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A Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. a január 1-jei profil-
tisztítás után is több feladatot 
lát el, melyekért továbbra is 
az ügyvezető igazgató, And-
rási István a felelős. Az Akác-
liget fürdő igazgatói feladata-
it október 1-től Schwarcz Ti-
bor látja el. Őt kérdeztük ter-
veiről.

- Kérem, néhány mondatban 
mutatkozzon be olvasóinknak!

- Püspök-
l a d á n y b a n 
s z ü l e t t e m , 
ott is érettsé-
giztem, majd 
2005-ben a 
D e b r e c e n i 
Egyetem Ter-
mészettudományi Karán sze-
reztem okleveles környezet-
kutató, fizikus diplomát, majd 
2007-ben a Debreceni Egye-
tem Állam- és Jogtudományi 
Karán környezetvédelmi jogi 
szakokleveles környezetkutató 
kiegészítő diplomát. Fürdőve-
zetői tapasztalatokat a Harká-
nyi Gyógyfürdő Zrt.-nél sze-

reztem, ott dolgoztam, mint 
vezérigazgató.

- Melyek a legfontosabb ter-
vei?

- Az elkészült fürdőberuhá-
zással a fedett részen egész év-
ben biztosítottak az úszás és 
úszásoktatás feltételei. Most in-
dul a szauna világ - szaunával, 
szoláriummal, jakuzzival. Az 
első terveim között szerepel, 
hogy egységesítsem a fürdő-
komplexumot, így november-

től a Fürdő utca 3. szám alatt 
lesz az adminisztrációs részle-
günk is, de a telefonszámaink 
változatlanok maradnak. Nem 
korszerű a honlapunk, ezért 
a mai kor követelmé nyeinek 
megfelelő, a megújult fürdő-
komplexumhoz méltót fo-
gunk kialakítani, amely legké-
sőbb év elejére már online lesz. 

A fürdő új igazgatóját kérdeztük a terveiről

Rendezvények, úszóversenyek, bővülő szolgáltatások

Folytatás a 3. oldalon

Október 31-én napirend előtt 
Dobos László polgármester mi-
niszteri kitüntetetteket köszön-
tött egy-egy szerény ajándékkal 
a Képviselő-testület és az ön-
kormányzat nevében. (A kitün-
tetettek bemutatása az 5. oldalon.)

Az év vége közeledtével ak-
tuálissá válik városunk pénz-
ügyeinek áttekintése, és hama-
rosan az új költségvetés meg-
tervezése. Ezen az ülésen a kép-
viselők asztalára került az a 
beszámoló, amely a 2013-as vá-
rosi költségvetés első három ne-
gyedévének végrehajtásáról 
szólt. Az idei büdzsé bevételi-, 
és kiadási előirányzata 3.743.234 
ezer forintban volt meghatároz-
va. Önkormányzati szinten a be-
vételek 65,8%-os mértékben rea-
lizálódtak (finanszírozási bevétel 
nélkül 75,5%-ban teljesült) ed-
dig, míg a kiadási oldal 69,9%-os 
teljesítettséget mutat.

Jogszabályi változások mi-
att hét karcagi alapítvány alapí-
tó okiratának módosításáról is 

szavaztak a képviselők, mivel az 
elmúlt időszakban az alapítvá-
nyok működtetésére, gazdálko-
dására, beszámolási szabályaik-
ra és a közhasznú jogállás felté-
teleire vonatkozó rendelkezések 
új jogszabályokat tartalmaznak.

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Karcagi Tan-
kerülete kezdeményezi az ille-
tékességi területén úgyneve-
zett intézményi tanácsok létre-
hozását. Így az önkormányzat 
továbbra is részt tud vállal-
ni számos köznevelési intézmé-
nyeket érintő döntés megho-
zatalában, döntési és/vagy véle-
ményezési jogkörrel. A testület a 
Szentannai Sámuel Gimnázium 
Szakiskola és Kollégium intéz-
ményi tanácsába Karcagi Nagy 
Zoltán képviselőt, az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
la intézményi tanácsába pedig 
Gyurcsek János alpolgármestert 
delegálta.

Szintén ezen az ülésen dön-
tött a testület a Madarász Im-

re Egyesített Óvoda Kuthen úti 
tagintézményének felújításá-
ra vonatkozó pályázat saját for-
rásának kiegészítéséről. A folya-
matban lévő közbeszerzési el-
járás eredményes lezárásához 
szükségessé vált az összességé-
ben legalacsonyabb ajánlathoz 
hiányzó forrást a városi költ-
ségvetés terhére kiegészíteni. 
A képviselők megszavazták a 
28.425.676 forintos összeget.

Ez alkalommal elfogadásra 
került az a tájékoztató is, amely 
a Morgó Csárda Vendégváró 
2012. július 1. – 2013. június 30. 
közötti működtetését részletez-

te. A tájékoztató kitér arra, hogy 
a vizsgált időszakban sor került 
néhány felújítási munkára, a fa-
lak, a térburkolat és a járda javí-
tására, valamint a belső beren-
dezések javítására és a fogyóesz-
közök pótlására.

Ezúttal nem történt bérleti 
díj emelés, mivel egyrészt az év 
elején már egyszer emelkedett, 
másrészt a fenntartó jövőbeni 
célja, hogy a jelenlegi bérlői kört 
megtartsa, és tovább növelje a 
Morgó Csárda népszerű ségét, 
amely az elmúlt egy év alatt 51 
rendezvénynek adott helyet.

-dh- 

Testületi ülés

Október 30-án Karcagon tar-
tott közös sajtótájékoztatót Né-
meth Szilárd, a rezsicsökkenté-
sért felelős munkacsoport veze-
tője, Dobos László, Karcag pol-

gármestere és Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke a rezsicsök-
kentésről. 

- Érdemes soron kívül telefo-
non bediktálni a szolgáltatók-
nak a villany és gázóraálláso-
kat, hogy a novemberi napokat 
már 11 %-kal olcsóbban, és ne 
a régi áron számolják, hiszen 
november 1-től olcsóbb lett a 
háztartási energia ára, a 2012. 
decemberi árakhoz képest 20 
százalékkal kevesebbet fize-
tünk érte - mondta Németh Szi-
lárd, a rezsicsökkentésért felelős 
munkacsoport vezetője. Jelezte 
ugyanakkor, hogy ezekkel a dí-
jakkal Magyarország a közép-
mezőnyben lesz európai uni-
ós szinten, így bőven van indo-
ka még egy esetleges újabb re-
zsicsökkentésnek. A politikus 
a rezsicsökkentés megvédé-
se érdekében a földgázellátás-
ról szóló törvény módosítását 
is kezdeményezi, mert a jelen-
legi szabályok szerint a szolgál-
tatók januártól árat emelhetné-

nek. Mint emlékeztetett, már 
volt olyan, amikor a lakosok 
kevesebbet fogyasztottak, drá-
gább volt a gáz. 

Dobos László, Karcag pol-

gármestere is arról szólt, hogy 
a rezsicsökkentéssel több tíz-
ezer forintot takaríthatnak meg 
éves szinten a karcagi családok 
is. Mint elhangzott, a városban 
több mint nyolcezren írták alá 
a rezsicsökkentés támogatására 
indított ívet, egyetértve, támo-
gatva a kormány rezsicsökken-
tési törekvéseit.

- Minden normálisan műkö-
dő országban a kormányoknak 
az a feladata, hogy az emberek, 
az ott élők, az ország lakosságá-
nak érdekét szolgálják, csak ed-
dig mi ehhez nem voltunk hoz-
zászokva. 2010-től új időszámí-
tás kezdődött, hozzá kell ahhoz 
szoknunk, hogy a magyar kor-
mány a magyar emberek érde-
keit képviseli, nem külföldi-
ek, multik érdekét. Úgy gon-
dolom, nekünk magyaroknak, 
ezt könnyű lesz megszokni, el-
fogadni - hangsúlyozta a re-
zsicsökkentésről szólva Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke.

November 1-től 11%-os 
rezsicsökkentés történt

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

Önt és kedves családját

 JÓTÉKONYSÁGI 
HANGVERSENYRE 

2013. november 17-
én vasárnap 16 órai 

kezdettel 

a Karcagi Református 
Nagytemplomba.

Közreműködnek az Erkel 
Ferenc Művészetoktatási 

Intézmény Tanárai.

A hangverseny 
díjmentes, az önkéntes 
persely adományokat 

a templom fűtés 
berendezés céljára 

ajánlják fel az előadók.
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HÍREKHÍREKKépviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek októberi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  november 26-a 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  november 12-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  november 27-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  november  11-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  november  13-a 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  november 13-a 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Meghívó
A Csokonai Könyvtár sze-

retettel és tisztelettel meghív-
ja Önt és kedves családját, ba-
rátait, ismerőseit Fejes László: 
Hullámverésben (a trilógia 3. 
kötete) című könyvének bemu-
tatójára.

Helye: Csokonai Könyvtár.
Ideje: 2013. november 14. 

(csütörtök) 16:30.
A kötetek a helyszínen ked-

vezményesen megvásárolha-
tók.

Nyugdíjas találkozó
Értesítjük a Kátai Gábor 

Kórház régi és új nyugdíjasait, 
valamint más egészségügyben 
dolgozott nyugdíjasokat, hogy 
a találkozót 2013. november 
29-én 15:30-kor tartjuk a Mú-
zeumkert Zrt. nagytermében 
(Fehér holló).

Jelentkezzetek a szerve-
zőknél: Simonné 59/401-354, 
Bogdánné 59/313-571, Tóthné 
59/311-658, Rauschenbergerné 
59/313-718, Mándiné 59/313-
004.

A Biljana táncegyüttes
10 éves jubileumi 

műsora

Tisztelettel és szeretet-
tel várjuk kedves vendége-
inket a karcagi Biljana bol-
gár néptáncegyüttes ünne-
pi, fennállásának 10 éves 
jubileumi műsorára 2013. no-
vember 23-án (szombaton) 17 
órai kezdettel a Déryné Mű-
velődési Központban. A mű-
sorban fellépnek: Nagy Ro-
land (Bucsa), Karcagi Citera-
kör, Iringó tánccsoport, Nagy 
Emese előadóművész, Berek-
fürdői néptánccsoport, Biljana 
néptáncegyüttes. A műsor 
után táncház. Jegyek a helyszí-
nen válthatók.

MajorFelhívás
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága idén is megrendezi 

az Aranykapu Karácsonyi vásárt Karcagon a Kossuth téri 
sétányon 2013. december 1. és 31-e között. Kérjük az árusokat, 
hogy legkésőbb 2013. november 28-ig jelezzék személyesen a 

Városgondnokságon Szántó Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109.), 
hogy mennyi területet igényelnének.

Területek kiosztása a befi zetés sorrendjében történik.
Megjelenési forma egységesen zöld ponyvasátor.

A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját befi zetni.
Helyfoglalás díja: 2.100 Ft/m²/hónap (bruttó).

Megállapodás megkötése: folyamatos.
A hely kijelölése: 2013. november 29. (péntek)

Molnár Pál
V. Ö. Városgondnoksága

A Kun-Mediátor Utazási Iroda 
és a tulajdonában lévő Mediátor 
Tv által meghirdetett „Utazz ve-
lünk gondolatban!” című vetél-
kedője a régióban szinte egye-
dülállónak mondható. A már ne-
gyedik évadát élő verseny igen 
nagy érdeklődésre tett szert az 
évek során. Az idén Debrecen-
ből, Püspökladányból, Karcag-
ról, Törökszentmiklósról 68 csa-
pat, azaz 203 fő jelentkezett. A 
vetélkedő ez évi témája: a vi-
lág egzotikus országai. Az ok-
tóber hónapban zajlott elődön-
tőkön – melyet Karcagon, Püs-
pökladányban, Debrecenben és 
Törökszentmiklóson rendeztek 

meg – egy tíz kérdésből álló fel-
adatlapot kellett kitöltenie a há-
rom fős csapatoknak ötven perc 
alatt. A tíz legtöbb pontot elért 
csapat jutott be a november vé-
gén Karcagon megrendezésre ke-
rülő döntőbe. Ezek a következők: 
1. Föcisek (Karcagi Nagykun Ref.
Gimn., Eü. Szki.), 2. Charlie an-
gyalai (Karcagi Nagykun Ref.
Gimn., Eü. Szki.), 3. Iron ladies 
(Karcagi Nagykun Ref.Gimn., 
Eü. Szki.), 4. Tipszmiksz (Karca-
gi Nagykun Ref.Gimn., Eü. Szki.), 
5. Brassai Team (Brassai Sámuel 
Gimn. és Műszaki Szki.), 6. Vol-
ga (Karcagi Nagykun Ref.Gimn., 
Eü. Szki.) és HungarIQm (Karca-

gi Nagykun Ref.Gimn., Eü. Szki.), 
7. Felhőnjárók (Debreceni Refor-
mátus Gimnázium Dóczy Gim-
názium), 8. London (Karcagi 
Nagykun Ref.Gimn., Eü. Szki.), 9. 
Próféták (Bercsényi Miklós Kat.
Gimn.,Koll.,Ált. Isk. és Óvoda), 
10. Ba-Kő (Karacs Ferenc Gimn., 
Szki., Szi. És Koll.).

A verseny első helyezett csapa-
ta - felkészítő tanárával együtt - 
részt vehet a Kun Mediátor Uta-
zási Iroda által felajánlott egy na-
pos bécsi adventi utazáson.

Papp-Disznó Ágnes
a Kun Mediátor Utazási Iroda török-

szentmiklósi irodavezetője,
a vetélkedő feladatainak összeállítója

Utazz velünk gondolatban!

Betekintő
a Karcagi Általános Iskola 
Kováts Mihály Tagiskolája

szeretettel hívja és várja az óvó 
néniket, a leendő első osztályos 
gyerekeket és szüleiket bemuta-
tó órájára 2013. november 13. 
szerda reggel 9 órára a Kálvin u. 
9. 1.b. osztályába.
Tanít: Kiss Ferencné.
Téma: Játékosság a magyar 
nyelv és irodalom órákon.
Várunk minden érdeklődőt!

Alig kezdődött el az idei tanév, 
munkaközösségünk a követke-
ző tanév előkészítését kezdte el. 
Szeptember és október hónap-
ban, heti egy–egy alkalommal a 
leendő első osztályos óvodáso-
kat, óvó néniket hívtuk meg egy 
játékos ismerkedésre iskolánk-
kal, a tanító nénikkel. 

Kedd reggelente izgalmas ké-
szülődés vette kezdetét. A kol-
légáim játékos, tréfás feladatok-
kal, mondókákkal, körjátékok-
kal várták a kis óvodásokat, akik 
nagyon hamar bekapcsolódtak a 
játékba, bátran válaszoltak kér-
déseinkre. Hamar eltelt az egy 
tanítási óra azért is, mert az ösz-
szejövetelt táncház zárta, ahol 
együtt táncoltak az óvó nénik és 
a tanító nénik is a gyerekekkel. 
A foglalkozás végén az óvodá-
sok arról számoltak be, hogy jól 
érezték magukat. 

Köszönjük az érdeklődést, az 
óvó néniknek, hogy elkísérték a 
gyerekeket. Reméljük, hogy ők is 
jól érezték magukat.

Várjuk az érdeklődő gyere-
keket a novemberi informatikai 
foglakozásainkra és bemutató 
óráinkra is. 

Kováts Mihály Tagiskola alsós 
munkaközösségnek nevében:

Magyar Sándorné
munkaközösség vezető

Óvodások 
a Karcagi 

Általános Iskola 
Kováts Mihály 
Tagiskolájában

KÖZHÍRELÉS
A Karcag Városi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat Elnöke értesí-
ti a város lakosságát, hogy a Karcag 
Városi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
2013. november 20-án (szerdán) 9 
órai kezdettel
általános közmeghallgatást tart, 
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
Karcag, Kossuth tér 1. (Erkélyterem)  
(Az általános közmeghallgatáson az 
állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehetnek)

A testületi ülés nyilvános.
Varga István
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Par la men ti Nap ló

A parlament emlékezéssel 
kezdte heti ülését. November 
4-én azokra a hősökre és áldo-
zatokra emlékeztünk, akiket 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc leverése után vé-
geztek ki, zártak börtönbe, in-
ternáltak, tettek lehetetlenné. 
A harcokban elesett 2500 em-
berre, a forradalom után ki-
végzett százakra, az egész éle-

tükben megbélyegzést viselő 
tízezrekre. A parlament egy-
perces néma főhajtása nekik 
szólt.

A délelőtt folyamán magam 
is ilyen eseményen vettem 
részt. Mansfeld Péter testvéré-
vel, Lászlóval közösen koszo-

rúztuk meg öccse emlékmű-
vét. A történet sokak számára 
ismert. Mansfeld Péter fiatal-
korú, tizenhat éves volt, ami-
kor letartóztatták. Halálos íté-
letével megvárták, amíg betöl-
ti tizennyolcadik életévét, ezt 
követően végezték ki. A jog 
íratlan és írott szabályai sze-
rint sem lehetett volna kivé-
gezni. A kommunista vérbí-

róságot ez a tény nem zavarta, 
a törvényesség itt nem számí-
tott, hasonlóan sok száz más 
forradalmár ügyéhez. A rend-
szerváltozás után elsők között 
rehabilitálták.

A koszorúzást követően vál-
tottunk néhány szót a szemer-

kélő esőben. Mansfeld Lász-
ló keveset beszélt öccséről, an-
nál többet édesanyjukról. Iga-
zából neki volt a legnehezebb, 
a legkegyetlenebb. Péter el-
szánt volt és haláláig eltökélt. 
Tudta mit és miért vállal. Tán-
toríthatatlan volt. Édesany-
juk viszont anyaként gyerme-
ke elvesztését élte át, az évfor-
dulókon újra és újra. Éveken 
keresztül még a gyász jogát 
is megtagadták tőle, titkolnia 
kellett, kit is gyászol. Az em-
bertelen rendszer ezt sem en-
gedte meg. Az édesanyjuk ké-
sőbb abban a kórházban halt 
meg, amelytől nem messze fia 
vitte a híreket, segítette az el-
lenállókat, részt vett a har-
cokban. Talán a Gondviselés 
akarta úgy, hogy a lelki met-
széspontok közel legyenek a 
halál pillanatában egymáshoz.

A legkevesebb, amit mi te-
hetünk, hogy amíg élünk, 
nem felejtjük őket. Meg-
hallgatjuk a még élő egyko-
ri szemtanúkat, harcokban 
résztvevőket, példájukat pedig 
felmutatjuk a következő ge-
nerációknak. Ezért kell a par-
lamentnek is november 4-én 
tisztelegni és emlékezni.

Varga Mihály

Parlamenti ülés a gyásznapon

Elindult a Facebook-oldalunk 
is, ajánlom szeretettel minden 
karcagi vendégünk figyelmé-
be. Itt is várjuk észrevételeiket, 
javaslataikat. Az önkormány-
zat felé leadott koncepciómban 
is említettem, hogy jelenleg az 
Akácliget fürdő nem gyógy-
fürdő, hanem „csupán” gyógy-
vizes strandfürdő. Épp ezért 
legfőbb célkitűzésem, hogy a 
korábban külső vállalkozás-
ként üzemelő fürdőgyógyásza-
tot újraélesszük, de ezúttal a 
Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft. üzemeltetésében. Jelenleg 
is folynak erről az egyeztetések 
a tulajdonos önkormányzattal.

- Hogyan próbálja a város 
felé nyitottabbá tenni a für-
dőt? 

- A szezonban nagyobb vo-
lumenű rendezvények lesznek 
minden korosztály számá-
ra, de szezonon kívül is van-
nak terveim. Első rendezvé-
nyünk november 9-én az éj-
szakai fürdőzés lesz, ahol a 
karcagi Matchboys zenekar 
lesz a fellépő. Már szervezzük 

a december 6-ai Mikulás-na-
pi partit is. Munkám során, a 
korábbi fürdővezetői tapasz-
talataimat is felhasználva, arra 
fogok törekedni, hogy minél 
szélesebb körű, a modern kor 
elvárásaihoz igazodó fürdő-
kultúrát honosíthassunk meg 
Karcagon. Azt azonban fontos 
tisztán látni az Akácliget für-
dőnél, hogy soha nem lesz, de 
nem is szükséges, hogy nem-
zetközi vagy akár országos 
vonzerejű gyógyfürdővé vál-
jon, elsősorban a város lakos-
ságát, másodsorban a kistér-
ség igényeit kell teljes körűen, 
és minél magasabb szinten ki-
szolgálnia. Ezzel szerencsé-
re a tulajdonos is egyetért, en-
nek megfelelően elkezdődött 
az együttműködés a város és a 
kistérség turisztikai szereplői 
között. Az eredményeiről tájé-
koztatni fogjuk a megfelelő fó-
rumokon a város lakosságát.

- Lesznek-e Karcagon úszó-
versenyek?

- Kistérségi szinten egye-
dülálló a megújult uszo-
da egész éves üzemelése, ami 
nagy lehetőséget biztosít a he-

lyi és környékbeli úszósport 
számára, legyen az verseny, 
vagy úszásoktatás. Az első lé-
péseket már itt is megtettük, 
reményeim szerint 2014-ben 
színvonalas úszóversenyeket 
fogunk rendezni. Örömmel 
mondhatom, hogy tegnap-
tól heti két alkalommal a püs-
pökladányi úszók is itt tart-
ják edzéseiket. Bízom benne, 
hogy újabb településekkel is 
sikerül erről megegyeznünk.  

- Elkezdődött a fürdőben a 
fásítás is.

- Több szakember által fel-
ügyelt fásítási és parkosí-
tási program indult, mely-
nek keretében a nem tájba il-
lő kiöregedett növényeket, 
fákat kiszedjük, helyükre fia-
tal növényzetet telepítünk. A 
program során hangsúlyt fek-
tetünk az Akácliget fürdő el-
nevezésre is, többféle akác 
is telepítésre kerül jelentős 
mennyiségben a fürdő terü-
letére és a fürdőhöz vezető út 
mentén is. Külön szeretném 
megköszönni ehhez a Vá-
rosgondnokság Csemetekert 
munkatársainak a segítségét.

Folytatás az 1. oldalról

Rendezvények, úszóversenyek, bővülő szolgáltatások
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

„Így látom ÉN”
címmel

rajzpályázatot
hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei általános iskolák

felső tagozatos tanulói számára.
Mi jut eszedbe a hivatali ügyintézésről?

Rajzold le!
Ha felső tagozatos általános iskolás vagy, és szeretsz rajzolni, akkor az „Így 

látom ÉN” elnevezésű rajpályázatra várjuk rajzodat. Olyan alkotásokat várunk, 
amely bemutatja, hogy mit jelent számodra a hivatali ügyintézés, mi jut eszedbe 
róla, milyennek képzeled, milyen tapasztalatod, esetleg élményed van a hivata-
los ügyek intézésével kapcsolatosan.
Pályázati feltételek:
-  pályázatot nyújthat be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Karcagi Járási Hivatala területén lévő általános iskola 5-8. osztályos tanulója,
-  a pályázaton mindenki egyénileg és csak 1 db alkotással vehet részt,
-  a pályamunkák szabadon választott technikával készülhetnek: színes ceru-

za, zsírkréta, vízfesték, tempera, pasztellkréta, filctoll, de akár lehet montázs 
vagy kollázs is,

-  a kép mérete legfeljebb A/3-as méretben készülhet,
-  az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni készítőjének nevét, életkorát, lak-

címét, elérhetőségét, iskolájának és osztályának nevét.
A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el, a legjobbak jutalomban részesülnek.
Pályázat benyújtásának módja: A rajzokat személyesen vagy postai úton 

lehet eljuttatni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Já-
rási Hivatala részére. Postai cím: JNSZMKH Karcagi Járási Hivatala (Karcag, 
Kossuth tér 1.). Személyesen a fenti címen, a Karcagi Járási Hivatal épületében a 
portán kihelyezett „Így látom ÉN” - Rajzpályázat felirattal ellátott dobozban le-
het elhelyezni az alkotásokat.

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20.
Eredményhirdetés várható időpontja: 2013. november 28.
A pontos időpontról értesítést küldünk minden iskolának.
A beérkezett pályaművekből kiállítást szervezünk 2013. november 28-án a 

Karcagi Járási Hivatal 1. sz. termében.

Karcag Város Önkormányzata nevében Kovács Szilvia al-
polgármester, ötletgazda, a rendezvény háziasszonya tisz-
telettel meghívja Önt és Családját

„Magyarország legszebb 
konyhakertje”

konferencia sorozat rendezvényére.
Időpontja: 2013. november 15. 10 óra
Helyszín: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hi-

vatalának 1. sz. tanácskozó terme
Fővédnökök:
 Dr. Fazekas Sándor – vidékfejlesztési miniszter
 Dobos László – polgármester 
Programok:
9:00 órától Regisztráció
10:00 órától Köszöntő: Molnár Pál önkormányzati képviselő
 Megnyitó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-

niszter
 A legszebb konyhakertek „Magyarország legszebb 

konyhakertje” program bemutatása a 2013. évi orszá-
gos és helyi program értékelése, a 2014-es országos 
program meghirdetése – Kovács Szilvia alpolgármes-
ter, ötletgazda

Szakmai előadások I.:
 Előadás a 2014. évi program meglepetés témájáról – 

Halmos Gergely Magyar Madártani Egyesület igaz-
gatója

 A vidéki közösségi élet megsegítésére szóló projektötle-
tek lehetőségei és eddigi tapasztalatai – aktuális kérdé-
sek, témák – Dr. Barancsi Ágnes MNVH-NAKVI me-
gyei referens

Szakmai előadások II.:
 A Vidékfejlesztési Minisztérium Háztáji Programjá-

nak gyakorlati megvalósítása – 
 Konrád Istvánné (Bözsike) Magyar Piac Szövetség 

elnöke
 A háztáji és konyhakerti gazdálkodás segítő kama-

rai támogatási rendszer – 
 Tószegi-Faggyas Katalin Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Vidékfejlesztési igazgató
 Kerttervezés faj és fajtatársítással – Dr. Roszík Péter 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

November 4-én a kör előadó-
ja Schwarcz Tibor, a Karca-
gi Akácliget Fürdő szolgálta-
tásért felelős új igazgatója, és 
Keserű Sándor úszóedző volt. 
A püspökladányi születésű fi-
atal diplomás, Schwarcz Tibor 
először vendégként tájékozó-
dott a karcagi fürdőben, majd 
beadta pályázatát, s október 
1-jétől dolgozik jelenlegi mun-
kakörében. Fő feladata a fürdő 
látogatottságának növelése a 
szolgáltatások javításával, míg 
a műszaki terület irányítása 
továbbra is Andrási István fel-
adata marad.

Schwarcz Tibor érdeklődé-
se a környezetvédelem mel-
lett a gyógyfürdők felé for-
dult. A nagyon szépen felújí-
tott, értékes karcagi fürdőre 
vonatkozó tervét benyújtot-
ta az üzemeltető Karcag Vá-
rosi Önkormányzatnak, amely 
szerint életet kell lehelni a lé-
tesítménybe. Fontos a gyógy-
fürdő jelleg erősítése, s a meg-
valósíthatóság kidolgozása a 
gazdaságosság szempontjából. 
Elsősorban a helyi embereket 
kell kiszolgálni a gyógyászat, 
úszásoktatás és a wellness se-
gítségével. Elképzelése sze-
rint havonta egész napos ren-
dezvényeket is szerveznek. A 
fedett uszoda pedig edzések-
kel és versenyekkel sport cé-
lok megvalósítására kiválóan 
alkalmas. Lényeges a karcagi 
kistérség turisztikai csomag-
jának fejlesztése, a fürdő mel-
letti kemping kihasználása. 
Mindezeknek meg kell jelen-
ni a fürdő felújított honlapján.

Keserű Sándor úszóedző ki-
vetített adatok és fényképek 
segítségével mutatta be a helyi 
úszásoktatás alakulását, kezd-
ve az úszó - angol tagozatos 
osztályoktól a püspökladányi 
edzésekre való átutazásokon 
keresztül a jelenlegi itthoni 
megoldásig. Büszkén emléke-
zett a rangos versenyeken el-
ért eredményekre, az országos 
döntőig eljutott érmes úszói-
ra s a diákolimpiai sikerekre 
– a mellúszásban, pillangón és 
a leány gyorsváltóval szerzett 
helyezésekre. Az úszók tanul-
mányi eredménye is jeles volt, 
s a sok utazgatás során barát-
ságok szövődtek. A karcagi 
uszodában 2000 óta gyermek 
és felnőtt úszótanfolyamok és 
gyógy-úszás is működik. Az 
új tanrend szerint az iskolai 
testnevelési óráknak is része 
az úszásoktatás. Az igazi ed-
digi eredmény: több mint ezer 
gyermek és kétszáznál több 
felnőtt tanulhatott meg úszni.

A jelenlévők számos kérdé-
sére, pl. a víz hőfokára, az át-
öltözésre, a bérletekre, az óra-
rendre vonatkozóan válaszol-
tak az előadók. Mindenkinek 
ajánljuk, hogy látogasson ki 
minél többször a nagy kincset 
érő helyi fürdőbe kikapcsoló-
dásként és egészsége érdeké-
ben, hiszen az úszás az egyik 
legegészségesebb sport!

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetelét no-
vember 18-án tartja, melynek 
témája az újság következő szá-
mában jelenik meg.

V. Gy.

Karcagi Gyógyvizű StrandfürdőA karcagi székhelyű „Pusztai 
Róka” Nomád Hagyomány-
őrző Egyesület minden évben 
szervez – saját csapattagjaink 
részvételével – egy nagyobb 
lélegzetű lovastúrát annak ér-
dekében, hogy lovas hagyo-
mányainkat minél közvetle-
nebb módon átéljük, megis-
merjük, s hogy felfedezzük 
hazánk csodás vidékeit. Négy-
lábú társaink segítségével biz-
tosítva van, hogy rohanó vi-
lágunk ellenére emberközeli 
tempóban lehessünk minden-
nek részesei. Ezeken a túrá-
kon természetesen még job-
ban összecsiszolódik a csapat, 
s próbára tehetjük saját kitar-
tásunkat, tudásunkat is. Tú-
ráink jellegzetessége, hogy az 
utat előre nem járjuk le, így 
biztosítva van a felfedezés és a 
rácsodálkozás lehetősége. Kí-

sérőautó szolgáltatásait nem 
vesszük igénybe, a kényele-
mért cserébe a szabadságot 
kapjuk, és annak az ismere-
tét, hogy hogyan kell minden 
felszerelésünket a lovainkon 
magunkkal vinnünk. Lovain-
kat pedig az egész túra alatt a 
természet által nyújtott lege-
lőfűvel tápláljuk (azon kívül, 
hogy külön munkát és szer-
vezést nem igényel, ez a leg-
táplálóbb számukra – mi-
vel az egész évet legelőn töl-
tik egyébként is). Magyar ha-
gyományos viseletben járjuk 
utainkat, mely – az évszáza-
dos tapasztalatok eredménye-
képpen – tökéletesen alkalmas 
arra, hogy többszáz kilomé-
teres úton is biztosítsa a „túl-

élést”, ezen kívül pedig tükrö-
zi, s erősíti kultúránk többezer 
éves múltját. Éjszakáinkat ál-
talában a természet nyújtotta 
„szálláshelyeken” töltjük el lo-
vaink és egymás társaságában, 
de az útba eső ismerősök vagy 
barátok meglátogatását sem 
szoktuk kihagyni.

Az idei évben ismét egy 
nagyszabású 600 km-es tú-
rát szerveztünk tágabb szü-
lőföldünk a Jászkunság kör-
bejárásával, tisztelegve ezzel 
is az egykoron önállóan mű-
ködő Hármaskerület nagysá-
ga előtt, melyben közös auto-
nómia alapján éltek a Jászság, 
a Nagykunság és a Kiskunság 
lakói. A túrán a „Pusztai Ró-
ka” Nomád Hagyományőrző 
Egyesület 5 tagja (Balogh Pé-
ter, Bene Sándor, Benéné Laj-
tos Katalin, Bolgovics Ág-
nes és Leidinger Dániel) és az 
egyesület egyik zenész barát-
ja Juhász Dénes vett részt. A 
túra induló, s egyben legkele-
tibb pontja a karcagi Kecskeri-
puszta volt. Nagykunsági te-

lepüléseket – Karcag, Kisúj-
szállás, Kuncsorba, Kétpó, 
Kunszentmárton – magunk 
mögött hagyva Csongrád-
nak vettük az irányt a Kö-
rös gáton, hogy átkelhes-
sünk a tiszai ponton hídon. 
Petőfiszállás közelében meg-
látogattuk, s pihentünk egyet 
a Kiskunság népének búcsújá-
ró helyén a Pálos rendhez tar-
tozó Szentkúti Kolostor udva-
rán, ahol többek között a Má-
ria Múzeumot is megtekint-
hettük. Estére megérkeztünk 
Eördögh András barátunk ta-
nyájára, aki a kunfakó lovak 
tenyésztésével foglalkozik pá-
ratlan adottságú és szépsé-
gű tanyáján. Szankot elhagy-
va lehettünk szemtanúi azok-
nak a jellegzetesen lekerekített 
nagyjából 1 m magasságú ha-
tárköveknek, melyek az egy-
kori Kiskunság határát jelöl-
ték. Utunkat folytatva érkez-
tünk Kalocsára, majd Pakson 
keresztül a Dunántúl azon ré-
szére, ahol az egykori Hantos 
szék településein szintén él-
nek kunok, akik identitásu-
kat a mai napig megtartották.
Visszatérve a Duna-Tisza-kö-
zére, boldogan nyargaltunk 
újra a kiskunsági pusztaság-
ban. Keresztül lovagoltunk a 
bösztörpusztai Magyarok Or-
szágos Gyűlése helyszínén 
ahol most szokatlan csend ho-
nolt, s békésen legelésztek a 
szürkemarhák. Itt már csak 
néhány napi járóföldre vol-
tunk Jászberénytől, ahol a 
jászkapitányok és kapitánynék 
kedves fogadtatásban részesí-
tettek bennünket Bolla János 
regnáló jászkapitány vezeté-
sével. Jászkisért is elhagyva 
Kunhegyesnél értük el ismét 
a Nagykunságot. Közeledve a 
Kecskeri-puszta felé megdob-
ban az ember szíve az isme-
rős képtől, madárhangoktól, 
a puszta illatától, s felerősö-
dik benne az örök igaz mon-
dás, hogy mindenhol jó, de 
legjobb otthon. Túránkat se-
gítette a Kunszövetség, a JNK 
Szolnok Megyei Közgyűlés, a 
jász, kiskun és nagykun kapi-
tányok társasága, illetve meg-
annyi jószándékú magyar em-
ber. Köszönet nekik érte!

Bene Sándor, Balogh Péter
www.pusztairoka.hu

Jászkunság határkerülő túra – a megtett útvonal vázlata:
2013. szeptember km

1. 09. H Karcag Kecskeri-puszta – Kisújszállás 14
2. 10. K Kisújsz. – Kétpó – Öcsöd – Kunszentmárton 70
3. 11. Sz KsztM. – Csongrád Kéttemető út 29
4. 12. Cs Cs. Fekete-tanya – Fehér-tó  – Pálosszentkút – 

Jászszentlászló
38

5. 13. P Jl. – Szank – Szűcs-tó – Felső-Tázlár – Pirtó 36
6. 14. Szo P. – Imrehegy – Öregcsertő – Kalocsa 48
7. 15. Vas K. – Géderlak – Duna 18
8. 16. H D. – Dunakömlőd – Előszállás – Mezőfalva – Kishan-

tos
56

9. 17. K Kh. – Baracs – M8 – Dunavecse – Kiskunsági-főcs. 48
10. 18. Sz K-f. – Bösztör – Kunbábony – Örkényi lovastábor 53
11. 19. Cs Táborfalva – Ceglédbercel – Tápiószentmárton 41
12. 20. P TsztM. Attila-domb – Farmos – Jászberény 49
13. 21. Szo Jb. – Galgahévíz /Jászjákóhalma – Jászkisér – 

Tiszasüly 
50

14. 22. Vas Ts. – Nagykörű /Kunhegyes – Karcag 45
összesen 595

Jászkunság-kerülő lovastúra

Álláshirdetés
1 fő szakács

munkakör betöltésére 
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (Karcag, Zöldfa utca 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szakterületnek 

megfelelő területen végzett szakmai feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei: szakirányú szakképesítés, leg-
alább 3 éves gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Előnyt jelent: Egészségügyi intézményben, fekvőbeteg ellátásban 
szerzett szakmai tapasztalat.

Az álláshely betöltésére benyújtandó iratok:

- részletes szakmai önéletrajz
- szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. december 02.
Benyújtási határidő: 2013. november 18.
A benyújtás módja: Postai úton intézményünknek. Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „sza-
kács”, illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazga-
tó részére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

Az elbírálás határideje: 2013. november 25.
Nagyné László Erzsébet

mb. főigazgató
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ORSZÁGOS KENGURU 
KUPA U 11 Bajnokság

A Karcagi SE Oroszlánkölykök vegyes kosárlab-
da csapata az elmúlt héten Örlős Zoltán edző ve-
zetésével Békéscsabán megkezdte szereplését. 
Az országos bajnokságban szereplő 166 csapatot 
8 régióba osztották. Csapatunk így a 2013/2014-
es évadban, a 3.sz régióban (Jász- Nagykun-
Szolnok, Békés, Csongrád) szerepel. A régiónk-
ban lévő csapatok 6. csoportban („A-F”) küz-
denek, a csoportelsők mindig feljebb, míg a 
harmadik helyezettek eggyel lejjebb kerülnek 
egy-egy torna után. 

Örlős Zoltán: Minket a „C” csoportba sorol-
tak. Nagyon féltünk, hisz csapatunk korosztá-
lyánál egy évvel fiatalabb, mégis sikerült a helyt-
állás.  Az első mérkőzésen Békéscsaba ellen csak 
az első negyedben tudtuk  a lépést tartani, a har-
madik negyedben kiütközött a nagyobb rutin és 
biztosan nyertek ellenünk. A második mérkő-
zésen viszont a szolnoki lányok ellen az első ne-
gyedet rendkívül jól kezdtük. A félidőben do-
bott büntetőkből is mi kerültünk ki győztesen. 
Végig izgalmas mérkőzésen sikerült a győzel-
met megszerezni. Így jelenleg a 8. helyen állunk. 
Gratulálok a csapat valamennyi tagjának.

Viharsarki Farkasok – Karcagi Oroszlán-
kölykök 73:24 (9-6, 18-3, /6-5/, 30-0, 10-10)

Hamar Á. (5), Tóth P. (1), Szabó G. (4), Lukács 
G. (7), Nagyfejeő F. (2), Hopka G., Oláh F., Kál-
mán B. (1), Dobos L. (1), Tóth N. (2), Kardos P., 
Karsai Zs. (1), Rigó Z., Kiss S. 

Karcagi Oroszlánkölykök – Tiszai Kisvirá-
gok 43:40 (12-10, 4-12, /9-5/, 8-10, 10-11)

Hamar Á. (5), Tóth P. (3), Szabó G. (7), Lukács 
G. (5), Nagyfejeő F. (5), Hopka G., Oláh F. (4), 
Kálmán B. (3),Tóth N. (5), Kardos P. (5), Rigó Z., 
Kiss S. (1), Karsai Zs., Dobos L.

2013.november 
09-én a Karcag Városi 

Sportcsarnokban 
KOSÁRSZOMBAT!

Hazai pályán folytatja - remények szerint – győ-
zelmekkel a Karcagi Oroszlánok csapata az Or-
szágos Gyermek (U-12) Bajnokságban. A csapat 
a régiójában a 8. helyen áll, s győzelmek esetén 
feljebb, vereségek esetében viszont lejjebb lép. 
Érdemes kilátogatni a mérkőzéseikre, és szur-
kolni a lányoknak-fiúknak!

Felnőtt csapatunk a gyermek forduló után 
szeretné győzelemmel folytatni a Megyei Baj-
nokságot. Ha hét közben a Szolnoki Honvéd el-
lenében győznek és a „Kosárszombaton” is, ak-
kor a tabella élére állnak a fiúk.

Program:
10:00 Karcagi SE Oroszlánok - Szentesi KK – 

Gyermek (U-12) Bajnokság
11:30 Szentesi KK - Vásárhelyi Bikák – Gyer-

mek (U-12) Bajnokság
13:00 Vásárhelyi Bikák - Karcagi SE Oroszlá-

nok – Gyermek (U-12) Bajnokság
15:00 Karcagi SE - Szolnoki MÁV SE - Felnőtt 

Megyei Bajnokság
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! HAJRÁ 
KARCAG!!!!

FIGYELEM!
VERSENYKIÍRÁS - 

KOSÁRLABDA PINGVIN-
KUPA 2013/2014

A Karcagi SE Kosárlabda Szakosztálya kiírja a 
PINGVIN-KUPA versenysorozatát.

HELYSZÍN: Karcag Városi Sportcsarnok
KEZDÉS: 2013. 11. 17. (vasárnap) 8:00
VÁRHATÓ BEFEJEZÉS: 2014. 05. 24. (szom-

bat) 8:00 
NEVEZÉS: 4 /+cserék/ fős csapatokkal. Neve-

zési díj nincs!
DÍJAZÁS: Kategóriánként az el-

ső három csapat éremdíjazásban részesül.                                  
Különdíjazásban részesülnek a kategóriák leg-
eredményesebb játékosai, valamint a legtöbb 3 
pontost dobó leány és fiú játékos. Fődíj az abszo-
lút legeredményesebb játékosnak.

KATEGÓRIÁK: mini /-10/, gyermek /-12/, 
serdülő /-14/, középiskolás /-18/, felnőtt /+18/.

A Karcag Városi Kosárlabda Bajnokság, azaz 
a már hagyományosnak mondható Pingvin-Ku-
pa küzdelmeibe az elmúlt évben 25 benevezett 
csapat több kategóriában, több fordulón keresz-
tül versengett a végső helyezésekért. Természe-
tesen nemcsak a csapattagok, hanem kísérőik, a 
szülők, ismerősök számára is nagyszerű sport-
élményt biztosított ez a rendkívül népszerű ren-
dezvény. Az idén is szeretnénk tovább népszerű-
síteni a kosárlabda sportágat, ezért meghirdet-
jük ismét a Pingvin-kupát, hogy a Karcagi SE 
utánpótlás csapatainak tagjai még jobban meg-
ismerhessék egymást, hónapról-hónapra bemu-
tathassák megszerzett tudásukat - nemcsak a 
bajnoki mérkőzéseken -szurkolóik számára. A 
versenysorozat már az első fordulóban sok izgal-
mas mérkőzéssel indulhat.

Minden jelentkezőt, szurkolót, a szülőket, a 
nagyszülőket és mindenkit, aki szereti a kosár-
labdát, várunk szeretettel!

Előzetesen érdeklődni, nevezni: Örlős Zoltán 
06/20-960-4763.

Karcagi SE 
Kosárlabda Szakosztály

A negyedik fordulóban is reme-
kelt a KSE férfi kézilabda csa-
pata a megyei I. osztályban, egy 
idegenbeli győzelemmel rukkolt 
elő újra a Rákóczifalva otthoná-
ban. Együttesünk legközelebb 
Karcagon lép pályára november 
10-én, vasárnap, 18:30 órai kez-
dettel, amelyen a Rákóczifalvát 
fogadják ismételten. Várjuk ked-
ves szurkolóinkat.

Rákóczfalva - Karcagi SE 
24:31 (11:16)

Karcag: Nagy, Karsai (5), 
Vályi (4), Major (5), Tóth (4), 
Nagy (3), Szepesi.

Csere: Ferenczi, Lajtos (3), 
Sebők (3), Gulybán, Papp, Pá-
pai (1), Koncz (3), Nagy, Ha-
mar.  Játékos-edző: Major Já-
nos.

Kissé megilletődötten kez-
dett együttesünk, de a vé-
dekezés feljavulása után si-
került megnyugtató előnyre 
szert tennünk a félidő hajrájá-

ra. A második félidőben feljött 
az ellenfél, de gyorsan rendez-
tük sorainkat és javuló kapus-
teljesítmény mellett megtalál-
tuk önmagunkat. Hasznosan 
játszott Karsai, Tóth, Lajtos és 
Koncz. Utóbbi fiatal tehetség 
először mutatkozott be felnőtt 
színekben a megyei I. osztály-
ban, jó játékkal hálálta meg a 
bizalmat.

MAJOR
szakedző

KOSÁRLABDA

Férfi kézilabda 

Értékes idegenbeli győzelem Rákóczifalván

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Ko-
vács Béla Díjat adományozott   Gyökeres Sándornak, a 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
igazgatójának, a korszerű mezőgazdasági termelés megalapo-
zását biztosító agrárszakember képzés területén hosszú időn át 
végzett kiemelkedő munkája, gazdálkodókat, gazdálkodó szer-
vezeteket segítő tevékenysége elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Miniszte-
ri Elismerő Oklevelet adományozott Boldogh Istvánnak, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 
Földhivatala földügyi és telekalakítási ügyintézőjének, a háztá-
ji program beindítása, a háztáji gazdaságok felélesztése érdeké-
ben végzett kiemelkedő munkájáért.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Miniszte-
ri Elismerő Oklevelet adományozott Márkus Ica nótaéne-
kesnek, kiemelkedő színvonalú előadóművészi tevékenysége, a 
magyar nóta hazai és külföldi népszerűsítése, a magyar vidék 
hagyományainak újjáélesztése érdekében kifejtett munkássága 
elismeréseként.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a gazdaság érde-
kében végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért Magyar 
Gazdaságért Díjat adományozott Kurucz István egyéni vállal-
kozónak, a Karcagi Ipartestület elnökének.

Kitüntetések nemzeti ünnepünk 
alkalmából



6 2013. november 8.

13
11

21
-K

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel kábeles, digitális Docsis 3.0 szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek 

számára. A 25M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 25,00/4,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 3,00/1,50 Mbit/s. 

Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 

szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág XL csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 8990 Ft, de mi a 74 
tévé- és rádiócsatornáért, 25 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 4495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10. 
minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00-18.00 óráig  
Értékesítőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886, Kerekes Lajos Tel.: +36 20 958 4477

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%

Szupergyors  

internet már az Ön 

otthonában is!
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis csalá-
di ház eladó. Karcag, Deák 
krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06 
70/310-1751 v. 06/30-245-
7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
ér tékegyez tetéssel .  Tel . : 
06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 
M Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a für-
dőhöz közel, reális áron, sür-
gősen eladó. Karcag, Kórház 
u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 
szobás, kertes családi ház kül-
ső és tetőszigeteléssel, gaz-
dasági épületekkel, 2 garázs-
zsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/20-451-8143.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. 
alatt 1 szobás, konyhás, spáj-
zos ház eladó. Tel.: 06/70-613-
6785.
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 
50/a. sz. alatti jó állapotú (er-
kélyes), 1,5 szobás, I. emele-
ti lakás. Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon a városközponthoz 
közel cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 2 szobás kertes – 
régi típusú – jó állapotban lé-
vő családi ház kis portával el-
adó. Tel.: 06/70-409-3470.
Tégla családi ház gáz és cse-
répkályha fűtéssel, lakható al-
sóépülettel eladó. Tel.: 06/70-
391-4295.
Karcagon téglából épült, tel-
jes közműves kisebb kertes 
ház betegség miatt eladó. 
Érd.: Kg., Apavár u. 21. Tel.: 
06/70-550-2902.
Eladó 2 szobás összkomfortos 
keretes ház akár berendezés-
sel együtt is. Melléképületek, 
fúrott kút az udvarban. Érd.: 
Kg., Rába u. 51. (volt SZIM la-
kás).

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
U.itt nagyobb mennyiségű 
cefre van eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben, 18 óra 
után).

Karcagon főtérhez, piachoz 
közel 712 m²-es telken teljes 
közművesített, ipari árammal 
ellátott, bontásra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzle-
ti vagy ipari tevékenységre. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 
06/30-478-2714.

Karcagon és környékén kere-
sek eladó szántóföldet. Tel.: 
06/30-450-5723.

Karcagon főtéri, felújított 2 
szobás, körbe fűtött lakás el-
adó. Tel.: 06/20-520-4692.

Karcagon a volt Bakterház sö-
röző épülete, a telken lévő la-
kóházzal, alsó épülettel, ga-
rázzsal eladó vagy elcserélhe-
tő. Tel.: 06/30-754-7290.

Karcagon a Halom u. 4. sz. 
alatti, felújításra szoruló ker-
tes ház eladó. Tel.: 59/313-674.

Karcagon Kossuth téri 2 szo-
bás, 56 m²-es, III. emeleti la-
kás tehermentesen, sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-385-4300.

Állat
Kopasz tot t csirke eladó! 
Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök dé-
l ig szíveskedjenek lead-
ni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-
5160.

Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénte-
ken. Megrendelést csütör-
tök délig szíveskedjenek le-
adni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-
5160.

Eladó 1 db 110 kg-os hízó. 
Tel.: 06/30-612-5117.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. 
SZÉP kártya elfogadó hely. 
(Geréné). Tel.: 06/30-535-
4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a 
Kórház úti lakótelepen. Áram, 
akna van. Tel.: 06/30-272-
9853.

Társkereső
38 éves elvált férfi megismer-
kedne elvált hölggyel. Tel.: 
06/20-229-3261.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Nem hit, nem vallás. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.
hu
Eladó 1 db függöny karnis, 1 
db utazó ágy. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) 
eladó. Tel.: 06/59-311-477.
Karcagi-Ízek házi lekváros 
és szörpök, cukros és cukor-
mentes termékei folyamato-
san elérhetőek a BHG soron a 
Bioboltban.
Reális áron eladó: 2 db új 
tölgyfa egyedi tornyos fara-
gott, üveges ajtajú fali téka; 
1 db zsúrkocsi; 1 db Zanussi 
Lehel jó állapotú hűtőszek-
rény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db ková-
csolt vas előszobafogas; 2 db 
fürdőszobai mosdókagyló; 1 
db zuhany csaptelep; 10 m² 
világoskék kisméretű új fali 
csempe; örökégő öntöttvas 
szobakályha. Tel.: 06/70-300-
9730.
Jani bácsi cirokseprűi újra 
kaphatók! Érd.: Kg., Vasút u. 
89/b.
Pannónia kerekű húzós kézi 
kocsi eladó. 30-as mobil csere 
érdekel. Tel.: 06/30-652-4541 
vagy 59/314-243.
Szilvacefre eladó 360 liter 60 
Ft/l-es áron. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 55.

A BHG soron a Nemzeti 
Dohányboltban bankkár-
tyás f izetés is lehetséges. 
nyitva tartás: hétfőtől pénte-
kig: 5-21 óráig, szombat: 5-22 
óráig, vasárnap: 5-21 órá-
ig. Tisztelettel: Orvos-Nagy 
László

Lejárt műszakival, 0,4 tonnás 
személygépkocsi utánfutó el-
adó. Magasító, pótkerék tar-
tozékkal. Tel.: 06/30-213-3113.

Diafilmet, építő játékot, já-
tékot vásárolnék. Tel.: 06/20-
230-3690.

Diavetítő eladó. Tel.: 06/20-
230-3690.

Tiszapüspökiben, közel a 
Tiszához nyaraló állag meg-
őrzésért cserébe hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 06/30-213-3113.

Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Karcag, Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/
kg, akác, selyemfű (folyékony) 
1.800 Ft. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.

Vegyes szemű termelői bio 
kukorica házhoz szállítás akár 
20 kg-onként is. 5.500 Ft/má-
zsa. Tel.: 06/30-963-5073.

Karcagon 3 kerekű Csepel 
és 1 női kerékpár eladó. Tel.: 
06/20-520-4692.

S z ő n y e g e k  e l a d ó k : 
4,4mx0,68m-es buklé (1.000 
Ft/m), 2mx0,65m-es pálcás 
Velno bársonyosan bolyho-
zott (6.150 Ft/m²), 3mx2m-es 
velúr bársonyosan bolyho-
zott középszőnyeg (4.500 Ft/
m²), rongyszőnyegek külön-
böző méretben. Tel.: 59/313-
674.

Autós biztonsági gyermek-
ülés, valamint kerékpárra sze-
relhető gyermekülés eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.

Chicco babakocsi és szoba-
hinta eladó. Tel.: 06/30-733-
0220.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, 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 
JAVÍTÁSOK AT is vállalok . 
Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedé-
se táblás zsindellyel, cserép-
pel, lindabbal. Ereszcsatornák 
c s e r é j e ,  b á d o g o s  m u n -
kák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, hom-
lokzat festése, hőszigetelé-
se. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
Nincs türelme, vagy egysze-
rűen nincs rá ideje? Hozott 
alapanyagból megsütöm 
kedvenc süteményét. Hívjon 
bátran! Tel.: 06/70-410-8289.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére 
hajvágást, dauerolást, hajfes-
tést vállalok! (Több mint 30 
éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Hőszigetelést, burkolást, fes-
tést, salétromos házak víz-
záró, légáteresztő vakolását, 
kőművesmunkákat, bontást, 
átalakítást, tetőmunkákat 
vállalunk garanciával, szakta-
nácsadással. Tel.: 06/30-432-
6081.
Fürdőszobák bontását, tel-
jes körű felújítását, burko-
lását, vízvezeték szerelését, 
mindenféle kőműves munká-
kat, szobafestést, tervezését, 
szaktanácsadást garanciával 
vállalunk. Akció! Burkoláshoz 
ingyen ragasztó jár! Tel. : 
06/30-996-3033.
Német nyelv tanítását válla-
lom. Tel.: 06/20-391-5618.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 9-10. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
November 16-17. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
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2013. november 8. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  40 éves a Kádas Iskola
18.45  Pódium est Nemcsák Ká-

rollyal
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Kabai László
 Téma: Filmes nyári élmé-

nyek
 Karcagi Hírek
 - Alapkőletétel a Kórházban
 - Idősek klubjának a kiállítá-

sa
 - Jászkunság kerülő túra
 - Vadászat
 Háttér – különkiadás
 Lakossági tájékoztató a re-

zsicsökkentésről
20.20  Átadó ünnepség és alapkő-

letétel az Ipari parkban

2013.november 12. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet

19.00  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.30  Karcag Sport : Karcagi SE - 

Tiszafüredi VSE megyei I. 
osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2013. november 14. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Konyhakertek I .rész
18.30  Foltvarrók kiállítása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Varjú Mátyás
 Karcagi Hírek
 - Felújítások…
 - Felkészülés a télre
 - Új kerítés
 - Gyermek Egészségügyi 

Napok
 Háttér – különkiadás
 Vendég: Béres Sándor
 Téma: 1956
20.20  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Viczián Nikoletta – Hajnal 
Róbert József
Kg., Táncsics krt. 13. 
 Zsombor János

Halálozás

Kiss Lajos
 Karcag (1939.)
Özv. Márton Lászlóné 

(Kirják Margit)
 Karcag (1920.)
Szatmári László
 Karcag (1913.)

Lapzárta:  2013. november 11. (hétfő) 12 óra

November 9. szombat
 9 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Szent I. 

sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

November 10. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

November 16. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

November 17. 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

Megyei I. osztályú bajnokság
Mezőtúr – Karcag 1:6 (1:2)

Mezőtúr, 120 néző. Jv.: Kö-
vér T. Segítői: Puskás Z., Sza-
bó F. Szilárd

Karcag: Moga (Oros), Ko-
vács L., Orosz (Németh), Ko-
vács Cs., Szentannai, Szí-
vós G., Bukovszki, Szívós Gy., 
Nagy R. (Szőke R.), Erdei, Szé-
kely

Edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

Erdei indította a középen a 
védők közül megiramodó 
Bukovszkit, aki a kifutó ka-
pus mellett a jobb sarokba lőtt 
(0:1). A huszadik percben Gel-
lért cselezgetett, majd beadott 
és Veres B. 10 méterről a bal 
sarokba talált (1:1). A huszon-
hetedik percben Nagy R. jobb-
ról átívelt Erdeinek, akinek 
a lövése a gólvonal előtt ál-
ló Székely a léc alól kipattanó 
labdát mellel a hálóba sodor-
ta (1:2). Az ötvenedik percben 
Nagy R. szögletét Erdei visz-
szahúzta és Székely közelről a 
léc alá bombázott (1:3). Az öt-
vennyolcadik percben Szívós 
Gy. balról középre ívelt Szé-
kelynek, aki fordulásból a bal 
felső sarokba lőtt (1:4). A hat-
vanadik percben Székely be-
adott Erdeinek, aki fejjel to-
vábbított Nagy R. elé, aki 10 
méterről a kapu bal sarkába 
lőtt (1:5). A nyolcvankilence-
dik percben Székely becselezte 
magát egészen a 16-oson be-
lülre, majd kilőtte a jobb alsó 
sarkot (1:6).

Jók: Póczi, Veres B., ill. Ko-
vács L., Bukovszki, Nagy R., 
Székely 

Juhász Mihály: Jobb csa-
pat a Karcag, de nagyon meg-
könnyítettük a dolgukat.

Orosz István: Csak a pálya 
volt az ellenfelünk.

Ifjúsági mérkőzés 

Mezőtúr – Karcag 0:8 (0:3)
Karcag: Oros, Magyari, Ba-

logh D., Daróczi, Herczeg, 
Szabó G., Kupai, Kabai, 
Berczi, Hamar, Földi

Cserék: Ungi, Balogh F., Fá-
bián, Kónya, Terjék

Edző: Varga László
Góllövők: Szabó G., Molnár 

Cs. (öngól), Hamar, Földi (2), 
Kupai, Terjék, Fábián

Varga László: „Szenzációs 
pályán” helyenként jól játsz-
va könnyű kis győzelmet arat-
tunk.

Utánpótlás bajnokság
U15-ös korosztály: Karcag – 
Ebes 2:0 (2:0)

Karcag: Fekete, Pesti, Mes-
ter, Nábrádi, Tóth, Balla, 
Terjék, Moga, Bencsik, Györfi, 
Farkas A.

Cserék: Örsi, Farkas
Góllövők: Farkas A., Terjék
Kemecsi László: Csak any-

nyit adtunk ki magunkból, 
amennyi elég volt a győzelem-
hez. Az ellenfél jól felkészült 
belőlünk, de a győzelmünk 
nem forgott veszélyben.

Felsőtárkány – Karcag 2:12 
(0:6)

Karcag: Fekete, Örsi, Mes-
ter, Nábrádi, Pesti, Balla, 
Terjék, Moga, Tóth F., Györfi, 
Farkas A.

Cserék: Szendrei, Fábián, 
Bencsik, Farkas A.

Góllövők: Farkas A. (3), 
Tóth F. (3), Györfi (2), Terjék 
(2), Balla (2)

Kemecsi László: Gyönyörű 
környezet, kitűnő pálya – gyen-
gécske ellenfél. Könnyed játék-
kal, olykor szép támadásokkal 
sikerült ismét nyernünk.

U14-es korosztály: Karcag – 
Ebes 3:0 (3:0)

Karcag: Karsai, Szabó V., 
Erdős, Szabó P., Csontos Gy., 
Papp, Kiss S., Balajti, Tóth R., 
Takács, Katona

Cserék: Sipos, Czinege, Var-
ga, Szabó, Szendrei

Góllövők: Papp, Katona, Ta-
kács

Moga Lóránt: Már az el-
ső percekben eldöntöttük a 
mérkőzést, ami után jobbá-
ra csak mezőnymunka folyt. 
Sajnálom, hogy a játékvezetők 
akartak a főszereplők lenni, az 
ítéleteikkel mindkét csapatot 
bosszantották.

Felsőtárkány – Karcag 0:12 
(0:6)

Karcag: Karsai, Szabó V., 
Szabó P., Erdős, Csontos, 
Papp, Balajti, Kiss S., Tóth R., 
Katona, Takács

Cserék: Sipos, Czinege, Var-
ga G., Szabó E.

Góllövők: Takács (3), Papp 
(2), Szabó V., Katona, Tóth R., 
Balajti, Szabó F., Kiss S., Sza-
bó P.

Moga Lóránt: Az első félidő-
ben lassan, körülményesen ját-
szottunk, a másodikban vi-
szont felébredtünk és sokkal 
jobb játékkal sikerült magabiz-
tossá tenni a győzelmünket.

B. I.

Labdarúgás

NB. II. Dél-Kelet 
csoport

Békési TE II. - Kováts DSE 
Karcag 7:11

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Dr. Hubert 
Attila 1 győzelem párosban. 
Skumáth István 4, Dr. Hubert 
Attila 2, Szepesi Bence 2, Imrei 
Ferenc 2 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: Az extrali-
gás első csapattal is játszó Bé-
kés II. csapatának bőven van 
utánpótlása, így az NB II. 
egyik legerősebb gárdája. Győ-
zelmünk értékét ez is növe-
li. Skumáth István vezetésével 
csapatunk nagyszerű, küzdel-
mes mérkőzésen szerezte meg a 
két bajnoki pontot.

Megyei II. osztályú 
bajnokság

Kováts DSE III. Karcag – 
Szolnoki Honvéd II. 9:1

Karcagi győzelmek: Kun 
Szabolcs – Dobó István 1 győ-
zelem párosban. Kun Szabolcs 
3, Dobó István 3, Nyíri László 2 
győzelem egyéniben.

Bándi Andor Országos 
Veterán verseny 

Két hete a békéscsabai Sport-
csarnokban rendezték meg a 

veterán versenyt. Több mint 
200 nevezés futott be, köztük a 
Kováts DSE versenyezői is részt 
vettek (Skumáth István, Fakas 
Béla, Szlovik Ferenc). Kiemel-
kedő eredményt ért el – az 50-
60 évesek közötti kategóriában 
– Skumáth István, aki a rend-
kívül erős mezőnyben ezüst-
érmet szerzett. Eredményéhez 
gratulálunk.

Karcagi asztaliteniszezők 
V. találkozója

Október 19-én a Sportcsar-
nokban rendezték meg az ösz-
szejövetelt, ahol a jelenlegi ak-
tív sportolók mellett találkoz-
hattunk a régmúlt jeles karcagi 
versenyzőivel. Az összejövetel 
egy rövid megemlékezéssel 
kezdődött, majd a sportolók 
rövid bemutatása következett 
Csornai Csaba közreműködé-
sével. A jó hangulatú vacsora 
után kötetlen beszélgetés kö-
zepette elevenítették fel a ré-
gi emlékeket és a jelen eredmé-
nyeit. 

A régi versenyzők névso-
ra: Pádár Éva, Elek Ágnes, 
Péntekné Szűcs Margit, Fo-
dor Károly, Nyitrai Károly, 
Clement Lajos, Nagy Sándor, 
Kerekes Balázs, Csornai Csaba.

B. I.

Asztalitenisz

EU-s támogatással 
informatikai képzés 

(1.600 Ft önrész)
 indul 

a Karcagi Református 
Gimnáziumban 

2013. november 20. - 
2014. február 6-ig, 

hétfő és szerdai napokon 
16:00 - 19:15 óráig.
Jelentkezni lehet: 
06/30-566-9930

btonia26@gmail.com


