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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Már a sárba fúló aratással 
bajlódó gazdák megjegyez-
ték, hogy ha az ősz nem lesz 
szárazabb, a határ mélyebb 
részein el sem lehet kezde-
ni a szántást és a vetést. Az 
időjárás láthatjuk, nem vál-
tozott. Annyira nem, hogy a 
szép őszi időt rendre megza-
varó esős periódusok alatt, 
ahogy hallottam, csak szep-
temberben 70-80 mm csapa-
dék érkezett az amúgy is tel-
jesen telítődött talajra. 

A felázott talaj és a talaj fel-
színén összegyűlt víz a határ-
nak mintegy kétharmad ré-
szén késlelteti a soros mező-
gazdasági munkákat. Andrási 
Erika falugazdász tájékozta-
tása szerint 2009 szeptember 
végén a tervezett 2500 hektár 
repcevetésnek a 90 %-ával el-
készültek, az idei őszre is föld-
be került a tervezett repceve-
tés 90 %-a, de mindösszesen 
600 hektárt terveztek a gaz-
dák ebből a növényből. Tavaly 
szeptember végén a 850 hek-
tárra tervezett őszi árpa vetés-
nek már a felével készen vol-
tak, most épp hogy csak el-
kezdték. Az őszi búza most 
előrébb van, mint tavaly, mert 
azokon a területeken, ahol a 
tavaszi vetés kiment, sokan 
őszi búzát vetettek. A mag-
ágy előkészítés tavaly ilyen-
kor az érintett területek egy-
harmadán megtörtént, most 

10 %-nál tartanak. A betaka-
rítási munkák is folyamatosak 
(az elmúlt heti napsütéses idő-
szak mindkettőnek jót tett). A 
napraforgónak kb. a felét ta-
karították be, de a környe-
ző településeken ez már a 90-
95 %-nál tart. A naparaforgó 
teljesítménye nagyon terület- 
és fajtafüggő volt. Az idén, az 
összterület arányában mutat-
kozó termésátlag a 0,5-től a 
3,1 tonnáig terjed hektáron-
ként.

- A betakarítási munkák 
ugyanazokba a nehézségek-
be ütköznek, mint nyáron – 
mondja Domján Sándor, a 
Kunagro 21 Kft. főmérnöke. - 
A mi területeinkről ugyanúgy 
lánctalpas kombájnnal kell 
betakarítani a kukoricát, mint 

ahogy a gabonát kellett a nyá-
ron. Ebből is látható, hogy ne-
héz az őszi betakarítás, és na-
gyon magas többletköltség-
gel fog járni. A növények nem 
fognak kellően kiszáradni, 
ami újabb kiadást jelent majd.

- Az ősz a jövő évi betaka-
rítás előkészítése, a szántás, a 
magágykészítési munka idő-
szaka is, amit az átázott talaj 
ugyanúgy hátráltat vagy éppen 
akadályoz.

- Úgy látom, hogy a határ-
ban a legjobb tilalmasi földek 
kivételével mindenütt nagyon 
el van maradva a talaj-előké-
szítés. Mindenki nézi, próbál-
ja és vár, mert a talajok zöme 
egyelőre művelhetetlen.

Folytatás a 3. oldalon

A szeptember is csapadékos volt

FELHÍVÁS
Tájékoztatom Tilalmas és a 13. sorszámú szavazókörök 

választópolgárait, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választásának alkal-
mából 2010. október 3-án (vasárnap) különjáratú busz té-
rítésmentesen szállítja a szavazókat a szavazókörbe, majd 
vissza az alábbiak szerint:

Tilalmasról Karcagra 9:00 és 14:00 órakor,
Karcagról Tilalmasra 10:00 és 15:00 órakor
a 13. sorszámú szavazókör szavazóit:
A Villamos utca és Arany János utca kereszteződéséből 

11:00 és 16:00 órakor,
a Villamos utca és Kisújszállási út kereszteződéséből 

11:05 és 16:05 órakor
a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium területén lévő szavazókörbe, majd vissza a 
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légiumtól 12:00 és 17:00 órakor.

Rózsa Sándor
jegyző

A földek zöme művelhetetlen

Felhívás
Tájékoztatom Önöket, hogy Karcag Város egyéni vá-

lasztókerületeinek határai módosultak, ezzel összefüggés-
ben a szavazóhelyiségek címei is változtak. Fentiekre te-
kintettel kérem, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak arra, 
hogy az értesítőjükön feltüntetett címre szíveskedjenek 
szavazni menni.

Szavazóhelyiségek címei:
Egyéni 
választó 
kerület  Szavazókör sorszáma és címe

01 001. Gimnázium, Madarasi út 1-3.
 002. Kórház, Zöldfa utca 48.

02 003. volt Általános Iskola, Dózsa Gy. út 4.
 004. Óvoda, Zöldfa utca 32.

03 005. Déryné Művelődési Központ, Dózsa Gy. út 5-7.
 006. Általános Iskola, Zádor utca 3.

04 007. Általános Iskola, Kossuth tér 4.
 008. Óvoda, Kuthen utca 16.

05 009. Egyesületi Ház, József A. utca 2.
 010. Családsegítő Központ, Püspökladányi út 33.

06 011. Általános Iskola, Arany J. utca 13-15.
 012. Rizshántoló üzem, Vasút utca 99.

07 013. Szentannai S. Középiskola, Szentannai S. u. 18.
 014. Általános Iskola, Kisújszállási út 112.

08 015. Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 
  Kisújszállási út 24.  
  (településszintű lakcímmel rendelkezők 
  számára kijelölt szavazóhely
 016. Általános Iskola, Kisújszállási út 45.
Kisebbségi szavazókör helye: 
  Általános Iskola, Kálvin utca 5.

Rózsa Sándor
jegyző

Az elmúlt héten pénteken 
Kunhegyes volt a hagyomá-
nyos régiótalálkozó, a Tisza 
tavi Polgármesterek Rande-
vúja házigazdája. A találko-
zó alkalmával elismerések 
átadására is sor került. Az 
internetes szavazás ered-
ményei szerint a 2010. év pol-
gármestere dr. Tóth József 
Tiszanána polgármestere, az 
év jegyzője dr. Veres Margit 
(Balmazújváros) lett. Az év 
alpolgármestere elismerést 
Dobos László vehette át dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési minisztertől.

Dobos László lett az Év Alpolgármestere

2010. október 6-án (szerdán) 
15 órakor

EMLÉKEZÉS AZ ARADI 
VÉRTANÚKRA

Az Aradi Vértanúk emlékhelyén az 
1848-ban Aradon és Budapesten 

kivégzett vértanúk emlékére 
koszorúzás.
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Közéleti szilánkok

Névadók és 
emlékezet

Amikor fél füllel meghallottam először 
a hírt, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár nevének megváltoztatását kéri a Nem-
zeti Konzervatív Történetkutató Alapít-
vány, egy szakállas vicc jutott eszembe, 
még a ‘60-as évekből. A viccet nem írom 
le, lényege, hogy egy „csúnya” vezeték-
nevű magánszemély kéri a belügyminisz-
térium illetékesét, hogy szeretné megvál-
toztatni a nevét. Poénja pedig az, hogy az 
új névben, csak a keresztneve lenne más.

Miután akkor még nem sok informáci-
óm volt a történetről, én is elpoénkodtam: 
talán Fővárosi „Szabó bácsi” Könyvtárra 
változtatnák? De aztán lehet, hogy előáll-
na a Munkáspárt is egy javaslattal: legyen 
„Biszku Béla” Könyvtár. Ami ugye, elég ab-
szurd felvetés lenne, de talán még ezen 
sem lepődnének meg sokan.

Komolyabbra fordítva a szót: sajnos ez 
is a „rendszerváltás” felemásságából kö-
vetkezik, amikor csak néhány nagyon ex-
ponált névadóhoz mertek hozzányúl-
ni. (Pl. így lett a pesti Münich Ferenc ut-
cából ismét Nádor utca.) Ez is civil kezde-
ményezésre, nem a Fővárosi Közgyűlés 
erre a feladatra is szakosodott bizottsá-
ga javaslatára történt. Mert bizony a név-
változtatás eléggé érzékeny terület a köz-
életben, sérthet szubjektív emlékeket, 
de ideológiai beidegződéseket és politi-
kai szimpátiákat is. Magam is emlékszem 
néhány furcsaságra: a vonzáskörzetünk-
ben lévő Bucsán pl. 1992-ben a Ságvári ut-
cát egy nemzeti radikális kis csoport Mó-
ricz Zsigmond utcára változtatta. Erről ér-
tesült Ságvári Endre húga, Ságvári Ágnes, 
aki a Dél-Magyarország című lapban több 
oldalas cikkében fejtegette, hogy bátyja 
„igaz magyar hazafi” volt, aki a nép bol-
dogulásáért küzdött és harcos elkötele-
zett antifasiszta volt, akit galádul meggyil-
koltak a németbarát csendőrök egy pesti 
cukrászdában. (Ha ezt egy bécsi cukrász-
dában teszik – valószínűleg akkor is ezt ír-
ta volna.) Olvastam az utcanév változtatók 
válaszlevelét is, amelyben nem vitatták 
az idős hölgy bátyja iránt érzett érzelme-
it, de mégis úgy gondolják, hogy falujuk-
nak több köze van Móricz Zsigmondhoz, 
mint Ságvárihoz. Nem akarom hosszúra 
nyújtani a történetet, a vége az lett, hogy 
aktivizálódtak az utcában a „baloldali” ér-
zelműek, aláírásokat gyűjtöttek, és ismét 
Ságvárira keresztelődött az utca. A vissza-
állítók érveire már sajnos pontosan nem 
emlékszem, de így is el lehet gondolkod-
ni a demokrácia torz értelmezésén. Más 
esetben, a megszokásnak és az ifjúkori 
nosztalgiának is van szerepe. (Mert sok-
szor nem is a „név” számít pl. egy intéz-
mény esetében, hanem az ott eltöltött 
idő „minősége”, és az emlékek, mint nem-
régiben éppen Orbán miniszterelnök úr 
egyik beszédében említette a „Ságvárit”, 
aposztrofálva az egykori székesfehérvári 
középiskolát…)

Szóval, Biszku bíróság elé citálá-
sát nem is kommentálnám. Annál is in-
kább, mert nemrég kaptam egy levelet 
a tomajmonostorai Lenin utcából… Vi-
szont megnyugodhatunk, Sztálinról vagy 
Göbbelsröl már nincs utca elnevezve kis 
hazánkban…

- ács -

Meghívó

A Magyar Vöröskereszt 
Karcagi Szervezete csatlakoz-
va a Karcag Városi Önkor-
mányzat felhívásához, JÓTÉ-
KONYSÁGI KONCERTET 
szervez az árvízkárosultak ré-
szére az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény tanárainak és növendé-
keinek közreműködésével.

A koncert időpontja: 2010. 
október 8. (péntek) 18 óra.

Helyszín: Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti hangversenyterem.

A rendezvény fővédnöke: 
Dobos László alpolgármester.

A helyszínen támogató je-
gyek vásárolhatók a koncert 
előtt.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

HÍREK

Alapítványi 
közzététel

A „Mindig van remény” 
Daganatos Betegekért 
Alapítvány 2008. évben 
121.100 Ft-ot kapott a he-
lyi iparűzési adójuk 1 %-át 
felajánló adományozók-
tól, melynek felhasználását 
a következőkben hozzuk 
nyilvánosságra.
Az alaptevékenységnek 
megfelelően szociális ala-
pú segítő akció szervezésé-
re, ismeretterjesztésre, va-
lamint szoftver vásárlásá-
ra fordítottuk a befolyt ösz-
szeget.
Tisztelettel megköszönjük 
felajánlásaikat abban a re-
ményben, hogy továbbra is 
támogatják alapítványun-
kat.
Adószám: 18841228-1-16.

Alapítvány Kuratóriuma

Programok:

2010. október 9. (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

13:00 Ünnepélyes megnyitó

 Fogatok bevonulása huszárok felvezetésével
 Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény fúvószenekara
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 Malomtörténeti gyűjtemények kiállítása (gé-
pek, eszközök)

 Karcagi népművészek bemutatója és vására
 Karcagi Ízőrzők Klubjának főző bemutatója
 Ügyességi bemutató kutyákkal, idomár: 

Ferenczi Sándorné
13:00 A Karcagi Ifjúsági Ház Kunrózsa Ifjúsági Nép-

tánccsoport bemutatója
 Csikós bemutatók, tandemhajtás, 

lovasprogramok – lovasbemutatók a Karcagi 
Kunlovarda lovasaival, hajtóival

14:30 Íjászfoglalkozás
16:00 Ügyességi bemutató kutyákkal
17:00 Fogatszépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

2010. október 10. (vasárnap)

8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 B0 Nyitott verseny

10:00 2. versenyszám
 B1/A Kezdő lovasok versenye

11:00 3. versenyszám
 B1/C Nyitott verseny

  ezt követően folyamatosan
12:00 4. versenyszám
 B/2 Ifjúsági verseny

13:00 5. versenyszám
 B/2 Nyitott verseny

 A nyitott versenyszám bajnoka 1 évig tulajdo-
nosa lehet a „KARCAG KUPA” vándorser-

legnek, melyet Varga Mihály államtitkár 

alapított 2000. évben 

14:00 Ünnepélyes megnyitó

 Lovasok bevonulása huszárok felvezetésével
 Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény fúvószenekara
15:30 6. versenyszám
 B/3 Nyitott verseny

 ezt követően folyamatosan
 B/4 Nyitott verseny

18:00 Ünnepélyes eredményhirdetés és a 
 XVI. Karcagi Lovasnapok bezárása

Kiegészítő programok:

10:00 Malomtörténeti gyűjtemények kiállítása (gé-
pek, eszközök)

 Karcagi népművészek bemutatója és vására
 Karcagi Ízőrzők Klubjának főző bemutatója
 Ügyességi bemutató kutyákkal, idomár: 

Ferenczi Sándorné
14:00 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ nép-

táncosainak bemutatója
 Csikós bemutatók, tandemhajtás, 

lovasprogramok – lovasbemutatók a Karcagi 
Kunlovarda lovasaival, hajtóival

14:30 Íjászfoglalkozás
15:30 Ügyességi bemutató kutyákkal
17:00 Lószépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

Az indulók létszámától és egyéb körülmé-

nyektől függően az időpontok változtatásá-

nak jogát a versenybíróság fenntartja magá-

nak.

A verseny fővédnökei: dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, Varga Mihály államtitkár, 
Dobos László alpolgármester.

Társrendezők: Kunszövetség, Karcagi Kunlo-

varda, Karcagi Lovas Egyesület

XVI. Karcagi Lovasnapok
2010. október 9-10.

Karcag, labdarúgó edzőpálya (Zuglóger)

Karcag város kül- és bel-
területén az utóbbi hónapok 
csapadékos időjárásának kö-
szönhetően a vadon termő 
gombák jelentős tömegben 
megjelentek. Elsősorban az 
ehető gombák közül a nagy 
őzlábgomba, a piruló őzláb-
gomba, a mezei csiperke és a 
fehér tarlógomba termés volt 
eddig számottevő, de meg-
jelent a mezei szegfűgom-
ba is. Várhatóan ezek a gom-
bák október hónapban is te-
remnek kedvező időjárás ese-
tén. Évről-évre októberben és 
novemberben egyre nagyobb 
tömegű lilatönkű pereszke 

termés jelentkezik a város-
környéki gyepterületeken, 
mely szintén ehető gomba, és 
érdemes rá odafigyelni.

2010. október 8-án 17 óra-
kor indul a gombász szakkör 
a Déryné Művelődési és If-
júsági Központban. A szak-
kör minden héten egy alka-
lommal kerül megtartásra 
pénteki napokon 2011. június 
15-ig bezáróan, legalább 10 
fő jelentkezése esetén. Szak-
köri díj: 500 Ft/hó. A foglal-
kozásokon ismertetésre ke-
rülnek Magyarország fonto-
sabb ehető és mérges gombái 
(mintegy 300 faj) projektoros 

színes vetítéssel és gyűjtött 
gombák bemutatásával. Je-
lentkezni lehet a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
Közönségszolgálatánál, az 
59/503-224 vagy a 06/30-325-
7724-es telefonszámon.

A gombavizsgálatra pia-
ci napokon 2010. október 31-
ig (hétfő, csütörtök, szom-
bat) 6 – 7:30-ig van lehetőség 
a vásárcsarnokban, valamint 
hétfőtől péntekig a Varró ut-
ca 17-19. sz. alatti garázsom-
ban 18:30 órától 20 óráig.

Széll Attila
gombavizsgáló 

szakellenőr 

Gombász hírek NÉPTÁNCGÁLA
2010. október 16-
án (szombaton) 18 

órától  
a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 

néptánccsoportjainak 
ÉVNYITÓ 

GÁLAMŰSORA
Fellépnek a Pántlika, 

Kopogók, Bokréta 
csoportok,

Kísér a PIPÁS 
ZENEKAR.
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TŰZKAKAS

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 2-3. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-218-5722
Október 9-10. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Közlekedési baleset Karcag 
és Berekfürdő között

Szeptember 25-én, 10 óra 
15 perckor érkezett jelzés 
híradóügyeletünkre, mely 
szerint a Karcagot és Be-
rekfürdőt összekötő úton 3 
személygépkocsi egymás-
nak ütközött. Az ütközés 
során egy személygépko-
csi az árokba csapódott és 
a tetejére állt. 1 fő sérültet 
a mentők kiemelték. A má-
sik 2 autó érintőlegesen üt-
között, személyi sérülés ott 
nem történt. A kiérkező egy-
ségek félpályás útlezárás 
mellett elvégezték az autók 
áramtalanítását, megszün-
tették az üzemanyag szivár-
gásokat, valamint az árokba 
borult autót talpra állítottak. 
A helyszínen beavatkozó 
tűzoltóknak alig 1,5 óra alatt 
sikerült minden akadályt el-

hárítani és a forgalmi rendet 
visszaállítani. 

Garázs égett a Vörösmarty 
utcában

Szeptember 26-án, az es-
ti órákban kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. és a Kar-
cag Vízszállító a Vörösmar-
ty utcába. A jelzett helyen 
egy 5x4 méteres garázs tető-
szerkezete égett nagyjából 10 
négyzetméteren. A kiérke-
zett egységek 2 „D” sugárral 
a tüzet eloltották. A garázs-
ban álló személygépkocsit a 
tulajdonos kitolta a lánglo-
vagok kiérkezéséig. A tűz-
eset során személyi sérülés 
nem történt.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

 

Öt éves a Karcagi Ifjúsági HHáz. 
A szülinapi programsorozat 2. fejezete az 

Ifiházban lesz. 

2010. október 02. 
Kezdés: 10.00 

A program neve: JJuhom avagy 
JJUHome 

… ahol közösen  
gyúrjuk a nagy nemez- 
szőnyeget, szőjük a gyapjú szőttest, 
kipingáljuk és egybetereljük a nyájunkat…  
ahol hallhatunk történeteket juhokról, juhászokról… 
ahol közösen rendezünk be egy kiállítást, ahonnan 
elindulhatunk a nagy biciklis juh-túrára… ahol együtt 
játszhatunk, táncolhatunk… 

Örömmel vesszük, ha előre bejelentkezel, ha felveszed a  
kedvenc gyapjúpulcsidat, ha magaddal hozod a szüleidet, 

nagyszüleidet, ha szereted a juhtúrós pogácsát! 

A juh-túrázók, bringával jöjjenek! 
A programok lebonyolításában közreműködik a  

Bengecseg Alapítvány, 
 a táncházban a Sugalló zenekar muzsikál. 

A belépés díjtalan ! 

 

Cím: 5300 Karcag, Püspökladányi út 11.  
Tel: 59-300-857; 06-30-375-7815 
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu  
Web: www.ifihazkarcag.hu 
 

Alapítványi közzététel

A Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati osztályának 
fejlesztésére létrehozott alapítvány közli, hogy a 2009. évi 
SZJA 1 %-ból 551.478 Ft felajánlást kapott.

Ezen összeget a Kórház rendelőintézetének kardiológiai 
rendelője, endoscopos rendelője és onkológiai rendelője fel-
újítására fordította.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16

Dr. Hajdú László
alapítvány elnöke

- Ha nem változik az időjá-
rás, vagyis ha nem tudják el-
kezdeni a munkát, akkor ho-
gyan tovább?

- Jövőre valószínűleg keve-
sebb repce és kevesebb őszi ga-
bona kerül a földekbe, mint 
amennyit a gazdálkodók sze-
retnének. Az alap talajművélési 
munkák – gondolok itt a szán-
tásra – ki fognak tolódni. És 
úgy gondolom, a fagymentes 
téli időszak feladata lesz, hogy 
a csatornahálózat rendbehoza-
talával a vizeket elvezessük a 
talajokról, illetve hogy ezzel a 

későbbiekre nézve is elősegít-
sük a lefolyást. A tavaszi mun-
kákat olyan munkagépekkel 
kell majd megerősíteni, amik-
kel a jó talajmunka lehetőségét 
lehet megteremteni. A növé-
nyek közül pedig a tavaszi ka-
lászosok: a tavaszi búza, tava-
szi árpa, a zab ami vetésre ke-
rülhet, illetve az olajtök, ami 
viszonylag későn vethető nö-
vény. Ezen felül a „klassziku-
sok”, a napraforgó, a kukori-
ca, esetleg a fénymag, a köles 
és hát a kisebb területen ter-
meszthető fűszernövények, 
amik szóba jöhetnek.

Elek György

Kerékpárra, rollerra, gör-
korcsolyára pattant a város ap-
raja-nagyja szeptember 22-én 
az Autómentes Napon a Kos-
suth tér előtti lezárt útszaka-
szon. A rendezvény a EGT/
Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmus keretében támogatott, 
„Környezettudatos nevelés és 
fenntarthatóság pedagógiája, a 
„ZöldHÍD”, Generációkon áthi-
daló környezettudatos szemlé-
letformálás Karcagon” című pá-
lyázat 2010. NA-2-2009-003 ke-
retein belül valósult meg. 

Szerencsére az időjárás is 
kedvező volt, és a délután kez-
dődő programon több száz 
óvodás,  iskolás, szülő és nagy-
szülő vett részt. A gyerekek elő-
ször kerékpáros, rolleres, gör-
korcsolyás ügyességi verse-
nyeken, majd a közkedvelt 
roncsautó-toló versenyen mér-
hették össze erejüket és tudá-
sukat. A versenyszám teljesítése 
után a résztvevők tombolaszel-
vényt kaptak, mellyel a rendez-
vény végén értékes ajándékokat 
nyerhettek. A versenyek után 
Antalóczi János rendőr alezre-
des, a városi Baleset- megelő-
zési Bizottság ügyvezető elnö-

ke vezetetésével megtartottuk 
hagyományos kerékpáros felvo-
nulásunkat. Köszönjük a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi Kft-
nek, a Karcagi Rendőrkapitány-
ságnak, a Polgárőrség Karca-
gi Szervezetének, a közterület 
felügyelőknek, a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola és 
Kollégium lelkes segítő diákja-
inak és Fodor Csaba tanár úr-
nak a rendezvény lebonyolítá-
sához nyújtott segítségét.

 Pénteken délután a Kossuth 
téri parkba vártuk a gyerekeket 
a „ZöldHÍD” Generációkon át-
hidaló környezettudatos szem-
léletformálás Karcagon” Nor-

vég Alap Pályázat 2010.NA-2-
2009-003. kültéri záró rendez-
vényére. A rendezvényre szép 
számmal érkeztek kicsik és na-
gyok, akik játékos vetélkedő-
kön és interaktív mesefoglalko-
záson vehettek részt. Az óriá-
si labirintusban hat állomáshe-
lyen kellett bizonyságot tenniük 
a gyermekeknek, a felnőttek-
nek az egészséges életmódról, a 
környezet óvásáról, a szelektív 
hulladékok csoportosításáról és 
ügyességükről. A délután ven-
dége a Bordó Sárkány zenekar 
volt. A helyszínen a Nagykun-
ságért Civil Fórum Egyesület 
szakemberei ingyenes vérnyo-
más-, vércukorszint-, koleszte-
rin- és testtömeg-index mérést 
végeztek. A felmért gyerme-
kek és felnőttek közül sok részt-
vevőnek adtak életmódbeli ta-
nácsokat, mert az eredmények 
megdöbbentőek voltak. A nap 
végén, a tombola sorsoláson is-
mét értékes ajándékokat nyer-
tek a szerencsések. Köszönjük 
a több száz gyermek és az őket 
kísérő felnőttek, pedagógusok, 
részvételét. Reméljük, hogy to-
vábbra is figyelnek egészségük 
és a környezet megóvására.

ZöldHÍD
Folytatás az 1. oldalról

A földek zöme művelhetetlen

A Jászkun Kapitányok 
Nyomában 

projekt részeként megújult 
a Hizly ház, mely 2011 ja-
nuárjától, mint Nagykun 
Látogatóközpont várja a 
vendégeket. A belső attrak-
ciós tér kialakítása folya-
matban van. 
Szeretnénk a „polgári szo-
ba” enteriört személyes tár-
gyakkal gazdagítani. Ezek 
pl.: személyes hangvéte-
lű képeslap, levél, családi 
iratok, fotók, emlékkönyv, 
kesztyű, pipa, pipere hol-
mik, alsónemű, kalap, 
zsebkendő, szemüveg, ba-
baholmi, gyerekjáték, stb., 
valamint régi íróasztalok, 
székek, fogasok. 
Amennyiben munkánkat 
segíteni tudja, kérem ke-
ressen meg.
Köszönettel: Nagy Emese 
Tel.: +36/20-263-7444.

A juh-túra 14 órakor indul az Ifjúsági Ház elől.
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Némi túlzással világutazó-
nak is nevezhető a kiskunhalasi 
Szűcsné Gáspár Ida, aki a má-
jusi nagy sikerű indiai úti be-
számolója folytatására újra elfo-
gadta a kör meghívását. Nyugat-
Bengáliáról láthattak a szép szá-
mú jelenlévők fényképeket, 
amelyek szinte önmagukért be-
szélnek, de az előadó sok külön-
leges élményt is felidézett vetí-
tésük közben. Először a krisna-
tudatú hívők egyik legfontosabb 
szent helyén, Máyápurban „jár-
hattunk”, ahol iskolájukban sa-
játosan szigorú körülmények 
között tanulnak az 5-25 éves ko-
rú diákok irodalmat, történel-
met, földrajzot, asztronómiát és 
matematikát, amivel az életre 
készítik fel őket. Ez az iskolavá-
ros mocsárvilágban épült, ado-
mányokból élnek, a pénzt ügye-
sen forgatják, tehenészetük is 
van. Időnként félelmetes tigris-
üvöltés zavarja meg az éjszakai 
nyugalmat.

Ízelítőt kaphatott a közön-
ség a bámulatosan sokféle gyü-
mölcsből (pl. mangó, datolya, 
papaja, banán narancs, kókusz), 
a zöldségfélékből, amelyek fo-
gyasztása következtében vékony, 
sovány testalkatúak. Jellegzetes 
az indiai fűszerkeverékek illa-
ta-íze (pl. tisztított vajon pirított 
csili, kömény, fahéj, kurkuma, 
amelyet az ételekhez adnak). 
Mindenfelé utcai éttermek, sőt a 
járdán készülő tészták láthatók, 
finomak az édes sütemények, a 
különféle zöldségtöltelékek. 

A Gangesz folyó deltatorko-
latánál hatalmas rizsföldek te-
rülnek el, s Calcutta a viktoriá-
nus Anglia dicsőségét őrzi szép 
templomokkal, szállodákkal. 
Ennek ellentéteként ott a mér-
hetetlen szegénység. A regge-
li hajóutak során megismer-
hették a halászatukat, az indi-
ai asszonyok hétköznapjait, akik 
reggelente a folyóhoz mennek 
fürdeni. Látták, hogyan készítik 
finom fonalakból növényi ola-

jokkal színezve a szárit, és a tü-
körberakásos indiai kézimun-
kát. Szinte lehetetlen felidéz-
ni a sokszínű Indiát, a sokféle 
templomot (Lótusz, Nap, Szikh, 
Buddha), és a kontrasztot: a hi-
hetetlen nélkülözést és szemetet, 
valamint a milliomosok fényűző 
nyaralóhelyét. Kérdésekre vála-
szolva szó esett a szent tehenek-
ről, a csodás gyógyító kenőcsök-
ről, Calcuttai Szent Terézről, aki 
sokat tett a haldokló szegénye-
kért.

Meglepetésképpen egy egé-
szen más világ természeti cso-
dáiban is gyönyörködhetett a 
közönség, hiszen az előadó leg-
utóbb 51. országként Norvégi-
ában is járt unokájával, ahol lé-
legzetelállító sziklás hegyeket, 
gleccsereket, fjordokat kapha-
tott lencsevégre a kietlen, de 
festői szépségű tájakon. A ké-
pek bemutatták Bergent, a Han-
za-várost, az oslói múzeumot 
a viking-hajóval és Amundsen 
szánkójával, a tenger kincseit: 
langusztát, kagylókat, osztrigát, 
füstölt bálnát, a zord körülmé-
nyeket jól tűrő kecskét, birkát … 
egy nyugodt, de drága országot, 
ahol délben csak három órára 
süt ki a nap, és a felhők leszáll-
nak a szurdokvölgyekbe – a vi-
lághírű norvég drámaíró, Ibsen 
és a zeneszerző, Grieg hazáját.

A Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező előadója Cseke Lajos 
lesz, aki október 4-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné MIK első emele-
ti klubtermében aktuális témá-
ról, a televíziózásról és a digitá-
lis technikáról beszél az érdek-
lődőknek. Október 9-én, szom-
baton fél négytől ugyanott a 
Bolgár-Magyar Gála nyitó prog-
ramjaként meghívott vendéggel, 
rövid filmvetítéssel a több nem-
zetiségű Bulgáriával ismerked-
hetnek meg a jelenlévők. Szere-
tettel hívunk minden kedves ér-
deklődőt!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Világutazó

A Nagykun Tudásdepo-Expressz projekt (TIOP 1.2.3.-08/1-
2008-0080) bemutatására szerveztek találkozót 2010. szep-
tember 28-án délelőtt a Városi Csokonai Könyvtárban. A 
Nagykun Konzorcium településeiről érkezett könyvtáros és 
számítógépes szakembereket Nagy Mihályné könyvtárvezető, 
és Dobos László alpolgármester üdvözölte, majd Négyesiné 
Derecskei Edina projektmenedzser (Törökszentmiklós) és 
Szabó István rendszergazda (Karcag) tartott tájékoztatót.

Szeptember elején két-
hetes diákcsere programon 
vett részt a Karcagi Ifjúsá-
gi Ház. A program közpon-
ti témája a környezetvéde-
lem volt, és testvérvárosunk-
ban Székelykeresztúron került 
megrendezésre. 

Buzás Julianna, az intéz-
mény munkatársa elmond-
ta, hogy tíz karcagi fiatal vett 
részt a programon. A két hét 
folyamán különböző úgyne-
vezett work shop-okon dol-
goztak; talajeróziós vizsgála-
tokat végeztek, fákat tábláz-
tak ki, de emellett hangsúlyt 
fektettek a közösségépítésre is. 
Ennek keretében szakember 
segítségével, még egy jurtát is 
felépítettek. A program során 
megismerkedhettek a környék 

nevezetességeivel, ellátogat-
hattak a környékbeli falvak-
ba, valamint a Medve-tóhoz és 
Sóskútra is. 

A helybeliek is szeretettel 
fogadták a karcagi fiatalokat. 
A „Magyar est”alkalmával 
szépszámmal nézték meg 

a Kunrózsa Ifjúsági Nép-
tánccsoport műsorát, amely 
egyébként Mocsári Norbert 
vezetésével az ifiházban mű-
ködik. A fiatalok egy eredmé-
nyes program befejezésével, 
élménygazdagon térhettek ha-
za Karcagra.

Egy rádióműsorban hallot-
tam egy beszélgetést - talán 
két hete - arról, hogy az idei 
hűvös, esős, sokszor viharos 
széllel tarkított nyár a vándor-
madarak számára sem hozott 
sok jót. Az interjúban megkér-
dezett szakembert a gólyák és 
a fecskék állománya felől fag-
gatták, s mivel magam is e 
két, több szempontból is em-
berközeli madárfaj pártfogója 
vagyok, azonnal beszélgetést 
kezdeményeztem Kapocsi Ist-
vánnal, a Hortobágyi Nemze-
ti Park őrszolgálatának a veze-
tőjével. 

- Milyen volt a 2010-es ta-
vasz és nyár a gólyák és a fecs-
kék számára?

- A meteorológiai esemé-
nyeket valamennyien ismer-
jük, nem kell tehát bővebben 
fejtegetnem, hogy tavasz köze-
pén március-áprilisban érkező 
madarakat az évszakhoz ké-
pest hűvös, mondhatni hideg 
és igen csapadékos idő fogad-
ta. Ezért volt az, hogy a költést 
csak késve tudták megkezde-
ni. A fehér gólyák egyébként 
az idén kevesebben költöt-
tek itt Karcagon. A megszo-
kott jóval tíz feletti, sőt a nem 
ritkán 16-17 lakott fészek he-
lyett, most csak kilenc népe-
sült be. Ezekből is kettőben el-
pusztultak a fiókák.

- Miért?
- Az egyik esetben a kis fi-

ókákat idegen gólyapár ki-
lökte a fészekből. Ritkán szo-
kott előfordulni, de nem is-
meretlen az ilyen „esemény”. 
A másik fészekalj felnőtt fió-
kái már repülni tanultak. Na-
gyobb távot tettek meg, és a 
középfeszültségű vezeték osz-
lopaira próbáltak meg leszáll-
ni. „Kezdők” lévén ügyetlenek 
voltak, rövidzárlatot okoztak. 
A vesztüket áramütés okozta. 
Ugyanekkor az egyik öreg gó-

lya is szerencsétlenül járt. Eb-
ből az esetből okulva a Hu-
nyadi és a Csokonai utcán lé-
vő veszélyes vezetékek tartó-
oszlopának a szigetelését már 
az idén kezdeményezni fogjuk 
az E.On-nál. Ehhez a HNPI 
biztosít szigetelőpapucsokat, 
amiket a cég szakemberei he-
lyeznek el a megfelelő helye-
ken.

- Ha gólyából észrevehető-
en kevés volt az idén, akkor a 

fecskék esetében még nagyobb 
lehet a fogyás, mert alig lehe-
tett belőlük látni egyet-kettőt.

- Ugyanez volt a helyzet ná-
luk is. Késve és kisebb szám-
ban kezdték meg a költést, ám 
érdemes megjegyezni, hogy 
hál’ Istennek, olyan helye-
ken is megjelentek, ahol ko-
rábban nem voltak fecskefész-
kek. Az első költésből szárma-
zó fiatalok július elején már 
röpképesek szoktak lenni, a 
második fészekalj pedig au-
gusztusban szokott kirepülni. 
Most a megkésett költés miatt 
a második fészekaljból sok fi-
atal madár elpusztult. A sze-
rencsésebb füstifecske fiókák 
már augusztus végére kire-
pültek, de láttam olyat, hogy 
a szülőmadarak még szeptem-
ber végén is a fészekben lévő 
fiatalokat etették. Egyébként 

az őszi időjárás nem akadá-
lyozza meg a madarakat az el-
vonulásban. A megerősödött, 
repülőképes madarak minden 
gond nélkül eljutnak a telelő-
helyükre.

- Tehát az a hírverés, ami 
szerint az itt késlekedő mada-
rak az ember segítsége nélkül 
halálra vannak ítélve, az túl-
zás.

- Nagyon sokszor tapasz-
taltuk az átlagos években is, 

hogy a valamilyen okból ná-
lunk maradó idősebb vagy fi-
atal gólyák sokáig elidőznek 
Magyarországon. Több eset-
ben egészen addig itt vannak, 
amíg találnak maguknak táp-
lálékot. Előfordult, hogy nem 
a fehér gólya csoportokkal 
keltek útra, hanem csak ké-
sőbb, a darvakhoz csapód-
va vonultak el. Tehát amíg az 
ilyen lemaradó fehér gólyák 
önálló táplálkozásra képesek, 
jól mozognak, vagyis látha-
tóan nem betegek vagy sérül-
tek, addig nem kell őket félte-
ni. Ha viszont sérült, legyen-
gült madarat lát valaki, de 
tényleg csak ha sérült madár-
ról van szó, akkor értesítsék a 
természetvédelmi őrszolgálat 
tagjait. 

Elek György 

Gólyák és fecskék

Környezetvédelem és közösségfejlesztés
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Amikor legutóbb – még 
a télen – a közelebbi tervei-
ről kérdeztem, annyit mon-
dott, most egy kis szünet kö-
vetkezik, mert barátjával há-
rom hónapot az USA-ban töl-
tenek. Így is lett. A tengeren 
túlról az ismeretlen világ fel-
fedezésének tapasztalatival 
és álmai ruhájával, egy tűz-
piros estélyivel tért haza.

Itthon pedig rövidesen is-
mét szépségversenyek követ-
keztek: Gyömrőn a Gyömrő 
Szépe elismerés (első helye-
zés), Baján egy harmadik, 
Nyíregyházán (1-2 pont kü-
lönbséggel) második helyezés, 
majd a Hajdúság Szépe verse-
nyen újabb királynői korona 
volt Renáta elismerése, a Miss 
Bikini Hungary-n pedig a 
„Top 5”-be került. Augusztus 
közepén „a nyár fővárosában”, 
Siófokon rendezték meg (elő-
ször) a Mr. & Ms. Summer 
2010 szépségversenyt. A szép-
ség- és divatszakma jeles kép-
viselőiből álló zsűri döntése 
szerint Györgyi Renáta és He-
gedűs Olivér lettek a 2010-es 
nyár hölgye és ura hazánkban.

- Nagyon örülök és nagyon 
büszke vagyok – nyilatkozta la-
punknak Ms. Summer, aki az 
első helyezéssel, vagyis a fődíj-
jal többek között televíziós mű-
sorvezetési lehetőséget is nyert, 
és már szerepelt is a TV2 Mok-
ka című műsorában Vujity 

Tvrtkoval és Demcsák Zsuzsá-
val, s remélhetőleg további tévés 
feladatok is várnak rá. Emellett 
egy reklámfilmben egy fővárosi 
esztétikai központ reklámarca 
lesz. Egyébként pedig tavasszal 

szeretne még egy versenyen in-
dulni, „aztán majd meglátjuk” 
- mondja a későbbi elképzelé-
sekről, amikhez sok sikert kívá-
nunk.

Elek György  

2010. szeptember 11-én 
(szombaton) Esztergomba in-
dult a Szent Pál Marista Álta-
lános Iskola egy maroknyi kis 
csapata (29 tanuló, 4 pedagó-
gus és a 3 iskolatestvér), ahol 
részt vettünk a H.I.T. (Hálóza-
ti Ifjúsági Tarka-barka) feszti-
válon.

Reggel fél hatkor indultunk 
útnak és tíz óra körül érkez-
tünk meg a Mindszenti Álta-
lános Iskolába.

Egy misével kezdődött a 
program, majd folytatódott 
a gyerekek fellépéseivel, ahol 
előadtuk zenés, akrobatikus 
produkcióinkat.

Ebéd után városnéző körút-
ra mentünk kisvasúttal, mely-
nek keretében Szlovákiába is 
eljutottunk.

Délután ügyességi feladato-
kon vettünk részt, ahol aján-
dékokat lehetett nyerni. Na-
gyon jó hangulat volt. A nap 
fénypontjaként LL. Junior 

koncertjén vettek részt a tanu-
lók.

Este tíz órára értünk haza, 
kellemesen elfáradva és tele 
élményekkel.

Köszönjük ezt a napot!

Szappanos Norbert 8.a

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola 35 tanulója 3 peda-
gógussal és 3 iskolatestvérrel 
júniusban, Egerben táborozott.

Az évzáró utáni napon in-
dult útnak vonattal iskolánk 
kis csapata. Megérkezésünkkor 
borongós idő fogadott, ennek 
ellenére már izgatottan vár-
tuk, hogy elfoglalhassuk szál-
lásunkat az Egri Servita Kolos-

torban. Csomagjainkat Galsi 
János plébános úr szállította 
a helyszínre, a Sportszolgálta-
tó Központ ágyneműhuzatokat 
biztosított a kényelmes táboro-
záshoz. Támogató segítségüket 
ezúton is köszönjük.

A táborozás idején vidám, 
színes programokkal próbál-
tuk a gyermekek napjait érde-
kessé, változatossá tenni. 

Az idő gyorsan röpült: 
megismertük Eger főbb ne-
vezetességeit, kirándultunk 

a Szalajka-völgybe, majd a 
Felsőtárkányi tanösvényt aka-
dályversennyel ismertük meg. 
Az egri Érsek-kertben tett lá-
togatásunk alkalmával várvé-
dő számháborúval döntöttük 
el, melyik szoba csapata a leg-
ügyesebb. Esténként vidám ve-
télkedőkön vehettek részt az 
érdeklődő gyerekek. A napok 
végét közös énekléssel, gitá-

rozással zártuk. A búcsúestre 
a csoportok produkcióval ké-
szültek.

Minden gyerek sok ajándék-
kal és élményekben gazdagon 
térhetett haza. Mindez nem jö-
hetett volna létre az Egri Fő-
egyházmegye és a Karcag Vá-
ros Önkormányzat anyagi tá-
mogatása nélkül, amit a tábo-
rozó gyerekek nevében szívből 
köszönünk.

Táborozó pedagógusok

Miss Summer 2010

Györgyi Renáta

Táborozott a Csipet-Csapat…

Esztergomi kirándulás

Tanítványainkkal egy csapatban

A közzétett meghívóban Szokolay Sándor magyar ze-
neszerző gondolatát olvashatták: „A zene az örökkévaló-
ság gyönyörűséges előlege”. Ezt a szép gondolatot ki is fejti 
egy vele készített interjúban. Idézem: „Mert képességeinket 
nem azért kaptuk, hogy kérkedjünk velük, hogy önma-
gunk hasznára fordítsuk. A tehetség ránk bízott köteles-
ség. A gondviselés minden talentumot erkölcsi erejű kül-
detésvállalásra késztet.”

E gondolatok jegyében rendezzük meg – mintegy hagyo-
mányt teremtve – a református általános iskola és az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen 
zenei világnapi koncertünket. Október 1-e a Zene Világnap-
ja. Erre a napra 35 éve emlékezünk, Jehudi Menuhin a Nem-
zetközi Zenei tanács akkori elnökének javaslatára. 

A muzikalitás a legkorábban megjelenő tehetségfajta. A 
zenei tehetség legelső jele a gyerekeknél a zene iránti nagy 
érdeklődés, az érzékenység a hangokra. A zenei nevelés 
meghatározó jelentőségű iskolánkban. 

A hangversenyen olyan tanulók szerepeltek, akikre a ze-
neértés, zenélni tudás talentuma bízatott. Tanáraik segítsé-
gével, szüleik támogatásával komoly munkát végeznek nap 
mint nap, hogy a rájuk bízott kincset ne pazarolják, hanem 
jól sáfárkodjanak vele. Református általános iskolánkban 
több lehetőség adódik arra, hogy zeneértő diákjaink má-
soknak is örömet szerezzenek. Így válik valósággá Szokolay 
gondolata.

Köszönjük a zenepedagógusok felkészítő munkáját, zon-
gorán való kíséretet, előadó diákjainknak pedig a zenei él-
ményt.

Ferenczi Péterné
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Almagombóc
Hozzávalók: 1 kg alma, 8 

dkg margarin, 2 tojás, 20dkg 
búzadara, 2 dl tej, 5 dkg cu-
kor, csipet só, zsemlemorzsa, 
fahéj, porcukor

Elkészítése: 1 kg almát meg-
hámozzuk, magházát kivágva 
apróra vágjuk. Összekeverjük 
a 8 dkg vajjal, 20 dkg darával, 
2 dl tejjel, 5 dkg cukorral, a 2 
tojással, csipet sóval, és annyi 
zsemlemorzsával, hogy gom-
bócokat formálhassunk be-
lőle. 30 percig állni hagyjuk, 
hogy a dara megduzzadjon. A 
gombócokat forró vízbe tesz-
szük, és felszínre bukkanásuk 
után még 5 percig főzzük. Egy 
tálat vékonyan megolajozunk, 
morzsával meghintjük, hogy 
a gombócok ne ragadjanak le. 
Fahéjas porcukorral meghint-
jük. Víz helyett forró tejben is 
kifőzhetjük, utána a tejből va-
nília pudinggal vanília sodót 
készíthetünk, és tálba téve a 
gombócokat sodóval meglo-
csoljuk.

Hagyományos 
recept
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2. számú választókerület
Dr. KASUBA JÁNOS

agrármérnök

1. számú választókerület
KURUCZ LAJOS

közgazdász

8. számú választókerület
NAGY ANDRÁS
postatisztviselő

megyei önkormányzati 
jelölt

7. számú választókerület
RIMASZOMBATI ZSOLT

MÁV alkalmazott
6. számú választókerület

Dr. MOLNÁR SÁNDOR
nőgyógyász

5. számú választókerület
KISS LAJOS
nyugdíjas

3. számú választókerület
SZABÓ SÁNDOR

agrármérnök

3. számú választókerület
NAGY ISTVÁN ANDRÁS

faipari óraadó

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2010. OKTÓBER 3.

MSZP KARCAGI SZERVEZETE
JELÖLTJEINK

MSZP
SZAVAZZON A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

JELÖLTJEIRE Fizetett politikai hirdetés

Az elmúlt hétvégén Jász-
apátiban – a felújított 8 pályás 
25 m-es uszodában – rendez-
ték meg a meghívásos úszó-
versenyt, amelyen öt város – 
Tiszaföldvár, Jászapáti, Jász-
berény, Salgótarján és Karcag 
– fiatal úszói vettek részt. A 

benevezett közel 70 úszó kö-
zött a karcagiak kiemelkedően 
szesrepeltek.

Eredmények: Fiú 50 m-es 
pillangó: I. Márkus Attila, 50 
m-es gyors: II. Márkus Atti-

la, 50 m-es mellúszás: II. Már-
kus Attila, 50 m-es hátúszás: 
III. Márkus Attila. Leány 50 
m-es mellúszás: III. Márkus 
Adrienne, 50 m-es pillangó: 
II. Márkus Adrienne.

Felkészítő tanár: Keserű 
Sándor.

Legközelebb december ele-
jén Szolnokon, a megyei őszi 
bajnokság IV. fordulóján lép-
nek rajtkőre a karcagi úszók.

B. I.

Meghívásos úszóverseny

Kunszentmártoni TE 
- Karcagi SE KBK 62:78 
(12:15, 13:17, 20:23, 17:23)

Karcagi SE,legjobb dobói: 
Erdei József 17/3, Kovács Ist-
ván 16/3, Simon László 11/9.

A megyei férfi csapatok 
is megkezdték felkészülésü-
ket a Kunszentmártonban 
megrendezett III. Kőrös Ku-
pa kosárlabda tornán. A he-
lyi egyesületen kívül, az 
Albertirsa csapata ellen száll-
tak harcba a kupáért kosara-
saink. Az első mérkőzésen a 
Kunszentmárton ellen a csa-
patok egészen a második ne-
gyed végéig fej-fej mellett ha-
ladtak, amikor Kovács Zsom-
bor a dudaszó pillanatában 
dobott félpályás hárompon-
tosával alakult ki az első ko-
molyabb különbség (25:32). A 
második félidőben sem válto-
zott a játék képe. A kunszen-
tiek próbálták lassítani a játé-
kot, és tartani a lépést a szo-
kottnál többet hibázó karcagi-
akkal. Ez olyannyira sikerült 
nekik, hogy a mérkőzés utolsó 
három perce előtt mindössze 
négy pont volt az előny (57:61). 
Ekkor azonban Fodor Csaba 
tanítványai megrázták magu-
kat, és Erdei, valamint Simon 
vezérletével két perc alatt egy 
15:0-ás etapot produkáltak, 
amivel el is döntötték a mér-
kőzést.

Karcagi SE KBK - 
Albertirsa SE 88:56 (16:13, 
14:17, 30:9, 28:17)

Karcagi SE legjobb dobói: 
Mile Gábor 12/6, Kovács Ist-

ván 11/3, Erdei József 10/3, 
Laboncz Lajos 10. 

A második meccsen csapa-
tunk ellenfele a megyei baj-
nokság újonca, az Albertirsa 
volt. Az első félidőben itt sem 
dőlt el semmi, a csapatok fel-
váltva érték el góljaikat. Az el-
ső negyedet a Karcag, a má-
sodikat az Albertirsa nyerte 
3-3 ponttal, így a félidő végén 
30:30-at mutatott az ered-
ményjelző. A fordulást köve-
tően azonban állva hagyták a 
fáradni látszó albertirsaiakat 
kosarasaink. Kihasználták 
„hosszabb cserepadjukat”, já-
tékuk gyorsabbá, pontosab-
bá vált, védekezésük összeállt, 
és az egyik legerősebb fegyve-
rükkel, a gyors indításokkal 
egyre-másra érték el könnyű 
góljaikat. A harmadik negyed 
végére kialakult 21 pontos kü-
lönbség a folytatásban tovább 
nőtt, ami a hátralévő mérkő-
zéstől függetlenül azt jelen-
tette, hogy a III. Körös Kupa 
2010-ben a Karcagi SE KBK 
vitrinjébe került.

Kunszentmártoni TE - 
Albertirsa SE 72:66 (24:19, 
13:25, 18:8, 17:14)

Végeredmény:
1. Karcagi SE KBK
2. Kunszentmártoni TE
3. Albertirsa SE
A Megyei Bajnokság küz-

delmei októberben kezdőd-
nek meg. Reméljük, a szépen 
felújított Sportcsarnokunkban 
nagyszerű karcagi győzelmek-
nek szurkolhatnak a kosárlab-
dasport kedvelői. Hajrá Kar-
cag!

KŐRÖS KUPA Kosárlabda Torna

Köszönet

A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete 
és a Magyar Hospice Alapítvány 2010. szeptember 18-i Ju-
bileumi találkozó minden kedves támogatójának és mind-
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényün-
ket, vagy munkájukkal segítettek, köszönetünket fejez-
zük ki. Támogatóink: Agócs Zoltán, Ács Mária, Betánia 
Gyógyszertár és Egészségház, Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ, dr. Csontos Imréné, dr. Farkas Béla, dr. Juhász 
Zsuzsanna, dr. Varga Gyöngyi, dr. Varga László, Dobrai 
Sándorné, Erdei Zoltán, Erős Andrásné, euró Kft., Fü-
löp Gáborné, Horváth és Tsa. Mérnöki Iroda, Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Karcagi Nyom-
da Kft., Karcagi Szuperinfó, Karcag Városi Televízió, Kátai 
Gábor Kórház, Kerekcipó Kft., Kontera Hallókészülék Szak-
üzlet, Kovács Zoltánné, Krucz István, Laboncz Kft., Makai 
Csaba, Mediátor Televízió, Sárgaház Vendéglő, Szentesi 
Lajosné, Tankóné Kovács Ágnes, Tiszafüredi Thermál Kft., 
Vad István, Városgondnokság kertészetének dolgozói.

Külön köszönetünket fejezzük ki az Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény tanárainak és növendékei-
nek az ünnepi jótékonysági hangversenyért.

Szervezők

Seniorok 
figyelem!

Jó idő esetén szombat 
délutánra ismét 

kerékpáros kirándulást 
szervezünk, de 

ezúttal csatlakzunk az 
Ifjúsági Ház kiránduó 

csoportjához.
A cél: Magyarka, 

útközben Bene Sándor 
juhnyáját tekintjük meg. 

Ha nem esik az eső, 
akkor 14 órakor 

találkozunk az Ifjúsági 
Ház (volt HEMO) előtt.

Minden érdeklődőt 
várnak 

a szervezők.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csa-
ládi házrész (utcafronti) hozzátarto-
zó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: meg-
egyezés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátvállalással 
is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-
053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Főtér és kórház közeli, teljes közmű-
vel ellátott építési telek eladó. Tel.: 
+36/30-262-2872.
Garázs eladó v. kiadó. Kg., Széchenyi 
sgt. 26. Tel.: +36/30-546-4990.
Kórház úti garázs kiadó, vagy eladó. 
Tel.: +36/30-644-7542.
Karcagon 2,5 szobás kertes családi ház 
melléképülettel, garázzsal, kétfajta fű-
tési lehetőséggel + 3 db cserépkály-
hával eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: +36/30-
483-6705.
Tanya eladó. Bármilyen tevékenységre 
alkalmas, kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtés + cserépkályha, 
nagy garázs + melléképületek, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: +36/30-263-
1504 v. 59/312-675.
Karcagon kisebb típusú, teljes közmű-
ves kertes ház eladó, vagy I. emeletig 
egyszobás komfortlakásra cserélném. 
Tel.: +36/70-273-7268.
Garáz s  e ladó vagy k iadó Kg. , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-
546-4990.
Eladó Bucsán, Lehel u. 12. sz. alatt 3 
szobás tégla kockaház hatalmas, kitű-
nő melléképülettel. Tel.: +36/30-822-
0899.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgősen 
eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).
2 szobás, földszinti, parkettás, új 
konvektoros, üres lakás eladó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-301-
5886.
A Tégláskertben 25 sor szántó bérbe 
kiadó. Megegyezünk. Tel.: +36/20-411-
9686.

Jó környéken, jó környezetben, köz-
pont közeli, régi típusú, jól karban-
tartott 90 m²-es alapterületű, 2 szo-
ba összkomfortos, rendezett portá-
jú, kertes családi ház melléképületek-
kel, garázzsal, fúrott kúttal eladó vagy 
II. emeletig tömb társasházi lakásra 
cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 
+36/70-326-7291.

Albérlet
Városközponti, II. emeleti, kétszobás 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Főtéri, két szoba összkomfortos, igé-
nyesen felújított lakás hosszútávra ki-
adó. Tel.: +36/20-327-5719.

Állat
8 db nyolchetes, ivartalanított kisma-
lac eladó. Tel.: 59/313-670.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Jobb fel-
fogóképesség, könnyebb tanulás. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pelen-
kázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; 80 l-es villanybojler; 
20 kg-os kos bárány olcsón eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Bontott ajtók és különböző méretű ab-
lakok eladók. Tel.: +36/30-619-9775.
A 4. sz. főút és Bucsa között legelőt és 
szántóföldet bérelnék, időjárástól füg-
getlenül, korrekt fizetéssel hosszútáv-
ra. Tel.: +36/30-432-8600.
Új seprű jól seper. Már kapható az idei 
termésből készült erős kötésű cirok és 
vesszőseprű a karcagi piacon vagy a 
Takács P. u. 9/a sz. alatt Jani bácsinál.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.100 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.300 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
FÉG-18 gázkazán, Szamara új alkatré-
szek + gumi, 2 db Punto lengéscsilla-
pító, új tükör, férfi ruhák, régi biblia, 
énekeskönyv, fényképező eladó. Tel.: 
+36/30-995-6929.
Eladó 1 db gázpalack + gázszivattyú, 
olajsütő (egyszer használt), lábon álló 
buktathatós aranyszínű keretes tükör, 
rudas függönytartók (világos színű), 
cipősszekrény. Tel.: +36/30-929-2866.
Vékony lányra báli vagy koszorúslány 
ruhát keresek. Tel.: +36/30-455-5103
Eladó 2 db bontott bejárati ajtólap tok 
nélkül. Méretei: 130x210 cm, 2 szárnyú 
(az egyik lambériás, a másik halasi), 6 
db sintalp fa, LG GT 500 érintőképer-
nyős mobiltelefon (alig használt). Tel.: 
+36/30-968-8090.
Eladó 4 m-es támasztólétra, hornyolt 
cserép, forgótárcsás mosógép motor 
kapcsolóval, zsinórral; seprűkötőgép 
(10.000 Ft). Tel.: 59/401-087.

HOPPÁ! Ismét érkezett fehér munka-
ruházat a turkálóba! Az őszi-téli áru fo-
lyamatosan kapható. Ugyanitt dobfel-
szerelés eladó. Érd.: Kg., Kossuth L. út 
22. Tel.: +36/30-447-3918.
Takarmányborsó eladó. Zsákonként is! 
10.000 Ft/q. Tel.: +36/30-442-9226.
Csillár, ágymelegítő, hősugárzó, cipő, 
faliszőnyegek, bőr és irha kabát, öltö-
nyök eladók. Tel.: 59/313-526.
Koloniál szekrénysor + ágy, asztal; fo-
telok, irodai bútorok, porszívók, csillá-
rok, számítógép, mobiltelefon, ablak-
klíma, fürdőszobai felszerelés, üvege-
zett ablakszárnyak eladók. Hízót, házi 
szárnyast, segédmotor-kerékpárt be-
számítok. Tel.: +36/20-318-0875.
Kalmár rostát; 4 lábú sámlit; fenyőfa 
hokedlit; cserép butellát; 50 l-es üveg 
ballont; kisteknőt; pléh teknőt; mázas 
régi cseréptárgyakat keresek megvé-
telre. Tel.: +36/30-963-5073.
150 l-es hűtőszekrény, centrifuga, mo-
sógép, 28-as és 26-os női kerékpár el-
adó. Tel.: 59/314-892.
Perzsa szőnyeg, mosogató, mosdó, 
nyúlketrec, medence olcsón eladó. 
Tel.: +36/30-471-2133.
Elektromos motor, 16-os gyermek ke-
rékpár, szőlőprés, a bank háta mögött 
garázs, Simson Svalbe eladó, vagy vá-
góbirkára cserélhető. Tel.: 59/313-697.
Eladó 200 l-es vas és műanyag hordó; 
gázpalack; új Hajdu centrifuga; Lehel 
hűtőszekrény; cserépkályha ajtók; új és 
használt ajtók, ablakok; új samottégla; 
új B30-as tégla; új 13 és 14’-os gépko-
csi köpeny; 2100-1200-as utánfutó. Tel.: 
59/312-679.
200x250-es két szárnyú, acél keretes 
lambériázott garázsajtó, valamint TS 
MZ 125 cm³-es motorkerékpár kevés 
kilométerrel, szalon állapotban eladó. 
Vágóbirka, hízott sertés csere érdekel. 
Tel.: +36/70-326-7291.
Olcsón eladó gyermekheverő, íróasz-
tal, fotelágy, gyermekasztal, dohány-
zóasztal, kombinált szekrény, 4 szemé-
lyes rekamié. Tel.: +36/30-670-0821.
Elvesztettem Vodafonos telefonomat. 
Kérem a becsületes megtalálót, juta-
lom ellenében szolgáltassa vissza. Tel.: 
59/313-670.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: +36/70-
300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelé-
se falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-
3373.
Ásást, gallyazást, más őszi kerti mun-
kát vállalok. Tel.: +36/20-425-6168.
Ház körüli munkát, ásást, fa behordást, 
összevágást stb. vállalok. Tel.: +36/70-
350-5308.
S í r k e r t e k  g o n d o z á s á t ,  k e r t e k 
takatítását, illetve otthoni kert gondo-
zását vállaljuk. Megegyezés szerint ol-
csón! Tel.: +36/30-471-2133.
21 éves fiú unokának pár óra ház kö-
rüli munkát keresek. Kocsi van. Tel.: 
59/312-562.
Stilfűrésszel favágást, gallyazást olcsón 
vállalok. Tel.: +36/30-321-8588.

Apróhirdetés
Szolnokra utazó csapa-

tunk elsöprő győzelmet ara-
tott a helyi KEVITERV csapa-
ta ellen a sakk NB. II. máso-
dik fordulójában, ugyanis 10:2 
arányban hengereltük le a kö-
zepes erősségű szolnoki csa-
patot. Igaz, nekünk a legerő-
sebb összeállításban sikerült 
lejátszani a mérkőzést, míg a 
vendéglátók kissé tartalékosan 
ültek asztalhoz. A játék kezde-
te után nem sokkal, már érez-
hető volt a nagyarányú győze-
lem, mert játékosaink legtöbb 
táblán jól jöttek ki a megnyi-
tásból. Ráadásul, szokásunk-
tól eltérően az előnyös parti-
kat is sikerült megnyerni.

A győzelmi sort Levay 
Sorin a második táblás román 
vendégjátékosunk aratta, szép 
játékkal, alig 2 óra alatt be-
mattolta ellenfelét. Egy békés 
döntetlen után, melyet Papp 
József ért el, megindult a győ-
zelmek sorozata. Nekem sike-
rült másodiknak nyerni. El-
lenfelem egy darabig jól ját-
szott, majd hirtelen vesztőt 
húzott. Egyed Zsolt a szoká-
sos stílusában esélyt sem adott 
ellenfelének. Puha Péter javu-
ló formában biztosan érte el 
a győzelmet. Dr. Kozák Ottó 
immár a második győzelmét 
könyvelhette el, kikényszerít-
ve, hogy az ellenfele hibázzon. 
Egyed Viktória szintén két 
pontos lett. Súlyos megnyitá-
si hibáját partnerének szépen 
kihasználta. Egy kis megtor-
panás után, ismét győzelem. 

Mohácsi Imre kombinatív já-
tékkal a második győzelmét 
érte el. A. G. Catal elsőtáblán 
szép megnyitási újítással 
nagy előnyre tett szert és per-
sze nyert is. Kónya Lászlónak 
nagy esélye volt a győzelemre, 
de az ellenfele szívós védeke-
zéssel döntetlenre mentett.

A legtovább tartó partit 
Egyed Gábor játszotta. Elő-
nyösen állt, de a fenyegetése-
ket a partnere derekasan véd-
te. Ekkor látva, hogy a par-
ti nem nyerhető, a csapatka-
pitányunk döntetlent ajánlott 
neki. Ettől azonban a szolno-
ki játékos vérszemet kapott, 
nyerni akart és nem fogadta 
el a remit. Azonban „bravú-
ros” megoldással sikerült neki 
vesztésre rontani a partit így 
Gábor megnyerte a játékot, 
aki így szintén két pontos.

A csapat kitett magáért. 
Mindenki teljes erővel és meg-
felelő önbizalommal játszott, 
aminek meg is lett az eredmé-
nye. Csapatunk a megszerzett 
16 pontjával a nagyon előkelő 
második helyen áll a tabellán. 
Bár még nehéz feladatok vár-
nak, elképzelhető, hogy eset-
leg a dobogón is végezhetünk.

Két hét múlva a KHTK 
Csongrád csapata utazik hoz-
zánk. Ha a mostani legerő-
sebb összeállításban játsz-
hatunk, szintén győzelem-
ben bízhatunk, akár nagyobb 
arányban is.

Fodor István

Elsöprő győzelem a Sakk NB. II-ben

Szeptember elején Gyön-
gyösön került megrendezés-
re a Szőke Miklós nemzet-
közi meghívásos szabadfo-
gású birkózó emlékverseny. 
A magyar fiatalok mellett 
szlovák, szerb és román bir-
kózók is szőnyegre léptek. 
Amint azt ifj. Kurucz Ist-
vántól, a KSE birkózó szak-
osztály edzőjétől megtud-
tuk, Karcagot öt fiatal bir-
kózó képviselte. Eredmé-
nyek: Diák I. kcs. II. Veres 
Dániel, diák I. kcs. II. Nagy 
András, ifjúsági kcs. III. 
Varga Imre.

Az elmúlt hétvégén az Ül-
lői úti FTC birkózó sport-
csarnokban került meg-
rendezésre a Diák Kötött-
fogású Rangsorverseny. Ez 
a verseny egyúttal kvalifi-
kációs verseny is volt, mert 
jó szereplés esetén biztosí-
tott a részvétel a november 
27-én Karcagon megrende-
zendő Magyar Bajnokságon. 
A 29 kg-os súlycsoportban 

Horváth Dávid V. helyezett 
lett, rajta kívül jól szerepelt 
még Nagy András, Székely 
Ádám, Papp Krisztián is, és 
így komoly esélyük van arra, 
hogy a Magyar Bajnokságon 
részt vegyenek.

Szeptember 26-án a veszp-
rémi sportcsarnokban U 23-
as korosztályú szabadfogású 
Magyar Bajnokságot rendez-
tek. Ezen a bajnokságon Kiss 
Attila szenzációs birkózással 
II. helyezést ért el. 

A birkózó szakosztály to-
vábbra is várja fiatal fiúk és 
lányok jelentkezését, ahol sa-
ját birkózó termében – Pap 
Béla utca 4. sz. - állandó jel-
leggel lerakott birkózó sző-
nyegekkel, kondicionáló fel-
szerelésekkel állnak az ér-
deklődők részére. Már öt 
éves kortól is lehet jelentkez-
ni. Foglalkozások: hétfő és 
szerda 16:30 – 18:30-ig, pén-
teken 16 – 18 óráig.

B. I. 

Szőke Miklós nemzetközi 
meghívásos szabadfogású birkózó 

emlékverseny
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2010. október 1-4. péntek - 
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Könyvtári fejlesztések 1. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Major János
 Téma: Biljana Gálára készülve
 Karcagi hírek
 Nehézségek a város erdeiben
 Mezőgazdasági helyzetjelen-

tés
 Az év alpolgármestere lett 

Dobos László 
 Interjú Nagy Mihálynéval
 Morvai Krisztina Karcagon
 Háttér – különkiadás
 Téma: Kunbaba avatás az Ipa-

ri parkban
20.10 Könyvtári fejlesztések 1. rész

2010. október 5-6. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánló

18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Megyei Tükör
19.40 Karcag Sport
 Karcag - Csépa labdarúgó 

mérkőzés 
 (Megyei I. osztályú mérkőzés)
21.10  Zenés Fürdő Show
 Közkívánatra: Drágán Lajos, 

Szabó Eszter

2010. október 7. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészségklub
18.30  Megyei Tükör
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Választási eredmények
 Kezdődik a fürdő rekonstruk-

ció
 Lovas Napokra készülve
 Háttér
20.10  Testületi ülés
 közvetítés felvételről

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.
uw.hu/onlinetv www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Kisújszállás – Karcag 1:3 
(1:2)

Kisújszállás, 250 néző. Jv.: 
Bodac T. (Herczeg R. Felföldy 
K.)

Karcag: Móga, Szívós G. 
(Rajcsányi), Orosz, Lévai, 
Henk, Balogh R., Szívós Gy., 
Ebekeme, Bodor, Nagy D. (Fo-
dor B.), Erdei (Jámbor)

Edző: Orosz István
A hetedik percben Nagy D. 

18 m-es lövése a jobb felső sa-
rokba vágódott (0:1). A tizen-
hatodik percben Bodort fel-
rúgták a 16-oson belül – 11-es. 
A büntetőt a sértett a jobb al-
só sarokba lőtte (0:2). A negy-
venharmadik percben Orosz 
elsodorta a hazaiak csatárát – 
11-es. A büntetőt Majer a jobb 
sarokba lőtte (1:2). Az ötven-
ötödik percben Erdei átadását 
Szívós Gy. kapásból a jobb fel-
ső sarokba lőtte (1:3). 

Jók: Majer, Balla R. ill. Szí-
vós Gy., Nagy D., Henk

Kádár József: Gyengén ját-
szottunk, sajnos voltak ná-
lunk is gyengébbek. 

Orosz István: Nehéz mér-
kőzésen, egy jól eltalált lö-

véssel megszereztük a három 
pontot.

Ifjúsági mérkőzés 
Kisújszállás – Karcag: 2:3 (1:2)
Góllövők: Bukovszki, Kovács 
Cs., Lázók S.
U 15-ös korosztály:
Tisza Volán – Karcag SE 2:0
Sándorfalva – Karcag SE 4:3
Góllövők: Horváth G., 
Herczeg G., Székely D.
Karcag SE – Orosháza MTK 
5:0
Góllövők: Székely D. (3), 
Berczi G., Horváth G.
U 13-as korosztály:
Tisza Volán – Karcag SE 5:0
Sándorfalva – Karcag SE 1:3
Góllövők: Szabó E. (2), Tóth F.
Karcag SE – Orosháza MTK 
1:2

Góllövő: Nábrándi K.
A bajnoki táblázaton az U 

13-as korosztály hetedik, az U 
15-ös korosztály a tizenkette-
dik helyen áll.

Október 2-án a karcagi U 
13-as korosztály játékosai Tel-
kiben, a MLSZ szervezésében 
rangos labdarúgó tornán vesz-
nek részt.

B. I.

Moziműsor
Október 2. szombat
 A tetovált lány
 Svéd misztikus thriller
Október 5. kedd
 Kutyák és 

macskák – A rusnya 
macska bosszúja

 Amerikai vígjáték
Október 8. péntek
 Toy story 3
 Amerikai animációs film

12

12

18

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. szeptember 25.
Kovács Betta és Ábrahám 
Gábor

Születés
Darai Erzsébet – Tamasi 
Csaba
Kg., Damjanich utca 47/d. 
 Tamara
Szappanos Éva – Fábián At-
tila
Kg., Reggel utca  Péter
Botos Julianna – Kelemen 
Elemér
Kg., Északi utca 37.  Elvira
Szentesi Edit – Kiszelák Jó-
zsef
Kg., Petőfi utca 1/b.  Lenke
Fekete Krisztina – Bakó Ist-
ván
Kg., Északi utca 22.  István

Halálozás
Papp Elekné (Kovács Eszter)
Karcag (1920.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 1. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Október 2. szombat
 Berek – Kiss A. úti

Október 3. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Október 4. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Október 5. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Október 6. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Október 7. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Október 8. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készenlét 
ideje alatt a 06/30-230-4001 te-
lefonszámon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

ÚSZNI VÁGYÓK 

FIGYELEM!

Szeretettel várjuk az úszás iránt 
érdeklõdõket szülõi megbeszélésre
Idõpont: 2010. október 19. 17.00 óra

Helyszín: Györffy István Ált. Isk. ebédlõ

KEZDÕ ÉS HALADÓ ÚSZÓKAT IS 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Szeptember 20-án a Karcagi 
Városi Bíróság 70 napi elzárás 
büntetést szabott ki prostitúciós 
tevékenységet folytató három fi-
atal nővel szemben.

Szeptember 21-én 12:50 óra-
kor a rendőrök elfogták és elő-
állították azt a helyi férfit, aki 
ellen a Szolnok Városi Bíróság 
garázdaság bűntett miatt elfo-
gató parancsot bocsátott ki, va-
lamint a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság Bv. Csoportja 
34 nap fogház szabadságvesz-
tésének foganatba vétele végett 
elővezetését rendelte el. A fér-
fit a Szolnok BV Intézetbe szál-
lították.

24-ére virradóra a helyi gim-
názium gazdasági irodájának 
ajtaját feszítette be ismeretlen 
személy, ahol a trezort is felfe-
szítette és abból 65.080 Ft kész-
pénzt tulajdonított el. A rongá-
lással 60.000 Ft kárt okozott.

24-én délelőtt a rendőr körö-
zött férfit fogott el, akit a Szol-
noki BV Intézetbe szállítottak.

26-án hajnalban egy helyi fi-
atalkorú lányt a Kossuth téren 4 
roma lány és 2 roma fiú megtá-
madott, majd körbevették és fel-
szólították, hogy adja át értéke-
it. Kérésüknek nyomatékot adva 
közülük többen is megütötték, 
meg is rugdosták, majd elvették 
a ruházatából a mobiltelefont. A 
sértettnek ekkor sikerült egér-
utat nyernie, azonban támadói 
utána iramodtak, és ismét kör-
beállták, bántalmazták, majd 
esernyőjét is elvették, továbbá 
újra felszólították, hogy smink-
készletét és fülbevalóját adja át 
nekik, amit a sértett meg is tett.

A megtámadott lány 8 napon 
belül gyógyuló hámhorzsolásos 
sérüléseket szenvedett.

A rendőrök lakásukról 4 fia-
tal- és egy felnőtt korú személyt 
állítottak elő, s az elvett értéke-
ket is lefoglalták.

Két elkövető a családból ki-
emelésre és ideiglenes hatá-
lyú elhelyezésre került a Szol-
nok GYIVI-ben, három elköve-
tőt pedig őrizetbe vettek, majd 
a Törökszentmiklósi Rendőrka-
pitányság Fogdáján helyeztek el. 

Thomas városi kispályás bajnokság
A Thomas városi kispályás bajnokság I. fordulóját szeptember 26-án a 

Sportcsarnok műfüves pályáján rendezték meg.
Eredmények: DKV – Rózsa 3:1, Thomas – Blades 3:1, Brigád – Ho-Ri-Ko 

1:2, Multi Tec – Familia 2:1, Devils – Roki Sped 5:7, Ökodiesel – Szuperinfó 
8:2, Agrosprint – BSK 2:1, Karefa – Flottok 8:1.


