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Az önkormányzat által ko-
rábban életbe léptetett és 
szigorúan megkövetelt ta-
karékossági intézkedések 
úgy tűnik megtermik a várt 
eredményt, mert visszafogot-
tabban ugyan, de 2012-ben is 
a szokott mederben zajlott az 
élet. Indult néhány beruhá-
zás, volt település-karbantar-
tás és leszűkített terjedelem-
mel, de a szokott városi ese-
ménysort is láthattuk. Köz-
ben – mindenfelől érezhetjük 
– továbbra sem enyhül a vi-
lágot sújtó gazdasági válság. 
Dobos László polgármestert 
december közepén az év érté-
kelésére kértük meg.

- 2012. az önkormányzat ko-
rábban kidolgozott, szigorú ta-
karékosságon alapuló költség-
vetési elképzeléseinek folytatá-
sát hozta. Mennyiben sikerült 
a város pénzügyi helyzetét ren-
dezni, egyensúlyban tartani?

- A pénzügyi stabilitás meg-
őrzését továbbra is elsődle-
ges feladatunknak tekintjük. 
Szerencsére az előző évi taka-
rékossági intézkedések meg-
tették a hatásukat, így az idén 
már nem volt szükség újab-
bakra. A hatékonyságra va-
ló törekvés eredményeképpen 
jelentős költségcsökkenés je-
lentkezett az oktatási intézmé-
nyeknél, a Déryné Művelődé-
si Központ működtetésében, 
valamint a polgármesteri hi-

vatalnál. Köszönöm minden 
munkatársamnak, az ott dol-
gozóknak, hogy mindezt a 
szolgáltatások színvonalának 
csökkenése nélkül végre tudták 

hajtani. A 2012. évi költségve-
tés a változásoknak megfele-
lően módosításra került, és el-
fogadtuk a 2013-as év költség-
vetésének tervezetét, amelyet 
azonban továbbra is költségve-
tési szigor jellemez.

- A folyamatban lévő beru-
házások egy része sikerrel befe-
jeződött. A legjelentősebbnek a 
kórház-rekonstrukció 3. ütemét 
tekinthetjük. Úgy tudjuk újabb 
projekt indult.

- Így van. Befejeződött a kór-
ház-rekonstrukció III. üteme, 
amelyben megújult a járóbeteg 
szakellátás, a labor és modern 
diagnosztikai eszközök, többek 
között egy új CT kerültek be-

szerzésre. Mindez másfél mil-
liárd forintnyi beruházást je-
lentett. A kórházfelújítás első, 
második és harmadik ütemé-
ben mindösszesen 6000 mil-
lió forintnyi fejlesztés valósult 
meg, amelyre nagyon büsz-
kék vagyunk. Időközben a kór-
házműködtetés állami feladat-
tá vált, és igen, a fejlesztés foly-
tatódik. A kórház megnyerte 
a mozgásszervi rehabilitációs 
szakellátás épületének felújítá-
sára és a szolgáltatások bővíté-
sére kiírt pályázatot, ami újabb 
1000 millió forintos beruházás 
lesz, az önerőt az állam bizto-
sítja. A térségi feladatokat ellá-
tó karcagi kórház felújítása te-
hát folytatódik. De ha már itt 
tartunk, talán foglaljuk ösz-
sze a többi, már lezárul vagy 
éppen folyamatban lévő beru-
házást. Jelentős eredménynek 
tartjuk, hogy sikerült felújíta-
nunk a Táncsics körúti és a Jó-
kai úti tagóvodákat, valamint 
pályázatok révén elnyertük a 
Kuthen utcai óvoda 120 milliós 
felújításához szükséges forrá-
sokat is. Tavasszal kezdődnek 
el a munkák. Újabb szakaszba 
érkezett a térségi hulladékle-
rakók rekultivációs programja. 
Tegnap megtörtént a kisújszál-
lási telepek műszaki átadása, 
ezzel párhuzamosan halad 

Folytatás a 2. oldalon

A következetes munka meghozta az eredményét

December 31-gyel befejező-
dik a kórházfejlesztés Kátai 
Programnak elnevezett har-
madik üteme.  Nekünk, akik 
szemléltük az eseményeket, 
és az embriókortól az átadá-
sig figyelhettük a rekonst-

rukció munka egyes fázisait 
és látjuk azt a hatalmas válto-
zást, amit az egykori rendelő-
intézeti szárnyban jelentett – 
hiányozni fog! Mert olyan jó 
teremteni, illetve élmény a te-
remtő munkát szemlélni.

A 2010. október eleji kez-
déstől eltelt huszonöt hónap 
alatt az Európai Unió és az or-
szág törzstőkéjéből, meg az 
önkormányzat önerejéből ösz-
szejött több mint 1,5 milliárd-
ból megújultak a laboratóri-
um, a röntgen (pontosabban 
„a képalkotó diagnosztika”), a 
sterilizáló és a patológia helyi-
ségei, s ugyanezek a részlege-

ket valamint az intenzív osz-
tályt új, modern műszerekkel, 
berendezésekkel és bútorok-
kal is felszerelték. Az ugyan-
ezen munkálatokhoz kapcsolt 
CT-vásárlást pedig már évek 
óta, a vételi szándék bejelenté-

sétől kezdve vártuk. Megérke-
zett, s rövidesen vizsgálatokat 
is végeznek vele. Új környe-
zet, új rendelők, új műszerek, 
részletesebb vizsgálati lehető-
ség és új, számítógép vezérelt 
betegirányító rendszer vár-
ja az időközben kibővített fel-
vevőkörzetből érkező betege-
ket. A Kátai Program elhozta 
a kórházba a 21.századot. Ezt 
volt olyan jó meglátni és meg-
figyelni, s ezért fog hiányozni 
a munka. A program decem-
ber 31-én befejeződik. De hal-
lottuk rövidesen kezdődik egy 
újabb projekt... 

Elek György

Rövidesen véget ér 
a kórházprojekt

A Karcag Városi Önkormányzat és A Karcag Városi Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal nevében 

áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk városunk boldog új évet kívánunk városunk 

valamennyi polgárának!valamennyi polgárának!

 Dobos László Gyurcsek János Kovács Szilvia Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző

Kellemes karácsonyi ünnepeket Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, és eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt békés, boldog új esztendőt 

kívánnak kívánnak 
a Karcagi Hírmondó a Karcagi Hírmondó 

munkatársai!

Interjú Dobos László polgármesterrel
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Lesz-e 

kultúrjobb, azaz 
kultúrbéke?

Egyesek szerint kultúrharc folyik Ma-
gyarországon. A balliberális sajtó szerint 
kirekesztő a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) elnöke és elnöksége, ugyanis né-
hány provokatív jelentkezőről elmond-
ták aggályaikat. Például Esterházy Pé-
ter íróról, aki úgy 8-9 évvel ezelőtt meg-
írta az: Így gondozd a magyarodat c. 
pamflettjét, sőt még a Kossuth Rádióban 
föl is olvasta. Nem idézek belőle, mert 
kár lenne a „nyomdafestékért”. A gúny-
iratnak az a lényege, ill. mondanivalója, 
hogy minek az a magyarság-tudat, po-
ros az és provinciális, ebben az új évez-
redben már magyarnak lenni póriasság. 
Modern embernek és világpolgárnak kell 
lenni, és kész. Ezt aztán ragozta, fokoz-
ta, és becsmérelte azokat, akik úgymond 
nemzeti konzervatívok. Nem tapsolnak 
a nyári meleg tüntetéseknek, akik ellen-
zik azt, hogy az egyneműek házasságát 
ne reklámozzák, mert az nem „család”, 
hanem egy kapcsolat csupán, és az nem 
állítja meg a magyarság vészes fogyását. 
És még folytathatnám.

Hát, igen. A régi lemez. Akik min-
dig antiszemitáznak és rasszistáznak, ak-
kor is, amikor szó sincs ilyesmiről. Akik a 
megmondó emberek voltak, talán még 
Aczél György idejében is, és teljesen de-
mokratikusnak tartották a 3T-t. (Ami a 
szocialistának nevezett társadalomban 
nyíltan azt jelentette – tanították főisko-
lákon, egyetemeken: tilt, tűr és támogat.) 

Az MMA egyébként 1990 után rögtön 
megalakult, pont a 3T sutba vágása után, 
nemzeti szellemben. Makovecz Imre ha-
láláig az elnöke volt ennek a 60-70 fős 3T 
elleni lázadó csoportnak, akik között volt, 
és van néhány régi barátom, akikről tu-
dom, hogy kiváló művészek és mindig 
igazi magyar szellemben gondolkoztak 
és hozták létre műveiket. 

Akkor nem nagyon ágáltak ellene, 
csupán lenézték és kinevették őket. Most 
már nyíltan támadják, mert a kulturális 
kormányzat elfogadta az MMA célkitűzé-
seit és programját, és kibővítette az aka-
démiai helyeket. Magyarul: végre elis-
merték majd húszéves működését.

Aztán a másik hadszíntér a Nemze-
ti Színház. Ami szintén csak nevében 
volt nemzeti, valójában azt az ideológi-
át képviselte, amit Esterházy is piedesz-
tálra emelt. Bár Alföldi Róbert most ta-
lán sértve érzi magát, de nem gondol-
hatta komolyan, hogy azokkal a dara-
bokkal, amelyeket műsorra tűzött, és 
költségvetésileg is benyújtott, megnyeri 
majd a pályázatot. Csupán azért mert an-
nak idején az Ember tragédiáját jól meg-
rendezte. 

Az MMA minden magyar szellem-
ben gondolkozó művész felé kinyújtotta 
a jobbját, azaz a kezét. De nem fogadták 
el. Mondanak minden negatív jelzőt Fe-
kete György elnökre, és aztán majd min-
denkire, aki nem lép ki az MMA-ból. Úgy 
látszik ők a nyughatatlanok, a világpol-
gárok. Nem akarják a békét. Pedig itt len-
ne az ideje. 

- ács -

Köszönet
A Nagykun Horgász Egye-

sület köszönetet mond mind-
azoknak, akik ebben az évben 
támogatták egyesületünket a 
SZJA 1 %-ával vagy bármilyen 
formában.

Kívánunk mindenkinek 
Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket, jó egészséget és sikerek-
ben gazdag Boldog Új Évet!

Vezetőség

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

Tájékoztatjuk
a Kedves Látogatókat, 

hogy 
a Déryné Kulturális Köz-

pont (Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.), 

 a Csokonai Könyvtár 
(Karcag Dózsa György u. 29.), 
a Nagykun Látogatóköz-
pont (Táncsics krt. 46.), 
a Szélmalom és a Szél-

malmi 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

A DONI 
KATASZTRÓFA
ÁLDOZATAIRA 
EMLÉKEZÜNK

2013. január 13-án 
(vasárnap) 10 órától 

istentisztelet a 
református

templomban, majd 
mécses gyújtás a 
II. világháború 

áldozatainak 
emlékművénél.

a karcagi, a berekfürdői és a 
kunmadarasi lerakóknál in-
dult munka. Ez másfél milli-
árd forintnyi, uniós támoga-
tással megvalósuló fejlesztés. 
Folyamatban van a Karcag-
Kenderes-Bánhalma ivóvízmi-
nőség javító program. Ez pil-
lanatnyilag a közbeszerzési el-
járás lefolytatásának szaka-
szában jár, a kivitelezés itt is 
tavasszal kezdődik. A fürdő-
fejlesztésről köztudott, hogy a 
kivitelezést végző építési vál-
lalkozó csődje miatt új kivite-
lezőt kell választani. Ez is fo-
lyamatban van, ami sajnos a 
munkálatok csúszását jelen-
ti. Minden tudásunkkal arra 
törekszünk, hogy minél előbb 
megtörténjen az átadás. A für-
dőben jelenleg téliesítési és ál-
lagmegóvási munkák folynak. 
Az Ipari Parkban is elkezdő-
dött az infrastruktúra fejlesz-
tése, amely magában foglalja az 
úthálózat bővítését, az ivóvíz-
ellátás és szennyvízelvezetés, 
valamint a villamos energia-el-
látás kiépítését, amely elősegít-
heti további beruházások bete-
lepülését. Ez az Ipari Park Kft. 
beruházása, amely pályázati 
támogatással valósul meg.

- Intézmények és intézmény-
csoportok (pl. az általános is-
kolák) állami kézbevételével 
talán a rendszerváltás óta nem 

érték akkora változások az ön-
kormányzati hatáskört, mint 
most, az utóbbi két évben. Mi 
az, ami maradt? Mennyiben 
szűkítette ez a városi költség-
vetést?

- Valóban, december 15-én 
aláírtuk a megállapodást az 
oktatási intézmények működ-
tetésének állami átvállalásáról, 
amely az általános iskolákat 
érinti. Ez nem azt jelenti, hogy 
az önkormányzatnak nincs to-
vábbi feladata az iskolákkal 
kapcsolatban. A gyermekét-
keztetés biztosítása például to-
vábbra is önkormányzati fel-
adat. Folyamatban van a járási 
hivatal és a tankerületi igazga-
tóság kialakítása, itt is szám-
talan teendője volt az önkor-
mányzatnak, hogy az indulás-
hoz szükséges feltételek meg-
legyenek a Karcagi központú 
járási hivatalban. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy a helyi la-
kosok ügyintézése a jövőben is 
zavartalan marad. További vál-
tozás, hogy a Nagykun Múze-
um működtetését átvette a vá-
ros.

- Karcag városára mennyi-
ben vonatkozik az állam adós-
ság-átvállaló kezdeményezése? 
Vagyis, könnyítenek-e a város 
adósságain?

- Természetesen igen. Kar-
cagra az ötezer lakosúnál na-
gyobb települések adósságren-
dezése vonatkozik, ami azt je-

lenti, hogy az adósságállomány 
egy részét átveszi az állam, 
mégpedig úgy, hogy ezek ese-
tében egyenként - az egy főre 
jutó helyi adóbevételek alapján 
- számolják ki az adósságátvál-
lalást. Az alapelv az lesz, hogy 
a szegényebb települések eseté-
ben nagyobb részt, míg a tehe-
tősebbek esetében kisebb részt 
vállal át az adósságból az ál-
lam. Karcag város vezetése ar-
ra fog törekedni, hogy a tár-
gyalások során a város számá-
ra minél előnyösebb megálla-
podás szülessen.

- Mik lesznek a jövő eszten-
dő legfontosabb feladatai?

- Úgy gondolom, büszkék 
lehetünk az idei eredménye-
inkre, az elvégzett munká-
ra. De azért a jövő évre is ma-
rad feladat bőven. A pénzügyi 
stabilitás megőrzése tovább-
ra is a legfontosabb szempont-
ok egyike, és komoly kihívást 
jelent a közigazgatás új rend-
szerének működtetése. A vá-
rosfejlesztés folytatódik, remé-
nyeink szerint jövőre beindul-
nak a megígért munkahelyte-
remtő beruházások.

- Köszönöm a beszélgetést!
- Én köszönöm a lehetősé-

get. Egyúttal szeretnék min-
den karcagi lakosnak áldott, 
békés karácsonyt, és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új 
évet kívánni!

Elek György

Áldott, békés karácsonyt Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt és boldog új esztendőt 

kíván kíván 
dr. Fazekas Sándor dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter!vidékfejlesztési miniszter!

A következetes munka meghozta az eredményét
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Utolsó idei ülésnapját tar-
totta hétfőn a parlament. Bár 
miniszterelnöki beszámoló-
val kezdődött volna, végül er-
re nem került sor, áthúzta a 
számításokat egy egyszerű ap-
ró dolog, amit úgy hívnak: fog-
fájás. Bármilyen furcsa, ilyen 
eset is befolyásolhat nagyobb 
ügyeket, ha valaki már esett 
át hasonló műtéten, tudja jól, 
időnként az apró dolgokból 
lesznek a legnagyobb gondok. 
Jelentkező persze volt bőven a 
miniszterelnök helyett, így a 
szokásos napirend előtti felszó-
lalások sem maradtak el.

Témát leginkább a felsőokta-
tás átalakítása, a diáktünteté-
sek szolgáltattak. Erről megír-
tam a múltkori számban a vé-
leményemet, ragozni hosszan 
nem akarom. Ez a hét is okta-
tási egyeztetésekkel telt, a poli-
tikai vélemények, a parlamen-
ti sarkos mondatok csak kísé-
rőül szolgáltak mindehhez. A 
napirend előtti felszólalások 
idején volt még egy próbálko-
zás az LMP részéről, valami-
féle transzparenst akartak rá-
ragasztani az ülésterem szép 

márványoszlopaira, de a kísér-
let némi szerencsétlenkedés, és 
a házelnök zord mondatai után 
kudarcba fulladt.

Maradt ezután a többi mun-
ka. A zárónapra tekintettel sza-
vazások voltak bőven, köz-
tük titkos és névszerinti sza-
vazások is. Délután titkos sza-
vazással megválasztottuk a 
jövendőbeli háznagyot (Mátrai 
Márta képviselő asszony lett), 
valamint egy megüresedő al-
kotmánybírói helyre - Bihari 
Mihály érte el a 70 éves korha-
tárt - Salamon László képvise-
lő kollégánk jelöléséről szavaz-
tunk. Az egyetemen is taní-
tó alkotmányjogász képviselő 
megkapta a szükséges kéthar-
mados támogatást. A névsze-
rinti szavazásokról nehéz mit 
mondani. Csak annyiban kü-
lönböznek a szokásos gépi vok-
solástól, hogy ebben az eset-
ben a képviselői név elhang-
zása után az érintett honanya, 
vagy honatya helyéről feláll-
va hangosan mond igent, ne-
met, vagy tartózkodást. Az 
eredmény ugyanúgy nyilvá-
nos, mint a gépi voks esetében, 

vagyis amelyik frakció ilyet 
kér, pusztán azt akarja kifejez-
ni: ez a szavazás fontosabb ne-
ki az átlagosnál. Most hétfőn a 
földtörvény ügyében került sor 
ilyenre. A nap este 11 óra táj-
ban ért véget, a szavazásokat 
követő napirend utáni felszó-
lalással.

Mivel ebben az évben én is 
utoljára ragadtam tollat (ütöt-
tem billentyűt) a parlamen-
ti beszámoló elkészítéséhez, 
megköszönöm valamennyi ol-
vasó figyelmét. Nehéz év van 
mögöttünk, az ország nem volt 
kivétel azon európai országok 
sorában, ahol a kontinenst súj-
tó válság zordabbá tette a kilá-
tásokat, megnehezítette a min-
dennapi életet. Európa úgy tű-
nik lassabban gyógyul. Azzal a 
reménnyel zárom beszámoló-
mat, hogy ha a jövő év nem is 
lesz könnyű, kicsit könnyebb 
lesz, mint az idei. Igazán meg-
érdemelné ez a nemzet.

Kívánok valamennyi olva-
sónak áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket, egészségben és si-
kerekben gazdag új esztendőt!

Varga Mihály

Záróra – 2012

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

December 22-23-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
December 25-26. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
December 30. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.

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

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 23. (vasárnap) 09:30 óra
Közreműködnek: Gulyás Zsolt érseki tanácsos, plébános és 

a római katolikus egyházközség tagjai.
Kérjük, mindenki hozzon magával egy szál gyertyát, és 

adjuk körbe a szeretet lángját!
Mindenkit szeretettel várunk

Az önkormányzat még a 
nyár folyamán döntött arról, 
hogy a törvényi előírásoknak 
megfelelve, a városi víziközmű 
szolgáltatás biztosítása érdeké-
ben bérleti-üzemeltetési szer-
ződést köt a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt.-vel. De-
cember 17-én délelőtt a TRV 
Zrt. képviseletében Hajdú Gá-
bor, a Zrt. vezérigazgatója, Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyű-
lés elnöke és Dobos László 
polgármester jelenlétében saj-
tótájékoztatón jelentette be, 
hogy a TRV – az integráció 
eredményeként – 2013. január 
1-jétől 47 településen – köztük 
Karcagon – végez majd ivó-
víz és szennyvízszolgáltatást. 
Ez közel 190 ezer lakos ivóvíz-
ellátását és az adott települések 
szennyvízelvezetését jelenti.

A megnövekedett feladatok 
zökkenőmentes ellátása érde-
kében a vállalat fontosnak tart-
ja, hogy megfelelő szervezeti 
egységek jöjjenek létre, s ezért 
a 2013. január 1-jétől megala-
kuló Karcagi Üzemmérnökség 
hat nagykunsági település üze-
meltetését fogja ellátni. Haj-

dú Gábor vezérigazgató hang-
súlyozta, hogy a cég az érintett 
településeken folytatni kíván-
ja az új közműves szennyvíz-
elvezetési és tisztítási rendsze-
rek kiépítését, a szennyvíz-csa-
torna rendszerek bővítését és a 
szennyvíztisztító telepek kor-
szerűsítését. 

– Azt gondolom, a 
Tiszamenti Regionális Víz-
művek Zrt. ígérheti – mond-
ta kérdésünkre Hajdú Gábor –, 
hogy 2014 végéig nem fog a te-
rületen ivóvízdíj-emelést vég-
rehajtani. Mindazért, mert 
olyan műszaki állapotok van-

nak, amik magukba foglalják 
az amortizációs költségek visz-
szapótlási lehetőségeit. Ez azt 
jelenti, hogy bár elég öregek a 
víziközművek, mégis olyan ál-
lapotok vannak jelen pillanat-
ban Karcag városban, amik 
biztosítják az egészséges ivó-
vízellátást. 

A sajtótájékoztató végén a 
vezérigazgató átnyújtotta a 
TRV Zrt. 250 ezer forintos fel-
ajánlását a Déryné Kulturá-
lis Központ részére. Az összeg 
környezettakarékos megoldá-
sokra használható fel.

Elek György

Karcagon üzemmérnökség létesül

Magyarország vizei mindig rendkívül gazdagok voltak ha-
lakban, s a halágazat jelenleg is szép teljesítményeket mutathat 
fel. Mi magunk azonban nagyon kevés halat eszünk – évi 4 ki-
logrammos fejenkénti átlagunkkal mélyen a 24 kilós uniós át-
lag alatt vagyunk. Az egészséges halételeket és a halfogyasz-
tást népszerűsítette a múlt héten a Tisza-tavi Sporthorgász N. 
K. Kft. rendezvénye, amelynek egyik előadója dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter volt.

A halfogyasztás növeléséért

A TRV Zrt. 250 ezer forintot ajánlott fel a Déryné Kulturális Központnak
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A 3. számú választókerület ti-
zenhárom, ötezer főnél keve-
sebb lakost számláló települé-
sének polgármesterei találkoz-
tak dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszterrel szombaton 
a Déryné Kulturális Központ-
ban. A hivatalos egyeztetésen 
Abádszalók, Berekfürdő, Ken-
deres, Nagyiván, Tiszabura, 
Tiszaderzs, Tiszagyenda, 
Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, 
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és 
Tomajmonostora községek ve-
zetői számoltak be az önkor-
mányzatoknál felhalmozódott 

hitelállományról, de egyéb, a je-
lennel, illetve az adósságrende-
zés után kivitelezhető tervekkel 
kapcsolatos kérdések is szóba 
kerültek. Mint a beszámolókból 
kiderült, három település adós-
ságrendezési eljárás alatt áll, a 
további tíz falu pedig 25 milli-
ótól 300 millió forintig terjedő 
adóssággal bír.

- Magyarország első telepü-
lés-adósságrendezési programja 
zajlik – összegezte az egyezteté-
sen elhangzottakat a miniszter. - 
A kormány arról döntött, hogy 
az ötezer lakos alatti települé-
sek adósságát 100 %-ban átvál-
lalja. Ezek az adósságok, ame-
lyek hosszú évtizedek alatt hal-

mozódtak fel, az államadósság 
részét is képezik. Tehát nem je-
lenti azt, hogy az állam plusz 
terhet vállal: a települések nya-
káról veszi le az adósságproblé-
mát, és azt az állam majd saját 
maga oldja meg. Lehetőséget lá-
tunk arra, hogy kedvező megál-
lapodásokat tudunk kötni a hi-
telezőkkel.

A falvak és a városok számá-
ra ez komoly mozgásteret jelent, 
hiszen az adósságteher törlesz-
tésétől megszabaduló önkor-
mányzatok a bevételeiket most 
már majd fejlesztésekre és kü-

lönböző programok finanszíro-
zására fordíthatják.

- A Közép-Tisza vidék és a 
Kunság életében is óriási lehe-
tőség ez – mondta dr. Fazekas 
Sándor -, mert igazán ráfér már 
erre a vidékre, hogy új progra-
mokkal javítsanak a települések 
helyzetén, benne a foglalkozta-
tás mutatóin.

Amint a tárcavezető rámu-
tatott, az elhangzottakból is 
jól látható, hogy a települések-
nek konkrét elképzeléseik van-
nak a Start munkáról, termelés-
ről, a települési önellátásról és 
az energiafüggetlenségről is sok 
szó esett.

- Mindez a legjobb értelem-

ben vett gazdálkodást jelenti – 
hangsúlyozta a miniszter. - Ma 
ugyanis nemcsak költségveté-
si gazdálkodásra van szükség. A 
magánemberek szintjén is lát-
szik az, hogy mindenki igyek-
szik plusz bevételeket szerez-
ni, abból amiből lehet. Én min-
dig azt mondtam, hogy minden 
talpalatnyi földet meg kell mű-
velni és minden guruló forintot 
meg kell fogni. S erről itt, a kör-
nyező településeken határozott 
elképzelések születtek. Hallhat-
tuk: a nyúlfarmtól a méhésze-
ten keresztül az energianövény 
telepítésen, a nádfeldolgozáson 
át a legkülönbözőbb dolgok-
ba fogtak bele. Jószágtartással 
foglalkoznak, új növényi kultú-
rákat állítanak be, s ez azt mu-
tatja, hogy van ötlet, van elkép-
zelés és azokat meg is lehet va-
lósítani. Mindezzel – a foglal-
koztatási lehetőségek bővülése 
mellett – a vidék képe át tud 
alakulni.

Példaként említette, hogy 
az egyik települési konyhához, 
ahová korábban a megyei nagy-
áruházakból vették az alap-
anyagokat – most már 80-90 
%-ban helyben meg tudják ter-
melni a szükséges nyersanyago-
kat.

- Ezekkel a lehetőségekkel 
élnünk kell, mert teljesen ab-
szurd, hogy a falvakba a váro-
sokból érkezik az ennivaló, ho-
lott fordítva kell lenni. Bízom 
benne, hogy ez a törekvés ha-
marosan majd a helyben elő-
állított, feldolgozott készter-
mék formájában is megjele-
nik, és az majdan a település-
nek plusz bevételt, nekünk itt 
élőknek pedig vásárlási lehető-
séget jelent.

Elek György

December 14-én este tartotta 
szokásos évzáró rendezvényét a 
Birkafőzők Baráti Társasága.

A meghívó – mivel gasztronó-
miai célokat képviselő csoport-
ról van szó – vacsorára és baráti 
beszélgetésre szólt, de most még-
is – rendhagyóan – múzeumlá-
togatással kezdődött. Kovácsné 
Kerekes Katalin a Déryné Kul-
turális Központ vezetője első na-
pirendként a Látogató Közpon-
tot mutatta be, ahol megtekint-
hették azt a szobát is, ahol maj-
dan a karcagi birkafőző társaság 
és a birkafőző versenyek évtize-
des történetének relikviáit elhe-
lyezik. A gyarapításra szánt kis 
gyűjtemény összeállítását Sinka 
István, a birkafőzők előző elnöke 
indította el, a fejlesztés természe-
tesen még nem zárult le.

A vacsorát megelőző hivatalos 
napirendek között Bartha László 
elnök elmondta, hogy a jelenleg 

42 főt számláló csapat legfőbb 
célkitűzése és feladata az immár 
országos hírű Birkafőző Feszti-
vál, erre „gyúrnak januártól jú-
niusig”. A 2012-es birkafőző szo-
kás szerint jól sikerült, bár ezút-
tal kevesebb látogató érkezett.

Az országban vagy a szűkebb 
térségben rendezni szokott fő-
zőversenyek között számos he-
lyen képviselték a várost, és a Vi-
lágörökségi-listára felvett karca-
gi birkapörköltöt, amelynek im-
már hírneve van – állapította 
meg az elnök, mert nagyon sok 
helyen ez az étel fogy el a kíná-
latból a legelőször. (Egy enniva-
lónál valóban ez lehet a legjobb 

mérce, mert ha fogy, akkor sike-
re van, akkor jó.) A Világörökség 
listával kapcsolatban meg kell je-
gyeznünk, hogy annak eddig há-
rom gasztronómiai „szereplője” 
van: a karcagi birkapörkölt (és 
főzési hagyománya) egy spanyol 
és egy francia népi étel társasá-
gában szerepel rajta.

Bartha László a beszámolót 
követően átadta az elnöki fel-
adatokat Nagygyörgy Jenőnek, 
akinek első felszólalásából kide-
rült, hogy a december 14-i ösz-
szejövetel egyben a Birkafőzők 
Baráti Társaságának utolsó hi-
vatalos rendezvénye volt, mert 
megszűnik. Az illetékes hivatal 
ugyanis elfogadta a baráti tár-
saság egyesületté formálásának 
tervezetét, ezért a 2013-as évtől 
már mint Karcagi Birkafőzők 
Egyesülete működnek majd. Az 
új forma lehetővé teszi, hogy a 
fesztivál rendezésének segíté-

se érdekében pályázzanak, illet-
ve egyéb formában jussanak be-
vételhez.

Dobos László polgármester 
rövid köszöntőjében kiemelte azt 
a fontos feladatot, amelyet a fő-
zők a birkapörkölt hagyományá-
nak életben tartása körül ellát-
nak, s egyben jó munkát kívánt a 
leendő egyesületnek.

Az este fénypontja az az igazi, 
békebeli birkatest volt, amit va-
csorára főzött az egyik tagtárs. 
Szerény véleményünk szerint 
minden stílusosan sikerült: Vi-
lágörökségre vett karcagi étel, és 
világbajnok pörkölt. Köszönjük!

Elek GyörgyKamaszkoromban három 
lány gyermekről álmodoz-
tam, s lett ebből 3 fiú. A leg-
nagyobbal adódtak a legna-
gyobb nehézségek.

A későn felismert 
autizmusa és súlyos szelle-
mi fogyatékossága révén, igen 
nehezen neveltük az édesany-
jával. Varga Máté Karcagon 
született. Karcagi fiúról van 
szó. Mert ő is karcagi!

Egy tehetségére azonban 
több ízben felfigyeltünk. Öt-
hat doboz építőkockát is vá-
sárolnunk kellett neki, hogy 
egyetlen kötődésének eleget 
tehessünk, nevezetesen, cso-
dás konstrukciókat alkotott 
felhasználásukkal!

Néha a zoknijainkkal pó-
tolta ki a látomása megvaló-
sulását!

Többször mondtam az 

édesanyjának, nem elegendő 
szeretni őt, olyan emberek-
nek a gondozásába kell bocsá-
tanunk, akik értenek is hozzá. 
Így került a Miskolci Autista 
Alapítványi Otthonba.

Az előbb említett különle-
ges adottságára - szerencsé-
re - az ottani gondozók is fel-
figyeltek, s segítették, segí-
tik a kibontakozásban! Annál 
is inkább, mert az otthonnak 
támogatást is szerez zsűrizet-
ten eladható műveivel.

A közelmúltban pedig ki-
emelkedő sikert ért el!

„A világ más szemmel” 
művészeti pályázaton a kép-
zőművészeti kategóriában 
második helyezést ért el 232 
pályaműből!

Remélem, Isten nem veszi 
rossz néven tőlem, de a má-
sik két jó gyermek mellett tő-

le nem vártam sikert! Ilyen 
nagy sikert!

A díjátadáson feszült a mel-
lem! A keblem! A lelkem! 
Szebb ajándékot nem kaphat-
tam volna!

Drága Legnagyobb Fiam! 
Talán igazán csak Te tudod, 
mit alkottál, mert számunkra 
megfejthetetlen. Csak azt tud-
juk, hogy amit csináltál szép, 
igéző, vonzó, valóban egy al-
kotást látunk, még ha nem 
is értjük. De látom azt, amit 
mindig is emberként vallot-
tam, tegyünk olyat, ami az 
embereknek örömet, gyönyö-
rűséget indít. Ha ez sikerül, 
már nem hiába éltünk!

Az alkotó áldozatos édes-
anyja Vízkeleti Erzsébet ta-
nárnő.

A büszke apa pedig:
Dr. Varga László ügyvéd

Rendezik a települések adósságait

Egy különleges karcagi siker

Egy világörökség gondozói

Jubiláló házaspárok
A katolikus egyházközség képviselő-testülete köszönteni 

szeretné azokat a házaspárokat, akik 2012-ben ünnepelték 
10-15-20-25-30-35-40-45-50 éves, és ettől magasabb kerek-
szentségi házasságkötésük évfordulóját. Egy ilyen szép jubi-
leum kitűnő alkalom a hálaadásra.

A köszöntésre a december 29-i 17 órás szentmisén és az 
azt követő megvendégelésen – a Varró utcai Lovagudvarban 
– kerül sor.

Vannak, akik nem Karcagon kötöttek szentségi házassá-
got, nem itt vannak anyakönyvezve. Ezért kérjük a jubiláló 
házaspárok jelentkezését a plébániai hivatalban.

Az ünnepélyes alkalomra – a szentmisére és a megvendé-
gelésre – szeretettel várjuk a nem jubiláló egyházközségi ta-
gokat és a gyermekeket is.

Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket a december 24-i ka-
rácsonyi éjféli szentmisére.

Tisztelettel és szeretettel:
Gulyás Zsolt

plébános
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Csengettyűszó, gyertya-
fényben tündöklő karácsony-
fa, a friss sütemények illata. 
Végre eljön a várva várt kará-
csony!

Szeretnék bemutatni egy 
kissé rendhagyóan feldíszített 
karácsonyfát.

Candy cukor, télapó sapka, 
kesztyű, csizma. A klasszikus 
piros-fehér díszítés, de pom-
pás!

Szeretetteljes, boldog kará-
csonyt kívánok minden ked-
ves olvasónak!

Karácsony este

Szilveszter éjszakája más, 
mint a többi nap.

Vidámsággal, mókával bú-

csúztatjuk az elmúlt eszten-
dőt. Régi szokás szerint sze-
rencsehozóvá tennénk a kö-
vetkező évet. Szeretnénk min-
dig jobb és jobb esztendőt 
kívánni egymásnak!

Az ünnepi asztalt ekkor is 
díszítsük fel!

Most egy nagy pohárba ren-
deztem díszeimet, ahol elma-
radhatatlan az élő virág, mint 
jelkép, illetve a szerencsét ho-
zó tárgyak: kéményseprő, ma-
lacfigura vagy a négylevelű ló-
here.

Sikerekben, egészségben, 
boldogságban gazdag új évet 
kívánok:

Nyíriné Kátai Katalin

Boldog új esztendőt!

„Az Ig e testté lett, közöttünk lakott, és láttuk 
az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének di-
csőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 
evangéliuma 1. rész 14. vers)

Szép ünnep a Karácsony! Tartok azonban tő-
le, hogy sokaknak mindez csak szó, csak begya-
korolt, rutinszerűen magtartott hagyomány. A 
médiából áradó – főként angolszász – giccsára-
dat sem sokat segít ezen változtatni, sőt. Márai 
Sándor a Füveskönyvében elmélkedik az ün-
nepről általában és eljut ugyanerre a definíci-
óra: hogy az ünnep mindaddig csak üres ke-
ret, üres zsák marad, amíg meg nem töltjük va-
lódi tartalommal és érzelemmel. A nekem ada-
tott kereteken belül ezért nem teszek mást, 
mint a költő szavát követve, az igazat mondom, 
nem  csak  a valódit, a fényt, amelytől világlik 
agyunk (József Attila).

Mi a karácsony lényege, igazsága és valósá-
ga?

A Karácsony Isten szeretetének ünnepe. Ezt 
azért fontos leszögeznünk, mert sokszor halljuk 
az általánosan megfogalmazott tételt: a szere-
tet ünnepe. Valóban, csak így és ebben a formá-
ban nem igaz. Pontosabban szólva, túlságosan 
általános és ezzel együtt kevés is. Karácsonykor 
nem az emberek egymás iránti szeretete, nem is 
az Isten felé irányuló emberi szerete az ünnep 
oka, hanem ahogyan Ő mutatta meg szerete-
tét irántunk. Az ünneplésünk eredője, hogy Is-
ten annyira részévé akart lenni az életünknek, 
hogy 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, a meg-
született megváltóban, Jézusban. Így olvastuk 
az Igében: testté lett és közöttünk lakott. Asztal-, 
sors-, egzisztenciaközösséget vállalt a tökéletes 
Isten a tökéletlen világgal. Ez azért szeretet-bi-
zonyíték, mert Isten egyáltalában nem követ-
kezetes módon – mert ilyen az igazi szeretet, el-
lentmond a józan észnek, az elvárásoknak – az 
őt gyűlölő-letagadó-rágalmazó teremtményiért 
(értünk!!!) lehajlította a mennyet a földig, hogy 
a mennyei világ minden ajándéka beáramolhas-
son a földi létbe. Mindezt elfogadva lesz igazzá 
mégis az az állítás, hogy az emberi szeretetnek 
is az ünnepe a Karácsony. Miért? Mert aki meg-
érti, hogy milyen feltétel nélkül tud bennünket 
szeretni az Isten, az tudja igazán tágra nyitni a 
lelkét és szeretetbe fogadni még azokat is, akik 
vétkeztek ellene. Augusztinusz írta egy helyütt: 
„ Az Igét – ti. Krisztust - nem tette silányabbá, 
hogy emberré lett, de minket jobbá tett – ti. az 
Ige, Jézus Krisztus –, hogy hozzá tartozunk.” 
Másfelől, az Isten szeretetét megértő és átér-
ző ember nem lehet szomorú ezen az ünnepen, 
még akkor sem, ha magányos. A kimutatások 
szerint ilyenkor ezrével vannak, akik depresz-
szióba süllyednek, sőt egyenesen az öngyilkos-
ság gondolatával foglakoznak, mert úgymond: 
csak engem nem szeret senki. Kedves Olvasóm! 
Isten mindenkit szeret, válogatás nélkül, és tel-
jes szívvel.

A Karácsony ünnepe így válik igazán az aján-
dékozás ünnepévé is. Sokféle kedves dolog, hol-
mi pihen majd a fa alatt, hogy ne legyen szegény 

a karácsony. A legnagyobb ajándék Isten jelen-
léte az életünkben. Az ünnep ezt hozta el szá-
munkra. Erre a tényre utal Jézusunk egyik mél-
tóság neve. A bibliát ismerők tudják, hogy Jé-
zusnak több méltóságneve van, amit haszná-
lunk. A legismertebb a Krisztus név, ami azt 
jelenti Messiás Király, hatalmas uralkodó, és 
ezt a halál és a bűn felett aratott diadalával ér-
demelte ki. De van egy méltóságneve, amit még 
megszületése előtt mond ki felette 700 évvel ko-
rábban a próféta és megismétli az evangélium: 
”Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Im-
mánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk 
az Isten. (Máté 1,23) Sokszor találkozhat a Ked-
ves Olvasó a Református Egyház címerével és 
annak a vezérigéjével: „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk!” Nagyon nagy ajándék ez számunkra. 
Azt jelenti ez a mondat, hogy gondol ránk, gon-
dot visel ró lunk Isten. Nem vagyunk közömbö-
sek számára, nem hagyott el bennünket. Szá-
molhatok Ővele és számíthatok Rá. Nincs is en-
nél nagyobb vigasz számunkra, amikor egyé-
ni és világközösségi szinten is VÁLSÁGOKAT 
élünk át és úgy érezzük magunkat, mint a hul-
ló falevél, amit kedvére cibál, rángat még a leg-
enyhébb szél is.

A Karácsony ünnepe tehát ezt üzeni: 2000 
éve közel van hozzánk a megoldás, a segítség. 
Amúgy is az Advent és a Karácsony erről beszél: 
a közeledésről. Előbb Isten közeledett Jézusban 
hozzánk, és azóta is jön, érkezik, közeledik hoz-
zánk, és egyúttal – talán emiatt is – mi is ilyen-
kor közelebb kerülünk egymáshoz. Az Isten 
szeretete mennyire meg tudja változtatni a dol-
gok menetét. Alapvetően a világ – 1929 óta tud-
juk biztosan – folyamatosan tágul, de a Bibliá-
ból tudjuk, hogy a lelkivilágunkban ez a tágu-
lás, távolodás a bűneset óta tart. Manapság ezt 
különösen is érezzük, és igaznak tarthatjuk: tá-
volodunk egymástól. Hiába áll rendelkezésünk-
re a legfejlettebb kommunikációs rendszer, egy-
re kevesebbet beszélgetünk. Hiába vannak elké-
pesztően gyors járműveink az utazáshoz, egy-
re kevesebbet találkozunk. Hiába nyílt meg az 
internet segítségével a világ a számunkra, egy-
re jobban beszűkült számunkra a lét, gyak-
ran néhány négyzetméterre. Mert távolodunk. 
De ilyenkor Advent és Karácsony idején az Is-
ten szeretetének, hozzánk való közeledésének az 
élménye megváltoztatja a dolgok általános me-
netét. Ilyenkor közelebb állóknak érezzük egy-
mást. A régóta süket telefonvonalak megtelnek 
életes beszéddel. A régóta érintetlenül hagyott 
kilincsekre rátesszük a kezünket és lenyomjuk. 
A régen elfeledett arcok megelevenednek. Vala-
hogy kisebb lesz a távolság, könnyebb lesz a szó.

Végezetül szeretettel bíztatom a Kedves Olva-
sót, hogy az ünnepet töltse ki minél inkább tar-
talommal. Kívánom, hogy Isten világot megvál-
toztató szeretete töltse be szívünket és ezt a sze-
retetet árasszuk tovább mindenkire. Áldott ün-
nepet kívánok mindenkinek magam, családom, 
Református Egyházunk nevében.

Koncz Tibor 
református lelkész

Keresztyén gondolatok Karácsony 
ünnepén

MEGHÍVÓ
Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola növendékei és nevelőtestülete szeretettel 

meghívja Önt és kedves Családját a Déryné Kulturális Központ 
mozitermében 

2012. december 21- én pénteken 17 órai kezdettel tartandó
KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE

A műsorban fellépnek a művészeti iskola növendékei és tanárai.
Belépőjegyek árai: felnőtt jegy: 400 Ft, gyerek- és nyugdíjas jegy: 200 Ft.

A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Zöld Forrás pályázatának 
köszönhetően tíz Hortobágy 
környéki településen szervez-
hettek előadásokat a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság 
és a Rónaőrző Egyesület szak-
emberei. A Hortobágy új elis-
meréséhez kapcsolódó bemuta-
tót december 4-én, kedden lát-
hatták és hallhatták a karca-
giak. Gyarmati Istvánt, az est 
előadóját a múzeum előadóter-
mében kérdeztük meg.

- Olyan témáról lesz szó, 
amiről némelyek hallottak már, 
de a nagy többségnek mégis új. 
A Hortobágyi Nemzeti Park 
2011-ben – mintegy új elisme-
résként – megkapta a Nemze-
ti Csillagoségbolt Park címet. 
Ez Európában még eléggé úttö-
rő, hiszen rajtunk kívül csak a 
Zselici Természetvédelmi Kör-
zet, Skóciában a Galloway Er-
dő Park és néhány más terület 
kapta meg eddig. A lényege az, 
hogy a mesterséges fények mi-
att, főleg nagyvárosok, de akár 
kisebb települések környékén is 
egyre kevésbé figyelhető meg a 
természetes éjszakai égbolt.

A Hortobágy Magyarország 
egyik legkevésbé fényszennye-
zett területe, ami nemcsak a 
mesterséges fények nélküli ég-
bolt látványát biztosíthatja, ha-

nem - a zavaró fények elmara-
dásával - a természetességnek 
és az élővilág zavartalanságá-
nak is alapvető feltétele.

- Akkor ez egy újabb értéke a 
Hortobágynak?

- Így van, ma már különle-
gességnek számít, és minden-
képpen fel kell hívnunk rá a fi-
gyelmet. A csillagos ég, pon-
tosabban a csillagos égbolttal 
kapcsolatban kialakult ősi tu-
dásanyag is a kulturális örök-
ség része. Ennek megfigyelé-
se - a csillagászat - az egyik 
legősibb tudományág, az em-
ber és a természet kapcsolatá-
nak egyik alapvető része. 

Remek előadás volt, amely-
hez egy távcsöves megfigye-
lést is mellékeltek, de elmaradt, 
mert az eget sűrű felhők takar-
ták. Majd tavasszal pótoljuk. 
Csak egy távcső szükséges hoz-
zá, a tiszta, „pótfények nélküli” 
égbolt biztosított.

Elek György

A hortobágyi Csillagoségbolt-park
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2012. eseményei képekben2012. eseményei képekben

Január 1-jétől ismét állami lett a tűzoltóság

Március 7-én Karcagról indultak Asztanába az Eurázsia 
Történelmi Lovasút résztvevői

Március 2-án az Arany János Úti Általános Iskola fennállá-
sának 50. évfordulójára emlékeztek az intézmény dolgozói 

és diákjai

Felújították a református 
templom karzatát

Január utolsó napjaiban 
átadásra került a Tán-

csics Mihály körúti óvo-
da felújított épülete

Februárban ismét nagy 
sikerrel zajlott le a 
Györffy Napok rendez-
vénysorozata

Márciusban megkezdőd-
tek a Kisújszállás-Püs-

pökladány közötti vasúti 
pályaszakasz Karcagot 

érintő munkálatai

A Magyar Kultúra Ünnepén az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény növendékei 
léptek fel  a Dérynében

A tél folyamán betonelemgyártó kisüzemet indított be a Városgondnokság. Az itt gyártott ele-
meket a nyári csatornakarbantartásokra és a járdajavításokhoz használták fel
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A Kováts Mihály Emlék-
napok központi ünnep-
ségén, május 11-én 
dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési mi-
niszter mellett Eleni 
Tsakopoulos Kounalakis, 
az Egyesült Államok ma-
gyarországi nagykövete 
is üdvözölte a közönséget

A TeSzedd! akció Karca-
gon megrendezett orszá-
gos megnyitóját a televí-

zió is közvetítette

Augusztusban az állami 
ünnepségekkel karöltve 
emlékeztek meg a Város-
háza építésének 100. év-
fordulójáról

Szeptember 7-8-án ke-
rült megrendezésre a Ku-
nok II. Világtalálkozója. 

Karcag ezúttal a megnyi-
tónak adott otthont

A nyár folyamán Karcagon 
meghirdetett A legszebb 
konyhakertek programot 
az ősszel egy konferencia 
keretében országos mozga-
lommá emelték

Október 26-án dr. Kállai 
Mária kormánymegbízott, 
Dobos László polgármes-

ter és Rózsa Sándor jegyző 
Szolnokon aláírták a járási 
hivatal kialakulását rögzí-

tő dokumentumot

November 9-én megnyílt a Nagykun Múzeum új állandó kiállítása
November 26-án ünnepélyes keretek között felavatták a Kátai Gábor Kór-

ház felújított szárnyát. Ezzel lezárult a korszerűsítés 3. üteme

Április közepén betonkeverő üzemet adtak át a Gyarmati úton. Az üzem 
idetelepítését a vasúti felújítások tették szükségessé

Május elején Karcagra látogatott Fahn bin Abd ar-Rahman bin Szulejman 
Balkunajm, a Szaúd-Arábiai Királyság mezőgazdasági minisztere
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Hamarosan véget ér a va-
káció a diákok számára. A pe-
dagógusok minden iskolá-
ban újra elkezdik oktató-ne-
velő munkájukat. Így van ez 
országszerte, sőt Karcagon, 
szülővárosomban is.

A régi iskolák folyosóin sé-
tálva a hajdani tanévek zsiva-
ját, a tanítás halk zsongását, a 
szünidő nyugalmát érezhet-
jük egyelőre. A falakon látha-
tó tablók a tanárok eredményes 
munkáját tükrözik.

A karcagi református gim-
náziumnak csak a nevét vál-
toztathatták meg időnként. 
A tanítás 1893 óta tart. A mai 
gimnázium a régi kollégium 
folytatása, ahová olyan diákok 
iratkozhattak be, akik elvégez-
ték elemi iskolai tanulmánya-
ikat, vagy polgári iskolába jár-
tak.

A karcagi oktatásügy tár-
gyalása előtt kérem vessünk 
egy pillantást a magyarországi 
iskolaügy történetére, különös 
hangsúlyt helyezve a humaniz-
mus, a reformáció korára! Hi-
szen Karcagon, a Nagykunság 
jelentős településén a lakosság 
zöme református. (A vallástör-
ténet külön fejezetet igényel-
ne, ezért most elégedjünk meg 
ennyivel.)

Már a bevezetőben leírt sza-
vak - diák, iskola, vakáció, pe-
dagógus - latin, illetve görög 
eredetűek, mert a két nyelv haj-
dan az egyházi liturgia nyelve 
volt. (Ennek oka az, hogy a ke-
reszténység elterjedésével, tér-
hódításával a tanügy ellátása 
az egyház feladata lett. Az is-
kolákban pedig latin, esetleg 
görög nyelven folyt a tanítás.)

Az oktató-nevelő munka 
módszertanilag, elméletileg és 
gyakorlatilag sokszor átalakult 
a történelmi változások során. 
Átszervezték, megreformálták 

a tanintézetek rendszerét is, de 
a szülők évszázadokon át igé-
nyelték gyermekeik színvona-
las taníttatását.

A XIV. században Európa 
szerte kibontakoztak a huma-
nizmus eszméi. A könyvnyom-
tatás beindulásával lehetőség 
nyílt a reformáció wittenber-
gi eszméinek ezúton való feltű-
nésére Magyarországon is. Sőt, 
az új eszmék is eljutottak a tan-
könyvekben a tanintézetek fa-
lai közé! A református hit tér-
hódításával együtt járt az ok-
tatási rendszer megújítása is. 
Szatmári György esztergomi 
érsek 1521-ben valamennyi je-
lentős magyar városban kihir-
dette a Luther tanai ellen ki-
adott pápai bullát.

A Nagykunság népe valószí-
nűleg az elnyert privilégiumok, 
az autonómia megőrzésére be-
fogadta az új hitet. Erre vall, 
hogy 1554-ben külön püspök-
séget szerveztek. Sőt, írott do-
kumentum is fennmaradt az 
1567-1765 közti korból: Jegy-
zőkönyv a tiszántúli reformált 
egyházkerületben. Ismeretéből 
sokat megtudhatunk az egyház 
történetéről.

Visszatérve választott té-
mánkra, amikor a kunok lete-
lepedtek a ma is ismert terület-
re a Kárpát-medencében, elfo-
gadták a magyar államvallást. 
A katolikus egyház Karcagon 
is szervezhetett plébániai isko-
lát, ugyanis a XIV-XVI. szá-
zadban minden templomhoz 
köteles volt az egyház iskolát is 
szervezni. A reformáció térhó-
dításával azonban a XVI. szá-
zadban a templom is a refor-
mátus egyházhoz került. Pe-
csétjük 1605-ből ismeretes. A 
templom mellé iskolát is kö-
telesek voltak megnyitni, ahol 
a tanulók bizonyos elemi la-
tin nyelvi ismeretekre tehettek 

szert. Karcagi iskola létezéséről 
két karcagi diák neve szolgál-
hat közvetett bizonyítékul.

A debreceni kollégiumban 
Rector Johannes Veresmarti 
diákjainak 1595. évi névso-
rában olvasható MICHAEL 
KARCZAGUJSZÁLLÁSI ne-
ve. Ez utal arra, hogy a diák er-
ről a településről származott. 
Figyeljük meg az évszámot! 
Michael Karczagujszállási to-
vábbi sorsáról nincs adatunk, 
de az évszám bizonyos mérték-
ben behatárolja a karcagi iskola 
működését.

A másik diák neve a később 
teológus és orvos CARCEUS 
MÁRTON. Az ő neve a debre-
ceni kollégium 1560. évi anya-
könyvében szerepel. 1664-ig 
tanult Debrecenben, majd Sá-
rospatakon folytatta tanulmá-
nyait.

Itt megjegyzendő, hogy eb-
ben a korban mind a humán, 
mind a reál tanulmányokat 
folytató diákok ugyanúgy ván-
doroltak, mint az iparos tanu-
lók.

Carceus Márton neve 1667-
ben már a leideni (Német-
alföld, ma Hollandia) egye-
tem diákjainak névsorában ol-
vasható. Ide groningeni ta-
nulmányai után érkezett. Itt, 
Leidenben teológiát és orvos-
tudományt tanult. Szorgal-
mát bizonyítja, hogy 1671-ben 
Carceus Márton írta a függe-
léket tanárjának, Sylvius de la 
Boënak az orvostudományi 
tankönyvéhez. 1672. július 27-
én az orvostudományok dok-
torává avatták. Sajnos képzett 
orvosként hazájában nem dol-
gozhatott, nem folytathatta el-
méleti, gyakorlati kutatásait. 
A debreceni kollégium anya-
könyvében ugyanis neve mel-
lett eme megjegyzés szerepel: 
„... holland egyetemen … dok-

tori fokozat elnyerése után … 
meghalt.” Valószínűleg egy ot-
tani pestisjárvány áldozata lett. 
Születési évére abból következ-
tethetünk, hogy a leideni egye-
temre 26 évesen iratkozott 
be. Tehát 1641-ben születhe-
tett Karcagon. A Nagykunsá-
gi Krónikában Györffy István 
is megemlíti „Karczagnak egy 
jeles szülötté”-t, Carceus (sic) 
Mártont, akinek a neve mel-
lett mindig feltüntette, hogy 
„comano-hungaricus”. Györffy 
keserűen jegyzi meg, hogy a 
kun-magyar diák „sohasem 
került haza Karcagra”.

A két karcagi származá-
sú diák életének rövid ecsete-
lése után visszatérek a címhez! 
Mikortól is működhetett iskola 
Karcagon? Remélem Michael 
Karczagujszállási és Carceus 
Márton élettörténete közelebb 
vihet minket eme kérdés meg-
oldásához! Születési dátumuk 
alapján feltételezhető, hogy 
Karcagon már működött olyan 
református tanintézet, ahol a 
tantárgyak közt szerepelt a la-
tin, vagy már a tanítás nyelve is 
latin volt.

Megerősíteni látszik az em-
lített feltételezést, hogy SZIL-
ÁGYI MIHÁLY karcagi lel-
kipásztor és esperes 1635 és 
1651 között szintén taníthatott, 
mint egyházi személy.

A karcagi oktatásügy to-
vábbi fejlődésének jele, hogy 
1676-ban a debreceni kollégi-
umtól kértek rektort, mert en-
nek partikulájaként szerepelt a 
város. Az első, név szerint is-
mert, karcagi református rek-
tor GEORGIUS B. JENEI 1676-
ból.

Az elmondottak alapján 
Karcag református lakossága 
szívén viselhette gyermekeinek 
iskoláztatását. A XIV-XVII. 
században földig rombolhatták 

a várost, de a tanítás nem sza-
kadhatott meg. Az első kis is-
kola alapja lehetett a középfo-
kú oktatásnak. Érhető, hogy a 
karcagi református gimnázium 
1893 óta nyitja meg kapuit a ta-
nulni vágyó gyermekek előtt.

Egy pillantást vetve a tu-
dományos kutatásokra, meg-
állapították, hogy a kun nép 
a XI-XIII. századtól kapcso-
lódott be a Kárpát-medencé-
ben élő magyarság történeté-
be. Elmondhatjuk tehát, hogy 
közel 1000 éves a kun-magyar 
ismerettség. Lehet, hogy a tör-
ténelmi, régészeti, néprajzi és 
egyéb e témával foglalkozó jö-
vőbeli kutatók jelenleg a karca-
gi iskolák padjait koptatják?!

Magamról annyit, hogy Kar-
cagon születtem, de még gye-
rekként elszármaztam a város-
ból. Levéltárosként a taninté-
zetek tartoztak a referenciám-
hoz. Megilletődve rendeztem 
az 1921-ben „ideiglenesen” 
Szegedre átköltöztetett Kolozs-
vári Magyar Királyi Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem és a 
szegedi egyetem iratait. Fel-
dolgoztam Hódmezővásárhely 
oktatásügyének a történetét. 
Jóleső érzés számomra bete-
kintetni a karcagi iskoláztatás 
történetébe! Ezért merészke-
dek megírni egy évköszöntést 
a 2012/13. tanévre. Szeretném 
leszögezni, hogy eme eszme-
futtatás nem újabb kutatások 
eredményeiről szól. Csupán 
szeretném felhívni a helyi diá-
kok, pedagógusok figyelmét a 
tanügy múltjára. Bővebb infor-
mációt a téma iránt érdeklő-
dők az egyre gyakrabban meg-
jelenő, helytörténeti szakiroda-
lomból meríthetnek.

Végezetül kívánok sikeres 
tanévet a karcagi pedagógu-
soknak, diákoknak!

H. Tóth Ilona

Mióta működnek iskolák Karcagon?

Elődei – feltehetően nagy-
apja és családja – valami-
kor a 19. század második fe-
lében, valószínűsíthetően az 
1870-es években tűntek fel 
Karcagon, ahol tisztviselő-
ként, városi vagy állami hi-
vatalokban találtak mun-
kát. Apja – Antalffy K. Gyu-
la – az adóhivatalban dolgo-
zott. (A hivatalos bejegyzés 
szerint 1912-ben a 24. számú 
házban laktak, az 1927-ben 
készült karcagi címnévtár-
ban a Sugárút 772. szám sze-
repel, mint A. K. Gyula tulaj-
dona.) Az általánost – mint 
református vallású gyerek – 
a Kálvin u. 2. sz. alatti Fiúis-

kolában végezte, innen került 
1922 őszén a Karcagi Ev. Ref. 
Gymnaziumba, amelyet Gaál 
László igazgató úr és kollé-
gái reformjai 1929-ben Karca-
gi Református Nagykun Reál-
gimnáziummá formáltak.

A gimnazista Antalffy Gyu-
la általában jeles és jó ered-
ményekkel végezte el a nyolc 
gimnáziumi osztályt. Az 
érettségi évében – 1929/30-
ban – vallást, magyart, latint, 
németet, angolt, történelmet, 
természettant, mennyiségtant, 
filozófiát, éneket és tornát, 
vagyis általános (v. humán) 
gimnáziumi tárgyakat ta-
nult. 1930 májusában és júni-

usában „jól érett” minősítés-
sel tette le az érettségi vizsgát. 
A 19 érettségizőből három di-
ák tanári, öten jogi, kettő-ket-
tő katonai, postatiszti, gyógy-
szerészi és mérnöki, egy-egy 
végzős lelkészi, ill. vámőri pá-
lyára készült (egy tanuló pedig 
az érettségiig nem döntött er-
ről). Antalffy Gyulát az értesí-
tő szerint a tanári pálya von-
zotta, ám ősszel mégis a bu-
dapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem jogi karára 
iratkozott be.

A negyedikes bizonyítványa 
szerint az utolsó évben több 
addigi jelesét „jó” eredmény-
re „mérsékelték”, de már ek-

kor látható volt, hogy lesz még 
köze a betűvetés munkájához. 
Az iskolai önképzőkörben a 
tanév folyamán többször felol-
vasott, az év végi jelentés mint 
„a legtöbb verses mű” szerző-
jét említi meg. De rendszere-
sen bírálta a beérkezett irodal-
mi munkákat, szavalt, melod-
rámával jelentkezett, és a kör 
tagsága által színre vitt „Iglói 
diákok” című színműben is 
fellépett. Végzős – hetedikes 
vagy nyolcadikos – gimna-
zistaként lett a Karcagi Napló 
külsőse. Mint egy helyütt ír-
ja, első rendőrségi tudósítását 
– valami tanyai tyúklopásról 
– még Bod Lajos tanító úr he-
lyezte el az egyébként már dr. 
Szentesi Tóth Kálmán szer-
kesztette lapban. Negyedikes-
ként pedig már rendszeresen 
publikált a Karcagi Naplóban: 
számos költeményt és apróbb 
cikket hoztak tőle, s még ké-

sőbb is, amikor már Budapes-
ten tanult, rendszeresen kül-
dözgetett haza írásokat. 1930-
ban, amint bő hatvan évvel 
később emlékezett, Szentesi 
Tóth Kálmán, egy időre még 
a szerkesztés munkájába is be-
vonta. Jó indítás volt az a ké-
sőbbiekhez... Ő maga a szülő-
városról és a gimnáziumról ír-
ta 1975-ben: „... életünk legbol-
dogabb szakasza az a nyolc év, 
amit a tápláló anya szereteté-
vel befogadó gimnáziumban 
töltöttünk. Felejthetetlen esz-
tendők voltak, mert az ifjúság 
fénye ragyogta be őket. Megis-
mertük az el nem múló barát-
ság érzését, s az első szerelem 
soha vissza nem térő varázsát. 
Gazdag esztendők voltak. A 
későbbiek mindig csak elvettek 
abból, amit ez alatt a nyolc év 
alatt összegyűjtöttünk....”

(folytatjuk)
Elek György

Száz éve született Antalffy Gyula újságíró
(1912-1997)

I. rész
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A Györffy István Nagykun 
Múzeum új állandó kiállítá-
sát nemrég nyitották meg a lá-
togatók előtt, de a napokban 
újabb változás történt az in-
tézmény életében. A közelmúlt 
történéseiről és a legközelebbi 
jövőről dr. Nagy Molnár Mik-
lós múzeumigazgatóval beszél-
gettünk.

– Igazgató úr, a napokban a 
múzeum megyei kezelésből ön-
kormányzati fenntartás alá ke-
rült. Hol tart jelenleg ez az át-
menet?

– Gyakorlatilag a múzeum 
ünnepélyes átadása december 
15-én Szolnokon megtörtént. 
Ez azt jelenti, hogy 2013. janu-
ár elsejével a múzeum a Karcag 
Városi Önkormányzat önálló 
költségvetésű intézményeként 
fog működni. A testület a na-
pokban fogadta el az alapító ok-
iratot.

– Akkor mondhatjuk azt, 
hogy ugyan más kezelésbe ke-
rült az intézmény, de az alapve-
tő működése nem változik. Ér-
tem ezalatt, hogy ugyanúgy tud 
pályázni, ugyanolyan lehetősé-
gei maradnak, mint korábban.

– Sőt, egy kicsit talán még 
jobbak is. Ugye, eddig megyei 
intézményként az volt a prob-
léma sokszor, hogy a megyei 
múzeumigazgatóság egy hely-
re csak egy pályázatot adha-
tott be, azonban nyolc tagmú-
zeumból állt a szervezet. Így az-
tán mindig meg kellett egyezni 
arról, hogy az adott időszak-
ban melyik múzeum adjon be 
éppen pályázatot. Ezért csú-
szott a mi Alfa pályázatunk is, 
hiszen amikor először pályáz-
tunk, akkor a kunszentmár-
toniak is beadták terveiket, s 
ők lettek a nyertesek. Most pe-
dig önálló költségvetésű intéz-
ményként a pályázatok esetén 
ugyanolyan múzeum leszünk, 
mint pl. a szolnoki Damjanich 
múzeum, vagy az egri Vármú-
zeum – mondjuk rangban nem, 
mert azok megyei jogú múze-
umok, viszont a pályázatok te-
kintetében igen.

Önálló költségvetéssel – ter-
mészetesen a fenntartó jóváha-
gyásával – pályázhatunk olyan 
szakmai feladatokra, amelyek-
re nem biztos, hogy az önkor-
mányzati költségvetés tudna 
pénzt biztosítani. Gondolok itt 
például restaurálásra, tárgyak 
gyűjtésére, illetve nagyobb lé-
legzetű időszaki kiállítások be-
mutatására, ezek igen sok pénz-
be kerülnek.

– Energia gazdálkodási meg-
fontolásból egy ideje minden de-
cemberben zárva tartanak. Az 
idén is bezárnak néhány hétre?

– Igen, karácsonytól január 

hetedikéig zárva tartunk. Ez-
alatt az időszak alatt nem lesz a 
múzeum látogatható, már csak 
azért sem, mert megszaporod-
nak a feladataink az átadás-át-
vétel miatt. Azt azért még sze-
retném elmondani, hogy a kar-
cagi múzeum az egyike annak 
a kétszáztizenkét múzeumnak, 
amelyet az állam anyagilag is 
támogat. Idén volt egy szakmai 
felügyeletünk és megállapítást 
nyert, hogy szakmailag olyan 
színvonalon vagyunk, amely-
nek működését támogatásra 
érdemesnek találták, így lehe-
tünk tagjai a „kétszáztizenket-
tes klubnak”.

– Milyen tapasztalataik van-
nak az új állandó kiállítás láto-
gatottságát illetően és milyen új 
programokra készülnek a közel-
jövőben?

– Gyakorlatilag még csak 
egy hónapja működik az egész 
kiállítás de már érdeklődés 
van. Például a Disznótoros és 

Házi pálinka Verseny alkal-
mával vidéki érdeklődők is el-
látogattak hozzánk és megnéz-
ték a tárlatot. Jövőre pedig már 
más területeken is jobban tud-
juk majd reklámozni a múze-
umot. Ezen kívül a legfonto-
sabb feladatunknak tekintjük 
azt, hogy a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is beindítsuk. 
Ennek már megtörtént az első 
lépése, amikor a város pedagó-
gusait vendégül láttuk, bemu-
tattuk nekik a kiállítást. Most 
zajlik ennek a programnak az 
előkészülete. Természetesen 
már tervezzük a jövő évi szak-

mai programjainkat is. Szeret-
nénk a Magyar Kultúra Napjá-
ra megnyitni Kabai László fes-
tőművész kiállítását, de terve-
zünk Torok Sándor képeiből 
is egy emlékkiállítást – ennek 
az anyaga már meg is érke-
zett. Emellett még március 15-
re is szeretnénk Horvay János 
műveiből is egy tárlatot. Ró-
la azt kell tudni, hogy ő készí-
tette a karcagi Kossuth szob-
rot. Pár évvel ezelőtt a domb-
óváriak létrehoztak egy olyan 
kiállítást, amelyben bemutat-
ják az ország Kossuth szobra-
it. Többek között Horvay ké-
szítette a budapesti szobrot 
is, amely jelenleg Dombóvá-
ron látható. Mindemellett pe-
dig szeretnénk kihasználni a 
pályázati lehetőségeinket is és 
azok segítségével felújítani pél-
dául a Fazekasházat, valamint 
a tájházakban látható kiállítá-
sainkat is.

-dh-

Nem tudni mi zajlik a zene-
iparban. A kiadói rendszer tel-
jes csődje, a mértéktelen illegá-
lis letöltés és az ilyen okokból 
kifolyólag nehéz helyzetbe ke-
rült zenészek miatt teljes a ká-
osz. Ma már újabb trend, hogy 
nem adnak ki teljes hosszúságú 
albumokat – már a legnagyob-
bak sem. Mindössze három-
négy dalt tesznek ki félévente 
az internetre, és jóformán csak 
a fanatikus rajongók számára 
kerülnek a lemezboltok polcai-
ra a teljes hanghordozók. Jófor-
mán az orrvérzésig tartó turné-
kon eladott gázsiból és pólók-
ból élnek a szakma képviselői.

Kitartást és nyugalmat iga-
zából a nagy öregek között le-
het tapasztalni. Ők már a 
nyolcvanas évekre annyit ke-
restek a jogdíjakból, hogy még 
az unokáiknak se lenne sok 
gondjuk. És ezt nem szabad saj-
nálni tőlük. Ebből élnek. Így 
aztán már nem a gyors profitra 
hajtanak, hanem még mindig 
komplett és jó minőségű pro-
dukciókat készítenek.

Legutóbb a legendás ZZ Top 
hozott ki egy olyan albumot, 
amire azt lehet mondani, hogy 
a maga műfajában egy tökéle-
tes anyag. Billy Gibbons és tár-
sai valamit tudnak ott lenn Te-
xasban. Egyébként is jellemző, 
hogy szórakoztatóak az otta-
ni bandák – még a klubcsapa-
tok is. Valahogy a vérükben 
van az, hogyan kell olyan pro-
dukciót nyújtani akár lemezen, 
akár koncerten, hogy a hallga-
tónak a végén ne legyen hiány-
érzete. A ZZ Top ezt teszi már 
43(!) éve.

Nem mondom, voltak gyen-
gébb időszakaik, de az életmű-
vüket nem lehet kétségbe vonni 
és most itt van a La Futura al-
bum, ami elevenségével, nyer-
seségével és érzelmeivel egy-
ből leveszi a lábáról a hallgatót. 
Ehhez kellett persze egy olyan 
megaproducer is, mint Rick 
Rubin, aki könyékből vágja a 
szakmát.

Már az első tétel az I Gotsta 

Get Paid olyan energiával indít, 
olyan túlvezérelt, rekedt gitár-
hangzással operál, hogy bődü-
letes, az egyébként szintén totál 
rekedt énekhangról nem is be-
szélve. Csúnya és mégis elraga-
dó. A második Chartreuse sem 
különb téma, de van itt min-
den ami szemszájnak ingere. 
Sok-sok blues és boogie téma, 
és két olyan ballada (Over You, 
It’s Too Easy Manana) ame-
lyek ugyan nem bonyolult szer-

zemények, azonban olyan ér-
zéssel játsszák őket, ahogy az a 
nagy könyvben meg van írva. 
A gitárszólók sincsenek túlbo-
nyolítva, viszont az érzés és a 
hangzás, valamint a hamisítat-
lan déli stílus itt is sokat nyom 
a latban.

És itt újra meg kell jegyez-
nem, hogy valamit tudnak ott 
lenn Texasban. Szórakoztatnak 
egy teljes lemeznyi anyagon ke-
resztül, a vidámabb tételektől 
a szomorkásabb blues-os han-
gulatokon át a balladákig min-
denből ízelítőt kapunk. Ez vi-
szont igazából a kicsit földhöz-
ragadtabbnak tartott – én úgy 
mondanám két lábbal a földön 
álló – déliekre jellemző job-
ban. Igazából Texas, Alabama, 
Louisiana és Georgia termelt 
ki olyan zenekarokat az elmúlt 
kb. hetven évben, akik igazán 
érzésből tudják játszani a blues 
alapú muzsikát.

A ZZ Top az egyik legna-
gyobb közöttük és a La Futura 
egy tényleg megújulni képes 
csapat képét tárja elénk.

-dh- 

Yann Martel Spanyolország-
ban született kanadai író neve 
még csak most fog igazán híres-
sé válni hazánkban. Egy 1993 
óta megjelenő tollforgatóról van 
szó, aki két novelláskötetével és 
eddig megjelent három regényé-
vel már beírta magát a világiro-
dalomba. Bár 1963-as születé-
sű, mégis későn kezdett el ír-
ni, és ennek talán az az oka, 
hogy gyerekkorában diploma-
ta édesapja munkája miatt a vi-
lág számos pontján élt családjá-
val. Ez az utazgatás felnőtt ko-
rában sem fejeződött be, hosz-
szabb ideig élt Törökországban 

és a Távol-keleten is. Tanulmá-
nyai során is rengeteg mindent 
csinált, általában alkalmi mun-
kákból élt.

No, nem egy hányattatott 
sorsú íróról van szó, inkább egy 
olyan emberről aki szereti a ka-
landokat, meg akarja ismerni a 
világot, benne az emberi és ál-
lati természetet, a vallásokat és a 
különböző kultúrákat. Nem vé-
letlen, hogy etológiai kutatások-
kal is foglalkozott.

Az ünnepi szezonban kerül 
a mozikba eddigi legsikeresebb 
regényének azonos című film-
adaptációja a Pi élete. Én ma-

gam a 2001-ben íródott, itt-
hon 2010-ben megjelent regényt 
nem olvastam, azonban a nyár 
folyamán a Kossuth rádió foly-
tatásokban, hangoskönyv for-
májában sugározta. Az első né-
hány részt sem hallottam, de 
aztán mindent megértettem. A 
történet egy minden tekintet-
ben lélekemelő utazásról szól. 
Pi egy furcsa tizenhat éves hin-
du fiú, aki még nem tudja tel-
jesen hova tenni istenét, an-
nak akaratát és azokat az istene-
ket akiket utazása során ismer 
meg. Ez az utazás sem egy ki-
rándulás, hanem egy hajótörést 

követő 227 napig tartó hány-
kolódás a Csendes óceán köze-
pén. Pinek egyetlen társa ma-
rad a mentőcsónakban, akit 
Richard Parkernak hívnak. Mi-
vel a rádióban leadott verzió né-
hány részéről lemaradtam így 
idő kellett ahhoz hogy kiderül-
jön számomra, hogy Richard 
Parker nem más, mint a fiú ap-
jának állatkertjéből szárma-
zó bengáli tigris. (Abban sem 
vagyok biztos, hogy a könyv-
ben egyből kiderül ki is Richard 
Parker, mert a történet szövege 
sokszor körmönfont.)

Pi utazásának minden rész-
letét kegyetlen pontossággal ki-
dolgozta Martel. Ez nem vé-
letlen, mert ez az utazás nem 

szimplán egy hajótörött hányat-
tatásairól szól, hanem magáról 
az életről, a megpróbáltatások-
ról, kihívásokról, harcokról és 
néha egy-egy kis örömről. Et-
től felemelő és egyben megrá-
zó a történet. Mondom, csak a 
hangoskönyvet hallottam, és azt 
is hiányosan, de Pi élete nagyon 
megfogott. Kíváncsi vagyok a 
filmre, de azt hiszem előbb ma-
gát a regényt fogom elolvasni. 

Martelről böngészve és a tör-
ténet ismeretében azt hiszem, 
hogy egy újabb kiemelkedő te-
hetségű írót ismer meg lassan a 
világ. Ebben talán a hamarosan 
bemutatásra kerülő film is sokat 
fog segíteni.

-dh-

Önkormányzati kezelésben a múzeum

Ki az a Richard Parker?

La Futura
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Megyei I. o. csapatbajnokság
Kisújszállás Házszépítők SE – Kováts DSE II. Karcag 9:9
Győzelem: Csornai Csaba – Vadai László párosban 1 győzelem. 

Kovács Miklós és Nagy Norbert 3-3, Csornai Csaba 2 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: A jó napot kifogó Kisújszállás ellen igazságos 
pontosztozkodás történt.

2012. december 21-én (pénteken) 18 órakor tartjuk a szakosztály 
évértékelését minden aktív sportoló részvételével a Sportcsarnok 
emeleti termében.

NB. III. Alföld csoport
Hét fős keretünkből mindenki játszott. Kiemelkedő teljesítményt 

nyújtott Skumáth István, dr. Hubert Attila és Kovács Sándor. A csa-
pat az őszi szezon végén azonos pontszámmal Szentes gárdájával, 
az első helyen végzett. Ez az eddigi legjobb eredmény. Feladatunk, 
hogy a bajnoki év végén (tavasszal) már egyedül álljunk a dobogó 
legfelső fokán, megnyitva az utat az NB. II. irányába.

Megyei I. osztályú bajnokság
Az őszi fordulót nyolc versenyzővel indítottuk. Az első mérkőzé-

sek gyors sikerei után becsúszott két nem várt pontvesztés, de a vé-
gén a tavalyinál jobb eredménnyel, a tabella 3-4. helyén zártunk. A 
sikerhez kiemelkedő teljesítményt nyújtott Kovács Sándor 100 %-os 
eredményességgel, illetve – a fiatalok közül – Kovács Miklós. A ta-
vaszi forduló célja a biztos dobogós helyezés, a serdülő korú játéko-
sok kipróbálása.

Utánpótlás nevelés
Az őszi szezont hat fő, utánpótlás korú versenyzővel indítottuk, 

akikhez tíz új érdeklődő csatlakozott. Az új játékosok szépen fejlőd-
nek. A heti három edzés alkalmain egy fő közülük már területi ver-
senyen is részt vett, valamennyiüket neveztük a megyei utánpótlás 
csapatbajnokságra. Azt gondoljuk, hogy az új játékosok közül 5-6 
főre hosszabb távon is számolhatunk.

Amatőr sportolás
A szakosztály jelentős részét adják azok a tagok, akik verseny-

sportban ritkán, de egyébként rendszeresen edzenek. Ez a létszám 
12-14 fő, akik segítségére is számíthatunk a nagyobb versenyek elő-
készítése és lebonyolítása során. Rendszeresen eljárnak a mérkőzé-
sekre szurkolni és példát mutatnak a sport szeretetében is. Ez évben 
öt nagy (országos) és három kisebb (területi) versenyt rendeztünk. 
A kiemelt rendezvények: Csokai István és Péter László emlékverse-
nyek, Szent István Kupa nemzetközi verseny, és két alkalommal bo-
nyolítottuk le a Kelet-magyarországi serdülő ranglista versenyt, il-
letve tavasszal a megyei egyéni bajnokságot. Megrendeztük – a nagy 
sikerű – Városi Amatőr csapatbajnokságot 12 induló gárdával, az 
„Alkotmány Kupa” területi versenyt minden korosztály részére.

Az utánpótlás korú versenyzők részt vettek a megyei újonc-ser-
dülő és ifjúsági csapatbajnokságokon, felnőtt versenyzőink számos 
országos versenyen. Skumáth István a svédországi veterán világbaj-
nokságon (51-60 év közöttiek) a legjobb 32-ig jutott.

A sok-sok versenyeredményt e helyen nincs mód leírni, de azt el-
mondhatom, nem volt olyan verseny, ahol ne értünk volna el érmes 
helyezést.

A szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételek az ön-
kormányzat támogatásával, a szponzorok segítségével és saját ver-
seny ill. tagdíjbevételeinkkel teljesültek. Külön köszönjük a támo-
gatást: Karcag Városi Önkormányzat, Karcag Városi Fidesz Frakció, 
Agrohungária Kft.- Dr. Farkas Béla; MultiTech Kft., Sportcsarnok – 
Szepesi Tibor; Agróna Mg. Kft., Tőkés kerámia, Tiszafüred és Vidé-
ke Takarékszövetkezet, AgroSprint Kft., Kun-Mediátor Utazási Iro-
da, Peugeot Karcag, Szuperinfó Karcag, Karcagi Hírmondó, Laczi 
Sándor, az alkalmankénti szállítást és felügyeletet biztosító szülők, 
minden kedves sportbarátnak, aki bármilyen módon segítette mun-
kánkat.

Célunk továbbra is a karcagi asztalitenisz sport fejlesztése, az 
eredmények megtartása, ezért edzéseinken, mérkőzéseinken szíve-
sen látunk bármilyen korosztályú érdeklődőt.

Végezetül – megragadva az alkalmat – minden kedves támoga-
tónknak és segítőnknek, a kedves olvasóknak és sportszerető tár-
sunknak az asztalitenisz szakosztály nevében kívánok békés, boldog 
Karácsonyt, és egészségben, eredményekben gazdag Új Esztendőt!

Csornai Csaba
szakosztályvezető

Asztalitenisz

Alarm-Matic 
Teremlabdarúgó 

Bajnokság
Az elmúlt héten vasár-

nap rendezték meg a vá-
rosi Sportcsarnokban a VI. 
fordulót.

Eredmények: Flottok – 
DKV 3:5, Devils – VGT-
Brigád 5:5, Profix-Bitumen 
– Refigimi 3:8, Familia 
– Blades-Zsoan 3:1, 
AgroSprint – Ökodízel 6:3, 
MultiTec – Szuperinfó 5:1, 
RoliSped – SS Bisztró 2:3.

Tabella állása: 1. 
AgroSprint 18 pont, 2. 
RoliSped 15 pont, 3. Fa-
mília 15 pont, 4. DKV 
12 pont, 5. MultiTec 12 
pont, 6. SS Bisztró 9 pont, 
7. Ökodízel 9 pont, 8. 
Refigimi 9 pont, 9. Blades-
Zsoan 6 pont.

B. I.

„A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Karácsonyfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a karácsony békét és örömet.”
(Ismeretlen szerző)

„Ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a
szívekben legyen karácsony.”
(Szilágyi Domonkos)

Készülünk az ünnepekre. „Készülj fel rá 
testben és lélekben” - Márai Sándor gondola-
tát idézve. Az ünnepre való készülődés kihat 
környezetünkre is: ünneplőbe öltöztetjük laká-
sunkat, házunkat. Teszik ezt családi, intézmé-
nyi közösségek egyaránt, mint ahogyan erről 
képsoraink is tanúskodnak.

A Kinizsi úti óvoda csoportszobái derűsek, 
hangulatosak, kellemes, szép környezet vár-
ja az óvodásokat, szüleiket az ünnepi készülő-
dés hangulatában. Az emberekkel együtt a táj, 
természet is ünnepel. A téli napfordulót köve-

tően a nappalok egyre hosszabbodnak, átvitt 
értelemben a fény győzedelmeskedik a sötét-
ség felett. Így ad hitet, reményt az új év, a ta-
vasz beköszöntéig.

A katolikus templom és a református nagy-
templom tornya „hívójelként” magasodik a vá-
ros felett.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület képviselője

Ha elfújtad a gyertyát, őrizd a fényt tovább!

Bajza utca, Vörösmarty utca

Kováts Mihály emlékpark

Boldog karácsonyt 
és békés új esztendőt 

kívánnak 
a Karcag Tv 
munkatársai

www.karcagtv.hu
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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 mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. 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 szoba 
+ konyha + spájzos ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 8,5 M Ft. 
Tel.: 59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen 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.
A Táncsics körúton IV. emele-
ti egyszobás lakás eladó. Tel.: 
06/70-411-2602.
Sürgősen eladó alkalmi áron 
egy új építésű, 2 szobás, ame-
rikai konyhás, sarok kádas, igé-
nyes, teraszos családi ház a 
Vásárcsarnoknál. A ház bel-
ső 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, összkomfor-
tos, jó állapotban lévő. Érd.: Kg., 
Szamos u. 30. Tel.: 06/30-922-
8958 vagy 06/30-248-5624.
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 Budap esten 58 m²-
es, 2 szobás, igényesen felújí-
tott földszinti lakás. A lakás a 
VII. kerület Akácfa utcában van, 
2 percre az Erzsébet körúttól. 
Nonstop közlekedés. Kérésre ké-
peket küldök. A bútorok is el-
adók. 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.

Karcagon, a Bajza utcában szé-
pen rendben tartott, napos, 
azonnal költözhető, 2 szobás 
családi ház eladó. Cserépkályha 
és gázkonvektoros fűtés, lakha-
tó 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)

Két szobás kertes családi ház 
eladó. Szocpolra előkészített. 
Vállalkozásra és állattartásra al-
kalmas. Tel.: 06/70-426-4852.

K i a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 25 m²-es üz-
lethelyiség kedvező áron. Tel.: 
06/20-367-8885.

Albérlet
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.

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

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 4 2 1@ f r e e m a i l . h u 
Érdek lődni  és je lentkezni: 
06/30-296-8393.

Ak robatikus rock and rol l 
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 gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 06/59-312-005 v. 
06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúrko-
csi, Bonanza íróasztal, francia-
ágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű 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 kapha-
tó 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.

Karcagi  kézműves vásár a 
Karácsony Faluban! Karcagi kéz-
művesek egyedi termékei elér-
hető áron karácsonyi ajándék-
ba. Házi lekvárok, sütemények, 
kézműves dísz és ajándéktár-
gyak.
E la d ó 1  db gá zp alack  és 
Kemping kerékpár. Tel.: 59/311-
975.
Karcag ízek, házi lekvárok és 
szörpök megújult, cukormentes 
termékei elérhetőek a BHG so-
ron a Bioboltban.
Kétütemű Wartburg felújított 
hengerfej és kerekek, ajtók, dió-
bél, gyöngyösök eladók vagy 
cserélhetők üstre, kisbálás lucer-
nára, magyar hajlított vázú 28-
as kerékpárra. Tel.: 59/300-875 
vagy 06/30-385-8232.
Siesta melegítő jó állapotban és 
dió eladó. Tel.: 06/70-350-5308.
180 cm-es nagyon szép műfe-
nyő; 2 fiókos 2 ajtós komód; ha-
gyományos ágyneműtartó; sö-
tét dohányzó asztal; falra sze-
relhető TV tartó eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig)

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

Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja 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 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. 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 milliós 
hitelhez juthat a Széchenyi terv 
kereteiből. Székhely, üzlet vá-
sárláshoz is felhasználható! Tel.: 
06/20-367-8885.

Apróhirdetés

A Kátai Program, Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért című és TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 
jelű projekt kivitelezése 2010.október 1-jén kezdődött. A programban foglalt feladatok végrehajtására 
– az építészeti és modernizációs munkák kivitelezésére és műszerek beszerzésére – a pályázatban a 
magyar állam és az Európai Unió  1.416.705.470 forintot, a karcagi önkormányzat 10 %-os önerőt, azaz 
157.411.719 forintot biztosított. Így a beruházásra fordított összeg összesen 1.574.117.189 forint volt.

A 2012. november 26-án megtartott ünnepélyes átadásig megtörtént a régi rendelőintézeti szárnyban 
lévő központi laboratórium teljes felújítása, a radiológia és a képalkotó diagnosztika helyiségeinek 
kialakítása, az ehhez kapcsolódó műszerpark korszerűsítése, megújítása, CT berendezés munkába 
állítása, a patológia valamint a központi sterilizáló modernizálása, az intenzív osztály műszereinek 
fejlesztése, a járóbeteg rendelőben új, modern betegirányító rendszer kiépítése és az energiaellátás 
modernizálása. A projekt 2012.december 31-én fejeződik be.

„Kátai Program”
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért
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2012. december 21. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Véradók köszöntése
18.40  Adventi gyertyagyújtás
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor
 Téma: év végi interjú
 Karcagi hírek
 - Karácsonyi kézműves foglalkozás
 - Adventi készülődés
 - Karácsonyi körkép
 - Katasztrófavédelem tájékoztatója
 - Böllérverseny és Pálinka Fesztivál
 Háttér
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: ünnepek
20.10  Év végi testületi ülés

2012. december 24-26. hétfő-szerda
07.50  Műsorajánlat
07.55  Nagykunsági Krónika – közéleti ma-

gazin
09.00  Műsorajánlat
09.05  Karácsonyi Mesemondó Verseny a 

Könyvtárban, 1-2. osztályosoknak
11.05  Brer nyuszi karácsonya - rajzfilm
12.05  Karácsonyi Mesemondó Verseny a 

Könyvtárban, 3-4. osztályosoknak
14.05  Lady és az útonálló amerikai film
15.30  Karácsonyi hangverseny Karcagon
16.30  Mihály Napi Disznótor
17.30  Herkules – amerikai film
19.10  Nagykunsági Krónika – közéleti ma-

gazin
20.20  Misztikus Játék – amerikai film
21.50  Karácsonyi muzsika

2012. december 27-30. csütörtök-va-
sárnapig

14.30  Műsorajánlat
14.35  Éjféli Mise 2012
16.00  Diákok műsora a református temp-

lomban
17.10  Adventi hangverseny
18.00  Műsorajánlat
18.05  Mihály Napi Disznótor
19.05  Nagykunsági krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László polgármester
 Téma: év végi interjú
 Karcagi hírek
 - Birkafőzők Baráti Társaságának év 

végi ülése
 - Mézeskalács fesztivál
 - Ipari parkok gyűlése
 - Szociális központok megújítása
 - Tisza-tó megújulása
 Háttér
 Vendég: Varga Mihály
 Téma: év végi interjú
20.20  Varró István Szakiskola szalagavató-

ja
 
2012. december 31. hétfő
14.00  Műsorajánlat
14.05  Nagykunsági krónika – közéleti ma-

gazin
15.20  Én és a maffia – amerikai film
17.00  Györffy Bál 2012
18.00  Valaki az ajtó mögött – amerikai 

film
19.30  Poén
20.00 Szökés Sobiborból – amerikai film
21.40  Hideg veríték – amerikai film

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

Szamos Brigitta – Schmidt 
Sándor
Kg., Kisújszállási út 47. 
 Krisztián
Papp Viktória Gréta – 
Dobrai Imre
Kg., Kuthen u. 103.  Vivien

Halálozás

Béres Imréné (Szabó 
Zsuzsánna)

 Karcag (1931.)
Kirják Lajos
 Karcag (1948.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2013.  január 7., (hétfő) 
12 óra

December 22. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
December 23. vasárnap (ügye-

let)
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
December 24. hétfő
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

December 25. kedd (ügyelet)
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

December 26. szerda (ügyelet)
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út
December 29. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
December 30. vasárnap (ügye-

let)
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
December 31. hétfő
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
2013. Január 1. (ügyelet)
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Télen a közlekedési balese-
tek jellemző oka, hogy a gép-
járművezetők nem az időjárá-
si-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezetik járművei-
ket. Ebben az évszakban a leg-
több problémát a csúszós út és 
a romló látási viszonyok okoz-
zák. 

A gyalogosoknak a járdán, 
ahol nincs járda a leállósávon, 
az útpadkán vagy a kerékpár-
úton, ha egyik sincs vagy gya-
logos közlekedésre alkalmat-
lan, akkor az úttesten kell 
közlekedni. Lakott területen 
belül lehetőleg a menetirány 
szerinti bal oldalán, lakott te-
rületen kívül mindig a bal ol-
dalon, a járműforgalommal 
szemben kell haladni. 

Esős, latyakos vagy havas 
időben, amikor a járda mel-

lett hóakadályok vannak, ne-
héz az úttesten átkelni. A gya-
logos ilyenkor jellemzően ar-
ra figyel, hogy ne lépjen a tó-
csába. Az autósnak számítania 
kell arra, hogy a járda szélén 
leszegett fejjel álló gyalogos a 
következő pillanatban az út-
testre, a jármű elé kerülhet.

Lakott területen kívül és be-
lül egyaránt vigyázzunk az 
úttest mellett haladó gyalo-
gosokra, kiemelten a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyek, isko-
lák, buszmegállók környékén.

A gyalogosok is sok min-
dent tehetnek saját bizton-
ságuk érdekében. Ha világos 
vagy fényvisszaverő anyagok-
kal felszerelt ruházattal és jár-
művel közlekednek, észlelé-
süket és láthatóságukat a sok-
szorosára növelhetik. 

Karate
Az elmúlt hónapban – november 24-én – Orosházán ren-

dezték meg a Nemzetközi Utánpótlás Karate Bajnokságot, 
amelyen a karcagi szakosztály 5 versenyzővel képviseltet-
te magát. Gyarmati Imre, a karate szakosztály vezető edzője 
elmondta, hogy több mint 200 karatés lépett a tatamira. Az 
igen erős mezőnyben kiválóan szerepelt Sántha Vanda, aki 
junior versenyzőként második helyezést ért el. Ezzel a tel-
jesítménnyel feltette a koronát az egész évi teljesítményére.

Szintén idevonatkozó esemény, hogy a Karate Szövetség 
az idén ünnepli 40 éves fennállását. Ebből az alkalomból 
nagyszabású záró ünnepséget tartottak Budapesten a Stefá-
nia Sportpalotában, amelyen részt vettek a karate szerveze-
tek, a régmúlt és a jövő versenyzői, edzői és szakemberei.

B. I.

Női labdarúgás
Női teremtorna 2012. december 28-án 10 órakor (pénte-

ken) a Városi Sportcsarnokban.
Résztvevő csapatok: Kisújszállás, Karcag, Csanádapáca, 

Mezőberény, Szolnok.

A Kováts-Tehetségpont má-
sodik alkalommal rendezte 
meg a sakk népszerűsítése ér-
dekében a sakk-szimultánt. A 
program meghirdetésével a 
Karcagi Általános Iskolai Köz-
pont tanulóinak szerettünk 
volna újabb lehetőséget bizto-
sítani tehetségük kibontakozá-
sához, megmutatásához.

Tíz tanuló élt ezzel a lehető-
séggel és mérette meg magát 
Egyed Judit többszörös ma-
gyar bajnok, NB I/B-s csapat 
játékosa ellenében.

Voltak, akik igen hamar 
mattot kaptak, de próbálkoz-
tak újra és újra. A legügyeseb-
bek közel másfél órán át küz-
döttek, a végén csak kikaptak. 
Judit mindenkit legyőzött. 
Nem szégyen az Európai Uni-
ós Bajnokság 2. helyezettjétől, 

a Rapid Európa Bajnokság 3. 
helyezettjétől, az Európai Baj-
nokság 19. helyezettjétől vere-
séget szenvedni.

Legügyesebbnek Laki Zsolt 
(Kiskulcsosi Tagiskola, 6. 
osztály) bizonyult, ő kap-
ta a Tehetségpont ajándékát, 
egy szép könyvet. Jó teljesít-
ményt mutatott Kánya Zol-
tán (Kováts Tagiskola, 8. a) és 
Horváth Attila (Kováts Tagis-
kola, 6. b) is.

Köszönet Juditnak és va-
lamennyi résztvevőnek, akik 

közül többen az osztály-bulit 
hagyták ott a sakk kedvéért.

Advent idején kellemes 
volt ez a csendes, elmélyülést 
igénylő délután.

Lévainé Kovács Róza
a Kováts-Tehetségpont

szakmai vezetője

Sakk – szimultán

Tisztel Hirdetőink!
Szerkesztőségünk 2012. 

december 21. - 2013. ja-
nuár 4-ig szabadság miatt 
zárva lesz! Hirdetésüket 
legközelebb 2013. január 
7-én adhatják fel. Legköze-
lebbi lapszámunk 2013. ja-
nuár 11-én jelenik meg.

MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE


