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Önkormányzati szinten az 
idei év jelentős átszervezéssel 
indult, hiszen a járási rend-
szer kialakításával számos hi-
vatal került állami felügyelet 
alá és ez technikai értelemben 
véve is sok feladatot jelentett. 
A helyi oktatási intézménye-
ket is nagy változások érintet-
ték, de rengeteg feladat hárult 
a városra a megindult és a fo-
lyamatban lévő beruházások 
véghezvitelében is.

Szokásunkhoz híven az 
idén is megkértük Dobos 
László polgármestert egy át-
fogó évértékelésre.

– Az év egy hatalmas átszer-
vezéssel indult, hiszen a járá-
si rendszer kialakításával kivált 
a kormány hivatal az önkor-
mányzati egységből. Ezt milyen 
ütemben, hogy sikerült zökke-
nőmentesen lebonyolítani?

– Igen, a 2013-as év óriá-
si ágazati átalakításokat rótt 
az ország és a települések vál-
lára. Ezeket azonban célszerű 
volt meglépni, hogy még job-
ban működjön az egész ország, 
még jobb szolgáltatást kap-
jon a lakosság. Három fő vo-
nulata volt ennek. A közigaz-
gatás átalakításával létrejöttek 
a járási hivatalok. Szerencsé-
re a súlyának megfelelően Kar-
cag is járási központ lett. Meg-

történt az egészségügy átala-
kítása, a Kátai Gábor Kórház 
ennek köszönhetően közpon-
ti kórházzá lett nyilvánítva. És 
megtörtént az oktatás átala-

kítása is. Azt kell mondanom, 
hogy mind a három terület át-
alakítása nagyon sok szervezé-
si munkával járt, hiszen önma-
gukban is elég bonyolult ága-
zatok, és ezeknek a leválasztá-
sa nem volt egyszerű. A tavalyi 
év vége és a 2013-as év eleje ez-
zel telt el, ezt kellett megolda-
ni, viszonylag rövid idő alatt és 
úgy, hogy az emberek ebből ne 
érezzenek meg semmit.

Meggyőződésem, hogy ez 
oly annyira sikerült, hogy még 
sokan nem tudják mi maradt 
az önkormányzat feladata és 
mi lett a járás feladata. Ab-

ban is biztos vagyok, hogy so-
kan nem tudják azt sem, hogy 
a karcagi kórház már nem vá-
rosi, hanem állami fenntar-
tású. Sőt, ez a helyzet az is-
kolákkal is. Tulajdonképpen 
az általános iskolák épületei 
maradtak önkormányzati tu-
lajdonban, de a működésüket 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ szervezi és irá-
nyítja. A pozitívum az, hogy 
mind a három rendszer egysé-
gesebb, szervezettebb lett és az 
emberek ebből a váltásból gya-
korlatilag alig éreztek meg va-
lamit.

– Az, hogy intézmények vál-
tak le, anyagilag könnyített az 
önkormányzat helyzetén?

– Anyagi értelemben sok 
mindenben nem változta-
tott ez a helyzetünkön. Példá-
ul amikor a kórház még ön-
kormányzati fenntartású volt 
az állami normatíva átfutott 
a város költségvetésén. Nem 
véletlen, hogy most három 
milliárd a költségvetésünk. 
Volt olyan időszak is, amikor 
tizennégy milliárd volt a bü-
dzsénk, mert a kórház költ-
ségvetése nagyon megnyom-
ta. Most már ilyen nincsen. 

Egyszerűbb és átláthatóbb lett 
a költségvetésünk 

Folytatás a 4. oldalon

Kellemes karácsonyi ünnepeket Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, és eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt békés, boldog új esztendőt 

kívánnak kívánnak 
a Karcagi Hírmondó a Karcagi Hírmondó 

munkatársai!

A Karcag Városi Önkormányzat és A Karcag Városi Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal nevében a Polgármesteri Hivatal nevében 

áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, áldott és meghitt karácsonyt, sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk városunk boldog új évet kívánunk városunk 

valamennyi polgárának!valamennyi polgárának!

 Dobos László Gyurcsek János Kovács Szilvia Rózsa Sándor
 polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző

Napelem biztosítja 
mostantól az áramot 
a karcagi Madarász 
Imre Egyesített Óvo-
da Táncsics körút 19. 
szám alatti tagóvodá-
jában. A tegnapi áta-
dó ünnepségen részt 
vett Dobos László pol-
gármester és Szarka 
Lászlóné intézmény-
vezető is. 

Az előzményekről Egyházi Nikoletta, az E.ON Hungária cso-
port szóvivője elmondta, a cég azt vállalta, hogy ingyen szerel 
fel naperőművel egy közintézményt, ha a balatoni zenei fesz-
tiválon kiállított E.ON Hajtóerőmű hintaszerkezetével termelt 
villamos energia elér egy bizonyos mennyiséget. Ezt a bulizó 
fiatalok teljesítették, utána a társaság ügyfelei a közösségi ol-
dalon több ezer szavazattal járultak hozzá a sikerhez, így lett 
nyertes a karcagi ovi. A most felszerelt napelemekkel az óvoda 
a teljes éves villanyszámláját megtakarítja.

Napelemek biztosítják 
az áramot

Interjú Dobos László polgármesterrel
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A kapitány és 

a vasárnap
Nem tudom, hogy Ásotthalmon, 

vagy a környékén van-e kunhalom? 
De nem valószínű, mert akkor nem hi-
szem, hogy megválasztották volna pol-
gármesternek most vasárnap a kis-
sé hebehurgya Toroczkai Lászlót, a Be-
tyársereg megalapítóját. Írhattam vol-
na a megzakkant jelzőt is – amivel 
Szanyi kapitány illette Gyurcsány Fe-
rencet, mint milliárdos pártalapítót, aki 
a DK-t szülte meg a trükkök százaiból. 
De a megzakkant kifejezést nem talál-
tam a Magyar Nyelv Értelmező Szótá-
rában, csak a neten, mint amolyan né-
pi zsargont, amelynek a szinonimája - 
én először úgy gondoltam - talán a „ki-
siklott” magyar szó. De aztán láttam, 
hogy az őrült a megfelelője – és ez azért 
már-már súrolja a sajtóbeli pereskedés 
határait. Na, nem Szanyi kapitány és 
Gyurcsány esetében, mert azt nem hal-
lottam, hogy Gy.F.  ezért a szóhaszná-
latért beperelte volna a kapitányt nem 
vagyoni kártérítésre, pedig feltehető-
en hozott volna egy kis zsozsót a párt-
kasszába. Engem valószínűleg igen, 
mert azért ennyire nincs még törvény 
előtti egyenlőség honi demokráciák-
ban. (Régi párttársak esetében nem ér-
vényes a latin közmondás: „Quod licet 
lovi, non licet bovi”). Mindenesetre ré-
gi jó cimborám, aki a DK színeiben in-
dul az egyik Ózd környéki választókerü-
letben jelöltként jövő áprilisban, elég-
gé otromba jelzőkkel illette a kapitányt, 
aki már nem az erős proletár kerületben 
(a Bp-i XIII-ban) indul jövőre, hanem az 
MSZP EP jelöltje lesz. Hiába, nem talál-
tak mást a szocik, aki az európai érté-
keket jobban képviselné a párt berkei-
ben. (No, meg akinek a stílusa és jelzői 
űberelnék mondjuk a Chon Bendit-ét, a 
Vörös Daniét, aki a nyár elején olyan vá-
logatott és árnyalatos jelzőket használt 
a magyar miniszterelnökkel és Magyar-
országgal kapcsolatban.) 

Szóval, a magyar nyelv Európa legki-
fejezőbb nyelveinek egyike, sőt, egyes 
magyar és külföldi nyelvészek szerint ta-
lán legjobban közelít az ősnyelvre. Van 
egy barátom, aki szerint zseniális nyel-
vünkben, hogy pl. míg a világ legtöbb 
nyelvében, a keresztnevet teszik előre és 
az családnév követi, nálunk éppen for-
dítva. Vagy a naptári napok, hónapok és 
évek esetében is, náluk a nap, hónap, év 
a sorrend és ez mennyire logikátlan. (Ar-
ról nem is beszélve, hogy pl. az NFL-ben 
és az NHL-ben először a vendégcsapa-
tot említik, utána az otthon játszót – ami 
mindig megzavarja a tippmixe kitöltésé-
ben. Noha, akár udvariassági gesztusként 
is értékelhetjük.) Vagy említhetjük a va-
sárnap szavunkat is, amely a vásárnap-
ból alakult ki egyesek szerint, lévén a hét 
ezen első napján tartották egykoron a 
vásárokat a legtöbb magyar helységben, 
vagy a helységek mellett. Bár, az orosz 
voszkreszényije (=feltámadás) jelentése 
nekem jobban tetszik. Különösen, ha ar-
ra a jövő évi vasárnapra gondolok, ami-
kor majd választani fogunk – többek kö-
zött Szanyi kapitány és a DK, valamint a 
többi jelölt közül.

- ács -

HÍREKHÍREK
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 leadás az egyesület irodá-
jában az alábbi időpontok va-
lamelyikén: december 20., 23. 
és 30-a, valamint 2014. janu-
ár 03., 06., 09. és 10-e 15:00 és 
18:00 óra között.

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 érdeklődni.

Alább felsorolt fenyőfák 
kaphatók:

- erdei fenyő
- fekete fenyő
- douglasz fenyő
- luc fenyő.
Ezenkívül kaphatók még 

nagyméretű fenyőfák (er-
dei fenyő, fekete fenyő 500 
Ft-os egységáron.)

Molnár Pál
igazgató

V. Ö. Városgondnoksága

Köszönet
A Karcagi Nagykun Baj-

társi Egyesület nevében ez-
úton mondunk köszönetet 
az Essen Gyermekétkezte-
tési Kft. és a Karcagi Kun-
lovarda vezetőinek és va-
lamennyi dolgozójának, 
hogy egyesületünket ez év-
ben is önzetlenül támogat-
ták, rendezvényeink sike-
res végrehajtásában nagy-
mértékben segítettek ben-
nünket.

Vezetőség

Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és halakban 
gazdag Boldog Új Évet 
kívánunk valamennyi 
horgásztagunknak és 

támogatónknak!

Nagykun HE vezetősége

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! 

Áldott, békés karácsonyt Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új esztendőt és boldog új esztendőt 

kíván kíván 
dr. Fazekas Sándor dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter!vidékfejlesztési miniszter!

Álláshirdetés
A Varró István Szakis-

kola, Szakközépiskola és 
Kollégium felvételt hirdet 
gazdasági ügyintéző, ma-
tematika-bármely szakos 
tanár munkakörök betöl-
tésére.

Érdeklődni a 06/59/312-
202 számon lehet.

A pályázati kiírás az is-
kola honlapján www.
varroi-karcag.sulinet.hu 
olvasható.

A BHG soron a Nemzeti Dohányboltban 
az ünnepi nyitva tartás: 

12. 24-én 05-17 óráig, 
25-26-án 06-12 óráig és 14-21 óráig, 

szilveszterkor 05-19 óráig, 
01.01-jén 6-12 óráig és 14-21 óráig. 
Bankkártyás fizetés is lehetséges!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és békés, 
Boldog Új Évet kívánok: Orvos Nagy László.
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Par la men ti Nap ló

Túl a harmadik adven-
ti gyertyán, de még az utolsó, 
negyedik előtt, az Országgyű-
lés kedden jóváhagyta a 2014-
es költségvetés tervezetét. A 
törvényjavaslat elfogadásá-
val kialakultak azok a keretek, 
amivel jövőre gazdálkodni le-
het. Az elfogadás utáni sajtó-
tájékoztatón megkérdezte tő-
lem az egyik újságíró: Melyik 
terület jár a legjobban és a leg-
rosszabbul?

Ha a számokat végignézem, 
egyikre sem nehéz válaszol-
ni. A költségvetésben szerep-
lő minden területre legalább 
annyi pénz jut jövőre, mint 
az idén, vagyis senki nem jár 
rosszul. Jobban jár az oktatás, 
az egészségügy, a közbizton-
ság, de több fog jutni gazda-
ságfejlesztésre és munkahely-
teremtésre is. A téli közfog-
lalkoztatás, amely november 
elsejétől április végéig tart, 
kétszázezer embernek terem-
ti meg a téli foglalkoztatás és 
jövedelemszerzés lehetőségét. 
Erre 30 milliárd forint lesz. 
Egyszerű a kedvezményezet-
tek összegyűjtése is, hiszen 
a költségvetés tervezés elő-
re eldöntött célja volt, hogy a 

pénzügyi stabilitás megtartá-
sa mellett könnyebb legyen a 
családok helyzete.

Ezt a célt érhetjük el a rezsi-
csökkentéssel, a családi adó-
kedvezmény bevezetésével, a 

pedagógusoknak, szociális-, 
és egészségügyi dolgozóknak 
adott béremeléssel. Ide soro-
lom a bevezetett gyed-extrát, 
a fiataloknak adott diákhi-
tel kedvezményt is. A családi 
kassza könnyebb lehet ezek-
kel az intézkedésekkel, ezért 
számolunk azzal, hogy jövőre 
már növekszik a lakossági fo-

gyasztás, ezáltal a hazai piacra 
termelő és szolgáltató magyar 
vállalkozásoknak is könnyebb 
lehet a 2014-es év.

A parlament a keddi ülés-
nappal befejezte az ez évi 

munkáját. Folytatása követ-
kezik februárban, már a jö-
vő esztendőben. Mivel ebben 
az évben én is utoljára írtam 
e rovat sorait, minden ked-
ves Karcagi Hírmondó olvasó-
nak kívánok áldott karácsonyi 
ünnepeket, és eredményekben 
gazdag boldog új esztendőt!

Varga Mihály

Költségvetés, az utolsó gyertya előtt

A Györffy István Tagisko-
la díszudvarán a szombati IV. 
Szent Miklós – napi Disznóto-
ros és Házipálinka Versenyt a 
rendezvény fővédnöke dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter nyitotta meg. 

- Nagyon örülök annak, hogy 
ma itt ebben a körben együtt le-
hetünk, hiszen egy olyan né-
pi hagyományt viszünk tovább, 
amely évszázadok óta a ma-
gyarságnak, itt, a Nagykun-
ság lakóinak is a sajátja. Fontos 
szerepe van abban, hogy fenn-
maradjanak azok a régi ízek, 
amelyeket valamennyien ked-
velünk. Abból a szempontból is 
fontos, hogy néhány nappal ez-
előtt hirdettünk meg egy olyan 
sertéshús fogyasztására irányu-
ló kampányt, amelynek célja, 
hogy a sertéshúsból készülő éte-
lek minél népszerűbbek legye-
nek, növeljük 3 kilóval az egy 
főre jutó sertéshúsfogyasztást. 
Biztos vagyok abban, hogy ma 
a feltételek adottak ahhoz, hogy 
a ránk eső adagot teljesítsük - 
mondta a tárcavezető.

Kovács Sándor, a megyei ön-
kormányzat elnöke és ifj. Hu-
bai Imre ötletgazda köszöntő-
je után, Dobos László, Karcag 

polgármestere emelte ki, hogy 
egy ilyen ünnepi nap: - Alkal-
mas arra, hogy a hagyományos 
ízekkel találkozzunk, legyen az 
étel, ital. Alkalmas arra, hogy 
jókedvben találkozzunk, hogy 
a hagyományokat megőrizzük 
és arra is, hogy egy jót együnk. 
A disznótor mindig erről szólt. 
Ahogy a korábbi felszólalók is 
mondták, ez a családokban ün-
nep volt. Én is azt kívánom, le-
gyen ez itt ma is ünnep – mond-
ta a városvezető, aki külön kö-
szöntötte Németh Lajos me-
teorológust, aki a kiváló időt 
hozott a megmérettetésre.

A megnyitó után a tíz böl-
lércsapat munkához látott és 

hagymás vért, lacipecsenyét, 
hónaljpecsenyét és tepertőt sü-
töttek, orjalevest főztek, kol-
bászt és háromféle hurkát töl-
töttek, illetve káposztás húst, 
toroskáposztát készítettek. A 
csapatok által beadott ételeket 
Zsolnay Gábor Venesz-díjas 
mesterszakács, főiskolai oktató 
vezette zsűri értékelte.

A pálinka zsűri tagjai pe-
dig dr. Oroszné dr. Prekop Er-
zsébet, a Pálinka Nagyköve-
te vezetésével 73 pálinkát kós-
toltak meg és értékeltek. Míg a 
felnőttek versenyeztek, addig 
a Városi Sportcsarnokban ad-
venti játszóházba várták a gye-
rekeket.

A Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezete decem-
ber 13-án a Nimród szállodában tartotta városi véradó ünnep-
ségét, melyen részt vett Kovács Szilvia alpolgármester és Pán-
ti Ildikó önkormányzati képviselő is. A megjelenteket a vörös-
kereszt nevében Kovács Mária területi vezető és Nagyné Tőkés 
Ágnes, a kórház és a város nevében dr. Kapusi Lajos, a Kátai 
Gábor Kórház orvos-igazgatója köszöntötte. A Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium és az Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulóinak műsora után ötvenkilenc véradót 
tüntettek ki.

Százszoros véradásért id. Tálas István vett át elismerést. Mint 
megtudtuk, a kitüntetett 1971-ben adott először vért, s ma már 
fia is ötvenszeres véradó.

A véradás szervezéséért a Véradó mozgalom ezüst emlékér-
mét vette át Barna Sándor, a Varró István Szakiskola tanára.

Elkészült a padfűtés a református
nagytemplomban

Elkészült a református nagytemplomban 700 ülőhely fű-
tése, így már sokkal komfortosabb körülmények között le-
het az istentiszteleteken, hangversenyeken részt venni - tud-
tuk meg Koncz Tibor elnök-lelkésztől. A református temp-
lomban december 22-én fél négytől lesz a negyedik adventi 
gyertyagyújtás az „Adjuk körbe a szeretet lángját!” rendez-
vény keretében. Az orgonahangversenyen az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola fúvós együttese közreműködik. 
Itt már mindenki megtapasztalhatja a padfűtés áldásos ha-
tását. Tíz csapat vállalta a böllérversenyt

Százszoros véradót is köszöntöttek
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A Szolnok megyében alkotó 
tudósok fóruma, a megyében 
végzett tudományos munkát 
bemutató folyóirat kívánt len-
ni az a Jászkunság névre ke-
resztelt periodika, amit 1954-
ben jelentetett meg a TIT (ak-
kor Társadalmi és Természet-
tudományi Ismeretterjesztő 
Társulat) megyei szervezete. 
Megérne majdan egy feldol-
gozást a lap hányatott történe-
te és áttekintés arról, hogy az 
eltelt több, mint fél évszázad 
alatt kik szerkesztették, adták 
ki (és nem utolsó sorban) ír-
ták tele megyénk máig egyet-
len tudományos folyóiratát. A 
Jászkunság 2013-ra megszűnt 
folyóirat lenni, ám a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tu-
dományos Egyesület Évköny-
veként tovább él.

Az utóbbi években dr. Ör-
si Julianna szerkesztette, aki 
az egyesület elnöke is. A kiadó 
és a (szellemileg is) éltető szer-
vezet, valamint a lap találkoz-
tatása tehát nem lehetett külö-
nösebben nehéz. Ugyanekkor 
a legújabb megjelenési forma: 
az „évkönyvesítés” minden-
képpen praktikus megoldás-
nak tűnik.

A Jászkunság című évkönyv 
első darabja (amint az imp-
resszumban olvassuk: „a Jász-
kunság című folyóirat (1-55. 
évfolyam) jogfolytonos új for-
mája”) az ősszel jelent meg. 
Szerkesztésében az évköny-
vek tudományágak szerint ta-
golt felosztása a meghatározó, 
és tizenegy nagyobb tartalmi 
egységre bomlik. Az érintett 
(képviselt) tudományok – tár-
sadalomtudomány, régészet-
tör téne lem-he ly tör téne t , 
néprajz, irodalom-nyelvé-
szet, biológia-orvostudo-
mány – mellett a tudomá-
nyos élet eseményeit (konfe-
renciák, projektek) is emlí-
ti, valamint recenziókat közöl 

a kö zelmúltban megjelent (az 
egyesületei vagy a megyei) kö-
tetekről. Az egyesületi élet pe-
dig a 2012. évi beszámolókkal 
és a 2013. évi munkatervvel 
mutatkozik be.

A 2013. évi egyesületi év-
könyv harmincöt tanulmányt 

sorakoztat fel, tematika sze-
rint a gepidák, a kunok és a 
hódoltság régészeti emlékei-
től Szűcs Sándor munkásságá-
nak több szempontú bemuta-
tásán, Móricz Zsigmond, Kiss 
Tamás, Körmendi Lajos írás-
művészetének taglalásán át a 
török népi építészet vizsgála-
táig. Külön értékelendő az a 
nyolc recenzió, amit a megyét 
érintő friss kötetekről írtak a 
szemlézők.

Az első Jászkunság évkönyv 
– lévén keresztmetszet – szí-
nes tartalommal jelent meg, 
ám csak remélni tudjuk, hogy 
– utat találva más alkotói cso-
portosulások és műhelyek felé 
– a következő számokhoz már 
újabb szerzők is csatlakoznak 
majd.

(Jászkunság: Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület Év-
könyve I. Szerk.: Örsi Julian-
na. Szolnok, 2013. 400 old.)

Elek György

Jászkunság
A JNSz Megyei Tudományos 

Egyesület Évkönyve I.
Az mindenképp pozitívum, 
hogy nem kell kiegészíteni, 
mert erre is volt példa. Egysze-
rűbb és átláthatóbb lett a költ-
ségvetésünk.

Ettől függetlenül mindig is 
az volt a célunk, és még most is 
az, hogy továbbra is odafigyel-
jünk ezekre az intézményekre. 
Ahol tudjuk, támogatjuk őket, 
hiszen szerves részét képezik a 
város életének, ugyanúgy kar-
cagi dolgozók látják el a fel-
adatokat az egészségügyben, az 
oktatási intézményekben is.

– Térjünk át más területre! 
Az idén is jelentős beruházá-
sok zajlottak a városban és még 
zajlanak most is. Miket emelne 
ki mindenképpen?

– Külön kell választani a fej-
lesztéseket, mert voltak olya-
nok, amelyek pályázat útján 
történtek meg, voltak amelyek 
állami beruházások voltak, és 
volt olyan is, amelyet önerőből 
végzett az önkormányzat. Még 
ezen belül is lehet úgy tagol-
ni, hogy ami befejeződött eb-
ben az évben, ami folyamatban 
van, és amely még most kezdő-
dik.

A legfontosabbakat említe-
ném először, amelyek már be-
fejeződtek. Természetesen ki-
emelkedő volt a városi strand 
befejezése. Úgy látom, hogy 
egyre inkább kezd közkedvelt-
té válni a karcagi lakosság kö-
rében. Éppen a minap hatá-
roztuk meg az új belépőjegyek 
és bérletek díjait, és biztos va-
gyok abban hogy ez ismételten 
csalogató lesz, hiszen próbál-
tuk olyan módon kialakítani, 
hogy a kisebb keresetű embe-
rek is megengedhessék maguk-
nak a fürdőlátogatást. A sok 
közül szeretném még kiemelni 
a szabadtéri kondipark kialakí-
tását, az erdei futópálya meg-
építését. Nagyon fontos a Tán-
csics úti óvoda felújítása, vagy 
a régi hulladéktelepek rekulti-
vációja is.

Folyamatban lévő beruhá-
zások is vannak bőségesen. 
Mindjárt az első a Zöld fa úti 
Idősek Otthonának a fejleszté-
se, de megkezdődött a Kuthen 
úti óvoda felújítása is, és a Li-
get úti sporttelepen is új öltö-
ző épül. Folyamatosan dolgo-

zunk a megnyert pályázatok-
hoz szükséges közbeszerzés 
megkezdésén, a Nagykunság 
Főtere Karcag városközpon-
ti funkcióbővítésén, vagy az 
egészségügyi alapellátás fej-
lesztésén, amely a körzeti ren-
delő felújítására vonatkozik. 
Nagyon fontos még a komplex 
kísérőgáz hasznosítási beruhá-
zás, amelyre szintén pályáza-
ton nyertünk 266 millió forin-
tot. (Egy gázmotor beindításá-
val, reményeink szerint tudjuk 
fedezni a fürdő villanyáram el-
látását.) És ehhez a csoport-
hoz tartozik még a Karcag – 
Kenderes ivóvíz minőség javí-
tó projekt, amely szintén folya-
matban van.

Az önerőből végrehajtott be-
ruházások között közvilágítási 
hálózat fejlesztése történt a vá-
rosban, különböző közintéz-
mények felújítása is lezajlott. 
Folyamatban van a művésze-
ti iskola tetejének rendbetétele, 
megtörtént a Völgyes 1-es út-
alap kiépítése, illetve folyamat-
ban van az Ifjúsági Ház teljes 
felújítása is. 

Az Ipari Park fejlesztését is 
kiemelkedő fontosságúnak tar-
tom, hiszen már megkezdőd-
tek a munkálatok az elektroni-
kai hulladék szétszerelő üzem-
ben. Márciustól a teljes üzem 
beindul, de nem olyan rég egy 
új, PET palack újrahasznosí-
tó üzem alapkövét is elhelyez-
tük. Még ezen kívül is nagyon 
komoly terveink vannak egy 
teljes, komplex élelmiszer fel-
dolgozó üzemre vonatkozóan. 
Itt belátható időn belül – ta-
lán négy-öt év – meghaladja az 
ezer főt a munkahelyek száma.

– A kétezres évek első fele, 
majd a válság kirobbanása és 
az elmúlt, lassan négy év nem 
volt egy könnyű időszak az or-
szág, így a város életében sem. 
Szigorú költségvetés mellett 
ment a város vezetése és még 
megy ma is. Most történt né-
hány kormányzati intézkedés, 
amely valamelyest könnyebbsé-
get jelent.

Ön, hogy látja? Könnyebb 
lesz-e valamivel a jövő év?

– 2010-ben a Fidesz-kor-
mány egy iszonyatosan lecsu-
paszított gazdaságú orszá-
got vett át. Az ország is sze-
gény volt és az önkormány-

zatok is. Sőt a végtelenségig el 
voltak adósodva. Az eladóso-
dás abból fakadt, hogy az ön-
kormányzatokra volt hárítva 
az intézmények fenntartása, de 
ehhez a fenntartáshoz az állam 
a szükséges összeg kb. ötven 
százalékát adta. A többit a te-
lepüléseknek kellett hozzáten-
ni. Ahol nem folyt be kiemel-
kedően magas iparűzési adó – 
és ebből volt több az országban 
– ott kénytelenek voltak va-
lamilyen hitelt fölvenni. Kar-
cag sem jókedvéből vett fel hi-
telt, hanem azért, hogy a lakos-
ság érdekeit szem előtt tartva 
biztosítani tudja az egészség-
ügyi, oktatási és egyéb ellátáso-
kat. A jelenlegi kormány belát-
ta, hogy ilyen eladósodottságú 
önkormányzatokkal nem le-
het előrébb jutni, nagy valószí-
nűséggel nem is tudják ezeket 
a hiteleket visszafizetni. Ezért 
bölcsen úgy döntött, hogy át-
vállalja azokat.

Karcag vonatkozásában el-
ső körben a hetven százalékát 
vállalta át a kormány, majd 
második körben, ami nem rég 
került bejelentésre – a mara-
dék összeget is. Ez óriási se-
gítség minden önkormány-
zatnak, így számunkra is. Ter-
mészetesen nagy-nagy fele-
lősséggel kell a gazdálkodást 
megtervezni. Fölösleges indo-
kolatlan kiadásokat bevállal-
ni. Ennek ellenére azt mond-
hatom, hogy már ez az év is 
könnyebb volt, hiszen egy fo-
rint hitelt nem vettünk fel, 
és így is tudtuk teljesíteni az 
éves terveinket. Ez megma-
rad 2014-ben is, és ettől füg-
getlenül az előbb említett fo-
lyamatban lévő fejlesztése-
ket tovább tudjuk folytatni. 
Bármennyire is támogatottak 
ezek a beruházások, azért az 
ötszázalékos önerő sem kevés, 
de azt mondhatom, hogy a jö-
vő év mindenképp könnyebb 
lesz, mint az első két év volt 
ebben a ciklusban.

Itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem 
a karcagi lakosság ez évben ta-
núsított támogatását, és türel-
mét!

Boldog karácsonyt és sike-
rekben gazdag, boldog új esz-
tendőt kívánok mindenkinek!

-dh-    

Folytatás az 1. oldalról

Egyszerűbb és átláthatóbb lett 
a költségvetésünk

Több mint háromszázan nézték meg pénteken a Szent Pál 
Marista Általános Iskola élő betlehemes élő kiállítását. A jelene-
teket délelőtt és délután is megnézhették az iskolások, óvodások 
és a város lakói. Az élőképekben az osztályok Jézus születéséhez 
kapcsolódó egy-egy evangéliumi jelenetet elevenítették fel.

Téli szünet
a múzeumban

A hétvégén bezár és 2013. január 12-
ig zárva tart a Györffy István Nagy-
kun Múzeum- tudtuk meg dr. Nagy 
Molnár Miklós igazgatótól. A nyitás 
után pedig készülnek a magyar kul-
túra napi kiállításukra, január 21-én 
ugyanis Kabai László festőművész 
festményeiből nyílik itt kiállítás.

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete megköszöni a Városi Vér-

adó Ünnepséghez nyújtott segítséget az alábbi támogatóknak: Karcag Vá-
ros Önkormányzata, Nimród Bioszálloda és Bioétterem, TESCO Karcag, Kerekci-
pó Kft., Szopkó Zoltán vállalkozó, Angelika Cukrászda, Karcagi Borház Bt., vala-
mint Szabó Ildikó és Soós Pálné pedagógusok felkészítő munkáját és a szereplő 
diákok színvonalas műsorát, az önkénteseink önzetlen segítségét! A Karcagi Hír-
mondó, Karcagi Szuperinfó, Karcag Tv média támogatóinknak a Véradó Ünnep-
ség mellett munkák egész éves támogatását megköszönjük! Filip Mária Berek-
fürdői lakos karácsonyi programunkhoz nyújtott támogatását!
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A Karcagi Hírmondóban 2012. de-
cember 21-én jelent meg egy rövid cik-
kem a város oktatásügyével kapcsolat-
ban: Mióta működnek iskolák Karca-
gon? címmel.

Itt megemlítettem Carceus Már-
ton, Karcagon született diák nevét, aki 
Debrecenben tanult, majd a sárospata-
ki református kollégiumban folytatta 
tanulmányait. Születési éve és halálá-
nak dátuma pontosan nem ismeretes. 
Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék kö-
zölni újabb adatokat, illetve pontosíta-
ni születésének évét, amit 1641-re da-
táltam cikkemben.

Mint a kor többi fiatalja, úgy 
Carceus Márton se egy helyen tanult. 
Vándorútja során eljutott a híres hol-
land egyetemre, Groningenbe. Innen 
a leideni egyetemre ment át. Az itteni 
anyakönyvben K. Ujszallasi Cumanus 
Martinus Ung. neve 1669. márciu-
sában szerepel, aki 26 évesen iratko-
zott be. Ezzel a dátummal kapcsolato-
san javítani óhajtom az említett cikk-

ben közölt születési évet, mert ha egy-
szerűen kivonjuk ebből az évszámból 
a 26-ot, akkor 1643 lesz az eredmény!

Karcagujszállási Márton Leidenben 
teológiát tanult, majd a híres holland 
orvosprofesszor, Sylvius de la Boë 
hallgatója volt. Bekapcsolódott az ő 
tudományos kutatásaiba is.

A leideni egyetem karcagi szárma-
zású hallgatójának életét Bozzay Ré-
ka Budapesten 2009-ben megjelent kö-
tetének adatai alapján ismerhetjük 
meg pontosabban. A hatalmas doku-
mentum-anyagot tartalmazó mű cí-
me: Die Peregrination Ungarländisches 
Studenten an der Universität Leiden 
1595-1796. Megjelent a Felsőoktatási Ki-
adványok Új Sorozatában, a 8. kötetben

Az említett munka táblázatai közt, 
a 315. oldalon megpillanthatjuk 
Karcagujszállási Márton nevét, aki ek-
kor teológiai tanulmányokat folyta-
tott. A következő adatra a 640. oldalon 
bukkanunk orvostudományi tanul-
mányai kapcsán.

Carceus Márton életével és Leiden 
történelmével összefügg a követke-
ző bejegyzés. A középkorban a tele-
pülések sűrűn lakottak voltak, vizük 
sokszor nem volt tiszta. Ezért gyak-
ran járványok tizedelték meg a lakos-
ságot. A leideni egyetem hallgatóinak 
védelmében úgy próbált védekezni a 
járványok ellen, hogy rendszeresen 
bort, vagy sört osztott ki nekik. A fej-
adagok átvételéről nyilvántartást ve-
zettek. Nos, egy ilyen listában olvas-
hatjuk Karcagujszállási Márton nevét. 
Ő 1671-ben vett át italt. A követke-
ző bejegyzés 1672, majd 1673. febru-
ár 11. Ezután nevét nem olvashatjuk a 
nyilvántartásokban. Mi lehet ennek az 
oka? Talán választ kaphatunk a város 
történetéből.

Leidenben ez időben sokszor tört ki 
pestis járvány, ami sok áldozatot kö-
vetelt. A híres tudós, Sylvius de la Boë 
és egész családja áldozatul esett a jár-
ványnak, ami nem kímélte környeze-
tét sem, akik közt Carceus Márton is 

tartozott. Neve az 1673-ban dúló jár-
vány után azért nem szerepelhet, mert 
valószínű ő is elkapta a betegséget, 
ami ekkor gyógyíthatatlan volt.

A debreceni református kollégium 
anyakönyvében Carceus Márton ne-
ve mellett eme megjegyzés olvasható: 

… holland egyetem … doktori fokozat 
elnyerése után meghal.

Íme a krimibe is illő életrajz megol-
dása! A holland leideni egyetemen ta-
nulmányait folytató, karcagi kis di-
ák, majd az orvostudományok dokto-
ra hazájától távol hunyt el 1673-ban. 
Györffy István keserű megjegyzé-
se szerint a kun-magyar diák soha-
sem került haza Karcagra. Életét egy 
járvány szakította meg, de neve fenn-
maradt. Az említett adatok dokumen-
tálják, mily szorgalommal tanult egy 
karcagi származású diák, a híres hol-
land egyetemen, képviselve hazáját. 
Karcagon született 1643-ban.

H. Tóth Ilona

Öt éve kezdte az énekta-
nulást a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán, ahol 
2011-ben vette át a diplo-
mát. Közben a Csokonai Szín-
ház kórusában énekelt, s per-
sze – a (tan)évek előhaladásá-
val – apróbb szerepekben is 
színpadra léphetett. A diplo-
ma kézhezvétele után folytat-
ta a tanulást, mesterképzés-
re járt, s a nyár elején lezárult 
időszak újabb operákat jelen-
tett, és meghozta az első fő-
szerepet is. Donkó Imre ope-
raénekessel az első főszerepről 
beszélgettünk.

- A múltkoriban  - ami két 
évi távolságot jelent az idő-
ben - tizenhét operát emleget-
tél. Ennyiben szerepeltél. Mi-
lyen újabb szerepek „estek meg” 
veled azóta?

- A mesterképzés második 

évében az egyetemen csinál-
tunk egy Figaro házassága ke-
resztmetszetet és egy A bűvös 
szekrény (Farkas Ferenc) elő-
adást. Az utóbbi az Ezeregy éj-
szaka egyik történetét dolgoz-
za fel. Ebben a Kádi szerepét 
alakítottam. Aztán jött egy 
Gulyás Dénes vezette mester-

kurzus Baján. Ez egyben sze-
replőválogatás is volt a ta-
valy októberben megrende-
zett A varázsfuvola előadására. 
Én Papageno szerepét kap-
tam meg. A varázsfuvolát – a 
nyilvános főpróbával együtt – 
négyszer adtuk elő.

- Hogy érezted magad Gulyás 
Dénes keze alatt?

- Hát vajon hogy érezheti 
magát valaki, amikor egy vi-
lághírű rendezővel dolgozhat 
együtt? Egészen fantasztikus 
volt olyan emberrel dolgozni, 
aki az egész életét a színpadon 
élte le. Például én még csak 
meg se csináltam, amit akar-
tam, de ő már szólt: ”az úgy 
nem lesz jó!” Óriási érzés egy 
ilyen emberrel dolgozni.

- Életed első főszerepét éne-
kelted. Hogyan fogadta a pro-
dukciót a közönség?

- A tudat, hogy ez lesz éle-
tem első főszerepe, nagyon jó 
érzés volt, de a főszerep ténye 
komoly súlyt is rakott rám, 
mert nemcsak énekelni kel-
lett, hanem rengeteg próza is 
van benne.

- Ez miért jelent gondot?
- Énekelni egyszerűbb. Ab-

ban ott van a dallam, ami fo-
lyamatosan jár az ember agyá-
ban és hozza magával a szöve-
get, ha hirtelen nincs is meg a 
következő szó. De a prózában 
ilyen segítség nincs, ezért azt 

nagyon-nagyon meg kell ta-
nulni. (És hát szerintem sok-
kal nehezebb megtanulni a 
prózát, mint énekelni a szö-
veget.) Persze, nem volt baj, 
mert erre az iskolában is kap-
tunk képzést, a szerep meg-
formálásánál pedig Gulyás 
Dénes és Király Miklós akko-
ra felszabadultságot hoztak ki 
belőlem, amivel olyasmiket 
is sikerült megcsinálni, ami-
ket korábban tuti nem mer-
tem volna. Papageno ugyanis 
gyermeteg, egyszerű lelkület, 
tehát bohóckodni, hülyésked-
ni kell a szerepében... Csak azt 
tudom mondani, hogy az elő-
adás jól sikerült. Katartikus 
élmény volt, amikor a nyilvá-
nos főpróbát megtekintő gye-
reksereg a végén jó értelem-
ben vett „fékevesztett” üvöl-
tözésben tört ki. Leírhatatlan 
érzés úgy meghajolni a füg-
göny előtt, hogy közben sikí-
toznak a gyerekek és skandál-

ják, hogy „Pa-pa-ge-no! Pa-
pa-ge-no!”

- Ez volt tavaly. Hogyan, mi-
vel folytatódott Baja után?

- Visszatértem Debrecenbe, 
ahol a színházban az opera-

titkárság már korábban is cé-
lozgatott arra, hogy a Pillan-
gókisasszony című operában 
Sharpless konzul szerepét – 
tanulószerepben –valószínű-
leg ide fogják majd adni. Jó 
lenne ha barátkoznék a gon-
dolattal, hogy azt meg kell ta-
nulni. Bajáról visszatérve az-
tán szóltak is, hogy lehet kez-
deni. Ez a szerep azért volt na-
gyon kedves, mert a konzult 
eredetileg tanárom, Massányi 
Viktor alakította a darab-
ban. Magasztos érzés volt át-
élni, hogyan lehet tanulni egy 
olyan tanártól, aki Magyaror-
szágon az egyik vezető barito-
nista.

- A vizsgaelődásodra küldött 
meghívón egy újabb opera sze-
repel...

- Hát igen. A második fél-
évet, illetve a januártól kez-
dődő időszakot egyértelműen 
a vizsgára való felkészülés ha-
tározta meg, amiben részem-

ről a Don Giovanni (Mozart) 
címszerepének a megtanulá-
sa volt a cél. Igaz, nem a tel-
jes előadás ment le, hanem 
az eredeti három órát 1 óra 
25 perc alatt játszottuk el. A 
diplomaelődást abszolút telt 
ház mellett sikerült végigcsi-
nálni. Szerénytelenség nél-
kül mondhatom, hogy nagyon 
nagy siker volt.

- Gratulálunk hozzá! Mivel 
töltöd az időt manapság, mint 
frissen végzett operaénekes? 
Hogyan tovább?

- Annyiban már az első 
perctől kezdve szerencsém 
volt, hogy amikor eljöttem a 
Mentőszolgálattól (D.I. koráb-
ban mentőtisztként dolgozott 

– E.Gy.) egyből lett munkám 
a Csokonai Színház énekka-
rában. Most, hogy elvégeztem 
az egyetemet, diplomás ének-
kari tag leszek. Ez a (közalkal-
mazotti) állás havi jövedelmet 
biztosít, amivel – akárhogy 
is vesszük – a mai világban a 
szerencsések közé tartozok. 
Most már nem lesz iskola, te-
hát az eddig ott eltöltött időt 
arra fordíthatom, hogy elkez-
dek önállóan szerepeket ta-
nulni, és ha valahol meghall-
gatás van, akkor arra én is el-
megyek, s ha kiválasztanak, 
akkor megcsinálom az adott 
szerepet mondjuk Pécsen, 
Győrben vagy más színházak-
nál... A nyáron Sárospatakon 
egy háromhetes mesterkurzus 
keretében a Don Giovannit 
csináltuk meg, de annyi kü-
lönbséggel, hogy az már a tel-
jes előadás volt, és olasz nyel-
ven – úgy, ahogy azt Mozart 
annak idején megálmodta. 

- Hát további jó tanulást és 
sok sikert!

Elek György

Az első főszerep - Papageno

Adatok Karcagujszállási Márton életének megismeréséhez
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Farsang kezdetén ismét nagy sikert arattak az Apró Lábak Néptánc Gála tán-
cosai.

Május 2-án Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter nyitotta meg a karcagi állampapír forgalmazási pontot a Városházán.

A Városgondnokság szer-
vezésében március köze-
pén háromszáz közmun-
kás állt munkába.

Február elején Karcagon 
tartották a Tisza-tó projekt 
kampányindító rendezvé-
nyét. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter tá-
jékoztatója szerint a víz-
ügyi és turisztikai beru-
házásoktól a 42 Tisza-tavi 
település gazdasági fellen-
dülését remélik.

Januári felhívásunk után 
több száz helyi állatbarát 
juttatta el adományait a 
Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesülethez.

Március 22-én Dobos Lász-
ló polgármester, Szepesi Ti-
bor, a KSE ügyvezetője és 
Laboncz János, a Diáksport 
Bizottság elnöke gratulált a 
legeredményesebb karcagi 
sportolóknak.

Április 5-én délelőtt – Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, Dobos László polgármester, valamint üzletemberek, 
befektetők jelenlétében – a DKK dísztermében jelképesen 
letették az Ipari Parkban épülő elektronikai hulladékhasz-
nosító üzem alapkövét. Az új létesítmény 170 új munkahe-
lyet teremt a városban.

A nyári és őszi aszály után télen csapadékbőség következett. A sok eső nagy 
belvizes elöntéseket és első fokú belvízvédelmi készültséget eredményezett.

A huszadik Kováts Mihály Emlékhéten dr. Hende Csaba 
honvédelmi miniszter csapatzászlót adott át a Kováts Mi-
hály huszárbandériumnak.
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A nyár elején megnyílt a 
kistermelői piac a Láto-
gatóközpont udvarán.

Júniusban Dobos László 
polgármester lakossági 
fórum keretében mutat-
ta be az érdeklődőknek 
az Akácliget Fürdőt. A 
létesítmény átadására jú-
nius 21-én került sor.

Június végén szabadtéri 
kondipark nyílt a Sport-
csarnok udvarán.

A 15. Karcagi Birka-
főző Fesztiválon már 
hungarikumként kö-
szönthették a Kunság 
eledelét, a birkapörköl-
tet.

A Start munkaprogram ke-
retében húsz kilométer csa-
tornát újítottak fel a nyár 
folyamán.

Szeptemberben a ki-
vitelező megkezdte a 
madarasi út Berekfürdő-
ig tartó szakaszának fel-
újítását. A munkálatok 
több városi útszakaszt 
(Püspökladányi út, Kál-
vin utca) is érintettek.

Az idén a 60 település 939 kertje vett részt a Magyarország legszebb konyha-
kertje versenyen. A karcagi résztvevők a XVIII. Karcagi Lovasnapok kereté-
ben vehették át díjaikat.

Október végén az Ipari Parkban letették a Recy-Pet Hungária Kft. új üzem 
alapkövét.

Nagy siker volt a Karcagi Szimfonikus Zenekar májusi jubileumi koncertje. Júniusban átadták az erdei tornapálya új szakaszát.
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A „Karcag Testvérvárosai-
ért” Közalapítvány 2013. év-
ben pályázatot írt ki a karca-
gi lakhelyű általános és kö-
zépiskolás tanulók hatá-
ron túli testvérvárosunkba, 
Bácskossuthfalvára történő 
kiutazáson való részvételére. 
A Közalapítvány célja volt ez-
zel, hogy: lehetőséget biztosít-
son testvérváro sunk megis-
merésére azoknak a tanulók-
nak is, akik még nem jártak 
testvérvárosunkban; a karca-
gi tanulók megismerjék az ott 
lakókat, az ottani tanulókkal 
találkozzanak, személyes kap-
csolatok, új barátságok alakul-
janak ki; egymás hagyomá-
nyait, kultúráját megismerjék; 
testvérvárosi kapcsolataink 
tovább erősödjenek.

A kirándulást 20 fő 7-8. év-
folyamos tanulónak és 6 fő 
felnőtt kísérő részére szer-
veztük meg. A Közalapítvány 
munkáját a Kuratórium tag-
jain kívül több éven keresz-
tül önzetlenül folyamato-
san segíti, támogatja Fazekas 
Irén, Rózsáné Bodnár Mari-
anna, Kurucz Magdolna. Fel-
kérésünkre szívesen vállal-
ták velünk a tanulók kísé-
retét, felügyeletét, ajándék-
csomagokat hoztak, mellyel 
a bácskossuthfalvai vendég-
látóinknak meg tudtuk kö-
szönni a szíves, baráti fogad-
tatást, a támogatói munkáju-
kat. A Kuratórium tagjaiból 
velünk utazott Kovácsné Ne-
mes Margit, dr. Varga Lász-
ló, akik - többek között aján-
dékcsomagokkal is - segítet-
ték a szervezői munkát. A ta-
nulók szülei ajándékkosarat 
juttattak el a bácskossuthfalvi 
gyerekek részére. A kirándu-
lásunk három napos prog-
ramjának összeállításában a 
testvérvárosunk részéről se-
gítségünkre volt Fazekas Ró-
bert, Bácskossuthfalva He-
lyi Közösségének elnöke, va-
lamint Gogolyák Gabriel-
la, az Ady Endre Művelődési 
Egyesület elnöke. Ott tartóz-
kodásunk ideje alatt közel 22 
fő helyi lakos vett részt ab-
ban, hogy a programjaink si-
keresen megvalósuljanak, sza-
badidejükben velünk voltak 
annak érdekében, hogy mi-
nél jobban megismerjük a 
Bácskossuthfalván élők min-
dennapjait. A Közalapítvány 
az utazáshoz, az utasbiztosí-
tás költségeihez anyagi segít-
séget nyújtott, testvérváros-
unk a szállásért nem kért té-
rítést, az Egyesület támoga-
tása volt részünkre, és az első 
napi vacsorát, a „grill” étele-
ket pedig a helyi közösség áll-
ta. A költségekhez adománya-
inkat, a 2012. évi SZJA 1 % fel-

ajánlásokat, illetve eredmény-
tartalékunkat használtuk fel. 
A Közalapítvány 2012. de-
cember 7-i erre a célra meg-
hirdetett rendezvényén ki-
helyezett adománygyűjtő lá-
dába 82.400.-Ft adományt 
gyűjtött. 2012. december hó-
napban 2 fő 2-2 ezer forin-
tot adományozott. 2013. év-
ben 1 fő 50.000.-Ft-ot, 1 fő 
5.000.-Ft-ot, 1 fő 1.500.-Ft-ot, 
1 fő 2.000.-Ft-ot, 10 fő 1.000.-
Ft/fő adományt fizetett be a 
Közalapítvány OTP számlá-
jára, a kirándulás megvalósí-
tásának segítésére. Összesen 
154.900.-Ft adományt hasz-
náltunk fel erre a célra. 

A tanulók a kirándulásról: 
„Szerintünk ez egy kiváló 

lehetőség, hogy a karcagi gye-
rekek jobban megismerhes-
sék a városunk testvérváros-

ait, azok kultúráját, az ott la-
kókat, mindennapi életüket. 
Szeretnénk, ha a jövőben is 
megvalósulna ilyen és ehhez 
hasonló kezdeményezés. Ne-
künk személy szerint az első 
napon a soltvadkerti fagyizó, 
és a palicsi tó tetszett a leg-
jobban. Második napon a sző-
lőskerti látogatás lovas kocsi-
val, valamint a Club Café tera-
szán való fürdőzés volt a leg-
kedvesebb. Az utolsó napon 
hazafelé menet a palicsi állat-
kert meglátogatása volt a szá-
munkra a legérdekesebb prog-
ram. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat az út során. Ha lehető-
ség adódik, máskor is szívesen 
részt veszünk ilyen jellegű 
programon. A szervezés is re-
mek volt, valamint a fogadta-
tás is” 

Láposi Adrienn, Agócs 
Krisztina

„A hosszú út során megáll-
tunk Palicsnál és kicsit pihen-

tünk a tónál valamint a mel-
lette lévő szép parkban. Las-
san megérkeztünk „Stara 
Moravicára”, ahol a szállásun-
kon kedves fogadtatás és fi-
nom ebéd várt minket. A tár-
saság hamar összekovácsoló-
dott, jó barátságok születtek. 
A három nap alatt sok prog-
ramban vettünk részt, sok 
mindent tudtunk meg a test-
vérvárosunkban élő szokások-
ról, jellegzetességekről, min-
dennapokról. Nekem az tet-
szett legjobban, amikor lo-
vas kocsival meglátogattuk a 
gyümölcsösöket, majd pedig 
egy kicsi, de nagyon hangu-
latos tavacskánál pihentünk. 
Ezt követően a csapat lovagol-
ni ment. Az út során sok ked-
ves, helyi lakossal ismerked-
tünk meg. A harmadik napon 
a társaság kissé szomorúan 

indult haza, még mindannyi-
an maradtunk volna egy-két 
napot. Hazafelé ismét megáll-
tunk Palicsnál és meglátogat-
tuk a város szép állatkertjét. 
Örülök, hogy lehetőség nyílt 
erre az utazásra, én szívesen 
mennék máskor is. Erre a né-
hány napra örömmel gondo-
lok vissza.”

Körmöndi Dóra

„Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, jó volt a társaság, és 
mástól is ezeket hallottuk. 
Az út kényelmes volt, jó volt 
a szervezés, időben tájékoz-
tatást kaptunk az útról. Kü-
lön dicsérjük a kísérőket, na-
gyon közvetlenek voltak ve-
lünk. Tetszett a programok 
sokszínűsége, pl.: fürdés, lo-
vaglás, városnézés. Remek öt-
let volt találkozni az ottani 
gyerekekkel. A szállás udvara 
nagyon tetszett mindenkinek, 
az ágyak is kényelmesek vol-
tak, kicsit szűk volt a szoba. Jó 

volt, hogy szabad kezet kap-
tunk estére, sokáig fennma-
radhattunk. Egy dolog volt, 
ami sok mindenkit zavart: 
annyira sűrű volt napköz-
ben a program, hogy amíg az 
egyiken részt vettünk, lekés-
tük a másikat, napközben egy-
általán nem volt szabadidőnk. 
Mindenki egyetért abban, 
hogy ez nagyon jó szórako-
zás. Emellett az is fontos, hogy 
testvérvárosi kapcsolatainkat 
ápoljuk. Jövőre is nagyon szí-
vesen megyünk mindannyian. 
Találkozunk jövőre!”

Csanádi András, Kovács 
Levente Imre, Fülöp Imre 

Géza, Székely Ádám Máté, 
Kun Zoltán. 

„Nagyszerűen éreztük ma-
gunkat és örültünk, hogy a 
barátainkkal lehettünk. Az 

utazás rendkívül fárasztó, de 
roppantul élvezetes volt. A 
soltvadkerti fagyizóban na-
gyon finom fagyikat ehet-
tünk. A palicsi tó nagyon 
szép volt. Mikor megérkez-
tünk, nagy szeretettel fogad-
tak minket a vendéglátóink. 
Elfoglaltuk a szálláshelyün-
ket, majd moziba indultunk. 
Finom ebéddel vártak ben-
nünket. A vacsora után bete-
kintést nyerhettünk egy tánc-
bemutatóba. A második na-
pon lovas kocsin utaztunk egy 
ottani szőlőskertbe. Az ottani 
gyümölcsökből jó ízűt ehet-
tünk és egy jóleső sétát tehet-
tünk. A Kossuth-szobrot meg-
koszorúztuk. Megnéztünk egy 
esküvőt és egy szép menyasz-
szonyt. A fürdés nagyon él-
vezetes volt. Este a finom va-
csora után megismerkedtünk 
az ottani fiatalokkal, akik na-
gyon szimpatikusak voltak, 
de kevés időt tölthettünk ve-
lük. A harmadik nap a palicsi 

állatkertbe látogattunk. Na-
gyon jók voltak az ételek, a 
programokkal együtt, de sze-
retnénk mi is vendégül látni 
a bácskossuthfalvaiakat. Az 
alapítványt nagyon fontosnak 
tartjuk, hiszen lehetőséget ad 
a kapcsolattartásra.”

Molnár Csilla, Kréz Zsó-
fia, Kovács Ágnes

„A három napos kirándulá-
son rengeteg élményben volt 
részünk. Számomra a legked-
vesebb pillanatok közé tar-
tozott, a lovaskocsizás a ker-
tekben, a lovaglás, a fürdő-
zés, és a közös játék az otta-
ni gyerekekkel. Azon kívül, 
hogy megismerkedtünk a 
bácskossuthfalvai fiatalokkal, 
a karcagiakkal is jól összeko-
vácsolódtunk. Nagyon tetszett 
ez az út, és szerintem a többi-
ek is jól érezték magukat. Re-
mélem máskor is lesz hason-
ló utazásokra lehetőség, mert 
nagyon jól éreztem magam a 
kiránduláson.”

Fazekas Enikő

Ezzel a kirándulással a Köz-
alapítvány kitűzött célját elér-
te, sikerült a tanulókkal meg-
ismertetni testvérvárosunkat, 
Bácskossuthfalvát. A „Karcag 
Testvérvárosaiért” Közalapít-
vány Kuratóriuma nevében 
őszinte köszönetemet fejezem 
ki az anyagi támogatásokért, 
adományokért, a személyi jö-
vedelemadó 1 %-ának felaján-
lásáért. Ezzel lehetőségünk 
nyílt arra, hogy a tanulók 
részvételi díja igen kedvezően 
alakult, mindössze 7000.-Ft-
ba került 1 fő részére. Köszö-
nöm a felnőtt kísérők önzet-
len munkáját, segítségét, az 
ajándékokat, mellyel hozzájá-
rultak, hogy egy örömteli, si-
keres kirándulást tudtunk le-
bonyolítani. A „Karcag Test-
vérvárosaiért” Közalapítvány 
a jövőben is szeretné folytatni 
a leírt célkitűzéseit, hogy ha-
sonló élményeket szerezzenek 
a karcagi tanulóknak, ehhez 
azonban adományokra, vala-
mint a személyi jövedelemadó 
1 %-ának felajánlásaira van 
szükségünk. 

Kérem, támogassák a „Kar-
cag Testvérvárosaiért” Köz-
alapítványt céljainak megva-
lósítása érdekében. 

Számlaszámunk: OTP Bank 
Nyrt. Karcagi fiók számla-
szám: 1174 5073 2000 7896 
0000 0000

A közelgő ünnepek alkal-
mából minden Kedves Olva-
sónak áldott ünnepeket kívá-
nunk!

Elek Eszter
a Kuratórium alelnöke

„Három nap határon túl”
Bácskossuthfalván jártunk…
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A karácsony elválaszthatatlan gyertyák, mécsesek, fények 
nélkül.

Vasárnap meggyújtjuk az adventi koszorún az utolsó gyer-
tyákat is.

Szenteste a vacsorához, az asztalra pedig egy újabb asztal-
dísz kerüljön! Lehet gyertyatartóba, almába, narancsba, pohár-
ba helyezett mécses, gyertya. Attól függ mi található otthon, il-
letve mi illik a szépen megterített asztalhoz!

Én most az üveg tortatálcámat vettem elő, ráhelyeztem egy 
gyönyörű gyertyát,piros-fehér színűt, mert nálam ilyen lesz a 
teríték és a karácsonyfa is.(Ez most igen „trendi”, pláne a nor-
vég motívumokkal. Ide tartozna az idén az arany és még a „cu-
korszínek” is). Szóval, a gyertya köré élő zöldeket tűzdeltem, 
szárított naranccsal, szalaggal, kis angyalkákkal díszítettem. 
Gyönyörű dísze lesz az ünnepi asztalnak.

Ezzel az dísszel szeretnék hozzájárulni az ünnepi asztal szép-
ségének hangulatához.

Mindenkinek gyertyafényes Karácsonyt kívánok:
Nyíriné Kátai Katalin

November 23-án, a Déry-
né Művelődési Központ 
mozitermében, nagyszabású 
gálaműsorral ünnepelte tíz-
éves jubileumát a Biljana bol-
gár néptánccsoport. A „Bol-
gár és magyar kultúrával a szí-
vünkben” című, már-már ha-
gyományossá váló gála ezúttal 
is szép számú, lelkes nézősere-
get vonzott, és természetesen 
fellépőkből sem volt hiány: a 
programból a környék kultu-
rális életének csaknem mind-
egyik szegmense kapott ma-
gának egy-egy szeletet. Az es-
te a tánccsoport utóbbi néhány 
évét megidéző kisfilmmel in-
dult, majd a bolgár és a magyar 
himnuszt követően a házigaz-
da Biljana két tánca nyitot-
ta meg a fellépések sorát. Ady 
Endre: A téli Magyarország 
című versét Kele János révén 
magyarul, Darina Gaydarova 
előadásának köszönhetően pe-
dig bolgárul is meghallgathat-
ta a közönség, majd szép sor-
ban bemutatkoztak ez est meg-
hívott vendégelőadói is.

Nagy Roland néptáncos 
Bucsáról érkezett, és két ízben 
is virtuóz műsorszámmal bű-
völte el a közönséget, zajos si-
kert aratva. A KUN-Csorgó 
citeraegyüttes hortobágyi- és 
szerelmes dalcsokrokkal ké-
szült az estére, Nagy Emese 
révén pedig az ének sem ma-
radt ki a programból. A Déry-
né Művelődési Központ Irin-
gó néptáncköre, valamint a 
Berekfürdői Hagyományőr-
ző Néptáncegyüttes az ütemes 
magyar ritmusokat hozta el a 
színpadra, a közönség legna-
gyobb örömére.

Az est fő fellépője viszont 
így is a Biljana volt, a tánccso-
port összesen mintegy 50 per-

cet töltött a színpadon. Re-
pertoárjukból többek kö-
zött pirini, ütemes sop, vár-
nai kanalas, dobrudzsai és trák 
dzsinovszko táncaikat mutat-
ták be, hangulatos és élveze-
tes előadásukat gyakran vas-
tapssal jutalmazta a nézősereg. 
A jubileumát ünneplő csopor-
tot a kitartóan lelkes közön-
ség mellett az este védnöke, 
Juhászné Zsadányi Erzsébet is 
köszöntötte. A Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépis-
kola igazgatónője beszédében 

hangsúlyozta, személyes kö-
tődése miatt külön öröm szá-
mára, hogy együtt ünnepel-
het a csoporttal, és annak ala-
pító-vezetőjével, Major János-
sal. Felelevenítette a kezdeteket, 
a 2001-es, szakkör-jellegű in-
dulást, majd a 2003-as alapí-
tást, amikor a csoport felvet-
te a Biljana nevet, és a kezdet-
ben több balkáni (görög, szerb, 
macedón) táncot is érintő fog-
lalkozások homlokterébe vég-
leg a bolgár kultúra került. A 
csoport aztán később támoga-
tókra és szponzorokra talált, 
Karcag Város Önkormányzata, 
a Nagykun Református Gim-
názium fenntartója, a Karca-
gi Református Egyházközség, 
magánszemélyek, a táncosok 

szülei, ismerősei mind-mind 
segítették az előrelépést. En-
nek, és a sorozatos itthoni, va-
lamint környékbeli fellépések-
nek köszönhetően a Biljana or-
szágos hírnévre tett szert, és a 
Bolgár Nagykövetség munka-
társai, valamint a magyaror-
szági bolgár kisebbséget kép-
viselő szegedi, debreceni és 
budapesti önkormányzatok is 
felfigyeltek rájuk. Határokon 
innen és túl egyaránt felléptek, 
2006-ot követően szinte éven-
te jártak Bulgáriában, a tánc-
táborokban pedig a legautenti-

kusabb forrásokból leshették el 
az új táncokat.

A bő két órás műsort termé-
szetesen a Biljana zárta, frene-
tikus előadásuk után a közön-
ség elégedetten állhatott fel 
székeiből. Az este végén a né-
zők bekapcsolódhattak a fellé-
pők életébe is, hiszen a máso-
dik emeleti bálteremben bolgár 
és magyar táncház várta az er-
re fogékonyakat. Az immáron 
tizenegyedik életévébe lépett 
Biljana legközelebb december 
7-8-án Kassán, a történelmi 
Városházán rendezett nemzeti-
ségi gálaműsoron lépett fel, er-
ről majd a következő számunk-
ban olvashatnak.

Kele János - Major János

Több mit kétszáz csomagot juttat ki a napokban Kárpátal-
jára és Erdélybe a Karcagi Református Egyházközség. Mint 
Koncz Tibor elnök-lelkésztől megtudtuk, a cipős dobozokba a 
gimnázium diákjai által behozott adományokat Nagy Éva és 
Szathmári Lajosné tanárnők készítik össze az erdélyi gyerekek-
nek. A kárpátaljai adományokat, melyet a református általános 
iskolások adtak össze, az elmúlt héten már a református szere-
tetszolgálat központi gyűjtőhelyre eljuttatták. Erdélybe pedig 
december 21-én indulnak el a gimnazisták adományaiból sze-
mélyre szólóan összeállított cipős doboznyi ajándékcsomagok, 
valamint külön visznek ruhaadományokat is.

A Református Nőszövetség tagjai pedig az idősebb, egyedül 
élő  egyháztagokat ajándékozták meg szintén adománygyűjtés-
ből.

Ajándékcsomagok Kárpátaljára és 
Erdélybe

„Gyertyafényes vacsora”

Tíz év után ünnepelt a Biljana

Végy egy híres focistát, egy 
remek forgatókönyvírót, egy 
jó rendezőt! Adj hozzá egy jó 
operatőrt és két kiváló vágót, 
hagyd őket összeérni, és már-
is kész egy izgalmas film. 

Ne gondolja a kedves olvasó, 
hogy ennek a filmnek valami 
köze is van a focihoz! Ha csak 
annyi nem, hogy a főszereplő 
egy visszavonult híres labdarú-
gó. De kezdjük az elején!

A francia származású Eric 
Cantona a ’80-as – ’90-es 
évek fordulóján, a Manchester 
United-ben érte el profi kar-
rierjének csúcsát. Az ő nevé-
hez fűzik a csapat feltámadá-
sát, 2001-ben meg is választot-
ták az évszázad játékosának. 
Miután végleg levetette a fut-
ballmezt a filmiparban talál-
ta meg a helyét. 1998 óta több, 
mint egy tucat filmben szere-
pelt, még az Elisabeth-ben is 

szerepet kapott Cate Blanchett 
mellett.

A Csere.com  akcióthriller-
ként került reklámozásra, de ez 
nem helytálló megjelölés, mert 
valójában egy kifejezetten iz-
galmas francia krimi. A tör-
ténet egy fiatal montreali nő-
ről Sophie-ról szól, aki munka 
és szórakozás híján úgy dönt, 
hogy Párizsba utazik vakáci-
ózni. Egy internetes oldalon la-
kást is cserél a nyaralás idejé-
re egy párizsi nővel, aki Mont-
realba kíván utazni. Egy nap 
idilli városnézés után azon-
ban minden rémálommá vá-
lik. Reggel a francia rendőrök 
rátörik az ajtót, letartóztatják, 
ugyanis a lakásban egy fej nél-
küli holtestet találnak. A lány 
furcsa módon nem tudja bi-
zonyítani saját személyazo-
nosságát. Másnak hiszik mint 
aki valójában, és természete-

sen őt vádolják a gyilkossággal. 
Sophie hamar rájön, hogy csak 
úgy tudja megúszni a fran-
cia börtönt, ha saját maga ve-
szi kézbe az ügy megoldását. 
Ezért megszökik a fogságból 
és nyomozásba kezd, miköz-
ben az egész rendőrség őt kere-
si. Egyetlen segítsége talán az a 
nyomozó, akit Cantona alakít, 
és aki kezd hinni a lánynak.

A Csere.com nem pusztán 
egy személyiséglopásról szó-
ló snassz kis filmecske. Ugyan 
nem is az évszázad mozija, de 
mindenképp egy izgalmas, for-
dulatokban gazdag alkotás, ki-
váló operatőri munkával és re-
mek vágásokkal megspékelve.

-dh- 

Csere.com
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Az őszi szezont az első he-
lyen végezte a karcagi labda-
rúgó csapat. Ebből az alka-
lomból egy rövid értékelés-
re kértem az együttes edzőjét, 
Orosz Istvánt.

- A szakosztály vezetése ré-
széről az volt a célkitűzés, 
hogy minél előrébb végez-
zen a csapat. Ezenkívül kívá-
nalom volt, hogy minél több – 
lehetőleg karcagi fiatalt – be-
építsenek a csapatba. Így név 
szerint: Németh Mihály, Ha-
mar János és Kupai Krisztián 
lett a felnőtt csapat tagja. Ez-
zel az együttes átlagéletkora a 
megyei I. osztályban a legala-
csonyabb, alig éri el a 20 évet. 
Visszatekintve, a karcagi lab-

darúgásban nagyon rég volt rá 
példa. Jól kezdtük a bajnoksá-
got és eddig még vereség nél-
kül tudtuk befejezni az őszi 
szezont. A végén már érez-
hető volt a mentális fáradt-
ság, ezért is jött jól a téli szü-
net. Jelenleg sérült játékosunk 
sincs. Január 6-án kezdődik a 
téli felkészülés. Magasra tet-
tük a lécet, és azon igyek-
szünk, hogy tavaszra ne ver-
jük le. Egy erős alapozással 
heti hat edzéssel készülünk a 
tavaszi szezonra. A téli szü-
netben kispályás teremtorná-
kon vesznek részt a játékosok, 
hogy ne a „nulláról” kezdjék 
el a felkészülést.

B. I.

December 14-én (szomba-
ton) Sárrétudvariban rendez-
ték meg az V. Mikulás Kupa 
2013 elnevezésű meghívásos 
területi szabadfogású birkózó 
versenyt. A versenyre 98-an 
neveztek, köztük hat karcagi 
birkózó. 

Karcagi eredmények: Ovis 
korcsoport (18 kg): I. Kurucz 
István (Pityes). Gyermek kor-
csoport (23 kg): II. Rostás La-
jos. Diák II. korcsoport (29 kg): 
II. Balogh Alex, III. Balajti 
Gábor. Diák I. korcsoport (54 
kg): III. Kis János. Serdülő 
korcsoport (54 kg): III. Rostás 
Kornél.

December elején rendezték 

meg Székesfehérváron a XI. 
Szolnoki Közelharc Kupa kü-
lönleges küzdősportág verse-
nyét.

Karcagi eredmények: Sza-
badstílusú földharc (70 kg): 
II. Kiss Attila. Judo földharc 
(70 kg): II. Kiss Attila. Felké-
szítők: Szűcs András, Kurucz 
István „Pityók”, Kiss Attila.

A karcagi birkózó szakosz-
tály értesíti a birkózás iránt 
érdeklődőket, hogy a Papp 
Béla úti teremben már 5 éves 
kortól várja a sportolni vágyó 
fiatalokat. Edzési napok: hét-
fő, szerda és péntek 16:30 – 18 
óráig.

B. I.

„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

(Vass Albert)

Az emberekkel együtt a ter-
mészet, a táj is ünnepel, pihen. 
A téli napfordulót követően a 
nappalok egyre hosszabbod-

nak, átvitt értelemben a fény 
győzedelmeskedik a sötét éj-
szaka felett. Így ad reményt, 
hitet újra a reményteljes új év 
beköszöntésére. A reformá-
tus nagytemplom, a katolikus 
templom tornyai – mint hívo-
gató, világító jelképek az alföl-
di messzeségben – magasod-
nak a házak sokasága felett. 

Felvételek a 8. sz. választó-
kerületből:

- Kováts Mihály Emlékpark
- Akácos úti erdő
- Utcarészlet. Futó Imre utca
- Rokkantkert.

Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület kép-

viselője

Jó évet zártak a labdarúgók

Birkózás

„Ha elfújtad a gyertyát, őrizd a fényt tovább!”

Sajtóközlemény
A rehabilitációs-szolgáltatás fejlesztés a Kátai Gábor Kórházban

A Kátai Gábor Kórházban folytatódik a régi pszichiátriai épü-
let részbeni rekonstrukciója, melynek keretében a mozgásszer-
vi-, a kardiológiai- és a pszichiátria rehabilitációs osztályok el-
helyezése várhatóan 2014. I. negyedévének végére a legkor-
szerűbb felszereltséggel,  korunk elvárásainak megfelelően va-
lósul majd meg.

Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-00001 azonosító számú „Re-
habilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföl-
di Régióban” projekt 100 %-os támogatási intezitással 
801.718.393 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a Kátai Gábor Kórháznak, mint a kedvezményezett kon-
zorcium tagjának a rehabilitációs ellátások megújításá-
ra.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett a szakmák kapacitá-
sainak bővülése is megtörténik. Az érintett szakmák a támoga-
tási szerződés megkötésétől elindult és jelenleg már folyamat-
ban lévő beruházás révén új helyen, a Kórház keleti részén ta-
lálható régi pszichiátriai épületben kapnak elhelyezést, amely 
1973-ban épült, így felújítása, korszerűsítése halaszthatatlan-
ná vált.

A három fekvőbeteg ellátást nyújtó rehabilitációs szakma 
közös épületben való elhelyezése ideális körülményeket te-
remt mindegyik ellátási forma számára, valamint az érin-
tett járóbeteg rehabilitációs szakrendelések is (terápiás-szo-
ba, gyógytornaszoba, ergometriás-szoba, logopédia) a magas 
szakmai színvonalú ellátás biztosítására alkalmas helyiségeket 
kapnak.

A fejlesztés kivitelezésének befejezése és a kapcsolódó gép-
műszerekre, eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítása áthúzódik ugyan 2014. évre, de a tervek szerint vár-
hatóan már 2014. áprilisától mind az ellátottak, mind az ellátás 
biztosításában részt vevő szakdolgozók igénybe vehetik majd 
az új környezetben, magasabb ellátási színvonalon biztosítható 
egészségügyi szolgáltatást.

„A REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 
AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN”

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 
Tel.: 59/507-111, Fax: 59/312-103.
E-mail: kgkorhaz@externet.hu
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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, értékegyez-
tetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. 
Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső 
és tetőszigeteléssel, 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 el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
Sürgősen eladó csendes kör-
nyezetben 2,5 szobás, 85 m²-
es, jó állapotú családi ház. Tel.: 
06/30-922-8958.
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. alat-
ti 4 szobás, 2 szintes ház áron 
alul eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: 
06/30-517-2434.
Karcagon a Vasút utcában ker-
tes ház nagy portával, teher-
mentesen eladó vagy lakásra 
cserélhető. Tel.: 06/30-974-5617.
Kórház utca 1/a. 4. ajtó, 2 szin-
tes, 3 szobás, teljesen felújított 
lakás saját udvarral eladó teljes 
berendezéssel. I.ár: 9.500.000 Ft. 
Sürgősen eladó, ezért a ház és 
a teljes berendezés mellé adok 
még egy nagyon szép 4-es 
Golfot. Tel.: 06/30-530-3834.

Teljes körűen felújított (hőszige-
telt nyílászáró, új konyha, új für-
dőszoba, stb.) Karcag belvárosi 
3 szobás kertes ház melléképü-
letekkel, garázzsal sürgősen, ol-
csón eladó. Tel.: 06/30-336-3854.
Családi ház eladó 776 m² telken. 
Kg., Kerekes I. u. 21. Tel.: 06/30-
485-0044 vagy 06/70-770-4933.

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

Állat
K o p a s z t o t t  c s i r k e  e l a d ó ! 
Vá g á s  m i n d e n  p é n t e k e n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Kopasz tott 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.
Vágni való nagyon óriás nyu-
lak eladók 800 Ft/kg. Tel.: 06/30-
751-5143.

Üdülés
B e r e k f ü r d ő i  a p a r t m a n  k i -
adó. 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 bicik-
li, 2 db grillsütő. Tel.: 59/314-094 
(délután).

Blézerek , kabátok , dzsekik , 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) el-
adó. Tel.: 06/59-311-477.
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 egyedi 
fából készült előszobafal; 1 db 
kovácsolt vas előszobafogas; 2 
db fürdőszobai mosdókagyló; 1 
db zuhany csaptelep; 10 m² vi-
lágoskék kisméretű új fali csem-
pe; örökégő öntöttvas szoba-
kályha. Tel.: 06/70-300-9730.
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.
Új  e lek tromop ed 60 0 0 - es 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
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-
ja ib an:  Berek f ürdő,  Berek 
tér 6. valamint Karcagon a 
Vásárcsarnokban. A viszontela-
dóknál ugyan abban az árban 
kapják meg termékeinket, mint 
nálunk!
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 fényképezőgép sok 
tartozékkal. Karácsonyi aján-
déknak is kiváló. Tel.: 06/30-637-
6905.
Méz vásár! Termelői méz kapha-
tó. Kiss Mihály Arany okleveles 
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).

Ajándékozzon vegyszermen-
tes idő- és pénztárcakímélő ta-
karító eszközöket. Mikroszálas 
termékcsalád. Fazekasné Varga 
Judit 06/30 -528-3023. Info: 
w w w.vixi .co.hu és Karcagi 
Borház.

Jó állapotú gáztűzhely palack-
kal és vezetékes gázzal is hasz-
nálható, eladó. Tel.: 06/20-395-
5998.

26-os női kerékpár, nyereg, kül-
ső-belső gumik (újak, komplett 
felújítva), szekrényes varrógép 
újszerű állapotban eladó. Tel.: 
06/30-914-5503.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
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 át fedése 
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 hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vál-
lalok! (Több mint 30 éves gya-
korlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.

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 22. Dr. Godó Zoltán Kg., Kóros u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
December 24-25-26. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
December 27-28-29. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény-

ben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatást Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Szolnok Me-
gyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Fűtéstech-
nikai Kft. látja el. A törvény szerint a helyi önkormányzat 
által szervezett és e törvényben meghatározott kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Karcag területén 
a következő kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2014. év I. 
félévében: január-június, II. félévében: július-december hó-
napokban végezzük.

A szolgáltatás tényleges időpontjáról 8 nappal előbb érte-
sítést adunk.

Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve, a 
közszolgáltatás elvégezhetőségének feltételeit biztosítani 
szíveskedjenek.

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások: kémé-
nyek időszakos ellenőrzése, tisztítása; kémények időszakos 
műszaki felülvizsgálata; kémények használatával kapcsola-
tos szakvélemények adása.

A Fűtéstechnikai Kft. nevében megköszönjük segítő köz-
reműködését.

Fűtéstechnikai Kft.
Karcagi Kirendeltsége
5300 Karcag, Petőfi S. u. 1/E.
Tel./fax: 59/312-637
E-mail: karcag@futestechnikaikft.hu
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2013. december 20. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Adventi Gyertyagyújtás III.
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Nagy Béla
 Téma: Advent
 Karcagi Hírek
 - Kosár szombat
 - Mozgássérültek évzárója
 - Útátadás Abádszalóknál
 Háttér 
 Téma: A halfogyasztást 

népszerűsítette Dr. Fazekas 
Sándor

20.20  Testületi ülés

2013. december 24. kedd
13.30  Műsorajánlat
13.35 Karácsonyi mesemondó 

verseny 1. rész
14.05  Kimba, a fehér oroszlán 
15.30  Szalagavató a Ref. Gimná-

ziumban
17.00  A Pirinyó, a Behemót, és a 

Jófiú
19.05  Nagykunsági Krónika
20.20  Zorro – amerikai film

2013. december 25. szerda
13.30  Műsorajánlat
13.35 Karácsonyi mesemondó 

verseny 2. rész
14.05 Kimba, a fehér oroszlán 

újabb kalandjai
15.30  Szalagavató a Varróban
17.00  Öt fős hadsereg
18.45  Karácsonyi muzsika
19.10  Nagykunsági Krónika
20.20 Texas, Adios (12) Fsz.: 

Franco Nero
22.20  Éjféli mise 2013

2013. december 26. csütörtök
14.00  Műsorajánlat
14.05  A Pirinyó, a Behemót, és a 

Jófiú
17.05  Szalagavató a Ref. Gimná-

ziumban
18.30  Karácsonyi muzsika
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sán-

dor vidékfejlesztési mi-
niszter

 Téma: év végi interjú
 Karcagi Hírek

 - Kosár szombat
 - Mozgássérültek évzárója
 - Útátadás Abádszalóknál
 Háttér 
 Gulyás Zsolt plébános
 Téma: Karácsony 
20.20  Zorro – amerikai film

2013. december 27. péntek
14.00  Műsorajánlat
14.05  Kimba, a fehér oroszlán 
15.30  Szalagavató a Ref. Gimná-

ziumban
17.00  A Pirinyó, a Behemót, és a 

Jófiú
19.05  Nagykunsági Krónika
20.20  Nagykun Polgári Kör ren-

dezvénye

2013. december. 28 szombat
8.00  Műsorajánlat
8.05  Jöjjetek Hozzám - Refor-

mátus istentisztelet
9.15  Karcagi hírek
9.50  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
10.40  Nótaszó

2013. december 29. vasárnap 
(ism.)

8.00  Műsorajánlat
8.05  Jöjjetek Hozzám - Refor-

mátus istentisztelet
9.15  Karcagi hírek
9.50  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
10.40  Señor koncert

2013. december 31. kedd
14.00  Műsorajánlat
14.05  Lézer Missio – amerikai 

film
15.30  Django – amerikai film
17.00  Disznótor és Pálinka Fesz-

tivál
18.00  Györffy Bál
19.00  A tuareg bosszúja
20.30 Skorpio force – amerikai 

film
22.00  A selyem út – amerikai film

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

Major Marianna – Péter Csaba
Kg., Maros u. 7.  Lenke
Puha Rozmaring – Marsi Mik-
lós
Kg., Nyár u. 76.  Miklós
Marinyák Éva Andrea – 
Polónyi Zsolt
Kg., Sándor u. 15.  Zsófi
Horváth Irén Róza – Lakatos-
Tóth Béla Richárd
Kg., Délibáb u. 25.  Béla Benett

Halálozás
Borsi József
 Kg., Délibáb u. 64. (1955.)
Gugyin Károlyné (Kovács Erzsébet)
 Karcag (1930.)
Dr. Györfi János
 Karcag (1943.)
Kovács Józsefné (Antal Julianna)
 Karcag (1946.)
Kovács Péter
 Karcag (1960.)
Mészáros István
 Karcag (1939.)
Pádár Mátyásné (Szendrei Margit)
 Karcag (1923.)
Rajcsányi Sándorné (Szűcs Er-

zsébet)
 Karcag (1944.)
Reményi Jánosné (Takács Mária)
 Karcag (1938.)
Szatmári József
 Kg., Pernyés u. 3. (1958.)

Lapzárta: 
 2014. január 6. (hétfő) 

12 óra

December 21.  szombat Munka-
nap!

December 22. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika – 

Kossuth tér
December 24. kedd Munkaszü-

neti nap!
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss Antal u.
 9 – 13 óráig Alma Gyógyszer-

tár – Tesco
December 25. szerda
 9 – 12 óráig Alma Gyógyszer-

tár – Tesco
December 26. csütörtök
 9 – 12 óráig Alma Gyógyszer-

tár – Tesco
December 27. péntek Munkaszü-

neti nap!
 8 – 13 óráig Betánia Gyógy-

szertár – Széchenyi sgt.
 9 – 19 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
December 28. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
December 29. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógyszer-

tár – Tesco
2014. január 1. szerda Ünnepnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – 

Kiss A. u.
Január 4. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. u. 
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Január 5. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – 

Kiss A. u.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Kováts DSE II. Karcag – 

Jászárokszállási SE 8:10
Karcagi győzelmek: Nagy 

Norbert – Kovács Miklós 1 
győzelem párosban. Egyéniben: 
Kovács Miklós 3, Csornai Csa-
ba 2, Nagy Norbert 2 győzelem.

Csornai Csaba: Nagyon 
szoros mérkőzésen, az utol-
só egyéni küzdelemben vesz-
tettük el a bajnoki pontokat. A 
volt NB II-es játékossal erősí-
tő Jászárokszállás ellen fej-fej 
mellett haladtunk, de az utol-
só meccseken nem sikerült for-
dítani az eredményen. A mér-
kőzés színvonala méltó volt a 
rangadóhoz.

Kováts DSE II. Karcag – 
Újszász VVSE 18:0

Csornai Csaba: Sajnos 
Újszász csapata nem tudott ki-
állni és később sem tudja leját-
szani a mérkőzést, így csapa-
tunk játék nélkül, 18:0-ás mér-
kőzés aránnyal kapta meg a két 
bajnoki pontot.

A hétközi két mérkőzéssel vé-
get ért a bajnokság őszi forduló-

ja. Karcag csapata várhatóan a 
harmadik helyen végez a táblá-
zaton.

Az asztalitenisz sportágban 
befejeződtek az őszi küzdelmek 
az NB II., a megyei I. és megyei 
II. osztályban is. Valamennyi 
csapatunk dobogón vagy a do-
bogó közelében végzett, ami ki-
magaslóan szép eredmény. Az 
éves értékelést jövőre olvashat-
ják a sport iránt érdeklődők. 
A szakosztály éves értékelé-
sét (háziverseny keretében) de-
cember 27-én pénteken 13 óra-
kor tartjuk a Városi Sportcsar-
nokban.

A szakosztály nevében bol-
dog karácsonyt és békés új esz-
tendőt kívánok valameny-
nyi kedves támogatónknak és 
a munkánkat segítőknek, meg-
köszönve pártfogásukat, ön-
zetlenségüket. Segítségüket to-
vábbra is igényelve dolgozzunk 
együtt Karcag város asztalite-
nisz sportjának sikere érdeké-
ben!

B. I.

Asztalitenisz

Rangadónak indult, de 
meggyőző fölénnyel, sikere-
sen ért véget az idei utolsó 
hazai mérkőzésünk. A ven-
dég ezúttal a Rezák Lász-
ló mesteredző irányítot-
ta Szolnoki Főiskola-OLAJ 
KK csapata volt, amelyben 
több volt NB-s játékos is ta-
lálható.

A karcagi csapat a saját játé-
kát ráerőltetve ellenfelére, már 
az első negyedtől fokozatosan 
elhúzott Erdei, Vincze és Ko-
vács Isu pontjaival. A védő-
munka is remekül működött 
a hazai palánk alatt, így a má-
sodik negyedben szerzett lab-
dákkal tovább növekedett a 
különbség. Úgy tűnt, hogy az 
idén hibátlan tavalyi bajnok 
nem találja a gyenge pontját 
csapatunknak. Nyilván azért, 
mert nem is volt, hiszen min-
den pályára lépő megtalálta 
a megfelelő ritmusát a játék-
nak. Ez a ritmus a harmadik 
negyedben a vendégek folya-
matos reklamálásával, sport-
szerűtlen viselkedésével kis-
sé megtört, de a záró játék-
részben csapatunk ismét visz-
szatért a lelkes hazai közönség 
elismerő tapsát előcsaloga-
tó eredményes kosárlabdához. 
Nagyszerű győzelem volt!

Karcagi SE – Sz. Főiskola 

OLAJ KK 86:68 (18:13, 23:16, 
16:17, 29:22)

Karcagi SE: Erdei J. (9/3p.), 
Fábián P. (8p.), Kovács I. 
(30/9p.), Pásztor Gy. (2p.), 
Vincze M. (9p.),

Cserék: Hajdú G. (2p.), Kiss J., 
Simon L. (7/6p.), Sebők Z. (3p.), 
Tóth I. (10p.), Kohári I. (6p.)

Fodor Csaba: Nehéz munka 
a „zongoracipelés”. Szerencsé-
re csapatunk minden tagja bír-
ta, sőt virtuóza Kovács Isu, aki 
támadásban a 3-ason kívül-
ről és közelről is szinte hibát-
lanul muzsikált, remek kis es-
ti koncertet adott az idei utolsó 
hazai meccsén a lelkes közön-
ségnek. Így könnyű a karnagy 
dolga! Fokozatosan őröltük fel 
ellenfelünket, és még az utolsó 
negyedben is tudtunk újítani. 
Nem volt szép a játék, de ered-
ményes! Úgy gondolom még 
többször összeakadunk Rezák 
mester csapatával a bajnokság-
ban, és nem csak a visszavá-
gón! Szép volt fiúk! 

A felnőtt kosárlabda csapat 
ezzel a győzelmével továbbra 
is vezeti a bajnoki tabellát, s re-
mélhetőleg az idei utolsó jász-
berényi mérkőzése után is ve-
retlen marad!

Hajrá Karcag!
Karcagi SE Kosárlabda 

Szakosztálya

KOSÁRLABDA

Megyei Bajnokság Felnőtt


