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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Megszokhattuk, hogy a 
nyár hírei jórészt a betakarí-
tással kapcsolatosan  a mező-
gazdaságról, illetve a vakáció 
eseményeiről, kirándulásról, 
látogatásról, vendégfogadás-
ról, táborozásról – vagyis az 
évszakra jellemző foglalatos-
ságokról szólnak. Pedig van 
itt más is, hiszen folyamatban 

van (őszi átadásra) a REWE 
raktárbázis építése, elbontot-
ták a Földművesszövetkezet 
éttermét és már felvonulóban 
vannak az építők. Rövidesen 
átadásra kész a Nimród szál-
loda a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cán és folyamatban a kórház 
felújítása. Az utóbbi létesít-
mény munkálatait a múlt hé-

ten járták be a város és az in-
tézmény vezetői.

- Az épületnek már-már 
Las Vegas-i szállodához ha-
sonló külseje van – summáz-
ta a kórházban látottakat dr. 
Fazekas Sándor polgármes-
ter -, hiszen az elavult régi 
nyílászárókat az egész épüle-
ten kicserélték. Kívülről tehát 

biztató és szép látvány. Más-
részt tudjuk, hogy az egész-
ségügy ma nehéz helyzet-
ben van, ám a karcagi kórház 
ezek közepette is talpon tu-
dott maradni. Nyilván nem 
áldozatok nélkül, hiszen súly-
ponti funkciójára, feladataira 
nem kap külön pénzt az ál-
lamtól. Az államtól nem kap 

pénzt, a tb-től nem kap eleget 
a korábbi létszám fenntartá-
sához. Mégis működik, és az 
új kórházi vezetésnek is az a 
célja, hogy ez után is megma-
radjon. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a beruházás határ-
időre elkészül, s akkor kom-
fortosabb, 21. századi körül-
mények között lehet ellátni 
a betegeket. Abban is bízom, 
hogy végre majd olyan szin-
tű egészségügyi politika lesz 
Magyarországon, ami az adó-
fizetők pénzét, tb-járuléka-
it arra a célra fordítja, amire 
azt kell, és akkor az ilyen vi-
déki kórházak helyzete is ja-
vulhat.

- A mostani tavasz híre volt, 
hogy a Lidl áruházlánc Kar-
cagon is építeni szándékozik, 
s erre a célra már több telket 
is vásároltak a Posta mellett. 
Jelzem, a hír már kb. 2003 óta 
időről-időre szárnyra kap.

- A Lidl valóban több tel-
ket is megvásárolt a Posta 
mellett. A cég képviselői elő-
ször a nyár folyamán jöttek 
az önkormányzattal egyez-
tetni. Több tervjavaslatot is 
beadtak, és hivatalosan ek-
kortól van tudomásunk az 

A karcagi középiskolákban a 
szeptember 2-i kimutatások 
szerint 1.439 tanuló kezd-
te meg a tanévet. Ez a szám, 
amint az intézményvezetők 
hangsúlyozták, egyelőre még 
naponta „mozdul”, de a más-
félezres létszámon igazából 
a későbbi érkezések-távozá-
sok sem változtatnak. 

A Gábor Áron Gimnázi-
um és Egészségügyi Szak-
középiskola a maga 332. évé-
vel jövőre új iskolatörténeti 
évbe lép. 2009. szeptemberé-
től már mint református gim-
názium kezdi meg a munkát. 
Juhászné Zsadányi Erzsébet 
igazgatónőtől tudom, hogy az 
egyház által elvégzett előze-
tes felmérés szerint a diákok 

jelentős része át kíván men-
ni a református gimnáziumba, 
s a tanári közösség is hason-
lóan gondolkodik az eljöven-
dőről. Az új tanévet az eddig 
megszokott feladatokkal, ten-

nivalókkal indították, vagy-
is a változások egyelőre még 
legfeljebb szóbeszéd tárgyai: 

Iskolakezdés 2.

Három középiskola

Folytatás a 2. oldalon

Mentik a Morgó csárdát
A Műemléki Felügyelőség szakemberei a héten megkezd-

ték a műemlék jellegű Morgó csárda állagmegóvó munkála-
tait. Régóta tudott dolog, hogy a kétszáz éves épület az utób-
bi időkben jelentősen leromlott, hátsó főfala megsüllyedt, ki-
dőléssel fenyegetett és a többi épületrész állapota sem jó. A 
legendás csárda megmentésére eddig többféle próbálkozás 
volt, az idei munkákat a felügyelőség rendelte el állagmegóvó, 
szerkezetmegerősítő céllal. Jelenleg a fal megerősítése folyik, 
de ha az anyagiak lehetővé teszik, a tetőszerkezetet is megerő-
sítik. A felújítási tervről és a felújítás, megmentés lehetőségei-
ről következő lapszámunkban olvashatnak.

- e -

Nyitás előtt a Nimród

A Hubai és Társai Kft. Bajcsy-Zsilinszky utcai beru-
házása, a Nimród szálloda és biobolt épülete immár 
az utolsó simításokra vár. Ifj. Hubai Imre tájékoztatá-
sa szerint a szállodát, bioboltot, éttermet és konferen-
cia termet is magában foglaló komplexum megnyitása 
szeptember végén várható.

Gimnázium, kerékpárút, munkaügyi központ

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
„Betyár, 

elszállt a nyár”

A címben idézett mondat egy kó-
dolt parancs volt 1968. szeptember 
12-én. A Csehszlovákiában tartóz-
kodó magyar páncélos ezred rádió-
sai kapták. Az volt a jelentése, hogy 
véget ért a küldetésük, kezdjék meg 
a visszavonulást. Meg is fordultak a 
T-55-ös harckocsik és indultak  vissza 
az állomáshelyükre…

Nem akármilyen év volt az 1968-
as. Szerte Európában lázongások, 
csetepaték. Már márciusban Varsó-
ban több ezres diáktüntetés. Május 
3-án pedig Párizsban is az egyete-
mista diákok kezdték a tüntetéseket, 
amely nagy káoszt eredményezett, 
már-már polgárháborús állapoto-
kat. A munkások elfoglalták a Re-
nault gyárat, országos sztrájk kez-
dődött, közel ötezer francia sztráj-
kolt. De Gaulle-nak föl kellett oszlat-
ni a parlamentet, és új választásokat 
kiírni. Augusztus 21-én pedig meg-
kezdődött a három hetes csehszlo-
vákiai invázió, hogy a Dubcek-i kü-
lön utas szocialista reform kísérletet 
letörjék. Tudjuk, hogy csak Romá-
nia maradt ki ebből a hadjáratból, a 
magyar hadsereg volt legnagyobb 
számban a szovjetek mellett. Több 
közeli ismerősöm is katona volt ak-
kor, jó néhányan kint is voltak. Egyi-
kük, aki később fotóriporter lett a 
Magyar Ifjúság c. hetilapnál, majd-
nem bajba került utána. A kato-
nai elhárítás fülébe jutott ugyanis, 
hogy titokban készített felvételeket. 
De nem tudták rábizonyítani, meg-
úszta. (Valószínűleg én is akkor ke-
rültem a III/III-asok látókörébe.) Vi-
szont egy Léván született, 29 éves 
szlovák fotóriporter, Ladislav Bielik 
később kemény retorziókat szenve-
dett ’68-as fotósorozatáért. Még au-
gusztus 22-én megjelent a pozsonyi 
Smena c. napilap különszámában 
egy fényképe; „Férfi, feltárt mellkas-
sal a megszálló harckocsi előtt” cím-
mel. Ezt leközölte beleegyezése nél-
kül több európai újság is. A hetve-
nes évek elejétől nem kapott ezért 
rendes állást, leminősítették, má-
sok neve alatt „négerként” jelen-
hettek meg csak fotói, kettétörték 
pályáját. Pedig kiváló sportriporter 
is volt. 1984-ben pedig itt, Magyar-
országon hunyt el tragikus szeren-
csétlenségben, amikor a pilisi autó-
versenyt fotózta…

A sportkedvelők tudják, 1968-
ban is olimpia volt. A tengeren túl, 
Mexikóban rendezték, ezért októ-
berben kezdődött. Nem biztos, nin-
csenek adataim róla, de lehet, hogy 
Brezsnyev tanácsadói ezt is figye-
lembe vették, amikor az invázió ide-
jét kitűzték. Hogy az olimpia ide-
je alatt ne száguldozzanak szovjet-
orosz tankok idegen földön. Nem 
úgy, mint most Grúziában…

Úgy tűnik hát, negyven év elmúl-
tával sem lett békésebb a világ… 
Sőt, több vonatkozásban talán még 
kegyetlenebb.

- ács -

HÍREK
A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

Kedves Vendégeink!
Szeptember 1-jétől a Touri-

nform Iroda bezár, ennek el-
lenére a kiadvány értékesítése 
zavartalanul működik.

Felhívjuk Vendégeink fi-
gyelmét, hogy Dr. Egri Má-
ria: Györfi Sándor című mo-
nográfiája itt megvásárolha-
tó!

Váltson bérletet a 
2008/2009-es színházi évad-
ra. A régi bérletek megújí-
tására és újak vásárlására 
szeptember 27-től lesz lehe-
tőség a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ Közönség-
szolgálati Irodájában, vagy az 
59/503-224-es telefonszámon.

Kedves gyerekek, fiatalok!
A 2008/2009-es tanév-

ben októbertől újra indulnak 
szakköreink, tanfolyamaink.

Keressétek a plakátokat, 
felhívásokat az iskolátokban, 
valamint a Déryné Művelő-
dési Központban.

KIÁLLÍTÁS 
A KARCAGI IFJÚSÁGI 

HÁZBAN!

TÖBB MOSOLYT 
A GYERMEKEK 

ARCÁRA! 
GYERMEKEK 
AZ ERŐSZAK 

ELLEN
címmel 

az Európa Tanács 
Információs és 
Dokumentációs 
Központjának 

képzőművészeti 
pályázataira beérkezett 
alkotásokból válogatott 

vándorkiállítás 
megtekinthető

a Karcagi Ifjúsági 
Ház földszinti kiállító 

termében 2008. 
szeptember 30-ig.

Nyitva tartás:
Hétfő-kedd: 10:00 – 20:00 

óráig
Szerda: SZÜNNAP

Csütörtök-péntek: 10:00 
– 20:00 óráig

Szombat: 15:00 – 21:00 
óráig

Vasárnap: SZÜNNAP
Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

„Nem szeretnénk, hogy az utol-
só „gáboráronos” év a diá-
kok nevelésében, a pedagógi-
ai munkában bármilyen za-
vart okozna” - foglalta össze 
az igazgatónő. Vagyis minden 
a régiben. Ez látszik a 478 fős 
tanulói létszámon is, amely a 
legmagasabb a helyi közép-
iskolák között, és húsz fővel 
több gimnazista van az idén, 
mint tavaly volt. A 9. évfo-
lyamra 113-an iratkoztak be. 
Az idén – érdeklődés hiányá-
ban – nem indult nyelvi elő-
készítő tanfolyam, helyette két 
általános gimnáziumi és egy 
emelt szintű angol nyelvi osz-
tályt indítottak. Két szakkép-
ző évfolyam van. A három-
éves ápolóképzés első évfo-
lyama 20 fővel indult, a máso-
dikosok 12-en vannak. Ez, az 
utóbbi évek gyér érdeklődé-
se után nagyon jó létszám. A 
Szentannai Mg. Szakközépis-
kolához tartozik, de a Debre-
ceni Egyetem műszaki-infor-
matikai mérnök-asszisztens 
szakképzésének két évfolyama 
is a gimnáziumban kapott he-
lyet. Az itt tanulók a kollégi-
umban hallgatják a közisme-
reti tárgyakat, a szakmai elő-
adások pedig a gimnázium 
informatika-szaktantermé-
ben vannak. A kollégium te-
hát – annak ellenére, hogy ke-
vés a kollégista – sok képzés-
nek, és tanulónak ad helyet. 
A 9-14. évfolyamos szakkö-
zépiskolások mellett a két fel-
ső fokú műszaki-informatikus 

csoportnak is itt biztosítanak 
tantermet. A kollégisták szá-
ma a műszaki informatiku-
sokkal együtt 38 fő. Igazgató-
nő azt is megemlítette, hogy a 
tanulók döntő többsége karca-
gi lakos, a bejáró tanulók szá-
ma is lecsökkent.

Gyökeres Sándor igazga-
tó úr, a Szentannai Sámu-
el Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola és Gimnázium ve-
zetője elégedett, mert a beis-
kolázási feladatokat sikeresen 
végrehajtották, minden el-
ső évfolyam „teltházzal” vág-
hat neki a tanévnek. A szak-
középiskolában most öt sza-
kon folyik a képzés. Az „A” 

osztály általános mezőgaz-
dasági szakmacsoportos kép-
zésben részesülőknek ad he-
lyet, mezőgazdasági techni-
kusi végbizonyítvánnyal, de 
mezőgazdasági gépésztechni-
kus, környezetvédelmi és víz-
gazdálkodási technikuskép-
zést is indítottak. A „B” osz-
tályban pedig mezőgazdasági 
áruforgalmazó technikusi is-
mereteket és informatikát ta-
nulnak a diákok. A 13. évfo-
lyamon is indítottak gépész-
technikus és mezőgazdasági 

áruforgalmazó képzést, de az 
intézményhez tartoznak a DE 
informatikai karának műsza-
ki informatikus mérnök-as-
szisztens évfolyamai is. Az 
ugyanitt működő gimnázium 
beiskolázási átlaga jó, az idén 
35 diákot vettek fel. Az isko-
la (nem végleges) összlétszá-
ma 401 fő, valamint 79 leve-
lező és 11 felsőfokú képzés-
ben résztvevő hallgató. Most, 
szeptember elején 70 kollégis-

ta van, ami azt jelenti, hogy 
a tanulók döntő többsége itt 
is helybeli, de a környékbe-
li településekről (Kisújszál-
lás, Bucsa, Püspökladány) is 
járnak néhányan. Az intéz-
mény tanárkara 33 fő, az idén 
nyolc új kollégát alkalmaz-
tak nyugdíj vagy más eltávo-
zás miatt megüresedett he-
lyekre. A  nyáron egyébként 
több helyen végeztek felújítási 
munkákat a komplexum épü-
letein. Egy új számítástech-
nika-rajz (vegyes) tantermet 
alakítottak ki, lecserélték a 
számítástechnika terem szá-
mítógép állományát, felújítot-
ták a biológia szaktantermet 

és további tíz tantermet szá-
mítógépekkel és projektorok-
kal szereltek fel. A beszélgetés 
végeztével igazgató úr meg-
mutatta a Szentannai terü-
letén épülő gimnáziumépü-
let tervrajzait, hiszen annak a 
kivitelezése is rövidesen kez-
detét veheti.

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kol-
légium tanulóinak létszáma 
még szintén nem végleges. 
Kedd délelőtti ottjártamkor is 
éppen két újabb tanulót vet-

tek nyilvántartásba, s ahogy 
Puháné Urbán Katalin igaz-
gató mondja, a jövés-menés 
egy darabig eltarthat még. Az 
intézmény 20 osztályába 462 
tanuló iratkozott be, a kilen-
cedikesek – öt osztályban – 
117-en vannak. Nagyon kevés 
viszont a kollégisták száma, 
hiszen a 120 férőhelyes épüle-
tet egyelőre 80 tanuló foglalta 
el. Talán az őszi-téli rossz idő 
változtat majd a helyzeten. A 
Varróban a 2008/2009-es tan-
évben élelmiszer- és vegyi-
áru eladó, kőműves, szoba-
festő-mázoló-tapétázó, aszta-
los, gépi forgácsoló szakmák-
ban indítottak képzést, de az 
érettségire épülő marketing 
és reklám ügyintéző képzés 
is választható. Új szín az is-
kola képzési palettáján a lo-
gisztikai ügyintéző szakma. 
A szakképzést, a szakma ta-
nulását 190 tanuló kezdi meg 
ebben a tanévben. A tanári 
kar 37 szakemberből áll, két 
álláshely (angol nyelvi és épí-
tész szakmai tanár) még be-
töltetlen.

A nyár itt sem volt ese-
ménytelen. Az épület meszelé-
sét – hagyományosan – az is-
kola tanulói végezték el. Ezen 
felül három új tantermet ala-
kítottak ki, ennek költsége-
it egyrészt a szakképzési alap-
ból, más részét (bútorokat, 
eszközbeszerzést) a szakiskola 
fejlesztési program támogatta. 
A nyár folyamán összesen 13 
millió 250 ezer forintot költöt-
tek oktatási eszközökre, búto-
rokra, felszerelésre és 3,8 mil-
lió forintot szakmai fejlesztési 
célokra.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Három középiskola
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi 
XLII. törvényben meghatározott kötelező ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatást Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye, illetve Szolnok Megyei Jo-
gú Város közigazgatási területén belül a Fűtés-
technikai Kft. látja el. A törvény szerint a helyi 
önkormányzat által szervezett és e törvényben 
meghatározott kéményseprő-ipari közszolgálta-
tást a tulajdonos köteles igénybe venni.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Karcag 
területén a kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatást 2009-ben egész évben végezzük.

A szolgáltatás tényleges időpontjáról 8 nappal 
előbb értesítést adunk.

Kérjük, hogy törvényi kötelezettségüknek ele-
get téve, a közszolgáltatás elvégezhetőségének 
feltételeit biztosítani szíveskedjenek.

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatá-
sok:
- kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása,
- kémények időszakos műszaki felülvizsgálata,
- kémények használatával kapcsolatos szakvéle-

mények adása.
Fűtéstechnikai Kft.

Karcagi Kirendeltsége
Karcag, Petőfi u. 1/E.

Tel./fax: 59/312-637

említett területen tervezett 
áruház építéséről. Szerin-
tem nem jó ötlet arra a hely-
re áruházat építeni, hiszen 
a közlekedési helyzetet nagy 
mértékben nehezítené, ha az 
igen megterhelt postai ke-
reszteződés szomszédságá-
ban még egy áruházi parko-
ló, lejáró, kereszteződés for-
galma is jelentkezne. A la-
kosság élelmiszer és vegyes 
iparcikk ellátása megoldott, 
a Lidl áruház pedig máshol is 
megépíthető. Ezt elmondtam 
a cég képviselőinek, azóta 
nem találkoztunk. Bizonyára 
most ők is törik a fejüket, mi 
legyen erre a megoldás? Min-
denesetre jobb lett volna, ha a 
helyi viszonyok alaposabb is-
meretében döntenek, hol, a 
város melyik részén vásárol-
janak ingatlanokat.

A belvárosban egyébként 
egy másik építkezés is in-
dult, mégpedig a régi föld-
műves szövetkezeti étterem 
helyén építkezik a Coop Star 
Zrt. Tudomásom szerint év 
végére, jövő év elejére el fog 
készülni az új épület. Ezzel a 
foghíjas telek is eltűnik és az 
az egész környék rendezet-
tebb lesz.

- Ha már építkezünk! A re-
formátus egyház visszakérte 
és visszakapta a gimnáziumot. 

Akkor az a testületi elhatáro-
zás született, hogy új gimná-
zium épül majd a Szentannai 
Mezőgazdasági Szakközépis-
kola területén. Ez az építkezés 
hol tart manapság?

- A gimnázium visszaadá-
sáról kormánydöntés szüle-
tett, s a kormány ekkor arról 
is döntött, hogy a városi ön-
kormányzatot jelentős össze-
gű, 550 millió forint kárté-
rítésben részesíti. Ennek fel-
használásával történne az 
építkezés. Az új gimnáziu-
mi tömb építéséhez szükséges 
terv pályáztatása megtörtént, 
most az ütemtervnek megfe-
lelően közbeszerzés előtt áll a 
dolog. A közbeszerzési eljárás 
átfutási idejétől függ, hogy 
mikor kezdődik az építkezés. 
Egy idei kezdést mindenkép-
pen reálisnak tartok. Nyolc 
tanteremmel, kiegészítő-szak-
termekkel, aulával ellátott, a 
karcagi építészeti hagyomá-
nyokhoz illeszkedő épületre 
gondoltunk. Ide azok járhat-
nak majd, akik nem a refor-
mátus gimnáziumba akarnak 
majd járni, de akár a „tech-
nikum” tanulói részére a kor 
színvonalán álló képzést tud 
majd nyújtani. Másrészt pe-
dig a városi vagyon is jelen-
tős mértékben erősödik álta-
la, mert ilyen oktatásügyi be-
ruházás évek óta nem volt.

- És újból egy régebbi, im-

máron másfél évtizedes terv a 
karcag-berekfürdői kerékpár-
útról. Ennek a madarasi úti 
takarmánygyárig tartó szaka-
sza két éve elkészült. A tavasz 
folyamán szó esett egy pályá-
zatról a munka folytatásához. 
Itt van-e előrelépés?

- Nyert a pályázatunk. 240 
millió forintot nyertünk a ke-
rékpárút hátralévő (nagyobb) 
szakaszára, ami egészen a be-
rekfürdői helynévtábláig vi-
szi a forgalmat. Az állammal 
a szerződéskötés előtt állunk 
és mivel lehetőség van rá, a tá-
mogatás megítélése után ki is 
írtuk a közbeszerzést. Decem-
beri vagy jövő év eleji kezdés 
várható. Ezt a munkát azért 
nem sikerült korábban elvé-
gezni, mert vagy nem volt 
megfelelő pályázati lehetőség, 
vagy éppen nem nyertünk. 
Általában kisszámú kerék-
párút pályázat nyer, de ezúttal 
eredményesek voltunk. Van 
még egy hírem. Az elmúlt hé-
ten volt egy egyeztetésem a 
Regionális Munkaügyi Köz-
ponttal, ugyanis a Madarasi 
úti munkaügyi központ elég-
gé leromlott állapotú épülete 
helyére új épületet szándékoz-
nak emelni.  Ez egy újabb be-
ruházás lesz a városban, ami 
azt mutatja, hogy épül-szépül 
a település és fantáziát látnak 
benne mások is.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Az elmúlt napokban a sportág kedvelői alapították meg a 
Karcagi Íjászok Baráti Körét, amely a gyalogos íjászat ked-
velőit hivatott tömöríteni. A baráti kör tagjai vasárnap dél-
utánonként a Szélmalmi Fogadóház udvarán tartanak nyil-
vános edzést. Az edzésekre várják az íjjal, íjászattal ismer-
kedni kívánókat. Érdeklődni Szilágyi Istvánnál a 06/30-635-
3601-es telefonon lehet.

Tájékoztatás

A2008. évi Nagykunsági Kul-
turális Napok  programjai között 
immár tizenhatodik alkalommal 
került megrendezésre augusz-
tus 19-én az aratóbál és augusz-
tus 20-án az arató-felvonulás a 
Sport Szolgáltató Központ szer-
vezésében.

A szervezők, rendezők nevében 
köszönetünket fejezzük ki azok-
nak az intézményeknek, vállal-
kozóknak, magánszemélyeknek, 
akik segítségükkel támogatták a 
rendezvények sikerét:  Dr. Far-
kas Béla vállalkozó; Csornai Csa-
ba vállalkozó; Mészáros Zsolt vál-
lalkozó; Laczik Dénesné és a KE-
REKCIPÓ Kft. munkatársai; Ku-
rucz István vállalkozó, képviselő; 
Kovács Tiborné ügyvezető IPOSZ; 
Nagy János vállalkozó és a Sárga-
ház Vendéglő munkatársai; Gom-
bos Attila vállalkozó és a Lugas 
Vendéglő munkatársai; Gyökeres 
Sándor igazgató, Szentannai Sá-
muel Mezőgazdasági Szakközép-
iskola Gimnázium és Kollégium; 
Nagy Attila gazd. vezető; Molnár 
Pál igazgató és a Városgondnok-
ság munkatársai; Szecskó Alfréd     
igazgató, Györffy István Általá-
nos Iskola; Suszter Zoltán karban-
tartó Györffy István Általános Is-
kola; Sánta László magánszemély; 
Kálmánné Nagy Mária ügyveze-
tő Nagykunsági Víz-és Csator-
namű Kft.; Laboncz János vállal-
kozó; BF SECURYTI BT.  Balo-
gh András ügyvezető; Nagy Imre 
vállalkozó; Tóth Endre vállalko-
zó és a karcagi lovasok; Karcagi 
Nagy Zoltán képviselő; Karcagi 
Rendőrkapitányság munkatársai; 
Kolostyák Gyula nótaénekes; Ke-
nyeresné Dede Erzsébet igazgató 
Kováts Mihály Általános Iskola; 
Bérczi Zsolt karbantartó Kováts 
Mihály Általános Iskola; Hexag-
ram Kft. Lajtos Ágnes tulajdonos; 
id. Kun József vállalkozó; Kun Jó-
zsefné magánszemély; Szalmá-
si Tibor magánszemély; Kocsis Já-
nos magánszemély; Kocsis János-
né magánszemély; Lampert Ist-

vánné magánszemély; Oláh Erika 
magánszemély; Víg end Víg „99” 
Bt.; Natúr Comfort Atiza  „2000”  
Bt.; Pollai Angelika vállalkozó; 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ; Pintér József Városi Ön-
kormányzat dolgozója; Lévai Kál-
mán tűzoltó parancsnok; Spisák 
Dezső magánszemély; Oroszné 
Millinkhoffer Rita tanárnő; Ke-
rekes Ágnes karnagy és a Karca-
gi Női Énekkar tagjai, Nyugdíja-
sok Baráti Népdalköre; Bak Sán-
dorné magánszemély; Tóth Ju-
dit magánszemély; Tóth Istvánné 
magánszemély; Kozák János, Ko-
zák Ádám, Kozák Éva; Tóth Kása 
Péter magánszemély.

Vállalkozók: dr. Bene Sándor, 
Makai Antal, Ács András, Ze-
ke József, Szilágyi József, Karcagi 
Kunlovarda képviseletében: Sza-
lai Attila, Simon Béla, Nagy And-
rás, Bukta József, Erdődi Sándor, 
Plavecz Gábor, Vincze Dóra.

Magánszemélyek: Bakó Sán-
dor, Szabó István, Balogh Tibor, 
Balogh András, Balogh Lőrinc, 
Tóth Sándor erdész, Tapasztó 
Lajos, Szentesi Lajos,Nagy Fe-
renc, Borúzs István, Tóth Lász-
ló, Botos Imre, Kun István, Darai 
Mihály,Mátyus Lőrinc, Mátyus 
Zoltán,Kun Gábor, Ábrahám 
Barna, Kiss László, Szendrei Zol-
tán, Bíró István, Mészáros Imre.

Közterület felügyelők:  Lovász 
János, Jeleni József, Juhász János.

Média támogatók: Karcag Te-
levízió, Karcagi Hírmondó, Me-
diátor televízió

Sport Szolgáltató Központ dol-
gozói: Kálmán Imréné, Tóth Ist-
ván, Fehér Károly, Juhász Ger-
gely, Kozák Jánosné, Ecsedi Ani-
kó.

Köszönjük továbbá a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak, és 
Karcag Város Önkormányzatá-
nak támogatását, segítségét. 

A rendezők nevében köszönet-
tel és tisztelettel:

Szepesi Tibor
Sport Szolgáltató Központ

Köszönet

A Fiúiskola (ma Református Általános Isko-
la) és a Kálvin u. 9. (ma Kováts Mihály Általá-
nos Iskola) iskola 1949-ben végzett A és B osz-

tályainak tanulói idén 59. alkalommal gyűltek 
össze az egykori Leánykollégium épületében és 
emlékeztek az egykori iskolára és tanáraikra.

Gimnázium, kerékpárút, munkaügyi központ
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Nyár végi városismereti 
sétánk befejezéseként meg-
tekintésre ajánljuk:

Cédulaház: A Deák krt. 
és a Madarasi út közötti tér. 
Állatvásárok színhelye volt 
ez a terület még a XX. szá-
zad első évtizedeiben is. Eb-
ben a szépen felújított klas-
szicista stílusú épületben 
válthatták ki a tulajdonosok 
egykoron az állatokkal kap-
csolatos pírokat. Jelenleg a 
Városi Strandfürdő terüle-
tén a kemping apartmanjai 
kaptak helyet az épületben.

„Szíveslátás, vendéglátás Karcagon”

Északi temetőcsősz ház: Külterület 3. Északi 
Temető. A XVII. századi félig földbe épített csősz-
kunyhó a középkori veremházak sajátosságát őrzi. 
A középen elhelyezett gádoron lehet a házba be-
jutni, szemben van a kemence szája, innen nyílik 
egy-egy kis szoba. A magántulajdonban lévő ház 
tulajdonos lakói nagy-nagy örömmel és szeretet-
tel, szíves szóval várják az odaérkezőket.

Telefon: 59/312-967. Kapcsolattartó: Ács Lajos 
és felesége.

Kunsági parasztház: 
Épült 1773-ban. A város 
önkormányzata az elmúlt 
évben felújíttatta.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

az Idegenforgalmi Bi-
zottság elnöke

Az életműhöz mér-
hető nagyszabású vál-
lalkozás a Karcagon élő 
Györfi Sándor munkás-
ságát bemutató monog-
ráfia. A művészi alapál-
lást, hitvallást, pályát az 
alkotásokon keresztül 
bemutató Egri Mária, 
a művészettörténész a 
szakember pontossá-
gával és igényességé-
vel megírt tanulmánya 
a szobrok erejének, ma-
gántörténetének feltá-
ráshoz és bemutatásá-
hoz bőségesen merít 
Györfi Sándor önarcké-
péből/önéletrajzából, a 
kortársak/honfitársak 
írásaiból, a művészettörténé-
szek és a kritika Györfit érin-
tő rezdüléseiből. A művészi 
pálya egyes időszakainak, al-
kotásainak méltatása mellett 
érinti a szobrásznak a nyír-
egyházi és a mezőtúri mű-
vésztelepekhez kötődő, ese-
tenként a határokon átnyúló 
tevékenységét.

A könyv szerkesztőinek ki-
tűnő munkáját dicséri, hogy a 
művészettörténész tanulmá-
nyát fotók sokasága közé rejt-
ve olvashatjuk, mintha egy 

könyvbe öntött műterem vagy 
egy kiállítás bemutatásán ven-
nénk részt. Bármerre fordu-
lunk/lapozunk, mindenütt 
műalkotások néznek vissza 
ránk, emberi közelségből. És 
hát a könyv nyilván az életmű 
tükre: Magyarország, az Al-
föld vagy közelebbi kis hazánk 
a Kunság tekint ránk. Megmu-
tatva milyen csodákat termett 
eddig a súgárúti műterem.

(Egri Mária: Györfi Sándor. 
Szolnok, 2007. 289. old.)

Elek György

„Hovate” I. Nagykunsági Leader 
Expo

2008. szeptember 13. 
Túrkeve, Táncsics u. 16. Művelődési Intézmény

Főrendező: Túrkevéért alapítvány

Társrendezők: Művelődési Intézmény és Könyvtár
 Falvak Kulturájáért Alapítvány és Kultúra Lo-

vagrendje - Budapest
 Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonpro-

fit Kft.

Tájak, emberek, kulturális és 
kulináris értékek

8:30 Protokoll, megnyitó
 Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek köszöntője
 Bácskai Bertalan túrkevei festőművész kiállításá-

nak megnyitása
 Kőszegfalviné Pajor Klára – Sombathely - múltunk, 

jelenünk, a népművészek világa…
9:00  Üzleti fórum, leader konferencia, vállalkozások, ci-

vilek szerepe településük fejlesztésében
9:00  Dr. Balogh János tájökológiai vetélkedő
 Kirándulás Ecsegpusztára, a Balogh János emlék-

helyre
11:00-14:00 XXXI. Állategészségügyi Szakmai Nap. Élel-

miszerbiztonság ma, élelmiszerlánc-biztonsági és 
ellenőrzési törvény alapján

 Előadók: Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos-
helyettes FVM

 Dr. Kocsner Tibor főosztályvezető FVM
12:00-15:00 Pásztor és táj-jellegű ételek bemutatója
15:00 Pásztor és táj-jellegű ételek versenyének, valamint 

tájökológiai vetélkedő eredményhirdetése
15:30-20:00 óra között kulturális program

Dr. Szabó Zoltán

Életműről írásban és képben
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Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Fejes Lászlóné
csipkeverő

Nem ritkaság, hogy vala-
ki teljesen váratlanul csöp-
pen bele egy mesterségbe 
vagy művészetbe, amit aztán 
elébb ízlelget, próbálgat, az-
tán pedig – idők múltával – 
ugyanolyan jóhírű munká-
lója lesz, mintha bele szüle-
tett volna. Valami ilyen tör-
tént Fejes Lászlóné Koppány 
Gabriellával is. Mint mondja, 
szülei - az építészmérnök apa 
és a virágkertész édesanya - 
nagy gondot fordítottak ar-
ra, hogy ő és testvére az isko-
lai tananyagon kívül is elmé-
lyüljenek a művészetekben. 
Zongorázni tanultak, közös 
énekléseket, hangversenye-
ket rendeztek, s a könyvek és 
hangszerek mellett értékes 

képzőművészeti és iparmű-
vészeti alkotások között nőt-
tek fel. Ez szilárd alapot adott 
és jó fogódzót jelentett a ké-
sőbbiekben. Több évtized-
del később, 1996-ban, az ad-
dig röntgen-asszisztensként 
dolgozó Fejes Lászlóné súlyos 
betegségen esett át. A beteg-
ség következtében jobb ke-
ze lebénult, rehabilitációként 
adott a kezébe orsót Kovács 
Marika néni, az ismert csip-
keverő. Az elkövetkező idő-
szakról csak annyit árult el, 
hogy „hosszú és kitartó pró-
bálkozás következett”. Azt el-
hiszem, de végtére a munka 
és a gyógyulás is szépen ha-
ladt, és két év alatt elkészült 
az első önálló munka, egy úr-
asztali terítő. Istené a dicső-
ség! - vallja a református hit-
ben nevelkedett alkotó, ezért 
a szép terítőt a Református 
Nagytemplomnak ajándékoz-
ta. A csipkeverés természete-
sen folytatódott tovább, de a 
kezdeti gyakorlást hamaro-
san felváltotta az új felé va-
ló tájékozódás, az útkeresés, 
amikor már a szakmai fogá-
sokat átszövi a művész látás-

módja. A textilmúzeum egy 
2001-ben rendezett kiállítá-
sán találkozott Varga Berna-
dett és barátai faliképeivel, és 
az anyagok varázslatos válto-
zatossága azonnal lenyűgöz-
te. „Elhatároztam, hogy for-
mát bontok magam is – em-
lékszik vissza Fejesné Gabika. 
- Saját érzéseim vezérlésével, 
megküzdve a színek és anya-
gok kifogyhatatlan variáció-
val, hozzáláttam az egyéni stí-
lusom kialakításának.” Húsz 
különböző falikép igazolja 
ezt az időszakot. No, és az el-
ső szélesebb körű megméret-
tetések is ekkor érkeztek, hi-
szen a faliképek jó visszhang-
gal szerepeltek Budapesten, 
a kiskunhalasi Nemzetkö-

zi Csipkekiállításon, és Mar-
fűn, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Amatőr Képző- és 
Iparművészeti tárlat rendez-
vényén. A 2004-es év szintén 
mérföldkő. Ez év májusában 
kerültek először a Népi Ipar-
művészeti Bíráló Bizottság 
elé Fejes Lászlóné csipkéi. Va-
lamennyi benyújtott munká-
ját elfogadták és kategóriába 
sorolták. Ugyancsak ekkor-
tájt volt az is, hogy a Nagy-
kunsági Népművészek Egye-
sülete tagjai közé sorolta. In-
nentől kezdve folytatott csip-
ketörténeti tanulmányokat, 
majd vizsgálódást és gyűjtést 
a nagykunsági, illetve karca-
gi mintakincs összegyűjtésé-
hez, stílusjegyeinek megisme-
réséhez. Az utóbbiakat célul 
tűzte ki, hiszen a végső fel-
adat, hogy az értékes hagyo-
mánykincs motívumai helyet 
találjanak a jelenkor otthona-
iban is. Ezt vallja Fejes Lász-
lóné, akinek tíz éves csipke-
verői tevékenysége a gyógyu-
lás mellett sok-sok örömöt, és 
feladatot hozott.

Elek György

A 81 éves Andrzej Wajda 
lengyel filmrendező, forgató-
könyvíró, producer Európa 
legnagyobb alkotói közé tar-
tozik. Bár itthon filmjeinek 
meglehetősen kis része kapott 
megfelelő publicitást, attól a 
tény még tény marad: egy ha-
talmas filmesről van szó. A 
Hamu és gyémánt, a Pilátus és 
a többiek, vagy A légió – csak 
hogy az ismertebbeket említ-
sük – mindössze apró töredé-
kei a hatalmas életműnek. 

Legújabb filmje, a Katyn a 
hat évtizedes munkásságának 
méltó megkoronázása. Az 
idei berlini filmfesztiválon – 
versenyprogramon kívül – 
bemutatott alkotás az 1940 
áprilisában történt mészár-
lásnak állít emléket, amikor 
is a Katyn-i erdőben 22 ezer 
lengyel katonatisztet és veze-
tő értelmiségit végeztek ki a 
szovjet titkosrendőrség embe-
rei. A borzalmas tragédia em-
lékét a lengyel nép évtizede-
kig némán hordozta lelkében. 
Bár a németek 1943-ban fel-
tárták a tömegsírt, a háború 
után azonban, a szovjet veze-
tés és a propagandagépezet 
azt állította, hogy a németek 
követték el a tömeggyilkossá-
got. Szabadon és büntetlenül 
1990 óta lehet a témával fog-
lalkozni, ugyanis Gorbacsov 
ekkor ismerte el a világ előtt 
a Szovjetunió felelősségét.

A folyamatosan feszültség-

gel teli filmalkotás Wajda sze-
mélyes gyászát is megfogal-
mazza, hiszen édesapja, Ja-
kub Wajda százados is egyike 
volt az áldozatoknak. A meg-
rázó cselekmény középpontjá-
ban a rendező apját szimboli-
záló tiszt mellett jelentős sze-
repet kapnak a hozzátartozók, 
főleg a feleségek, édesanyák és 
gyermekeik, akik még a há-
borút követően sem hiszik el, 
hogy nem láthatják viszont 
elveszett szeretteiket. (Akár 
csak Wajda édesanyja, aki ha-
láláig nem hitte el férje elvesz-
tését.) Ugyan már az elejétől 
tudjuk a végkifejletet, de még-
is minden pillanat leköti a né-
ző figyelmét, mert nem pusz-
tán a szörnyű kivégzés tényé-
ről szólnak a kockák, hanem 
néhány szereplő sorsán ke-

resztül több ezer család és a 
lengyel nép tragédiáját is lát-
hatjuk. 

Megérthetjük, és szinte át-
élhetjük az akkori idők poko-
lian fekete félelmét. Rengeteg 
drámai jelenet vezet a végső 
befejezésig, ahol eddig filmen 
nem látott és nem hallott mó-
don hangzik el a Miatyánk.

(Egy internetes portálon 
bukkantam arra az apró be-
tűs jegyzetre, amely azt köz-
li, ahogy a film legelső bemu-
tatója tavaly szeptemberben 
volt Varsóban. Az élmény 
annyira megrázta a néző-
ket, hogy a bemutató után ül-
ve maradtak, és együtt imád-
koztak a Katyn-i áldozato-
kért.)

Cselényi Csaba 

Szeptember 30-án ünnepeljük Benedek 
Elek születésnapját, és ezt a napot a Magyar 
Olvasástársaság 2005-ben a népmese napjá-
vá nyilvánította. A Városi Csokonai Könyv-
tár Gyermekkönyvtára baráti szeretettel kér 
minden mesét szerető gyermeket, hogy for-
duljanak tisztelettel az ősöktől kapott kincsek 
felé, olvassátok azokat okulásul, vigasztalásul, 
vagy egyszerűen csak örömforrásként.

Játékra hívunk benneteket! Olvassatok és 
nyerjetek belépőt a szeptember 30-án meg-
rendezendő ünnepélyes mesedélutánra, ahol 
megismerkedhettek a mesemondás ősi művé-
szetével (élmény lesz hallgatni!), és még aján-
déksorsoláson is részt vehettek!

Mit kell hozzá tennetek?
Az elkövetkező hetekben itt az újság lap-

jain háromszor találkozhattok Benedek Elek 
egy-egy ismert meséjének töredékével. De va-
jon melyik meséből vágtuk ki a részletet? Ha 
tudod, nincs más hátra, mint leírni a három 
mese címét, és a lezárt borítékot bedobni a 
könyvtár postaládájába 2008. szeptember 24-
ig. (A lapon tüntessétek fel neveteket, lakcí-
meteket és iskolátokat! A borítékra pedig ír-
játok rá, hogy népmese  napja!)

Jó szórakozást és sikeres keresgélést kívá-
nok!

Szabó Péterné
gyermekkönyvtáros

1. részlet 
- Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod 

van néked, hogy só nélkül süt-főz?
- Sóval süt-főz az máskor mindég, felséges 

bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bá-
tyámuram nem szereti a sót, megparancsol-
tam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem 
sót is tesz az ételbe.

A népmese  napja

Gyászfilm
A lengyel nép tragédiája



6 2008. szeptember 5.

Kilenc éves focipalántáink egy nagyon jól megszervezett, 
NB.-s csapatokat is felvonultató kispályás tornán vettek részt 
nagy sikerrel. A csoportmeccseken sikerült legyőznünk a há-
zigazdákat 2:0-ra, majd az Ózdot 1:0-ra. A következő mér-
kőzésen végig fölényben játszva ugyan, de döntetlent ját-
szottunk az Egerrel (1:1). Ez azt jelentette, hogy ha az utolsó 
meccsen a toronymagasan esélyes FTC ellen - ha minimális 
gólkülönbséggel - kapunk ki, akkor bent vagyunk a közép-
döntőben. A tétet átérezve, hősies védekezéssel, bátor játékkal 
„csak” 2:0-ra tudtak megverni minket. A középdöntőben az 
NB. I-es Kecskemét hasonló korú utánpótlás csapatával ke-
rültünk össze, s hiába alakítottunk ki helyzetek, egy kontra-
támadás végén megszerezte az ellenfél a győzelmet, s ezzel a 
továbbjutást. Óriási lehetőséget szalasztottunk el! A további-
akban megvertük Tiszafüredet szinte egykapuzva, illetve az 
5. helyért Törökszentmiklóst szintén fölényes játékkal. A 20 
csapatot felvonultató neves mezőnyben elért 5. helyezés min-
denképpen dicséretes, főleg úgy, hogy méltó ellenfélnek bizo-
nyulunk nagyobb utánpótlás bázissal rendelkező egyesület 
csapati ellen.

A tornán Karcag II. néven szerepeltettük fiatalabb korosz-
tályunkat, melyet becsülettel végigküzdve az előkelő közép-
mezőnyben, a 12. helyen végzett. 

Angliában jártunk
A Györffy István Általá-

nos Iskola 30 tanulója 3 peda-
gógussal – Halmai Györgyné, 
Kovács Miklósné, Makula Ibo-
lya – angliai  kiránduláson vett 
részt júliusban. 

Útközben Brüsszel és Can-
terbury nevezetességeivel is-
merkedtünk meg. Több napot 
töltöttünk London látványossá-
gainak felfedezésével. Jártunk a 
British Museum-ban, a Termé-
szettudományi Múzeumban, a 
Tower-ban és a greenwichi ob-
szervatóriumban. Megnéztük 
a Buckingham Palota előtt az 
őrségváltást, sétáltunk London 
híres utcáin és terein. A legna-
gyobb élményt a Tussand Pa-
noptikum jelentette és a Lon-
don Eye, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a városra. A gyere-
kek családoknál laktak, így be-
pillanthattak életükbe, lehető-
ségük volt az angol nyelv hasz-
nálatára. Ez a kirándulás min-
denki számára közelebb hozta 
Angliát. Köszönjük az önkor-
mányzat anyagi támogatását. 

Halmai Györgyné 
tanárnő 

A Nyelvi Laborral a Nyelvta-
nulásért Alapítvány elnöke

A „Szent Korona 
nyomában”

A Györffy István Általános 
Iskola alsós diákönkormány-
zat Mezőföldre, Dégre szerve-
zett tábort július 21-25- ig. A 
tábor mottója, a „Szent Koro-
na nyomában” meghatároz-
ta programjainkat. Megismer-
kedtünk Székesfehérvár törté-
nelmi emlékhelyeivel, a korona 
történetével és el is készítettük 
annak korhű mását. Martonvá-
sáron az óvodamúzeum, a dé-
gi Festetich–kastély, Ozorai Pi-
po vára nyújtott nagy élményt. 
Jó hangulatú, eseménydús na-
pokat töltött el együtt 40 gyer-

mek, 2 szülő és 4 nevelő - Sza-
kályné Kollát Emese, Borsosné 
Herczegh Judit, Pallagi Berna-
dette és Takács Nikoletta kí-
séretében. A szülők és a kar-
cagi önkormányzat segítette a 
tábort, hiszen pályázaton 104 
ezer Ft támogatást kaptunk, 
amit ezúton is köszönünk.

Szakályné Kollát Emese 
tanítónő

az alsós diákönkormányzat 
segítője

DSE- hírek a nyárról
A Györffy István Általános 

Iskola természetjáró tábora jú-
nius 23-27-ig került megrende-
zésre a NEFAG szolnoki erdé-
szetének művelődési házában. 
A résztvevő tanulók létszáma 
24 fő (5-8. o.) és volt diákjaink 
is elkísértek bennünket. A tá-
bori programban madárgyű-
rűzés, vízvizsgálat, éjszakai tú-
ra, hajnali vadles, tábortűz stb. 
szerepelt. A tanulók igen jól 
érezték magukat, rengeteg új 
ismerettel gazdagodtak. Sze-
retnénk megköszönni a városi 
önkormányzat segítségét, me-
lyet a tábor megvalósításához 
nyújtott. 

Országos Triatlon Diákolim-
piai döntőjébe iskolánkból 7 fő 
jutott be az idei nyáron. Bokor 
Péter, Harsányi Gergő, Kovács 
László, Rauschenberger Flávia, 
Balajti Erika, Berki Krisztina, 
Saliga Viktória Budapesten, 
a Margit-szigeten versenyez-
tek csodálatos körülmények 
között. Iskolánk hírnevét Eri-
ka, Kriszti és Viki eredménye 
öregbítette, hiszen csapatban 
IV. helyezést értek el. Egyéni-
ben Erika IV., Kriszti V., Viki 
VI. helyezést ért el. A csapatot 
Kun László tanár úr kísérte.

A X. karcagi Birkafőző Fesz-
tiválon iskolánk tanulói is kép-
viseltették magukat „Bográcsos 
bárányok” névvel, ami igen ta-
láló volt. Csapatunkat Disz-

nós Nikolett, Kolostyák Kamil-
la, Pandur Zoltán és Kun Lász-
ló tanár úr alkotta. A szigorú 
zsűri értékelte az öltözetüket, 
a terítést, valamint a birkaételt. 
Gyermek kategóriában, kiéle-
zett versenyben a „Bográcsos 
bárányok” I. helyezést értek el. 

Sok programból választhat-
tak ezen a nyáron is tanulóink, 
követendő kollégáink és a szü-
lők szervező-segítő munkája, 
amit ezúton is köszönünk. 

Birizló Csaba 
tanár úr táborvezető 

DSE elnök

Július 14-18. között a felsős 
diákönkormányzat a Mátrá-
ban, Sástón táborozott 28 di-
ák és 5 felnőtt kíséretében. 
Felnőtt segítők voltak: Kovács 
Miklósné, Molnár Sándorné 
(Csilla), Kacsándi Anikó, Ru-
sóiné Szabó Magdolna és Ku-
rucz Istvánné (szülő). A tábort 
a jó hangulat, az egymás iránt 
érzett tolerancia, a megér-
tés jellemezte. Útközben meg-
álltunk Tiszafüreden és Vi-
sontán, majd megismerked-
tünk Sástóval és környékével, 
Mátrafüreddel, Mátraházával, 
Gyöngyössel, Paráddal. Ha-
zafelé megálltunk Recsken és 
Verpeléten. Nagy élményt je-
lentett a gyerekeknek a vison-
tai hőerőmű, a túra a Kékesre, 
a bob- és az adrenalin pálya, 
a gyöngyösi, felújított Mátra-
múzeum, a recski munkatá-
bor, a verpeléti strucc-farm és 
a vulkáni hegység maradvá-
nya. Közösségformáló prog-
ramok voltak a függőhíd és a 
bobpálya, szobaszemlék, az 
úgynevezett termi játékok, va-
dászzsákmány gyűjtése, a tá-
bori olimpia, LEG-ek verse-
nye, karnevál, pecázás, bátor-
ságpróba és a mókusmentés. 
Köszönjük az önkormányzat 
pénzbeli támogatását. A tá-
bor szervezője Rusóiné Szabó 
Magdolna tanárnő volt.

Az augusztus lehet hideg, le-
het forró, és akár száraz, akár 
esős, a tájfutóknak így is, úgy 
is bővelkedik versenyben.

Eger szép parkjaiban és la-
kótelepein kezdődött a hónap 
a Dobó Emlékversennyel, mely 
sprint verseny volt. Másnap a 
Bélkő Kupa Répáshuta térség-
ében a Bükk hegység meredek, 
sziklás helyoldalaiban folytató-
dott a verseny, de itt már sok-
kal hosszabb távon. Kovács Be-
nedek első nap 2. míg második 
nap 1. helyezést ért el.

Alig egy héttel később a Fel-
vidéken, Krasznahorka vá-
rának térségében a gyönyörű 
Szilicei Karszt fennsíkon és a 

Betléri Andrássy Kastély park-
jában rendezte meg a Szlovák 
Tájfutó Szövetség a 4 napos 
Karszt Kupát.

A sok mély töbör és a ren-
geteg szikla keményen próbá-

ra tette a versenyzőket. Ezek 
után felüdülés volt a vadregé-
nyes kastélyparkban futni.

Itt négy nap után Lévainé 
Kovács Róza és Lévai Kálmán 
is 3. lett kategóriájában.

Az elmúlt hét szombatján 
a Hajdú-Bihar megyeiek rö-
vid távú bajnokságán vettünk 
részt. 

Újszerű kezdeményezésként 
a polgári Archeológiai park-
ban az M3-as autópálya mel-
lett kellett délelőtt és délután 
is megmérkőzni. Az összesített 
eredmények alapján Lévainé 
Kovács Róza 1., míg Szabados 
Kornél 3. helyezést ért el.

Tájfutók

Györffy István Általános Iskola hírei

Tájfutás

Szabados Kornél

Dr. Berrár Mihály Emléktorna 
Tiszaburán

Bajusz Sz, Szendrei M, Karas L, Terjék P, Nábrádi K, 
Hubai J, Örsi I, Bencsik Z, Mátrai A.

Binder C., Szabó I, Sipos R, Tóth G, Antal A, Balajti J, 
Jobbágy S, Nagy I, Majlát I.

Horgászverseny

A Nagykun Horgász Egyesület szeptember 7-én (vasár-
nap) rendezi meg gyermek és ifjúsági horgászversenyét a 
Téglagyári tavon.

Nevezési díj: 500 forint. Nevezni a helyszínen 7 – 7:30 
között lehet.

A gyerekek 1 db orsó nélküli, az ifik 1 db orsós bottal 
horgászhatnak. 

Minden horgászengedéllyel rendelkezőt szeretettel vá-
runk.

Gyertek, itt csak nyerhettek!
A vezetőség
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház 
eladó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-
916-1192.
Kálmán utca 12. sz. alatti házrész el-
adó. Tel.: 06/30-367-0307.
100 m²-es családi ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.
Karcagon a Madarasi úti társasház-
ban I. emeleti 2 szoba összkomfor-
tos középső 48 m²-es lakás szep-
temberi-októberi költözéssel eladó. 
Tel.: 59/311-621 v. 06/20-913-6884.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház 
eladó. Érd.: Kg., Délibáb u. 29. Tel.: 
59/311-168.
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es la-
kás eladó. Tel.: 06/30-325-7724.
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Ha szeretne otthonához közel dol-
gozni, akkor erre van lehetőség. Az 
Aldi és a Tesco között lévő és a szak-
középiskola bejáratánál új építésű 
családi ház vendéglátó egységgel, 
parkosított környezetben eladó. Tel.: 
06/30-821-3937.
Karcagon áron alul családi ház el-
adó. Gázkonvektor + cserépkály-
ha fűtéssel, összkomfortos műhely, 
garázs, 3 fázis, alsóépületek. Tel.: 
06/20-533-8934
Eladó összkomfortos családi ház. 
Különálló összkomfortos mellék-
épülettel, 2 kapubejárattal, garáz-
zsal. A két épület külön-külön is el-
adó. www.ingatlanbazar.hu, tel.: 
06/30-681-0454.
E l a d ó  1 0  s o r  k e r t f ö l d  a 
Kisvénkertben. Víz, villany, kövesút, 
kunyhó van. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Tanya eladó lakó és több melléképü-
lettel közvetlen vízpart mellett. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben 
és 18 órától).
Eladjuk vagy elcseréljük központ-
ban lévő két családnak alkalmas 
előkertes, jó állapotú családi házun-
kat 2 db lakásra vagy 1 db I. emeleti 
értékkülönbözettel. Tel.: 59/311-202 
(este), 06/30-939-4433 (bármikor).
Karcag, Damjanich u. 37/a. alatti két 
szobás, fürdőszobás, melléképület-
tel rendelkező ház eladó. Tel.: 06/30-
967-7506.
Karcagon 1 szobás, régi típusú ház-
rész nagy kerttel és udvarral eladó. 
I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-391-5205.
Partos I-ben 6 sor kertföld eladó. 
Fúrott kút van. Feles arányban szőlő 
terméssel együtt áron alul sürgősen 
eladó. Tel.: 59/313-697.
Most épülő 4 lakásos társasházban 
1 lakás még eladó. Teljes szocpol. 
igénybe vehető. Tel.: 06/30-336-
3854.

Eladó Karcagon főtér közeli, 5 éves, 
93 m²-es amerikai konyhás + nap-
pali + ebédlő. Összkomfortos al-
sóépület + garázs. Tel.: 06/30-543-
7816.
Berekfürdőn albérlet kiadó. Tel.: 
06/30-535-4907.
Táncsics krt. 4. emeleti 2 szobás, er-
kélyes felújított lakás, új hőszigetelt 
nyílászárókkal, berendezéssel vagy 
anélkül betegség miatt sürgősen el-
adó. Tel.: 06/20-583-3910.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A tel-
jes mentális képesség kifejleszté-
se Tel.: 06/1-225-0393 www.maha-
rishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fa-
gyasztó szekrény, 2 fotel, ágynemű-
tartó, dohányzó asztal, 1 db közép-
szőnyeg, 2 db akkumulátoros gye-
rek motor. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
V é g k i á r u s í t á s  a z  E L E G A N T 
Divatüzletben. Gyere, alkudj! Kg., 
Eötvös u. 10. sz. Nyitva: hétfőtől 
péntekiig: 9-12 óráig ill. 13-17:30 
óráig. Szombaton 9-12:30 óráig.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifu-
ga motor, komplett fürdőszoba fel-
szerelés új állapotban eladó. Tel.: 
59/311-477.
Ha sokallja a gáz árát, válassza a 
napenergiáját. Tel.: 59/311-594, 
06/30-236-5858 v. 06/20-968-3060.
Hagyatékból téli-nyári férfiruha, 
vesztern csizma valamint Jókai: 
Lélekidomár I-II., Szent Biblia és 
Keresztény énekeskönyv eladó. Tel.: 
06/30-995-6929.
Romet és Babetta sm. kerékpár, üst-
üstházzal, olaj és vegyes tüzelésű 
kályha, mosógép, gáz falimelegítő, 
heverő, fotel, nagy méretű virágok 
eladók. Tel.: 06/20-533-8934.
Eladó káposzta gyaluk, fotelek, fa-
gyasztószekrény, asztalok, székek, 
kemping kerékpár, gyerek kerékpár, 
Danuvia (csak a motorja). Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34.
Új seprű jól seper. Idei termésből 
erős kötésű cirok és vesszősep-
rű kapható. Támasztó létra mé-
retre rendelhető a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a sz. alatt 
Janibácsinál. 
K i fogástalan ál lapotban lévő 
Zanussi hűtőszekrény (200 literes) 
eladó. Tel.: 06/20-467-6102.
Négykerekű rokkant bicikli és egy 
200 l-es kombi hűtő eladó. Érd.: Kg., 
Kuthen u. 40.
HOPPÁ! Ismét érkezett fehér kö-
peny és fehér nadrág a turkálóba! 
Karcag, Kossuth L. u. 22. Tel.: 06/30-
447-3918.
2 db felnőtt heverő, 2 db forgós 
szék, őszi-téli gyermekruhák eladók. 
Tel.: 06/30-647-7454.
200 db új kéménytégla; 1 hordó bi-
tumen eladó. Érd.: Kg., Ady E. u. 23/
a. Tel.: 06/30-587-9678.
Eladó 4 db Barum gumiabroncs le-
mezfelnire szerelve. Méret: 185x65 
R 14 (86H) Tel.: 06/30-410-0126 v. 
59/312-944.

Bontott, komplett fürdőszobai be-
rendezés; 2 db faláttöréses konvek-
tor; 2 db fali fűtő; 1 db 10 literes vil-
lanybojler méltányos áron eladó. 
Tel.: 59/314-352.

Lábbal hajtós, négykerekű bicikli és 
egy Whirpool 220 l-es kombi hű-
tő eladó. Érd.: Kg., Kuthen u. 40. Tel.: 
59/300-341.

Betontörmelék ingyen elvihető. Tel.: 
06/30-535-4907.

Mozgássérültek részére alkalmas EL-
GO moped garanciával eladó. Tel.: 
06/30-221-8508.

Eladó 300 db kisméretű tégla, 300 
db nagyméretű tégla, 500 db B 30-
as új tégla, bontott fedélfa, hú-
zós kocsi, 40x40-es bontott pala, 
Robikapához 2 db járókerék, hasz-
nált fürdőszoba berendezések és 
195/70 RASC külső gumik. Érd.: Kg., 
Petőfi u. 34. Tel.: 59/312-679.

Állat
Karcagon Beagle kiskutyák oltva, 
féregtelenítve eladók. Tel.: 06/70-
776-4575.

Texán költőpárok, Posta, Szarka, 
Debreceni, Texán, Pacsirta ez évi 
fiatal galambok eladók. Érd.: Kg., 
Takács P. u. 9/a.

Kiscicákat szerető gazdinak aján-
dékba adok. Tel.: 06/70-776-4575.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 
v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. U.itt öntvény fürdőkád, mosdó-
kagyló eladó. Tel.: 06/30-403-6062.

Szakdolgozatok kötése, esküvői 
meghívók, névjegyek, bélyegzők 
készítése. Szitanyomás. Plasztikus 
betűvágás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 
06/30-619-8072.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással vi-
déken is. Tel.: 06/30-336-6142.

Vállaljuk munkálatok elvégzését 
jól képzett szakemberekkel: épüle-
tek építését, javítását, átalakítását. 
Bármilyen nemű kőműves munkát, 
burkolást; udvarok, terepek tisztítá-
sát; földkábelek ásását, zúzalékolást, 
kapubejárók javítását, aszfaltozását, 
épületek bontását. Akár részletfize-
tésre is. Nyugdíjasoknak magas ked-
vezményt tudunk biztosítani. Hívjon 
bizalommal! Több referenciával ren-
delkezünk. Tel.: 06/30-346-1454.

Gépjármű
Utánfutó kölcsönző és használt ci-
pőbolt. Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-
244-3666.

1988-as évjáratú Nissan Micra 1.0 
személygépkocsi jó állapotban, 8 
hónap műszakival, zöldkártyával el-
adó. I.ár: 150.000 Ft. Tel.: 06/30-364-
3658.

Apróhirdetés

Augusztusi számunkban 
már beszámoltunk arról, hogy 
a Gábor Áron Gimnázium fiú 
röplabda csapata Debrecenbe 
készül a 16 lány és a 16 fiú csa-
patot felvonultató 12. Nemzet-
közi Eötvös-Kupára, mely Ke-
let-Európa legnagyobb röp-
labda utánpótlás versenye. A 
torna rendezője a debreceni 
Eötvös Utcai Általános Isko-
la. A karcagi fiúk nagy vára-
kozással álltak a megmérette-
tés előtt, nagy volt az izgalom, 
hiszen olyan röplabdásokról 
van szó, akik csak 1-2 éve röp-
labdáznak, s a karcagi gimná-
ziumban ismerkedtek meg en-
nek a sportágnak a szépségei-
vel. Ezzel szemben olyan csa-
patok neveztek a debreceni 
tornára, ahol komoly hagyo-
mányai vannak a röplabdá-
zásnak. Jöttek hazai és külföl-
di klubcsapatok, országos vá-
logatottak, egyesületek, isko-
lai csapatok. A 16 fiú csapatot 
- a lányokhoz hasonlóan - 4 
csoportba osztották be, ahon-

nan a csoportmeccsek után az 
1. és a 2. helyezett csapat játsz-
hatott a legjobb 4 közé jutá-
sért. A fiúknál magyar, ro-
mán, lengyel, ukrán és kínai 
csapatok versengtek a legjobb 
helyezésekért, míg a lányok-
nál tunéziai, lengyel, szlovák, 
kazah, szerb, izraeli, román, 
holland, tajvani és természe-
tesen magyar csapatok képvi-
selték a mezőnyt. Mellesleg a 
lányok versenyét a tajvani vá-
logatott nyerte, amely torony-
magasan kiemelkedett a me-
zőnyből.

A karcagi fiúk a „H” cso-
portba kaptak besorolást, a 
csoportmeccseken a végső 
győzelmet is megszerző Kíná-
val, Lengyelországgal és egy 
debreceni csapattal mérkőz-
tek, s nagyon izgalmas, he-
lyenként a végletekig kiélezett 
csatákat vívtak ellenfeleikkel, 
így egyáltalán nem lehet okuk 
a panaszra a játék képe alap-
ján. Igazán megtettek min-
dent a szép eredményekért, 
s csak nagyon kicsin múlott, 
hogy nem kerültek be a leg-
jobb 8 csapat közé. A hely-
osztókon ismét egy debrece-
ni és egy lengyel csapat követ-

kezett, minek utána a karcagi 
Gábor Áron Gimnázium fiú 
röplabda csapata a 10. helyen 
végzett a nemzetközi Eötvös-
Kupán. Színvonalas mérkőzé-
seket vívtak fiaink valamen-
nyi ellenféllel szemben, s re-
méljük, hogy valamennyi já-
tékos játékkedve még inkább 
megerősödött, amely a jövőt 
illetően egy ütőképesebb csa-
pat kialakulását körvonalazná 
a gimnáziumban, s beváltaná 
a hozzájuk fűzött reményeket.

A játék mellett szeretnénk 
kiemelni a torna megnyitó 
ünnepségét és a csapatok fel-
vonulását, mely magas szín-
vonalon szerveződött a Nagy-
templom előtti Kossuth-téren, 
valamint megköszönjük azok-
nak a szülőknek, testvérek-
nek és barátoknak a szurko-
lást, akik vették a fáradságot, 
eljöttek Debrecenbe és szur-
koltak a karcagi fiúkért a röp-
labdapálya mellett. A röplab-
dás fiúk és a Gábor Áron DSE 
nevében külön szeretnénk 

megköszönni a szponzori fel-
hívásra egyedül bejelentkezett 
Karcagfa Faipari Kft. anyagi 
támogatását. Az általuk a fiú 
csapat részére felajánlott ös-
szegből röplabdákat vásárol-
tunk, így javult a csapat sport-
eszköz ellátottsága is.

Eredmények: 1. Tianjin Gu-
ang Xiang Volleyball Club 
(Kína) - Karcag GÁG: 2:0 (25-
18, 29-27). 2. Karcag GÁG - 
Euro Szakközépiskola, Deb-
recen: 2-0 ( 25-11, 25-11). 3. 
UKS Mosir Jaslo (Lengyelor-
szág) - Karcag GÁG:2:0 (25-
18, 25-19).

Helyosztók: 4. Karcag GÁG 
- Eötvös DSE, Debrecen: 2-1 
(19-25, 25-23, 16-14). 5. A 9-
10. helyért: PSKS Bialsko Bi-
ala (Lengyelország) - Karcag 
GÁG: 2.0 (25-9, 25-18).

A csapat tagjai: Nagy Attila, 
Csináth Ádám, Futó Tamás, 
Kun Csaba, Oszlánczi Má-
té, Gyökeres Árpád, Andrási 
Bence, Székely Dávid, Székely 
András. Edző: Major János.

Gratulálunk valamennyi 
résztvevőnek, jó versenyzést 
kívánunk az új tanévben is!

Major János
szaktanár, edző

Tisztes helytállás a nemzetközi 
Eötvös-Kupán

Röplabda



8 2008. szeptember 5.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Szeptember 5. péntek 
 Az esemény
 Indiai-amerikai 

filmdráma
Szeptember 9. kedd
 X-akták – Hinni aka-

rok!
 Amerikai film
Szeptember 12. péntek
 Shine a light 

(Rolling Stones)
 Fekete-fehér amerikai-

angol koncertfilm
Szeptember 13. szombat 
 Párizs
 Romantikus dráma
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2008. augusztus 30.
Rizi Katalin Mária – Farkas 
Béla
Tóth Ágnes – Kádár Zoltán 
János

Születés
Varga Valéria – Kiss Csaba
Kg., Szabó J. u. 18. 
 Csaba István
Pardi Andrea – Berzétei 
János
Kg., Varró u. 18.  Boglárka
Németh Ibolya – Rácz 
Zoltán
Kg., Kőrös u. 37.  Anna

Halálozás
Özv. Győrfi Istvánné (Kocsis 

Juliánna)
 Karcag (1913.)
Kele János
 Kg., Virág u. 3. (1947.)

2008. szeptember 05. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Nagykunsági Kulturális Napok
 Nagykunság Népművészete Kiál-

lítás
 Malomipari gyűjtemény átadása
18.50  Pásztorok a Hortobágyon 1. rész
19.05  Nagykunsági krónika – különki-

adás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szőke Sándorné falugaz-

dász
 Karcagi hírek
 - Nyári napközisek a Kunlovardá-

ban
 - Jó ütemben halad a kórház re-

konstrukciója
 - Aratás utáni helyzetkép
 Háttér
20.05  Önkormányzati ülés

2008. szeptember 8. hétfő
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei tükör
18.30  Karcag Sport
 Karcag-Jánoshida futballmérkő-

zés
 Közvetítés felvételről. Kommen-

tátor: Halmai Márton
20.10  Nótacsokor

2008. szeptember 9. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30 J öjjetek hozzám – református is-

tentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. szeptember 11. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Tűzoltó szavalóverseny 1. rész
18.50  Pásztorok a Hortobágyon 2. rész
19.05  Nagykunsági krónika – különki-

adás
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szabó Zoltán
 Téma: Leader pályázatok 
 Karcagi hírek
 - Horgászverseny
 - DADA tábor
 - Tiltakozik a Gazdakör
 - Bejárás az Ipari parkban
 Háttér
20.05  Egy diák Mátyás király udvarában
 karcagi diákok előadásában

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Kar-
cag Televízió vételi lehetőségei az aláb-
biak szerint változtak: S18-as csatorna, 
280,25 Mhz frekvencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Labdarúgás

Augusztus 25-én délután egy 
karcagi férfi zsebéből pénztárcát 
lopott el egy nő olymódon, hogy 
az utcán leszólította, hozzásimult, 
közben a pénztárcát 9 ezer fo-
rint készpénzzel és iratokkal, va-
lamint bankkártyával elvette. A 
férfi nem kívánt élni a neki felkí-
nált lehetőséggel, ellökte magától 
a nőt és tovább indult, nem vette 
észre a lopást. A nő kiabált, hogy 
a pénztárcáját elveszítette, de mi-
re a sértett odaért, addigra már 
csak a kiürített pénztárcát vehet-
te át. A férfi kérdőre vonta a nőt, 
aki tagadta a lopást, viszont a sér-
tett a hóna alatt észre vette az ér-
tékeit és visszavette, majd a rend-
őrségre indult feljelentést tenni.

Augusztus 28-án délután is-
mét trükkös lopás áldozata lett 
egy helyi idős asszony. Megjelent 
nála egy ismeretlen férfi, aki azt 
mondta, hogy pénzt hozott, csak 
fel kellene váltani és kér 10 ezer 
forintot, mert az visszajár. Az 
idős asszony a szobaszekrényhez 
ment, amit a férfi kifigyelt, majd 
az idős hölgyet az udvar végébe 
küldte, hogy számolja meg a fes-

tékes vödröket, amiket a fia ha-
gyott ott. A jóhiszemű asszony 
ki is ment, ez alatt a tolvaj a szek-
rényből 65 ezer forintot lopott el.

Hiába a sokszori felhívás, 
a tolvajok még mindig célt érnek!

Az elmúlt héten két alkalom-
mal is – Kunmadarason és Kar-
cagon – az autóbuszra történő fel-
szálláskor történt lopás a sértettek 
táskáiból. 

A rendőrség ismételten kéri 
az állampolgárokat, hogy foko-
zottabban vigyázzanak értékeik-
re, tartsák zárt állapotban táská-
ikat, hogy a bennük rejlő értékek 
szemmel láthatóan ne csábítsák a 
tolvajokat.

Továbbá hívják fel idős hozzá-
tartozóik, szomszédaik figyelmét 
arra, hogy ne engedjenek be ide-
gent a házukba, ne mutassanak 
meg semmilyen címletű bankje-
gyet saját megtakarított pénzük-
ből, és ne higgyék el azt senkinek, 
hogy idegen ember azért „kopog-
tat be” hozzájuk, mert anyagi se-
gítséget kíván nyújtani.

16Nagyiván – Karcag 0:1 
(0:0)

Nagyiván, 100 néző. Jv.: Ja-
rovszky (Kónya, Osváth)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Nagy R., Domokos 
A., Szilágyi (Szabó D.), Lévai, 
Borsi, Balogh R. (Habóczki), 
Bujdosó (Horváth), Kardos

Játékos-edző: Varga János
A második percben egy ha-

zai szögletrúgás után Haj-
nal közelről a kapura fejelt, 
de Móga nagy bravúrral vé-
dett. A hazai csapat a felerő-
södő szél segítségével több 
veszélyes támadást vezetett. 
A negyvenkettedik percben 
Lólé lövése a jobboldali kapu-
fáról pattant ki. Az ötvenhar-
madik percben Szabó D. letá-
madta a kapust, a labda Kar-
dos elé került, akinek lövése a 
bal kapufa mellett a hálóban 
kötött ki (0:1). Serucza lövését 
Móga vetődve védte. A het-
vennyolcadik percben Domo-
kos A. szabadrúgását Hagyó 
csak másodszorra tudta meg-
kaparintani. A nyolcvanhato-
dik percben Kardos 25 m-es 
szabadrúgása centiméterek-
kel elzúgott a felső kapufa fö-
lött. 

Jók: Orbán, Földi, Serucza, 
Veres ill. Lévai, Borsi, Sza-
bó D., Orosz, Kohári, Domo-
kos A.

Illés Rudolf: Minimum a 
döntetlen eredmény lett vol-
na jogos a mérkőzés képe 
alapján.

Varga János: Azt játszot-
tuk amit tudtunk. Futottunk 
és lelkesedtünk.

Legközelebb vasárnap Já-
noshida együttese lesz az el-
lenfél.

Ifjúsági mérkőzések

U 15-ös korosztály: Gyo-
maendrőd – Karcag 5:3

Góllövők: Szívós G., Szen-
tannai, Földi D.

Karcag – Besenyszög 2:1
Góllövők: Szentannai, Föl-

di D.

Nagyiván – Karcag 2:2
Góllövő: Kocsis (2)
U 13-as korosztály: Karcag 

– Kiskunfélegyháza 3:1
Góllövők: Székely D. (2), 

Berci

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Tiszatenyő – Karcag II. 
Agrosprint 1:1

Tiszatenyő, 150 néző. Jv.: 
Karsai

Góllövő: Méhes
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú mérkőzés

FIGYELEM!

A rasszizmus elleni tiltako-
zás volt a mottója a 2008. au-
gusztus 29-30-án Tiszaburán 
lezajlott futball kupa mér-
kőzéseinek. A Farkas Lász-
ló tiszaburai polgármester ál-
tal meghirdetett és megszer-
vezett sporttalálkozóra Ma-
gyarország számos vidékeiről 
érkeztek csapatok, sőt a fővá-
rosban élő afrikaiak csapatá-
val a torna nemzetközivé lett.

Karcagot a Váradi Zoltán 
vezette FA-VA-VÁRI Fc. fut-
ballistái képviselték, mégpe-
dig jó eredménnyel. A karca-
gi csapat ugyanis nagyon jól 
bírta az egymást követő mér-

kőzések iramát, s a második 
mérkőzésnapon már döntős-
ként léphetett pályára. A tor-
na végeredménye: I. Tiszabu-
ra, II. FA-VA-VÁRI Fc. Kar-
cag, III. Afrika-Budapest.

A karcagi csapat tagjai: 
Kiss Márton, Kelemen László, 
Farkas Rudolf, Farkas Béla, 
Kelemen Csöki, Balogh Béla 
I., Balogh Béla II., Tasi Sán-
dor, Csík Attila, Váradi Zol-
tán, kapusok: Pici és Kóka.

A karcagiak a tiszaburai si-
ker után a siroki sporttalál-
kozóra készülnek.

- e - 

Szeptember 5. péntek 
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 6. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va 
Szeptember 7. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 8. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 9. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 10. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Szeptember 11. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 12. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Sporttalálkozó Tiszaburán

Lapzárta: 
2008. szeptember 9. (kedd) 

12 óra


