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Az önkormányzatok több mint 
1200 milliárd forintos adóssá-
gából három ütemben 880 mil-
liárdot rendezett Magyarország 
kormánya, mely 2014 február-
jáig a hátra maradt adósságter-
het is leveszi 278 ötezer fő fe-
letti település válláról – jelentet-
te be az elmúlt héten dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter 
a Városházán tartott sajtótájékoz-
tatóján.

- Karcag adósságának 70 szá-
zalékát már korábban, most a 
maradék 30 százalékot, 1,5 mil-
liárd forint értékű kötvény és 
hiteladósságot vállal át a ma-
gyar kormány. Jelentős összeg-
ről van szó és a döntés súlya ön-
magáért beszél, tehermentesíti a 
várost azoktól a hitelektől, ame-
lyeket korábban a Gyurcsány-
Bajnai időszakban kellett fel-
venni, amikor a vidékrombo-
lási politika érvényesült. Ha az 
állam nem tud a feladatokhoz - 
amelyeket az önkormányzatok 
nyakába tett - pénzt adni, akkor 
vegyenek fel hitelt, bocsássanak 
ki kötvényt, azért, hogy a lakos-
ság számára tudjanak szolgál-
tatni - jelentette ki a tárcavezető.

- A nemzeti ügyek kormánya 
a vidékfejlesztés részének tekin-
ti, hogy a települések fejlődőké-
pesek legyenek, ne nyögjenek 
az adósságtól. Ezzel a döntéssel 
kiszabadítjuk a falvakat, város-
okat az adósságok alól. A dön-
tés a korábbi három ütembe il-
leszkedik, a mostani adósságát-
vállalás 278 ötezer fő feletti tele-

pülést érint, 430 milliárd forint 
értékben. Az önkormányzatok-
kal szerződést kötünk arra vo-
natkozóan, hogy minden hitelt 
átveszünk, így nagyobb moz-
gástérrel rendelkeznek majd, 
nagyobb programokba is be 
tudnak kapcsolódni. Ezeknek 
illeszkednie kell a megyei és or-
szágos programtervekhez, fog-
lalkoztatáshoz. Karcag kedve-
ző adottságokkal rendelkezik 
mind az ipar, a kereskedelem, a 
mezőgazdaság vonatkozásában. 

Különösen fontosnak tartom, 
hogy mezőgazdasági eleme-
ket is tartalmazzon a program, 
melyhez a VM egy mintaprog-
ramot is kidolgozott. Ez hozzá-
férhető, már több településen is 
bevált. Sok sikert kívánok Kar-
cag önkormányzatának az elkö-
vetkező időszakhoz - zárta tájé-
koztatóját dr. Fazekas Sándor.

- Ezzel a döntéssel valameny-
nyi önkormányzati adósságot 
átvállal, és így tehermentesí-
ti a várost a kormány - kezdte 

Dobos László polgármester. Na-
gyon szépen köszönjük ezt a jó 
hírt, így az ünnepek környé-
kén különösen jólesik ez a tele-
pülésnek a jövő évi költségve-
tés készítése idején. Való igaz, 
óriási teher hárul el a telepü-
lés válláról, valóban elindulhat 
egy olyan gazdasági folyamat, 
amely fellendíti városunkat is. 
A következő esztendőben 83 
millió forinttal tudunk plusz-
ban gazdálkodni, hiszen ezt 
nem kell adósságként befizet-

ni kötvénytartozás címen. Ter-
mészetesen nagyon bölcsen és 
okosan szeretnénk felhasznál-
ni az összeget. A mezőgazdasá-
got és ipart fejlesztve olyan be-
ruházásokat szeretnénk végre-
hajtani, ahol a munkalehető-
ségek bővülnek, segítve ezzel a 
karcagi emberek életét, a mun-
kához való jutását. Élni fogunk 
a lehetőségekkel, mint ahogy 
gondolom, a többi település is 

- jelentette ki a város első em-
bere.

Az állam átvállalta az önkormányzatok  
teljes hitelállományát

A következő hónapokban 
teljesen megújul a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Kuthen 
úti Tagóvodája. Szombaton 
ünnepélyesen lerakták a beru-
házás alapkövét. 

- Ismét egy nagy beruházást 
jelenthetünk be, letehetjük az 
alapkövét a Kuthen úti óvoda 
felújításának. Az önkormány-
zat mindent megtesz azért, 

hogy a legkisebbek is megfele-
lő körülmények között lehes-
senek - mondta az óvodások 
köszöntő műsora után Dobos 
László polgármester. Az óvodai 
felújítási program évekkel ez-
előtt indult, ez is annak a része. 
Európai Uniós pályázaton 120 
milliót sikerült megnyernünk, 
95 százalékos támogatottság-
gal, így önkormányzatunknak 
5 százalékot kellett biztosítani 
a beruházáshoz. Április végére 
az épület kívül-belül megújul, 
új csoportszobával bővül, tor-
naszobát is kialakítanak, hogy 
még komfortosabb épületben 
legyenek a gyermekek - sorol-
ta a városvezető, majd meg-
köszönte a szülőknek, az óvo-
da dolgozóinak, hogy segítet-
ték az átköltöztetést és a felújí-
tás idejére türelmet kért tőlük.

- Az óvodák felújításával, a 
bölcsődék felújításával, építé-
sével az a célunk, hogy minél 
több gyermek szülessen Ma-
gyarországon. Ezt a célt szol-
gálja az a bevezetett több tá-
mogatás is, hogy az anyák 
még több gyermeket vállal-
janak, az óvodákban pedig 
megfelelő körülmények fo-
gadják őket. Ennek a prog-

ramnak a jegyében újul meg 
ez a százéves épület is, mely-
ben generációk óta kapják a 
kisgyermekek az első impul-
zusokat - mondta dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, aki szerint a gyer-
mekekben a jövő, a magyar-
ság, ők a magyar nemzet fenn-
maradásának a záloga. Nél-
külük nem lehet folytonosság 
sem Karcagon, sem a Kárpát-
medencében - hangsúlyozta a 
tárcavezető.

Az alapkövet Szarka 
Lászlóné intézményvezető, 
Takács Lia ovis, Ombódi Ba-
lázs, a kivitelező cég vezető-
je, Dobos László polgármes-
ter, dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter és Kovács 
Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke rakta le

Megújul a Kuthen úti 
tagóvoda

A 2014-2020 közötti Euró-
pai Uniós fejlesztési ciklus 
megyei előkészítése második 
szakaszába lépett a program 

tervezési munkák megkezdé-
sével. A gyorsabb és hatéko-
nyabb munkavégzés érdeké-
ben Jász-Nagykun-Szolnok 

megye és a 7 kistérség együtt-
működési megállapodást köt a 
2014. szeptember 30-ig tartó 
program előkészítési időszak-
ra a gazdaság, az infrastruk-
túra és az intézményfejlesztés 
terén.

Csütörtökön a városházán 
Kovács Sándor megyei elnök 
a karcagi és tiszafüredi kistér-
ség megjelent polgármestereivel 
aláírta a fenti együttműködé-
si megállapodást. Karcag Város 
Önkormányzata nevében Do-
bos László polgármester látta el 
kézjegyével a dokumentumot. 

Együttműködés a megye és a kistérségek között

Az ország ötven településén 
nyílik Nyitott Tanulási Köz-
pont, ahol a 18-62 év közöttie-
ket várják tanulási programok-
kal. Karcagon december 6-án 

a Déryné Kulturális Központ-
hoz tartozó Városi Könyvtár-
ban Halász János, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára 
nyitotta meg a központot, ahol 
a következő években a munka-

erőpiacon már jelenlévők épp-
úgy, mint a munkát keresők is 
találhatnak képzési programot. 

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter arról szólt, 

mennyire fontos az életen át 
tartó tanulás az agráriumban, 
de a más szakterületen dolgo-
zók számára is. Ehhez jó lehe-
tőséget biztosítanak ezek a köz-
pontok, melyek a közösségi ta-
nulás helyszínei is lesznek. 

Felnőttként is tanulhatunk
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Csattogások

Nyilvánvaló tényfeltáró újság-
írás csak demokráciákban létez-
het, nem kell különösebben indo-
kolnom, hogy ez diktatúrákban 
miért kizárt. Cenzúra ugyan mind-
két társadalmi formációban léte-
zik, de míg a demokráciákban ön-
cenzúra, addig a diktatúrákban 
állami cenzúra működik. Gon-
dolom a kettő közti különbsége-
ket sem kell ecsetelni az olvasók-
nak. Jómagam mindkét társadalmi 
formáció idevonatkozó gyakorla-
tát a bőrömön éreztem, hogy kis-
sé képzavaros hasonlattal éljek, és 
volt is bajom ezek miatt mindkét 
formációban. Úgyhogy a függet-
len újságírás – beleértve az írot-
tat és az elektronikusat (rádió, tv) 
a valóságban ugyanúgy nem lé-
tezik, mint a „független politikusi” 
státusz. Amiről könnyen megbizo-
nyosodhatunk, ha egy magát füg-
getlennek nevező politikusnak fel-
tesszük a kérdést, hogy: „Ön a vá-
lasztók akaratától, érdekeitől is 
független?” Erre aztán jönnek a 
különféle, hímező-hámozó vála-
szok: „azoktól persze nem, meg 
mindent az ő érdekükben”, stb. 

No, de nem erről akarok írni 
nyúlfarknyi jegyzetemben, csupán 
ez jutott eszembe, mikor egyik is-
merősömmel találkoztam a minap 
és újságolta, hogy tegnap az ATV-
ben látta a CSATT című közéle-
ti műsort, és benne az én egykori, 
ma politológus, egyetemi oktató-
újságíró közszereplő barátomat. 
De én biztos nem nézem az ATV-t, 
mert én „jobboldali” vagyok. 

Közöltem, nagyon téved, mert 
kb. 70-30%-ban az ún. „balolda-
li” sajtót figyelem. Már csak azon 
egyszerű logikából is azért ez az 
arány, mert az ún. jobboldali gon-
dolatokat, mentalitást jobban is-
merem, mint a másik oldalét. Az 
több meglepetést tartogathat szá-
momra. A CSATT műsor csattogá-
sait meg azért is megkülönböz-
tetett figyelemmel kísérem, mert 
a műsorvezető R. Egon édesapjá-
val a ’70-es években nagyon jó vi-
szonyban voltam. Többször járt 
le ide Karcagra Egon úr, az egyko-
ri aranycsapat akkor még több élő 
játékosaival haknizott országszer-
te, és a londoni 3:6–os angol-ma-
gyar filmjét levetítve, utána anké-
tot tartva Hidegkútival, az Öreg-
gel, vagy Sándor Csikarral, vagy 
éppen Buzánszkyval vagy a Feke-
te Párduccal. Az ankétot követően 
pedig átvonultunk a Föcibe vacso-
rázni, és kedvenc étele a Bojtárava-
tó volt Egon úrnak, aki csak ilyen-
kor vette ki a szájából a hajlított 
csibukját. 

A műsorvezető fiát viszont nem 
ismerem – vele még nem beszél-
gettem. Viszont, ha találkoznék ve-
le, megkérdezném: „Miért ellenzi 
ő, hogy a külföldön élő kettős ál-
lampolgárságú magyarok itt sza-
vazhatnak majd Magyarországon? 

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Véradás Karcagon a Műve-
lődési Házban 2013. december 
17-én (kedden) 8:00 – 13:00 
óra között. 

„Adj vért, adj esélyt!”
Már a facebookon is elérhe-

tők vagyunk: www.facebook.
com/karcagvoroskereszt

Értesítés
A Karcagi Nagykun Hor-

gászegyesület vezetősége érte-
síti az egyesület tagjait, hogy a 
2013. évi fogási naplók leadásá-
nak végső határideje 2014. ja-
nuár 10.

A leadást személyesen kell 
teljesíteni az egyesület irodá-
jában az alábbi időpontok va-
lamelyikén: december 13., 16., 
20., 23. és 30-a, valamint 2014. 
január 03., 06., 09. és 10-e 
15:00 és 18:00 óra között.

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

Ügyfélfogadás a Karcagi Járási 
Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2013. decem-
ber 24-i és a 2013. december 27-i munkaszü-
neti nap körüli munkarend változás miatt a 
Karcagi Járási Hivatalban az ügyfélfogadás 
rendje az alábbiak szerint valósul meg:
-  december 06. (péntek) munkanap, ügyfél-

fogadás  8:00-12:00,
-  december 07. (szombat) munkanap, ügy-

félfogadás szünetel,
-  december 21. (szombat) munkanap, ügy-

félfogadás  8:00-12:00,
-  december 24. (kedd) munkaszüneti nap,
-  december 27. (péntek) munkaszüneti nap.

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető

A Városi Sportcsarnokban 
egy ebéddel vendégelték meg 
pénteken a Startmunka prog-
ramban résztvevő több mint 
háromszáz karcagi közmun-
kást. A rendezvényen részt 
vett dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, Dobos 
László polgármester, Kovács 
Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke, valamint több intéz-
ményvezető és képviselő is. 
Az idei közmunka program-
ban végzett munkáról Molnár 
Pál igazgató számolt be.

Dr. Fazekas Sándor arról be-
szélt, hogy a ’90-es évek elején 
indult Karcagon a segély helyett 
munkát program - melyért ak-
kor sokan támadták a városve-
zetést. Ma pedig már a Fidesz-
kormánynak köszönhetően or-
szágos a közmunkaprogram.

Dobos László is megkö-
szönte a programban résztve-
vők munkáját. Mint elhang-
zott, a közfoglalkoztatásban 
dolgozók a programmal biz-
tos megélhetéshez jutnak, 
visszakerülnek a munka vi-
lágába és az általuk végzett 
munkával a település is szépül.

Karácsonyi 
fenyőfa 
vásár

Tisztelt karcagi lakosok!
A Karcag Városi Önkor-

mányzat Városgondnoksá-
ga Csemetekertjében lehe-
tőség van Karácsonyra fe-
nyőfa vásárlásra.

Árakkal, illetve egyéb 
felvilágosítással kapcsolat-
ban a helyszínen, vagy te-
lefonon (Tel: 06/30-676-
7377) Béres Attila erdész-
nél lehet.

Alább felsorolt fenyőfák 
kaphatók:

- erdei fenyő
- fekete fenyő
- duglasz fenyő
- luc fenyő

Molnár Pál
igazgató

V. Ö. Városgondnoksága

Megvendégelték a közmunkásokat
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Par la men ti Nap ló

Hétfő a hosszú szavazá-
sok éjszakája volt. Tekintet-
tel arra, hogy aznap este az 
utolsó döntéshozatal név-
szerinti szavazás lett, ami-
kor is a képviselők a szavaza-
tukat hangos igen, nem, vagy 
tartózkodommal fejezik ki, 
az ABC végén lévő Zsigó Ró-
bert valamikor háromnegyed 
12 tájban mondta ki a nem-et. 
Bezzeg Apáti István! Már fél-
órával korábban hazaindulha-
tott…

No, de beszéljünk fonto-
sabb ügyekről is, hiszen a sza-
vazás tárgya mégiscsak iz-
galmasabb, mint a mód-
ja! Az Országgyűlés elfo-
gadta a köznyelvben csak 
GYED-extrának nevezett mó-
dosítást, amely többek kö-
zött a kisgyermekeket nevelő 
anyukák munkába állását se-
gíti elő. 2014 január elsejétől 
lehetőség nyílik arra, hogy az 

édesanya a gyermek egy éves 
kora után úgy állhasson mun-
kába, hogy a GYES és a GYED 
is ugyanúgy jár neki. Továb-
bi újítás, hogy nem veszíti el a 
család a kisgyermeke után já-
ró pénzt akkor, ha a következő 
gyermek megszületik. A par-
lament döntött arról is, hogy 
lesz diplomás GYED is, így a 
felsőoktatásban tanulók, vagy 
a friss diplomások jogosultak 
lesznek munkaviszony nélkül 
is egyévi támogatásra.

Bekerült a korábbi változa-
tokhoz képest újabb javaslat 
is. Az új szabályozás a három, 
vagy több gyermeket nevelő 
szülők lehetőségeit bővíti, az 
eddigi kettő helyett ugyanis 
három évig mentesül az őket 
alkalmazó munkáltató a szo-
ciális hozzájárulási adó megfi-
zetése alól, míg a korábbi egy 
helyett két évig kell majd csak 
az adó felét fizetni.

Nagy kérdés persze, hogy a 
kedvező módosításoknak mi-
kor lesz hatása. Tény, hogy je-
lenleg évente 40-50 ezerrel 
csökken Magyarország népes-
sége, a rendkívül alacsony szü-
letésszám miatt. Az egykulcsos 
adó gyermekkedvezménye, a 
jövőre életbe lépő családi adó-
kedvezmény, a GYED-extra 
összességében kedvező feltéte-
leket adhat a gyermekvállalás 
felelős döntéséhez. Természe-
tesen ezek csak a külső feltéte-
lek. A döntésnek igazából belül 
kell megszületnie, ahogy mon-
dani szokták, lélekből és szív-
ből. Ennek megszületését se-
gítheti a családi légkör, az is-
kolai oktatás szellemisége, az 
egyház, a munkahely, a társa-
dalmi közeg támogatása. Janu-
ár elejétől egy picit talán köny-
nyebb lesz a gyermek mellett 
dönteni.

Varga Mihály

Januártól lesz GYED-extra

Pánti Ildikó, a 8. számú vá-
lasztókerület önkormányza-
ti képviselője november 27-én 
lakossági fórumra várta a Ká-
das György Általános Iskolába 
a választókerület lakosait és az 
érdeklődőket.

A fórum előtt a jelenlévők-
nek adventi hangulatot varázsolt 
énekekkel, versekkel Horváthné 
Pandur Tünde és Keserűné 
Ébner Tünde szaktanár.

A fórumon részt vett Ko-
vács Szilvia alpolgármester 
is. Az előadó a karcagi szü-
letésű Kovács Pál, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium 
energetikai államtitkára volt, 
aki a Nemzeti Energiastra-

tégia Megvalósításának ak-
tuális kérdéseiről, a hazai és 
nemzetközi energiafelhasz-
nálás távlati lehetőségeiről is 
szólt. 

Köszönet
A karcagi Akácliget Für-

dő ezúton mond köszöne-
tet mindazoknak, akik a 
2013. december 8-án meg-
rendezett Mikulás napi 
party lebonyolításához se-
gítséget nyújtottak, a gyer-
mekek megajándékozá-
sát támogatták: Agrosprint 
Kft., Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár, Essen Kft., 
Feretrum Kft., Kanász-
Nagy Optika, Karcagi Ál-
talános Iskola Györffy Ist-
ván Tagiskola, Kováts Mi-
hály Tagiskola, Karcagi 
Nagykun Református Is-
kola, Kerekes Cukrász-
da, Kun-Mediátor Uta-
zási Iroda, Laboncz Kft., 
Makai Csaba, Népszer 
Kft., Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium, Tanka 
és Társa Kft., TESCO, 
Tetrapen Bt., Tóth Judit, 
Városgondnokság Karcag - 
Béres Attila.

Mikulás-party az Akácliget 
Fürdőben

Mikulás, bábszínház, játékos programok és sportvetélke-
dők várták a gyerekeket és szüleiket vasárnap az Akácliget 
Fürdőben. Az egésznapos program a rövid hétvége ellené-
re is sok érdeklődőt vonzott.

Lakossági fórum

Adventi Játszóház

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár szeretettel várja a Kicsiket és Nagyokat 2013. de-
cember 14-én (szombaton) 10-15 óráig tartandó program-
jaira.
Helyszín:  Városi Sportcsarnok (Karcag, Kálvin utca 6.)
10 órától a Táncsics 19. tagóvoda Margaréta nagycso-

portjának reneszánsz tánca
10:15 órától Diri-Dongó együttes interaktív gyermek-

koncertje
10 – 15 óráig Népi játszótér
11 – 15 óráig a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvónői-

nek kézműves foglalkozásai
- karácsonyi mézes sütése
- arcfestés (100 Ft)
- „Mocorgó” akadályverseny
- ajándéksorsolás

MEGHÍVÓ

A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Kun-Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület szeretet-
tel meghívja Önt és kedves Családját a Déryné Kulturális 
Központ Mozi termében 2013. december 20-án pénteken 
17 órai kezdettel tartandó KARÁCSONYI  HANGVER-
SENYÉRE.
A műsorban fellépnek a művészeti iskola növendékei és ta-
nárai.
Támogatói jegyek, melyek egyben belépőként szolgálnak, 
megvásárolhatók a helyszínen.
Felnőtt jegy: 400 Ft. Diák és nyugdíjas jegy: 200 Ft.
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Évzáró ünnepi ülés
A Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár klubjaként műkö-
dő Kunhalom Polgári Kör ösz-
szejöveteleit 2013-ban is hét-
főnként fél hattól, általában 
másfél-két órás programokkal 
tartotta. A Karcagi Hírmon-
dóban minden előadást meg-
hirdetett és annak utólagos 
összefoglalója is megjelent. A 
visszajelzések szerint a témái 
sokakat érdekelték.

A klub naplójában 24 ese-
mény bejegyzése szerepel 
márciustól decemberig, mivel 
a kör havonta két-három al-
kalommal szervezte rendez-
vényeit. Ebből kitűnik, hogy 
kedveltek voltak az úti él-
ménybeszámolók, hiszen ez 
év során Svájcról, Franciaor-
szágról, Montenegróról, Bosz-
nia-Hercegovináról, Tunéziá-
ról, Londonról és New York-
ról hangzottak el élményszerű 
előadások diaképes vetítéssel. 
Vonzották a közönséget az ér-
dekes témák, a különféle hasz-
nos szabadidős tevékenységek, 
mint a horgászat, a madará-
szat és a méhészet, valamint 
elgondolkoztató vagy éppen 
időszerű kérdések, pl. a világ 
keletkezése, a helybéli hagyo-
mányőrzés, a diáksport ered-
ményessége, a megújult vá-
rosi strandfürdő, a szépülő 
konyhakertek, az állatvéde-
lem helyzete, s az örökérvényű 
költészet és zene.

Az előadók többnyire hely-
béliek, karcagi kötődésűek, il-
letve innen elszármazottak 
szoktak lenni, a tagság isme-
retségi köre és javaslatai alap-

ján. Az összejöveteleken részt-
vevők létszáma változó, álta-
lában húsz-harminc fő, akik 
főként a kör állandó, aktív 
magjából és az adott témák 
iránt érdeklődőkből állnak. 
A nyugdíjasoktól a fiatalokig 
mindenkit örömmel látunk – 
nem csak a kör tagságát –, hi-
szen fontos az előadóknak is 
a jelenlévők figyelme és a be-
szélgetésekbe való bekapcso-
lódása.

A Kunhalom Polgári Kör 
képviselői a most záruló évben 
is részt vettek a város kulturá-
lis rendezvényein, koszorúzá-
sokon. A körnek volt néhány 
közös programja a Nyugdí-
jas Pedagógus Klubbal is. Ha-
gyományosan egy diák a refor-
mátus gimnázium évzáróján 
megkapta a Körmendi-emlék-
díjat, és irodalmi műsorral is 
tisztelegtünk a Kunhalom Pol-
gári Kör alapítója, Körmendi 
Lajos emlékének.

A tizennyolc éve működő 
civil szervezet a jövő évben is 
tervezi bevált tevékenységé-
nek folytatását városunk la-
kóinak javára. Hálásan mon-
dunk köszönetet mindazok-
nak az intézményeknek és 
személyeknek, akik a karca-
gi civil szervezet, a Kunhalom 
Polgári Kör folyamatos műkö-
dését lelkesen és eredménye-
sen segítették. Összejövetele-
inket és előadás sorozatunkat 
terv szerint a téli szünet után 
folytatjuk, amikor továbbra is 
szeretettel várjuk a régi és új 
közreműködőket és az érdek-
lődő közönséget!

V. Gy.

Pánti Ildikónak, a 8. sz. vá-
lasztókerület képviselőjének

Tisztelt Ildikó néni!
E levélkével szeretném meg-

köszönni a hosszú éveken 
át tartó áldozatos munkáját. 
Hisz bármi bajunk, gondunk 
van, Önhöz mindig bizalom-
mal fordulhatunk. Mindig a 
körzet utcáit járja, ha esik, ha 
fúj. A betegeket meglátogat-
ja, és amiben csak tud, segít 
nekünk. A kertekben lakókat 
mindig látogatja és ahol tud, 
segít nekünk. Ezúton kívánok 
Önnek nagyon kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt. Úgy gon-
dolom, ezt az egész 8. sz. kör-
zet nevében is kívánhatom.

Tisztelettel:
egy 8. sz. körzet lakója

A Hírmondó A Hírmondó 
postájábólpostájából

Egyik kiemelkedő 20. szá-
zadi költőnk, Juhász Ferenc 
verse szerint a csütörtök a ba-
bonák napja. Akárhogy is, a 
karcagi Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium diákjai és taná-
rai számára a november 28-ai 
csütörtök – babonák helyett – 
különböző területeken el-
ért sikereket és egy kü-
lönlegesen emlékeze-
tes napot hozott.

Az idén először 
meghirdetett, orszá-
gos „Hivatalok Nap-
ja” alkalmából a Kar-
cagi Járási Hivatal ál-
tal középiskolásoknak 
szervezett versenyen a 
Szentannai 12. B osz-
tályos, közgazdász ta-
nulókból álló csapata 
volt a refisek, varrósok, 
kisújiak és kenderesiek ve-
télytársa. Győrfi Melindának, 
Györfi Viktóriának, Horváth 
Máriának és Vadai Annának 
a Járási Hivatal olyan felada-
tait kellett teljesítenie, mint a 
panasztétel, az igazolvány-ér-
vényesítés, a lakcímváltozás 
bejelentése stb. A szentannais 
hölgyek mindenkinél ügye-
sebben igazodtak el a hivatali 

ügyintézés útvesztőjében, ez-
zel el is nyerték az első helye-
zést. 

A sport területén is eredmé-
nyesen szerepelt a Szentannai, 
hiszen ugyanezen a napon a 
Futsal Diákolimpia megyei 
elődöntőjében az iskola csa-

p a t a 

négy ver-
senytárssal – a Nagykun Re-
formátus Gimnázium, a Var-
ró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium, 
a kunhegyesi Nagy Lász-
ló Szakképző Iskola, Gimná-
zium és Kollégium, valamint 

a kisújszállási Illéssy Sándor 
Szakközép- és Szakiskola csa-
patával – mérte össze tudá-
sát. Az iskola testnevelője, De-
ák Ferenc által edzett Berczi 
Gergő, Borsós László, Bozsik 
Tamás, Kulik Krisztián, Ku-
pai Krisztián, Szabó Gergely, 
Szívós Gergő, Szőke Norbert 
Sándor és Szőke Róbert azon-
ban egyik ellenféltől sem riadt 
vissza, így aratott sorra igen 
magabiztos győzelmeket.

A „Tekó” legújabb polgárai, 
az elsős gó-

lyák szá-
mára is 
f e l e j t -
h e t e t -
len lett 

ez a csü-
törtök, kö-

szönhetően 
a tizedikes osz-

tályoknak, akik saját készíté-
sű műsorral kedveskedtek a 
legifjabb szentannaisoknak. A 
gólyaavatón az ötletes és kre-
atív műsoroknak köszönhető-
en az iskolaépületet olyan ne-
vetés és jókedv töltötte meg, 
amely méltó lezárása volt en-
nek a babonáktól mentes, si-
keres csütörtöki napnak.

Sántha Szilvia

KÖSZÖNET
A tartós élelmiszergyűjtés során a SPAR áruházban 300 

kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk, melyekből 76 csomagot 
tudtunk összeállítani.

Köszönjük a jó szándékú embereknek az önzetlen  segít-
ségnyújtást.

Köszönjük a SPAR áruház dolgozóinak, hogy lehetőséget 
biztosítottak az adomány gyűjtéséhez.

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöl-
töd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az embe-
rivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel." 

/Márai Sándor/
Békés boldog Karácsonyt kívánunk!

Nagykun  Polgári  Kör 
Vöröskereszt Karcagi Szervezete

Sikerek napja, csütörtök

yy
n n elell--
ü-ü--

rr---
álál-

nanaakk 
aa 
-
--

kk, 
ek vee--
ndának, 

Horváth

ppppppp gg
Sándor és Szőkőkkee Róber
ban egyik ellenféltől sem
viv ssza, így aratott sorr
mmmamagabibiztztosos győzeelmlmeke

AAA A A „T„T„„ ekekekó”óó l l legeggggújjababbb b pp
azazazazazzazazaaaaaa  e e elsls

lylylyll ákák
mámámmm
ffffff
hhhhhhhh
llllllelee

eeeeeez
ttttötötötötötört

ssszönnh
a tizedik

tttátátátálylyyokoko nanak,k, a akkik saját 
sűsű műsorral kedveske
legifjabb szentannaia sokk

Adventi hangverseny

A katolikus templomban de-
cember 14-én (szombaton) 15 
órakor. Készüljünk együtt lélek-
ben is a karácsonyi örömhírre!
Közreműködnek a Laurus mű-
vészeti iskola növendékei és ta-
nárai, valamint az óvónők kó-
rusa.

Szervezők

Idén először került meg-
rendezésre a tudatos vásárlást 
népszerűsítő projekt a Karca-
gi Arany János Általános Is-
kolában.

A foglalkozások 3 napig tar-
tottak, mely hasznos időtöl-
tés és figyelemfelhívás is volt 
egyben a diákok részére: a ha-
szontalan dolgokat ne vegyék 
meg, kíméljék a környezetü-

ket, tudatosan vásároljanak és 
táplálkozzanak.

A feladatok között szere-
pelt feladatlap osztályonkén-
ti kitöltése, filmvetítés a nem 
tudatos vásárlás környeze-
ti következményeiről, egy kis 
online internetes játéksorozat, 
valamint a projekt befejezése-
ként kézműveskedés; hogyan 

tudjuk újrahasznosítani a hul-
ladéknak vélt anyagainkat. (Pl. 
műanyagpalackból virág, tex-
til-anyagmaradékból karácso-
nyi díszek, műanyag kupa-
kokból falikép stb. )

A visszajelzésekből kitű-
nik, hogy a gyerekek jól érez-
ték magukat, legfőképp a kéz-
ügyességet próbára tevő fog-
lalkozás során.

Reményeink szerint ezen 
projekt segítségével sikerült 
a tanulók figyelmét felhívni 
a környezettudatosságra, va-
lamint a fogyasztói társadal-
munk csapdáinak felismeré-
sére.

 Serfőző–Nagy Helga
felsős 

munkaközösség-vezető

„Légy tudatos vásárló!”- projekt a Karcagi 
Arany János Általános Iskolában
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Karácsonyi képeslap
Az üzletek elhalmoznak bennünket az utóbbi időben szebb-

nél szebb képeslapokkal. Igazából már nem is tartozik a mo-
dern köszöntések közé az SMS és az internet világában.

Küldjünk szeretteinknek olyan képeslapot, amelyet mi készí-
tettünk és biztosan megőriznek, elővesznek, díszhelyre tesznek.

Igyekeztem egy nagyon különlegesen szépet készíteni. 
Gyöngyhímzéssel készült a fenyőfát hozó télapó.

Hozzávalók: apró színes gyöngyök, kongré, tű, cérna. A le-
számolható rajz szerint dolgozzunk és a télapó színeivel!

Ha nem szeretnénk postán elküldeni, ajándékkísérőnek is 
használhatjuk!

Karácsonyi üdvözlettel:
Nyíriné Kátai Katalin

Emlékezés 
Örményi Istvánra

November 06-án a Fiumei Úti temetőben szomorú 
emberek sokasága gyűlt össze. Örményi István rendőr 
ezredest búcsúztattuk el, aki hirtelen, 70 évesen ment el 
közülünk.  Búcsúztatása katonai szertartás kíséretében 
történt. Aki ismerte őt tudja, hogy Örményi úr a szür-
ke eminenciás fogalmának élő képviselője volt. A szür-
ke eminenciás valakinek a fontos embere, aki a feladatok 
oroszlánrészét végzi, miközben maga mindig a háttér-
ben marad. Örményi István, a belügyminiszter Dr. Pin-
tér Sándor mellett dolgozott, mint az egyik legmegbízha-
tóbb háttérember. 

Fazekas Sándor és én a parlamenti olajbizottsági mun-
ka során ismertük meg őt még 2000-ben. Őszinte barát-
ság alakult ki köztünk, aminek köszönhetően személye-
sen tapasztalhattam, hogy a szürke eminenciás milyen 
precíz, határozott és eredeti megoldásokkal dolgozik a 
háttérből. Ő mindig kötelességtudatból, lelkiismeretesen 
végezte a munkát, amiért nem is várt különösebb elisme-
rést.

Örményi úr - a legtöbben így ismerték Karcagon - egy 
nagyon erős érdekérvényesítő képességű, jó taktikus és 
kiváló vezetői képességekkel megáldott ember volt. Kar-
cag nagy barátja és háttérsegítője volt a legkülönbözőbb 
ügyekben. Sokszor megfordult Karcagon hivatalos és 
egyéb okból és állandó résztvevője volt a birkafőző ver-
senyeknek. Évek alatt sok őszinte barátságot kötött kar-
cagi emberekkel, így sokan ismertük és szerettük Őt. 

 Egy igen komoly segítőt és egy barátot vesztettünk 
hirtelen halála által. 

Maradjon az emlékezetünkben Örökre!
Kenyeres Gyula

A Találkozópont Nyitott 
Ház Tanoda diákjai Debre-
cenbe kirándultak október 12-
én. 

Szombaton reggel minden-
ki izgatottan gyülekezett az 
iskola előtt. A Fórumnál ki-
szálltunk, majd elsétáltunk a 
Wáli István Református Ci-
gány Szakkollégiumhoz. A 
látogatás azt a célt szolgál-
ta, hogy a tanoda tanulói ké-
pet kapjanak a továbbtanulás 
lehetőségeiről és milyen egy 
kollégiumi élet belülről. Itt 
egy prezentációt nézhettünk 
meg, melyet a hétvégi neve-
lőnk, Bíró Ági (a szakkollégi-
um egyik tanulója, akit sze-
mélyesen is jól ismernek a ta-
nulóink, mert közöttük él) 
állított össze. Az előadás na-
gyon érdekes volt, mert bemu-
tatta a kollégiumi életet, a di-
ákok támogatási rendszerét, 
milyen szabadidős programo-

kon vehetnek részt és kötetlen 
beszélgetés formájában meg-
tudhattuk, hogy mivé is vál-
hatnak a diákok, ha tanulnak 
szorgalmasan. 

A szakkollégium elhagyá-
sa után átbuszoztunk a Deb-
receni Állat- és Növénykert-
hez. Körbejártuk az állatker-
tet, megnéztük a trópusi nö-

vényeket. A program végére 
mindenki kellemesen elfáradt, 
így hazafelé a buszon többen 
is elaludtak. 

Programunk a TÁMOP-
3.3.9.C-12-2012-0072 tano-
da pályázatának eseménye, 
amelyre a Karcagi Mária Isko-
latestvérek sikeresen pályáztak.

A tanoda közössége

Emlékszem, valamikor a ki-
lencvenes évek elején-közepén 
az egykori HEMO épületében 
volt egy koncert, amelyen ak-
kor még szárnyaikat próbálga-
tó – ma már ismert és közked-
velt – karcagi zenészek lép-
tek a deszkákra. Nem tudnám 
megmondani a zenekarok ne-
vét, de ott volt Somogyi Vik-
tor a mai Matchboys vezető-
je, Szakál Csabi a Kontrollzé 
gitárosa és Vidovics Feri, aki 
ma a fővárosi Influens dobosa. 
Viktor már akkor is a blues és 
a rock ’n roll világában moz-
gott, Csabi pedig az alternatív 
rock felé kacsintgatott. 

Az említett koncerten ren-
geteg feldolgozás hangzott el 
az előbb felsorolt stílusokban 
és komolyan mondom, ez egy 
kifejezetten emlékezetes bu-
li maradt sokak számára. Ak-
kor még többen jártak kon-
certekre és nagyobb megbe-
csülést élvezett az élő zene. 
Csabiék Kispál és a Borz fel-
dolgozásokat adtak elő – nem 
is akárhogy. Megmaradt ben-
nem, hogy Feri a dobok mö-
gött még énekelt is, de nem 
véletlenül, mivel a hangja na-
gyon hasonlított Lovasiéra.

Azóta már sok víz lefolyt a 
Dunán, mindenki megtalálta 
a maga helyét és felépítette a 
saját zenekarát. Persze sokszor 
nosztalgiázunk a kilencvenes 
évek zenei pezsgésének idő-
szakáról, mondván, hogy or-
szágszerte sokkal színesebb és 
eredetibb volt az akkori felho-
zatal, mint manapság. Ha ösz-
szefutnak néhányan, akik an-
no már zenélgettek és részesei 
voltak a karcagi zenei életnek, 
elég gyakran szóba kerül az az 
egykori koncert is.

Nem véletlenül idéztem fel 
ezt épp most. A napokban ta-
lálkoztam Csabival, aki elújsá-
golta, hogy december 27-én egy 
népszerű karcagi szórakozóhe-
lyen lép fel a Matchboys, ahol 
több vendég társaságában ő is 
gitárt akaszt a nyakába. Ahogy 

fogalmazott, „bluesolgatni” fog-
nak, ráadásul az estét Kispál és 
a Borz dalokkal nyitja majd egy 
nemrég összeállt formáció. Ter-
mészetesen a Kisbál névre hall-
gató csapat egyik ötletgazdája 
maga Csabi, aki két kontrollzés 
kollégája – Kutrás Csaba és 
Nagy Ferenc – mellett Bodó 
István dobossal és Karap Zol-

tán énekessel együtt tiszteleg 
az Kispál és a Borz munkássá-
ga előtt.

A Matchboys nem szorul 
különösebb bemutatásra, hi-
szen nem csak itthon, de a tá-
gabban vett környéken is jól 
ismert, megbízható produk-

ciót nyújtó brigádnak számít. 
Egy biztos, hogy a december 
27-én fellépő zenészeket is-
merve egy igazán jó hangula-
tú és minőségi estére számít-
hat minden zenekedvelő. A 
részleteket a Matchboys inter-
netes oldalán olvashatják az 
érdeklődők.

-dh-   

Lesz bál

Debreceni kirándulás
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2013-ban már negyedik sze-
zonját kezdte a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda és a Mediátor 
TV által közösen szervezett 

„Utazz Velünk Gondolatban” 
c. idegenforgalmi vetélke-
dő. Az októberben megrende-
zett elődöntők után, a döntőre 
november 25-én a Múzeum-
kert Rendezvényközpontban 
került sor. A két forduló kö-
zött sem hagytuk unatkozni a 
döntőbe jutott csapatokat, egy 
tetszőleges egzotikus országot 
kellett kiválasztaniuk, melyet 
idegenforgalmi vonatkozásai 
alapján kellett feldolgozni. A 
legjobb megoldásnak az bizo-
nyult, amikor konkrét prog-
ramot állítottak össze a csa-
patok, mintha egy idegenveze-
tő segítségével járták volna be 
az országot. A témakör az elő-
döntő után sem változott, eg-
zotikus országokból állítottuk 
össze a feladatsort. A felada-
tok sokrétűek voltak: Mexikó-
ról láthattak egy videót, mely-
hez kérdéseket tettünk fel, or-
szágok zászlói voltak ösz-
szekeverve, helyi időt kellett 
kiszámolni néhány városnál, 
Mexikó és Brazília tulajdon-
ságait kellett halmazokba so-
rolni, keresztrejtvényt is meg 
kellett fejteni, illetve ételeket 
kellett kitalálni a megadott 
receptek alapján. Minden fel-
adatnál odafigyeltünk, hogy 
illeszkedjen a középiskolások 
tudásához, célozva ezzel azt, 
hogy mélyebben megismerjék 
ezeket a távoli országokat. Ezt 
igazolja a győztes csapat felké-
szítő pedagógusának, Major 
János beszámolója is: „Mind-
három csapat egyformán ké-
szült. Az elődöntő előtt még 
csak puhatolóztunk, de mi-
után bejutottunk a döntőbe, 
akkor kezdtünk komolyabban 
készülni. A pályamunkákhoz 
kiválasztottuk az országot, vé-

gignéztük a nevezetességeket, 
kultúrát, gasztronómiát, föld-
rajzukat, szállás- és utazási le-
hetőségeket, egyéb, az utazás 
során felmerülő költségeket. 
Reálisan 8-10 napot láttunk 
ésszerűnek egy ilyen prog-
ramra. Megcsinálták, kihasz-
nálták a nettó 10 oldalt és ké-
pekkel, ábrákkal, irodalom-
jegyzékkel bővítettek, mint 
egy szakdolgozatot. Ezt én sti-
lisztikailag javítottam, sem-
mi többet, egyébként min-
den a gyerekek munkája volt. 
A döntőre az egzotikus or-
szágok minden adatát átnéz-
tük: pénznem, népesség, terü-
let, nyelv, zászló, ételek, italok, 
vaktérkép. A legjobb földraj-
zosok érték el a legjobb ered-

ményt. A csapatok is úgy áll-
tak össze, hogy mindegyik 
csapatomba került jó földraj-
zos, akik előző években már 
komoly országos földrajzver-
senyek döntőjében szerepel-
tek.” A feladatlap és a beadott 
dolgozat együttes kiértékelé-
se adta a végeredményt, így a 
harmadik helyet a törökszent-
miklósi Bercsényi Miklós Ka-
tolikus Gimnázium ’Próféták’ 
csapata foglalhatta el (Őzse 
Máté, Veres József, Tóth Dá-

vid, felkészítő pedagógus: 
Szabó Jusztina). Második he-
lyezettként végzett a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium ’HungarIQm’ csapata 
(Tóth Gergő, Rózsa Imre, Ha-
mar Bence, felkészítő peda-
gógus: Major János). A vetél-
kedő fődíját a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 

’Föcisek’ csapata (Balog Kata-
lin, Kálmán Imre, Soós Dávid, 
felkészítő pedagógus: Major 
János) vehette át, így ők részt 
vehetnek a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda által szervezett, 
december 14.-ei ’Advent Bécs-
ben’ 1 napos utazásán. 

Ezúton is szeretnénk még 
egyszer megköszönni a 
Kun-Mediátor Utazási Iro-

da ügyvezetőjének, Dobrai 
Sándornénak, hogy a diákok 
számára lehetővé tette ezt a 
vetélkedőt, illetve az iskolák 
pedagógusainak együttmű-
ködését. Reméljük követke-
ző években is ilyen lendülettel 
indulnak el a csapatok ezen a 
megmérettetésen.

Papp-Disznós Ágnes
a Kun Mediátor Utazási 

Iroda törökszentmiklósi iro-
davezetője

Teljes bizonyossággal csak 
a szakember dönti el, hogy a 
tanulók rendelkeznek-e átla-
gon felüli képességekkel, ám 
akadnak olyan - már néhány 
éves vagy akár hónapos kor-
ban jelentkező - sajátosságok, 
amelyek erről árulkodnak.

A fenti gondolatok jegyé-
ben nyitotta meg a Tehetség-
napot református általános is-
kolánkban Dr. Duró Zsuzsa 
gyermekpszichológus, tehet-
ségfejlesztő szakértő. A tehet-
séggondozás területére nincs 
külön „apparátus”, kialakított 
jó emberi és szakmai együtt-
működésen alapul. Személyes 
kapcsolat a gyerekekkel, szü-

lőkkel, pedagógusokkal, szak-
emberekkel, hiszen a haté-
konyság fontos, meghatározó.

Református általános is-
kolánkban fontosnak tart-
juk a tudatos, személyre szó-
ló tehetségfejlesztés, -gondo-
zás hatékonyságának növe-
lését. Ebben a tanévben már 
diagnosztizált tehetséges ta-
nulóink számára szerveztünk 
meg 18 tehetségfejlesztő mű-
helyfoglalkozásokat. A szü-
lők igényeit is felmérve segít-
ségükkel, bevonásukkal. A 
nívócsoportos oktatás kere-
tében célunk: megfelelő lég-
körben fejleszteni tanulóink 
felismert erősségeit, segíte-

ni gyenge oldalukat. A tehet-
ség elsikkadhat, ha nem gon-
dozzák megfelelően. Iskolánk 
fontos feladata, hogy a tehet-
séget fölismerje, fejlessze. Az 
egyéni fejlesztéshez, alkotás-
hoz teret biztosítunk, így az 
iskolánkban komoly fejlődé-
si lehetőség van.   Különféle ki-
emelt programokat, projekte-
ket, versenyeket szervezünk.

Dr. Duró Zsuzsa előadása: 
„Értékek a nevelésben. Tehet-
séggondozás” megnyitója volt 
a további szakmai előadások-
nak, gyakorlati útmutatóknak.

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Ismét karcagi győzelem az „Utazz 
Velünk Gondolatban” vetélkedőn

Információk a tehetségek segítéséről

Az idei ősz rendkívül jól sike-
rült a karcagi NB II-es sakkcsa-
patnak. Az első két fordulóban 
elért nagy arányú győzelmeket 
követően az első hazai mérkő-
zésen óriási küzdelemben sike-
rült Röszke ellen 9-3 arányban 
diadalmaskodni. Ardelean Ge-
orge Catalin, Kovács Róbert , 
Mohácsi Imre, Egyed Viktó-
ria és Egyed Zsolt a papírfor-
mának megfelelően meggyőző 
játékkal szerezték meg a győ-
zelmet. Kónya László lassan 
őrölte fel ellenfele ellenállását 
és szerezte meg az újabb győ-
zelmet, míg Doros Radu Ma-
riann és Levay Sorin igen ne-
héz állást fordított a mag javára 
és mindketten nyertek. Eköz-
ben Egyed Gábor ígéretes ál-
lásban sajnos elvétette a foly-
tatást és vesztett, míg Papp Jó-
zsef egy egyenlő állásban hú-
zott azonnali vesztőt. Talán ez 
ragadt át Puha Péterre is , aki 
addig válogatott a nyerés közül, 
hogy megtalálta a leggyengébb 
folytatást és az ellenfele döntet-
lenbe tudott menekülni. Sebők 
István állása szinte végig egál 
volt és hosszú küzdelem után 
döntetlenben állapodott meg 
ellenfelével. 

Ezt követően Kecskemétre 
utazott a csapat a tavalyi baj-
nok Tóth László SE II csapatá-
hoz. Ezen a mérkőzésen a csa-
pat minden tagja ragyogóan 
játszott és bár Egyed Gábor és 
Sebők István a győzelem kü-
szöbén hibáztak és vesztettek, 
de a dicséretet ők is megérdem-
lik a játékuk miatt. A mérkő-
zés egyébként Egyed Viktória 
villámgyőzelmével kezdődött, 
melyet sorra követett Doros 
Radu Mariann, Ardelean Ge-
orge Catalin, Puha Péter, 
Mohácsi Imre és Egyed Zsolt 
győzelme. Eközben Papp Jó-
zsef, Kovács Róbert és Rab Já-
nos biztosan tartották a parti-
jukban ez egált és mindhárman 
döntetlenben egyeztek meg el-
lenfeleikkel. A legvégén Kónya 
László győzelmével sikerült ki-
vívnia a 8,5-3,5 arányú nagy-
szerű idegenbeli sikert. 

Az őszi utolsó mérkőzést is-
mét hazai pályán játszottuk 
a Maróczy SE II ellen. Ezen 
a mérkőzésen ismét a küzde-
ni akarás jellemezte a csapatot. 
Úgy látszik már hagyomány 
lesz, hogy Egyed Viktória győ-
zelme adja meg az alaphangot, 
aki ellenfele vehemens támadá-
sát nagyszerű játékkal szerelte 
le. Ezt követően Ardelean Ge-
orge Catalin, Doros Radu Ma-
rian és Lévay Sorin bizonyítot-
ták győzelemmel a nagyobb já-
tékerejüket. Nem sokkal ezek 
után Egyed Gábor kis szeren-
csével nyert , hiszen ellenfe-
le elfeledkezett az időkorlátról 
és időtúllépéssel vesztett, majd 
Mohácsi Imre sárkánya gyűj-
tötte be a teljes pontot az ellen-
felétől. Időközben Sebők Ist-
ván a középjátékban sajnos hi-
bázott, melyet az ellenfele ki-
használt és vereség lett a vége. 
Ezalatt Kovács Róbert nem tu-
dott jelentős előnyt kiharcolni 
és hosszú manőverezést köve-
tően kénytelen volt döntetlen-
ben megállapodni az ellenfelé-
vel. A maradék 4 partiban óri-
ási küzdelem alakult ki, ahol 
Egyed Zsoltnak egy bonyolult 
anyagi eloszlású partiban dön-
tetlent ajánlottak, amit a csa-
patvezető közel 20 perces gon-
dolkodás után továbbjátszásra 
javasolt. Szerencsére Fodor Ist-
ván nem sokkal ez után győ-
zött, azonban Kónya László fi-
gyelme egy pillanatra kihagyott 
egy nyert végjátékban, amit az 
ellenfele kihasznált és már csak 
döntetlent tudott elérni. Idő-
közben Egyed Zsolt ellenfe-
le pontatlanságait kihasználva 
gyalogjaival kivívta a győzel-
met. Puha Péter viszont szinte 
reménytelen állásban addig ha-
lászott a zavarosban, míg ellen-
fele elvétette a győzelemhez ve-
zető utat és sikeresen döntet-
lenre mentette a partit, így 9,5-
2,5 arányú győzelemmel zárta 
az őszt a karcagi csapat. Így 
minden mérkőzést nagy arány-
ban nyert meg eddig a csapat és 
Újszász mögött a 2. helyen vár-
ja a tavaszi folytatást.

Karcagi SE Oroszlánkölykök – 
Békési Heppes Szöcskék 46:46 (9-
14, 18-12, /7-4/, 8-6, 4-10)

74:55 (18-6, 16-17, /6-4/, 24-8, 
10-20)

Kardos P. (3), Varga K. (1), 
Hopka G. (3), Tóth N. (2), Oláh 
F. (1), Tóth P. (13), Rigó Z., Kál-
mán B. (6), Lukács G. (10), Do-
bos L., Nagyfejeő F. (5), Domján T., 
Mándi M., Kiss S. (1), Antal L. (1).

Karcagi SE Oroszlánkölykök – 
KKA Jégtörő Mátyás 26:77 (9-11, 
5-24, /5-4/, 4-20, 3-18)

Kardos P. (2), Varga K., Hopka 
G. (1), Tóth N. (3), Oláh F., Tóth P. 

(3), Rigó Z., Kálmán B. (3), Lukács 
G. (7), Dobos L., Nagyfejeő F. (4), 
Domján T., Mándi M., Kiss S. (1), 
Antal L. (2).

Őrlős Zoltán: A Békésiek el-
len rendkívül izgalmas mérkőzé-
sen döntetlen eredmény született, 
mégis győztesként vonulhattunk 
le a pályáról. Ilyenkor a győzelmet 
az a csapat szerzi meg, aki a félidő-
ben megnyeri a büntetőpárbajt. A 
csapatok körbe verték egymást, 
mindhárom csapat 1-1 győzelmet 
szerzett. A sorrendet a kosárhá-
nyad döntötte el, a Kecskemétiek 
javára. Csapatunk bronzérmes lett.

Félidőben 2. helyen állnak 
sakkozóink az NB II-ben

Kosárlabda Nagykun Kupa
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-
1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben,  ér ték-
egyeztetéssel. 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 fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső 
és tetőszigeteléssel, gazdasá-
gi épületekkel, 2 garázzsal el-
adó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 06/20-
451-8143.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
1 szobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.
Karcagon, a Kórház úti lakótele-
pen 51 m²-es, II. emeleti, felújí-
tott lakás reális áron eladó. 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 cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás családi 
tégla ház sürgősen eladó. U.itt 
cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 órától).
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti 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).
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. 
alatti 4 szobás, 2 szintes ház 
áron alul eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: 
06/30-517-2434.
Karcagon főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m²-es telken teljes köz-
művesített, ipari árammal el-
látott, bontásra ítélt ház eladó. 
A telek alkalmas üzleti vagy 
ipari tevékenységre. Érd.: Kg., 
Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-478-
2714.
Karcagon a Vasút utcában ker-
tes ház nagy portával, teher-
mentesen eladó vagy lakásra 
cserélhető. Tel.: 06/30-974-5617.

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

Állat
Hagyományosan hizlalt fehér 
hússertések 700 Ft/kg-os áron 
eladók. Tel.: 06/30-566-8044.

Ko p as z to t t  c s i r ke  e l a d ó ! 
Vá g ás  m i n d e n  p é nte ke n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Kopasztott kövér kacsa el-
adó! Vágás minden pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Vágóbirka eladó. Tel.: 06/20-
489-9339.
Nagyon jó házőrző (kb. 5 éves, 
kan) labrador-basset hound 
mix kutyus oltva, ivartalanítva, 
chippel ellátva leinformálható, 
felelős és szerető gazdát keres. 
Tel.: 59/311-426.

Garázs
Garázst vásárolnék Karcag, 
Szent I. sgt. 1-5. udvarán a ga-
rázssor közepe táján. Tel. : 
59/313-167.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 
1 db Swin csepel 26-os bicikli, 
2 db grillsütő. Tel.: 59/314-094 
(délután).
Reális áron eladó: 2 db új tölgy-
fa egyedi tornyos faragott, üve-
ges ajtajú fali téka; 1 db zsúrko-
csi; 1 db Zanussi Lehel jó álla-
potú hűtőszekrény; 1 db egye-
di fából készült előszobafal; 1 
db kovácsolt vas előszobafo-
gas; 2 db fürdőszobai mosdó-
kagyló; 1 db zuhany csaptelep; 
10 m² világoskék kisméretű új 
fali csempe; örökégő öntöttvas 
szobakályha. Tel.: 06/70-300-
9730.

Blézerek, kabátok, dzsekik , 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) el-
adó. Tel.: 06/59-311-477.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó 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 ku-
korica házhoz szállítás akár 20 
kg-onként is. 5.500 Ft/mázsa. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Marhabőrt vásárolok! Tel. : 
06/20-498-9339.
Új elek tromoped 6000 - es 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Diafilmet és diavetítő vennék. 
Tel.: 06/20-230-3690.
Eladó 1 db faláttöréses konvek-
tor (alig használt). Egy kezdő 
fiatal házaspárnak első bútor-
ként megfelelő szobaberende-
zés: 2 fotel, 1 szekrény, 2 ágyne-
műtartós heverő, 3 db szőnyeg, 
1 db nagy összekötő (mid jó ál-
lapotban lévők). Tel.: 59/311-
962.
Karcagi Ízek tájékoztatja ked-
ves 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, va-
lamint a Ciklámen Bt. bolt-
jaiban:  Berek fürdő,  Berek 
tér 6. valamint Karcagon a 
Vásárcsarnokban. A viszontela-
dóknál ugyan abban az árban 
kapják meg termékeinket, mint 
nálunk!
Eladó 1 db 200 l-es, 1 db 160 
l-es Zanussi hűtőszekrény, ülő-
garnitúra, szekrények. Tel.: 
06/30-566-8044.
S z i l v e s z t e r e z z e n  a 
Diáktanyában! Vacsora, zene. 
Tel.: 06/20-322-1540.
Eladó egy garanciális FUJI 
S400-es digitális fényképező-
gép sok tartozékkal. Karácsonyi 
ajándéknak is k iváló. Tel. : 
06/30-637-6905.

Méz vásár! Termelői méz kap-
ható. Kiss Mihály Arany okleve-
les méhész. Kg., Györffy I. u. 12. 
(16-17 óra között).

Őrizze meg egészségét, fo-
gyasszon termelői tökmag 
olajat! Kiss Mihály Kg., Györffy I. 
u. 12. (16-17 óra között).

Eladó 4 db 155x13-as téli gumi 
Opelre acél felnivel centírozva. 
Varrógép újszerű állapotban el-
adó. Tel.: 06/30-314-5503.

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

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e -
lést, BÁDOGOS munkát és 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Német nyelvoktatást vállalok. 
Tel.: 06/59-311-477.

Pala, cseréptetők átfedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.

Német nyelv tanítását vállalom. 
Tel.: 06/20-391-5618.

Gépjármű
Elején sérült Astra kombi 1.7 
TD eladó. Tel.: 06/30-974-5617.

Apróhirdetés

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
December 14-15. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
December 22. Dr. Godó Zoltán Kg., Kóros u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Társaságunk a 2014. évben az alábbi területeken kíván vetőmag előál-
lítást végezni:

Olajretek: U5QDQ-Y-10 Hrsz.: 0177/5; 8; 9. 20,08 Ha
 Izolációs távolság: 300 m.
 Főző út jobb oldala
Olajretek: U5JDQ-R-10 Hrsz.: 0139/8-12 22,3 Ha
 Izolációs távolság: 300 m
 Füredi út közepe
Tök: U6QDQ-1-10 Hrsz.: 0133/34-35 15 Ha
 Izolációs távolság: 1000 m
 Füredi út eleje
Hibridkukorica: UOEUT-1-10 Hrsz.: 0383/13 7,6 Ha
 Izolációs távolság: 300 m
 Cserháti út, külső keresztútnál.

Kérjük a szomszédos területen gazdálkodókat, hogy a 48/2004 (IV.21.) 
FVM rendelet 34.§-ában leírtakat vegyék figyelembe, ill. egyeztetés 
céljából keressenek a 06/30-335-0875-ös telefonon, vagy személyesen 
a Györffy I. u. 12. szám alatt.

Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
5300 KARCAG, Győrffy István u. 12.
 30/820-2916, 30/335-0875, Fax: 59/314-343
agroperfekt@t-online.hu



8 2013. december 13.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2013. december 13. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Adventi Gyertyagyújtás II.
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: pénzügy
 Karcagi Hírek
 - Tepertő fesztivál
 - Karácsonyi készülődés
 - Fenyőfa vásár
 Háttér 
 Vendég: Plósz Csilla
 Téma: Advent
20.20  Lakossági fórum a 8. sz. válasz-

tókörzetben

2013.december 17 kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.30  Jótékonysági Hangverseny a Re-

formátus nagytemplomban
 Erkel Ferenc Művészeti Iskola 

Tanárai

21:30  Nótaszó - válogatás Bokor János 
felvételeiből

 
2013.december 18. szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19.10  Karcagi hírek
19.40  Jótékonysági Hangverseny a Re-

formátus nagytemplomban
 Erkel Ferenc Művészeti Iskola 

Tanárai
20.40  Misztikus játék - amerikai film

2013. december 19. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Adventi Gyertyagyújtás III.
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor vi-

dékfejlesztési miniszter
 Téma: év végi interjú
 Karcagi Hírek
 - Kosár szombat
 - Mozgássérültek évzárója
 - Útátadás Abádszalóknál
 Háttér - Téma: Advent
20.20  Testületi ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Bajusz Anna – Földi László
Kg., Rába u. 10.  Anikó
Kirják Éva Nauszika – Dor-
ka Donát
Kg., Kinizsi u. 79.  Bella
Pap Judit – Gerák István
Tilalmas 
 Judit Zoé és Martina Éda
Való Marietta – Tóth Sza-
bolcs
Kg., Kisújszállási u. 3. Lili

Halálozás

Antal Imréné (Dénes Mária)
 Karcag (1933.)
Biró József
 Karcag (1966.)
Dr. Kapocsi István
 Kg., Szabó J. u. 19/a. 

(1932.)
Mészáros Márton
 Kg., Szegfű u. 7. (1949.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta:  2013. december 16. (hétfő) 12 óra

December 14. szombat
 8 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

December 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

úti

December 21. Munkanap!

December 22. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

NB. II. Dél-Alföld csoport
Kováts DSE Karcag – Kecs-

kemét Univer 5:13
Karcagi győzelmek: Szepe-

si Bence – Imrei Ferenc 1 győ-
zelem párosban. Egyéniben: dr. 
Hubert Attila 2, Skumáth Ist-
ván 1, Imrei Ferenc 1 győzelem.

Csornai Csaba: A végered-
ménynél kicsit szorosabb volt 
a mérkőzés, de nem bírtunk 
a jól felkészített fiatalokkal 
és egy volt válogatott játékos-
sal kiálló Kecskeméttel. Még 
vezeti a listát és eddig össze-
sen csak 1 pontot vesztett. Az 
NB II.  Dél-Alföld csoportját 

– újoncként – várhatóan a ne-
gyedik helyen zárjuk, 67 %-os 
teljesítménnyel.

A Megyei I. osztály hátra-
lévő két mérkőzését decem-
ber 9-én és 12-én egyaránt 18 
órakor játsszuk hazai pályán. 
Az eredmények függvényé-
ben várhatóan második illet-
ve harmadik helyen zárjuk az 
őszi fordulót.

Utánpótláskorú verseny-
zőink december 22-én Szol-
nokon vesznek részt megyei 
versenyen, felnőtt versenyző-
ink ugyan ezen a napon terü-
leti versenyen vesznek részt 
Kabán. Az asztaliteniszezők 
év végi értékelésére várhatóan 
a két ünnep között kerül sor.

B. I.

Asztalitenisz

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 
2013. december 6-án a „Hogy 
ne csak a mikulást vegyük 
észre” elnevezésű közlekedés-
biztonsági akció két helyszí-
nen, Karcag és Kunhegyes vá-
rosban került végrehajtásra.

Az akció 
célja a jár-
művezetők 
figyelmének 
felhívása el-
sősorban a 
j á r m ű v e k 
szabálysze-
rű kivilá-
gítására, a 
m e g v á l t o -
zott időjá-
rási körül-
mények közötti vezetéstechni-
kára, valamint a járművek téli 
közlekedésre való felkészítésé-
re terjedt ki.

A rendőrség a Mikulás bácsi 
segítségével lakott területen 

belül hajtotta végre az akciót, 
mely során a rendelkezésünk-
re álló ajándéktárgyak - ke-
rékpár világító berendezések, 
fényvisszaverők, és más lát-
hatóságot elősegítő ajándék-
tárgyak - kerültek kiosztásra 
a közlekedő járművezetőknek. 

Az ellenőrzések a lakosság 
körében kedvező hatást vál-
tottak ki, a szabálytalankodók 
a szankció elmaradását kedve-
zően fogadták.

Antal Júlia r. őrnagy

Karcagi Városi Balest-megelőzési 
Bizottság közleménye

Az elmúlt hétvégén Buda-
pesten rendezték meg a Ste-
fánia sportpalotában a Ma-
gyar Karate Szövetség és 
a Stabilitás Sportegyesü-
let közös összefogással a ma-
gyar karate csapatbajnoksá-
got. Gyarmati Imre, a karca-
gi karate szakosztály vezető-
edzője elmondta, az összes 
hazai karate nagymester is 
részt vett a bajnokságon. A 
díszvendégek sorában üd-
vözölték Garamvölgyi Lász-
ló dandártábornokot is. Hat 
csapat vett részt a bajnoksá-
gon. Az egyesületünket ifj. 
Gyarmati Imre, Nagy István, 
Gyarmai István, Pallagi Lász-
ló és Raczkó Viktória képvi-
selte. Sánta Vandát „kölcsön 
adták” az egri csapatnak, mi-
vel ott megsérült egy verseny-
zőjük. A sorsolás úgy hoz-
ta, hogy a karcagi együttest a 
budapesti Tigris dojóval mér-
kőzött meg. A versenyzőink 

több mint tisztességesen sze-
repeltek. Egy sajátos verseny-
szabályzat van érvényben, 
egy küzdőidőből áll és dönte-
ni kell a bíróknak. Végül ösz-
szeszámolják a csapatoknak a 
győzelmei számát és ezt össze-
sítik. Ennek eredményekép-
pen a legtöbb győzelmet elérő 
csapat jut tovább. A karcagi 
csapatnak minden mérkőzése 
döntetlen lett. A pótmérkőzés 
nem kedvezett csapatunknak, 
mivel bírói döntéssel az ellen-
fél jutott tovább. A Tigris dojo 
minden csapatot ipponnal és 
vasarikkel vert meg, csak a 
karcagiakkal szemben sike-
rült bírói döntésekkel nyernie. 
Vandával kapcsolatban el kell 
mondani, hogy a nehézsúlyú 
világbajnokkal került szembe. 
Bírói döntéssel kikapott, de 
a teljesítménye így is biztató, 
mivel ő még junior korú.

B. I.

Karate csapatbajnokság

Megyei Mini Bajnokság
Karcagi SE Tigriskölykök – 

SZVSI Kismanók 39:29 (9-7, 
9-2, /2-8/, 13-7, 6-5)

Antal L. (1), Hamar Á. 
(16), Kálmán B. (6), Kiss Sá., 
Domján T., Hopka G. (7), 
Karsai Zs., Kiss S. (3), Oláh F., 
Nagy M., Rigó Z., Kovács L. (6).

Karcagi SE Oroszlánköly-
kök – Szecska Szöcskék 60:19 
(24-6, 7-2, /6-6/, 10-0, 13-5)

Suszter P. (1), Ilyés R., Gerák 
H. (1), Varga K., Mándi M. (1), 
Széll D., Kardos P. (13), Kántor 
B., Tóth P. (14), Dobos L. (6), 
Gánya R. (2), Lukács G. (14), 
Nagyfejeő F. (6), Kovács M. (2).

Karcagi SE Oroszlánköly-
kök – Szecska Sáskák 25:51 (4-
12, 5-10, /7-3/, 6-14, 3-12)

Suszter P., Ilyés R., Gerák 
H. (1), Varga K. (3), Mándi 
M., Széll D., Kardos P., Kán-
tor B. (5), Tóth P. (4), Dobos L. 
(2), Gánya R. (2), Lukács G. (5), 
Nagyfejeő F. (3), Kovács M.

Kecske Kupa
Szentkirály - Karcagi SE 

Oroszlánkölykök 31:53 (8-20, 
8-6, /4-6/, 9-14, 2-7)

Kardos P., Hopka G. (2), 
Nagy M. (2), Tóth P. (8), Ri-
gó Z., Karsai Zs. (1), Kálmán B. 

(9), Lukács G. (10), Nagyfejeő F. 
(13), Domján T., Mándi M. (3), 
Kocsis L. (5).

Karcagi SE Oroszlánköly-
kök – Miklósi Kékrókák 74:55 
(18-6, 16-17, /6-4/, 24-8, 10-
20)

Kardos P. (13), Hopka G. (3), 
Nagy M. (3), Tóth P. (7), Ri-
gó Z., Karsai Z. (4), Kálmán B. 
(15), Lukács G. (20), Nagyfejeő 
F. (7), Domján T., Mándi M., 
Kocsis L. (2).

Őrlős Zoltán: A gyerekek 
rendkívül fegyelmezetten és jól 
játszva nyerték meg mérkőzé-
seiket. Legközelebb az „A” cso-
portban folytatják tovább. 

KOSÁRLABDA


