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November 15-én a Város-
háza tanácstermében került 
megrendezésre a „Magyaror-
szág legszebb konyhakertje” 
konferencia sorozat. Köszön-
tőt Molnár Pál önkormány-
zati képviselő mondott, majd 
dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter nyitot-
ta meg az előadás-sorzatot. 
A rendezvény neves előadók 
részvételével zajlott, melynek 
során előadások hangzot-
tak el a vidéki közösségi élet 
megsegítéséről, a VM Ház-
táji Programjának gyakorla-
ti megvalósításáról, ezen be-
lül a háztáji és konyhakerti 
gazdálkodást segítő kamarai 

támogatási rendszerről, va-
lamint a kerttervezésről és a 
faj és fajtatársításról. A kon-
ferencián a 2013. évi prog-

ram értékelésére is sor ke-
rült, amelyet a nagy érdeklő-
désre való tekintettel a 2014-
es évre is meghirdettek. 

A helyszínen Kovács Szil-
via alpolgármestert és ötlet-
gazdát kérdeztük a már le-
zajlott és az újfent meghirde-
tett program kapcsán.

– Egy vidéki, karcagi kez-
deményezés nagyon rövid idő 
alatt országos méretű prog-
rammá terebélyesedett. Legelő-
ször is, hogy értékeli az elmúlt 
egy év tapasztalatait?

„Magyarország legszebb 
konyhakertje”

Folytatás a 4. oldalon

A sertéstartó gazdáknak szer-
vezett fórumot pénteken a 
Dérynében az Auchan áru-
házlánc. A megjelent karca-
gi és környékbeli termelőket 
Domján Sándor, a KunAgró 

21. Kft. főmérnöke köszön-
tötte.

Mint elhangzott, évtize-
dekkel ezelőtt mintegy száz-
ezer sertést értékesítettek éves 
szinten a helyi termelők. Ez a 

szám azóta lényegesen keve-
sebb. Most azzal, hogy az élel-
miszerlánc áruház vezetői sze-
retnének háztáji sertéseket fel-
vásárolni Karcagról és kör-
nyékéről, a háztáji termeléssel 
korábban vagy ma foglalko-
zóknak ez újra megélhetést je-
lenthet.

- Újraéledhet Karcagon és 
környékén a ház körüli sertés-
tartás, amely valaha ugyan-
olyan hagyománynak számí-
tott, mint Makón a hagyma, 
vagy Kalocsán a fűszerpapri-
ka termesztése - mondta dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter köszöntőjében 
az Auchan Magyarország Kft. 
háztáji sertés-programját is-
mertető előadások után.

Újraéledhet a ház körüli sertéstartás

Szombaton immár 10. alkalommal rendezte meg ovigáláját 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda a Déryné Kulturális Köz-
pontban. A megjelenteket Dobos László polgármester kö-
szöntötte, majd az óvoda alapítványának vezetői díjakat adtak 
át a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.-nek - melyet Balajti 
József igazgató - és a Városi Önkormányzat Városgondnoksá-
ga részére, melyet Molnár Pál igazgató vett át. Mindkét intéz-
ményvezető az óvodáknak nyújtott segítségéért kapta az elis-
merést. Ezután az ovisok mutatták be produkcióikat.

November 20-án a szokásos helyszínen, a Déryné Kulturális 
Központban rendezték meg a Térségi Középiskolák Börzéjét, 
amely egy pályaválasztási kiállítás. Az expó a pályaválasztás, 
pályakorrekció előtt álló fiatalok részére nyújtott segítséget, 
valamint betekintést a térségben működő iskolák kínálatába. 
E rendezvényt rengeteg fiatal látogatta meg, ahol tizenkét te-
lepülés középiskolái mutatkoztak be.  

Folytatás a 3. 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

Újra meghirdették a programot

Térségi középiskolák börzéje

A Római Katolikus Egyházközség jótékonysági kórushang-
versenyt és adománygyűjtést szervezett az Ókatolikus temető 
körbekerítéséért. A kerítés elkészült, melyre a hétvégén felke-
rült a Feltámadunk felirat is. Dobrai István darus segítségé-
vel T. Szabó Pál és Papp József helyezte fel a feliratot. A teme-
tő mindkét bejáratánál lévő kiskapu folyamatosan nyitva lesz, 
a nagykapukat csak temetés idején nyitja ki a temetőgondnok.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Egyenlőtlen 

pókerjátszma
Van abban valami diszkét báj, 

hogy az MSZP botrányosnak tartja, 
hogy az MNB hatmilliárd forintot kí-
ván kommunikációs célokra elkölteni 
(pl. arra, hogy a kisvállalkozók megis-
merjék a hitellehetőségeket, stb.), mi-
közben Washingtonban folyik a száz-
milliárdos kártérítési per. Ennyit kö-
vetelnek J. Blumék a sukorói kaszinó 
meghiúsulása miatt. Szóval, csupán 
csak százmilliárdot! Ennyi lett volna 
szerintük a King’s City kaszinóváros 
bevétele, amitől elestek. Amit nem tu-
dom, hogyan állapítottak meg – még 
ha jogos is lenne a követelésük. (Ezt 
legfeljebb akkor tehetnék, ha a kör-
nyéken működne egy hasonló nagy-
ságú kaszinó, amelynek a forgalmá-
hoz tudnák hasonlítani, de tudtunk-
kal ilyen nem működik.) Az is érdekes 
színfoltja a pernek, hogy Gyurcsány 
F. a kaszinósok oldalán tanúskodik, és 
mint nyilatkozta „ma is támogatná a 
kaszinó beruházást”.

Nem ártana felidézni a sukorói 
kronológiát, de erre terjedelmi okok-
ból nincs lehetőség. Egészen 2008-
ig, vagy talán 2007-ig is vissza kellene 
menni időben, amikor Veres pénzügy-
miniszter előkészíti a vagyontörvényt, 
amelyben fő szabály rögzíti, hogy az 
állami ingatlanok elidegenítése ver-
senyeztetéssel történjen. Igen ám, 
de hagynak egy „kiskaput”, a verseny 
nélküli földcserére. És ezen a kiskapun 
lép be J. Blum és a ciprusi cég. Aztán 
a főbb fordulópontokat ismerjük; ki-
derül, hogy a pilisi és albertirsai föl-
dek 600(!) millióval drágábban szere-
pelnek a cserénél és J. Blum nem is él 
életvitelszerűen az általa bejelentett 
sukorói lakásban. 2011 februárjában 
el is veszti az ellene folyó közigazgatá-
si pert, elutasítják a sukorói ingatlan-
ra vonatkozó tulajdonjog – bejegyzési 
kérelmét. Ennek dacára Washington-
ban beperelik a magyar államot. 

Itthon meg az MSZP az EU-nál 
fel- vagy bejelenti a magyar államot, 
hogy támogatja az EON-t, mert 280 
milliárdért vásárolja vissza a gáz üz-
letágát. Csupán azért, hogy ne az oro-
szok vagy a németek határozzák már 
meg, mennyi is legyen Magyarorszá-
gon a gáz ára. (Hányszor hallottuk 
Lendvai úrhölgytől, hogy hangosan 
mondta, „hogy mindenki megértse”; 
nem lesz gázár emelkedés! ) Miköz-
ben meg állandóan azt kommunikál-
ják választóik felé, hogy milyen multi 
ellenes a magyar kormány! Hát, nem 
érdekes?

Szóval blöffölnek, mint egy kaszi-
nói pókerasztalnál Washingtonban 
és Budapesten is a „kaszinó-támoga-
tók”. Az a százmilliárd, ami a washing-
toni pókerasztalon fekszik, kb. egy-
harmada az EON vételi árának! De ha 
csak a felét nyernék is meg, az is mi-
lyen „szép játék” lenne. Bizonyára jut-
na belőle némely pártkasszába is…

- ács -

HÍREKHÍREK
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!

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

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 eredményhirdetése
 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 szerepe, 

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, segítünk!
 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 István 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

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.

SZÍNHÁZI 
ELŐADÁS

A Déryné Kulturális Köz-
pont színháztermében 
2013. november 26-án, 
kedden 19 órától Maurice 
Hennequin-Pierre Veber: 
Elvámolt nászéjszaka - ze-
nés vígjáték.
Jegyárak: 1-10 sor, erkély 
páholy: 2.500,- Ft. 11-19 
sor, erkély szék: 2.000,- Ft.
Jegyek 2013. november 12-
től válthatók az I. emeleti 
irodában.
További információ: 
59/503-224/13. mellék tele-
fonon.

MÁRTON NAPI LUDASKODÁSOK
2013. november 23-án, szombaton 10:00-12:00 óráig

a Városi Sportcsarnokban
kézműves foglalkozások, arcfestés,

kunyhókiállítás,
liba-sor-verseny, libavadászat,
tök, tea, tepertő az asztalon.

A városi DÖK által kiírt „Nyári élményem” pályázat 
eredményhirdetése
Belépődíj: 200 Ft/fő

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa

Adventi sorozat
A Mindig van Remény Da-
ganatos Alapítvány szeret-
ne biztosítani négy olyan 
alkalmat szerda esténként, 
ahol lehetőség van gondo-
latainkat őszintén megosz-
tani.
Mit jelent az Advent azok 
számára, akik magányos-
nak érzik magukat akár 
a vásárlók tömegében is, 
akik pozitívabb jövőké-
pet szeretnének (kétségek-
től a remény felé), akiknek 
ez az év az örömök mellett 
fájdalmat is hozott, akik az 
ünnep igazi lényegét sze-
retnék megélni?
Ezen alkalommal szeret-
nénk tartani egy szerény 
megvendégeléssel egybe-
kötött meghitt karácsonyi 
megemlékezést is.
Az előadások időpontjai: 
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).

Adventi hangverseny

Szeretettel hívjuk Önt és ked-
ves Családját december 15-én 
(vasárnap) 10 órára a Karcagi  Re-
formátus Nagytemplomba Ad-
venti hangversennyel összekö-
tött istentiszteletre. Énekekkel 
szolgálnak a Református Általá-
nos Iskola, a Református Gimná-
zium és a Református Gyülekeze-
tünk kórusai.

Református Egyházközség 
Presbitériuma

Köszönet

A Karcagi Római Katoli-
kus Egyházközség hívei és 
mindazok, akik támogat-
ták az Ókatolikus Temető 
körülkerítését és a csodá-
latos motívumos feliratos 
vaskapu felállítását, hogy 
ez a szent cél megvalósul-
hatott, szeretetteljes köszö-
netünket fejezzük ki Zsolt 
Atyának.

Isten áldása kísérje 
munkáját!
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Par la men ti Nap ló

A múlt héten hozta nyilvá-
nosságra a Központi Statiszti-
kai Hivatal a 2013 július-szep-
tember közötti időszak gazda-
sági teljesítményének adatait. 
A számok kedvezőek, jobbak 
a várakozásoknál is, illő volt 
tehát erről tájékoztatnom a 
Tisztelt Házat. Növekvő pá-
lyára került a magyar gazda-
ság, a harmadik negyedévben 

1,7 százalékkal nőtt a gazda-
ság teljesítménye. Ez a telje-
sítmény a piaci várakozások 
duplája, néha a piac is téved-

het. Bebizonyosodott, hogy az 
ország reális, visszafogott cé-
lokat tűz maga elé, amit képes 
teljesíteni.

Ez összhangban van az Eu-
rópai Bizottság várakozásával 
is, ami a sok vita után talán 
meglepő is lehet. A brüssze-
li intézmény gyorsan javított 
is, idei növekedési kilátásain-
kat 0,2%-ról 0,7%-ra emelte. 

Vagyis nemcsak a piac, hanem 
az Európai Unió várakozásai 
felett teljesített a magyar gaz-
daság. Az adatok azt is mutat-

ják, hogy Magyarország sok 
más európai országnál is job-
ban teljesített, hiszen negyed-
éves összevetésben 4. helyen, 
éves összevetésben 6. helyen 
vagyunk a 28 európai uniós 
ország között.

Közben a fogyasztói áremel-
kedés, az infláció is mélyre 
süllyedt, októberben egy szá-
zalék alatti – 0,9 – volt. A re-
kord alacsony infláció növe-
li a bérek és a nyugdíjak vá-
sárlóerejét. Ez és a pedagógu-
sok és egészségügyi dolgozók 
béremelése is élénkítheti a fo-
gyasztást, amely jó a hazai 
kiskereskedőknek. Nagy kér-
dés, a rezsicsökkentés hatá-
sa, a családi adókedvezmény 
kiterjesztése összességében 
mennyivel járul majd hozzá a 
belső kereslet élénküléséhez, 
és ezen keresztül a gazdasági 
növekedéshez. Persze jó tisz-
tában lenni vele, hogy jövőre 
sem lesz kolbászból a kerítés, 
annyi azonban bizton állítha-
tó, hogy az idei évhez képest 
kicsit könnyebb lesz.

Varga Mihály

Növekvő pályán a gazdaság

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája a 
2013/2014-es tanévben is meghirdeti hagyományos helytör-
téneti pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói 
számára.
A pályázat célja: Karcag és környékének sokoldalú megismeré-

se, a történelmi műveltség elmélyítése, a történelmi kompe-
tenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés.

Pályázni a következő témában lehet egyénileg: RÉGI KAR-
CAGI MUNKAHELYEK.

Módszertani útmutató: A pályázó szülei, nagyszülei, rokonai, 
ismerősei munkahelyének bemutatása, amelyeket az általá-
nos iskolás korosztály már nem ismerhet, hiszen megszűn-
tek, bezártak, átalakultak az idők folyamán.

A pályázat terjedelme: minimum 5 A/4 oldal géppel vagy kéz-
zel írva. A pályázat tartalmazhat képeket, fotókat, illusztrá-
ciókat stb.

A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és minősíti.
A pályázatok elbírálásának szempontjai: 
-  A pályamunka a témáról szól, tartalmában megfelel a kiírás-

nak.
-  Logikusan felépített, jól tagolt, áttekinthető.
-  Tartalmazza a felhasznált irodalmat.
A pályázatok értékelése:
-  A pályázó tanulók minősítő oklevelet kapnak.
-  A legjobb pályázatok írói jutalomban részesülnek.
Eredményhirdetés: 2014. február 11. 14:30 (Karcag, József At-

tila u. 1.)
A pályázatok beadásának határideje: 2014. január 15. (Kar-

cag, József Attila u. 1. - Kovács Miklósné)

Szeretettel várjuk a pályaműveket.

 Szecskó Alfréd Kovács Miklósné
 igazgatóhelyettes történelemtanár

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

Rendezvények az Akácliget Fürdőben

A tárcavezető szerint a 
Nagykunságban mind a mai 
napig megvan a szaktudás, a 
sertéstartás iránti érdeklődés, 
és állnak az állattartó épüle-
tek is, így jó helyre jött ajánla-
tával a cég.

- A háztáji fogalma pozi-
tív jelentést hordoz, olyan idő-
szakra emlékeztet, amikor a 
magyar mezőgazdaság erősebb 
volt a jelenleginél, és sok-sok 
embernek adott megélhetést 
vagy többletjövedelmet - fogal-
mazott Fazekas Sándor, hiszen 
a tervezett együttműködés 

kapcsolódik a tárca másfél éve 
meghirdetett sertésprogramjá-
hoz, amelynek legutóbbi lépése 
az élő sertés és a hasított félser-
tés értékesítésekor az áfa 5 szá-
zalékra való mérséklése volt az 
ágazat „fehérítése” érdekében. 
Mint elhangzott, hazánkban 
húsz éve 60 kilogramm volt az 
egy főre jutó évi sertéshús fo-
gyasztás, ma ez ennek harma-
da. Cél az előzőhöz való köze-
lítés, ehhez növekvő sertésállo-
mányra, és javuló vásárlóerőre 
egyaránt szükség van, s Kar-
cagon és környékén most en-
nek az első lépése elkezdődhet 
- mondta.

Újraéledhet a ház körüli sertéstartás

Pályázati felhívás

Folytatás az 1. oldalról

November 9-én nagy sikert aratott az a zenés éjszakai für-
dőzés, amelyet az Akácliget Fürdőben szerveztek, és ahol a jó 
hangulatról a méltán közkedvelt Matchboys zenekar gondosko-
dott.

Schwarcz Tibor fürdőigazgató elmondta, hogy ez a rendez-
vény már része annak a koncepciónak, amely a megújult komp-
lexumot hivatott népszerűsíteni, vonzóbbá tenni a helyi és a 
környékbeli lakosság körében. Ez az új koncepció – ahogy már 
egy korábbi interjúban is elhangzott – a fürdőgyógyászat, für-
dőkultúra, turisztika, rendezvényszervezés négyesére épül. (A 
fürdőkultúra területén belül például hamarosan wellness részleg, 
szolárium várja a látogatókat.)

Az év hátralevő részében még két nagyobb eseményre ké-
szülnek. December 6-án Mikulás-napi partival várják az óvo-
dásokat, általános iskolásokat, de nem csak a megszokott, 
ilyenkor szokásos külsőségekkel, hanem extra tartalommal 
megtöltve. December végén pedig reményeik szerint egy szil-
veszteri, zenés rendezvényre is sor kerülhet.

KELET VARÁZSA
Hit, hagyomány, kultúra

A Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és 

kedves családját
2013. november 27-én 

16:30 órára
a Déryné Kulturális 

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

II. emeleti klubtermébe

Dr. Bartha Júlia:
Hit, hagyomány, kultúra

Török néprajzi 
tanulmányok

című könyvének 
bemutatójára.

A kötetet vetítettképes 
előadással a szerző mutatja 

be.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

November 18-án a kör elő-
adója Kovács Szilvia, karca-
gi alpolgármester volt, aki a 
Magyarország legszebb kony-
hakertje című program kezde-
ményezője és vezetője. Nagy 
lelkesedéssel beszélt arról 
az élményről, amit a gazdák 
munkája és a kertbejárások je-
lentettek. Célja az volt, hogy 
ne csak fű és örökzöld nőjön 
a kertekben ezen a vidéki tá-
jon, hanem zöldségfélék is. 
Tavaly a karcagiaknak hirdet-
ték meg a programot, az idén 
viszont már országossá vált: 
60 településről több mint 900 
kertgazda jelentkezett. A kü-
lönböző kategóriákban 24 első 
díjjal ismerte el a zsűri szorgos 
munkájukat és azt, hogy fel-
élesztették a kertkultúra hely-
béli hagyományait. A legna-
gyobb dicsérettel szólt a gyö-
nyörűséges kertekről, de ta-
nulságok is vannak: meg kell 
tanulni a balkonon is zöldsé-
get termelni, használni a bio-
módszereket, s érdemes több 
gyereket bevonni a kertészke-
désbe.

A mini-kert kategóriá-
ban országos győztes Ha-
mar Gyuláné Marika és fér-
je régebben inkább gyümöl-
csöt és szőlőt termeltek, most 
már sokféle zöldséget is, pl. 
zöldhagymát, retket, salá-
tát, karalábét, paprikát és fű-
szernövényeket. Esővízzel 
öntöznek figyelembe véve, 
hogy melyik növény mikor és 
mennyi vizet igényel. Meg kell 
tanulni, hogy milyen növény 
mellé mit lehet ültetni, ho-
gyan kell szőlőt metszeni, kí-
sérletezgetni a különböző faj-
tákkal. Szóba került a fény-
védő fólia, a komposztálás, a 
palántázás. Kiemelték, hogy 
mindig van friss zöldség a le-
vesbe, amely egészen más ízű 
tőle. Jó érzés, hogy a kis uno-
kát is érdekli a kert, lesz utód! 
A sok gondoskodást meghá-
lálja a gyönyörű termés.

A normál kertek kategóriá-
jának díjazottjai, Géczi Albert 
és felesége Éva Máramaros 
megyéből települtek át. Be-

számolójukban sokféle öt-
let elhangzott, hiszen előde-
ik mezőgazdászok voltak. Itt 
azonban mindent újra kellett 
kezdeni, pl. két rózsatövet ma-
guk szaporítottak dugványo-
zással, amiből már hetven tő 
lett. Éva gyerekkorától meg-
szokta a kapálást, ásást. Éle-
tük a kert, minden van ben-
ne, többek közt cékla, kapor, 
karalábé, uborka, futóbab, 
szőlőlugas, amilyen Kárpát-
alján volt. A kártevők ellen a 
paprikát csalánlével öntözik, 
a hagyma és a sárgarépa kö-
ré ültetett büdöske féregűző. 
A Közép-Ázsiában látott csö-
ves öntözést alkalmazzák, s a 
szakkönyvekből is többféle fo-
gást kipróbálnak.

A zártkert kategória orszá-
gos nyertese: Gyenge János és 
felesége, Farkas Mária. Nagy 
kertben gazdálkodnak (66 x 
33 m), már húsz éve művelik. 
Szilvafák és huszonnégyféle 
haszonnövény található ben-
ne. A megtermelt sokféle zöld-
séget a családban és a szom-
szédokkal cserélgetik. A szi-
kes talajt szivattyúkkal öntö-
zik, s járdákat alakítottak ki a 
földön, hogy ne kelljen a sár-
ban taposni. A szamócát előbb 
ládákba ültetik, különleges 
paprikafajtákat termelnek, pl. 
tulipán alakút. Az eredmé-
nyesség titka, hogy mindig ott 
kell lenni, s mivel férje már 
nyugdíjas, ez meg is valósul.

A beszélgetésből is érződött, 
hogy sikeres volt a kertprog-
ram, hiszen a szabadban vég-
zett munka hasznos, sok örö-
met jelentő egészséges tevé-
kenység. További tervek sze-
rint szerveznek kiállítást, 
s jövőre a Madárbarát kert 
program kerül meghirdetésre.

November 25-én hétfőn a 
Nyugdíjas Pedagógus Klub a 
Dérynében délután 3 órától a 
150 évvel ezelőtt született De-
bussyről tart megemlékezést 
Koppány Mária és Plósz Csilla 
zeneművészek közreműködé-
sével, amelyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

V. Gy.

– Ez az elmúlt egy év na-
gyon sikeresnek mondható, 
hiszen elsőként került meg-
hirdetésre a „Magyarország 
legszebb konyhakertje” prog-
ram és várakozáson felüli 
volt az érdeklődés. Hatvan-
hat település küldött vissza 
szándéknyilatkozatot és ezek 
közül hatvannal együttmű-
ködési megállapodást is kö-
töttünk. Összesen 939 neve-
zéssel zajlott le mindenhol a 
verseny, majd ezt követően a 
helyi eredményeknek meg-
felelően harmincöt település 
hatvankilenc kertet nevezett 
országos megmérettetésre. 
Huszonnégy kerttulajdonos-
nak, kertművelőnek tudtunk 
országos díjat kiosztani. Én 
úgy gondolom, hogy az első 
országos versenyt tekintve ez 
nagyon szép eredmény.

- Amellett, hogy egy ver-
senyről van szó, azért ha jól 
tudom sokkal többet foglal 
magába. Jövőre is meg fogják 
rendezni...

– Így van, ez azon túl, 
hogy verseny, nagyon sok 
hozadékkal rendelkező prog-
ram, hiszen a zsűrizés folya-

mán nagyon sok informáci-
óhoz jutunk a kertgazdákról, 
pontosabban a módszereik-
ről, alkalmazott technológi-
áikról. Ezáltal még feleleve-
nítésre is kerülhetnek a ré-
gi, elfeledett – vagy szeren-
csére épp el nem felejtett 
– kertművelési praktikák. 
Tájhonos növényfajtákat tu-
dunk felkutatni és egyálta-
lán a kertművelés módjáról 
kapunk információkat. Meg-
tudjuk, hogy és mivel öntöz-
nek, hányan használnak nö-
vényvédő szereket, perme-
tezési naplót vezetnek-e, 
szabályos-e az a napló, kom-
posztálnak, vagy sem, stb. 
Hosszasan sorolhatnám azo-
kat a paramétereket, amiket 
feldolgozható adatként, in-
formációként kapunk vissza 
a koordinátoroktól, vagy épp 
maguktól a kertgazdáktól.

Pontosan azért – amit az 
előbb is említettem már – 
mert nagy az érdeklődés és 
a gazdáknak is egyfajta elis-
merés, a 2014-es évre is meg-
hirdetésre kerül a program. 
Legfőbb célja, hogy minél 
többen műveljenek kertet, 
minél többen hasznosítsák 
az udvarukat saját megélhe-

tésükre, egészséges élelmi-
szerek előállítására.

– Kötődtek-e szorosabb 
kapcsolatok más települé-
sekkel, akár önkormányzati, 
akár más szinten? Mondhat-
juk azt, hogy a mostani kon-
ferencia az értékelés mellett 
egyfajta új ötleteket adó ese-
mény, amely esetleg – ha le-
het így fogalmazni – a szak-
mai alapokat erősíti?

– Túl azon, hogy ez a 
program adatokat szolgál-
tat, nagyon sok más felada-
tot is ró ránk. Ezek egyike, 
hogy a nagyvárosokba is el-
vigyük ezt a programot. Bu-
dapestről is volt már érdek-
lődés, de konkrét csatlakozás 
még nem történt. Reméljük 
ez változni fog!

Az imént láttam, hogy kar-
cagi és kiskunhalasi kertgaz-
dák beszélgettek. Ez a prog-
ram és a konferencia ponto-
san arra jó, hogy megismer-
jék egymást, élményeket, 
tapasztalatokat, ismereteket 
cseréljenek. Úgy gondolom, 
hogy ezekből később egy ko-
molyabb kapcsolattartás is 
kialakulhat.

-dh-

A Kováts Mihály Tagisko-
la tizenharmadik alkalom-
mal rendezte meg városi szin-
tű matematika versenyét 5-8. 
osztályos gyerekek részére, 
mellyel a 2003-ban elhunyt ta-
nárunk: Molnár Anna emlé-
kének szeretnénk tisztelegni. 

Molnár Anna 1954-től 
1987-ig volt iskolánk matema-
tika-fizika szakos tanára. Az 
Ő életét az akkor még Kálvin 
9-nek nevezett iskola jelentet-
te. Nemzedékeket nevelt e két 
tantárgy szeretetére; számos 
tanítványa az ő példája nyo-
mán választotta a pedagógus 
pályát. Mindig fontosnak tar-
totta a tehetségek felkarolását, 
messzemenő türelemmel és 
kitartással foglalkozott tanít-
ványaival.

Annuska néni 2007-ben lett 
volna 75 éves. Az évforduló-
hoz csatlakozva a családtagok 
összefogtak, és úgy döntöttek, 
hogy anyagilag támogatják 
versenyünket. A felajánlásból 
lehetőségünk nyílott egy ván-
dorserleg vásárlására is. Ezt a 
serleget a legeredményesebb 
iskola kapja meg, melyet a há-
rom legeredményesebb ver-
senyzőjük helyezési számából 
állapítunk meg. Az iskola egy 
évig, a következő versenyig 
birtokolja a serleget. 

Eredmények: 5. osztály: 1. 
Józsa Szabolcs (Györffy, felkt.: 

Andor Lászlóné), 2. Szente-
si Tibor (Református, felkt.: 
Nagy Péter), 3. Sánta Lász-
ló (Györffy, felkt.: Szabó And-
rea). 6. osztály: 1. Kiss Anna 
(Kováts, felkt.: Antalócziné 
Balog Ágnes), 1. Cson-
tos György (Református, 
felkt.: Tóthné Szucsáki Haj-
nal), 3. Darók Illés (Kováts, 
felkt.: Antalócziné Balog Ág-
nes). 7. osztály: 1. Vinis Má-
té (Református, felkt.: Tóthné 
Szucsáki Hajnal, 2. Varga Ró-
bert Zoltán (Kováts, felkt.: 
Antalócziné Balog Ágnes), 
3. Horváth István (Szent Pál, 
felkt.: Túri Andrea). 8. osz-
tály: 1. Nagy Zsuzsanna (Re-
formátus, felkt.: Tóthné 
Szucsáki Hajnal), 2. Varga 
Nóra (Kováts, felkt.: Vassné 

Szűcs Edit), 3. Vass Már-
ton (Györffy, felkt.: Andor 
Lászlóné9.

A serleget a Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola kap-
ta meg.

Gratulálunk a versenyzők-
nek és a felkészítő nevelők-
nek a szép eredményekhez! 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
támogatásukkal lehetővé tet-
ték, hogy ez a verseny létre jö-
hessen: Jó tanuló, jó sportoló 
alapítvány, Kováts Tehetség-
pont, Lévai Kálmán, Kováts 
Mihály Tagiskola igazgatósá-
ga és nevelőtestülete. További 
jó munkát kívánunk! 

Antalócziné Balog Ágnes
versenyszervező

Karcagi Ízek tájékoztatja kedves vásárlóit, 
hogy termékeit megvásárolhatják 

a Bioboltban a BHG soron, a Kerek Cipó Kft. 
boltjaiban: Attila u. 41.; Kórház u. 8.; Kungát u. 8. sz. 

alatt, valamint a Ciklámen Bt. boltjaiban: Berekfürdő, 
Berek tér 6. valamint Karcagon 

a Vásárcsarnokban.
A viszonteladóknál ugyan 

abban az árban kapják meg 
termékeinket, mint nálunk!

Molnár Anna matematika emlékverseny

Folytatás az 1. oldalról

„Magyarország legszebb konyhakertje”
A legszebb konyhakertek 

művelői
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2013 őszi szünetében  Londonban jártak a Györffysek 
- 22 gyerek és Posztósné Gyarmati Éva, Birizló Csaba és 
Vass György tanárok vezetésével. A kiránduláson London, 

Cantenbury, illetve Hampton Court mellett Brüsszelt is meglá-
togatták. A felejthetetlen történelmi  nevezetességek megtekin-
tésén túl közvetlenül megtapasztalhattuk, hogy hogyan ünnep-
lik az angolok a Halloween-t, elvegyülhettünk az Oxford Street 
forgatagában, s integethettünk az angol királynőnek. Azt hi-
szem sokáig fogunk emlékezni erre a kirándulásra, de a komp-
pal való átkelés is beszédtéma lesz egy ideig.

A kép a Tower Bridge előtt készült.

2013. november 4-én 
Zilahról, a Wesselényi Re-
formátus Kollégiumból érke-
zett húsz diák két tanár kí-
séretében a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépis-
kolába. Ez a program a „HA-
TÁRTALANUL” pályázat ke-
retében valósult meg, melyre 
iskolánk Türke Beáta tanárnő 
vezetésével pályázott és nyert 
meg. 

Nagy szeretettel fogadtuk a 
diákcsoportot, s szerintem ők 
is jó szívvel jöttek hozzánk. 
Mivel a két oktatási intézmény 
között testvériskolai kapcsolat 
működik néhány éve, isme-
rős arcokkal is találkoztunk. 
Szállásuk az Akácliget Fürdő 
kempingjében volt, délutáni és 
esti programjaink is itt zajlot-
tak. A délelőtti foglalkozások 
helyszíne általában iskolánk 
épülete, ahol nagyon sok ér-
dekes programban dolgozhat-
tunk együtt. A közös munka 
célja nyelvünk és országunk 
történelmének, kultúrájának 
megismerése, iskolánk törté-
netének tanulmányozása és a 
határainkon túl élő magyar 
diáktársainkkal való kapcso-
lat építése. Egy projektmun-
kán dolgoztunk együtt a zila-
hi diákokkal, melyhez a szük-
séges előkészítő órákon is 
részt vettünk.

A program keretében meg-
látogattuk a Nagykun Láto-
gató Központot, ahol őseink 
életmódjából kaphattunk íze-
lítőt. Ellátogattunk még az 
1858-ban épített holland tí-
pusú szélmalmunkhoz is. Na-
gyon szakszerű és izgalmas 

idegenvezetést kaptunk, mi, 
karcagiak is érdekes informá-
ciókat hallhattunk a hagyo-
mányos gabona feldolgozás-
ról. A harmadik napon Deb-
recenbe utaztunk kísérőtaná-
rainkkal. Itt körbe sétáltuk a 
Debreceni Nagytemplomot, 
melynek monumentalitása le-
nyűgöző volt. Sajnos, a felújí-
tási munkálatok miatt a temp-
lomba nem mehettünk be. 
Mindannyiunk számára nagy 
élmény volt a Debreceni Re-
formátus Kollégiumban tett 
látogatás, megtekintettük a 
könyvtárat és az iskolamúzeu-
mot is. Az egykori diákok éle-
tének és tanulmányainak kö-
rülményei nagyon érdeke-
sek és furcsák is voltak mai 
szemmel nézve, hiszen tudjuk, 
hogy a mi gimnáziumunk el-
ső tanárai is innen érkeztek a 
XVII-XVIII. században. Nem 
feledkeztünk el a kegyeletről 
és a megemlékezésről sem. A 
feladataink között szerepelt 
egykori tanáraink sírjának 
gondozása is. Délutáni és esti 
programjaink is változatosak 

voltak, pl. Major János tanár 
úr által vezetett táncház vagy 
az esti fürdőzés, de az egyik 
este diszkót is szerveztünk. 
A sok közös program lehető-
séget biztosított számunkra, 
hogy ne csak a projektmunka 
során szerezzünk közös élmé-
nyeket, hanem megismerjük 
és elfogadjuk egymás kultúrá-
ját és személyiségét is. 

Társaim véleményét ismer-
ve kijelenthetem, hogy na-
gyon jól éreztük magunkat az 
együtt töltött négy nap alatt, 
ezért a zilahi barátainknak és 
nekünk is nehezünkre esett az 
elválás.  Én nagyon várom már 
a következő találkozást, mely-
re tavasszal kerül sor. Ápri-
lisban mi utazunk ki Erdély-
be Türke Beáta és Domjánné 
Nagy Tünde tanárnők vezeté-
sével. A „HATÁRTALANUL” 
program jelmondata mind-
annyiunk számára példaérté-
kűvé vált: „a református múl-
tat ápolva építjük a közös jö-
vőt”.

Lippai Anna
10.C

A Karcagi Általános Iskola 
Kováts Mihály Tagiskolájában 
az őszi szünet előtti utolsó pén-
teken megrendeztük az isko-
lánk 1. Kukoricafesztiválját. A 
programokat az alsós és felsős 
diákönkormányzat szervezte, 
melyen bárki részt vehetett. 

Már hetekkel előtte elkez-
dődött a munka, hiszen renge-
teg anyagot, eszközt kellett be-
szereznünk, összegyűjtenünk. 
Előzetesen pályázatokat is ír-
tunk ki: kukorica felhaszná-
lásával készült ételek, őszi fo-
tó, őszi kép, és termések fel-
használásával készíthető dísz-
tárgyak készítésével lehetett 
nevezni. A pályamunkákból 
(az ételek kivételével) kiállí-
tást rendeztünk az iskola aulá-
jában. 

A fesztivált Kiss-Pálné 
Czinege Anikó tanító néni - 
az alsós DÖK-öt segítő peda-
gógus - és az iskola énekkara 

nyitotta meg. Ezután kezdőd-
hetett a forgatag! Volt itt közös 
körjáték és táncház a kicsikkel, 
melyeket Sántháné Julika né-
ni és Vassné Edit néni irányí-
tott. Lehetett csuhébabát készí-
teni Nyíriné Kati néni segítsé-
gével. A beérkezett pályamun-
kákat és a felajánlott sült tököt, 
pattogatott kukoricát, gyümöl-
csöket meg is lehetett kóstolni. 
Játékos sorverseny zárta a dél-
utánt, melyet Csontosné Sziszi 
néni vezetett. Itt 3-8. osztályig 
minden osztály részvételével 
vegyes csapatok mérték össze 
ügyességüket.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden szülőnek, pe-
dagógusnak, tanulónak és a 
Kováts-os Gyermekekért Köz-
hasznú Egyesületnek a feszti-
vál sikeres megrendezéséhez 
nyújtott segítségét!

a Kovátsos DÖK tagjai

HatártalanulLondonban jártak a Györffysek

Hagyományteremtő 
„Kukoricafesztivál” a KÁI Kováts 

Mihály Tagiskolájában
Meghívó

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

Emlékezünk Erkel Fe-
renc magyar, és Claude De-
bussy francia zeneszerzőre.

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

A belépés díjtalan!
Mátyusné Kiss-Pál Róza

klubvezető

EU Élelmiszersegély program
Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, hogy 2013. november 
25. - december 6. között adományosztásra (tartós élelmiszer: liszt, szá-
raztészta, instant tészta étel, háztartási keksz, vitaminkészítmény) kerül 
sor rászoruló személyek részére a készlet erejéig.
Az osztás helyszínei, időpontja:
2013. november 25-27. Szélmalmi Fogadóház: Északi, Gyep, Napsu-

gár, Szélmalom, Pacsirta, Cserepes, Daru, Hideg, Vágóhíd, 
2013. november 28.-december 6. Tiszta u. 6. (Nagycsaládosok 

Egyesület klubja) Pálya, Albert, Jónás Béla, Bihari, Bíró, Tiszta, Hala-
dás, Rigó Jancsi, Bura Sándor, Magyar Imre, Vajda, Tó, Nyár, Bátori, Déli, 
utcákon lakók vehetik át az adományt.

2013. november 25.-december 6. a város többi részén lakók a Kos-
suth tér 14. a volt Varró I. Szakiskola Tanműhelye (bejárat a 
Nimród Bioszálloda hátsó bejárata mögött) vehetik át az adományt. 
Hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00; 13.00-16.00, pénteken 8.00 – 12.00

Rászoruló személyek:
- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében 

élők (gyermekek is)
- kisnyugdíjasok
Az alábbi táblázat segítséget nyújt az egyes háztartások rászorultsági ka-
tegóriába tartozásának megállapításához.
Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban (KSH adatai)

Háztartástípus Háztartásonként számított havi 
érték, Ft összesen

Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt   78.736.-
1 felnőtt 1 gyermekkel 129.914.-
1 felnőtt 2 gyermekkel 169.282.-

2 felnőtt 137.788.-
2 felnőtt 1 gyermekkel 188.966.-
2 felnőtt 2 gyermekkel 228.334.-
2 felnőtt 3 gyermekkel 259.829.-
2 felnőtt 4 gyermekkel 291.323.-

3 felnőtt 196.840.-
3 felnőtt 1 gyermekkel 248.018.-
3 felnőtt 2 gyermekkel 287.386.-
3 felnőtt 3 gyermekkel 318.881.-
3 felnőtt 4 gyermekkel 350.375.-

Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy   70.862.-
2 személy 122.041.-
3 személy 173.219.-

Kérjük, hozza magával a rászorultságot igazoló dokumentumot (példá-
ul: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendszeres szociális segély, 
bérpótló juttatás esetén a határozatot, egyéb esetben a jövedelmet iga-
zoló banki folyószámla-kivonatot vagy szelvényt, nyugdíj esetén az utolsó 
havi nyugdíjszelvényt) és a rászoruló lakcímkártyáját.

Az EU Élelmiszersegély program keretében szétosztásra kerülő élel-
miszer a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal közreműködésével kerül szétosztásra.
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Kosarasaink az elmúlt héten, 
hét közben Szolnokon a Hon-
véd, majd a „kosaras szomba-
ton” hazai pályán a MÁV SE 
helyére beugró Kisújszállási SE 
ellen léptek pályára. Mindkét 
mérkőzésen a várakozásoknak 
megfelelően győztek a fiúk, így 
a dobogó legfelső fokáról vár-
ják a következő fordulót.

Szolnoki Honvéd - Karcagi 
SE 56:77 (12:24, 13:16, 13:23, 
18:14)

Karcagi SE: Erdei J. (16p.), 
Kovács I. (15p.), Tóth I. (10p.), 
Vincze M. (13p.), Pásztor Gy. 
(9p.)

Cserék: Simon L. (7p.), Se-
bők Z. (2p.), Kohári I. (5/3p.)

Karcagi SE - Kisújszállá-
si SE 97:49 (28:7, 20:6, 23:15, 
26:21)

Karcagi SE: Erdei J. (12/3p.), 
Simon L. (12/6p.), Kovács I. 
(28/9p.), Pásztor Gy. (5/3p.), 
Vincze M. (6p.)

Cserék: Szepesi B. (4p.), Se-
bők Z. (8p.), Kiss J., Kohári I. 

(10/6p.), Tóth I. 8(p.), Hajdú G. 
(4p.)

Fodor Csaba edző: A mér-
kőzések nagyjából hasonló 
forgatókönyv alapján zajlot-
tak. Sajnos nem tudtam csapa-
tommal elutazni az idegenbeli 
mérkőzésre műtét utáni lába-
dozásom miatt. A játékosaim 
véleménye, s a jegyzőkönyv 
tanúbizonysága alapján sport-
szerű mérkőzésen, már az első 
negyedben megszerzett előny 
birtokában mindenki pályá-
ra léphetett, s magáénak tud-
hatta a győzelmet. Különösen 
Erdei Józsi és Kovács Isu volt 
elemében, s termelték a kosa-
rakat, de a névnapját a pályán 
ünneplő Tóth Imó is remekelt. 
Szép volt fiúk!

A hazai meccsen bátran 
játszhatott mindenki. Véde-
kezésben gyakorlatilag ”le-
húztuk a rolót”. Támadása-
inkat a szép számmal össze-
gyűlő nézősereg tapssal ju-
talmazta. Örvendetes, hogy 

a két „kosárgyáros” mellett a 
két „új igazolás”, Sebők Zoli és 
Kohári Pisti is remekül bekap-
csolódik a játékba, annak elle-
nére, hogy még most érkeztek 
a csapatba.

A visszatérések kapcsán jó 
hír, hogy munkahelyi elfog-
laltsága miatt hiányzó Fábi-
án Pepe, valamint a sérülésé-
ből felépülő Kovács Máté is 
erősíteni fogja csapatunkat. 
Így még reálisabb cél lehet a 
bajnoki cím! Sajnálatos vi-
szont Szepesi Balázs kézilabda 
meccsen történő sérülése. Mi-
előbbi gyógyulást neki! Gra-
tulálok kosarasaimnak!

A folytatásban, november 
16-án 17:00 órától Kisújszál-
láson, november 30-án 16:00 
órától hazai pályán a Török-
szentmiklósi KK ellen lép pá-
lyára csapatunk. Hajrá Kar-
cag!

Érdekességek, tabellák a 
jnsz-basketball.hu, vagy a 
karcagsport.hu oldalakon!

KOSÁRLABDA

Megyei Felnőtt Bajnokság

A „kosárszombat” keretén 
belül, a Felnőtt Megyei Baj-
nokság fordulója előtt zaj-
lott le a Sportcsarnokban az 
U-12-es Bajnokság 2. forduló-
ja. Oroszlánjaink az első for-
dulóban a „B” csoportban ját-
szott, de két vereséggel lecsú-
szott a „C” csoportba. Az elő-
ző fordulóban leány csapatok, 
most viszont fiú csapatok el-
len játszhattak „vegyes” ösz-
szeállítású /fiú-leány/ kosara-
saink. Vendégeink a Szente-
si KK és a Hódmezővásárhelyi 
Bikák voltak.

Karcagi SE Oroszlánok - 
Szentesi KK 36:36 (10:15, 5:5, 
0:1, 9:7, 12:8)

Karcagi SE:Méhes M. 
(6p.), Tóth A. (3p.), Szabó G., 
Ferenczi M. (9p.), Szabó Sz.

Cserék: Ekine Fyne L. (1p.), 
Ferenczi J., Kovács P. (1p.), Ba-
logh J. (10p.), Kósa Cs., Pata-
ki M. (2p.), Vajó G., Erdei K. 
(4p.)

Vásárhelyi Bikák - Karca-

gi SE 42:34 (14:11, 10:9, 5:3, 
4:7, 9:4)

Karcagi SE: Erdei K., Sain 
K. (3p.), Kovács P. (6p.), Ba-
logh J. (8p.), Hodos I. (2p.)

Cserék: Ferenczi J. (2p.), 
Kósa Cs. (2p.), Pataki M. (5p.), 
Ökrös T. (3p.), Ferencz-Reiff 
D., Vajó G., Ferenczi M. (2p.), 
Méhes M. (1p.)

Szentesi KK - Vásárhelyi 
Bikák 43:47 (14:13, 7:9, 5:5, 
14:11, 6:8)

Fodor Csaba: ”Sajnos” jó 
házigazdák voltunk mind-
két csapat ellen. Pici hiányzott 
ahhoz, hogy két győzelmet ér-
jünk el. Kicsivel több koncent-
ráció a félidőben dobott bün-
tetők során, s ha a biztos zic-
cereket is kisebb hibaszáza-
lékkal bedobják a gyerekek. 
Ennyi hiányzott.

Minkét mérkőzés hason-
ló forgatókönyv szerint zaj-
lott. Váltott vezetés mellett, 
szoros végjátékban, küzdelem 
a végletekig. Az első meccsen 

az utolsó percben háromszor 
is biztosíthatták volna a győ-
zelmet a Szentes ellenében. A 
második meccsen a negyedik 
negyedben kellett volna maga-
biztosabban bedobni a helyze-
teket a vásárhelyiek kosarába. 
Minden pályára lépő becsüle-
tesen kihajtotta magát. Jó volt 
látni, hogy a több edzés lehe-
tőséggel a hátuk mögött játszó 
vendégek ellen milyen szépen 
partiban voltak a gyerekek, s 
egyre taktikusabban az edzé-
seken tanultakat is tudták al-
kalmazni a játék során. A két 
vendég csatáját, hasonlóan 
szoros csatában a Bikák nyer-
ték. Ők a „B” csoportban foly-
tatják a harmadik fordulóban, 
a szentesiek maradnak a „C” 
csoportban, míg a mi „orosz-
lánjaink” a „D” csoportban. 
Reméljük, győzelmek követ-
keznek, s visszatérünk a „C”-
be!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Országos Gyerek Kupa U-12

A mozgás, a testnevelés, a 
sportolás nemcsak a testi fej-
lődésre van hatással, hanem 
a szellemi teljesítőképességet, 
a szocializációt és a magatar-
tást is pozitívan befolyásolja. A 
gyermekek szellemi teljesítmé-
nye tehát összefügg a fizikai ál-
lapotukkal. Iskolánk emiatt is 
rendkívül fontosnak tartja a 
testnevelést, a sportot, a verse-
nyeztetést. 

A tanulók testnevelés órá-
kon kívül délutáni sportkör-, tö-
megsport foglalkozásokon, ön-
védelmi órán, gyógytestnevelés 
órán, városi sportkörökben 
vesznek részt. Megismerkedhet-
nek különböző sportágakkal, pl. 
floorball, asztalitenisz, tollas-
labda, aerobik, atlétika, stb. A 
tornaszobában leány és fiú tor-
naedzéseken vehetnek részt a 
sportág iránt érdeklődők. Diák-
jaink röplabda, kosárlabda, lab-
darúgás, és kézilabda csapatjá-
tékok edzéseit látogathatják. Le-
hetőség van házibajnokságokra, 
iskolák közötti versenyekre, di-
ákolimpiai versenyekre.

Az iskolai sport tevékenység 

egyik fontos feladata, hogy sa-
játos eszközeivel hozzájáruljon 
a tanulók egészséges életmódra 
való neveléséhez. Az ülve töltött 
órák egyre növekvő száma mi-
att (iskolapad, videó, számító-
gép, stb.) a szervezet nem kap-
ja meg a szükséges ingereket, és 
ezért nem fejlődik a kívánt mér-
tékben a váz- és az izomrend-
szer, továbbá a szív, a keringé-
si és a légzési rendszer. Bátran 
mondhatjuk, hogy iskolánkban 
maximálisan eleget tesznek az 
ez irányú elvárásoknak. A tár-
gyi feltételek jók. A betonos, fü-
ves sportpályák mellett a tor-
naterem, tornaszoba biztosít-
ja, hogy több osztály testneve-
lés órája egy időben folyjon. A 
foglalkozásokat olyan szakem-
berek tartják, akik a sportáguk 
oktatását magas szinten végzik, 
ismerik a különböző korú gyer-
mekek életkori sajátosságait. Öt 
sportág kiemelt oktatása folyik 
intézményünkben: labdarúgás, 
önvédelem, kézilabda, kosárlab-
da, röplabda. 

Kun Mariann
testnevelő

Október 26-án a Városi 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a nemzetközi versenyt. 
Gyarmati Imre, a karcagi SE ka-
rate szakosztály vezető edző-
je elmondta, hogy 40 egyesület 
300 versenyzővel képviseltették 
magukat. A korábbi ígéretek-
től eltérően a környező orszá-
gokból végül csak Szlovákia ka-
ratésai léptek a tatamira. A ren-
dezvény az országban jelen pil-
lanatban a legtöbb versenyzőt 
mozgatta meg. A verseny lebo-
nyolítása zökkenőmentesen zaj-
lott. A karcagi szakosztály hét 
versenyzővel vett részt. Mind-
annyian érmet szereztek ebben 
az erős mezőnyben.

Karcagi eredmények: Felnőtt 
női 60 kg-os kategória: I. Raczkó 
Viktória, junior női nehézsúly: 

I. Sánta Vanda, junior női ne-
hézsúly: II. Kemény Anett, if-
júsági fiú könnyűsúly: II. Szűcs 
Roland, felnőtti női kata (for-
magyakorlat): III. ifj. Gyarma-
ti Ildikó, felnőtt férfi 70 kg: III. 
Pallagi László, serdülői női kö-
zépsúly: III. Szabó Klaudia.

A verseny díszvendégei vol-
tak: Borza József 6 danos mes-
ter, a szervezet elnöke, Fur-
kó Kálmán 7 danos mester, 
shinkyukushin szervezet veze-
tője, Molnár Pál önkormányza-
ti képviselő, aki a versenyt hiva-
talosan is megnyitotta.

A karcagi karatésok legköze-
lebb november 16-án Budapes-
ten, a magyar utánpótlás baj-
nokság keretében lépnek majd 
tatamira.

B. I.

XIII. Nagykun kyokushin karate 
nemzetközi verseny

November 16-án rendezték 
meg Budapesten a Magyar Ka-
rate Szövetség hivatalos után-
pótlás magyar bajnokságát. 
Gyarmati Imre, a karate szak-
osztály vezető edzője elmondta, 
hogy 46 egyesület közel 300 ver-
senyzője lépett tatamira. A kar-
cagi színeket 4 versenyzőnk kép-
viselte, közülük hárman érmet 
szereztek.

Kemény Anett junior női +65 
kg-os súlycsoportban II. helye-
zést ért el. Úgyszintén junior női 
+65 kg-os súlycsoportban Sánta 
Vanda III. helyezést ért el. Ser-
dülő középsúlyban Szabó Klau-
dia szintén III. helyezést ért el.

Kevés pihenő vár a lányok-

ra, készülnek a december 12-
én megrendezésre kerülő buda-
pesti Mikulás kupára. A követ-
kező felnőtt versenyt december 
1-jén, szintén Budapesten rende-
zik meg, amely magyar bajnok-
ság lesz, amelyre szakosztályunk 
is ki tud állítani egy csapatot. A 
versenyt közvetíti a Sport1 TV 
is. Gyarmati Imrét meghívták 
a bírói testületbe, ifj. Gyarma-
ti Imrét felkérték egy Superfith 
mérkőzésre – egy thai-boxos 
versenyzővel fog megküzdeni.

A karcagi csapat tagjai: Nagy 
István, Gyarmati István, Pallagi 
László – a női versenyzők: 
Raczkó Viktória és Sánta Vanda.

B. I.

Utánpótlás magyar bajnokság

Sportélet a Szentannaiban

November 16-án Püspök-
ladányban Nemzetközi Meg-
hívásos Szabadfogású kate-
góriában rendezték meg a Bi-
hari Lajos Emlékversenyt. A 
176 induló között neveztek 
román, ukrán és szlovák ver-
senyzők is.

Karcagi eredmények: 
Gyermek kategória: III. Ros-

tás Lajos. Diák II. korcsoport: 
II. Balajti Gábor, III. Balogh 
Alex, II. Kis János, II. T. Sza-
bó Kristóf, I. Domokos Sára. 
Diák I. korcsoport: II. Kovács 
Péter. Serdülő korcsoport: V. 
Rostás Kornél.

Felkészítő: ifj. Kurucz Ist-
ván.

A karcagi Birkózó Szak-

osztály értesíti a birkózás 
iránt érdeklődőket, hogy a 
Papp Béla úti „Kurucz Ist-
ván” birkózó teremben már 5 
éves kortól várja a sportolni 
vágyó fiatalokat. Edzési na-
pok: hétfő, szerda és péntek 
16:30 – 18 óráig.

B. I.

Birkózás
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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.
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 és környékén kere-
sek eladó szántóföldet. Tel.: 
06/30-450-5723.
Karcagon Kossuth téri 2 szo-
bás, 56 m²-es, III. emeleti la-
kás tehermentesen, sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
Komfort nélküli ház vállalko-
zásra alkalmas nagy portával 
eladó. Tel.: 06/20-282-8697.
Karcagon, a Kórház úti lakó-
telepen 51 m²-es, II. emeleti, 
felújított lakás reális áron el-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.

E l a d ó  a  K i s v é n k e r t 
Cseresznyés utcában 1485 
m²-es gyümölcsös, szőlőskert 
faházzal, vízzel, villannyal, tel-
jes gépesített felszereléssel 
és berendezéssel. Tel.: 06/30-
822-0899.
Karcagon 2 szobás családi 
ház eladó. Csempekályha és 
gáz van benne. Tel.: 06/30-
504-2374 (16 óra)
Sürgősen eladó csendes kör-
nyezetben 2,5 szobás, 85 m²-
es, jó állapotú családi ház. 
Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon két család részé-
re alkalmas, egy telken lévő 
két teljesen különálló épület 
nagy alsóépülettel, garázzsal 
eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
Városközponthoz közeli ke-
retes családi ház kedvezmé-
nyes áron eladó lakható al-
sóépülettel, fúrott kúttal, be-
tonozott udvarral, szocpolra 
előkészítve. Tel.: 06/70-426-
4840.
Kertes ház komfort nélkül, 
áron alul eladó. Tel.: 06/30-
530-3834.

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

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.
Vágóbirka eladó. Tel.: 06/20-
489-9339.
1 MT bika borjú, 1 limuzin 
üsző borjú eladó. Tel.: 06/30-
629-5794 (19 óra után).

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

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. 
sgt. 1-5. udvarán, a garázssor 
középe táján. Tel.: 5959/313-
167.

Társkereső
50 éves nőtlen fér f i  ba-
rátnőt keres korhatár nél-
kül. Molettek előnyben. Tel.: 
06/30-908-7182.

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 
(délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) 
eladó. Tel.: 06/59-311-477.
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.
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
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.
Tiszapüspökiben, közel a 
Tiszához nyaraló állag meg-
őrzését cserébe hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 06/30-213-3113.
Autós biztonsági gyermek-
ülés, valamint kerékpárra sze-
relhető gyermekülés eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
A karcagi 0383/50 hrsz. 94.18 
AK Cserháti úton és a kar-
cagi 0362/15 hrsz. 96.88 AK 
Kisdülő úton eladó. U.itt 300 
l szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-
629-5794 (19 óra után).
50 l-es diófa hordó eladó. Tel.: 
06/30-475-9754.
100 liter szilvacefre eladó. 
Tel.: 06/30-421-1071.
Szoba-, konyhabútor, üveg-
asztal, dohányzó asztal, fo-
telok, székek, gyerek heve-
rő, szekrény, klíma, új füg-
gönykarnis,  mikro, kávé-
főző, vízforraló, csillárok, 
éjjeli lámpák, talpas mosdó-
kagyló, új csaptelep, mecha-
nikus és villanyírógépek, te-
lefon, fax, üzenetrögzítő, sző-
nyegek, P4-es számítógép + 
nyomtató + szkenner, szgk. 
Alkatrészek, 3 db 165x14-
es, 4 évszakos gumik, ablak-
szárnyak cserélhetők: hízó-
ra, szárnyasra, kerti kisgépre, 
szgk-ra, értelmes dolgokra. 
Tel.: 06/20-318-0875.
Eladó 4 db 155/70/13-as hasz-
nált téli gumi (2.000 Ft/db), 3 
q kukorica, 3 q búza. Érd.: Kg., 
Vasút u. 54. Tel.: 59/313-878.
Megvásárlásra keresnék 2 la-
pos gázrezsót. Tel.: 06/30-
480-4994.
Eladó gáztűzhely gázpalack-
kal, régi sezlon, Singer típu-
sú varrógép. Tel.: 06/30-475-
9754.

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.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére 
hajvágást, dauerolást, hajfes-
tést vállalok! (Több mint 30 
éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Nincs türelme? Vagy nincs rá 
ideje? Hozott alapanyagból 
megsütöm kedvenc sütemé-
nyét. Névnap, születésnap, 
karácsony, szilveszter vagy 
bármilyen alkalomra. Hívjon 
bátran! Tel.: 06/70-410-8289.
Elvállalom néhány nagyon 
gyengén olvasó 2-3-4. osztá-
lyos gyermek korrepetálását. 
Tel.: 06/30-424-8505.
Szociális végzettséggel idő-
sek gondozását vállalom. 
Rendszerességgel vagy al-
kalmanként. Tel.: 06/30-321-
5029.
Friss nyugdíjas zongoratanár-
nő vállalja gyerekek, akár kez-
dők zongora oktatását, kor-
repetálását. Tel.: 06/20-969-
8556.
Matematikából és kémiá-
ból általános iskolások részé-
re korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-647-7488.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 23-24. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
November 30.-1. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
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2013. november 22. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások hangverse-

nye
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Major János
 Téma: Biljana Gála 
 Karcagi Hírek
 - Szakmai hívogató a Ká-

dasban
 - Ovigála riportok
 - Sertéshús ÁFA csökkentés
 Háttér 
 Vendég: Márkus Ica
 Téma: elismerésben része-

sült
20.30  Testületi ülés

2013.november 26. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.40  Karcag Sport
 Karcag SE – Túrkevei VSE 

U-17 megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés

2013. november 27. szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcag Sport
 Karcag SE – Túrkevei VSE 

U-17 megyei I. osztályú baj-
noki labdarúgó mérkőzés

19.30  Karcagi hírek
20.00  Hercules (12) – amerikai 

film

2013. november 28. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ovigála I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Karcagi Hírek
 Háttér 
20.10  Közéleti Bál 2013.
20.40 Konyhakert Konferencia 

2013.

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
Házasságkötés

2013. november 16.
Laczi Tünde és Oláh Pál

Születés

Nagy Dóra – Tóth Gábor
Kg., Szamos u. 8.  Viktória
Baga Erika – Horváth Dáni-
el
Kg., Agyag u. 3.  Dávid
Gál Márta Ilona – Kis Adri-
án
Kg., József A. u. 17.  Adrián

Halálozás

Mészár László
 Kg., Kórház u. 10. (1937.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:  

2013. november 25. 

(hétfő) 

12 óra

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

November 30. szombat
 8 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 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
Jászárokszállás – Karcag 

0:0 (0:0)
Jászárokszállás, 100 néző. 

Jv.: Mozsár G. Segítői: Halgat 
J., Fekete J.

Karcag: Moga, Kovács 
L. (Kupai), Orosz, Kovács 
Cs., Szentannati, Szivós G., 
Bukovzski, Szivós Gy., Nagy 
R., Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A tizenegyedik percben Er-

dei 25 m-es lövését Papp má-
sodszorra megfogta. A har-
mincegyedik percben Hájas 
elhúzott a jobboldalon, lövé-
sét Moga a rövid sarok előtt 
még megfogta. A hatvana-
dik percben Kalóz lövését véd-
te Moga. A hetvenedik perc-
ben Bukovszki becselezte ma-
gát a 16-oson belülre, ahol Ör-
dög szabálytalanul szerelte, de 
a bíró nem ítélt 11-est. 

Jók: Papp, Ördög, Kalóz, 
Szőllősi, Hájas ill. senki

Orosz István: Sajnos a mai 
mérkőzésen átlagon aluli volt 
a teljesítményünk.

Kanalas Gyula: Igazságos 
döntetlen született.

Ifjúsági mérkőzés 

Jászárokszállás – Karcag 
2:5 (2:2)

Karcag: Oros, Magyari, 
Szőke N., Herczeg, Balogh 
Cs., Németh, Szőke R., Ungi, 
Daróczi, Berczi, Földi

Cserék: Kabai, Kónya, Fábi-
án

Edző: Varga László
Góllövők: Berczi, Herczeg, 

Magyri (öngól), ill. Szőke R. 
(3), Ungi

Varga László: A mérkő-
zés pozitívuma, hogy 3 pontot 
szerzetünk.

Utánpótlás bajnokság

U14-es bajnokság: 
Mezőkövesd-Zsóry – Karcag 
3:2 (1:0)

Karcag: Binder, Csontos, 
Erdős, Szabó P., Fábián, Tóth 

R., Balajti, Kis, Papp, Katona, 
Takács

Cserék: Karsai, Czinege, 
Varga, Sipos, Szabó F.

Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Katona, Takács
Moga Lóránt: Ilyen játékkal 

még elfogadható. Remélem tu-
dunk tanulni a hibáinkból.

U15-ös bajnokság: 
Mezőkövesd-Zsóry – Karcag 
4:1 (1:0)

Karcag: Fekete, Örsi, Mes-
ter, Nábrádi, Szendrei, Pes-
ti, Moga, Terjék, Tóth, Györfi, 
Farkas A.

Csere: Balla
Góllövő: Györfi
Kemecsi László: Aki nem 

látta a mérkőzést, az el sem hi-
szi, hogy győzelmet szalasz-
tottunk el. Kimondottan ma-
gas színvonalú, nagyon erős 
iramú találkozón kihagytuk a 
kihagyhatatlant is. Ennek elle-
nére minden dicséretet megér-
demel a csapat. A vereség elle-
nére is maradtunk a 2. helyen.

Kispályás labdarúgás

2. forduló eredményei. SKF-
Devils – Kunmadaras 1:8, 
SSBisztró – Együtt Fa-Va-
Vári 3:3, Origó – Família 0:10, 
Flottok – Kelemen 3:3, VGT-
Brigád – Laboncfa 2:5, Profix-
Bituman – Szuperinfó 3:2, 
DKV – RoliSped 4:2.

A táblázat élcsoportja: 1. Fa-
mília (6 pont), 2. Kunmada-
ras (6 pont), 3. DKV (6 pont, 
4. Laboncfa (6 pont).

B. I.

Labdarúgás

Az ősz beköszöntével a gép-
járművel közlekedők egyik 
napról a másikra olyan idő-
járási viszonyokkal találkoz-
hatnak az utakon, ami a nyá-
ri időszakra korántsem jel-
lemző. A változékony időjárás 
fokozott figyelmet és más-
fajta vezetési technikát igé-
nyel. Ezen időszakban a bal-
esetek nagy része azért követ-
kezik be, mert az autósok nem 
a megváltozott időjárási, látá-
si, és útviszonyoknak megfe-
lelően közlekednek. A vezeté-
si szokásokban és stílusban is 
egyaránt az előrelátásnak, az 
óvatosságnak és a biztonság-
nak kell érvényesülnie! 

Reggelente ködfoltok, ködös 
útszakaszok, nedves aszfalt 
nehezíti meg az autóval köz-
lekedők dolgát. Lassabb, kö-
rültekintőbb, előrelátóbb ve-
zetéssel megelőzhetők a köz-
lekedési balesetek, a nagyobb 
követési távolság betartásával 
elkerülhetők a „koccanások” 
és a velük együtt járó kelle-
metlenségek! 

A gépkocsikat, főként egy 
hosszabb út előtt, ajánlatos 
alaposan átnézni, megvizsgál-

va minden biztonsági beren-
dezést és tartozékot. A rossz 
látási viszonyok mellett elen-
gedhetetlen a világítás, ilyen-
kor gyakrabban kell tisztítani 
a fényszórókat és a többi lám-
pát, hiszen a gumiabroncsok, 
az akkumulátor és a fékrend-
szer ellenőrzése önmagában 
nem elegendő! 

Az őszi közlekedés fontos 
kellékei még a jól működő és 
„csíkmentesen” törlő ablak-
törlő lapátok, a megfelelő ab-
lakmosó folyadék, vagy a pá-
ramentesítő. 

Nem csak a rossz látási vi-
szonyok és az időjárás nehe-
zíti meg ősszel az autósok dol-
gát, ebben az időszakban több 
közúti baleset is történik, a va-
dak megváltozott mozgási te-
rülete és viselkedése miatt. Az 
új évszak beköszöntével a va-
dak sajátos viselkedési formát 
vesznek fel, ilyenkor más lesz 
a mozgásuk is. Csökken a ve-
szélyérzetük, az éberségük, 
ugyanakkor nő az aktivitásuk 
különösen az esti szürküle-
ti időben, valamint az éjszakai 
és kora hajnali órákban.

Őszi közlekedés

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.


