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HÍRMONDÓ

A részletes program a 2. oldalon olvasható.

Tavasszal a főtéri park és 
zöldterületek felújításának 
kezdetén kérdeztük meg a 
munkálatokat irányító Pá-
dár Tibor közterületi cso-
portvezetőt a kitűzött célok-
ról, elvégzendő feladatokról. 
A munka  - láthattuk, hall-
hattuk – egész nyáron át tar-
tott és természetesen nem 
csak a városközpontra kor-
látozódott.

A főtéri nagytakarítás so-
rán teljesen átrendeződött a 
sétálóutca környezete, hiszen 
kiirtották az évtizedes bozó-
tot és nemcsak a rövidke sé-
tány padjait cserélték újab-
bakra, de a posta előttieket 
és a Múzeumparkbeliek egy 
részét is. A továbbiakban a 
buszmegálló környéke ülőal-
kalmatosságainak rendbeté-
telére is sort kerítenek. A To-
ronyház előtt a padok felújí-
tása mellett augusztusi ál-
lamünnepünkre a tavasszal 

tervbe vett két szökőkút is el-
készült, pontosabban átvette 
a kőmedencében létesített vi-
rágágyások helyét. A szökő-
kutak üzemeltetéséhez áram-
vételi helyet létesítettek, s ez 
azért is fontos, mert erről az 
áramforrásról működik majd 
az itt megfúrandó öntözőkút 
is. Egy másik ugyanilyen kút 
pedig majdan az áruház előt-
ti (kialakításra váró) park-

részt fogja ellátni vízzel. A te-
rületrendezéssel egyidőben, 
annak részeként megkezd-
ték az elgyomosodott fűfelü-
letek felszámolását. A sétáló 
utca két oldalán és a Kos suth 
szobor környékén még folyik 
a gyomok és a fák vadhajtá-
sának kiirtása, a Városhá-
za előtt megtakarított terü-
letet már újrafüvesítették Az 
őszi (nagy) feladatok egyike 
az áruház előtti terület park-
ká építése, amit a bíróság és 
a bank előtti parkrészhez ha-

sonlóan szeretnének kialakí-
tani.

A főtéri munkák mellett – 
a lehetőségekhez képest – szé-
pen rendben tartották a vá-
ros fontosabb bevezető útja-
it, a Kisújszállási és a Madara-
si utakat, de általában véve is 
rengeteg füvet, bozótot, cser-
jét irtottak és tartottak kar-
ban, beleértve a fák gallyazá-
sát, a száraz fák kivételét és 
pótlását. Az őszi munkákkal 
együtt folyamatosan mérik fel 
a város közterületein lévő va-
gyont, vagyis leltárba veszik 
a padokat, fákat, öntözőrend-
szereket, részben megtudni 
azok értékét, részben kidol-
gozni a jövő évi terveket. 

A faültetés, erdősítés a kül-
területen is folytatódik. Bé-
res Attilától, az önkormány-
zat erdészétől tudom, hogy 
a kisújszállási országút („ré-
gi négyes”) mellett két éve ül-
tetett erdő nagyon jól sike-
rült.  Ahol a talaj elfogadha-
tó minőségű volt és nem tel-
jesen szík, ott nagyon szép az 
erdő, amit jövőre át is tudnak 
majd adni. Ezen felül újabb 
erdő telepítése is a tervezé-
si szakaszba lépett. Jövőre a 
Zádor-híd környékén, a Ben-
gecsegi úti kilátó térségében 
levő laposon telepítenének 30 
hektárnyi erdőt, de lesz fá-
sítás a Kenderesi úton a kül-
ső keresztúton kívül és a ket-
tős határnál, a magyarkai ré-
szen is.

Elek György  

Megújuló közterületek

A hét végén rendezték meg 
a Karcagi Díszmadártenyész-
tő Egyesület tagjai a dr. Ha-
zay Béla állatorvos emlékének 

ajánlott hagyományos kiállí-
tást, és fajtabemutatót. Mivel a 
versenykiírás egzótákra és ka-
nárikra szólt, a Déryné nagy-
termét tarka tollazatban pom-
pázó madársereg töltötte meg. 
Vajó Sándor, az egyesült ve-
zetője elégedetten nyugtázta, 
hogy a fővárosiak mellett több 

tiszántúli településről – Nyír-
egyháza, Szeged, Debrecen, 
Karcag, Püspökladány, Kisúj-
szállás, Földes etc. - összesen 

36 tenyésztő nevezett. A Szer-
biából érkezett három tagú 
zsűri 45 faj 420 egyede közül 
választotta ki a legjobbakat. 
Első helyezést kaptak: Nyíri 
Ferenc, Papp Csaba, valamint 
Vajó Sándor és Szendrei Lász-
ló karcagi tenyésztők egzótái.
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Díszmadár kiállítás

Az ENSZ döntése értelmé-
ben szeptember 21-ét a Béke Vi-
lágnapjává tette. A világmére-
tű megemlékezésre illetve annak 
megszervezésére a Veterán Vi-
lágszövetség szólította fel tagsá-
gát. Karcagon a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetsége helyi 
csoportja invitálta a béke előt-
ti főhajtásra a város lakosait. Va-
sárnap délben két helyszínen ol-
vasták fel Ban Ki moon ENSZ 
főtitkár ez alkalomból kiadott 
üzenetét a nemzetközi összefo-
gásról, a szegénység és az éhín-
ség leküzdéséről és a Békéről. 

A Béke VilágnapjaSzeptember 21.
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Közéleti szilánkok

Hibrid 
demokrácia

Két héttel ezelőtt Kunmada-
rason jártam, és találkoztam egy 
régi ismerősömmel. Újságolta, 
hogy sikerült letörnie a kukoricá-
ját még jó időben, az esők előtt. 
Nem volt sok időm, nem is kér-
deztem milyen volt a termés, s 
azt sem, takarmány vagy hibrid 
kukoricája volt-e ültetve. Eszem-
be jutott, hogy a ’80-as évek vé-
gén én is jó néhányszor segítet-
tem a rokonságban hibrid kuko-
ricát törni, kalákában. Nem sok-
kal később, az egyik tv-csatornán 
láttam egy bejátszást; Siklós kör-
nyékén szüreteltek és ellenőrök 
szállták meg a szőlőt, feketemun-
kásokat kerestek. Hiába mondta a 
szőlőtulajdonos, hogy kalákában 
szüretelnek, mindenféle megalá-
zó bizonyításokat kellett tenni, 
hogy nincs feketemunkás a szü-
retelők között.

Hát ide jutottunk, illetve jut-
tattak bennünket. Az ilyen ostoba 
ellenőrzésekre van pénz az állam-
kasszából. Hiába, hibrid demok-
rácia van – jutott ismét eszembe 
ez az idegen szó, amelynek egyik 
jelentése; korcs. Amikor a minisz-
terelnök a parlamenti felszólalá-
sában Bibó  István demokrácia 
és demokrata fogalmát említette 
(ti.; „demokratának lenni annyit 
tesz, mint nem félni…”), azt hit-
tem, rosszul hallok. Hiszen a nap-
nál világosabb, pontosan ő az aki 
annyira fél a hatalmának elvesz-
téséről, hogy szinte mindenre 
képes. Most éppen charta  tün-
tetést szervez, és mellé egy ro-
ma felvonulást, hogy még job-
ban szítsa az eddig is meglévő 
feszültségeket, a kisebbség és a 
többségi magyarok között. Nyil-
vánvalóan az ellentüntetést is 
provokálják a titkosszolgálatok-
ból, így aztán megint lesz sajtóté-
ma néhány hétig. Amit a bal libe-
rális sajtó úgy állít be, mintha jo-
gos lenne a romák félelme, holott 
a Gyurcsány kormány semmitte-
vésének következménye a romák 
jelenlegi helyzete is.

Amerikában már rég nem dől-
nek be a kisebbségek az ilyen át-
látszó rasszista kártyának, de ná-
lunk még sokan vevők rá. A nagy 
többség tehetetlenül nézi ezt a 
kormányzati agóniát, amely már-
már diktatúrába hajlik. És sajnos 
ebben a hibrid demokráciában 
nagyon sok értelmiségit meg le-
het venni, ennek a már réges-rég 
megbukott kormánynak a támo-
gatására. De ami késik, nem mú-
lik – mondja a magyar közmon-
dás. Egyszer komolyan el kell szá-
moltatni ezt a társaságot, mert 
különben a jövő nemzedéke, egy 
még jobban elkorcsosult társada-
lomban fog majd küszködni.
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HÍREK
A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

VÁLTSON BÉRLETET 
A 2008/2009-es 

SZÍNHÁZI ÉVADRA.
A régi bérletek magújításá-

ra október 10-ig és újak vá-
sárlására október 13-tól lesz 
lehetőség a 

Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ Közönségszol-
gálati Irodájában vagy az 59/ 
503-224-es telefonszámon
Előadásaink:
Georges Feydeau – Szentir-

mai Ákos – Bradányi Iván
 OSZTRIGÁS MICI
Zágon István – Nóti Károly
 HYPPOLIT, A LAKÁJ
Molnár Ferenc
 ÜVEGCIPŐK
Görgey Gábor
 KOMÁMASSZONY, HOL 

A STUKKER ?

Táncház a Karcagi 
Ifjúsági Házban

2008. októberétől folytató-
dik a „Táncház a hagyomány-
őrzés jegyében” programso-
rozatunk.

Várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését, akik szeretik a 
hagyományos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban el-
töltenének egy estét, vagy 
délutánt.
A következő táncok közül 
van lehetőségetek választani:
- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház őszi, nyitó fog-
lalkozásának időpontja:

2008. október 25. (szombat) 
17.00 – 19.00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház eme-

leti nagyterem
A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Gombász szakkör 
Gomba-szakellenőr ismerte-
ti a környékünkön fellelhe-
tő ehető és mérges gombá-
kat. A szakkör legalább 10 fő 
jelentkezése esetén indul. El-
sősorban 12 éven felülieket 
várunk.
Az első foglalkozás időpont-
ja: 2008. október 2. (csütör-
tök)
A szakkört vezeti: Szél Attila
Helye: Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ
Időpontja: 
csütörtök 17 – 18 óráig
Szakköri díj: 500.- Ft/hó.

Programok
2008. október 4. (szombat)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 Pónifogatok versenye
10:00 2. versenyszám
 Kettes fogatok akadályhajtása, majd 
 3. versenyszám
 Négyes fogatok akadályhajtása
12:00 Ebéd a versenyzők részére (14:30 óráig)
13:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor
 Karcag város polgármestere, országgyűlési 

képviselő
 Karcagi huszárok felvezetésével a fogatok fel-

vonulása
13:30 A versenyek folytatása
15:00 4. versenyszám
 Vadászhajtás
17:00 5. versenyszám
 Kettes fogatok megyei bajnoki értéke-

lése
 Díjaz: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas 

Szövetség

 Ünnepélyes eredményhirdetés

Kiegészítő programok:
10:00 órától: az elmúlt évek lovasnapi fotóiból 

filmvetítéssel egybekötött szabadtéri kiállí-
tás, melyhez lovas eszközök, felszerelések ki-
állítása is társul

13:00 órától: Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapít-
vány gyermek lovasainak bemutatója

 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós 
bemutatók, tandemhajtás

14:30 – 16:00 óráig: Íjászfoglalkozás a karcagi tal-
pas íjászokkal

15:00 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése
15:00 órakor: Huszárbemutató a Kováts Mihály Hu-

szár Emlékraj közreműködésével
16:00 órakor: Karcagi SE. karate és Thay-boksz 

Szakosztály bemutatója
17:00 órakor: Fogatszépségverseny eredményhir-

detése
18:00 órakor: Karcagi Kunlovarda malacfogó verse-

nye (A győztesé a megfogott malac)

2008. október 5. (vasárnap)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 C/0 Nyitott versenyszám
10:00 2. versenyszám
 B1/A Kezdő lovasok versenye
11:00 3. versenyszám
 B1/B Kezdő lovak versenye
12:00 Ebéd a versenyzők részére (14:30 óráig)
12:00 4. versenyszám
 B2 Ifjúsági verseny. Ezt követően folya-

matosan az
 5. versenyszám
 B2 Nyitott versenyszám
13:00 6. versenyszám
 B3 Nyitott és Ifjúsági verseny
 A nyitott versenyszám bajnoka 1 évig tulaj-

donosa lehet a „KARCAG KUPA” vándorser-
legnek, melyet Varga Mihály pénzügymi-
niszter alapított a 2000. évben

14:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor 
 Karcag város polgármestere, országgyűlési 

képviselő
 Karcagi huszárok felvezetésével a lovasok fel-

vonulása

15:30 7. versenyszám
 C2 Szerencse ugratás – Nyitott verseny

17:30 Ünnepélyes eredményhirdetés és a 

XIV. KARCAGI LOVASNAPOK BEZÁRÁ-

SA

Kiegészítő programok:
10:00 órakor: Az elmúlt évek lovasnapi fotóiból 

filmvetítéssel egybekötött szabadtéri kiállí-
tás, melyekhez lovas eszközök, felszerelések 
kiállítása is társul

 Ügyességi bemutató kutyákkal
14:00 órakor: A Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont néptáncosainak bemutatója
 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós 

bemutatók, tandemhajtás
15:00 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése
14:30 – 16 óráig: Íjászfoglalkozás a karcagi talpas 

íjászokkal
Ügyességi bemutató kutyákkal
15:00 órakor: Huszárbemutató a Kováts Mihály Hu-

szár Emlékraj közreműködésével
16 órakor: Karcagi SE Karate és Thay-boksz Szak-

osztály bemutatója
17 órakor: Lószépségverseny eredményhirdetése
18 órakor: Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(A győztesé a megfogott malac)

Vendéglátás

Hagyományos ételek: birkapörkölt, pacalpör-
költ, marhapörkölt, galaburgyi, babgulyás vásárlási 
lehetősége áll a vendégek rendelkezésére.

A rendezők szeretettel várjuk mindazok je-

lentkezését, akik egy-egy főzőversenybe szí-

vesen beneveznének:

október 4-én a versenymenü: galaburgyi, 
babgulyás

október 5-én a versenymenü: galaburgyi, bir-
kapörkölt, pacalpörkölt.

A benevezés díjtalan, a versenyzők saját költségü-
kön előállított étellel versenyezhetnek.

A tájékoztatás és a benevezés helye, ideje: 

az információs sátornál 10 órától 11 óráig. Az ered-
ményhirdetés ideje: 15 óra.

Büfék kínálata: hideg-meleg ételek, üdítők, bo-
rok, és más italok, valamint rétes, palacsinta, lán-
gos… bővíti a kínálatot.

Árusok kínálata: édességek, játékok, dísztár-
gyak, lovas szerszámok…

A gyermekek részére: póni lovagoltatás, mini 
vidámpark.

A programokról, étkezési és szálláslehető-

ségekről érdeklődni lehet:

Kálmán Imréné rendezvényszervezőnél a 
30/299-8638-as és az 59/311-954-es telefonon.

A rendezvény fő támogatói: 
Karcag Város önkormányzata
Magyar-Kazak Baráti Társaság, Karcag
HatosMedia Reklámgrafikai Bt.
A rendezvény támogatói: 

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
BF SECURYTI Bt. 
Városi Polgárőr Egyesület
Nagy János vállalkozó
Gombos Attila vállalkozó
Karcagi Hírmondó
Karcag TV
Mediátor TV

XIV. Karcagi Lovasnapok
2008. október 4-5. Karcag, labdarúgó pálya (Zuglóger)
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Meghívó
SENIOR SPORT

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a pályá-
zat keretében folytatjuk a városismereti „Séta a város-
ban” elnevezésű programot, amely 2008. szeptember 27-
én (szombaton) indul.

Találkozás: szeptember 27-én (szombaton) 14 órakor a 
Déryné Művelődési Központ előtt.

Útirány: Kálvária-halom – Szélmalom – Fogadóház.
Az út megtehető séta vagy kerékpáros közlekedés ke-

retében.
Várunk minden kedves érdeklődőt „nem csak 50 fölött” 

szülő – nagyszülő – unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő
a program szervezője

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN(-OK) 
2008-2009

Novemberben ismét indul a három előadásból ál-
ló ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN műsor sorozat, a Dé-
rynében. Az első alkalom 2008. november 16-án vasárnap, 
a második 2009. január 18-án (ekkor a népszerű BOKOR 
JÁNOS magyarnótaénekes lép a színpadra), a harmadik 
február 15-én lesz. Minden előadás 14: 30-kor kezdődik, 
ahogyan azt már a tisztelt érdeklődők megszokhatták. 

A november 16-ai műsorra jegyek már kaphatók a Műv. 
Házban 500.- és 800.- Ft-os áron.

Az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél őszi vetésű 

fémzárolt, csávázott vetőmagvak 
(őszi búza, őszi árpa, triticale, rozs)

7.120 Ft/q + ÁFA-tól

és műtrágyák (N, P, K) kaphatók.
Karcag, Madarasi út 4-es km, Marsi-tó.

Tel.: 59/503-553, 06/20-353-5738, 06/20-367-1075.

A Bereki Jázmír Alapítvány 
javaslatára és anyagi segítsé-
gével készülhetett el az a be-
tegbeemelő szerkezet, ame-
lyet szeptember 18-án dél-
után adtak át a bereki stran-

don. A fedett medencénél és 
a két szabadtéri (a régi és az 
új) gyógymedencénél felállít-
ható szerkezet segítségével a 
tolószékes vendégek is igény-
be vehetik a híres gyógyvi-
zet. A borongós délutánon 
megtartott kis átadó ünnep-
ségen Cséti Attila, Berekfür-

dő polgármestere, Oros Ist-
ván, a Berekvíz Kft. vezetője, 
a Bereki Jázmír Alapítvány 
kuratóriuma tagjai: ifj. Nagy 
Kálmán lelkipásztor (Kun-
hegyes), Baranya Pál (Tisza-

füred), Tőkés Zoltán lelkész 
(Debrecen), Molnár János 
képviselő (Berekfürdő) vala-
mint Varga Mihály ország-
gyűlési képviselő és ref. pres-
biter adták át a hasznos, új 
berendezést. 
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A vendégek kényelméért

PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS
A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
- Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a számodra megfelelő?
- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, képességeidre?
- Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyességéről? 
- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási tanácsadó  Szolgáltatásaink:
várja jelentkezésedet az  - munkavállalási tanácsadás
alábbi napokon: - pályaorientáció
2008. október 3. - álláskeresési technikák
2008. október 10. - önéletrajzírás
2008. október 17. - kommunikációs gyakorlatok
2008. október 31.

   
A tanácsadás 14-17 óráig tart!

A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!

A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 59/300-857

E-mail: ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Hetvenkét éve, 1936. 
október 1-jén délelőtt 
Jász-Nag ykun-Szol-
nok vármegye vezető 
tisztviselői – dr. Szalay 
Szabolcs és Madarász 
István főjegyzők -, dr. 
Hajnal István polgár-
mester, a város veze-
tői és több ezer karcagi 
polgár várta a frissen 
elkészült honvédlak-
tanyába érkező kerék-
páros zászlóalj katoná-
it. A Kisújszállási úton 
érkező egység a főté-
ren alakzatba fejlő-
dött, s pontban 10 óra-
kor megérkezett vitéz 
Somkuthy József hon-
védelmi miniszter gép-
kocsija is. Az ilyenkor 
szokásos jelentések megtéte-
le után üdvözlő beszédek kö-
szöntötték az alakulatot. A 
jókívánságokra a zászlóalj-
parancsnok, vitéz Kéley Kéler 
László alezredes válaszolt.  Az 
ünnepélyes fogadás után a le-
génység a laktanyába vonult, 
a vendégeknek és a tisztikar-
nak pedig a Kultúrpalotában 
terítettek díszebédre. (A le-
génységet a laktanyában látta 
vendégül a város közönsége.) 
A körletek elfoglalásával a 
békebeli katonaság ismét ré-
sze lett a város hétköznapjai-
nak. A parancsnok Kéley Ké-

ler alezredes pedig gondosan 
ügyelt arra, hogy a város la-
kossága és a régen várt egység 
között jó kapcsolat szövőd-
jön. A parancsnok igazi ka-
tona volt, aki ikertestvérével, 
az 1916-ban elesett Istvánnal 
együtt a kőszegi katonai isko-
lában kezdte a katonai pálya-
futását. Az I. világháborúban 
vitézi címet szerzett. Az irá-
nyítása alatt szolgáló zászlóalj 
részt vett a város szegényei-
nek megsegítésében. A té-
li hónapokban adományokat 
gyűjtöttek, és a laktanya vál-
lalta, hogy naponta 20-25 rá-

szorulónak ebédet biz-
tosít. Már közel két éve 
élt a karcagi laktanyá-
ban a zászlóalj, amikor 
súlyos baleset történt. 
1938. augusztus 12-én 
Kéley alezredes a lak-
tanyát határoló csator-
na partján, a gépko-
csiszín mögött néhány 
tisztnek oktatta a Vé-
csey kézigránátot. A 
gránát azonban felrob-
bant és vala mennyien 
életüket vesztették. 
Kéley alezredes holt-
testét Késmárkra szál-
lították, ott a csalá-
di sírkertben temették 
el. A baleset helyszí-
nén, a laktanya terüle-
tén még az ’50-es évek 

elején is egy piramis formá-
jú emlékmű emlékeztetett a 
balesetben elhunyt tisztekre. 
A csatorna kiszélesítése so-
rán azonban az emlékművet 
elmozdították, s mert a lakta-
nya vezetése később nem tö-
rődött vele, teljesen megsem-
misült.

A Nagykun Bajtársi Egye-
sület az idén nyáron kirándu-
lást szervezett Szlovákiába és 
a késmárki temetőben meg-
koszorúzták Kéley Kéler alez-
redes síremlékét.

Bokor József 

Emlékezés a laktanya első parancsnokára
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Kunhalom Polgári Kör

Hagyomány szerint szeptember 
végén megkezdi hétfőnkénti prog-
ramjait a Kunhalom Polgári Kör. Az 
első összejövetel szeptember 29-én, 
hétfőn fél hattól kerül sorra a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Központ 
első emeleti klubtermében. Ifj. Soós 
Géza lesz a meghívott vendég, aki 
Írországban szerzett tapasztalatait 
mondja el képes illusztrációval.

Soós Géza karcagi származású, 
a Modern Üzleti Tudományok Fő-
iskoláján végzett Tatabányán, ahol 
nemzetközi gazdaságtant és kom-
munikációt tanult. Írországban 
egy évig tartózkodott, dolgozott, és 
újabb diplomát szerzett. Beszámo-
lójára minden érdeklődőt szeretet-
tel vár a kör!

V. Gy.

Írországi élmények
Az Isonzót ölelő hegyekhez 

már nincsen olyan nagyon 
messze a tengerpart és Ve-
lence városa, bár azt hiszem 
a hegyekről lefelé ereszked-
ni sem éppen könnyű vagy 
veszélytelen. Velencéhez, ha 
azt vesszük, az egész világnak 
köze van valahogy, persze ne-
künk magyaroknak is. Nem-
csak Lajos királyunk 14. szá-
zadi háborúira gondolok itt, 
hanem még korábbra, mert 
István királyunk (akkor még 
Vajk) egyik nénje a velen-
cei doge felesége lett. Ebből 
a frigyből származott a félig 
Árpád-vér unokaöcs, Orseo-
lo Péter, aki Imre trónörökös 
tragikus halála után István 
örökébe léphetett…

- Hát óriási élmény volt Ve-
lencébe biciklin megérkez-
ni úgy, hogy a töltésen megy 
be az ember és a Szent Márk 
téren kerekezik. Hozzá kell 
tenni, hogy a fiaimmal ek-
kor már kilenc napja úton 
voltunk, és ez alatt aludtunk 
szabad ég alatt, sátorban, 
zimmer frei-ben – mikor hol 
ért bennünket a naplemente. 
Karcaghoz elég  messze esik 
Velence, olyan 1.100 kilomé-
ter körül. Jó meleg is volt, de 
néha jégeső és borulás is elő-
fordult, az ilyenkor szoká-
sos szélviharral. Nos, ilyen út 
után különös élmény volt a 
Szent Márk térre begurulni. 
Velencéből szár-
mazik, ott szüle-
tett Orseolo Pé-
ter, a második 
magyar király és 
hát ezen felül is 
jó néhány ma-
gyar emlék van, 
hiszen követjá-
rások és háborúk 
is emlékeztet-
nek a köztársa-
sággal való, első-
sorban politikai 
kapcsolatainkra. 
Egyébként pedig, 
amint azt sejthet-
jük, a város te-
le van művészeti 
emlékekkel, ame-
lyekből ott időzé-

sünk alatt egy csipetnyit sike-
rült megnézni. Az egészet be-
járni, mindet felkeresni, talán 
egy év is kevés lenne.

Velencéből Abbáziát, Tri-
esztet és Istriát követően Po-

lába vitt az út. Polában helyi 
hagyomány emlékezik meg 
Salamon magyar királyról. 
Az uralkodóból trónköve-
telővé silányodott Salamon-
ról (uralk. 1063-1074) tud-
ni kell előbb az országra törő 
kunokkal (1068) majd a bese-
nyőkkel (1070), azután uno-
katestvéreivel – László, Géza 
és Lampért hercegekkel – há-
borúskodott. Miután az utób-
biaktól 1074-ben vereséget 
szenvedett, trónját vesztette. 
Ekkortól lett, idegen hadak 
segítette trónkövetelő. Utol-
jára a kunok szövetségét ke-
reste, 1087-ben eltűnt, többé 
nem hallottak felőle. 

- Ellenben Polában az em-
lített helyi hagyomány azt 
tartja, hogy amikor látta a 
vereséget, visszavonult a po-
litizálástól és Polában, illetve 
környékén szent életű reme-
teként élt. A mai napig szent-
ként tisztelik, az egyik polai 
templomban van eltemetve. 
A temetés helyét, a templo-
mot sikerült azonosítanunk, 
de látható sírja már nincsen. 
Azt hiszem valamelyik mú-
zeumba vitték el a sírkövét. A 
templomot ettől függetlenül 
felkerestük, de látszik, hogy 
az emlékek után kicsit nyo-
mozni is kell. Polában egyéb-
ként még egy óriási amfite-
átrum és egy teljesen épen 
megmaradt római templom is 
van. Nagyszerű látnivalók.

(folytatjuk)

Elek György 

Kirándulás kétkeréken - 2. rész

A tengerpart és két magyar király

A polai amfiteátrum

Kerékpárral a velencei Szent Márk téren

Római templom Polában

Hatékony konfliktuskezelés!
Prevenciós előadás a Karcagi Ifjúsági Házban

Az előadás témái:
· Mit nevezünk konfliktusnak, milyen jellemzői vannak.
· Azonos és különböző vélemények.
· Kommunikációs gátak és ezek elkerülése.
· Belső és külső konfliktusok.
· Stressz oldó tevékenységek megbeszélése.
· Hatékony konfliktuskezelési modell speciális témákban 

(tanulási problémák, fegyelmezetlenség, drog, dohány-
zás, alkohol).

· Az "Érezd, gondold, tedd" című játék bemutatása, és a 
tapasztalatok megbeszélése.
Az előadás időpontja:
2008. október 9. (csütörtök) 15:00 óra
Helyszíne: Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó:  Gesztelyi Tamás - Kortársak Az Egészséges Fi-

atalokért Egyesület
A következő hónapok tervezett témái: 
- Bűnmegelőzés
- Környezetvédelem

A „Gyermeképség Alapítvány” közleménye a személyi 
jövedelemadóból és a helyi iparűzési adóból 

2007. évben befolyt támogatási összeg felhasználásáról

A „Gyermeképség” Alapítvány (5300 Karcag, Zöldfa út 
48. sz. Adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ából 2007-ben befolyt összeg fel-
használását (553.268 Ft). A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- 
és Gyermekosztály ABPM – Holter monitor beszerzésére 
fordította az összeget. A helyi iparűzési adóból (147.352 Ft) 
számítógépet,  nyomtatót vásároltunk az alapítvány irodai 
tevékenységéhez.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tavalyi évben segítették működését és a továbbiakban is 
számít támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány Kuratóriuma

A Kunszentmiklósi Napok keretében rendezték meg 2008. szept-
ember 13-án a VII. Országos Birkafőző Fesztivált. Az országos 
megmérettetésen a karcagi önkormányzat tizenegy fős csapattal 
(Juhász János, Kacsándi István, Kovács Judit, Szabó Tibor, Sípos 
Marianna, Donkó Gábor, Lévai Olga, Debreceni László és fele-
sége, Újfalussy Ferenc és felesége) képviseltette magát. A karcagi 
csapat teljesítményét, az igazi nagykunsági birkapörköltet a tár-
sadalmi zsűri első helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk!
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Nagykunsági Népművészeti Egyesület

Rusói István
cserépkályhás, népi iparművész

A mesterséget a szlovák föld-
ről származó édesapjától, idő-
sebb Rusói Istvántól kapta, de 
– ahogy mondja – a cserépkály-
hásság náluk még csak a má-
sodik generációnál tart, mert 
a nagyapa vadászember, egész 
pontosan erdőmester volt a 
Felvidéken. Az anyai Féderer 
nagyapa viszont nevezetes bú-
torasztalos, mégpedig a béke-
beli, intarziás, berakásos búto-
rok készítője. Az édesapa Kar-
cagra költözve Székely Szűcs 
Sándor cserépkályha üzemében 
kapott munkát és hivatást. Szé-
kely Szűcs Sándor máig elérő 
hírnevéből és id. Rusói István 
pályafutásából is kitetszik igen 
jó iskola volt ez. Nemcsak a 
munkára, de az egyéni szemlé-
letre, az újabb utak felderítésé-
re is bátorított. A nősülés után 
a mesterség a családi tűzhelyet, 
a megélhetést és a jövőt is biz-

tosította. Az ifjabb Rusói István 
aztán – ő maga mondja – szó 
szerint beleszületett a mester-
ségbe (1944-ben). Nem is cso-
da, hogy már az általános isko-
lás esztendők amolyan észre-
vétlen tanulóéveknek bizonyul-
tak, hiszen szívesen segített a 
műhelyben és a kályhaépítés-
nél is. A műhelyben a kályhák 
tervezése, megformázása, elő-
állítása folyt, aztán a terepen, 
vagyis a lakóházakban látszott 
meg milyen az külsőre, és ho-
gyan lesz belőle igazi, jó mele-
get árasztó tűzhely. Ráadásul 
az idősebb Rusóinak volt egy 
trükkje, éspedig az, hogy csak 
jól, és csakis jól szabad dolgozni. 
Más munka nem fogadható el. 
És minden cserépkályha – akár 
a várban, műkincsek között dí-
szeleg, akár szobákat melegít –
, egyformán fontos. Sorrend 
nincs. Az ilyen felfogás és an-
nak az elsajátítása már érték. 
Életre szóló örökség! - vallja ifj. 
Rusói, aki 1962-ben leérettsé-
gizett, aztán a másfél év szak-
iskola után maga is hivatásos 
cserépkályhás lett. Később idő-
sebb Rusói István eredménye-
sen szerepelt a Történeti Mú-
zeum pályázatán, és tagja lett 
annak a szekember csapatnak, 

akik megkezdték a budai vár 
cserépkályháinak a helyreállí-
tását. Történelmi korok góti-
kus meg barokk kályhái, kály-
haszemei jelentek meg a kar-
cagi műhelyben, és ott vannak 
ma is. Volt mit ellesni a régi ko-
roktól, mondja ifjabb Rusói, 
mert például már a 14. század-
ban olyan kályhacsempéket ké-
szítettek, amelyek a mai kor íz-
lésének is megfelelnek. Sőt! „Ki-
válóan, gyönyörűen néz ki, és a 
mai lakóházbelsőbe, lakáskultú-
rába is tökéletesen beleillik, pe-
dig elég nagy idő eltelt az egyedi 
bútorok időszaka óta.” Ráadásul 
– láthatjuk – a cserépkályhával 
nem tudott elbánni az olajkály-
hák korszaka, s most a konvek-
torok világában is tartja ma-
gát: haszna mellett szép és esz-
tétikus. „Sokszor előfordul, hogy 
valahol építem a kályhát, bejön 
az unoka, elbámul, és egyből ő 

is építtetni akar egy ilyet. Szó-
val, becsülete van a cserépkály-
hának, bár találkoztam már íz-
lésficammal, amikor a kandalló 
oldalában tükör volt, vagy für-
dőszobacsempe. Erre csak azt le-
het mondani, hogy fáj.” A fiatal 
cserépkályhás már vagy nyolc 
éve dolgozott, amikor először 
küldött munkákat a Gerencsér 
Sebestyén fazekaspályázatra és 
zsűriztetni is igyekezett. A Né-
pi Iparművészeti Tanács aztán 
népi iparművésznek ismerte el, 
ami nagyon-nagyon komoly 
megtiszteltetés volt, de mint 
mondja, ő továbbra is csak egy 
mesterember. Az, természete-
sen, de fűzzük hozzá, hogy pár 
éve már – megérdemelten – 
aranykoszorús mester. Szó szót 
követ, csendesen beszélgetünk 
kiállításokról (amiből már an-
nyi volt, hogy számát se tudni) 
régi és új munkákról, alkotás-
ról, a Nagykunsági Népművé-
szeti Egyesület legújabb debre-
ceni tárlatáról, amellyel egyidő-
ben szakmai találkozó lesz cse-
répkályhásoknak Kecskeméten, 
és már ki is nézett egy előadást, 
amit nem szabad kihagyni. Bó-
lintok, tényleg az a fontos, hogy 
mindig égjen a tűz…

Elek György  

A Ne sárgulj, fűzfa! (1939) 
című regénye azon írásai kö-
zé tartozik, amelyek világhá-
borús élményeit dolgozzák 
fel. A könyv Somogyváry el-
ső regénytrilógiájának a má-
sodik része. (Az első kötet, a 
Virágzik a mandula (1933) a 
fronton szolgált társainak ál-
lít emléket, míg a harmadik 
kötet, az És Mihály harcolt 
(1936) a Monarchia szétesését, 
az őszirózsás forradalmat és a 
véres tanácsköztársaság ese-
ményeit mutatja be.) 

A trilógia második része 
nem csak azért érdekes, mert 
bepillantást nyerhetünk az 
orosz és az olasz front törté-
néseibe, hanem azért is, mert 
elég terjedelmes részt szentelt 
az író a hátországban uralko-
dó akkori viszonyoknak. A 

szabadságra hazaérkező fő-
hős szomorúan látja a lesze-
gényedett fővárost, az utcán 
és a kávéházakban lézengő, 
szolgálat alól ilyen-olyan in-
dokkal felmentett fiatalem-
bereket, az érdektelenséget, 
sivárságot. Egy katonatársa 
meghívására végül a Tátrába 
utazik pihenésre, kikapcsoló-
dásra várva. Igazi nyugalom-
ra azonban nem talál. Több 
csalódás és lelki válság után 
újra a harctérre utazik, ami 
szinte már-már a megváltást 
jelenti számára. Mivel az író 
saját maga is teljesített front-
szolgálatot, szinte első kézből 
kaphatunk részletes korképet 
úgy a frontról, mint a hátor-
szágról.

Megrendítő összefogla-
lása ez annak a korszak-

nak, amelyben a testvérek-
ként harcoló katonák kiáb-
rándultan, megcsömörlötten, 
csak egymásra számítva vár-
ják sorsuk beteljesedését tá-
vol a hazától, ahol később a 
bolsevik diktatúra szinte ide-
genként és ellenségként vár-
ja őket.

A regény önmagában is kü-
lön értéket képvisel, azon-
ban érdemes elolvasni a tri-
lógia mindhárom kötetét, hi-
szen közvetlen közelről nyer-
hetünk betekintést az első 
világháború korszakába. Szá-
mos, kifejezetten értékes szo-
ciográfiai megfigyelését oszt-
ja meg velünk Somogyváry 
Gyula, aki nemzedékének ti-
pikus képviselője. Annak a 
nemzedéknek, amely hábo-
rút, tragédiákat, összeomlást 
túlvészelve, a trianoni tragé-
dia után Magyarországot egy 
időre újra felemelte.

Cselényi Csaba  

Tíz könyv
III. rész

Ezúttal egy olyan író műveit ajánlom a Kedves Olvasó 
figyelmébe, aki Vass Alberthez hasonlatosan, igazából a 
rendszerváltást követően került újra a figyelem központjá-
ba. Somogyváry Gyula (1895-1953) életműve jelenleg is fel-
dolgozás alatt áll, de az utóbbi években számos regénye lá-
tott napvilágot, több közülük posztumusz kiadás formájá-
ban. Néhány éve bemutattuk a Vihar a levelet… című köny-
vét, amelynek az az egyik érdekessége, hogy kézzel írott 
formában maradt fenn, és csak hatvan év elteltével jelen-
hetett meg. 

Somogyváry az első világháborúban önkéntesként har-
colt, majd 1920-tól az MTI munkatársa lett, 1928-ban már a 
Magyar Rádió igazgatója. A harmincas évek végétől ismert, 
és szeretett közéleti ember, költő, író, drámaíró. Legtöbben 
Gyula diák néven emlegették. 1944-ben németellenes tevé-
kenységért a Gestapo koncentrációs táborba juttatta, majd 
szabadulását követően a közben hatalomra került szocialista 
vezetés elszigetelte, nyugdíját megvonta, s 1950-ben az ÁVH 
Kistarcsára internálta. 1953-ban, fogságban halt meg.

Figyelem!
A Karcagi Cigány Kisebb-

ségi Önkormányzat Erős em-
ber versenyt rendez (a VII. 
Romanap kiegészítő műsora), 
melyre romák és nem romák 
is jelentkezhetnek. E napon a 
diszkrimináció ellen harco-
lunk. 

Versenyszámok: Rönknyo-
más: 1 perc maximum idő, 
súlytartás maximum 140 kg. 
Koffercipelés: maximum 140 
kg. Autóhúzás időre, 20 m. 
Koffer-zsák, szikla stb.

A műsor ideje alatt Bakó 
János előadó művész szolgál-
tatja a zenét.

Jelentkezni lehet: 2008. 
szeptember 27-én (szomba-
ton) a helyszínen, Pártok Há-
za előtt 10 óráig. A verseny 11 
órától kezdődik.

Elérhetőség: 06/30-381-
6403

Rendezvény szervezője: 
Varga István CKÖ elnöke

Vidéki jelentkezők részvé-
telére is számítunk!

„Mindig van remény” Daganatos Betegekért 
Alapítvány

2007. évi beszámolójának közzététele

Az alapítvány 2007. május 25-én alakult meg. 2007. jú-
nius 25-i dátummal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíró-
ság közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány célja: Karcagon és környékén élő rákbete-
gek részére közösség létrehozása, működtetése.

Rákbetegek részére segítségnyújtás, ismeretterjesztés, 
életmód tanácsadás, indokolt esetben szociális alapú segí-
tő akciók szervezése.

A pénzügyi adatok a következők:
Bevételek:
Támogatás (vállalkozások, 
magánszemélyek által nyújtott) 106.000 Ft
Kamatbevétel       303 Ft
Összesen: 106.303 Ft

Kiadások:
Támogatás (Rákbetegek Országos 
Szövetsége Karcagi Klubjának nyújtott)   95.000 Ft
Bankköltség   15.400 Ft
Összesen: 120.400 Ft
Eredmény: -4.097 Ft

A tisztségviselők tevékenységükért anyagi juttatásban 
nem részesültek.

Váczi Attiláné
kuratóriumi elnök
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Szavazás beruházásokra, 
fejlesztésekre

Tisztelt Karcagi Polgárok!
Karcag Város Önkormányzata szeretné megismerni, 

hogy az alábbi beruházási, fejlesztési elképzelések közül 
Önök melyeket ítélik a legfontosabbnak. Kérjük, válaszá-
val segítse munkánkat! 

Ön szerint, melyik a legfontosabb?

 A közutak, járdák felújítása, parkolóhelyek bővítése.

 A Városi Strandfürdő bővítése.

 A zöld területek növényzetének cseréje, a főtér szépí-
tése, játszóterek felújítása.

 A „toronyház” felújítása.

 Közösségi sportcentrum létrehozása, sporttámogatá-
sok növelése, sportszakosztályok finanszírozása.

Egyéb:  ............................................................................................

..........................................................................................................

A kitöltött válaszlapokat a Városházán elhelyezett gyűj-
tőládába kérjük bedobni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy lehet szavazni Karcag város 
honlapján, a www.karcag.hu – n is.

Köszönjük!
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester

PÁLYÁZAT 

Munkáltató megnevezése: Karcagi Kátai Gábor Kórház 
Betöltendő munkakör: gyógyszertári asszisztens (2 fő)

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- A gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerész 

irányítása és ellenőrzése mellett gyógyszer-gazdálkodási 
teendők, szakmai és gazdasági, ügyviteli teendők 
ellátása, a gyógyszerkészítés egyes részműveleteinek 
elvégzése.

Pályázat elnyerésének feltételei: 
- gyógyszerellátási szakasszisztensi vagy gyógyszertári 

asszisztensi képesítés, 
- magyar állampolgárság

Illetmény és egyéb juttatás: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint
- nővérszállón való elhelyezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
- A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza 
- Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának feltételei: 
Benyújtás helye postai úton: 
Karcag Kátai Gábor Kórház - Mészárosné Hakucsák Erika 

ápolási igazgató 
 5300 Karcag, Zöldfa u. 48., vagy elektronikus úton: 
 apolasiig.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 10.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási 

határidőt követő 10 napon belül
A munkakör betöltésének várható időpontja: 
 2008. október 20. 
Karcag, 2008. szeptember 22.

 Dr. Tóth Katalin
 főigazgató

2008. szeptember 12-én a 
Kiskulcsosi Általános Isko-
la tantestületének nagy ré-
sze, családtagjaikkal együtt, 
és a Zádor Úti Általános Is-
kola tantestületének kiseb-
bik része útra kelt Szerbiába. 
Tanulmányi kirándulást tet-
tünk a Bácskában. 

Az első napon ragyo-
gó napsütésben nézelődtünk 
Szabadka főterén, akkor még 
29 fokot mutattak a hőmé-
rők. Délutánra megérkeztünk 
vendéglátóinkhoz a bácskos-
suthfalvai Művészetek Há-
zához. Nagyon finom ebéd-
del vártak bennünket. Az-
után Fábrik Attila bemutatta 
a falu értékeit, és nagyot sé-
táltunk a főtéren. Megcsodál-
tuk a festményeket, melyek a 
Művészetek Háza helyiségeit 
díszítik. 18 órára vártak ben-
nünket a helyi általános is-
kolába. Rendkívül nagy sze-
retettel és büszkeséggel mu-
tatták be az ottani tanár kol-
légák és az iskolaszék elnöke 
az intézményt. Volt is mire 
büszkének lenniük, mert iga-
zán szép, kultúrált, tágas, kel-
lemes környezetben tanulhat-
nak a magyar gyerekek. Saj-
nos ott is kevesebb gyermek 
születik, és fogy az iskolás ta-
nulók száma. Este visszamen-
tünk a Művészetek Házához 
és finom, helyi specialitású 
vacsorát kaptunk. Ezután el-
foglaltuk szálláshelyeinket és 
megpróbáltunk elaludni. A 
csoport tagjai nem egy helyen 
aludtak. Ez sok ugratásra, ne-
vetésre adott okot, melyben 
a kirándulás egyetlen napján 
sem volt hiány. 

Reggel esőre ébredtünk, de 
még akkor nem gondoltuk, 
hogy hideg is lesz. Elindul-
tunk egész napos kirándulás-
ra Belgrádba, a nándorfehér-
vári várba, ahonnan a híres 
csata helyszínét tekintettük 
meg. A csodálatos váregyüt-

test csak szakadó esőben lát-
hattuk. A vár egyik fedett ki-
látójában állva hallgattuk 
Nagy Tibor történész, iskola-
igazgató lenyűgöző előadását 
a kor történelméről és esemé-
nyéről. Az eső szünet nélkül 
zuhogott és csak akkor állt 
el egy kis időre, amikor beül-
tünk a buszba, hogy újabb úti 
célunknál kiszálljunk Ekkor a 
hőmérő 16 fokot mutatott. Az 
új állomás Újvidék volt, ahol 
a Pétervárad erődöt, a Bánk 
bánból ismert Petur bán vá-
rát látogattuk meg. Nagyon 
szépen felújított, rendben tar-
tott várat láthattunk. Amint 
kiszálltunk a buszból, megint 
eleredt az eső. Újra élvezhet-
tük idegen vezetőnk színvo-
nalas előadását. Ezen a napon 
a késő esti órákban érkeztünk 
meg szállásainkra. Finom va-
csora várt bennünket, melyre 
már igencsak megéheztünk. 
A harmadik napon a polgár-
mester úr volt az idegenveze-
tőnk. Nagy büszkeséggel be-
szélt a tájról, a településről, de 
megemlítette gondjaikat is. 
Ismét Szabadkára mentünk, 
ott tettünk egy rövid sétát a 
híres piacon. Elköltöttük di-
nárjainkat, ajándékokat vá-
sároltunk. Délfelé megérkez-
tünk Palicsfürdőre, Szerbia 

legnagyobb szabadidő- és tu-
risztikai központjába. Nem 
véletlenül emlegetik így ezt 
a helyet, hiszen nagyon kel-
lemes, szép, több hektáros 
parkkal rendelkezik.  Szé-
pek és gondozottak voltak a 
parkok és virágágyások. Tet-
szett a nagy tó. Sétát tettünk 
az állatkertben, mely azért 
volt különleges, mert az álla-
tok tágas zöldövezetben vol-
tak elhelyezve. Itt is gyönyö-
rű virágágyások, parkosított 
helyek voltak. Kellemesen le-
ülhettünk pihenő padokra, és 
közelről figyelhettük az álla-
tokat. Ekkor már nem esett 
az eső, sőt még délelőtt a nap 
is kisütött, de ahogy közeled-
tünk Magyarország felé, egy-
re borultabb lett az égbolt, és 
Szegedet elérve ismét eleredt 
az eső.

A három nap alatt sok szé-
pet és érdekeset láttunk. 
Megtapasztaltuk vendéglá-
tóink kedvességét, a bácskai 
emberek mindennapjait. A 
nándorfehérvári várlátogatás 
örök emlékként megmarad 
mindannyiunkban.

Köszönjük a tanulmányút 
megszervezését Ecsedi Irén 
igazgatónőnek.

Lakatos Mihályné

Karcagiak Bácskossuthfalván

Nevezési lap

Név: Telefonszám:

Kategória (Kérjük jelölje x-szel!)

Középiskolás Felnőtt

Iskola:

Osztály:

A választott mű szerzője, címe: Wass Albert:

A Városi Csokonai Könyvtár Wass Albert 
születésének 100., halálának 10. évforduló-
ja alkalmából vers-, és prózamondó versenyt 
hirdet a középiskolás és a felnőtt korosztály 
számára (értékelés és díjazás korosztályon-
ként). Nevezni bármely Wass Albert művel 
vagy műrészlettel lehet. Az előadás időtarta-

ma nem lehet hosszabb 10 percnél. A verseny 
időpontja: 2008. október 15. 15 óra.

A nevezési lapokat a Városi Csokonai 
Könyvtárba kérjük eljuttatni 2008. október 6-
ig!

Hangyási Tiborné
igazgatóhelyettes

Városi Csokonai Könyvtár

Vers-, és prózamondó verseny
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.

Karcagon, a Csokonai úton 3 szobás 
családi ház melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/30-857-9464.

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.

100 m²- es  családi  ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.

Berekfürdőben a fürdőhöz közel 2 
szobás családi ház eladó. Tel.: 06/30-
857-9464.

Eladó összkomfortos családi ház. 
Különálló összkomfortos melléképü-
lettel, 2 kapubejárattal, garázzsal. A 
két épület külön-külön is eladó. I.ár: 
14,5 M Ft. www.ingatlanbazar.hu, 
tel.: 06/30-681-0454.

Tanya eladó lakó és több melléképü-
lettel közvetlen vízpart mellett. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-8516.

Karcag, Damjanich u. 37/a. alatti két 
szobás, fürdőszobás, melléképület-
tel rendelkező ház eladó. Tel.: 06/30-
967-7506.

Partos I-ben 6 sor kertföld eladó. 
Fúrott kút van. Feles arányban szőlő 
terméssel együtt áron alul sürgősen 
eladó. Tel.: 59/313-697.

Karcagon, a Vasút úton 3 szobás csa-
ládi ház melléképülettel, garázzsal el-
adó. Tel.: 06/30-857-9464.

Eladó Karcag városközponti IV. eme-
leti, 49 m²-es, 2 szobás lakás (közép-
ső tégla). Redőny, kábeltévé, vízóra 
van. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 06/20-414-7475 
(8-20 óráig).

A Varró úton kétszintes, 76 m²-es la-
kás eladó. Tel.: 06/30-325-7724.

Karcag, Rózsa u. 23. sz. alatti tetőte-
res ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.

Jókai és a Délibáb utca sarkán kertes 
ház garázzsal, melléképülettel eladó. 
Tel.: 06/70-527-1099.

Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.

Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-239-
7616 (16 óra után).

Karcag, Koppány u. 15. sz. alatti ház 
eladó vagy I. emeletig lakáscsere is 
érdekel. Tel.: 06/20-264-2992.

Eladó Karcag, Kacsóh utca 15. sz. 
alatti ház. 22 éve épült, jó állapotban 
van. Fűtés gázkonvektoros és cse-
répkályha is van. Kert és alsóépület 
van. Tel.: 06/20-324-1593 v. 06/30-
549-5998.

Karcagon, a Diófa u. 23. sz. alatti csa-
ládi ház eladó, vagy 2 szobás családi 
házra cserélendő értékegyeztetéssel. 
06/30-857-9464.

3 szobás, teljes közműves gáz- és ve-
gyestüzelésű kazán fűtéses ház el-
adó. Érd.: Kg., Ketel u. 38. Tel.: 59/300-
129.
Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. 
alatti társasházban I. emeleti, 48 m²-
es, 2 szoba összkomfortos lakás no-
vember 15-től történő beköltözés-
sel eladó. Tel.: 59/311-621 v. 06/20-
913-6884.
Eladó 30 AK művelt földterület a ke-
servesi úton. Ár: 18.000 Ft/AK, alku 
nélkül. Tel.: 06/20-383-7129.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes 
mentális képesség kifejlesztése Tel.: 
06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasztó 
szekrény, 2 fotel, ágyneműtartó, do-
hányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 
db akkumulátoros gyerek motor. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszere-
lés új állapotban eladó. Tel.: 59/311-
477.
Új seprű jól seper. Idei termésből erős 
kötésű cirok és vesszőseprű kapható. 
Támasztó létra méretre rendelhető a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/
a sz. alatt Janibácsinál. 
Négykerekű rokkant bicikli és egy 
200 l-es kombi hűtő eladó. Érd.: Kg., 
Kuthen u. 40.
Erzsébet háló és szobabútor eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Gépkocsival és sok szabadidővel 
rendelkező hölgye(ke)t keresek ter-
mészetjáráshoz 30-60 éves korig 
Karcagról ill. Debrecen és környékéről. 
Tel.: 06/30-293-6434.
Árpa és tavalyi kukorica eladó, vagy 
bárányra cserélhető. Tel.: 06/30-963-
9942.
Eladó PB gáztűzhely palackkal, fote-
lek, heverő, szekrények, asztal. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 15. a déli órákban. Tel.: 
06/20-324-1593 v. 06/70-389-9231.
Eladó gyermekheverő (2.500 Ft), ágy-
betét, előszobafal (1.000 Ft/db), befőt-
tes üvegek csavaros tetővel (30 Ft/db). 
Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20/383-
7129.
Eladó 4 db új Dunlop autógumi; eső-
kabát; nadrág; gumicsizma; veszter-
ncsizma; jó állapotú férfi ruhák; 2 db 
szép fehér pulóver. Tel.: 06/30-995-
6929.
Gyári 220 V-os terménydaráló; 20-as 
leány mountainbike kerékpár; kismé-
retű öntvény gyári szőlőprés; TS 125 
cm³-es MZ motorkerékpár eladó. Tel.: 
06/30-566-8044.
Eladó egy gyermek járóka; 1 db 28-as 
női kerékpár; egy Camping kerékpár. 
Érd.: Kg., Liget u. 43. Tel.: 59/314-141.
3 fiókos fagyasztószekrény 15 ezer fo-
rintért eladó. Tel.: 59/314-999.
Játék katonai várat és bábokat keresek 
megvételre. Tel.: 06/30-293-3741

Állat
Kiscicákat szerető gazdinak ajándék-
ba adok. Tel.: 06/70-776-4575.

Németjuhászok, komondor felnőtt 
szukák, jó házőrzők jelképes össze-
gért elvihetők vagy valamire cserél-
hetők. Puli, pumi kiskutyákat aján-
dékba adok. 250 kg-os fehér húshí-
zó, pónilovak, libák, szarka galambok 
eladók. Érd.: Kistéglagyár Tel.: 06/30-
393-3343.

Szolgáltatás
Munkáltatók figyelem! Frissítő, vitali-
záló, székmasszázs – nagyobb terme-
lékenység + egészségesebb dolgozó. 
Hat főtől 50 %-os árkedvezmény (500 
Ft/fő). Tel.: 06/30-293-6434.
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlási 
hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű 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 meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készí-
tése. Szitanyomás. Plasztikus betű-
vágás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-
619-8072.
Sok az energiám! Szeretném pénzzé 
tenni! Tevékenységeim: gyógy-, frissí-
tő és talpmasszőr + életmód terape-
uta + B kategóriás jogosítvány. Tel.: 
06/30-293-6434.  
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.
Szülinapi partyt rendezek 5-100 éves 
korig. Felejthetetlen élmény! Tel.: 
06/30-293-6434.
Fogyasztó, alakformáló masszázs 
új módszerrel, anyagokkal először 
Karcagon. Időpont egyeztetés telefo-
non: 06/30-293-6434.
Állapotfelmérés Voll-féle diagnosz-
tikával. 10 főtől karcagi kiszállással, 
egyénileg Debrecenben. Időpont 
egyeztetés: 06/52-531-015.
Szőnyegszövést vállalok megren-
delésre méretre. Késztermékből vá-
sárolhat Pádár Istvánné kézi szövő-
től Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. 
alatt. Tel.: 59/313-674.

Gépjármű
UAZ ponyvás lassújármű eladó. 
Terepes, 5 év műszakival. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295.
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Érd.: 06/30-699-0592.
Eladó Romet kadet; Jawa babetta és 
Jawa Mustang segédmotor-kerékpá-
rok, ill. Jawa 350 California és Jawa 
cz 175 motorkerékpárok. Tel.: 06/30-
963-5073.
Kicsi utánfutó lejárt műszakival el-
adó. Tel.: 06/20-988-0658.

Apróhirdetés Női kézilabda

SENIOR SPORT
Sportolási és képzési lehetőség az 50 év feletti korosztálynak!

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás és a Karcagi Sportegyesü-
let - ÖTM pályázat nyerteseiként – meghirdeti ingyenes, a senior korosz-
tályt érintő programjait! Hívjuk, várjuk az 50 év feletti korosztály minden 
érdeklődőjét az alábbi sportolási, mozgási és oktatási lehetőségeinkre: 

2008. NOVEMBER 23-ig
Minden hétfőn a Városi Strandfürdőben 18.00 – 19.30 óra:

INGYENES Vizi-torna és úszásoktatás
Vezeti: Keserű Sándor testnevelő

A belépés kizárólag csoportosan ingyenes, 18.00 órakor. 
Találkozó a főbejáratnál.
Tartás és kondíciójavítás, gerinc-torna. Úszás alapismeretek!

Minden szerdán a kezdők, és minden csütörtökön a haladók számára
a Kováts Mihály Általános Iskolában 16.00 –17.00 és 17.00 –18.00 óra:

INGYENES számítógépes alapismeretek
Vezeti: Dedinszki László pedagógus

Csoportbeosztás, megbeszélés az első alkalommal.
Nem tudja mi mit jelent a mai kor számítástechnikájában! E-mailezne a 
gyermekeivel, az unokáival? Keresne az Interneten? Szeretné, ha kinyílna a 
nagyvilág? Ha igen, akkor várjuk!

Minden csütörtökön a Kováts Mihály Általános Iskolában 
16.30 –18.00 óra

INGYENES asztaliteniszezési lehetőség
Vezeti: Péter László edző

Kezdők, haladók külön asztalon. Szakképzett tanácsadás, edzésvezetés.
Ne csak üljön az asztalnál!

„A” héten, szombaton (szeptember 20., október 4., 18., november  22.) 
18.00 – 20.00 óra

TÁRSASTÁNC az IFJÚSÁGI HÁZBAN
Vezeti: Bugánné Jónás Mónika

Jöjjön és hozza hozzátartozóját, párját is magával!

„B” héten, szombaton (szeptember 27., október 11., 25., november 8.,) 
14.00 óra

SÉTA A VÁROSBAN
(nem csak 50 fölött)

Vezeti: Pánti Ildikó önkormányzati képviselő
Ruzicska Ferenc helytörténész

Találkozás a Városi Sportcsarnok előtt. 
Alkalmanként képzett szakember előadásával.

Berekfürdői SE – Jászfényszaru 18:12 (6:6)
Törökszentmiklós, Városi Sportcsarnok.
Jv.: Berente, Garamvölgyi
Berekfürdő: Varga A., D. Nagy J. (6), Pergéné Varga Zs. (1), 

Herczeg Á. (4), Andrási Zs. (3), Cseke P. (2), Illés-Sütő N. 
Cserék: Vonáné, Szabó I., Kun M. (2), Antal B., Perge Zs., 

Papp E.
Játékos-edző: Bánhegyiné Bakó Éva

Dózsa DSE Kunhegyes – Berekfürdői SE 17:18 (7:10)
Törökszentmiklós, Városi Sportcsarnok
Jv.: Szloska, Baranyi
Berekfürdő: Vonáné, D. Nagy J. (5), Cseke P. (7), Pergéné 

Varga Zs. (3), Andrási Zs., Kun M. (2), Illés-Sütő N.
Cserék: Varga A., Herczeg Á. (1), Szabó I., Perge Zs., Antal 

B., Papp E.
Játékos-edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: Csapatunk ezt az évet sem tudta sé-

rülés nélkül nyitni. A felkészülési mérkőzések során ujjtörést 
szenvedtem. 

A 2008/2009-es megyei női kézilabda bajnokság mindkét 
fordulóját csapatunk győzelemmel kezdte.  Egyik mérkőzés 
sem bizonyult könnyűnek, különösen a kunhegyesi lányok 
ellen kellett az a bizonyos plusz: lelki erő és hit, amivel az el-
lenfelet le tudtuk győzni. Gratulálok a jó induláshoz. 

Megyei I. osztályú bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Szeptember 26. pén-

tek
 Mamma mia
 Angol-amerikai zenés 

vígjáték
Szeptember 27. szombat
 Szex és New 

York
 Amerikai vígjátéksoro-

zat
Szeptember 30. kedd
 Wall-e
 amerikai animációs film
Október 3. péntek
 Kung fu panda
 Kezdés: 14:30 és 19 óra

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 

Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. szeptember 20.
Tóth Zsuzsanna – Pányi 
László
Marinyák Rita – Szabó 
Sándor

Születés
Varga Renáta – Kentési 
Imre
Kg., Kertész J. u. 3. IV. lh. 
IV/12.  Imre Máté
Láng Orsolya – Debreczeni 
Péter
Kg., Széchenyi sgt. 23. 
 Dávid Péter
Bakó Klára – Lukács 
Kálmán
Kg., Rába u. 10/a.  Klára
Kovács Hajnalka Ágnes – 
Józsa Szabolcs László
Kg., Szűcs u. 28.  Szabina
Márki Mónika – Padra 
Róbert
Kg., Villamos u. 40.  Róbert

Halálozás
Kövesdi Lajos
 Karcag, (1948)
Szabó István László
 Kg., Kuthen u. 44. (1950.)

2008.szeptember 26. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kaleidoszkóp; JNSZ megyei 

híradó
18.30  Matchbox zenekar játszik
18.55  A Hortobágy 4. rész
19.05  Nagykunsági Krónika; váro-

si közéleti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kurucz István, me-

gyei kitűntetést kapott
 Karcagi hírek; hírek, infor-

mációk első kézből
 Tűzesetek, balesetek, dísz-

madár kiállítás
 Háttér - stúdióbeszélgetés
 Téma: aug. 20-ai esti prog-

ramok
20.10 Látótér, benne:
 Önkormányzati ülés
2008.  szeptember 29. hétfő
18.00  Műsorajánlat
18.05  Megyei Tükör; magazin
19.30  Karcag Sport
 Futballmérkőzés közvetíté-

se felvételről
20.30  Nótacsokor

2008. szeptember 30. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava; katolikus szent-

mise
19.05  Megyei Tükör; magazin
19.30  Jöjjetek hozzám; reformá-

tus istentisztelet
20.30  Nótacsokor

2008. október 1. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Romapercek
18.30  Szavalóverseny
18.55  A Hortobágy 5. rész
19.05  Nagykunsági Krónika; váro-

si közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
  vendég: Türke Beáta
 Karcagi hírek; hírek, infor-

mációk első kézből
 Akadálymentesítés Berek-

fürdőn
 Mammográfiai szűrés
 Autómentes nap
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
20.10  A Reneszánsz éve

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Karcag – Jászfényszaru 
0:0

Karcag, 120 néző. Jv.: Földi 
J. (Bán J., Markóth)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Borsi, Domokos A., 
Lévai, Domokos R. (Szabó 
D.), Nagy R. (Habóczki), Buj-
dosó, Balogh R., Kardos

Edző: Varga János
A sok esőzés ellenére jó ál-

lapotú pálya fogadta a két 
csapatot. A nyolcadik perc-
ben Nagy R. középen kiug-
rott a védők közül, de Mó-
ga messzire kifutva megfogta 
előle a labdát. A tizennyolca-
dik percben Vancsik lövé-
se elzúgott a bal kapufa mel-
lett. A huszonegyedik perc-
ben Kardos fejesét a gólvonal 
előtt Rácz elcsípte. A huszon-
harmadik percben Ecker a bal 
kapufa mellé lőtt. A harminc-
ötödik percben Nagy R. sza-
badrúgása után Domokos R. 
közeli lövését Rácz a gólvona-
lon még meg tudta szerezni. 
A negyvenegyedik percben 
Nagy R. közeli lövését Móga 
bravúrral kiütötte. A nyolc-
vanhetedik percben Habócz-
ki a 16-osról a kapu fölé bom-
bázott.

Jók: Móga, Orosz, Balogh 
R., Lévai, Borsi ill. Rácz, Oláh 
T., Luca, Vancsik, Ecker, Ta-
siz.

Farkas Gyula: Kiváló já-
tékvezetés mellett úgy érzem, 
közelebb álltunk a győzelem-
hez. Gratulálok a játékosaim-
nak.

Varga János: Nagyot küz-
döttünk, de a győzelemhez 
több kell.

Túrkeve – Karcag 2:0 (1:0)
Túrkeve, 100 néző. Jv.: 

Munkácsi
Karcag: Móga, Domokos 

R., Orosz, Borsi, Domokos 
A., Szabó D., Bujdosó, Lévai, 
Habóczki (Szilágyi), Balogh 
R., Kardos

Edző: Varga János
A korábban elhalasztott 

mérkőzést, most hét közben 
játszották le. Az újabb kunsá-
gi rangadót már nem sikerült 
megnyernie a karcagi csapat-
nak.

Góllövők: Szőke, Sőrézs
Varga János: Gyenge táma-

dójátékunk mellett teljesen 
megérdemelt hazai győzelem 
született.

Ifjúsági mérkőzés 
Karcag – Jászfényszaru 

1:3
Góllövő: Töviskes

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság
Karcag II. Agrosprint – 

Tiszajenő 1:0
Karcag, 100 néző. Jv.: Szabó
Gólszerző: Varga Zs.
Ezzel a győzelemmel a Kar-

cag II. átvette a vezetést a 
táblázaton. Legközelebbi el-
lenfelük Berekfürdő együtte-
se lesz.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Szeptember 26. péntek 
 Kígyó – Horváth F. út
Szeptember 27. szombat
 Kígyó – Horváth F. út - 

nyitva 
Szeptember 28. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. út
Szeptember 29. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Szeptember 30. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 1. szerda
 Berek – Kiss A. út
Október 2. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. út
Október 3. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

12

12

A MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

MOTOROSOK FIGYELEM !
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizott-

ság 2008. október 4-én és 5-én 09.00 órától 15.00 óráig 50-50 
fő civil motorkerékpáros részére évadzáró, bemutató motor-
kerékpáros vezetéstechnikai tréninget szervez a kunmada-
rasi repülőtér területén.

A tréning során nagy gyakorlattal rendelkező motorkerék-
páros rendőrök segítségével lehet elsajátítani a motorkerékpá-
ros közlekedés során adódó veszélyhelyzetek elkerüléséhez 
szükséges gyakorlati ismereteket.

A tréningre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság honlapján www.balesetmegelozes.extra.hu 
lehet regisztrálni 2008. szeptember 22-től. A jelentkezéseket 
a beérkezés sorrendjében fogadjuk el, mindkét napra 50 főig.

A tréningek napján a kunmadarasi repülőtér bejáratánál 
08.45 óráig tart a gyülekező. Várjuk a tréningen részt venni 
kívánó motorkerékpárosok jelentkezését, valamint a rendez-
vény megtekintésére minden kedves érdeklődőt. A tréning a 
regisztrált résztvevők részére díjmentes – részükre egysze-
ri, térítésmentes étkezést is biztosítunk. Az érdeklődők szá-
mára a belépés ingyenes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tréningen résztvevők számá-
ra a védőfelszerelések használata (bukósisak, zárt kesztyű és 
cipő, motoros ruházat) kötelező! A rendezvényen minden re-
gisztrált résztvevő saját motorkerékpárjával, a saját felelős-
ségére vesz részt, illetve a rendezők a gépjárművekben, va-
lamint a ruházatban és védőeszközökben keletkezett anya-
gi károkért felelősséget nem tudnak vállalni!

Karate hírek

Amint azt Gyarmati Imrétől, a Karate Szakosztály ve-
zető edzőjétől megtudtuk, július végén tartották 5 napos 
klubedzőtáborukat Abádszalókon, ahol napi két-három 
edzéssel készültek az őszi versenyidényre. A fiatal verseny-
zők az edzések mellett különböző kulturális programokon 
is részt vettek. A szakosztály felnőtt sportolói pedig au-
gusztusban Kiskunfélegyházán nemzetközi edzőtáboron 
vettek részt, ahol hat német versenyzői és vezetői együtt 
gyakoroltak napi négy edzéssel. A tábor övvizsgával zá-
rult, ahol Dr. Dániel Mihály aspirált a II. dan fokozatra, 
amelyet nagyszerű teljesítménnyel sikerült teljesítenie. 

A Karate Szervezet Szövetségi Kapitánya kihirdette a 
november 29-én megrendezendő súlycsoport nélküli vi-
lágbajnokságon induló válogatott keret tagjait. Így többek 
között a négy fős férficsapat tagja lesz ifj. Gyarmati Im-
re is. 

Szeptember 13-án Szeghalmon rendezték meg az őszi 
nyitó Kyokushin versenyt 18 klub 110 versenyzőjével. A 
karcagi szakosztály kiemelkedően szerepelt. A 12 verseny-
zőből 7-en éremmel értek haza. Eredmények: I. helyezet-
tek: Szabó Patrik, Kozák János. II. Balogh Dóra, Kemény 
Anett. III. Csanádi Zádor, Ráczkevy Salomon, Lép Dániel. 

Bosnyák Imre 


