be 
a szövés technológiájába, tit-
kaiba. 2010-ben végzett, s a 
szülei támogatásával műhelyt 
rendezett be, ott dolgozik.

- Van olyan irányzat, hagyo-
mány a szövésen belül, amihez 
jobban vonzódik?

- Próbálok megmaradni a 
magyarországi illetve az erdé-
lyi hagyományoknál, és a bu-
kovinainál. Ezeknek a színei, 
szimbólumai azok, amik az itt 
látható munkáimon is felfe-
dezhetők. Pamutból, gyapjú-
ból dolgozom.

Orsi tehetségét többfelé is 
láthatta a szakma, illetve a 
nagyközönség, hiszen már a 
szakiskolával sok helyre elju-
tottak a munkái. Legutóbb – 
az idén nyáron – Békéscsabán 
szerepelt szép sikerrel – egyé-
niben megosztott első helye-
zéssel jutalmazták. Szaktaná-

ra és mestere Galánfiné Smidt 
Teréz iparművész és Galánfi 
András a népművészet mes-
tere javasolták Junior Príma 
Díjra, amit a nyár folyamán 
át is vehetett. És az élet megy 
tovább. A műhelyben folyik a 
munka, eladásra, kiállításra 
készülnek az újabb szőnyegek 
és terítők, és most itt az újabb 
munka – az oktatás a Kádas-
ban.

- Ilyen a véletlen – nevet Or-
si. – A szakiskolával mentem 
éppen bemutatkozni, amikor 
jött a telefon, hogy itt Karca-
gon lenne egy ilyen lehetőség, 
elvállalnám-e? A tudásomat 
már régóta szerettem volna 
továbbadni, úgyhogy öröm-
mel vállaltam el a kínálkozó 
feladatot és oktatom a szövést 
a Kádasban tanuló gyerekek-
nek.

De nemcsak nekik, hallom 
búcsúzóul, ha lesznek érdek-
lődők iskolán kívüli tanfo-
lyamról is szó lehet. Majd ki-
derül...

Addig is jó munkát kívánok 
a műhelyben, az iskolában – 
tehát sok sikert a szövőszéknél 
és a katedrán is.

Elek György

A szövőszéknél és a katedrán

2012-ben támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv Észak-
Alföldi Operatív Program 
rendszeréhez benyújtott pá-
lyázatával. A pályázaton el-
nyert 139.347 ezer forintos 
támogatással (mintegy 150 
millió forintos költségvetés-
ből) a szociális alapszolgálta-
tásokat fejleszthetik négy te-
lepülésen.

A tiszafüredi az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű kis-
térsége, ahol mintegy 5000 fő 
veszi igénybe a szociális alap-
szolgáltatásokat, s a jóléti alap-
ellátásban mintegy 800 gyer-
mek részesül.

A december 10-ével indu-
ló projekt Tiszaörs, Tiszaigar, 
Tiszaroff és Tomajmonostora 
településeken teszi lehetővé a 
szociális ellátások épületeinek, 
eszközállományának fejleszté-

sét, bővítését vagy kiegészíté-
sét.

- Ez egy nagyon nagy lehe-
tőség nekünk – kommentál-
ta a projektindítást Bodonné  
Gyöngy Erika, Tiszaörs pol-
gármestere. - Tiszaörs elörege-
dő falu, tehát nagyon sok idős, 
ellátásra szoruló tagja van az 
Idősek Klubjának is. A klub 70 
fővel működik, közel 100 fő ré-
szesül szociális étkeztetésben 
és 27 fő házi gondozottunk 
van. Ugyanekkor az intéz-
mény, mint látható is, egy na-
gyon régi épületben található, 
régen eljött már az ideje a fel-
újításnak. Ezért aztán nagyon 
örülünk a pályázatnak.

A projektnyitón dr. Fazekas 
Sándornak egy ajándékkosarat 
is átadtak a tiszaörsiek. Mint 
kiderült, az ajándékot csupa 
helyben termelt és készített ter-
mékből állították össze.

- Tiszaörsön nagyon sok 

hasznos kezdeményezést ta-
pasztaltam – mondta erről a 
miniszter. - A start program 
keretében itt kertészkedés fo-
lyik, tésztaüzem kezdte meg 
a működését, tojóhibrideket, 
nyulakat és kecskéket is tarta-
nak. A tojást felhasználják az 
étkeztetéshez és a tésztaüzem-
hez is, ezen felül kecskesajtot 
állítanak elő. Mindez azt mu-
tatja, hogy az önkormányzat 
törekvései összhangban van-
nak a Vidékfejlesztési Minisz-
térium terveivel, azzal, hogy 
minden településen késztermé-
keket kell előállítani. Tésztafé-
lék, tejtermékek készülnek itt, 
ami megélhetést és bevételt is 
jelent egyben.

A szociális alapszolgáltatá-
sok fejlesztését célzó projekt, 
amely 4 települést 4.413 lakost 
érint, 2013. szeptember végén 
fejeződik be.

Elek György

Pintér Sándor belügyminiszter kedden a Bátorságért Érdem-
érem odaítélésével tüntette ki Karbély Jánost, a hétfőről kedd-
re virradóra történt nagyiváni tűzesetben megsebesült tűzol-
tó őrmestert, aki az egyeki önkéntes tűzoltóság tagja, s a tűz-
oltás utómunkálatai során a leomló kémény sebesítette meg. 
Sérülését a karcagi kórházban látták el. Bérczi László tü. dan-
dártábornok, valamint a megyei és városi katasztrófavédelmi 
vezetők tegnap betegágyánál adták át az elismerést és kíván-
tak jó egészséget a fiatal embernek, aki előreláthatóan 7-8 na-
pot tölt még a kórházban. Jó egészséget kívánunk neki!

Belügyminiszteri kitüntetés

Folytatás az 1. oldalról

Projektnyitó Tiszaörsön
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A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intéz-
mény megbízott vezető ápoló munkakör be-
töltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Hor-

váth Ferenc u.1. szám.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok: az ápo-
lók és a gondozók munkájának irányítása, 
szervezése és ellenőrzése az intézményi ellá-
tás szakmai szabályainak megtartásával.

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény.

Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, egészségügyi 

végzettség
- Legalább 1-3 év szociális területen szer-

zett szakmai tapasztalat
- Szervezői, vezetői képesítés (pl. szociális 

gondozó, szervező)

- Gyakorlott szintű MS Office alkalmazá-
sok (gyógyszerkönyveléshez).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Főiskola, egészségügyi felsőfokú képesítés.

Pályázat részeként benyújtandó:
-  Szakmai önéletrajz
-  Képesítést igazoló bizonyítványok fény-

másolata
-  Erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpont-

ja: A munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően  azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2012. december 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. január 10.

A pályázatok benyújtásának módja: 
-  Személyesen, Hodos Bálintné intéz-

ményvezetőnél a KTKT Idősek Ottho-
na és Háziorvosi Intézmény székhe-
lyén (5300 Karcag, Horváth F. u. 1. szám 
alatt)

-  Postai úton, a pályázatnak a KTKT Idő-
sek Otthona és Háziorvosi Intézmény 
- címére történő megküldésével (5300 
Karcag, Horváth F.u.1.szám).

-  Elektronikus úton Hodos Bálintné ré-
szére a kgszoc@enternet.hu e-mail cí-
men keresztül.

Lepje meg szeretteit kará-
csonyra karcagi és nagy-
kunsági vonatkozású szép, 
új, idei kiadványokkal! A 
Déryné Kulturális Turiszti-
kai Sport Központ és Könyv-
tár az alábbi idén megjelent 
könyveket ajánlja a Kedves 
Hírmondó olvasóinak, leen-
dő vásárlóinak figyelmébe. 

Kun Történetek a ré-
gi időkből. Zádor és Ágota a 
debreceni útban Kun Erzsé-
bet: 

Szerk. Dr. Bartha Júlia: Ára: 
3200 Ft 128 oldal. Színes raj-
zokkal illusztrált. Újj Péter 
Karcag nótáriusa írta a két el-
beszélő költeményt.

Zarándokútra ment a róka 
ford, szerk: dr. Bartha Júlia: 
Ára: 2500 Ft.

24 oldal, színes rajzokkal il-
lusztrált.

A kötet történetei állatok-
ról szólnak, de a ravaszdi ró-
ka, az okos macska, vagy ép-
pen a kakas mind az emberek 
világából ismerős helyzetek-
ben tűnnek elénk. A két szép 
könyv a szerkesztő magánki-
adásában jelent meg.

Dr. Varga Gyöngyi és Var-
ga József: Visszanézek Ára: 
1400 Ft 230 oldal Fotókkal il-
lusztrált.

Édesapjuk a gimnázi-
um egykori igazgatója, ne-
ves nyelvtanár fiatalkori ver-
seit, beszédeit, cikkeit adták 
közre rajzaival és fényképei-

vel együtt e könyvben. A ki-
adványok értékesítéséből szár-
mazó bevételt a Varga József 
Nyelvtanulás Alapítvány ré-
szére ajánlották fel a kiadók, a 
Varga testvérek.

Elek György: Nagykun 
kapitányok a 16. századtól 
1876-ig Ára: 2000 Ft 112 ol-
dal, fekete-fehér fotókkal il-
lusztrált.

A nagykun kapitányok tör-
ténelmi szerepét bemutató 
könyv.

Kiadó: Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulat.

Szilágyi Miklós: Mezővá-
ros és paraszti kultúra Ára: 
2000 Ft 396 oldal.

Történeti-néprajzi dolgoza-
tok az alföldi mezővárosokról. 

Kiadó: Nagykun Hagyo-
mányőrző Társulat.

Örsi Julianna: A hagyo-
mányőrzés útján Ára: 2300 Ft 
248 oldal Fotókkal illusztrált.

Bemutatja a Nagykunság 
kulturális és nemzeti értékte-
remtőit. A helytörténettől, a 
művelődés- és irodalomtörté-
neten, a néprajzon át a nyelvé-
szetig, a költőtől a tudósokon 
át a művészek színes és gazdag 
életútjával ismerkedhet meg 
az olvasó. Kiadó: Túrkevei 
Kulturális Egyesület.

Mándoky Kongur István: 
Kunok és Magyarok Ára: 
3000 Ft 348 oldal Fotókkal il-
lusztrált.

A kunsági származású ma-
gyar turkológus összegyűj-

tött munkái. A kötet magá-
ba foglalja a szerző nyelvésze-
ti és történeti témájú tudomá-
nyos cikkeit, a magyar nyelv 
kun elemeiről értekezését, fo-
lyóiratokban és napilapokban 
megjelent, ma már nehezen 
hozzáférhető, magas szintű is-
meretterjesztő írásait és végül 
a törökség népköltészetét be-
mutató műfordításait. Kiadó: 
Molnár Kiadó, Budapest

Rideg István: Körmen-
di Lajos világa I. kötet Ára: 
5000 Ft 353 oldal. Fotókkal il-
lusztrált.

Körmendi Lajos életének, 
munkásságának bemutatása 
1946-1981. 

Kiadó: Barbaricum Irodal-
mi és Művészeti Egyesület, 
Karcag.

Karcagi Kalendárium 
2013. Ára: 1000 Ft, 256 oldal, 
fotókkal illusztrált.

Visszatekintés a 2012. év 
eseményeire, ünnepi beszé-
dek, katolikus és református 
ünnepnaptárak, kitüntetettek 
fotói, mesék, versek, horosz-
kóp, receptek és hasznos tud-
nivalók. 

Szerkesztette: Daróczi Er-
zsébet, kiadó: Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár, Karcag.

A kiadványok megvásárol-
hatók 2012. december 21-ig a 
Csokonai Könyvtárban nyit-
va tartási időben naponta 
10:00-18:00 óráig, szomba-
ton 8:00-12:00 óráig.

Az egykori „Kálvin 9” tör-
ténetének megismerésére az 
arra leghivatottabb szemta-
nú, Kulcsár Pál igazgató úr 
tett ígéretet az 1980-as évek-
ben. „Majd, ha nyugdíjas le-
szek, megírom!” – mondta az 
akkori tanári karnak, s az év-
tized második felében – im-
már nyugdíjasként – hozzá is 
látott. A szinte haláláig írt ala-
pos, ám mindig kiegészített, 
frissített adatokat és esemé-
nyeket felsorakoztató kézirat 
azt követően hosszabb ideig 
kiadásra várt. Hol pénz nem 
volt rá, hol az időt vitte el tő-
le más feladat. Mos-
tanában pedig ismét 
bőséges kiegészítés-
re szorult, hiszen az 
iskolatörténet újabb 
húsz esztendővel bő-
vült, s hát a két év-
tized történéseit is 
meg kellett örökíte-
ni. Ezen elvárások 
mellett készült el A 
Kováts Mihály Ál-
talános Iskola tör-
ténete című kötet, 
amelyet a tanév vé-
gén az intézmény 
névadójának 20. év-
fordulóján jelentetett 
meg a Kováts Mi-
hály Baráti Társaság 
Egyesület.

A Kálvin 9. 1948-
tól kezdve, mint leány isko-
la alakult meg, ezért az előz-
ményeket feltáró dolgozatot a 
karcagi leányoktatás első em-
lítésétől, 1722-től indította 
Kulcsár igazgató úr, aki lelki-
ismeretesen feltárta a 19-20. 
századi közvetlen előzménye-
ket: a városrészi leányiskolák, 
majd az 1901-ben megnyílt 
Községi Polgári Leányisko-
la történetét is. Ezekből hoz-
ták létre ugyanis 1948-ban az 
államosítással a polgári leány-
iskola frissen elkészült Kál-
vin utcai épületében az Ál-
lami Általános Leányisko-
lát, amelynek 1948/49. évi el-
ső tanulólétszáma 1072 fő volt 
– igaz ez a létszám még három 
helyen – a Kálvin utca 5. sz. 
alatt, a Kálvin u. 9. sz. alatt és 
a Zádor utcán tanult. Az „is-
kolaóriás” első igazgatója Sző-
ke Kálmánné Horváth Gizel-
la volt, akitől 1950-ben Kul-
csár Pál (1925-1992) vette át az 
igazgatói teendőket, s vitte ezt 
a feladatot 1986. január 1-jei 
nyugalomba vonulásáig.

Az iskola a megalapítás utá-
ni években még számtalan át-
szervezésen esett át, 1962 
szeptemberében megtörtént a 
koedukáció és megalakult az 
Állami Általános Iskola, Kar-
cag, Kálvin 9. és így is maradt 
1992-ig, bár annyi bővítmény 
csak lett benne, hogy 1977 

nyarán összevonták az Általá-
nos Iskolai Diákotthonnal. Az 
újabb névváltás majd 1992-
ben érkezett el, amikor az is-
kola felvette a Karcagról el-
származott, s az Egyesült Ál-
lamokban 1779 novemberben 
hősi halált halt Kováts Mihály 
lovassági tiszt nevét. Az 1992-
vel kezdődő újabb iskolatörté-
neti időszak már változásokat 
is nagy bőséggel hozott, amint 
azt Elek Györgynek az 1990-
2010 közötti korszak történe-
tét feldolgozó tanulmányából 
láthatjuk.

Az intézmény életéhez (már 

a Polgári Iskola korában) szer-
vesen hozzátartoztak az ifjú-
sági mozgalmak és egyesüle-
tek. Az iskolai úttörőmozga-
lom Kulcsár Pál 1989-ig tar-
tó iskolatörténetében is helyet 
kapott, ám célszerű volt azt 
önálló fejezetként is feldol-
gozni. Így került a kötetbe Ka-
tona Mihályné úttörőcsapat 
története, a névadó amerikai 
magyar hősről Elek György 
értekezett. A kötetben meg-
emlékeznek a jeles tanárokról, 
a legjobb eredményeket elért 
tanulókról, s egy intézmény-
történeti kronológia mellett 
fontos része a kötetnek az a ki-
mutatás, amelyet az itt oktató 
pedagógusokról állítottak ösz-
sze a szerzők. De most egy CD 
mellékletben az 1948 óta ké-
szült iskolai tablókat is mellé-
kelték a könyvhöz, elmondha-
tó hát, hogy a kiadvány min-
den itt végzett tanuló arcképét 
és nevét tartalmazza. És ilyen 
még nem volt a város könyvé-
szetében – s azt hiszem a me-
gyében vagy az országban sem 
sok példa van rá. Úgyhogy 
gratulálunk!

(A Kováts Mihály Általá-
nos Iskola története. Szerk. 
Elek György. Karcag, 2012. 
160. old.) A kötet a Városi 
Könyvtárban 1.800 Ft-ért vá-
sárolható meg.

Karácsonyi könyvajánló

Állás pályázat

A Kováts Mihály Általános 
Iskola története
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
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 csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-
3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi 
fűtéssel, hagyományos fűtés-
re 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. 
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.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Sürgősen eladó alkalmi áron! 
Karcagon a Vásárcsarnoknál 
belsőudvari 1 szoba komfort, 
igényesen felújított lakás 4 mil-
lióért; 2 szobás komfortos szin-
tén felújított 6 millióért. Az in-
gatlanokhoz saját telekrész tar-
tozik! Tel.: 06/20-367-8885.
Karcagon, a Kertész J. utca 1. 
sz. alatti I. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
547-9987 vagy 06/30-287-6790.

A Táncsics körúton IV. emele-
ti egyszobás lakás eladó. Tel.: 
06/70-411-2602.
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.
Sürgősen eladó alkalmi áron 
egy új építésű, 2 szobás, ame-
rikai konyhás, sarok kádas, igé-
nyes, teraszos családi ház a 
Vásárcsarnoknál. A ház belső 
udvari, nem utcafronti. A te-
lek 300 m² és van rajta egy 18 
m²-es új faház. Bejárat a vásár-
csarnoknál. Alku nélkül 10 mil-
lióért. Képek megtekinthetők 
az orzo@5mp.eu oldalon. Tel.: 
06/20-367-8885.
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.
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 eladó. Karcag, 
Zádor utca 28. Tel.: 06/70-391-
4295.
Eladó Budapesten 58 m²-es, 
2 szobás, igényesen felújított 
földszinti lakás. A lakás a VII. 
kerület Akácfa utcában van, 
2 percre az Erzsébet körúttól. 
Nonstop közlekedés. Kérésre 
képeket küldök. A bútorok is 
eladók. Az ár 12, 9 M Ft. Tel.: 
06/20-367-8885.
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).

Karcagon, a Bajza utcában 
szépen rendben tartott, na-
pos, azonnal költözhető, 2 
szobás családi ház eladó. 
Cserépkályha és gázkonvekto-
ros fűtés, lakható melléképület. 
I.ár: 7,9 M Ft. Tel.: 06/20-805-
2338.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház eladó. U.itt cefre el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától)

A Tégláskertben a bejáróhoz 
közel 25 sor szántó kiszántva 
bérelhető. Megegyezünk! Tel.: 
59/312-562.

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

Kiadó albérlet Karcagon. Kiadó 
egyszobás komfortos igényes 
családi ház a vásárcsarnok-
nál. Azonnal költözhető. Képek 
megtekinthetők az orzo@5mp.
eu oldalon. A lakás bútorozott, 
felszerelt. 06/20-367-8885.

Egy személy nyugdíjasnak al-
bérlet kiadó. Tel.: 59/312-562.

Állat
3 db puli kölyök (10 hetesek) 
féregtelenítve eladó (5.000 Ft/
db). Tel.: 06/20-233-4280.

Állás
Mezőgazdasági gépész techni-
kus, informatikus, B-C jogosít-
vánnyal rendelkező fiatalem-
ber 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 
Karcagon. E-mail: marika0421@
freemail.hu Érdeklődni és je-
lentkezni: 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.

Társkeresés
182 cm magas, 55 éves vagyok. 
Barátnőt keresek korhatár nél-
kül. Tel.: 06/31-316-9410.

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 te-
rületén! 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.
Bioptron nagy lámpa eladó. 
Tel.: 06/30-414-8261, 06/30-
421-1862, 06/20-204-3813.
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 
Kemping kerékpár. Tel.: 59/311-
975.
Karcag ízek, házi lekvárok és 
szörpök megújult, cukormen-
tes termékei elérhetőek a BHG 
soron a Bioboltban.
Eladó kézi  Bioptron láma 
6 db színterápiával olcsón 
(42.000 Ft); megkímélt állapot-
ban négy részes középbarna 
Kolónia szekrénysor (45.000 Ft); 
gázpalack; 1 db 35 cm-es szo-
baantennás kis televízió (7.000 
Ft). Tel.: 06/20-505-3467.
Kétütemű Wartburg felújí-
tott hengerfej és kerekek, aj-
tók, dióbél, gyöngyösök el-
adók vagy cserélhetők üst-
re, kisbálás lucernára, magyar 
hajlított vázú 28-as kerékpár-
ra. Tel.: 59/300-875 vagy 06/30-
385-8232.

Nagy képernyős színes T V 
(Blaupunk),  háti permete -
ző, kerti szerszámok, 50 méter 
elektromos kábel dobon, kis 
hibával elektromos fűnyírógép. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Tölgyfa sarokülő, asztal székek-
kel, ipari szőnyegtisztító olcsón 
eladó. Tel.: 59/312-562.
Siesta melegítő jó állapotban 
és dió eladó. Tel.: 06/70-350-
5308.
180 cm-es nagyon szép mű-
fenyő; 2 fiókos 2 ajtós komód; 
hagyományos ágyneműtar-
tó; sötét dohányzó asztal; fal-
ra szerelhető TV tartó eladó. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-17 
óráig)
Eladó férfi, női antik bőrdzseki, 
közepes méret nercel díszített 
női irhabunda, nagyobb mé-
retű férfi szmoking eladó. Tel.: 
06/20-461-1470.

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 hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, 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 hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem). Tel.: 06/30-447-3918.
Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.
S Z É C H E N Y I  PÁ LYÁ Z AT R A 
ALKALMAS KFT. ELADÓ! A cég 
2010-ben alakult, akár 50 milli-
ós hitelhez juthat a Széchenyi 
terv kereteiből. Székhely, üzlet 
vásárláshoz is felhasználható! 
Tel.: 06/20-367-8885.

Apróhirdetés
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2012. december 14. péntek
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
 Középiskolák börzéje
 Háttér
 Vendég: Nyíriné Kátai Kata-

lin 
20.20  Testületi ülés

2012. december 18. kedd (ismét-
lés: szerda)

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet

19.00  Karcagi hírek
19.30  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20.35  Nótaszó

2012. december 20. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
19.30  Ép-ít- Tech
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések – külön-

kiadás
 Karcagi Hírek
 Ipari parkok
 Karácsonyi körkép
 Kenyérsütés az Óvodában
 Háttér
 Téma: Advent III
20.20  Varró István Szakközépisko-

la szalagavatója

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

M. Tóth Erika – Daróczi Al-
bert
Kg., Arany J. u. 30/a. 
 Dominik István
Szitai Nikoletta – Tyukodi 
Norbert
Kg., Délibáb u. 15. 
 Nikoletta

Halálozás

Bréda Lajos
 Karcag (1940.)
Kise Mária
 Karcag (1946.)
Pataki Gyuláné (Kiss Julian-

na)
 Karcag (1937.)

Labdarúgás

Az elmúlt hétvégén a Vá-
rosi Sportcsarnokban rendez-
ték meg a kispályás bajnokság 
5. fordulóját.

Eredmények: Devils – 
Profix-Bituman 8:1, VGT-

Brigád – MultiTec 4:6, Familia 
– Flottok 7:1, Szuperinfó – 
AgroSprint 2:5, Blades-Zsoan 
– Ökodízel 1:2, Roli Sped – 
Refigimi 7:1.

B. I.

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2012.  december 17., (hétfő) 
12 óra

December 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

December 22. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss Antal utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

December 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Jászfényszaru VSE – Be-
rekfürdői SE 22:27 (12:15)

Törökszentmiklós, Jv.: 
Baranyi A., Rékasi A.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (6), Szőkéné Varga I. (12), 
Szarka B., Szabó I. (1), Sipos 
K. (3), Bánhegyiné Bakó É. (4)

Csere: Bézi M., Budai B., 
Fodor B., Békési A. (1)

Jászalsószentgyögy – Be-
rekfürdői SE 10:23 (4:16)

Törökszentmiklós, Jv.: 
Baranyi A., Rékasi A.

Berekfürdő: Varga A., 
Cseke P. (3), Szőkéné Varga I. 

(7), Szarka B. (3), Szabó I. (2), 
Sipos K. (3), Bánhegyiné Ba-
kó É. (1)

Csere: Bézi M., Budai B. (1), 
Fodor B., Békési A. (3)

Bánhegyiné Bakó Éva:
Mindkét mérkőzésen maga-
biztos győzelmet arattunk, 
melyeken a fiatal játékosok is, 
a gólkülönbséget növelve kre-
atívan játszottak.

Az őszi fordulók ezzel véget 
értek, a tabellán a csapat 12 
ponttal a 4. helyen várja a ta-
vaszi fordulók mérkőzéseit, 5 
ponttal lemaradva az első he-
lyen álló csapattól.

Befejeződtek a megyei férfi 
kézilabda bajnokság őszi sze-
zonjának küzdelmei. A csapat 
Törökszentmiklóson zárt, egy 
értékes döntetlennel és egy 
győzelemmel tértek haza a fi-
úk. Városunk férfi csapata je-
lenleg a 2. helyen áll a megyei 
férfi kézilabda bajnokságban 
és várja a tavaszi jó folytatást. 
December közepéig még edz 
a csapat, majd két hetes pihe-
nő következik, hogy kipihen-
ten fogjon neki a januári edzé-
seknek.

Eredmények:
Karcagi SE - Rákóczifalva 

26:23 (13:11)
Karcag: Nagy, Major (2), 

Lajtos, Örsi (2), Sebők (2), Sze-
pesi (4), Vályi (9).

Csere: Nagy (1), Karsai, Bé-
res, Papp (2), Ferenczi, Fábián, 
Hamar (3), Gulybán.

A csapat valahogy nem 
akart nyerni, hiányzott a mo-
tiváció, elmaradtak a pontos 
támadási taktikák, befejezé-
sek, megoldások. Szerencsére 
Vályi-Nagy Norbert és Szepe-
si Balázs jó játékával elég volt 

egy alap biztonsági játék, így 
elkönyveltük a biztos 2 pon-
tot.

Szolnok - Karcagi SE 27:27 
(16:14)

Karcag: Nagy, Major (8), 
Lajtos, Örsi (2), Sebők (2), Sze-
pesi (1), Vályi (10).

Csere: Nagy, Karsai, Béres 
(1), Papp (1), Ferenczi, Fábián, 
Hamar (2), Gulybán.

Legutóbb egygólos veresé-
get szenvedett együttesünk 
Szolnoktól, most tudtunk ja-
vítani. A döntetlennel értékes 
pontot raboltunk tőlük. Vályi 
a hátán cipelte a csapatot, kis 
szerencsével a győzelem is re-
ális lett volna, de ne legyünk 
telhetetlenek, elégedjünk meg 
egyelőre ennyivel. Tavasz-
szal még lesz lehetőség a pont-
szerzésre. Gratulálok a csapat-
nak az őszi eredményekhez, 
tavasszal hasonló jó eredmé-
nyeket és lelkes folytatást kí-
vánok.

Major
szakedző

December 04-én este a 
kunmadarasi rendőr intéz-
kedés alá vont egy helyi fér-
fit, akiről megállapítást nyert, 
hogy ellene elfogatóparancs 
van kiadva, mely értelmében 
a további intézkedések meg-
tétele érdekében előállította a 
rendőrőrsre.

December 05-én délután a 
karcagi rendőrök előállítot-
tak egy helyi fiatalembert, aki 
gyanúsítható volt azzal, hogy 
az elmúlt időszakban elköve-
tett kunyhófeltörésekből szár-
mazó dolgok vannak a birto-
kában. A férfit a NAV munka-
társainak átadták a szükséges 
intézkedés lefolytatása céljá-
ból.

December 08-án délután a 
karcagi rendőr kunyhófeltörőt 

fogott el, akit a kapitányság-
ra állított elő, majd ezzel egyi-
dejűleg társa is előállításra ke-
rült. A gyanúsítotti kihallga-
tás során megállapítást nyert, 
hogy a két személy számlájá-
ra összesen 26 kunyhófeltö-
rés bűncselekmény elköveté-
se írható. Az elkövetőt őrizet-
be vették és a fogdára szállí-
tották.

December 09-én délelőtt a 
kunmadarasi rendőr két he-
lyi férfit állított elő, akik azt 
megelőzően egy házba bemen-
tek és az ott feldolgozott hús-
árut (szalonna, oldalas, kol-
bász, első-hátsó comb), illetve 
egy teakályhát tulajdonítottak 
el. A lopott élelem nagy részét 
sikerült lefoglalni, így a kár je-
lentős része megtérült.

Alarm-Matic Teremlabdarúgó Bajnokság

Férfi kézilabda megyei bajnokság

Értékes pontok a záró fordulón

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság Horgászok 

figyelem!

December 11-én meg-
kezdjük a fogási naplók át-
vételét az egyesület irodá-
jában. A naplók leadásá-
nak határideje: 2013. janu-
ár 10. Kérjük tagjainkat, 
hogy a naplót a megfelelő 
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 

pénteken 15 – 18 óráig.
Vezetőség

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 he-
teken 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


