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Jelentős periódusához ért 
a Karcag bel- és külterülete-
it érintő útfelújítási munka. 
Ahogy Nyester Ferenctől az 
Építési és Műszaki Iroda ve-
zetőjétől megtudtuk, az ed-
dig elkészült szakaszok mű-
szaki átadásához közeledik 
a kivitelezés. Beszélgetésünk 
alkalmával szó esett még az 
Ifjúsági Ház (egykori HEMO) 
épületén végzett helyreállí-
tásról is.

– Az első kérdés kézenfekvő, 
hiszen városszerte nagy érdek-
lődés övezi a témát. Hol tarta-
nak útjaink felújítási munká-
latai, mikorra várható a teljes 
befejezés?

– A Karcag és Kunmadaras 
közötti összekötő út erre az év-
re tervezett felújítása az idén 
november közepével, végével 
befejeződik. Az eddig elkészült 
munka az összes szakasz hat-
van százalékát teszi ki. A ter-
vekben az szerepel és az is va-
lósul meg, hogy városunk bel-
területe teljes egészében el-

készül, a külterületen pedig 
Berekfürdőig fog befejeződni a 
burkolás. Közben van egy sza-
kasz a Karcag jelzőtáblától egé-
szen az Agribrands bejáratá-
ig, amelyet a jövő évben fognak 
befejezni a kunmadarasi sza-
kasszal együtt.

– Az elmúlt napokban lát-
ni lehetett, például a Püspök-
ladányi úton a Városháza mö-
gött, hogy az útpadkához tar-
tozó beton vízelvezetőt feltör-
ték. Ott mi készül?

– A terv műszaki tartalma 
úgy szól, hogy a teljes pálya-
szerkezet és a vízelvezető árok 
felújítása is megtörténik, va-
lamint úgynevezett nemesí-
tett padka is kialakításra ke-
rül. Ezt már látni lehet a La-
dányi út felől. A pályaszerke-
zet rekonstrukciója ott ahol 
kell, alapcserével, ott ahol 
nem szükséges, csak vissza-
marással, kötő- és kopóréteg 

Útfelújítás, parkoló-szabványosítás, 
épületmegóvás

Folytatás a 4. oldalon

„Tedd, amit tudsz, azzal, 
amid van, ott, ahol vagy!“- 
ez a Theodore Roosevelt idé-
zet volt a mottója a november 
8-9-ei Kátai Gábor Kórház V. 
Gyermek Egészségügyi Na-
poknak.

Pénteken a megjelenteket - 
köztük Dobos Lászlót, Karcag 
város polgármesterét és Pánti 
Ildikó önkormányzati képvi-
selőt - dr. Aradi Erzsébet gyer-

mekgyógyász, a Gyermekép-
ség Alapítvány kuratóriumi 
elnöke köszöntötte. Mint fo-
galmazott, a felnőttek köteles-
sége, hogy gondoskodjanak ar-
ról, hogy a gyermekek egész-
séges felnőttekké nőjenek fel. 
Éppen ezért Tessenek tanul-
va örülni, a jókat, amit elmon-
danak a jelenlévő szakembe-
rek, tessenek figyelni! Ha csak 
egy fél mondatot megjegyzünk 

és a saját életünkben kama-
toztatjuk, már tettünk valamit 
egészségünkért - hangsúlyozta 
dr. Aradi Erzsébet.

- Úgy gondolom ez a rendez-
vény, amelyet a 15 éve létrejött 
Gyermeképség Alapítvány im-
már ötödik alkalommal szer-
vezett meg, azt a célt szolgál-
ja elsődlegesen, hogy figyel-
jünk oda egymásra, ne csak a 
családban, ne csak a saját gyer-
mekeinkre, hanem az utcán, a 
munkahelyen, s vegyük észre, 
ha valakinek bármilyen egész-
ségügyi problémája van. A két 
nap alatt olyan előadások lesz-
nek, melyeket én is szívesen vé-
gighallgatok, hiszen nemcsak 
a hagyományos gyógyításról, 
hanem a homeopátiáról, újra-
élesztésről is lesz szó. Köszö-
nöm mindenkinek, aki részt 
vett a konferencia megszer-
vezésében - mondta Nagyné 
László Erzsébet, a kórház mb. 
főigazgatója. 

Gyermekeink egészsége kincs

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.

Pénteken koszorúzással és hangversennyel emlékeztek név-
adójukra, Erkel Ferencre (1810. november 7. – 1893. június 
15.), a róla elnevezett Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, ta-
nárai. Az iskola falán elhelyezett domborműnél az iskolave-
zetés mellett az önkormányzat nevében Kovácsné Kerekes Ka-
talin képviselő helyezett el koszorút, majd az Erkel Ferenc te-
remben a diákok és tanáraik előadásában huszonhét műsor-
számot hallgathatott meg a szép számú közönség. 

November 8-án pénteken 13 órakor a hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokságok szerei kiálltak a tűzoltólaktanyák elé. Karca-
gon a Szabó Ágoston Tűzoltólaktanya előtt felsorakoztak a 
gépjárművek előtt a szolgálatban lévő állomány tagjai Ecsedi 
Sándor tű. százados, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság parancsnok-helyettese vezetésével és 30 másodpercig 
a megkülönböztető fény- és hangjelzés kíséretében emlékez-
tek meg a hősi halált halt Kovács Gergő (esztergomi) posztu-
musz tűzoltó hadnagyról. 

Folytatás a 4. oldalon

ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS
A Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti 

a város lakosságát, hogy 
2013. november 27-én (szerdán) 15 órai kezdettel
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)
Az általános közmeghallgatáson – a napirendek megtárgyalá-
sa előtt – az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A lengyel 

függetlenség 
napja

A lengyel és magyar történelem 
között nagyon sok a hasonlóság, és 
több közös pont is van. Nemzeti ün-
nepnapjaink persze nem esnek egy-
be dátum szerint, hiszen azok egy 
konkrét eseményhez kötődnek, és 
konkrét naphoz, de a rokonságnak és 
a lengyel–magyar segítségnyújtás-
nak évszázados hagyományai van-
nak. November 11-én volt az egyik 
nagy nemzeti ünnepe a lengyelek-
nek; a Függetlenség Napja. Erre az 
ünnepre Magyarországról is sokan 
elutaztak Varsóba. 

Az ünnepnap 1918. november 11-
hez kötődik, amikoris az I. világhábo-
rú után az európai helyzet lehetővé 
teszi, hogy Lengyelország is vissza-
nyerje független államiságát. Jozef 
Pilsudczki tábornokot választják ál-
lamelnöknek, és megalakul a füg-
getlen lengyel kormány. A nagy- és 
a kispolgárság demokratikus kormá-
nya ez: számos új intézkedést hoz; 
bevezetik pl. a nyolc órás munkana-
pot és a társadalombiztosítást, stb. 
Lassanként megerősödik a lengyel 
állam, Pilsudczki marsall lesz és már 
két év múlva háborút indít a Szovjet-
unió ellen, hogy a történelmi lengyel 
területeket – amelyeket még a cá-
ri Oroszország vett el – visszaszerez-
zék. A Vörös Hadsereget persze nem 
tudják legyőzni, viszont azt elérik, 
hogy Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Be-
lorusszia Lengyelországhoz kerüljön.

A magyar-lengyel kapcsolatok 
1938-ban erősödnek föl. Februárban 
Horthy kormányzó, Darányi minisz-
terelnök és Kánya külügyminiszter 
Varsóba látogat, hogy egy hosszan-
ti – lengyel-magyar-jugoszláv-olasz 
– ún. „horizontális tengelyt” épít-
senek ki. ’38 végén pedig az I. bécsi 
döntés után, amikor visszakapjuk a 
felvidék egy részét, a lengyelektől is 
kérnek katonai segítséget Kárpátal-
ja visszafoglalásához. A lengyelek vi-
szont csak szabadcsapatok segítsé-
gét ígérik.

Ugyancsak ’38 végén kapja 
O’sváth László, a belügyminisztéri-
um egyik főtisztviselője azt a dip-
lomáciai feladatot, hogy szervezze 
meg a lengyel menekültek Magyar-
országon keresztül történő nyugat-
ra jutását, akár a németek ellenzé-
se dacárára. Ezt sikerül is megszer-
veznie; 1939-43-ig 130 ezer – több-
nyire lengyel zsidó – menekült kap 
segítséget. Varsó külvárosában egy 
vörös gránit emlékművet emelnek a 
lengyelek ennek emlékezetére, ame-
lyen szerepel többek közt Horthy, Te-
leki Pál, Serédi Jusztián neve is a 35 
név között.

A magyar ’56-os forradalom is 
köthető a lengyel eseményekhez: ’56 
június végén Poznanban lázadás tört 
ki az elviselhetetlen szociális terhek 
miatt és ez motiválta a magyar fel-
kelést is. 

- ács -

HÍREKHÍREK
Felhívás

Tájékoztatni szeretnénk az ér-
deklődőket, hogy a Karcagi Ál-
talános Iskola Kiskulcsosi Tag-
iskolája hagyományos őszi bálját 
2013. november 16-án szombaton 
rendezte volna meg, amely tech-
nikai okok miatt elmarad!

Az okozott kellemetlenségekért 
elnézést kérünk!

Szervezők

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 Múzeumkert Zrt. nagy-
termében (Fehér holló).

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

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola 2013. novem-
ber 25-én (hétfőn) 8 órától nyílt 
napot tart. Regisztráció 7:30-tól. 
Minden érdeklődőt szeretettel hí-
vunk és várunk!

Meghívó
A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub tagjai szeretettel hív-
ják a komolyzenét kedve-
lőket 2013. november 25-én 
(hétfőn) 15 órára a Déry-
né Művelődési Központ II. 
emeleti dísztermébe.

Emlékezünk Erkel Fe-
renc magyar, és Claude 
Debussy francia zeneszer-
zőre.

A műsorban fellép: Kop-
pány Mária zongoramű-
vész és Plósz Csilla klari-
nét művész, a Karcagi Er-
kel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója.

A belépés díjtalan!
Mátyusné Kiss-Pál Róza

klubvezető

Meghívó
A Karcagi Járási Hivatal tisztelettel tájékoztatja és meghívja a Karcagi járás lakosságát a 

2013. november 28-ai „Hivatalok Napja” programjára.

Események:
10 óra Sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitó, rajzpályázat és Totó eredményhir-

detése
 A díjakat átadja Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky díjas szobrászművész
 Helyszín: Karcag, Kossuth tér 1. sz. díszterem
10 órától 14 óráig  Rendhagyó osztályfőnöki órák középiskolásoknak „Járások szere-

pe, helye a közigazgatás rendszerében” címmel
Helyszínek: Karcag, Kossuth tér 1. díszterem, Kisújszállás, Szabadság tér 1.
13 órától 17 óráig „Ügyes-bajos félórák” - Jöjjön be hozzánk, meghallgatjuk, segí-

tünk!
 Helyszínek: Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 50. sz iroda, Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

fsz. 7. sz. iroda, Kunmadaras, Kossuth tér 1. fsz. 3. sz. iroda, Kenderes, Szent Ist-
ván út 56. fsz. 12. sz. iroda

15 órától 17 óráig Akadályverseny középiskolásoknak
 Helyszínek: Karcag, Kossuth tér 1. 

 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Tisztelettel várjuk rendezvényünkre!

Karcagi Járási Hivatal

1. Mikor alakultak meg a járások?
 a. 2012. 12. 31.
 b. 2013. 01. 01.
 c. 2012. 01. 01.

2. JNSZ Megyében a járások száma:
 a. 8
 b. 11
 c. 9

3. Mely települések tartoznak a Karcagi Já-
ráshoz?
a. Karcag, Bucsa, Kenderes, Kisújszállás, 

Püspökladány
b. Karcag, Berekfürdő, Kenderes, Kisúj-

szállás, Püspökladány
c. Karcag, Berekfürdő, Kenderes, Kisúj-

szállás, Kunmadaras

4. A Karcagi Járás hány fő lakos közigazga-
tását látja el?

 a. 45.213 fő
 b. 23.631 fő
 c. 43.344 fő

5. Milyen kifejezés rövidítése a KAB?
 a. Karcagi Agrár Bizottság
 b. Kormányablak
 c. Kormány Alkotmány Bizottsága

6. Mi a célja kormányablakok kialakításá-
nak?

 a. átlátható közigazgatás kialakítása
 b. gyors, hatékony ügyintézés egy helyen
 c. modern ügyfélfogadás

7. Hány szakigazgatási szerv működik a já-
rásunkban?

 a. 9
 b. 7
 c. 6

8. A Karcagi Járásnak mely településeken 
működik kirendeltsége?

 a. Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras
 b. Kisújszállás, Berekfürdő
 c. Kenderes, Kunmadaras

9. Melyik járáshoz tartozik a Járási Nép-
egészségügyi Intézet Tiszafüredi Kiren-
deltsége?

 a. Tiszafüredi
 b. Kunhegyesi
 c. Karcagi

10. Karcagon fizikálisan hol alakítják ki a 
kormányablakot?

 a. Városházán
 b. Postán
 c. Piacon

11. Várhatóan mikor nyílik meg a kisúj-
szállási kormányablak?

 a. 2013. december
 b. 2014. január
 c. 2014. június

12. Mennyi a Járási Építésügyi Hivatal ille-
tékességi területéhez tartozó települések 
száma?

 a. 19 db
 b. 21 db
 c. 16 db

13. Mennyi a Karcagi Járási Földhivatal il-
letékességi területe ha-ban meghatároz-
va?

 a. 85.725 ha
 b. 73.654 ha
 c. 54.342 ha

14. Hány fő dolgozik a járásban jelenleg?
 a. 88 fő
 b. 97 fő
 c. 103 fő

Köszönjük, hogy kitöltötte!
Karcagi Járási Hivatal

Név: ......................................................................
Lakcím: ................................................................
Telefon: ................................................................

Beküldési határidő: 2013. november 22.
Hely: Karcag. Kossuth tér 1.
Eredményhirdetés: 2013. november 28. „Hi-
vatalok Napja” megnyitóján 10 órakor Kar-
cag, Kossuth tér 1. Díszterem

TOTÓ
a Karcagi járásról
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn tartották az Euró-
pai Kereskedelem Napját, ma 
már ilyen is van. Néhány év-
vel ezelőtt a magyar vállal-
kozói érdekképviseletek kez-
deményezték a kiemelt na-
pot, Brüsszel pedig bólintott 
rá. Nem véletlenül hozom ide, 
hiszen ezzel párhuzamosan 
tárgyalja a parlament a jövő 
évi költségvetési- és adótör-

vényeket. Kereskedelem nél-
kül nincs gazdaság, nincs fo-
gyasztás, nincs mindennapi 
élet, hiszen a kereskedelmen 
keresztül szerezzük be a napi 
fenntartáshoz szükséges dol-
gokat. Boltba, vagy piacra me-
gyünk, vásárolunk, tudjuk mit 
hol érdemes beszerezni. Ke-
veset gondolunk az ágazat-
ban dolgozókra, bolti eladók, 
pénztárosok, árufeltöltők, be-
szerzők, nélkülük pedig nehe-

zebben szervezhetnénk meg 
saját életünket is. Őket ünne-
peltük hétfőn.

Ez alkalomból Demján 
Sándor hívott meg a vál-
lalkozói szövetségek kö-
zös ünnepségére, ahol díja-
kat, elismeréseket adtunk át 
az ágazatban dolgozóknak. 
Demján Sándor is régi hí-
ve ennek a szektornak, egy-

koron ő is ezen a területen 
kezdte a gazdasági pályáját. 
Az ebben az évben 70 éves 
üzletember egykor a gárdo-
nyi, majd a bicskei ÁFÉSZ-
nál indult, majd 25 évesen a 
Gorsium ÁFÉSZ elnöke lett, 
ő volt akkor, 1968-ban az or-
szág legfiatalabb ÁFÉSZ el-
nöke. Innen ment tovább 
1973-ban, és lett a szövet-
kezetek közös vállalatának, 
a Skálának vezetője, ettől 

kezdve munkája országosan 
ismert és elismert lett.

Lendülete máig tart, hiszen 
manapság is hazai és külföldi 
beruházások kötődnek a nevé-
hez. Racionális, a valós élethez 
igazodó szemlélete van, ke-
reskedői sikereit is annak kö-
szönhette, hogy a vásárló el-
várásait és igényeit tekintet-
te mindig a legfontosabbnak. 
Időnként vihart kavar nyi-
latkozataival, ilyen eset volt, 
amikor tavaly arról beszélt 
egy konferencián, hogy töme-
ges selejtgyártást végeztek az 
egyetemek Magyarországon, a 
kínai fiatal tudása magasabb, 
mint a magyaré. Azt sem vet-
ték tőle jó néven, amikor kije-
lentette, hogy nem szabadna 
olyan tudósokat képezni, akik 
például a bogarak életét kutat-
ják. Üzleti sikerei mellett je-
lentős adományozói szerepet 
is vállal, 2003-ban ő indította 
el a Prima Primissima-díjat, a 
hazai tudomány, művészet és 
kultúra fejlesztésének erősíté-
sére, támogatására.

Ha nem is mindig van iga-
za, vagy kell vele egyetérte-
ni, ettől független érdemes fi-
gyelni a meglátásaira. Bölcsek 
Tanácsát hasonló emberekből 
érdemes szervezni, akik véle-
ményükkel, meglátásaikkal 
másokat is ösztönöznek kultú-
rában, oktatásban, vagy akár a 
gazdaságban is.

Varga Mihály

Kereskedők napja Európában

Meghívó
A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége tisz-

telettel meghívja Önt és kedves Családját 2013. november 
16-án (szombaton) 14 órakor kezdődő X. OVI-GÁLÁRA, 
amely a Déryné Kulturális Központ földszinti színházter-
mében kerül megrendezésre.

A gálán intézményünk valamennyi óvodájából műsort 
adnak óvodásaink és az óvodapedagógusok.
Program:
14:00 Megnyitó
 Dobos László Karcag Város polgármestere
Gyermekműsorok
14:20-14:50 Táncsics krt. 19. óvoda 
 SZIM óvoda
 Kinizsi úti óvoda 
14:50-15:15 Szünet
15:15-15:45 Jókai úti óvoda 
 Takács P. úti óvoda
 Csokonai úti óvoda 
15:45-16:15 Szünet
16:15-17:00 Kuthen úti óvoda 
 Zöldfa úti óvoda 
 Táncsics krt. 17. óvoda.

A rendezvény ideje alatt az Essen Kft. büfét biztosít.

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Református Nőszövetség mindenkit szeretettel hív és 
vár a már hagyománnyá vált karácsonyi vásárára.
A vásár helye: Karcag, Rákóczi út 3. (volt Leánykollégium).
A vásár időpontja: 2013. december 3-5-ig, (kedd-csütörtök) 9-16 

óráig.
Ruhát, játékot (tiszta, ép állapotban) és minden egyéb olyan tár-

gyat szívesen fogadunk adományként, amelyekre önnek már 
nincs szüksége, és jó szívvel felajánlja a vásárra. 

Az adományoka  a vásár időpontjában fogadjuk a helyszínen.
A vásárból összegyűlt összeget az idősek, egyedülállók és rászorul-
tak karácsonyi szeretetcsomagjára fordítjuk. 
Köszönjük adományát!

Református Nőszövetség elnöksége

A Mária Iskolatestvé-
rek Szerzetesrend sikere-
sen pályázott a TÁMOP-
3.3.9.C-12-2012-0072 tanoda 
pályázatára. Így megalakult 
2013. július 1-jével a Találko-
zó Pont nevű Nyitott Ház Ta-

noda. Munkatársai a tanodát 
azzal a céllal alakították ki, 
hogy segítsék azokat a tanu-
lókat, akik számára önmagá-
ban sem a család, sem az isko-

la nem tud megfelelő feltétele-
ket biztosítani a sikeres iskolai 
előrehaladáshoz, a továbbta-
nuláshoz. A gyerekek legtöbb-
je szegény családból érkezik, 
elsősorban nekik segíthet a ta-
nodánk, az extrakurrikuláris 

pedagógiai tevékenységek 
rendszerén keresztül. 

A tanulók nagy többségben 
a Szent Pál Marista Általános 
Iskola tanulói 5. osztálytól 8. 

osztályig, 38 fővel és ez a lét-
szám egészül ki a Varró István 
Szakiskola Szakközépiskola és 
Kollégium 9.-es és 10.-es tanu-
lóival, 8 fővel.

A középiskolások iskola 
után, amikor megebédelnek, 

jönnek a tanodába 
megtanulni a há-
zi feladatot, majd 
amikor az általá-
nos iskolások is 
megérkeznek isko-
la után, minden-
ki meguzsonnázik. 
Ezután játék majd 
csoportfoglalkozás 
következik. Este 6 
órakor indulnak 
haza. Hétvégen-
ként kirándulás és 
szabadidő foglal-

kozások várják Őket.
Tervezzük a szülőkkel közös 

programok kialakítását, csalá-
dias légkör létrehozását.

 A Tanoda munkatársai

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakos-
sági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit és az 
érdeklődőket.
Időpontja: 2013. november 27. (szerda) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (Kisújszállási út 45.)
Meghívott vendég: Kovács Pál energetikai államtitkár – 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Előadásának témája: A Nemzeti Energiastratégia megvaló-

sításának aktuális kérdései – hazai és nemzetközi piaci lé-
pések.

A fórumon bemutatkozik: Horváthné Pandur Tünde, 
Keserűné Ébner Tünde szaktanár köszöntő műsorával.
A résztvevők között tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület

önkormányzati képviselője

A Marista Tanodáról

Boglár-Magyar Művészeti Gála
A Biljana néptáncegyüttes jubileumi műsora
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
„Bolgár és magyar kultúrával a szívünkben” című 10 éves, jubi-
leumi műsorra.
Időpontja: 2013. november 23. (szombat) 17 óra.
Helyszín: Déryné Kulturális Központ földszinti színházterme 

(Dózsa Gy. u. 5-7.)
A műsorban fellépnek: Biljana Néptáncegyüttes (Karcag), Ha-

gyományőrző Néptánccsoport (Berekfürdő), DKTSKK Iringó 
Néptánccsoport (Karcag), Nagy Emese (Karcag), Nagy Roland 
(Bucsa), KUN-Csorgó Citeraegyüttes (Karcag).

 A műsor után bolgár táncház.
Belépődíj: 400 Ft – a helyszínen váltható.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
November 18-án hétfőn, a 

szokásos helyen és időben, a 
Déryné Kulturális Központ 
első emeleti klubtermében 
17.30 órától A legszebb kony-
hakertek program bemuta-
tására és megvitatására ke-
rül sor. A meghívott előadó 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter, ötletgazda összefoglalja az 
idei eredményeket és tanulsá-

gokat, valamint a jövő évi el-
képzeléseket. Az összejöve-
telre ugyancsak meghívjuk a 
verseny díjazottjait és helye-
zettjeit tapasztalataik átadá-
sára. A folytatás és a gyakor-
lati hasznosítás miatt kíván-
csian és szeretettel várjuk az 
idei résztvevőket és az érdek-
lődőket!

V. Gy.

- Szeretném átadni Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter úr üdvözletét, ő is kel-
lemes tanácskozást és sok-
sok emlékezetes percet kíván 
minden résztvevőnek - kezd-
te köszöntőjét dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter. - 
Nagyon örülök annak, hogy a 
gyermek-egészségügyi napok 
keretében tudunk foglalkozni 
olyan dolgokkal, melyek na-
gyon aktuálisak, hiszen gyer-
mekeink egészsége az a sze-
münk világával egyenérté-
kű kincs. Gyermekeink egész-
ségére oda kell figyelnünk, az 
különösen nagy törődést igé-
nyel, főleg azoktól, akik ezt hi-
vatásuknak választották. Sze-
retném nekik ezt megköszön-
ni, az alapítványnak pedig, 
hogy ilyen napokat szervez-
nek. A vidékfejlesztés az élel-
mezésügyet is magában fog-
lalja, itt kapcsolódik legin-
kább a mai naphoz. Ahhoz, 
hogy egészségesek legyünk, 
egészséges élelmiszerekre van 
szükségünk. Meggyőződésem, 
a magyar élelmiszer a legjobb 
a világon, kiváló minőségű. 
Ha gyermekeink egészségét 
igazán fontosnak tarjuk, ak-
kor tudatos vásárlónak és fo-
gyasztónak kell lenni, aki ke-
resi a helyben megtermelt ja-
vakat. Nagyon fontos, hogy 
amit lehet, magunk termel-
jünk meg a konyhakertben, a 
háztájiban. Erre gyermekein-
ket is meg kell tanítani - hang-
súlyozta a tárcavezető.

Dr. Nyíri Lászlóné, a karca-
gi Szikfolt Klub vezetője két 
patchwork technikával készült 
faliképet ajándékozott a gyer-
mekosztály számára, melyet 
dr. Aradi Erzsébet vett át.

Az előadások előtt a Kátai 
Medi-Song kórusának műso-
ra és a Jókai úti óvodásokkal a 
„Ringató” foglalkozás Tóthné 
Kovács Márta óvodapedagó-
gus vezetésével derítette jó-
kedvre a vendégeket.

- Ami mindenkinek köteles-
sége - újraélesztés – erről, vala-
mint hozzákapcsolódóan szi-
tuációs és szimulációs gya-
korlatokról szólt dr. Földi Ist-
ván aneszteziológus főorvos 

L&D Egyetemi Oktatókórház, 
Luton, Egyesült Királyság. Az 
elmélet után a karcagi Men-
tőállomás dolgozói gyakorlat-
ban is bemutatták az újraélesz-
tés menetét, majd Az élet él és 
élni akar címmel Géczy Gá-
bor fizikus, tanár, magyar népi 
gyógyász tartott előadást, majd 
a kórház ebédlőjében a gyer-
mekek kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt, a felnőt-
tek pedig egészséges reform- és 
bioételeket kóstolhattak.

Szombaton a köszöntők 
után dr. Aradi Erzsébet gyer-
mekgyógyász tartott előadást 
a nyugati orvoslás alapelveiről 
és a hagyományos gyógyítás-
megelőzés elméletéről és típu-
sairól. A koraszülöttek ellá-
tásáról és gyógyításáról Prof. 
dr. Balla György gyermek-
gyógyász, neonatológus DE 
OEC Gyermekklinika szólt. 
Mozogjunk! címmel Kátainé 
Nyakó Edit, a kórház gyógy-
tornásza adott hasznos taná-
csokat, az általa javasolt gya-
korlatok végzésébe bekapcso-
lódtak a jelenlévő felnőttek és 
gyerekek is. A legfontosabb 
szakmai feladatok a gyermek-
ellátásban 60 éve és most cím-
mel Prof. emeritus Dr. Pin-
tér Sándor gyermekgyógy-
ász, neonatológus SZOTE Sze-
gedről tartott előadást. Hinni 
vagy tudni címmel Felföl-
di László debreceni római 
katolikus plébános, püspö-
ki helynök szólt a hit szere-
péről az egészség megőrzésé-
ben, a betegségből való gyógy-
ulásban. Alternatív-e az alter-
natív - erről előadásában dr. 
Tóthmartinez Adrienne deb-
receni orvos, természetgyógy-
ász oktató beszélt. Mi az ösz-
szekötő kapocs az akadémiai 
és a komplementer medicina 
között - erről dr. Somogyvári 
Zsolt PhD, MSc gyermek-
gyógyász, neonatológus, ho-
meopátiás orvos a „Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Ko-
raszülöttek Gyógyításáért”, 
szakmai vezetője beszélt. Az 
élménypedagógia hatása a tes-
ti-lelki egészségre Szegedről 
Lovász Károly tanár, élmény-
pedagógus tartott előadást. 
A rendezvényt a Kátai Medi-
Song kórus műsora zárta. 

Adventi sorozat
A Mindig van Remény Daganatos Alapítvány szeretne biz-
tosítani négy olyan alkalmat szerda esténként, ahol lehető-
ség van gondolatainkat őszintén megosztani.
Mit jelent az Advent azok számára, akik magányosnak ér-
zik magukat akár a vásárlók tömegében is, akik pozitívabb 
jövőképet szeretnének (kétségektől a remény felé), akiknek 
ez az év az örömök mellett fájdalmat is hozott, akik az ün-
nep igazi lényegét szeretnék megélni?
Ezen alkalommal szeretnénk tartani egy szerény megvendé-
geléssel egybekötött meghitt karácsonyi megemlékezést is.
Az előadások időpontjai: 2013. november 20, december 4, 
december 11 és december 18.
Kezdési időpont minden alkalommal: 16:30 óra.
Az előadások helyszíne: Karcag, József A. u. 2.
Előadó: Dr. Szabó János (történész, pszichológus, teológus).

felvitelével történik meg. 
Emellett még egy másfél mé-
teres padka is kiépül. A terve-
zés során figyelembe vették a 
meglévő állapotokat, a meglé-
vő vízelvezetést. Ezeket az ár-
kokat kitakarítják – igaz úgy-
nevezett szikkasztóárkokként 
kezelik őket, mert az úttest vi-
zét vezetik el. Ha más funkci-
ójuk is van, az már az önkor-
mányzat feladata. Természe-
tesen együttműködünk a ki-
vitelezővel és ott ahol kell az 
árkokat a Városgondnokság 
kitakarítja, ahol pedig erre 
nincs szükség, marad a szik-
kasztó jelleg.

A meglévő nyílt árkok mel-
lett vannak beton-folyókák, 
ez látható a Püspökladányi út 
elején is. Ott egy betonvályú 
volt, amely az útfelújítás kap-
csán már alacsonynak tűnt, 
úgyhogy ennek az átépíté-
se is meg fog történni. A Kál-
vin úti szakaszon pedig azt le-
het látni, hogy zárt, rácsos el-
folyót építettek, ami szintén 
ennek a tervnek a része. A re-
formátus templom mellet-
ti kereszteződésben egy úgy-
nevezett járműosztályozós ke-
reszteződés kerül kialakítás-
ra – ennek megfelelően fogják 
fölfesteni a forgalmi sávokat. 
Szintén azon a szakaszon le-
het látni, hogy más átépítések 
is történtek. Szabványosítot-
ták a parkolókat és bizonyos 
területen szélesedett is a járda, 
ami a gyalogos közlekedést te-
szi egyszerűbbé, biztonságo-
sabbá. Itt persze vannak olyan 
részek, ahol parkolók szűntek 
meg, de ez a szabványosítással 
együtt jár.

Vélhetően ezen a héten be-
fejeződnek a kivitelezési mun-
kák. A burkolatfestés van még 
hátra, amelyet november 20-
ig fognak elvégezni. A kivite-
lező feladata lesz a fel nem újí-
tott szakasz fenntartása, folya-
matos karbantartása, esetleges 
kátyúzása. Egyébként novem-
ber második felétől vissza ad-
ják a forgalomnak azt az út-

szakaszt is, ez azt jeleni, hogy 
nem lesz kitéve az a „Behaj-
tani Tilos!” tábla Tiszafü-
red, Kunmadaras irányában, 
amely a tranzitforgalmat pró-
bálta elterelni.

– Az eddig befejezetlen sza-
kaszok felújítása mikor fog 
folytatódni?

– A kivitelezés nyilván a tél 
elmúltával, a jó idő beálltával 
folytatódik majd. Azt a részt 
jövő év június 30-ig kell a ki-
vitelezőnek befejezni Kunma-
darasig, a 34-es út becsatlako-
zásáig.

– Sokakat érdekel a lakta-
nyánál kiépített körforgalom 
átadása. Erre mikor kerülhet 
sor?

– A műszaki átadások meg 
vannak hirdetve. Ez napok-
hetek kérdése. Több időpont 
lett megjelölve, már ezen a 
héten és a jövőhétre vonat-

kozóan is. Ha ezek a műsza-
ki átadások-átvételek sikere-
sek lesznek – vélhetően azok 
lesznek – akkor legkésőbb no-
vember végétől a körforgalom 
átadásra kerülhet.

Azt még mindenképp hoz-
zátenném, hogy sok embert 
érintett a vasúti beruházással 
igénybe vett utak károsodá-
sa. Jelen pillanatban ezeknek a 
szakaszoknak a felújítása is fo-
lyamatban van. Gondolok itt 
a Szivárvány, Attila, Telep ut-
cákra, valamint a Reggel, Ka-
csó, Hajnal és a Lóger utak 
burkolatára. Ezeknek a kijaví-
tása megkezdődött, és várha-
tóan november végéig a meg-
felelő minőségben elkészül-
nek, hogy a tél folyamán az 

utazóközönség ezeket is hasz-
nálatba tudja venni.

– Bár nem tartozik a témá-
hoz, de ha már a várost és ezen 
belül a belvárost érintő felújí-
tásokról beszélünk, minden-
képp fel kell tennem még egy 
kérdést. Miért vált szükségessé 
az egykori HEMO, későbbi If-
júsági Ház homlokzati falának 
aládúcolása?

– Az épületnek van két tar-
tóoszlopa, amelyeken károso-
dásokat fedeztünk föl. Stati-
kussal vizsgáltattuk meg és ki-
derült, hogy károsodások már 
olyan mértékűek voltak, hogy 
az oszlopok alsó harmadában 
a beton is lehasadt és a beton-
vasak is kilátszottak. Statikai 
szempontból ez nagyon aggá-
lyosnak számított, hiszen haj-
szálrepedések is megjelentek 
a teherhordó szerkezet rejtett 
gerendáinál. Emiatt egy meg-

erősítési munka vált szük-
ségessé, ami még most is fo-
lyamatban van. Ahhoz, hogy 
meg tudjuk erősíteni az oszlo-
pokat föl kellett tárni azokat. 
A föltáráshoz pedig biztonsá-
gi dúcolást kellett alkalmazni. 
Ezért láthatóak ezek a monu-
mentális fadúcok. A teher ak-
kora, hogy ez a hármas, köte-
gelt dúc tudja átvenni az osz-
lopoktól ezt a súlyt. Jelenleg a 
megerősítés zajlik. Gyakorla-
tilag az oszlopok vasbeton ko-
szorút kaptak a földszinttől 
számítva 130 cm magasságig. 
Vastagabb lesz az oszlopok al-
ja, viszont helyre lesz állítva, 
és vélhetően nem fogja ronta-
ni az épület megjelenését.

-dh-

Folytatás az 1. oldalról

Útfelújítás, parkoló-szabványosítás, épületmegóvás

Gyermekeink egészsége kincs
Folytatás az 1. oldalról

Hirdessen 
a Karcagi 

Hírmondó 
2014-es színes 
falinaptárán! 

Érdeklődni 
a szerkesztőségben és 
a 06-59-312-415-ös 
telefonszámon lehet.
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Álláshirdetés
1 fő szakács

munkakör betöltésére 

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

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

ra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

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

Előnyt jelent: Egészségügyi intézményben, fekvőbeteg ellátásban szer-
zett 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 borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „szakács”, il-
letve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére: 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

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

mb. főigazgató

Csapataink megkezdték sze-
replésüket a megyei bajnokság-
ban is. A résztvevő nyolc csa-
patot két négyes csoportba osz-
tották be. Az Oroszlánkölykök 
az „A”, míg a Tigriskölykök 
csapata a „B” csoportba került. 
Az alapszakasz végén kerül sor 
a rájátszásra. A Tigriskölykök 
csapata a harmadik negyed-
ben elhúzott és biztosan nyerte 
meg a mérkőzését. Nem sike-
rült viszont az Oroszlánköly-
kök bemutatkozása. Reme-
kül kezdtek ugyan, a félidőben 
még vezettek is, de az utolsó 
negyedben elfogyott az erő és 
az ellenfelünk felülkerekedett.

SZVSI Kismanók - Karcagi 
SE Tigriskölykök 20:38 (0-4, 
0-4, /6-5/, 5-16, 9-9)

Domján Tünde, Nagy Má-
té, Rigó Zoltán (3), Kovács La-
jos, Kiss Sándor, Hopka Ger-
gő (8), Tóth Noémi (5), Hamar 
Ágoston (19), Karsai Zsaklin 
(1), Oláh Ferenc (2), Kiss Soma, 
Kálmán Balázs.

Edző: Őrlős Zoltán.
JKSE Kosársuli – Karcagi 

SE Oroszlánkölykök 41:22 (6-
11, 8-6, /5-2/, 8-2, 14-1)

Suszter Péter, Ilyés Ré-
ka, Gerák Hanna, Varga Kata 
(1), Mándi Melinda, Széll Dá-
vid, Kardos Panna (7), Kántor 
Boglárka, Tóth Patrik (5), Do-
bos Levente (2), Gánya Rudolf, 
Lukács Gábor (8), Nagyfejeő 
Flórián (2).

Edző: Őrlős Zoltán.

MENHELYSEGÍTŐ 
JÓTÉKONYSÁGI 
VÁSÁRT tartunk

2013. november 16-án 
(szombaton) KARCAGON,

a főtéri filagóriában (a Sé-
táló utca és a Toronyház 
találkozásánál) ruhane-
műk, kutyás kiegészítők, 
ajándéktárgyak és egyéb 
apróságok között válogat-
hatnak baráti áron.

Vásárlásukkal ideiglenes 
befogadó otthonunk lakó-
inak napi élelmezését tá-
mogatják, segítséget nyúj-
tanak orvosi ellátásukhoz 
és megkönnyíthetik gazdi-
hoz való eljutásukat is.   

Szeretettel várunk min-
den állatbarátot  és mind-
azokat, akik egy kicsit is 
szívükön viselik a felelős 
állattartás gondolatát!

Hazai pályán 
vesztette el 

veretlenségét 
a KSE

Egy héttel ezelőtt ar-
ról számoltunk be, hogy a 
KSE férfi kézilabda csapa-
ta Rákóczifalván győzött fö-
lényes különbséggel a megyei 
bajnokságban. Sajnos a ha-
zai visszavágón nem sikerült 
a bravúrt megismételni az el-
lenféllel szemben. Együtte-
sünk legközelebb november 
15-én, péntek este lép pályá-
ra hazai színekben. A 19:30-
kor kezdődő mérkőzésen a 
Túrkevei VSE csapatát fogad-
ják a Városi Sportcsarnokban. 
Várjuk kedves szurkolóinkat.

Karcagi SE - Rákóczifalva 
24:25

Karcag: Nagy, Karsai (3), 
Nagy, Major (2),Tóth (5), Nagy 
(3), Szepesi (1).

Csere: Ferenczi, Lajtos (3), 
Sebők (6), Gulybán, Papp (1), 
Pápai (3), Nagy, Hamar.

Játékos-edző: Major János.
Megérdemelt győzelmet 

aratott a végig lelkes ellen-
fél a helyenként magabiztos-
nak tűnő, olykor flegmán ké-
zilabdázó karcagiakkal szem-
ben. Egyedül Pápai Ádám tu-
dott játékával hozzátenni a 
végeredményhez, ami a végjá-
tékban sajnos hazai vereséget 
hozott. Reméljük a pofon idő-
ben érkezett. Kár érte, ez van, 
ezt kell szeretni. 

MAJOR
szakedző

Október 12-én Kabán ren-
dezték meg a Porcsin Gyula 
emlékversenyt. Az emlékver-
senyre 76 fiatal birkózó neve-
zett, amelyen a KSE fiataljai is 
részt vettek.

Karcagi eredmények: Diák 
korcsoportban: Balajti Gábor 
III., Kis János II. helyezés. Fel-
nőtt korcsoportban: Kiss Atti-
la II., K. Nagy Gábor II. helye-
zés.

Október 23-án Tiszacsegén 
a Művelődési Házban rendez-
ték meg a Nemzetközi Cser-
kész Kupa junior, ifjúsági és 
serdülő diák, gyermek és fel-
nőtt korcsoportú szabadfo-
gású birkózó versenyt. A ver-

senyre 110 nevezés futott be, 
a karcagi szakosztályból 7 fő 
nevezett.

Diák I. korcsoport: Kun Ist-
ván II. helyezés. Diák II. kor-
csoport: Balogh Alex III., Kis 
János I. helyezés. Serdülő kor-
csoport: Rostás Kornél III. he-
lyezés. Felnőtt korcsoport: Kiss 
Attila III. helyezés.

Értesítjük a birkózás iránt 
érdeklődőket, hogy a birkó-
zó szakosztály Papp Béla úti 
„Kurucz István” birkózó te-
rembe várjuk 5 éves kortól a 
fiatalokat. Edzésnapok: hét-
főn, szerdán és pénteken 16:30 
órától 18 óráig.

B. I.

SPORTSPORT
KOSÁRLABDAFérfi kézilabda 

Megyei Mini Bajnokság

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ KARCAGON
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Időpont: 2013. november 15. (péntek)

Belépődíj: 200 Ft/fő, kétéves korig ingyenes. 
Program:

16.30 -20.00
Dramatikus játék, tánc, kézműves foglalkozás.

18.00-19.00 APRÓK TÁNCA
a nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak.

19.00-22.00 TÁNCHÁZ
az ifjak és örökifjak részére.

A talpalávalót a PIPÁS ZENEKAR húzza!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégi-
uma támogatásával valósul meg. 

SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A Déryné Kulturális Központ színháztermében 2013. no-
vember 26-án, kedden 19 órától Maurice Hennequin-Pierre 
Veber: Elvámolt nászéjszaka - zenés vígjáték.
Jegyárak: 1-10 sor, erkély páholy: 2.500,- Ft. 11-19 sor, er-
kély szék: 2.000,- Ft.
Jegyek 2013. november 12-től válthatók az I. emeleti irodá-
ban.
További információ: 59/503-224/13. mellék telefonon.

MEGHÍVÓ
ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉN 2013. no-
vember 19-én 17:00 órakor ünnepi szentmisét mond Főtisz-
telendő Babály András nyírbátori plébános.
Az egyházközség szeretettel hívja és várja a híveket és az ér-
deklődőket! 
A szentmise után kis szeretet-vendégség lesz, amelyre szere-
tettel várjuk a megjelenteket!

„Érted és a közösségért”- karcagi 
fiatalok társadalmi integrációját segítő 
programok”

TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLÁK 
BÖRZÉJE
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár   pályaválasztás, pályakor-
rekció előtt álló fiatalok részére kíván segítsé-
get nyújtani rendezvényünk megszervezésé-
vel, megkönnyítve ezzel a szülők döntését és a 
pedagógusok munkáját is.

Helyszín: Déryné Kulturális Központ
(Karcag, Dózsa György út 5-7.)
II. emeleti nagyterem
Időpont: 2013. november 20-án (szerda)
10-15 óráig

Meghívott kiállítók: 
Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Túrkeve, Szol-
nok, Kenderes, Törökszentmiklós, Kunhegyes, 
Tiszafüred, Püspökladány, Eger városokban 
működő középiskolák.

További információ: 
06-59/503-224
A rendezvény látoga-
tása díjtalan.

MEGHÍVÓ

Birkózás
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. Törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezé-
se alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormány-
zat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illet-
ve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai-
ra való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem a 
Karcag közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Ebösszeíró adatlapot” ki-
tölteni és legkésőbb 2013. 11. 30. napjáig az alábbiakban fel-
sorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedje-
nek.

Az összeíró adatlap beszerezhető a Karcagi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a karcag.hu weboldalról le-
tölthető, elektronikusan kitölthető. A kitöltéssel kapcsolat-
ban az 59/500-622 számon kaphatnak tájékoztatást (hétfő, 
szerda: 8:00-16:00, kedd:12:00-16:00, csütörtök: 8:00-12:00).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöl-
tött adatlapokat személyesen a Karcagi Polgármesteri Hi-
vatalának aulájában elhelyezett gyűjtő dobozba lehet elhe-
lyezni.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának, benyújtásának határ-
ideje: 2013. 11. 30.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szó-
ló 244/1998. (XH.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott 
adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munka-
társai ellenőrizhetik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális informá-
ciókat tartalmazzon, a továbbiakban az ebtulajdonosok az 
ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövet-
kező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módo-
kon teheti meg:
személyesen vagy postai úton: Karcag Polgármesteri Hivatal
e-mail-en a phkarcag@ph.karcag.hu címen.

K I T Ö L TÉ S I  Ú T M U T A T Ó
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP - 2013.” nyomtatványhoz

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint 
az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén 
is kitöltendő mindkét rovat.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege 
az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem ha-
tározható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést 
kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végre-
hajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett 
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsét-
lenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve 
és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonat-
kozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállításá-
ra is. 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzí-
tett adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 
ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából 
aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, 
hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az 
eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma he-
lyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, 
hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavat-
kozást, vagy adta ki az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivar-
talanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még 
nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett 
„nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Ebösszeíró adatlap 2013.

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

Az eb tulajdonosának 

neve: 

címe: 

Az eb tartójának

neve:

címe:

telefonszáma: e-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb

fajtája/fajtajellege: neme:* SZUKA   KAN 

születési ideje: színe:

tartási helye: hívóneve: 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Transzponderrel 
(mikrochippel) ellátott eb 
esetén:

Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendel-
kező eb esetén:

a chip sorszáma: útlevél száma:

beültetés időpontja: az ivartalanítás időpontja: útlevél kiállításának főpontja:

a beültetést végző állator-
vos neve:

az ivartalanítást végző állator-
vos neve:

az útlevelet kiállító állator-
vos neve:

a beültetést végző állator-
vos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

az ivartalanítást végző állat-
orvos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

az útlevelét kiállító állator-
vos kamarai bélyegzőjének 
száma:
(a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám)

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb
oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának idő-

pontja:

oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos 
neve:

veszettség elleni védőoltása során használt 
oltóanyag:
az oltóanyag gyártási száma:

oltási könyvet kiadó állatorvos kamarai bé-
lyegzőjének száma (a bélyegzőlenyomaton ta-
lálható szám):

oltását végző állatorvos kamarai bélyegző-
jének száma (a bélyegzőlenyomaton talál-
ható szám):

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfi-
gyelési státusza:*
megfigyelt    nem megfigyelt: 

Az eb veszélyessé minősítve:* igen 

 nem 

A megfigyelés kezdő időpontja: Az eb veszélyessé minősítésének időpontja:

* a megfelelő választ kell megjelölni

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másola-
tát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

Karcag, 2013. ....................................... hó ............. nap 

 .............................................
 (aláírás)
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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 el-
adó. 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 mel-
léképületekkel, kerttel.  Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső és 
tetőszigeteléssel, gazdasági épü-
letekkel, 2 garázzsal eladó. I.ár: 
8,4 M Ft. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 1 
szobás, konyhás, spájzos ház el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Tégla családi ház gáz és cserép-
kályha fűtéssel, lakható alsóépü-
lettel 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 berendezéssel 
együtt is. Melléképületek, fúrott 
kút az udvarban. Érd.: Kg., Rába 
u. 51. (volt SZIM lakás).
Karcagon és környékén keresek 
eladó szántóföldet. Tel.: 06/30-
450-5723.
Karcagon a volt Bakterház sö-
röző épülete, a telken lévő la-
kóházzal, alsó épülettel, garázs-
zsal eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
Karcagon a Halom u. 4. sz. alatti, 
felújításra szoruló kertes ház el-
adó. Tel.: 59/313-674.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.

Családi ház nagy portával, ga-
rázzsal, nagy alsóépülettel az 
Erkel F. u. 30. sz. alatt eladó. Tel.: 
06/30-553-4773 (egész nap), 
06/30-617-8891 (15 óra után).

Kertes családi ház eladó. 776 m² 
telek, gáz + víz + villany, tele-
fon és kábel TV vonal van. Kg., 
Kerekes I. u. 21. I.ár: 4 M Ft. Tel.: 
06/30-485-0044 vagy 06/70-
770-4933.

Komfort nélküli ház vállalkozás-
ra alkalmas nagy portával eladó. 
Tel.: 06/20-282-8697.

Karcagon, a Kórház úti lakótele-
pen 51 m²-es, II. emeleti, felújí-
tott lakás reális áron eladó. Tel.: 
06/30-439-8880.

Eladó a Kisvénkert Cseresznyés 
utcában 1485 m²-es gyümölcsös, 
szőlőskert faházzal, vízzel, vil-
lannyal, teljes gépesített felsze-
reléssel és berendezéssel. Tel.: 
06/30-822-0899.

Karcagon 2 szobás családi ház el-
adó. Csempekályha és gáz van 
benne. Tel.: 06/30-504-2374 (16 
óra)

Sürgősen eladó csendes környe-
zetben 2,5 szobás, 85 m²-es, jó 
állapotú családi ház. Tel.: 06/30-
922-8958.

Albérlet
Albérletet keresek sürgősen, el-
sősorban kertes házban. Tel.: 
06/30-542-2337.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.

Kopasz tot t kövér kacsa el -
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.

Keverék fiú kiskutya ingyen elvi-
hető. Tel.: 06/70-770-4954.

Vágóbirka eladó. Tel.: 06/20-489-
9339.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu

Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 
db grillsütő. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).

Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.

Karcagi-Ízek házi lekváros és 
szörpök, cukros és cukormentes 
termékei folyamatosan elérhető-
ek a BHG soron a Bioboltban.

Reális áron eladó: 2 db új tölgyfa 
egyedi tornyos faragott, üveges 
ajtajú fali téka; 1 db zsúrkocsi; 1 
db Zanussi Lehel jó állapotú hű-
tőszekrény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db kovácsolt 
vas előszobafogas; 2 db fürdő-
szobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, 
szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László

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

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, se-
lyemfű (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 
06/30-963-5073.

Vegyes szemű termelői bio kuko-
rica házhoz szállítás akár 20 kg-
onként is. 5.500 Ft/mázsa. Tel.: 
06/30-963-5073.
Karcagon 3 kerekű Csepel és 1 
női kerékpár eladó. Tel.: 06/20-
520-4692.
Szőnyegek eladók: 4,4mx0,68m-
es buklé (1.000 Ft/m), 2mx0,65m-
es pálcás Velno bársonyo -
san bolyhozott (6.150 Ft/m²), 
3mx2m-es velúr bársonyosan 
bolyhozott középszőnyeg (4.500 
Ft/m²), rongyszőnyegek külön-
böző méretben. Tel.: 59/313-674.
Eladó 2 db csau színű fotel; 20 
és 10 literes műanyag kannák; 
nagykapu kiskapuval; mázsák; 
olajsütő. Tel.: 06/30-482-2697 
vagy 59/314-483.
Eladó ráfutófékes utánfutó, vi-
lágos elemes, akasztós; sötét 
akasztós, vitrines szobabútor; 
dohányzó asztal; 1mx1m-es asz-
tal; 380-as korongfűrész; 380-
as takarmánykeverő; hódfarkú 
cserép; lócák; mázsa súllyal; kő-
műves talicska; kézi morzsoló. 
Tel.: 06/30-553-4773 (egész nap), 
06/30-617-8891 (15 óra után).
600 liter szilvacefre (45 Ft/l), 
rendszám nélküli ráfutó fékes 
utánfutó, Zug II-ben 10 sor kert-
föld lakható épülettel eladó. Tel.: 
06/30-587-9678.
Centrifuga, mosógép eladó. Tel.: 
59/314-892.
Eladó 4 személyes rekamié és 
zsíros bödönök. Tel.: 06/70-770-
4954.
Jó állapotú gázpalackkal és veze-
tékes gázzal is használható gáz-
tűzhely eladó. Tel.: 06/20-395-
5998.
Búza van eladó, szállítás megold-
ható. Tel.: 06/30-856-6978.
Marhabőrt vásárolok! Tel.: 06/20-
498-9339.
Hagyományos gyümölcsfa cse-
mete (áron alul), 40-es bokszcsiz-
ma (párszor volt lábon), kombájn 
tartály lábbal, zsilippel; Suzuki 
tető csomagtartó, 130x110-es 
raklap, sertés önetető eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-
2859.

Eladók székek, éjjeliszekrények, 
függönytartók (darabonként 500 
Ft-ért). Érd.: Kg., Erkel F. u. 5.
Diavetítő újszerű állapotban 
10.000 Ft-ért, diafilmek 450 Ft/
db, fém függönykarnisok eladók. 
Tel.: 06/30-440-2369.
Secura 17 köves automata sváj-
ci karóra, 2 db magyar Csepel ke-
rékpár felújítva (26-os és 28-as) 
eladó. Tel.: 06/30-914-5503.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre 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 nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos 
munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Nincs türelme? Vagy nincs rá ide-
je? Hozott alapanyagból meg-
sütöm kedvenc süteményét. 
Névnap, születésnap, karácsony, 
szilveszter vagy bármilyen alka-
lomra. Hívjon bátran! Tel.: 06/70-
410-8289.
Elvállalom néhány nagyon gyen-
gén olvasó 2-3-4. osztályos gyer-
mek korrepetálását. Tel.: 06/30-
424-8505.

Gépjármű
1.3-as Opel Kadett sürgősen el-
adó. Jelenleg nincs rajta műsza-
ki. U.itt 4 db Opelre való téli gu-
mi felnivel 155x13-as eladó. Tel.: 
06/30-914-5503.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 16-17. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
November 23-24. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
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2013. november 15. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05  Konyhakertek I. rész
18.30  Foltvarrók kiállítása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Beszélgetés az Akácliget 

Fürdő vezetőjével
 Karcagi Hírek
 - Felújítások…
 - Interjú Dr. Fazekas Sán-

dorral a fürdőről
 - Tisza-tó rádió
 - Gyermek Egészségügyi 

Napok
 Háttér 
 Vendég: Varjú Mátyás
20.20  Toyota Roadservice 20. szü-

letésnapja

2013.november 19. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.30  Karcagi hírek

20.00  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

21.00  Jótékonysági Koncert: 
Szent László Kórus ( Mező-
kövesd ) a katolikus temp-
lomban

2013. november 21. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások hangverse-

nye
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Karcagi Hírek
 - Szűcs Sándor emlékkonfe-

rencia
 - Interjú Dr. Fazekas Sán-

dorral az ÁFA változásról
 - Felkészülés a télre
 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

Abuczki Adrienn – Lengyel 
József
Kg., Körös u. 21.  Fanni
Szarka Krisztina – Horváth 
István
Kg., Kuthen u. 99.  Leila
Monori Mónika- Pengő Fe-
renc
Kg., Madarasi u. 9-11. 
 Norina
Tyukodi Alexandra – Laka-
tos Csaba
Kg., Széchenyi sgt. 37.  Csaba

Halálozás

Farkas József Imre
 Karcag (1948.)
Győri Jánosné (Feke Margit)
 Kg., Albert u. 21. (1946.)
Marsi Dezső
 Pusztataskony, Monori u. 

10. (1958.)
Olajos Mihályné (Kovács Ju-

lianna)
 Karcag (1923.)
Pető István
 Karcag (1937.)

Lapzárta:  2013. november 18. (hétfő) 12 óra

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
November 23. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
24. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Martfű 3:0 (2:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: Gulyás 

L. Segítői: Mező S., Hornyik 
M.

Karcag: Moga (Fábián), Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs. (Ha-
mar), Szentannai, Szivós G., 
Bukovszki (Kupai), Szivós Gy., 
Nagy R., Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A huszonkettedik percben 

Szivós G. hosszú labdával in-
dította Bukovszkit, aki a védők 
közül kiugorva a jobb alsó sa-
rokba lőtt (1:0). A harminca-
dik percben Kovács L. elcsípte 
a labdtáa a szögletzászló köze-
lében, majd Orosznak passzolt, 
aki középre továbbított Szé-
kelynek, majd Orosz a vissza-
kapott labdát a jobb sarokba 
lőtte (2:0). A hatvankilencedik 
percben a felező vonal tájéká-
ról indították a középen a vé-
dők közül meglóduló Székelyt, 
aki a kimozduló kapus mellett 
a jobb sarokba lőtt (3:0). 

Jók: Székely, Szivós G., 
Bukovszki ill. Szabó D., Kollár, 
Kun, Tóth J.

Orosz István: Sajnos csak a 
győzelemnek tudunk örülni.

Kardos Mihály: Az I. félidő-
ben gyámoltalanul játszottunk, 
és egy jó csapat ellen ez végze-
tesnek bizonyult.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Martfű 2:0 (0:0)
Karcag: Fábián, Magyari, 

Szőke R., Herczeg, Balogh 
Cs., Daróczi, Kabai, Németh, 
Berczi, Balogh F., Földi

Cserék: Oros, Ungi, Kónya

Edző: Varga László
Góllövő: Földi (2)
Varga László: Kicsit nehe-

zen, de nyertünk.

Utánpótlás bajnokság

U14-es korosztály: Karcag – 
Kazincbarcika 4:1 (3:0)

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

Cserék: Sipos R., Fábián G., 
Varga G., Karsai B., Szabó F., 
Czinege

Góllövők: Takács T. (2), Ka-
tona, Papp

Moga Lóránt: a „B” pálya 
adottságaihoz hamarabb és 
jobban alkalmazkodtunk, így 
egy közepes színvonalú mérkő-
zésen sikerült a győzelem egy 
fizikálisan erős csapat ellen.

U15-ös korosztály: Karcag – 
Kazincbarcika 13:1 (5:1)

Karcag: Fekete, Örsi, 
Nábrádi, Bencsik, Pesti, Balla 
G., Terjék, Moga, Tóth F., 
Györfi, Farkas A.

Cserék: Szendrei, Farkas S.
Góllövők: Györfi (4), Farkas 

A. (4), Balla G. (3), Terjék, Far-
kas S.

Kemecsi László: Gyorsan 
kaptunk egy nagy pofont, ami-
től felébredtünk – már az első 
percben vezetett az ellenfél. Et-
től pedig rögtön magasabb fo-
kozatba kapcsoltunk, s a hely-
zetek töredékét kihasználva si-
került ilyen arányban is nyer-
nünk.

B. I.

Labdarúgás

A Nagykun Polgári Kör
a Vöröskereszttel összefogva

karácsonyi adománygyűjtési akciót indít
A karácsonyi szeretetet szeretnénk eljuttatni idős, egyedül 
élő emberekhez, szorgalmas nélkülöző családokhoz és gye-
rekekhez. 
A segíteni szándékozó emberek adományait az alábbi helye-
ken és időpontokban várjuk:

-  NIMRÓD Bioszálloda – adománydobozunk itt találha-
tó

-  SPAR áruház - önkénteseink az alábbi időpontokban 
várják a tartós élelmiszer adományokat 

 november 22-én, 23-án, 29-én, és 30–án, december 
6-án, és 7-én. 

- A Vöröskereszt telephelyén (Baross út 44.)  – felnőtt és 
gyermekruházatot és minden a háztartásban hasznos 
adományt várunk. 

 Gyűjtési időpontok: november 22-től december 7-ig 
minden pénteken 14-18 óráig és szombaton 15-17 óráig. 

A gyűjtéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon is ér-
deklődhetnek: 06/30-534-6765  valamint 06/70-933-8480.

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

MÁRTON NAPI 
LUDASKODÁSOK

1. felvonás

2013. november 15-én, pénteken 16.30-tól
a Déryné Kulturális Központban

Dramatikus játék, tánc, kézműves foglalkozás
Nagy Emese vezetésével.

Belépődíj: 200 Ft/fő

2. felvonás

2013. november 23-án, szombaton 10.00 órától
a Városi Sportcsarnokban
kézműves foglalkozás,

arcfestés,
liba-sor-verseny,

libakeresés.
Belépődíj: 200 Ft/fő

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa


