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Az egészségügyi állam-
titkárság által megítélt több 
mint 31 milliárd forintos kon-
szolidációs forrásból ország-
szerte kilencvennégy egész-
ségügyi szolgáltató része-
sül támogatásban, mely de-
cember 31-ig használható fel. 
Külön módszertant dolgo-
zott ki az államtitkárság arra, 
hogy melyik intézmény mi-
lyen mértékben részesüljön 
az Egészségügyi Alap többle-
téből származó összegből. A 
legfontosabb cél az volt, hogy 
minél többen részesüljenek a 
forrásból, minél több problé-
mát megoldjanak a meglévő 
összegből. Szempont volt az 
is, hogy az intézmények me-
nedzsmentje milyen vállalá-
sokat, takarékossági intézke-
déseket tett, illetve tesz a jö-
vőben. A különböző összegek 
odaítélésénél megvizsgálták a 
kórházak jövőbeli fejlesztéseit 
is, tehát azt, hogy milyen kö-
telezettségeik keletkezhetnek, 
és azt is, milyen későbbi bevé-
teli lehetőségei vannak az in-
tézményeknek.

- Mennyi pénzt kap a kon-
szolidációs forrásból a karca-
gi Kátai Gábor Kórház? - kér-
deztük Nagyné László Erzsé-
bet megbízott főigazgatótól.

- A finanszírozott egészség-
ügyi szakellátást nyújtó egész-
ségügyi szolgáltatók adóssá-
gának rendezésére fordítha-
tó konszolidációs támogatásról 
szóló 438/2013. (XI.19.) Kor-
mányrendelet alapján a kórhá-
zat 242.077 millió forint ösz-
szegű támogatás illeti meg. Ezt 
az intézmény a működés folya-
matos biztosítása érdekében 

a 2013. október 31-én fennál-
ló lejárt szállítói tartozásai egy 
részének pénzügyi rendezésé-
re fordítja a következők sze-
rint: a támogatásból mintegy 
104 millió forint összegben (43 
%) a közüzemi szolgáltatók fe-
lé fennálló, a díjfizetés elmara-
dásából származó kötelezettsé-
gek, valamint az alábbiakban 
felsorolt beszállítókon kívüli, 
többi szállító lejárt számlái ke-
rülnek rendezésre. A fenti té-
telen túl közel 56 millió forint 
összegben (23 %) a szintén el-
maradt közreműködői díjak 
kiegyenlítésére, valamint cca. 
53 millió forint értékben (22 
%) a gyógyszerbeszállítók felé 
fennálló – esetenként a 90 na-
pot is meghaladó – tartozások 
rendezésére kerülhet sor.

A Kormány döntésének 
eredményeként lehetőség nyí-
lik továbbá mintegy 29 millió 
Ft-os összegben (12 %) a szak-
mai anyagokat szállítók le-
járt számláinak kifizetésére is. 
Óriási segítség ez a támogatás 
intézményünknek - mondta a 
kórházvezető.

Kétszáznegyven milliót kapott 
a karcagi kórház

Sokan voltak szombaton 
Berekfürdőben, a II. Nagy-
kunsági töpörtyű és pörc fesz-
tiválon. A strandfürdő bejá-
rata előtti területen a meg-
nyitók után helyi és karca-

gi főzők, disznótoros ételeket 
- hagymás vér, orjaleves, to-
ros káposzta, töltött káposz-
ta, töpörtyű, abált szalonna - 
készítettek. Egy nyársa húzott 

malacot is megsütöttek, de 
kapható volt házi lekvár, méz, 
kolbász, hurka, szalonna, for-
ralt bor, hájas tészta és a te-
pertős pogácsa is. 

Sikeres volt a bereki töpörtyűfesztivál

Karácsonyi 
adománygyűjtési akció

A Vöröskereszt és a Nagykun Polgári Kör összefogásá-
ban november 20-ika óta karácsonyi élelmiszergyűjtő ak-
ció zajlik a Spar épületében. Tartós élelmiszereket várnak 
amelyeket eljuttatnak az arra rászorulóknak, időseknek, 
nehéz anyagi körülmények között élőknek. A szervezők el-
mondták, hogy akár névre szóló adományokat is le lehet 
adni, ami azt jelenti, hogy a névvel, címmel ellátott élelmi-
szert kiszállítják a megadott helyre.
Már eddig is rengeteg minden gyűlt össze és továbbra is 
várják a hűtést, fagyasztást nem igénylő élelmiszereket. 
Az akció december 7-ig tart, pénteki és szombati napokon 
leginkább, de önkéntesek segítségével akár más napokon 
is kiállnak gyűjteni. 

Kormányzati segítség az egészségügyi szolgáltatóknak

Szombaton a Déryné Kulturális Központban tartotta tizedik 
születésnapját a Biljana Táncegyüttes. „Bolgár és magyar kul-
túrával a szívünkben” című gálán a megjelenteket Juhászné 
Zsadányi Erzsébet, a Karcagi Nagykun Református Gimnázi-
um igazgatója, az est védnöke köszöntötte, s idézte fel a Ma-
jor János tanár úr vezette bolgár táncokat bemutató együttes 
tíz évét.
A műsorban Darina Gajdarova bolgár koreográfus és a kar-
cagi Kele János egyetemista szavalatát, majd a házigazdák 
mellett bucsai, berekfürdői és karcagi néptáncosok, a Kun-
Csorgó citera együttes és Nagy Emese énekes is fellépett. 

Felhívás
A Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága idén is megrendezi 
az Aranykapu Karácsonyi vásárt 

Karcagon a Kossuth téri sétányon 2013. 
december 1. és 31-e között. Kérjük az árusokat, hogy 
legkésőbb 2013. december 2-ig jelezzék személyesen 
a Városgondnokságon Szántó Lászlónénak (Karcag, 

Villamos u. 109.), hogy mennyi területet igényelnének.
Területek kiosztása a befi zetés sorrendjében történik.

Megjelenési forma egységesen zöld ponyvasátor.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás 

díját befi zetni.
Helyfoglalás díja: 2.100 Ft/m²/hónap (bruttó).

Megállapodás megkötése: folyamatos.
A hely kijelölése: 2013. december 2. (hétfő)

Molnár Pál
V. Ö. Városgondnoksága
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Fót hátán 

folt…
A bajai időközi választások után 

biztosak lehettünk abban, hogy a fó-
ti időközi polgármesteri, és a meg-
üresedett önkormányzati képviselői 
helyért folyó választási küzdelem-
ből is presztízst csinál az ún. „balol-
dal”. (Azért tettem idézőjelbe, mert 
nem a legpontosabb kifejezés er-
re a konglomerátumra, de sajnos ez 
ágyazódott be a közbeszédbe, noha 
tudjuk jól; itt találhatók meg legke-
vésbé a baloldali értékek, pl. a bér-
ből és fizetésből, vagy nyugdíjból 
élők helyzetének javítása, stb.)

Fót, ez a tizenötezer lakosú Pest 
megyei kisváros ugyan nem olyan 
híres, mint Baja, ám a szocialista 
Gyermekváros vagy éppen Vörös-
marty verse könnyen eszébe juthat 
egy közepes IQ szintet kívánó Tv- ve-
télkedőn résztvevő, akár nyírbátori 
vagy szentgotthárdi játékosnak.

Kétségtelen, az országos válasz-
tások előtt fölértékelődik bármily kis 
helyen megtartott időközi válasz-
tás eredménye, ugyanis a nyerőt tá-
mogató párt, vagy pártok minden-
képpen országos jelentőségűre vetí-
tik ki. A vesztesek pedig igyekeznek 
elbagatellizálni, mondván; mesz-
szemenő következtetéseket nem le-
het levonni egy időközi helyható-
sági választásból. Így volt ez idáig, s 
valószínűleg így is marad, még ha a 
választójogi törvény módosítására is 
került sor. (Persze, ez csak az ország-
gyűlési választásokat érinti inkább.) 

A fóti választási kedv (sajnos, ez 
a kifejezés is beágyazódott) átla-
gosnak nevezhető, viszont a polgár-
mester választás eredménye meg-
lepő, még akkor is, ha konkrét Fi-
desz-KDNP jelölt nem indult. Meg-
lepő, legalábbis a nyertes százalékos 
aránya; a választók 25%-a adta vok-
sát a közös baloldali jelöltre, az öt in-
duló közül. Nyilvánvaló, ezt majd a 
Gyurcsány hívek föltuningolják, no 
meg azok, akik az MSZP-n belül az 
„összefogás” mellett érvelnek, de 
kisebbségben vannak. Úgyhogy ez 
egy újabb csavar lesz a videó-ügy 
után. Persze való igaz, ismét „folt” 
esett a választások tisztaságán; állí-
tólag kisbusszal szállítottak szavazó-
kat és szórólapokat szórtak az „ösz-
szefogott baloldali” aktivisták. 

Hogy még pikánsabb legyen; az 
önkormányzati képviselőjelöltek kö-
zött induló „baloldali”, csupán MSZP 
színekben indult – és nem is nyert. 
Viszont a polgármester, a közös bal-
oldali jelölt nyert. Mondhatjuk, majd 
kivizsgálják az ügyet, és ha bizonyít-
ható a szabálytalanság, akkor eset-
leg megsemmisítik az eredményt és 
új választási napot tűznek ki. Meg-
látjuk. De addig sem árt elolvasni és 
terjeszteni Szentmihályi Szabó Péter 
„Kontárok” c.  – néhány hete – meg-
jelent versét, melynek refrénszerű, 
visszatérő versszakot nyitó sora: „Ha 
nem vigyázunk, visszajönnek…”

- ács -

HÍREKHÍREK
Adventi hangverseny

Szeretettel hívjuk Önt és ked-
ves Családját december 15-én (va-
sárnap) 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 református egy-

ház gyülekezete presbitériu-
ma nevében köszönetünket 
fejezzük ki Nt. lelkész házas-
párnak azért a 10 esztendő 
szolgálatukért, munkájukért, 
amit ezért a gyülekezetért vé-
geztek. 10 esztendő elmúlásá-
val ezen írás kevés volna fel-
sorolni azt a sok munkát, ami 
elvégeztetett ebben a gyüleke-
zetben. Köszönet érte és tisz-
telet, szeretet. Kérjük Isten ál-
dását, jó egészséget az életük-
re, hogy sokáig köztünk le-
gyenek.

Tisztelettel és köszönettel:
Karcagi református 

gyülekezet presbitériuma

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Karcag város lakosságát, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, val-

lási közösségeit arról, hogy Karcag Városi Önkormányzat a jelenleg hatályos 
- Településszerkezeti tervének (jóváhagyó Képviselő-testületi határozat száma: 379/1999. 

(XII.22.)), valamint 
- Karcag Város Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének (jóváhagyó Ök. rendelet 

száma: 18/2001. (VII.04.)) módosítását határozta el. 
A Településrendezési terv módosítása a mellékelt térképen jelölt területet érinti. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés a.) pontja alapján kérem, hogy a Település-
rendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a 
hirdetmény megjelenésétől számított 21 napon belül, írásban tegyék meg. Írásos véleményüket a 
következő címre küldjék meg: 

Karcag Város Polgármesteri Hivatala Farkas Renáta főépítész részére (5300 Karcag, Kossuth 
tér 1.)

Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék települé-
sünk főépítészét: Farkas Renáta főépítész: (30) 549-4591

Dobos László
polgármester

A Településrendezési terv módosítása az alábbi ábrán fekete szaggatott vonallal bekerített te-
lepülésrészre terjed ki, melynek kiterjedése kb. 117,7 ha. 

A TRT-módosítás célja új iparterületek kialakítása általános mezőgazdasági és vízgazdálko-
dási területek helyén, valamint új egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületek kialakítása 
általános mezőgazdasági és bányászati célú különleges területek helyén, továbbá ennek megfele-
lő szabályozás hatályba léptetése. 

A tervezett területfelhasználási rendszer: 

A módosítás várható hatása: új vállalkozások, ipari üzemek letelepedése, a munkahelyek szá-
mának növekedése a településen.

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános 

Iskola Kiskulcsosi Tag-
iskolája Iskolanyito-
gató címmel, több al-
kalommal foglakozás-
ra hívja és várja a nagycsoportos óvodásokat. 
Célunk, hogy megismerjék az iskolát, a leen-
dő tanító néniket és a helyi hagyományokat. 

Első Iskolanyitogató 
foglalkozásunkat 2013. 
december 9-én 16.15 
órakor tartjuk, melyre 
sok szeretettel várjuk 
az érdeklődő nagycso-

portos óvodásokat.
Érdeklődni: 59/503-126-os telefonszámon 

lehet.

Felhívás
Tisztelt karcagi lakosok, állattar-
tók!
A Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága üzemeltetésé-
ben lévő Gyepmesteri telep nyit-
vatartási rendje: hétfőtől pénte-
kig: 8 – 12 óráig és 15 – 19 óráig, 
szombaton: 7 – 11 óráig, vasár-
nap: szünnap.
Nagyobb állathullás esetén, 
amennyiben az indokolt, az aláb-
bi telefonszámon a gyepmester-
rel időpontot lehet egyeztetni: 
Kiss István 06/30-678-0343. 
Köszönjük együttműködésüket!

Molnár Pál
igazgató
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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

Adventi sorozat
A Mindig Van Remény Da-
ganatos Alapítvány szeretne 
biztosítani négy olyan alkal-
mat szerda esténként, ahol 
lehetőség van gondolatain-
kat őszintén megosztani.
Mit jelent az Advent azok 
számára, akik magányosnak 
érzik magukat akár a vásár-
lók tömegében is, akik po-
zitívabb jövőképet szeretné-
nek (kétségektől a remény 
felé), akiknek ez az év az 
örömök mellett fájdalmat is 
hozott, akik az ünnep igazi 
lényegét szeretnék 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, te-
ológus).

Pályázati felhívás
Akácliget fürdő 

Tájékoztatjuk kedves 
vendégeinket 

az alábbiakról:

• 2013. november 25-től előze-
tes bejelentkezés nélkül elér-
hető a szolárium 30 Ft/perc 
áron.

• 2013. december 1-től szauna 
ceremóniára lehet jelentkez-
ni, mely kb. 1,5-2 órás progra-
mokkal szervezett szauna sze-
ánsz. Bejelentkezés: 59/312-
353.

• Várjuk céges csoportok jelentkezését zártkörű éjszakai 
fürdőzésre, ahol büfészolgáltatást is biztosítunk és igény-
be vehető a wellness részleg, valamint a gyógy I.-II. me-
dence.

• Szeretettel várjuk a családokat a 2013. december 8-i (va-
sárnapi) Mikulás napi party-ra, ahol játékos programo-
kat biztosítunk minden gyereknek, és apró ajándékkal 
kedveskedünk nekik.

 Programunk helyszíne: uszodatér, tanmedence.

További információkért kérjük lájkolja és kövesse Facebook 
oldalunkat, vagy hívjon minket a 06/30-228-0880-as tele-
fonszámon.

Amikor ilyen borongós az 
idő, jó visszaemlékezni, mi-
lyen is volt a nyár. A Szent Pál 
Marista Általános Iskola ta-
nulói sok vidám napot tölthet-
tek el a nyári napköziben júli-
us hónapban, három héten ke-
resztül.

A tábor programjaival szé-
les ismeretek megszerzését, az 
iskola falain túllépő, sok-sok 
játékot és kikapcsolódást ter-
veztünk a kisiskolásoknak a 
nyári szünet-
re, amely a na-
gyobbaknak a 
Tanoda prog-
ramnak a to-
borzási idősza-
kát jelentette. 

A gyere-
kek nagy több-
sége hátrá-
nyos helyzetű. 
Vannak köz-
tük olyanok is, 
akik még so-
hasem hagy-
ták el a közvetlen környezetü-
ket sem. 

A programokat előre egy 
adott mesefilm Spiderwick 
krónikák alaptörténete köré 
terveztük meg olyan formá-
ban, mintha a gyerekek alakít-
hatnák a mese eseményeit, ré-
szesei lehetnének, játszhatná-
nak a szereplőkkel, Ők maguk 
is szereplőkké válhattak. A 6 
évestől a tizenkét évesig min-
den résztvevőnek korcsopor-
tonkénti foglalkozásokat ter-
veztünk. Sokat kirándultunk, 

a környező városok strandja-
it felkerestük, ami a nagy me-
legben jóleső elfoglaltságot je-
lentett. Kézműves foglalkozá-
saink alkalmával az elkészí-
tett tárgyakat haza is vihették 
a gyerekek. Kisállatokat he-
lyeztünk el megfelelően, ame-
lyeket megtanultak gondozni, 
vagy csak megfigyelni viselke-
désüket. Ezzel nemcsak a ha-
gyományos tábort rendeztük 
meg a résztvevőknek, hanem 

egy kicsit kibővítettük a té-
makört, tanulás és játék közös 
harmóniáját alakítva ki.

A főétkezéseket támogatás-
ból oldottuk meg. A karca-
gi ESSEN Gyermekétkezteté-
si Kft. jóvoltából főtt ételt kap-
tak a gyerekek ebédre. Ezúton 
is köszönjük a lehetőséget.

Programunk a TÁMOP-
3.3.9.C-12-2012-0072. T ano-
da pályázatának első esemé-
nye, amelyre a Karcagi Mária 
Iskolatestvérek sikeresen pá-
lyáztak.

Nyári krónika
Egy évvel ezelőtt pályáztuk 

meg az Országgyűlési Hiva-
tal által szervezett programot. 
Október 7-én kaptunk lehető-
séget két budapesti, valamint 
egy hévízi középiskolával, 
hogy részt vehessünk a végzős 
középiskolás diákoknak szer-
vezett Parlamenti különórán. 
A rendkívüli nyílt napok cél-
ja nem más, mint hogy megis-
merkedjünk a parlamenti de-
mokrácia alapjaival, betekin-
tést nyerjünk az Országgyűlés 
munkájába, alkotmányos is-
mereteink bővüljenek. E prog-
ram keretében közel 5 órát 
tölthettünk az Országházban. 
Délben az Országgyűlés Biz-
tonsági Osztályának egyik 
munkatársa fogadott a XVII-
es kapunál, ahol igen gondos 
ellenőrzés után léphettünk be 
az épületbe. Ezután egy ked-
ves idegenvezetővel bővült a 
csapatunk, aki végig segített 
minket a tájékozódásban és 
lekötötte a figyelmünket érde-
kesebbnél érdekesebb részle-
tekkel a parlament működése, 
az országház történetével kap-
csolatban. Elsőként rövid sé-
ta keretében megtekinthettük 
az Országház néhány neveze-
tességét, természetesen a ko-
ronázási jelvényeket is meg-
ismerhettük. Az országgyű-
lési ismeretek óra keretében 
betekintést kaptunk az Or-
szággyűlés munkájáról. Dr. 
Szili Katalin független ország-
gyűlési képviselő, a volt Or-
szággyűlés elnöke tisztelt meg 
bennünket. Előadásában tá-

jékoztatást adott a képviselők 
mindennapjairól és az új vá-
lasztási rendszerről. Kérdé-
seket tehettünk fel, amelyek-
re kivétel nélkül kielégítő vá-
laszt kaphattunk. Egy nagyon 
kedves és közvetlen embert is-
merhettünk meg az ő szemé-
lyében.

A továbbiakban félórára 
meglátogathattuk a plenáris 
ülést, ami nagyon tanulságos, 
és mindenki számára emléke-
zetes pillanat volt. Két aktivi-
tásra építő játékon is részt ve-
hettünk. Az egyiken egy ple-

náris ülést játszhattunk el, 
miben mindenki megtalál-
ta a magához illő szerepet: vá-
lasztottunk „országgyűlési el-
nököt”, „jegyzőket”, még egy 
„dán diplomatát” is. Vitáz-
tunk, szavaztunk, meg néha 
úgy viselkedtünk, mint a vi-
ta hevében a képviselőink. Az 
Országház Titkai című vetél-
kedőn pedig összemérhettük 
tudásunkat egy másik közép-
iskolával. A kérdések az Or-
szágház épületével, a mai par-
lamenti demokrácia működé-

sével kapcsolatban voltak. A 
csapatok között izgalmas ver-
sengés folyt, hiszen a tét egy 
torta – és persze a dicsőség – 
volt, amit nagy küzdelemben 
megnyertünk és csak a vona-
ton tudtuk elfogyasztani. A 
program zárásaként az Or-
szággyűlési Őrség bemutatóját 
tekinthettük meg, illetve né-
hányan közölünk részt is ve-
hettek benne.

Azt kell, hogy mondjuk, a 
Parlament épülete kápráza-
tos és igazán sokszínű; az utol-
só percig gyönyörködtünk az 

aranyfüsttel bevont falakban 
és oszlopokban, a lélegzetelál-
lító mennyezetben, a nagy te-
hetséggel készített szobrokban, 
és ezen felül remekbeszabott 
szendvicsekkel tömhettük meg 
a hasunkat, mikor már gyom-
runk korgása visszhangzott a 
termekben. Az egész látogatás-
ra jellemző volt a jó hangulat, 
sok élménnyel gazdagodtunk, 
amiket a képek és videofelvéte-
lek százai is bizonyítanak.

Tóth Dávid
12.f. osztályos tanuló

Varrósok a Parlamentben
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Újra megvásárolható az ün-
nepek előtt (korlátozott szám-
ban) Varga József nyelvtanár 
Visszanézek című emlékköte-
te, amelyben fiatalkori karcagi 
és debreceni verseit, a Gábor 
Áron Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola igaz-
gatójaként mondott beszédeit, 
korábbi írásait és cikkeit ad-
juk közre rajzaival és fényké-
peivel együtt. Minden érdek-
lődőnek, de főként egykori ta-
nítványainak ajánljuk, akik 

nyelvtudásukkal boldogulnak 
az életben különböző pályá-
kon.

Megvehető a Karcag Városi 
Csokonai Könyvtárban 1400 
Ft-os áron. A bevételt a három 
karcagi középiskola nyelvta-
nulásban kiváló diákjai segí-
tésére és jutalmazására létre-
hozott Varga József Nyelvta-
nulás Alapítványnak adomá-
nyozzuk.

Varga Gyöngyi 
és ifj. Varga József

December 2-án (hétfőn) 
délután fél hattól a Déry-
né Kulturális Központ el-
ső emeleti klubtermében a 
Kunkarcagi Állatvédő és Ál-
latbarát Egyesület elnöke, 
Ábrahámné Kovács Marika 

magyar dalénekes – a karca-
gi Pacsirta – lesz a kör vendé-
ge. Ez évi utolsó előtti külön-
leges programunkra mind az 
állatbarátokat, mind a dalokat 
kedvelőket szeretettel várjuk!

V. Gy.

Könyvajánló

Ahogy arról korábban be-
számoltunk, az év folyamán 
megyei fenntartásból ön-
kormányzati kézbe került a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum. Nemrég újból dr. Nagy 
Molnár Miklóst választották 
múzeumigazgatónak, akivel 
kinevezése kapcsán beszélget-
tünk az intézmény jelenlegi 
helyzetéről, valamint jövőbe-
li terveiről.

– Legutóbbi beszélgetésünk 
alkalmával – valamikor a nyár 
folyamán – szótejtettünk arról, 
hogy néhány dologban változott 
a múzeum működése, és arról 
is, hogy igen színes programok-
kal várták az érdeklődőket.

– Gyakorlatilag lassan zár-
hatjuk ezt az évet is, hiszen de-
cember 16-tól bezárunk megint 
egy hónapra. Azt mondhat-
juk, hogy a második félévben 
elég jó és színvonalas program-
jaink voltak. Részt vettünk a 
Nagykunsági Kulturális Na-
pok programkínálatában. Ak-
kor nyílt meg a Szűcs Sándor 
születésének 110. évfordulójá-
ra rendezett kiállításunk, majd 
ehhez kapcsolódóan rendez-
tük meg októberben a Szűcs 
Sándor Emlékkonferenciát is. 
Mindkettő nagy érdeklődés kí-
séretében valósulhatott meg. 
Ezen a konferencián méltat-
tuk és úgymond helyre tettük 
Szűcs Sándor személyiségét és 
munkásságát, hiszen a szakma 
sem értékelte mindig a rangjá-
nak megfelelően. Ezt követően 
nyílhatott meg Kabai László fo-
tókiállítása, amely még most is 
látható.

Szintén az év második felé-
ben nyertük meg azt a pályá-
zatot, melynek támogatásából 
(3 millió forint) jövőre felújít-
hatjuk a Fazekas Házat. A jövő 
év első felében ezzel leszünk el-
foglalva. Reményeink szerint 
a nyár közepén már egy meg-
újult kiállítás lesz látható, hi-
szen 1982-ben készült a jelen-
legi. Nagyon sokat köszönhe-
tünk a Karcagért Közalapít-
ványnak! Az alapítvány tettel 
lehetővé, hogy megvásárolhat-
tunk néhány kerámiát Kántor 
Sándor hagyatékából, valamint 
ifjú Szabó Mihály fazekasmes-
ter kerámiáiból is. Szintén az 
alapítvány támogatásával sike-
rül most a Nagykunsági Tájház 
felújítása is. 

– A fenntartóváltás miatt új 
pályázatot kellett kiírni a mú-
zeumigazgatói posztra. Ezt tör-
vény írja elő. Nemrég újra önt 
nevezték ki az igazgatói székbe. 
Ilyenkor adva van a kérdés. Mi-
lyen tervekkel készül az elkövet-
kező öt évre? Mit tart prioritás-
nak, melyek lesznek a legfonto-
sabb feladatok a múzeum életé-
ben?

– A mai világban módo-

sult és átértékelődött a múzeu-
mok szerepe. Elsősorban úgy-
mond társadalmasítani kell a 
múzeumot. Meghatározó szá-
munkra is a bevétel, mivel ka-
punk egy összeget az önkor-
mányzattól, illetve a közpon-
ti költségvetésből és ezt a pénzt 
kell kiegészítenünk saját bevé-
telekkel. Elmondhatjuk, hogy 
ebben az évben ez a tervezett-
nél is jobban sikerült, hisz az új 
állandókiállítás és az új prog-
ramok ezt lehetővé tették. Úgy 
tűnik, hogy növekedett a lá-
togatószám és a bevételünk 
is. Továbbra is ezt szeretnénk 
folytatni. Például az ősz folya-
mán nagyon jó múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokat szervez-
tünk. Ez is egy új elem az intéz-
mény működésében. Nagyon 
kellemes két napot töltöttek itt 
a karcagi óvodások.

Ebben az évben könnyeb-
ben tudtuk megoldani a nyit-
va tartást is, mivel két közhasz-
nú munkást alkalmazhattunk 
teremőrként. Itt megjegyzem, 
hogy megnövekedtek a felada-
taink azzal is, hogy a két táj-
ház mellett már a szélmalom 
is hozzánk tartozik. E mellett 
elkészült a múzeum honlap-
ja, amelyen a friss információ-
kat most már folyamatosan kö-
zölni tudjuk. Azt mondhatjuk, 

hogy a legszükségesebb dolga-
ink rendben lesznek. A jövő-
re nézve azt szeretném, hogy a 
már megindult programjaink 
tovább folytatódjanak, illet-
ve bővüljenek. A továbbiakban 
szeretnénk a közhasznú mun-
kásainkat nem közhasznúként 
alkalmazni. Ehhez most kez-
dődik a lehetőségek keresése.

Szeretném azt is, hogy a már 
megindult kutatások folyta-
tódjanak, hiszen most például 
Örsi Zsolt kollégám a karcagi 
helynevekről készít egy tanul-
mánykötetet. Jó volna jövőre 
megjelentetni és ehhez már be 
is adtunk egy pályázatot. To-
vábbá szeretnénk a népművé-
szettel kapcsolatos kutatásokat 
is tovább folytatni. Egyik közeli 
tervünk az, hogy a kunhímzést 
a Nagykunsági Népművészek 
Egyesületének a közreműkö-
désével előterjesszük a Szelle-
mi Kulturális Örökség listájára. 

Természetesen ez nem csak a 
Karcagon elérhető kunhímző-
ket jeleni, hanem a Nagykun-
ság más településein műkö-
dő hímzőket is. A szellemi kul-
turális örökségnek az a lénye-
ge, hogy az élő hagyományokat 
ápolja, olyanokat, amelyek ősi 
gyökerekkel rendelkeznek és 
mind a mai napig fellelhetők.

Távlati terveimben szerepel, 
hogy a Fazekas Házat fazekas 
bemutatóteremként is működ-
tethessük. Ma Karcagon igen 
kevés fazekasról beszélhetünk. 
Ugye Szabó Mihály és Sz. Nagy 
István elhunytával ilyen kvali-
tású fazekassal nem rendelke-
zünk. A jelenleg élő Kántor-ta-
nítványok nem városunkban 
élnek, bárha karcagi hagyomá-
nyokat is folytatnak. Őket azért 
szeretnénk bevonni az itteni al-
kotómunkába.

Az elkövetkező öt évben eze-
ket tartom a legfontosabb fel-
adatoknak, különösen a nép-
művészeti kutatásokat, és a ha-
gyományápolást, mert azok 
amelyek előre visznek minket.

– Melyek a közeljövő kiemel-
kedő programjai?

Jövőre itt lesz Györffy Ist-
ván születésének évforduló-
ja, amelyhez egy nagyszerű ki-
állítást fogunk hozni a Nép-
rajzi Múzeumból. Ott most 

nyílt meg Györffy Fekete-Kö-
rös völgyi kutatásaiból ké-
szült kiállítása, ami Magyar-
országon még nem volt bemu-
tatva. Konferenciát nem terve-
zünk, mivel Györffyről olyan 
sok mindent elmondtunk már, 
hogy igazából újat – a mai ku-
tatások alapján – nem gondo-
lom, hogy tudnánk közölni. A 
róla szóló konferencia anya-
gok meg is jelentek nyomta-
tásban, tehát minden olvasha-
tó. Szintén a jövő évben a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmával 
Kabai László festményeiből fog 
kiállítás nyílni, amely májusig 
lesz látogatható, majd azt kö-
vetően a nemrég elhunyt Bodó 
Sándor festményeiből állítunk 
fel egy tárlatot, amely a Kováts 
Mihály Napokhoz fog kapcso-
lódni. Egyelőre ez az első félév 
programja.

-dh- 

Hosszútávú tervek és az élő 
hagyomány ápolása

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

Advent
Elérkezett újra a várakozás ideje, az év utolsó, de egyben leg-

hangulatosabb, legmeghittebb hónapja.
Az idén nagyon egyszerű dolgunk van, mert december elseje 

vasárnap, így ez az első gyertyagyújtás napja is, és ettől kezdve 
minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát karácsonyig.

Minden évben igyekszem új ötleteimet átadni az olvasóknak, 
így most az adventi koszorút az őzgerinc sütőformába „ültet-
tem”. (Birsalmasajt készítés közben találtam ki).

Natúr színeket használtam a fém, már kissé patinás formám-
hoz. Természetesen először nedves oázissal béleltem, majd 
örökzöldekkel, és az elmaradhatatlan illatokkal tűzdeltem (fa-
héj, csillagánizs, szárított citrom, narancskarika, szerecsendió).

Kezdődjön az ünnepi hangulat!
Nyíriné Kátai Katalin
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A Gyermeképség Alapít-
vány ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik az V. Kór-
házi Gyermek-egészségügyi 
Napok megrendezéséhez segít-
séget nyújtottak.

Kiemelt támogató: Essen 
Kft. Fő támogatók: rinoceros 
Grafikai Stúdió, Tőkés Kerá-
mia Kft., Biopatika (BHG sor), 
Kun-Mediátor Utazási iro-
da. Támogatóink: Nimród 
Biobolt- és Bioszálloda, Boiron 
Hungária Kft., Pelikán Nyom-
tatványbolt, Nagykun Láto-
gatóház, Karcagi Kunlovar-
da. Médiatámogatók: Karca-
gi Szuperinfó, Karcagi Hír-
mondó, Karcag Tv, Mediátor 
Tv. Adományozók: Nyíri 
Lászlóné, Betánia Gyógyszer-
tár. Kiállítók: Tőkés Kerámia, 
Nimród Biobolt, Biopatika, 
Fógelné Marika kézműves, Áb-
rahám Péter méhész ősterme-
lő, Boiron Hungária Kft.

A konferencián való mű-
sorért Tóthné Kovács Már-

ta óvodapedagógus és a Rin-
gató anyukáinak, babáinak, 
Molnárné Győri Erika, a Jó-
kai úti Egyesített Óvoda óvo-
dapedagógusának és a szereplő 
gyermekeknek, Kátainé Nyakó 
Edit vezette Kátai Medi-Song 
kórusnak.

Tisztelettel köszönjük elő-
adóinknak az értékes és gya-
korlatias előadásokat: Dr. Föl-
di István, a karcagi Mentőál-
lomás dolgozói, Géczy Gábor, 
Dr. Tóthmartinez Adrienne, 
Prof. Dr. Balla György, Prof. 
Emeritus Dr. Pintér Sándor, 
Dr. Somogyvári Zsolt, Lovász 
Károly.  

A rendezvény nem jöhetett 
volna létre az alábbi segítők 
aktív közreműködése nélkül: a 
Kátai Gábor Kórház dolgozói 
- Nagyné László Erzsébet mb. 
főigazgató, a Titkárság dolgo-
zói, Gyöngy Imre informati-
kus, a Rendészeti csoport, a 
Dietetikai csoport, a Szakren-
delő, a Pszichiátria, a Gyógy-

szertár, a Csecsemő-és Gyer-
mekosztály valamint Újszülött 
részleg dolgozói.

Örülünk, hogy a Nagykun 
Református Általános Iskola 
két pedagógusa és 20 felső ta-
gozatos tanuló is részt vett az 
újraélesztés oktatásán és gya-
korlásában. Kívánjuk, hogy 
minden résztvevő tudja hasz-
nosítani a mindennapok meg-
könnyítésében, az egészség 
megőrzésében, és a gyermek-
nevelésben előadóink tanácsa-
it, gyakorlati útmutatóit.

Külön köszönjük dr. Fazekas 
Sándor miniszter úrnak, Var-
ga Mihály miniszter úrnak, dr. 
Szócska Miklós államtitkár úr-
nak és Dobos László polgár-
mester úrnak, hogy a rendez-
vény fővédnöki tisztét elfogad-
va hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához.

Köszönettel:
Dr. Aradi Erzsébet

a Gyermeképség Alapítvány 
Kuratóriumi Elnöke

Köszönet

IV. Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros és 
házipálinka verseny

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
A rendezvény időpontja: 2013. december 14. (szombat)
Rendező: Karcag Városi Önkormányzat; Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár
Helyszín: Karcagi Általános Iskola Györffy István Tagiskolája – dísz-

udvar (Karcag, József Attila u. 1.)

IV. SZENT MIKLÓS-NAPI 
DISZNÓTOROS VERSENY

1.)  3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk (családi, baráti társaságok, 
munkahelyi kollektívák)

2.)  A versenyen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Hely-
színi nevezésre nincs lehetőség. A versenyen 10 csapat vehet 
részt. A nevezéseket a nevezési lapok leadásának sorrendjében 
fogadjuk el.

3.)  A verseny során 1 db 100-200 kg-os hasított sertés helyszínen, 
hagyományos módon történő feldolgozása a feladat. A sertés 
szúrására, levágására, perzselésére a helyszínen NINCS lehető-
ség!

4.) Nevezési díj csapatonként 3.000.- Ft, amely összeget kész-
pénzben a nevezési lap egyidejű leadásával a Déryné Kulturá-
lis Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) I. emeleti, 58-as 
számú irodájában kell befizetni 2013. december 9-ig munkanap-
okon (kivéve 2013. december 7-én) 9:00-13:00 óráig. Ettől eltérő-
en időpont-egyeztetés a 06/30-730-0797-es telefonszámon.

5.)  A versenyen csak a nevezési díjat befizetett csapatok indulhat-
nak.

6.)  A nevezési díj tartalmazza a helyfoglalást, valamint az ivóvíz mi-
nőségű vízvételezés lehetőségét.

 A nevezési díj tartalmazza továbbá csapatonként 7 féle disznó-
toros étel nevezését: hagymás vér, tepertő, káposztás étel, leves, 
sültek (hurka, kolbász, pecsenye); májas pogácsa, hájas tészta. A 
kóstoltatást minden csapat egyénileg végzi el.

7.)  A nevezési lap kizárólag a Tűzvédelmi Szabályzat és „Az alkalom-
szerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése” című dokumen-
tum aláírásával együtt érvényes.

8.)  A sertésről, a feldolgozáshoz szükséges valamennyi eszközről és 
a hozzávalókról a csapatok maguk gondoskodnak. 

9.)  A versenyzők a feldolgozás során, az ételek készítésekor kizáró-
lag nyomáscsökkentővel ellátott PB gázpalackot használhatnak 
(tűzifát NEM!).

10.)  Minden csapatnak rendelkeznie kell a helyszínen legalább 1 db 
34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó készülékkel.

11.)  A versenyzők kötelesek magukkal hozni az alapanyag vásárlásá-
ról szóló számlát, vagy a hús bevizsgálásáról szóló igazolást, az 
érvényes egészségügyi könyvüket, az előírt tűzoltó készüléket, 
valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységről szóló nyi-
latkozatot.

Nevezési határidő: 2013. december 9. (hétfő) 13:00 óra

A nevezési lap, a Tűzvédelmi Szabályzat, „Az alkalomszerű tűzveszé-
lyes tevékenység engedélyezése” című dokumentum letölthető a 
www.derynekarcag.hu weboldalról, vagy átvehető a Déryné Kulturá-
lis Központ I. emeleti 58-as irodájában.

IV. SZENT MIKLÓS-NAPI 
HÁZIPÁLINKÁK VERSENYE

1).  Nevezési díj: 1.000.- Ft/pálinka
2.)  Egy személy többféle pálinkával is nevezhet, ebben az esetben 

pálinkánként külön nevezési lap leadása szükséges.
3.)  A pálinka kóstolókat pálinkánként – min. 2,5 dl, max. 5 dl – cím-

ke nélküli, áttetsző üvegben a nevezési lappal egyidejűleg kér-
jük leadni, valamint a nevezési díjat befizetni a Déryné Kulturá-
lis Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) I. emeleti, 58-as 
számú irodájában 2013. december 9-ig munkanapokon (kivéve 
2013. december 7-én) 9:00-13:00 óráig. Ettől eltérően időpont-
egyeztetés a 06/30-730-0797-es telefonszámon.

4.)  Nevezési határidő: 2013. december 11. (szerda) 13:00 
óra

A nevezési lap letölthető a www.derynekarcag.hu weboldalról, vagy 
átvehető a Déryné Kulturális Központ I. emeleti 58-as irodájában.

TISZTELT  LAKOSSÁG!
A Karcagi Polgármesteri Hivatal általános 

ügyfélfogadási rendje 2013. december 1-jétől 
megváltozik:

Hétfő, szerda, csütörtök: 800 - 1600 óráig
Kedd, péntek: ügyfélfogadás nincs

Ünnepek körüli ügyfélfogadási rend:
december 6-án, pénteken: 800 - 1600 óráig
december 7-én, szombaton: ügyfélfogadás nincs
december 20-án, pénteken: 800 - 1200 óráig
december 21-én, szombaton: ügyfélfogadás nincs.

Megértésüket köszönjük!

Rózsa Sándor
jegyző

Közérdekű információ
Értesítjük a Tisztelt közlekedőket és a la-

kosságot, hogy vasútépítési munkák mi-
att a lent felsorolt időpontban a Kisújszál-
lás – Karcag vasútvonal szakaszon lévő vas-
úti átjárók le lesznek zárva. A terelés jelző-
táblás forgalomirányítás mellett történik ez 
idő alatt.

2013.12.02. 20:00 órától 2013.12.03. 5:00 
óráig Magyarkai bekötőút

2013.12.03. 20:00 órától 2013.12.04. 5:00 
óráig Magyarkai bekötőút

2013.12.04. 20:00 órától 2013.12.05. 5:00 
óráig Magyarkai bekötőút

Az építési munkák során előfordulhatnak 
kisebb fennakadások, időbeni kisebb torló-
dások, melyről a kivitelező cég folyamato-
san tájékoztatást ad.

A fentiekkel járó kellemetlenségekért szí-
ves megértésüket és türelmüket kérjük.

K-P 2011 Konzorcium
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Megyei felnőtt kategória
Felnőtt kosarasaink hazai pályán egy elcserélt for-

duló miatt, most viszont a soron következő „rendes 
bajnokin” meccseltek a „kisújiakkal”. Ismét győzel-
met arattak!

Kisújszállási SE - Karcagi SE 70:102 (15:22, 
16:20, 14:32, 25:28)

Karcagi SE: Erdei J. (18/3p.), Kovács I. (28/6p.), 
Pásztor Gy. (18/12p.), Vincze M. (15/3p.), Simon L. 
(16/3p.)

Cserék: Hajdú G. (2p.), Kiss J. (3/3p.), Kohári I. 
(2p.)

Fodor Csaba: Vendéglátóink minden igyekezete 
hiába való volt rutinosan játszó csapatunk ellenében. 
Küzdöttek, hogy javítsanak az elmúlt heti karcagi 
mérkőzés eredményén, de ez hazai pályán sem sike-
rült nekik. A mérkőzés rendkívül sportszerűen, kor-
rekt játékvezetés mellett zajlott. Eredményesebb játé-
kot kívánunk a kisújiaknak a további fordulókban!

U-12 Kiemelt Regionális Megyei 
Bajnokság

Az Országos Gyermek fordulókban kiemelkedő-
en szerepelő szolnoki és jászberényi kosarasok ellen 
játszottak  kiskosarasaink a hazai kosárlabda „szen-
télyében”, Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcsarnokban. 
Nagyszerű és tanulságos élményekkel gazdagod-
tunk.

Fodor Csaba: Igazán remek mérkőzést láthattunk 
a szolnoki és a jászberényi csapatok által a mi mecs-
cseink előtt. Ez a két csapat, valamint a csoportunk-
ban a nagykőrösiek, korosztályuk legjobb csapatai-
hoz tartoznak.

Szolnoki Bikák - Jászberényi KSE 80:59
Karcagi SE „Champion’s” - Jászberényi KSE 

30:64 (3:13, 7:18, b:3:5, 10:13, 7:15)
Karcagi SE: Fűtő Sz., Ferenczi J., Pataki M. (1p.), 

Magyari Zs., Balogh J. (4p.)

Cserék: Kósa Z. (3p.), Molnár J. (10p.), Szabó M. 
(2p.), Kovács P. (7p.), Kósa Cs. (1p.), Hodos I., Kovács 
T. (2p.)

A jászberényiek ellen kissé megilletődötten kezd-
tünk. Sajnos a folytatás sem sikerült jobban, hiszen a 
mérkőzésen a kiharcolt büntetőket nem sikerült be-
dobni, és rengeteg ziccer lehetőség is kimaradt. Így 
egy, a  mezőnyben kiegyenlített meccsből lett egy 
vereség. Az elmúlt évben sokkal nagyobb volt a kü-
lönbség.

Karcagi SE - Szolnoki Bikák 28:70 (4:8, 2:19, 
b:6:5, 5:28, 11:10)

Karcagi SE: Kósa Z. (4p.), Molnár J. (6p.), Ferenczi 
J. (2 p.), Kovács P. (6p.), Magyari Zs. (1p.)

Cserék: Fűtő Sz. (4p.), Szabó M. (1p.), Pataki M., 
Balogh J. (1p.), Kósa Cs. (1p.), Hodos I., Kovács T. 
(2p.)

A szolnoki utánpótlás ellen is küzdöttünk, de ők 
mezőnyben is fölénk nőttek. Technikailag és takti-
kailag is előrébb tartanak tőlünk. A félidei büntetők-
ben és az utolsó negyedben azért sikerült legyőzni az 
Országos Gyerek Kupában is előkelő helyen álló Bi-
kákat. Kicsit elfáradtunk a jászberényiek ellen, s nem 
tudtunk kellően pontosan játszani.

Mindkét csapatnak gratulálunk, reméljük a foly-
tatásban tudjuk majd csökkenteni a különbséget.

Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

Megyei Diákolimpiai 
Selejtező 

VI. korcsoport fiú

Megyénkben tíz középiskolás 
csapat nevezett a diákolimpi-
ára. A csapatokat két ötös cso-
portba osztották, és körmér-
kőzésekkel döntötték el, hogy 
ki jut tovább a megyei döntő-
be. A refis fiúknak nem sikerült 
a bravúr az igazolt versenyzők 
mezőnyében. A Jászberényiek 
nagyobb meccsrutinja érvénye-
sült, így együttesünk a harma-
dik helyet szerezte meg. 

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Mezőtúri Ref. Koll. 
54:37 (12-5, 11-9, 19-14, 12-9)

Bokor P. (2), Mészáros G. 
(8/3), Balogh Á., Tóth G. (9), 
Németh M. (21), Deák Z. (7), 
Kovács T. (7).

Móricz Zs. Ref. Koll. - Kar-
cagi Nagykun Ref. Gimn. 
40:55 (10-11, 6-17, 12-20, 12-7)

Bokor P. (11/9), Mészáros 
G. (16/3), Balogh Á., Tóth G. 
(10/3), Németh M. (8), Deák Z. 
(2), Kovács T. (8/3).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Leher Vezér Gimn. 
43:70 (19-20, 5-15, 8-14, 11-21)

Bokor P. (11/3), Mészáros G. 
(11/3), Balogh Á., Tóth G. (9/3), 

Háló P. (2), Deák Z. (4), Kovács 
T. (6), Gyökeres I., 

Liska J. SZKI - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 79:50 
(20-14, 18-11, 19-17, 22-8)

Bokor P. (7), Mészáros G. 
(11), Balogh Á., Tóth G. (16/3), 
Németh M. (7), Háló P., Deák 
Z. (7), Kovács T. (2), Gyökeres 
I., Kis T.

Megyei Diákolimpiai 
Selejtező 

VI. korcsoport lány
Négy csapat részvételével 

Szolnokon rendezték meg a 
megyei diákolimpiai döntőt. A 
sorsolásnál balszerencsések vol-
tunk, hisz a döntőbe jutásért 
a legerősebb csapattal kellett 
megküzdenünk. Sikerült négy 
negyedet játszani ellenük, ami 
a csapatunk erejét is mutatja. A 
bronzcsatában rendkívül jó tel-
jesítményt nyújtott fiatal csapa-
tunk, és biztosan szerezte meg a 
harmadik helyet.

Verseghy F. Gimn. - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 67:26 
(21-12, 14-4, 16-4, 16-6)

Rácz L. (4), Varga V. (2), Pin-
tér Á. (4), Székely A. (6), Kabai 
D., Lippai A. (2) Házi F., Csíkos 
L., Séta G. (8).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Vásárhelyi P. Közg. 
51:22 (16-8, 11-7, 16-7, 8-0)

Rácz L. (15), Varga V. (13), 
Pintér Á. (4), Székely A. (2), 
Kabai D., Lippai A. (7) Házi F., 
Csíkos L. (8), Séta G. (2).

Megyei Középiskolás 
Bajnokság

Fiú- és lánycsapatunk is meg-
kezdte szereplését a középisko-
lás bajnokságban. A fiúk baj-
nokhoz méltó játékkal biztos 
győzelmet arattak. A lányok 
rendkívül megilletődötten 
kezdték a mérkőzést. Később 
megnyugodtak és méltó ellenfe-
lei lettek a békési csapatnak. 

Törökszentmiklós Bercsé-
nyi - Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. 21:59 (7-10, 7-21, 6-13, 
1-15)

Bokor P. (8/6), Kis T. (Tóth G. 
(16), Németh M. (19), Kis T. (5), 
Deák Z. (5), Kovács T. (6).

Békési SE - Karcagi Nagy-
kun Ref. Gimn. 63:40 (19-4, 
13-15, 14-10, 17-11)

Rácz L. (7), Varga V. (8), Pin-
tér Á. (8), Székely A. (2), Lippai 
A., Csíkos L. (11), Séta G. (8).

KOSÁRLABDA

REFIS KOSÁRLABDA

NB II. Dél-keleti csoport
Kováts DSE Karcag – BVSC-Zugló SE 8:10
Karcagi győzelmek: Skumáth István – Dr. Hubert Atti-

la párosban 1 győzelem. Szepesi Bence 3, Dr. Hubert Attila 2, 
Skumáth István 1, Imrei Ferenc 1 győzelem egyéniben.

Csornai Csaba: Szepesi Bence nagy sikerű játékával alapo-
san megnehezítettük a bajnokság második helyezettjének pont-
szerzését. Kis szerencsével, akár mindkét pont itt maradhatott 
volna. A játékra rányomta bélyegét az, hogy Skumáth István – 
bár nagy küzdelmekben – csak egy mérkőzést hozott. Az igen 
gyors és támadó szellemű játékot produkáló BVSC ellen szín-
vonalas mérkőzéseket láthattunk. 

Megyei I. osztályú bajnokság

Kováts DSE II. Karcag – Szolnoki Honvéd SE 2:16
Karcagi győzelmek: Nagy Norbert 2 győzelem egyéniben.
Csornai Csaba: Az előző bajnoki év NB III-as csapatával fel-

álló szolnoki együttes biztos győzelmet aratott, bár a mérkőzé-
sek jóval szorosabbak voltak.

Jászberényi SE II. - Kováts DSE II. 5:13
Karcagi győzelmek: Csornai Csaba – Kun Szabolcs 1, Kovács 

Miklós – Nagy Norbert 1 győzelem párosban. Nagy Norbert 4, 
Csornai Csaba 3, Kovács Miklós 3, Kun Szabolcs 1 győzelem 
egyéniben.

Csornai Csaba: A volt NB III-as játékosokkal felálló Jászbe-
rény ellen kiváló játékkal, nagy küzdelmekben szereztük meg a 
két bajnoki pontot. A győzelmi arány hűen tükrözte a játék ké-
pét, a csapat minden tagja fegyelmezetten és nagy odaadással 
játszott.

Következő mérkőzések: NB II-ben: DABE-Debrecen – Kováts 
DSE Karcag december 1-jén 11 órakor a debreceni november 28-
án (csütör sportcsarnokban kerül megrendezésre. Megyei I. osz-
tályban: tökön) 18 órakor Jászkisér ellen játszanak Jászkiséren.

Megyei II. osztályú bajnokság

Összevont forduló 2013. november 10-én Kisújszálláson.
Kisújszállási SE III. - Kováts DSE III. Karcag 1:9
Karcagi győzelmek: Kun Szabolcs – Nagy Sándor 1 győzelem 

párosban. Kun Szabolcs 3, Nagy Sándor 3, Laczi Sándor 2 győ-
zelem egyéniben.

Kováts DSE III. Karcag – Pán SC Törökszentmiklós 8:2
Karcagi győzelmek: Kun Szabolcs – Nagy Sándor 1 győzelem 

párosban. Kun Szabolcs 3, Nagy Sándor 2, Vál Tamás 1 győze-
lem egyéniben.

Csornai Csaba: Ezzel a két mérkőzéssel véget ért a megyei II. 
osztály őszi szezonja, ahol csapatunk minden mérkőzését biz-
tosan nyerve veretlenül lett őszi első. Gratulálunk minden játé-
kosunknak.

November 10-én Hajdúböszörményben rendezték meg a ha-
gyományos asztalitenisz versenyt 70 játékos részvételével. A 
versenyen hatalmas karcagi siker született, hiszen Kovács Sán-
dor a Kováts DSE versenyzője a felnőttek versenyében első he-
lyezést ért el, és elhozta a fődíjként felajánlott serleget. Eredmé-
nyéhez gratulálunk!

B. I.

Asztalitenisz

A karcagi V-139. sz. 
Galambtenyészt  Egyesület,

GALAMBKIÁLLÍTÁST 
Rendez

a Városi Sportcsarnokban!

A kiállítás megtekinthet  :

2013.12.21. 09:00-18:00
2013.12.22. 08.00-13:00

Minden érdekl d t 
szeretettel várunk!

A kiállítás mindkét napján kisállat börze kerül 
megrendezésre! 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis csalá-
di ház eladó. Karcag, Deák 
krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06 
70/310-1751 v. 06/30-245-
7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
ér tékegyez tetéssel .  Tel . : 
06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 
M Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a für-
dőhöz közel, reális áron, sür-
gősen eladó. Karcag, Kórház 
u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 
szobás, kertes családi ház kül-
ső és tetőszigeteléssel, gaz-
dasági épületekkel, 2 garázs-
zsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/20-451-8143.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. 
alatt 1 szobás, konyhás, spáj-
zos ház eladó. Tel.: 06/70-613-
6785.
Eladó 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 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.
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.

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

Karcag főtéri 2 szobás, felújí-
tott, körbefűtött, földszinti 
lakás eladó. Tel.: 06/20-520-
4692.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 
50/a. sz. alatti jó állapotú (er-
kélyes), 1,5 szobás, I. emele-
ti lakás. Tel.: 06/30-491-2519.

Reális áron családi ház eladó 
Bucsa, Deák F. u. 1. sz. alatt. 
Tel.: 06/66-311-315 (18 óra 
után), vagy 06/30-853-7017 
(egész nap).

Kórház utca 1/a. 4. ajtó, 2 szin-
tes, 3 szobás, teljesen felújí-
tott lakás saját udvarral el-
adó teljes berendezéssel. I.ár: 
9.500.000 Ft. Sürgősen eladó, 
ezért a ház és a teljes beren-
dezés mellé adok még egy 
nagyon szép 4-es Golfot. Tel.: 
06/30-530-3834.

Városközpontban 54 m²-es, 
teljesen felújított, III. emele-
ti, tehermentes, erkélyes la-
kás eladó. I.ár: 5,8 M Ft. Tel.: 
06/30-321-5029.

Karcagon cseréptetős, 2 szo-
bás, komfort nélküli kis pa-
rasztház olcsón eladó. I.ár: 
1.950.000 Ft. Tel.: 06/30-530-
3834.

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

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.

Négy sonkás, hagyományo-
san hizlalt hízó eladó. Tel.: 
59/300-521.

6 hónapos ivartalanított kan-
dúr cica ingyen elvihető. Tel.: 
06/70-773-8015.

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

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.

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

Eladó: 2 db új tölgyfa egyedi 
tornyos faragott, üveges aj-
tajú fali téka; 1 db zsúrkocsi; 
1 db Zanussi Lehel jó állapo-
tú hűtőszekrény; 1 db egye-
di fából készült előszobafal; 1 
db kovácsolt vas előszobafo-
gas; 2 db fürdőszobai mosdó-
kagyló; 1 db zuhany csapte-
lep; 10 m² világoskék kismé-
retű új fali csempe; örökégő 
öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
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.
Autós biztonsági gyermek-
ülés, valamint kerékpárra sze-
relhető gyermekülés eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
50 l-es diófa hordó eladó. Tel.: 
06/30-475-9754.
Eladó gáztűzhely gázpalack-
kal, régi sezlon, Singer típu-
sú varrógép. Tel.: 06/30-475-
9754.
Mosógép, centrifuga eladó. 
Tel.: 59/314-892.
1 pár alig használt korcsolya 
cipő (2.500 Ft), 1 db 12V akku-
mulátor töltő és hozzá 12V-os 
elektromos pumpa (3.000 Ft), 
1 db ¼ colostól 1 colosig vá-
gó állítható cső metsző és cső 
satu (1.500 Ft), 5 db 73mm x 
2400mm hosszú alumínium 
cső, két végén belső menet 
(2.000 Ft/db), 1 db univerzális 
Abrikter körfűrész, gyalu, kö-
szörű, kompresszor egy mo-
torra építve (30.000 Ft), 2 db 
párnázott szék (2.000 Ft/db) 
eladók. Tel.: 06/30-587-7608.

6 fiókos fagyasztószekrény 
eladó vagy kis hűtőre vagy 
mosógépre cserélhető. Tel.: 
06/20-229-3261.

K e r e k  a s z t a l ,  4  s z é k , 
Whirlpool mosógép, moso-
gatógép, gyermek etetőszék, 
egyéb lakásfelszerelések el-
adók. Tel.: 59/314-349.

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.

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 30.-1. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
December 8. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
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2013. november 29. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ovi Gála I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Dr. Temesváry Ta-

más
 Téma: Közéleti bál céljai
 Karcagi Hírek
 - Rezsifórum Kisújszálláson
 - Testületi ülés – rendkívüli
 - Biljana Gála 
 Háttér 
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: Nótaolimpia győzte-

se
20.20  Közéleti Bál 2013
21.00  Konyhakertek

2013. december 03. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

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

kus szentmise
21.00  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Martfűi VSE megyei I. osz-

tályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2013. december 04. szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.50  Lédy és az útonálló – ame-

rikai film

2013. december 05. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ovi Gála II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Domján Sándor
 Téma: Háztáji sertések fel-

vásárlása
 Karcagi Hírek
 - Felkészülés a télre
 - Új kapu a temetőnél
 - Agrárfórum Kunmadara-

son
 Háttér 
 Téma: Advent
20.20  Adventi Gyertyagyújtás II.
21.00  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

Szabó Andrea – Bukó Sán-
dor
Kg., Táncsics krt. 8.  Anna
Turai Éva – Seres Sándor
Kg., Haladás u. 2.  Melissza 
Mirella
Farkas Beatrix – Kocsis Já-
nos József
Kg., Villamos u. 6. 
 János Márk
Tóth Andrea – Rápolti Imre
Kg., Kisújszállási u. 16/a. 
Imre
Kertész Inge – Bakk István
Tilalmas  Gréta Hanna
Seres Viktória – Varga János
Kg., Északi u. 4.  Zoé Glória

Halálozás

Bagi István Sándor
 Karcag (1940.)
Dékán Istvánné (Vizkeleti 

Róza)
 Karcag (1930.)
Jobbágy Lajos Béla
 Karcag (1925.)
Dr. Varga Sándorné
 Karcag (1931.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:  

2013. december 2. 

(hétfő) 

12 óra

Megyei I. osztályú mérkőzés
Karcag – Túrkeve 1:0 (0:0)
Karcag, 120 néző. Jv.: Kóródi F. 

Segítői: Felföldi I., Gönczi P.
Karcag: Moga, Kovács L. 

(Kupai), Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szivós G., Bukovszki, 
Szivós Gy., Nagy R. (Szőke R.), 
Székely, Erdei

Edző: Orosz István
A harmadik percben szöglet 

után Erdei lövését védte a kapus, 
másodszorra a csatár centiméte-
rekkel a bal kapufa mellé bombá-
zott. A harminchetedik percben 
Szivós G. 25 méteres szabadrúgá-
sa a felső lécen csattan, a kipat-
tanó labdát Nagy R. a jobb kapu-
fa mellé bombázta. A nyolcvan-
kilencedik percben Szentannai 
cselezgetett a baloldalon, majd a 
16-oson belülről a bal alsó sarok-
ba lőtt (1:0).

Jók: Szentannai, ill. Tőke, Tóth, 
Nagy P., Jónás

Orosz István: Fáradtan is be-
gyűjtöttük a három pontot.

Finta Imre: Gratulálok a 
hazaiknak, megérdemelten van-
nak az első helyen.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Túrkeve 1:1
Karcag: Fábián, Magyari, Sző-

ke N., Herczeg, Balogh Cs., 
Daróczi, Berczi, Hamar, Ungi, 
Földi, Balogh F.

Cserék: Kónya, Kabai, Oros
Edző: Varga László
Góllövők: Szőke N. ill. Lózsi
Varga Llászló: Sem az ellenfél-

lel, sem a pályával nem bírtunk – 
sajnos.

Utánpótlás bajnokság

U14-es korosztály: Karcag – 
Nyírbátor 1:1 (1:0)

Karcag: Binder, Csontos, Sza-
bó P., Erdős, Sipos, Papp, Balajti, 
Kiss, Tóth R., Katona, Takács T.

Cserék: Karsai, Fábián
Góllövő: Takács T.
Moga Lóránt: Nehéz talajon 

inkább a küzdelem dominált, me-
lyen egy balszerencsés gólt kap-
tunk. Így is minden dicséretet 

megérdemelnek a játékosaink, re-
mekül helytálltak az egész sze-
zonban.

U15-ös korosztály: Karcag – 
Nyírbátor 11:2 (3:0)

Karcag: Fekete, Örsi, Mester, 
Bencsik, Pesi, Moga, Nábrádi, 
Györfi, Terjék, Tóth, Farkas A.

Cserék: Szendrei, Balla, Kupai, 
Farkas S.

Góllövők: Tóth (5), Györfi (3), 
Farkas A., Farkas S. Terjék

Kemecsi László: Gratulálok 
a játékosoknak a remek bajnoki 
szerepléshez, kitartó munkához, 
hozzáálláshoz, melynek segítsé-
gével sikerült az őszi szezon első 
helyén végezni. Ezzel viszont ma-
gasra került a léc, melyet reméljük 
tavasszal is sikerül átugranunk.

Alarm-Matic Teremlabdarúgó 
Bajnokság

3. forduló eredményei: SS 
Bisztró – VGT-Brigád 9:3, Origo 
– Együtt Fa-Va-Vári 0:6, SKF-
Devils – MultiTec 2:1, Kunma-
daras – Kelemen 8:1, RoliSped 
– Profix-Bituman 8:0, Familia – 
DKV 3:4, Flottok – Szuperinfo 
4:6.

4. forduló eredményei: Ke-
lemen – Együtt Fa-Va-Vári 1:6, 
Kunmadaras – DKV 1:1, Flottok 
– Profix-Bituman 4:3, Szuperinfo 
– Familia 1:9, VGT-Brigád – SKF-
Devils 3:4, MultiTec – Origo 3:3, 
RoliSped – Labonczfa 4:5.

A bajnokság élcsoportja: 1. 
Kunmadaras (10 pont), 2. DKV 
(10 pont), 3. Labonczfa (9 pont), 4. 
Familia (9 pont), 5. Együtt Fa-Va-
Vári (7 pont).

B. I.

Labdarúgás

2012-ben indult útjára a 
„Látni és látszani” nevet vise-
lő országos baleset-megelőzé-
si kampány. Az akció idén is 
folytatódik, hiszen ha csak egy 
emberélet megmenekült azzal, 
hogy kiemelt figyelmet kapott 
a látás és láthatóság, már célba 
ért a kampány. Persze ennél jó-
val többről van szó: a nagy si-
kerű, egész Európát megmoz-
gató kezdeményezés részeként 
Magyarországon is autósok ez-
rei álltak a balesetmentes köz-
lekedés mellé.

A járművek egyik legfonto-
sabb eleme a világítás, ezért az 
baleset-megelőzés szempontjá-
ból is kiemelten fontos. Az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság 
és az Országos Baleset-meg-
előzési Bizottság újra felkészü-
lési időszakot hirdet a fokozott 
világítás-ellenőrzés előtt. 2013. 
december 15-ig mindenkinek 
lehetősége van betérni egy, az 
akcióban részt vevő szervizbe, 
ahol díjmentesen átvizsgálják 
a jármű világítástechnikai be-
rendezéseit. Az akció részeként 
térítésmentesen ellenőriztethe-
ti látását a kezdeményezéshez 
csatlakozott optikákban.

A „Látni és látszani” kam-
pány az autósokért van! A 
rendőrség célja a minél bizton-
ságosabb közlekedés, a látási 
viszonyok javulása, a gyorsabb 
ellenőrzés elérése. Az akcióban 
részt vevő autósok ugyanis iga-
zolólapot kapnak a regisztrált 
szervizektől, amelyet az igazol-
tató rendőrnek kell bemutatni 
az ellenőrzés során. A rendőr-
ségi közúti gépjárművilágítás-
ellenőrzésnél könnyített lehet 
az eljárás, ha az autós az elő-
zetes átvizsgálást igazoló lapját 
bemutatja.

A tél közeledtével kiemel-
ten fontos a látás és a látható-
ság kérdése, ugyanis jelentősen 
romlanak a látási viszonyok és 
hosszabb a sötétedés utáni idő-
szak is. Így minden autós sa-
ját érdeke is, hogy átvizsgáltas-
sa gépjárművét és ellenőriztes-
se látását. Ehhez pedig egy díj-
mentes akciónál jobb alkalmat 
keresve sem talál! Szerviz- és 
optikuskeresőnk segítségével 
könnyedén megtalálja az Ön 
lakhelyéhez legközelebb eső re-
gisztrált partnerünket.

Forrás: OBB

Látod? Nem látod? Na látod!

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 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: 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.


