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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 3. oldalon

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emléknap-
ja eseményei másfél évtize-
des szokás szerint – az or-
szágzászló felvonásával indul-
tak, majd ünnepi Istentisztelet 
kezdődött Koncz Tibor vezető 
lelkipásztor szolgálatával. 

A városi megemlékezésre a 
Városháza nagytermében ke-
rült sor. Az ünneplő közönsé-
get Dobos László polgármes-

ter, Kovács Szilvia és Gyurcsek 
János alpolgármesterek mellett 
dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter, a kormány-
hivatal képviseletében dr. Kol-
lár István, valamint Kovács 
Sándor a JNSZ Megyei Köz-
gyűlés elnöke, az ünnepség 
szónokai köszöntötték. 

„Október 23-a megünnep-
lése nem arra hivatott, hogy 
a gyászos emlékeket idézzük 

fel – kezdte a történelmi ese-
mény méltatását Kovács Sán-
dor –, hanem elsősorban arra, 
hogy emlékezzünk: az ország 
képes volt a kommunista ter-
ror szörnyű évei után felsza-
badultan hinni, reménykedni, 
cselekedni... A magyar ’56 fi-
gyelemre méltó módon követ-
te az 1848-as hagyományokat 
a 12 pontos követelések meg-
fogalmazásában, a Nemze-
ti Bizottságok felállításában, 
a Nemzetőrség létrehozásá-
ban és természetesen a nem-
zeti forradalmi jelképrendszer  
(pl. a Kossuth címer) helyreál-
lításában, a kokárda viselésé-
ben – és így tovább... A társa-
dalom-építő új stratégia több 
intézménye is létrejött, a ma-
gyar forradalom napjaiban: 
így a Forradalmi Bizottságok 
és a Munkástanácsok. 

Nemzeti ünnepünkön 

Folytatás a 2. oldalon

Az augusztus óta tartó szá-
razság lehet az egyik oka, 
hogy a Tűzkakas, a helyi tűz-
oltóság hírmondós  rova-
ta egyre többször – a két he-
te szinte teljes terjedelmében 
– avar-, tarló-, nádas- és sze-
méttelep- tüzekkel van te-
le. Általában elhagyott, félre-
eső helyen keletkeznek ezek 
– mondja Lévai Kálmán alez-
redes, a karcagi tűzoltók pa-
rancsnoka. – Egyes esetek-
ben feltételezhető, hogy maga 
a gazda igyekszik megszaba-
dulni a feleslegessé vált mező-
gazdasági „mellékterméktől”. 
Keletkezhetnek még gyerek-
játékból, felelőtlenül eldobott 
cigarettacsikk miatt – tehát 
gondatlanságból is. 

- A keletkezés helye ahogy 
mondtam, általában a határ, 
illetve a város széle. A mai 
mobiltelefonos világban köny-
nyű a tűzjelzés – gyorsan ér-
tesülünk róla és vonulunk ol-
tani.

- Szerencsére nagyobb, vagy 
igazán nagy károk ezidáig 
ilyen tűzből nem keletkeztek. 

- Hát igen, de mindenkép-
pen komolyan oda kell figyel-
ni és nagyobb gondot fordí-
tani a megelőzésre, mert ez 
az a fajta tűz, ahogy mondani 
szokták, ami „elszalad” és ha-
marosan lakókörzetet, épüle-
teket veszélyeztethet. 

- Lehet-e tenni valamit a 
megelőzés érdekében? 

- Tenni mindig lehet elle-
nük, de az kérdéses, mennyi-
re hatásosak az eszközök. Mi 
figyelemfelhívással élünk. A 
nagy szárazságra tekintettel a 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el, 
ami főként a külterületekre 
érvényes. Próbáljuk ezt propa-
gálni, viszont egyáltalán nem 
biztos, hogy azok is olvas-
sák ezeket, akiknek kellene. A 
tűzokozóval szembeni szank-
ciók érvényesítéséhez nyilván 
tettenérés lenne szükséges, de 
az ilyen esetek a fehér holló-
nál is sokkal ritkábbak. Ma-
rad tehát az oltás. Ezzel nincs 
is probléma, de egy-egy ilyen 
gondatlanság mögött esetleg 
sokkal komolyabb károkozás 
is lehetséges. Például, ha mi 
kivonulunk gizgaz tüzet olta-
ni, és ugyanakkor a városban 
kigyullad egy lakóház, ahol 
gyors és azonnali mentés-
re lenne szükség. Mi viszont 
nem tudunk idejében beavat-
kozni, mert a gizgaz tűzzel bí-
belődünk, tehát meg kell vár-
ni, amíg pl. a Püspökladány-
ból kért segítség megérke-
zik. Ez a másik oldala az ilyen 
gyújtogatásnak, vagy felelőt-
lenségnek. 

Avartüzek, kifizetett 
túlórák és ismét „állami 

keretek” között
Beszélgetés Lévai Kálmán tűzoltó 

alezredessel, tűzoltóparancsnokkal

Istentisztelet 
a karcagi Görögkeleti Templomban (a Gimnázium mögött, 
Horváth Ferenc utca) 2011. november 6-án (vasárnap) de. 
10 órakor Istentisztelet lesz. Mindenkit szeretettel várunk! 

A hónap közepén Eger-
ben rendezték meg a 7. 
Kyokushin Karate Európa-
bajnokságot, amelyre – mi-
vel a rendezők nyitottá tették 
– Ázsiából, az Egyesült Ál-
lamokból és Kanadából is – 
összesen mintegy húsz ország 
képviseletében érkeztek ver-
senyzők. 

A nemzetközi versenyre 16 
fős magyar csapatot állítottak 
össze, amelynek felkészülésé-
ből a KSE karate szakosztá-
lya is kivette a részét. Váloga-
tottunk ugyanis itt Karcagon 
is edzett, de a sportcsarnok 
adott otthont az EB-t beveze-

tő, a magyar kyokushin karate 
legjobbjait felvonultató orszá-
gos versenynek is a nyár folya-
mán. Karcagról egyébként há-
rom versenyző készült az eg-
ri küzdelmekre, s ők minden 
hét végén a válogatott edzőtá-
borban folytathatták az edzést 
– tájékoztatta lapunkat id. 
Gyarmati Imre, a szakosztály 

vezetője, aki szerint semmi 
különös nincsen abban, hogy 
a torna legeredményesebbjei 
az orosz és az ukrán karatézók 
lettek. 

- Évek óta az élvonalban, a 
legjobbak között vannak. Az 
idei EB-n is így volt – Orosz-

ország lett a torna legered-
ményesebbje, azután jött Uk-
rajna, harmadik helyen pe-
dig a magyar csapat végzett. 
Egy európa-bajnoki aranyér-
met, két ezüstöt és két bronzot 
szereztünk. Nagyon erős me-
zőnyt és nagyon színvonalas 
mérkőzéseket láthattunk.

A magyar aranyat, vagyis 
az Európa-bajnoki címet ifj. 
Gyarmati Imre a KSE ver-
senyzője érte el. Ifj. Gyarma-
ti Imre 8 évesen kezdett kara-
tézni, 11 éves kora óta verse-
nyez. Három Európa-bajno-
ki ezüst után, 29 évesen lett 
Európa-bajnok. Teljesítmé-
nyéhez gratulálunk! Karcag-
ról még két másik versenyző, 
a nehézsúlyúak között Nagy 
István, más kategóriában a fél 
éve Szeghalomról a KSE-hez 
igazolt Egri Erzsébet indult. 
Nagy István a sorsolásban a 
későbbi orosz bajnokot kap-
ta és így az első körben elbú-
csúzott a küzdelemtől, és Egri 
Erzsébet sem jutott a dobogó 
közelébe. Amint id. Gyarma-
ti Imre értékelte: „Eredményt 
nem értek el, de tisztességgel 
helytálltak.” 

Elek György 

Európa-bajnok Karcagról 

A térség nem megyei fenntartású egészségügyi intézmények 
vezetői, a megyei és helyi önkormányzati vezetők és ország-
gyűlési képviselői részvételével tartott konzultációt kedden 
délután a karcagi városházán Szócska Miklós a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára. A 
konzultáció témája az egészségügyi ellátórendszer jövő évtől 
várható átalakítása volt. 

Konzultáció az egészségügyi 
rendszer átalakításáról
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Közéleti szilánkok

Kép- és 
fogalomzavar…

Amikor ezeket a sorokat írom, 
55 évvel ezelőtt a budapesti Kos-
suth téren több mint 170 ártat-
lanul meggyilkolt ember feküdt, 
több százan pedig kapualjakba és 
más helyekre menekültek. Az ak-
kori Földművelésügyi Minisztéri-
um padlásáról ugyanis egy ÁVH-s 
különítmény gépfegyveres tüzet 
nyitott, a téren tartózkodó szov-
jet tankok legénységével beszél-
gető békés magyar csoportokra. 
Nagy zűrzavar alakult ki. A szovje-
tek először a térről menekülő tö-
megbe lőttek, majd később egy-
másra is, mígnem az igazi tűzfész-
ket észrevették. A Rákosi rendszer 
hírhedt terrorszervezete akciójá-
ra néhány túlélő még évtizedek-
kel később is elborzadva emléke-
zett. Az ÁVH történetéről pedig 
alig–alig volt pontos tudása még 
a kutatóknak sem. Később már 
megjelenhettek történeti mun-
kák, amelyek Bill Lomaxnál hitele-
sebben, egykori dokumentumok-
ra és forrásokra támaszkodhattak 
és igyekeztek a történeti objek-
tivitásra. A nagyközönség persze 
nem igazán érte el ezeket a törté-
netírásokat, tudásuk 56-ról – eny-
hén szólva is – meglehetősen hé-
zagos maradt. Az iskolákban sem 
volt pontos tanterv e korszak-
ról, néha egy-egy bátrabb törté-
nelem tanár próbálta a valóságot 
megismertetni néhány érdeklő-
dő diákjával. Az Államvédelmi Ha-
tóságról, az ÁVH-ról persze job-
bára csak a népi mesélés szintjén 
volt neki is ismeretanyaga. Sajnos 
sokan még ma is ezen a szinten 
tudják interpretálni, a mass mé-
dia ugyanis szintén ködösített.  Ha 
megkérdeznénk tíz-húsz évvel ez-
előtt érettségizetteket, hogy hal-
lották-e, a „kék”- ill. „zöld” ávós ki-
fejezést, sokan csak csóválnák a 
fejüket. 

Ma sem sokkal rózsásabb a 
helyzet, pedig már látogatható az 
Andrássy úti Terror Háza múzeum, 
bár csak néhanapján lehet halla-
ni róla az írott és az elektronikus 
sajtóban. Úgy tűnik, egy nemze-
dék tudatában meglehetősen ho-
mályos és zavaros kép ülepedett 
le ezekről az évekről. Ezért az-
tán nem is nagyon lepett meg az 
a stupid „politikai performansz” 
amit a karcagi városháza tanács-
kozó ill. dísztermében, állítólag a 
helyi jobbikosok (?) villantottak 
föl nemzeti ünnepünkön, miköz-
ben az 1956-os karcagi hősökről, 
a mártírhalált halt Kemény Pálról 
és a többi résztvevőről is szólt az 
emlékezés. Nem tudom kinek az 
ötlete volt, de teljes kép- és foga-
lomzavar. Ezt a táblát azoknak kel-
lene fölmutatni, akik most az Új 
Színház új igazgatója ellen tüntet-
nek, a székesfővárosban…

-ács

HÍREK
Az Úr Jézus mondja: „...aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él.”

(János evangéliuma 11,25/b)

Temetői megemlékezések 
Szeretettel meghívjuk a Kedves Test-

véreket református temetői Istentisz-
teleteinkre, ahol az Úr Isten  vigaszta-
ló Igéjének hirdetése mellett idézhetjük 
fel elhunyt szeretteink emlékét és kér-
hetünk igazi vigaszt gyászban megtört 
szíveinknek. 
Déli református temető 
 november 1. (kedd) 14 óra
Északi református temető 
 november 1. (kedd) 14 óra
Borjúdűlő református temető 
 november 1. (kedd) 15 óra
Szívós református temető 
 november 1. (kedd) 15 óra

 

Hirdetmény
A Karcagi Református Egyházköz-

ség tájékoztatja a tisztelt temetőláto-
gatókat, hogy a személy- és vagyon-
védelem érdekében 2011. NOVEMBER 
1-JÉN (kedden) a Déli és a Borjúdűlő 
Református temetők a GÉPJÁRMŰFOR-
GALOM ELŐL ZÁRVA lesznek.

A mozgássérült kártyával rendelke-
zők gépjárművei továbbra is közleked-
hetnek a temető területén. Kérjük szí-
ves megértésüket!
Telefonos információ: 0630/6278607.

A Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 
köszönetet mond mindazoknak, akik 
SZJA-juk és iparűzési adójuk 1%-át fel-
ajánlották a Szövetség részére. A be-
folyt összeg: 96.184 Ft és 5.341 Ft volt, 
melyet országos és nemzetközi ifjúsá-
gi tűzoltó versenyen résztvevők úti-
költségének és utasbiztosításának fi-
nanszírozására fordítottunk. Várjuk to-
vábbra is támogatásukat! Adószám: 
19222071-1-16.

A Karcag és Térsége Tűzvédelméért 
Alapítvány köszönetet mond mind-
azoknak, akik az SZJA-juk és az ipar-
űzési adó 1 %-át felajánlották az ala-
pítvány részére. SZJA 1 %: 61.679 Ft

Iparűzési adó 1 %: 8.024 Ft. A fel-
ajánlott összeg a III. Testvérvárosi 
Tűzoltó Találkozó járulékos költsége-
ire került felhasználásra. Várjuk to-
vábbra is támogatásukat. Adószám: 
18837799-1-16.

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján bérbeadásra meg-
hirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Táncsics M. Krt. 1-3. IV. Lh. 

Fsz. 1. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, 

fürdőszoba, WC
 A lakás alapterülete: 51 m2
 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés.
2. Karcag, Kálvin u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 2 helyiség, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 45,45 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: 

víz, villany, gáz fűtés.
3. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti he-

lyiség
 Helyiségei: 3 különálló helyiség, konyha, 

vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 157,38 m2
 Közművei, komfortfokozata: komfortos: 

víz, villany, gáz fűtés.
A fenti pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2011. október 25. 16:00 óráig beérke-
zően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklőd-
ni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
Tel.: 06-59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala hirdetőtábláján, valamint a Karcag vá-
ros honlapján (www.karcag.hu).

Meghívó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Karcag Városi

Önkormányzat, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár és a
Túrkevei Kulturális Egyesület

tisztelettel hívják Önt és Barátait a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
Karcagon tartandó

A HAGYOMÁNYŐRZÉS ÚTJÁN
című tudományos ülésre

Időpont:
2011. november 4. (péntek) 1000-1300 óra
Helyszín: Karcag, Városháza, díszterem

A tudományos ülés programja:
1000  Köszöntőt mond Kovács Szilvia alpolgármester
1010-1030  A vidéki értelmiség szerepe a mezőváros fejlődésében
 Dr. Habil Örsi Julianna társadalomkutató, ny. múzeumigazgató, Túrkeve
1030-1050  Csokonai Vitéz Mihály és az alföldi mezővárosok világa
 Dr. Szilágyi Márton MTA doktor, egyetemi docens, Budapest
1050-1110  Egy élet a közösségért. Szentesi Tóth Kálmán munkássága
 Elek György helytörténész, újságíró, Karcag
1130-1150  Péter László művelődéstörténeti munkássága, különös tekintettel a karcagi 

múzeum alapítására
 Szabó Péterné könyvtáros, Karcag
1150-1210  Bellon Tibor, a Kárpát-medence néprajzkutatója
 Dr. Simon András egyetemi docens - Dr. Mód László egyetemi adjunktus, 

Szeged
1210-1230  Körmendi Lajos, a Nagykunság költője
 Rideg István irodalomtörténész, ny. középiskolai tanár
1230-1250  Egy szobrász – Györfi Sándor - a hagyomány szolgálatában
 Dr. H. Bathó Edit Ph.D. néprajzkutató, múzeumigazgató, Jászberény
1250  Zárszót mond Dr. Habil Örsi Julianna, a tudományos ülés levezető elnöke

Író-olvasó találkozó
Örsi Julianna: „Jegyzőgenerációk”

A könyvet bemutatja Elek György helytörténész
„Amíg egy könyv megszületik”

Örsi Julianna beszél kutatói és szerkesztői munkájáról.
A kötet a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható.

Időpont:
2011. november 4. (péntek) 1500-1700 óra

Helyszín:
Csokonai Könyvtár (Karcag, Dózsa György u. 29.)

Sindely Imre 
nyugalmazott 

honvéd őrnagynak 
87. születésnapja 

alkalmából nagyon 
jó egészséget, sok 

boldogságot kíván 
asztaltársa, az Idősek 

Klubjában. 
Erzsike

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni, hogy 2011. októ-
ber 21-én délután megrende-
zett egészségügyben dolgozott 
nyugdíjasok találkozója jó 
hangulatban, sikeresen meg-
történhetett. 

Köszönjük a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium intézményve-
zetőjének a kollégiumi ebéd-
lő biztosítását a rendezvény 
helyszínéhez. Köszönet Mé-
száros Zsoltnénak, az ES-
SEN Kft. ügyvezető igazga-
tójának és munkatársainak 
az ízletes vacsoráért, az ud-
varias és figyelmes kiszolgá-
lásért. Köszönjük a Karca-
gi Hírmondó Szerkesztősé-
gének a felhívásunk közzété-
telét. Köszönjük Farkas Judit 
kisújszállási zenésznek a jó 
hangulatot árasztó dallamo-
kat, a Kun-Mediátor Tele-
vízió munkatársának, Pán-
ti Imre úrnak a videó-felvé-
telek készítését. A rendez-

vény színesebbé tételében a 
Kováts Mihály Tagiskola, a 
Györffy István Tagiskola és a 
Kiskulcsosi Tagiskola növen-
dékében szerepeltek, - így kö-
szönet Madar Fanni, Szendrei 
Máté és Sípos Patrik tanulók-
nak, valamint felkészítő ta-
nárnőiknek, Posztós Gáborné 
és Horváthné Pandur Tün-
de nevelőknek. Cs Kovács 
Istvánné és Kun Lászlóné 
nyugdíjas társaink szereplé-
sét is köszönettel fogadtuk. A 
tombolasorsolás sem maradt 
el. Nagyon köszönjük a Kun-
Mediátor Utazási Iroda fődíj 
felajánlását, a bécsi adventen 
való részvételt egy fő részére, 
valamint a sok-sok felajánlott 
csomagot nyugdíjasainktól. 

Megköszönöm mindenki-
nek, ha bármilyen apró segít-
séggel is könnyítette a szerve-
zők munkáját, vagy jelenlété-
vel közreműködött a nyugdí-
jas-találkozó sikerében. 

Bogdán Istvánné

Egészségügyi dolgozók 
nyugdíjas találkozója
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Par la men ti Nap ló

E sorok írásakor még nem 
tudom, vajon sikerül-e meg-
állapodni a héten az Európai 
Unió vezetőinek. Hírek szerint 
sosem voltunk ilyen közel ah-
hoz, hogy Görögország és az 
euró ügyében megállapodjon a 
27 ország, de ezt az elmúlt hó-
napokban már elég sokszor 
hallhattuk. Mindezt azért em-
lítem, mivel a hétfői parlamenti 
kezdet a vasárnapi brüsszeli ta-

lálkozó beszámolójával indult, 
ennek kapcsán reagáltak a mi-
niszterelnöki beszédre a frak-
cióvezetők. Nem árulok el újat, 
ha arról számolok be: a két kor-
mánypárti frakció támogatta, a 
három ellenzéki bírálta a kor-
mányfői jelentést

Írhattam volna négy ellenzé-
ki frakcióról is, ha a héten meg-
alakult volna egy új. De nem 
alakult. Itt a gyanútlan olvasót 
olyan szavakkal kell megismer-
tetnem, mint házszabály, szét-
válás, kiválás, kilépés. Az Or-

szággyűlés házszabálya ugyan-
is úgy rendelkezik, hogy ha va-
laki kilép a frakciójából, akkor 
hat hónapig függetlennek kell 
lennie, utána csatlakozhat egy 
másikhoz, vagy ha tízen van-
nak, akkor alapíthatnak egy 
új csoportot. A saját maga ál-
tal is túlmozgásosnak nevezett 
Gyurcsány Ferenc ezt úgy ját-
szotta volna ki, hogy arra kér-
te Mesterházyt: ne kilépés, ha-

nem szétválás legyen közöttük.
Mesterházy azonban, ahogy 

újságírók fogalmaztak, betett 
Gyurcsányéknak, mivel levelé-
ben azt közölte az Országgyű-
lés elnökével: egykori frakció-
társai nem ki-, vagy szétvál-
tak, hanem kiléptek a frakci-
óból. „A Magyar Szocialista 
Párt képviselőcsoportja egy-
hangúan állapította meg azt, 
hogy a házszabály és a frakció-
szabályzat szerinti kilépés tör-
tént, és kifejezetten felhatal-
mazott arra, hogy ennek té-

nyét jelentsem be az Ország-
gyűlés elnöke számára.” – írta 
az MSZP frakcióvezetője. Ami 
azt jelenti, hogy házszabály 
szerint hat hónap független lét 
vár a tíz ex-MSZP képviselő-
re. Kevés esély van tehát arra, 
hogy a Gyurcsány-formáció 
önálló frakcióként kezdje a jö-
vő hetet, hiszen ismerve a par-
lamenti képviselők vitaked-
vét, lesz még erről szó a Ház-
ban. Addig pedig barátkozni 
kell a Szili Katalin (ex-MSZP) 
és Molnár Oszkár (ex-Fidesz) 
melletti padokkal.

S hogy a parlamenti patkón 
kívül is van - politikai – élet, 
arra hadd hozzak ide egy ehe-
ti gyűlést. Az alkotmánybíró-
vá választott Balsai István le-
mondása után időközi válasz-
tást tartanak a budapesti II. ke-
rületben. Ide invitált a héten 
vendégnek Láng Zsolt, kerüle-
ti polgármester, aki a Fidesz je-
löltje. A hangulatos, beszélge-
tős este után nyugodtan mond-
hatom, hogy a pesthidegkúti és 
törökvészi embereket ugyan-
azok a témák érdeklik, mint a 
karcagiakat. Végtörlesztés és 
devizahitel, munkalehetőség és 
közbiztonság, egészségügy és 
oktatás, hogy csak a fontosab-
bakat említsem. Persze a po-
litikáról is volt szó, mivel ar-
ról is érdeklődtek: Gyurcsány 
tényleg Szili Kati mellett fog ül-
ni? Gyanítom, nem csak nekem 
lenne furcsa…

Varga Mihály

Időközben

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
November 12-13.  Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58.,  Tel.: 06 30/434-5950.
November 19-20.  Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40.,  Tel.: 06 30/218-5722.

Aljnövényzettűz a 4. számú fő-
út mellett

Október 17-én, 20 óra után 
néhány perccel a 4. számú főút-
vonal 155. kilométerszelvényé-
be, ahol 1500 négyzetméteren 
aljnövényzet égett. Az oltás - 
mely során 2 „D” sugarat és ké-
ziszerszámokat használtak - 20 
óra 38 percre ért véget.

Elégett bálák Berekfürdő kül-
területén

Október 19-én, 15 óra 31 
perckor kezdte meg a vonulást 2 
karcagi gépjárműfecskendő Be-
rekfürdő külterületére, ahol 4 
hektáron elszáradt aljnövényzet 
és körbálák égtek. A lángokat 
17 óra 53 percre sikerült megfé-
kezni, 3 „D” sugár, és kéziszer-
számok segítségével.

Aljnövényzet tüzek
Október 20-án 6 alkalommal 

vonultak elszáradt aljnövényzet 
tüzéhez a karcagi tűzoltók. Az 
elsőről 8 óra 38 perckor érkezett 
jelzés. Ez a tűz Karcag külterü-
letén, a Tilalmasi út melletti alj-
növényzetben keletkezett. Ezt 
követően, 12 óra 55 perckor új-
ra a Tilalmasi út mellé vonult az 
egység. 15 óra 8 perckor a tisza-
füredi tűzoltók kérték a segít-
ségünket, mivel a 33. számú út 
57. kilométerszelvénye mellett 
szintén aljnövényzet égett, majd 
18 óra 54 perckor Tiszaszőlős 
külterületén is segítséget nyúj-
tottunk. 17 óra 6 perckor kuko-
ricatarló tüzéhez vonult a Víz-
szállító, majd ismét a Tilalmasi 
út melletti tűzesethez.

Veszélyessé vált akácfa a Virág 
utcában

Október 22-én Karcagra, a 
Virág utcába vonultak a karcagi 
tűzoltók, mivel egy nagy akác-

fa ága meghasadt, félig letört, az 
utca forgalmát veszélyeztette. A 
tűzoltók kihúzós létráról, alig 
50 perc alatt, fűrészekkel eltá-
volították az ágat.

Segítségnyújtás Kunhegyesen
Október 23-án 14 óra 9 perc-

kor, a kunhegyesi tűzoltók kér-
ték a segítségünket, mivel Kun-
hegyesen, a Kuthen vezér ut-
cában egy melléképület tető-
szerkezete égett. Az épületből 
2 gázpalackot hoztak ki a tűz-
oltók. A karcagi egység 15 óra 
40 perckor hagyta el a tűzeset 
helyszínét.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

A Karcagi Általános Iskolai Központ
Kiskulcsosi Tagiskolájának Nevelőtestülete

és Szülői Közössége
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 

2011. november 12-én (szombaton) 19 órai kezdettel
az iskola

Őszi Alapítványi Báljára
az intézmény tornatermébe.

A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk.

Belépő 3.500 Ft/ fő
Énekes és táncos műsor színesíti az est hangulatát Szűcs 

Attila és barátai közreműködésével
A zenét Czank Tamás és Lukács Bernadett szolgáltatja.

Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel várja 

Önt a tombola.
Kérjük, részvételi szándékát 2011. november 10-ig jelezze az 

iskola gondnokságán!
Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.

- Nézzünk néhány a tűzol-
tókkal kapcsolatos hírt. Ha jól 
emlékszem, évekig és országos 
szinten folytak a tárgyalások, 
sőt, a pereskedés a tűzoltók el-
maradt túlóra pénzének kifize-
téséről. Itt Karcagon volt-e ilyen 
követelés? Megkapták az elma-
radást?

- Ez az egész onnan ered, 
hogy ha a szokásos 24/48-as 
munkaidőben jár be a tűzol-
tó, akkor ezekből a  24 órák-
ból, ha összeadjuk, éves átlag-
ban heti 54 óra jön ki. Az EU 
ilyen irányú elvárása viszont 
48 órát ír elő. Ezt a hat órát kel-
lett lefaragni. A Parlament mó-
dosította a szolgálati törvényü-
ket és három év alatt – évente 
2-2 órával - le is csökkentette 

a munkaidőt. Így és ekkor ke-
letkezett a túlszolgálat. Ennek 
a kifizetését célozta a követe-
lés, majd a pereskedések. Ez el-
indult valahol az országban, 
és szépen végigfutott a tűzol-
tóságokon. Az ügy végét ez év 
ősze hozta el, amikor minden 
kifizetésre került. 

- És végül: ismét „állami cég” 
lesznek. Megkezdődött már az 
átvétel? 

- Az országgyűlés elfogad-
ta az új katasztrófavédelmi tör-
vényt, ami szerint a tűzoltóság 
állami  fenntartású szervezet. 
2012. január 1-jével lép hatály-
ba, jelenleg a végrehajtási ren-
delkezések állnak kidolgozás 
alatt. Reméljük az új felállás-
ban is erősödik majd a karcagi 
tűzoltóság. 

Elek György

Általános közmeghallgatás 
Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy 2011. november 24-én (csütörtökön) 
15 órai kezdettel Karcag Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 

általános közmeghallgatással 
egybekötött ülést tart, 

a Városháza 1. sz. tanácskozó termében (Karcag, Kos-
suth tér 1.). Az általános közmeghallgatáson – a napiren-
dek megtárgyalása előtt – az állampolgárok és szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk!

Folytatás az 1. oldalról

Avartüzek, kifizetett túlórák és 
ismét „állami keretek” között
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Azok számára, akik átélték 
e felemelő napokat, a tragi-
kus végkifejletet, akár itthon 
maradtak, akár emigráltak – 
nyilvánvalóan fontos, szép és 
egyben fájdalmas is felidézni 
az emlékeket. A későbbi szü-
letésűek számára azonban a 
szabadság, a függetlenség le-
hetősége eufóriáján túl még-
iscsak meg kell találni a fő 
gondolatot, amit összekap-
csolnak ezzel az évszámmal.” 
Nagyon fontos – hangsúlyoz-
ta Kovács Sándor -, hogy a fi-
atalok tudatában legyenek a 
forradalom jelentőségének, s 
tudják, hogy 1956-ban min-
denki ránk figyelt. - „Egyet-
len külpolitikai kérdésnek 
sem szentelt annyi figyelmet 
a nagyvilág, mint a magyar 
nép harcának.” S mindez a 
megyében – a szovjet csapa-
tok beavatkozásáig - vértele-
nül zajlott, „csak elvétve ke-
rült sor atrocitásokra – a le-
váltott vezetők, a pártfunk-
cionáriusok bántalmazására. 
Halálos áldozattal vagy sze-
mélyi sérüléssel járó lincselés, 
verekedés sehol sem történt.”

A megye településeinek ’56-
os eseményei szinte minden 
fontosabb mozzanatukban 
megegyeznek az országos ese-
ményekkel: a diákság kezde-
ményezett, ezt követték az ál-
talánossá váló tömegdemonst-
rációk, amelyekkel együtt új 
vezetőket választottak és köve-
teléseket fogalmaztak meg. Így 
volt Karcagon is, ahol a már 
szeptembertől érezhető fel-
fokozott várakozás után, pár 
nappal a fővárosi eseménye-
ket követően – október 27-én 
a gimnázium diáksága szerve-
zett tüntetést a Kossuth-szo-
bornál, s a diákokhoz csatla-
koztak a helyi üzemek, termelő 
szövetkezetek dolgozói, majd 
a tüzérlaktanya és a rendőrség 

tisztjei és legénysége. És meg-
alakult a karcagi Forradalmi 
Munkástanács (elnöke Danka 
István), az e mellett működő 
Honvédelmi Bizottmány (elnö-
ke Antal József százados, a lak-
tanya parancsnoka) és a forra-
dalmi tanács titkára, Filep Ist-
ván jóvoltából a hónap végén 
a forradalom helyi újsága is 
megjelent. 

A város vezetését ellátó for-
radalmi szervek munkája közé 
tartozott a fővárosba intézett 
segélyszállítmányok elindítá-
sa is. Ennek köszönhető többek 
között hogy a megyénkből ér-
kezett a legnagyobb mennyisé-
gű segélyszállítmány a főváros 
megsegítésére. 

„1956 dicső és tragikus nap-
jainak felidézésével, az ak-
kor nyilvánvaló spontán szo-
lidaritással való emlékezés-
sel talán sikerül világossá ten-
ni – zárta beszédét a szónok, 
- hogy milyen is az, ha a poli-
tikai szabadságot lábbal tipor-
ják, a nemzeti függetlenség pe-
dig idegen tankok lánctalpai 
alatt porlik szét.” 

A megemlékezés műsorral 
folytatódott, majd az önkor-
mányzat, a pártok és szerveze-
tek képviselői helyezték el ko-
szorúikat a Forradalmi Mun-
kástanács emléktáblájánál. Az 
ünnep Kemény Pál sírjának 
megkoszorúzásával ért véget.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

„Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány
(Karcag, Dózsa Gy. u. 16. Adósz.: 18841228-1-16) 

közleménye 
a személyi jövedelemadóból, helyi iparűzési adóból 

befolyt támogatás felhasználásáról

Az alapítvány 2009. évben a helyi iparűzési adójuk 1%-át 
felajánló adományozóktól 115.766,- Ft, személyi jövedelem-
adójuk 1%-át felajánlóktól 25.710,- Ft támogatásban része-
sült, melynek felhasználását a következőkben hozzuk nyil-
vánosságra. 

Az alaptevékenységnek megfelelően szociális alapú segítő 
akció szervezésére, lebonyolítására /egészségügyi szűrés, ju-
bileumi rendezvény/, valamint számítástechnikai szolgálta-
tás vásárlásra fordítottuk a befolyt összeget. 

Tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat abban a re-
ményben, hogy továbbra is támogatják alapítványunkat. 

Karcag, 2011. október 20.
"Mindig van remény" 

Daganatos Betegekért Alapítvány Kuratóriuma 

Mára szép hagyomány-
nyá vált a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégi-
um, valamint a Zürichi Kan-
ti Hottingen partneriskolák 
diákjainak, illetve tanárainak 
évente két alkalommal való ta-
lálkozása. Ősszel mi fogadjuk a 
vendégeket, tavasszal élvezzük 
a vendégszeretetüket. A talál-
kozásaink során lehetőség nyí-
lik mindkét fél számára jobban 
megismerni egymást, betekin-
tést kapni az iskola életébe, il-
letve az emberek mindennap-
jaiba.

Tanáraink sok színes prog-
ramot szerveztek nekik erre 
a néhány napra. A hétfő dél-

előttöt az iskolában töltötték a 
svájci diákok. Különböző taní-
tási órákon vettek részt, bekap-
csolódtak a tanításba. Délután 
a sportcsarnokban foci- és ko-
sármeccsekre került sor, a pá-
lyán méltó ellenfelei voltunk 
egymásnak. Kedden a Horto-
bágyra kirándultunk. Hosz-
szú gyaloglással és lovas ko-
csin fedeztük fel a végelátha-
tatlan pusztát, madarakat gyű-
rűztünk, megnéztünk néhány 
halastavat és a mátai ménest is. 
Szerdán reggel Balajti József, a 
Nagykunsági Környezetvédel-
mi Kft. vezetője tartott környe-
zetvédelmi előadást a svájci di-
ákoknak és tanáraiknak a gim-
náziumban. Utána a Györffy 

István Múzeumot tekintették 
meg, illetve Dobos László pol-
gármester úr fogadta őket a vá-
rosházán. Ebéd után lovas ko-
csival jártuk körbe a várost a 
szélmalomtól egészen a Kun-
lovardáig. Este a kollégiumban 
táncest volt Major János tanár 
úr vezetésével. Csütörtök reg-
gel fájó szívvel búcsúztunk el 
tőlük, reméljük, hogy jól érez-
ték magukat Karcagon. Buda-
pesten is töltöttek még egy rö-
vid időt, megnézték a Parla-
mentet, voltak a Terror Házá-
ban és a Széchenyi fürdőben.

Reméljük, találkozhatunk 
még svájci barátainkkal, addig 
is az interneten tartjuk a kap-
csolatot.

Svájci diákok Karcagon

Nemzeti ünnepünkön 

A Karcagi Általános Iskolai 
Központ tantestülete tanulmányi 
kiránduláson vett részt 2011. ok-
tóber 8-án  Nagyváradon. A város 
Bihar megye székhelye, megyei 
jogú város a Partiumban, a Sebes-
Körös partján. 

A kiránduláson nagy létszám-
ban vettünk részt, emiatt két 
csoportra váltunk. Mi először a 
nagyváradi várat néztük meg, 
amely Kelet-Európa egyetlen öt-
szögletű vára, melyet a XVI. szá-
zadban, olasz stílusban építettek 
újjá. Jó volt látni, hogy a felújítá-
si munkák most is folynak, és van 
arra remény, hogy nem lesz az 
enyészeté ez az egyedülálló mű-
emlék. 

A legnagyobb élményt a ró-
mai katolikus bazilika látogatá-

sa jelentette. Az 1752-1780 között 
épült bazilika a legnagyobb ba-
rokk stílusban épült templom Ro-
mániában. A monumentális épü-
letnek két oldalhajója és temp-
lomtornya van. A legenda szerint 
Szent Lászlót a templomban te-
mették el.  A közelben található a 
Püspöki Palota és a Kanonoksor, 
mely a Bazilikával szerves egysé-
get alkot.

E sok látnivaló után kaptunk 
egy kis szabadidőt, ezen alkalmat 
kihasználva nagyot sétáltunk a 
belvárosban. 

A délutáni programban már 
együtt volt minden kiránduló. 
Megnéztük az Ady Endre Emlék-
múzeumot. Ez a kicsinyke múze-

um szépen fel lett újítva, és méltó 
emlékhelye a nagy költőnek. Ez-
után az Ady Endre Líceumot lá-
togattuk meg.  A líceum Nagyvá-
rad legjelentősebb magyar közép-
iskolája, annak az Orsolya-rendi 
zárdaiskolának a jogutódja, mely-
nek alapjait még 1771-ben Szentzi 
István kanonok tette le. Ezek után 
a Lorántffy Zsuzsanna Reformá-
tus  Egyházi Központot keres-
tük fel, mely a Királyhágómelléki  
Református Egyházkerület és a 
Nagyvárad-Olaszi Református 
Egyházközség közös létesítmé-
nye. Értékes egyházi kegytárgya-
kat láthattunk, köztük Lorántffy 
Zsuzsanna oltárkendőjét.  

A főtér közelében egy kis utcá-
ban található a nagyváradi szüle-
tésű Nagysándor József emléktáb-

lája, aki az aradi vértanúk egyi-
ke volt. Aradon kötél általi halál-
ra ítélték, kilencedikként végezték 
ki, ötödik volt a kötél által kivég-
zettek sorában. Az emléktáblánál 
koszorút helyeztünk el és eléne-
keltük a Himnuszt. 

Már erősen alkonyodott, ami-
kor megnéztük a Magyar Szín-
ház épületét és sétát tettünk a Kö-
rös partján. 

Nagyon tartalmas, emlékezetes 
napot töltöttünk el. Jó volt együtt 
lenni a kollégákkal, a közös élmé-
nyek közelebb hoztak bennünket 
egymáshoz. 

Lakatos Mihályné
tanítónő

Kiskulcsosi Tagiskola

Tanulmányi kirándulás 
Nagyváradra

Jobbikos közjáték a megemlékezésen
Az ünnepi beszéd ideje alatt a helyi Jobbik képviselőivel ér-
kezett csapat  egy tagja táblával tette közzé azon véleményét, 
hogy „Az ÁVH szelleme tovább él!”. A társaság egy része a 
rendezvény végét meg sem várva távozott a Városházáról.

A történtek kapcsán Dobos László polgármester a követke-
zőket nyilatkozta:

„Városunk történetében példa nélküli az eset. Soha nem 
fordult még elő, hogy bárkik pártpolitikai akcióra, rendzava-
rásra használták volna ki a városi megemlékezéseket, ünnep-
ségeket. A véleményem az, hogy aki tiszteli 1956-ot, az tiszte-
letben tartja a megemlékezést is, és nem téveszti össze a »jel-
mezbállal«. 

Ezúton is szeretném megköszönni a munkáját mindenki-
nek, aki a rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebo-
nyolításában részt vett.”
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Immáron egymást követő 
harmadik évben „vágta nagy 
fába a fejszéjét” Major János és 
a Biljana tánccsoport. A koráb-
bi alkalmak nagy sikerén fel-
buzdulva újra megrendezés-
re került a már-már hagyo-
mányosnak mondható Bolgár 
- Magyar Művészeti Gála, ok-
tóber második szombatján, a 
Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyvtár 
mozitermének színpadán.

Az előző évhez hasonlóan a 
szervezők ezúttal is ügyeltek ar-
ra, hogy valódi, hamisítatlan 
balkáni hangulatú estét vará-
zsoljanak a szép számmal meg-
jelent érdeklődők számára, egy 
ilyen alkalomhoz pedig valódi, 
autentikus bolgár népi együt-
tes dukál. A gála idei vendége 
az ivailovgrádi „Ébredés 1914” 
Művelődési Központ és Könyv-
tár Meraklii Néptáncegyüttese 
volt. Az est folyamán többször 
is színpadra lépő együttes nagy 
megtiszteltetésnek vette a ma-
gyarországi invitálást, Vaszko 
Dimov művészeti vezetővel 
együtt másfél tucatnyi táncos, 
zenész és énekes fiatal érke-
zett Karcagra. A csoport uta-
zását Ivailovgrád Város Önkor-
mányzata, és több kisebb helyi 
szponzor is támogatta.

Az idei gála, hasonlóan az el-
múlt évhez, a „Bolgár és Ma-
gyar kultúrával a szívünkben” 
címet kapta. Az esemény hely-
színéül szolgáló művelődé-
si központ széksorai csordul-
tig megteltek a gála kezdeté-
re. A szép számmal egybegyűlt 
vendégseregnek nem is kellett 
csalódnia, a gála igazán impo-
záns keretek között vette kezde-
tét: a bolgár és a magyar him-
nusz dallamai után Dimcso 
Debeljanov „Elfojtott zokogás” 

című verse hangzott el, bolgá-
rul és magyarul egyaránt. Az 
est későbbi főszereplői eközben 
a bolgár és a magyar zászló szí-
nei alatt hallgatták az ismerős 
dallamokat. Az est fővédnöke 
Dobos László, városunk polgár-
mestere, beszédében köszöntöt-
te a vendégeket, és kiemelte: a 
város kulturális sokszínűségé-
nek egyik legfontosabb szerep-
lője a Biljana táncegyüttes, ép-
pen ezért örömteli, hogy év-
ről-évre önálló gálaműsorral 
örvendezteti meg Karcag vá-
ros lakosságát. Szintén beszédet 
mondott Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselő asszony, aki 
elsősorban azt emelte ki, mi-
lyen kemény munkával sikerült 
elérnie a Biljana táncegyüttes-

nek és vezetőjének azt, hogy or-
szágos ismertségre tegyen szert, 
és ennek az ismertségnek és el-
ismertségnek hála, városunkba 
csábítson külföldi vendégmű-
vészeket is.

A fellépők sorát természe-
tesen a Biljana nyitotta, a kö-
zönség nagy örömére ráadá-
sul több fiatal, új tag is helyet 
kapott a koreográfiákban. Az 
együttes célkitűzése tovább-
ra is az, hogy minél több gene-

rációt összefogjon, így alakít-
va ki minél karakteresebb arcu-
latot, éppen ezért fontos, hogy 
több egyetemi hallgató mellett 
ismét szerepet kaptak a gimná-
zium jelenlegi tanulói a mun-
kában. Nem szabad persze elfe-
lejtkeznünk Sipos Ferencné ta-
nárnőről, mindenki Ági nénijé-
ről sem, aki hivatása és családja 
mellett is mindig szakít időt a 
tánccsoportra, egyetlen próbá-
ról sem hiányzik, és bokros te-
endői ellenére az együttes egyik 
legstabilabb pontjának számít 
évek óta.

A Biljana által előadott dob-
rudzsai, trák, és várnai koreog-
ráfiák hatalmas közönségsikert 
arattak, a szép számmal egybe-
gyűlt nézősereg egész este na-

gyon lelkes maradt, és hatalmas 
szeretettel fogadta az egymást 
követő fellépőket, hiszen a gá-
laest nem kizárólag a házigaz-
dáról szólt, nem is ez volt cél, s 
a jövőben sem ez lesz a mérv-
adó. A folytatásban megmu-
tatta tudását a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium Vegyeskara, a 
Déryné Kulturális, Turiszti-
kai, Sport Központ és Könyv-

tár Pántlika, Bokréta és Iringó 
néptánccsoportjai, a Bucsáról 
érkezett Árvalányhaj Kama-
ra Néptáncegyüttes, valamint 
a nemrégiben alakult Karcagi 
Citerakör is. Mindannyian na-
gyon színvonalas és szórakoz-
tató produkcióval örvendeztet-
ték meg a nagyérdeműt, ezzel 
hozzájárulva a remek hangu-
latban eltelt estéhez. A Meraklii 
Néptáncegyüttes táncosai vár-
nai koreográfiák bemutatásá-
val kezdték lendületes műsoru-
kat, majd a későbbiekben még 
többször álmélkodásra és üte-
mes tapsra késztették a közön-
séget forró hangulatú táncaik-
kal. A blokkokat elválasztó szü-
netekben pedig a tánccsoport 
zenész és énekes tagjainak elő-
adásában hallhattunk népda-
lokat Bulgária különböző táj-
egységeiből. A legnagyobb taps 
mégis a házigazdának járt, a 
Biljana táncosai visszatértek a 
színpadra, hogy megmutassák 
lendületes, és kevésbé gyors, ám 
annál kifejezőbb erejű koreog-
ráfiáikat. Volt miből válogatni, 
az elmúlt nyolc év terméke kö-
zel húsz színpadi koreográfia.

A műsor végén, az elmúlt 
csaknem három óra betetőzé-
seként egyszerre állt színpadra 
a bolgár néptáncok karcagi és 
anyaországi képviselő együtte-
se, a Biljana és a Meraklii tán-
cosai, a magyar és a bolgár 
zászló alatt állva egy népdallal 
tisztelegtek Bulgária gyönyörű-
sége előtt. A szűnni nem aka-
ró vastapsot követően azon-
ban még nem ért véget az est, 
egy kis pihenő után az est fő-
szereplői fantasztikus hangu-
latú bolgár táncházat varázsol-
tak a színpadra, melybe termé-
szetesen a kitartó közönséget is 
bevonták – örömmel mondha-

tom, igen népes társaság ropta 
a szebbnél szebb táncokat egé-
szen hajnalig.

A Biljana táncegyüttes ez-
úton szeretné megköszönni a 
segítséget mindazoknak, akik 
támogatták a harmadik bolgár 
- magyar művészeti gála meg-
rendezését, a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség, a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium, Egészségügyi Szakközép-
iskola és Kollégium, a Karcag 
Városi Önkormányzat, a Déry-
né Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár, a Kádas 
György Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, az ESSEN Kft, 
a Kerekes Cukrászat, a Szervó 
Bt., a Jo-Zo-Ki Virág Kft. részé-
re. Köszönetet mondunk Do-
bos László polgármester úrnak, 
Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselőnek, Kovácsné Kere-
kes Katalinnak, az est háziasz-
szonyának. Köszönjük a deb-
receni, a szegedi és a miskolci 
bolgár kisebbségi önkormány-
zatok támogatását. Az önzetlen 
támogatások nélkül nem kerül-
hetett volna sor erre a fantasz-
tikus estére. Nem utolsósor-
ban pedig a tánccsoport tagja-
inak nevében szeretném meg-
köszönni Major János tanár úr 
fáradhatatlan munkáját, mely-
lyel nem csekély energiát moz-
gósítva készített fel bennünket 
a gálaműsorra, és mellyel ma-
gára vállalta a szervezési teen-
dők garmadáját. A Biljana tánc-
csoport következő fellépése no-
vember 12-én, Tökölön, a Bal-
kán Hangja Fesztiválon lesz. 
Bízunk benne, hogy ott is ha-
sonlóan remek hangulatot sike-
rül varázsolnunk táncainkkal.

Kele János
DTE egyetemi hallgató

a Biljana tánccsoport tagja

Újabb fergeteges gálaműsor a bolgár - magyar barátság jegyében

Magyarországon a külföldi 
filmeket általában félév, vagy 
egy év késéssel szokták bemu-
tatni a mozik, így aztán sok al-
kotás – a nagy dömpingnek kö-
szönhetően – még ennél is ké-
sőbb jut el a közönséghez. Így 
jártam John Carney Egyszer 
(Once) című filmjével is, ame-
lyet eredetileg 2007 márciusá-
ban mutattak be először, de ha-
zánkba csupán 2008 nyarán ju-
tott el. Ennek ellenére csak né-
hány hete sikerült megnéznem. 
Gondolom, nem is nagyon ka-
pott itthon reklámot a sok 
Harry Potter meg Gyűrűk Ura 
epizód ajnározása mellett. Pe-
dig a kritika annak idején úgy 
jellemezte a filmet, hogy „vá-
ratlan kincs” és még Steven 
Spielberg is elragadtatással nyi-
latkozott róla.

A cselekmény egy Dublin-i 
utcazenész és egy cseh beván-

dorló lány barátságáról 
szól. A srác civilben ap-
ja porszívó javító üzle-
tében dolgozik, mun-
ka után pedig egy szál 
gitárral járja az utcá-
kat, és az ismertebb slá-
gerek mellett a saját da-
lait is előadja. Úgy hoz-
za a sors, hogy egy al-
kalommal találkoznak, 
a lánynak megtetsze-
nek a fiú dalai és ráadá-
sul még egy javításra vá-
ró porszívója is van. Las-
san barátság szövődik 
közöttük és az is kiderül, 
hogy a lány elég jól tud zongo-
rázni, de nincs pénze hang-
szerre. Ezért aztán néha bejár 
egy hangszerboltba gyakorolni, 
ahol szívesen látják szép játéka 
miatt. És akkor itt történik meg 
az első csoda a filmben; mind-
ketten bemennek a boltba és ze-

nélnek egy olyat, hogy a ked-
ves nézőnek leesik az álla. (Ez 
a dal pedig a film soundtrack-
jén a Falling Slowly címet vise-
li. 2008-ban Oscar-díjat nyert.) 
Egy néhány hangra épülő da-
locska, de olyan átéléssel és vo-
kális kísérettel előadva, hogy 

mellbe veri a hallgatót. Azt hi-
szem, hogy itt elárulhatom, 
hogy a két főszereplő egyálta-
lán nem színész, hanem mind-
ketten zenészek. A srácot Glen 
Hansard alakítja, aki az ír The 
Frames vezetője, a lányt pe-
dig a tényleg cseh származású 
Markéta Irglova, aki pedig hi-
vatását tekintve zongorista ze-
neszerző. Teljesen természete-
sen adják saját magukat, ettől 
nagyon hiteles az egész, ráadá-
sul a dalok nagy része is élőben 
hangzik el a filmen. Még az is 
érdekesség, hogy maga a rende-
ző is felbukkan a jelenetekben, 
hiszen egykor Hansard zeneka-
rában basszusgitározott.

Szóval, a főhősök egyre köze-
lebb kerülnek egymáshoz, a fiú 
elmondja a lánynak, hogy stú-
dióban szeretné rögzíteni a da-
lait mert az a terve, hogy Lon-
donba költözik és végleg zenei 
pályára lép. A lányról is kiderül, 
hogy virágárus, és három báty-
jával, édesanyjával és kislányá-

val él a külvárosban. A törté-
net végül eljut egy kissé vissza-
fogott, de mégis katartikus be-
fejezéshez, amit természetesen 
nem akarok előre lelőni.

A film megkapó jelenetek és 
kiváló zenei részek sorozata. 
Minden egyszerű, átlátható és 
tiszta, de sokszor a dalok szö-
vegei és a „színészek” tekinte-
tei többet elárulnak mint a dia-
lógusok. Egy nagyon emberi al-
kotás. Az is érdekesség, hogy az 
amerikai promóciós turné óta 
Hansard és Irglova egy párt al-
kotnak – nem csak mint zené-
szek. Bár a film itthon különö-
sebb sajtóvisszhang nélkül ke-
rült bemutatásra, de példá-
ul az USA-ban, Kanadában és 
sok más országban hosszú ideig 
telt ház mellett vetítették. Akit 
esetleg nem érdekel az ittho-
ni valóvilágos tébolyda, az bát-
ran nézze meg az Egyszer című 
filmet, mert egy kellemes, egész 
estés produkció.

Cselényi Csaba  

Nagyon emberi
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A környék legolcsóbb áraival!
Amíg téli gumiját szereljük,

(az Ön igénye szerint)
szerelõink ingyenes mûszaki-
állapot felmérést végeznek el

a gépjármûvén.

Téligumi vásár!

és még egyéb típusú gumiabroncsok

Infóvonal:
06-70-384-4114

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI 

TISZTÍTÓGÉPEK

ÉRTÉKESÍTÉSE 

ÉS SZERVIZE!

ÖKO gumik:

Egyéb típusú gumik:

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

155/70/13
175/70/13
185/65/14
185/60/14
195/60/15
205/60/15
205/60/16

5.260 Ft
6.250 Ft
7.000 Ft
6.400 Ft
7.000 Ft
7.500 Ft

11.200 Ft

7.800 Ft-tól
9.200 Ft-tól 

11.000 Ft-tól
10.200 Ft-tól 
12.500 Ft-tól
12.500 Ft-tól
18.000 Ft-tól
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Hat mérkőzést játszottak 
már le a megyei bajnokságban 
a férfi kézilabdások, a fiúk 
négy győzelemmel és két vere-
séggel jelenleg a tabella 2. he-
lyén állnak. Az idei bajnokság 
célkitűzése újra valamelyik 
dobogós helyezés elérése, ami-
re meg is van a reális esélye a 
csapatnak, és minden bizony-
nyal be is váltja majd a hozzá 
fűzött reményeket.

Eredmények:
Karcag - Túrkeve 27-28 (11-

14)
Karcag - Tiszakürt 31-23 

(17-9)
Szolnok - Karcag 31-21 (13-

11)
Törökszentmiklós - Karcag 

19-30 (8-14)
Karcag: Nagy – Örsi - Se-

bők (6) – Hamar – Vályi (6) 
– Major (8) – Lajtos (7). Cse-
re: Nagy,  Papp, Béres (1), 
Ferenczi (1), Pápai (1), Csor-
dás. 

A nagyarányú gólkülönb-
ség ellenére nem volt könnyű 
a mérkőzés, az ellenfél teljes 
fizikai fölényét gyors leindí-
tásokkal tudtuk ellensúlyozni.

Karcag - Túrkeve 34-30 (17-
20)

Karcag: Nagy – Örsi (2) – 
Sebők (5) – Hamar – Vályi (7) 
– Major (11) - Lajtos. Csere: 
Nagy, Papp (1), Béres, Ferenczi 
(2), Pápai (1), Csordás (5). 

A mérkőzés tipikus példá-

ja, hogy vert helyzetben sem 
szabad feladni a mérkőzést: a 
második félidőben még vol-
tak olyan periódusok, amikor 
az ellenfél vezetett 5 góllal, in-
nen álltunk fel, feljavult a ka-
pusteljesítményünk, gólok-
kal fejeztük be támadásainkat 
mind rendezett, mind rende-
zetlen védelem ellen, a végén 
pedig csak egyszerű biztonsá-
gi játékot kellett játszanunk. 
Visszavágtunk az első mérkő-
zésen elszenvedett 1 gólos ve-
reségért. Oda se neki!

Rákóczifalva - Karcag 26-32 
(12-15)

Karcag: Nagy – Örsi (1) – 
Sebők (10) – Hamar – Vályi 
(7) – Major (10) - Lajtos. 
Csere: Nagy, Papp, Béres, 
Ferenczi, Pápai (4), Csordás. 

A tavalyi évben még az 
NBII-ben szereplő, a hazai 
pálya minden előnyét élvező 
Rákóczifalva nem bírt a gól-
erős Vályival - hárman lógtak 
a fiatal játékos nyakán, akkor 
is betalált-, Sebők bombagó-
lokat ért el átlövésekből, végre 
feljavult a beállós játékunk is. 
Gratulálok a fiúknak! A KSE 
férfi kézilabda csapata nevé-
ben tisztelettel megköszönjük 
Somlyai Andrea támogatását 
a Kunszöv Textilruházati Kft. 
részéről, aki gondoskodott az 
új mezek feliratozásáról. 

Major János
 kézilabda szakedző

Megyei I. osztályú 
sakkcsapatbajnokság

Sakkozóinknak megkezdődött a második vonalban is a 
csapatbajnokság.

A Megyei Sakkszövetség költségkímélés miatt a megyé-
ben induló csapatokat két részre, jászsági és kunsági cso-
portokra bontotta. Oda-vissza alapon játszottak a csapatok, 
majd az így kialakult helyezések alapján a két csoport azo-
nos helyezettjei egy mérkőzésen döntik el a bajnoki címet, 
illetve a végső sorrendet. Az első fordulóra Túrkevén ke-
rült sor az elmúlt vasárnap, ahol is a tízfős csapatunk érté-
kes 7-5; 2-5 arányban győzött. Az eredmény megfelelő, de a 
játékunkban volt kifogásolni való bőven. A további jó ered-
ményekhez formajavulásra lesz szükség.

A 7-5 pontot a táblák sorrendjében a következő játéko-
sok érték el. Kónya László hosszú, küzdelmes játékban ke-
rekedett felül. Nekem sikerült az ellenfelem megnyitási hi-
báját kihasználni és nyerni. Egyed Viktória biztatóan állt, 
de ellenfele kitartó játékkal döntetlenre mentett. Egyed Ju-
dit stílusának megfelelően éles játékot játszott, ahol ellenfele 
a feszült partiban súlyos hibát vétett. Dr. Kozák Ottó túlját-
szotta partnerét. Vízkeleti Pál hasonlóan játszva begyűjtöt-
te az egy pontot. Nagy Szilárdnak is könnyű ellenfele volt és 
persze nyert is. Kovács Sándor a középjátékban két gyalogot 
is nyert, amit könnyen érvényesített.

A következő fordulóban szabadnaposok vagyunk, így a 
harmadik fordulóra csak november 7-én kerül sor, Kunma-
daras jön hozzánk.

Fodor István

Az elmúlt hét végén, szom-
baton és vasárnap a Városi 
Sportcsarnok adott helyet a 
Péter László Asztalitenisz Em-
lékverseny és az ezzel össze-
kapcsolt városi amatőr baj-
nokság összecsapásainak. Az 
először megrendezett sport-
esemény a várt érdeklő-
dés mellett zajlott – értékelte 
Csornai Csaba, a pingpongo-
zók vezetője. Bár ugyanakkor 
Debrecenben és Békéscsabán 
is hasonló rendezvény csalo-
gatta a sportág rajongóit, a mi 
sportcsarnokunk sem maradt 
üresen. 162 versenyző részvé-
telével, 12 asztalon mindkét 
nap folytak az összecsapások. 

„Péter László még a kar-
cagi asztalitenisz 20. száza-
di fénykorában, Csokai István 
és Nagy Jenő irányítása alatt 
kezdte a pályafutását – mél-
tatta a tavaly ősszel elhunyt 
sportember teljesítményét 
Csornai Csaba.  - Az NBIII-
ban és a megyei I. osztály-
ban játszott. Hosszabb ideig 
élt másutt és ott is folytatta az 
asztaliteniszezést. Élete utol-
só tíz évében pedig ismét élet-
re hívta és pályára állította a 
karcagi pingpongot. Verseny-
zőink ismét jelen vannak me-
gyei küzdelmekben, ismét van 
utánpótlásunk, a Csokai em-
léktornánkat pedig szélesebb 
körben számon tartják.” 

A kétnapos eseménynek 
szerves része volt a szombaton 
estére hirdetett találkozó. Sok 
év után jöttek össze itt a régi 
játékosok, pl. az egykori válo-
gatott sporttag Horváth Zol-
tán, a Sidó testvérpár és sokan 
mások. 

Másnap több mint nyolcva-
nan álltak asztalhoz, s a dél-
után kezdődő városi amatőr 
bajnokság is újabb nevezése-
ket hozott. 

Események: 
Újonc összevont (indulók 

száma 14): I. Csanálosi Mik-
lós (Mezőtúr); II. Dobrai Ist-
ván (Karcag); III. Papp Lász-

ló (Mezőtúr); Pad Franciska 
(Gyepesi ASE Ajka)

Serdülő (ind. sz. 18): I. Sze-
pesi Bence (Karcag); II. 
Tóth Norbert (Mezőtúr); III. 
Dobrai István (Karcag); Deák 
László (Mezőtúr)

Ifjúsági (ind. sz. 14): I. Papp 
Dávid (Mezőtúr); II. Szepesi 

Bence (Karcag); III. Tóth Nor-
bert (Mezőtúr); Deák László 
(Mezőtúr)

Összevont páros (ind. sz. 10): 
I. Papp Dávid – Tóth Norbert 
(Mezőtúr); II. Szepesi Bence – 
Kovács Miklós (Karcag); III. 
Dobrai István – Deák Lász-
ló (Karcag); Tóth Tamás – Ko-
vács Mátyás (Nádudvar) 

Felnőtt amatőr (ind. sz. 
26): I. Hajduk Lajos 
(Kaba); II. Rabatin Roland 
(Kunmadaras); III. Lövei Sán-
dor (Nádudvar); Frank Zoltán 
(Bihartorda) 

Felnőtt megyei I. o. /iga-
zolt/  (ind. sz. 18): I. Vass 
Imre (Honvéd SE Szolnok); 
II. Rácz Béla (Szentes); III. dr. 
Farkas Béla (Karcag); Bere Jó-
zsef (Csárdaszállás) 

Felnőtt Nemzeti Bajnokság-
ban szereplők /igazolt/ (ind. sz. 
16): I. Skumáth István (Kar-
cag); II. Börzsei Krisztián 
(Karcag); III. Ágoston István 
(Kisújszállás); Takács László 
(Szentes) 

Felnőtt női összevont  

(ind. sz. 8): I. Dombóvári Ilo-
na (Szentes); II. Kóti Istvánné 
(Karcag); III. Földvári Zsuzsa 
(Karcag)

Felnőtt férfi páros /amatőr/ 
(ind. sz. 12): I. Hajduk Lajos 
– Lövei Sándor (Kaba – Nád-
udvar); II. Kovács Gergő – 
Tani Attila (Nádudvar); III. 

Frank Zoltán – Karalyos Zol-
tán (Bihartorda); Baranyi An-
tal – Szlovik Ferenc (Nádud-
var – Karcag) 

Karcag város egyéni amatőr 
bajnokság /utánpótlás korosz-
tály/ (ind. sz. 8): I. Dobrai Ist-
ván; II. Székely Tamás; III. Se-
bők Róbert; Fási Zsuzsa 

Karcag város egyéni ama-
tőr bajnokság /női/ (ind. sz.: 6): 
I. Kóti Istvánné; II. Földvári 
Zsuzsa; III. Kurucz Terézia

Karcag város egyéni amatőr 
bajnokság /férfi/ (ind. sz. 12): 
I. Elek András; II. Nagy Sán-
dor; III. Kun Szabolcs; Szívós 
Gyula 

Az első helyezettek érem és 
karcagi kerámia, a helyezettek 
érem díjazásban részesültek. 
Jó színvonalú és hangulatú 
verseny volt mindenki meg-
elégedésére. 

Október 22-én: Karcagi asz-
taliteniszezők III. találkozó-
ja 41 fő részvételével, október 
23-án: Péter László sírjának 
megkoszorúzása (15 fő). 

Elek György 

Péter László Asztalitenisz Emlékverseny
Karcag, 2011. október 22-23.

Férfi kézilabda megyei 
bajnokság
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Ingatlan
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 10,5 
M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-
245-7147.
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott kút az 
udvarban. Csere is érdekel. I.ár: 17 M 
Ft. Tel.: +36/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras 
környékén. Tel.: +36/30-450-5723.
Berekfürdőhöz 700 m-re 2,5 szo-
bás tanya nagy portával eladó. Tel.: 
+36/30-296-0902.
2 szobás családi ház eladó. Kg., 
Munkás u. 16. sz. alatt. I.ár: 8 M Ft. 
Tel.: +36/30-296-0902.
Karcagon 83 m²-es családi ház 641 
m²-es telken eladó. Garázs, mellék-
épület van, 3 -féle fűtési lehetőség-
gel: gáz + vegyes tüzelésű kazánnal, 
3 helyiségben nagy méretű cserép-
kályha. Értékegyeztetéssel kisebb 
földszinti lakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: +36/70-
300-9730.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.
Karcagon az Apavár utcában teljes 
közműves kisebb kertes ház eladó, 
utcafronti rész bontás nélkül beépít-
hető. Első emeleti egyszobás lakás-
csere érdekel. Tel.: +36/70-273-7268.
Eladó két szobás, összkomfortos la-
kóház gazdasági épülettel, vasútál-
lomáshoz és buszmegállóhoz közel. 
Tel.: +36/20-482-4608.  
Karcagon a Kaiser Étterem mögött 
garázs kiadó! Tel.: +36/30-259-7124.
Karcag belvárosában új építésű tár-
sasházban VADONAT ÚJ lakás eladó! 
Tel.: +36/30-336-3854.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi tégla ház 
sürgősen eladó. Ugyanitt cefre el-
adó. Érdeklődni reggel 8-ig, délben, 
este 18.00 órától. Tel.: 59/400-802.
A Táncsics krt. 13. szám alatt 4. eme-
leti lakás eladó, valamint bank mö-
gött garázs eladó vagy kiadó! Tel.: 
59/313-697.
01388/5 25 aranykorona szántóföld 
eladó! Tel.: +36/30-518-7386.

Sürgősen, áron alul eladó Karcagon 
egy felújított, 2 szoba + nappa-
lis kertes családi ház munka- és lak-
helyváltozás miatt. Ár: a megtekin-
tést követően, megegyezés szerint. 
Tel.: +36/70-326-7293.
R E ÁLIS  ÁR O N e la d ó K arc a g , 
Csokonai u. 58/a. szám alatti 2 szo-
bás, 80 m2 + verandás, összkomfor-
tos családi ház 1.187 m2 telken, gaz-
dasági épületekkel, dupla garázs-
zsal, különálló üzlethelyiséggel. Tel.: 
59/313-104.
Karcagon egy portán két család ré-
szére külön épületben összkom-
fortos kertes ház eladó. Két rend-
szerű tüzelés megoldott, ipari áram 
van. Kertes ház csere is érdekel! Tel.: 
+36/30-422-8334.
Eladó ingatlanok alkalmi áron! A 
Kisvénkertben a Kékvirág utcában 
1 szoba, konyhás, fürdőszobás, cse-
répkályhás újszerű kis ház eladó. 
U.itt 1,5 szobás, konyhás, fürdőszo-
bás, cserépkályhás, újszerű kis ház 
eladó. Tel.: +36/20-548-6729.
Eladó ingatlanok a főtéren, alkalmi 
áron! A Vásárcsarnoknál komfortos, 
kétszobás lakás kis telekrésszel el-
adó. U.itt 1 szobás komfortos lakás 
kis telekrésszel eladó. U.itt új családi 
ház 600 m²-es telekkel, belső udvari 
eladó. Tel.: +36/20-548-6729.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. alatt 
másfél szobás lakás 6,2 m Ft-ért el-
adó! Tel.: +36/30-491-2519.
Városközponti 2 szobás IV. emele-
ti lakás eladó! Tel.: +36/30-410-9337.

Állat
Nagytestű galambok, költőpárok el-
adók! Tel.: +36/30-524-1446.
Eladó itáliai kakasok, óriás kokinok, 
fehér plimut tyúk! Tel.: 59/400-978.
Szép küllemű, 3 éves kan kutya jel-
képes összegért elvihető. Szelíd, 
nyugodt természetű. Tel.: +36/30-
432-3514.
Tanyasi néma kacsák, búza II. fok-
ban, 2,7-es függesztett tárcsa, kis 
bálás lucerna széna eladó! Tel.: 
+36/30-547-6260.

Vegyes
Trans zcendent ál is  M e dit áció! 
Stresszoldás hatékonyan, természe-
tesen. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Női és férfi bicikli és ablakszárny el-
adó. Tel.: 59/314-094.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
Új seprű jól seper Már kapható az 
idei termésből készült erős kötésű ci-
rok és vessző seprű. Kapható a pia-
con vagy a Takács P. utca 9/a. sz. alatt 
Jani bácsinál.
Eladó elektromos rokkant kocsi, 2 
db 160x140-es redőny. Tel.: +36/70-
364-5414.

700 db 1 gombos, 80 db 4 gombos 
szalagcserép és 15 m kúpcserép el-
adó. Tel.: +36/30-529-6038 vagy 
59/300-567.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Zongoristák figyelem! Kitűnő állapo-
tú angol mechanikás páncéltőkés, 
fekete színű „Laumberger-Gloss” 
márkájú rövid zongora reális áron el-
adó. Tel.: +36/70-300-9730.
Alumínium üstház üsttel, karos le-
mezvágó olló, csőfogó, franciakulcs, 
ásó, kapa, vasvilla, csákány, fejsze, 
gereblye, kőműves kalapács, lapát, 
fogók, fúrótokmányok, 8-as húsda-
ráló, diódaráló eladó. Tel.: +36/70-
532-6644.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasztal, 
franciaágy, 2 db új fekete ezüst díszí-
tésű szekrény. Tel.: +36/70-300-9730.
Új, benzines láncfűrész 50-es vágó-
lappal ár alatt, valamint hasizompad 
(4 eFt) eladó. Tel.: +36/30-524-1446.
Kiadó az Elit Retro Klub és Söröző 
Karcagon. Jó jövedelem, befekte-
tés nélkül! Stílusos, igényes, min-
den előírásnak megfelelő diszkó, 
koktélbár, söröző. Igényes hang-
zás és fények, teljes felszereltség-
gel, korrekt feltételekkel kiadó. 
Áru, pénztárgép biztosított, egy 
héten belül nyitható! Tel.: +36/20-
548-6729.

Ela d ó Pi e r re  C a rdin  PS  6 82 
multifunkciós babakocsi .  Tel . : 
+36/30-326-3943.
Hagyatékból visszamaradt heve-
rő, fotelok, székek, asztalok, ágyne-
műtartók jelképes áron eladók. Tel.: 
+36/70-326-7290.
E la d ó !  Par a b o la  s ze t t ,  sp ar-
helt, melegítő kályha, 24-es fiú 
mountainbike kerékpár, horgany-
zott tetőkibújó. Tel.: +36/30-455-
4759.
Eladó! 6 fiókos fagyasztószekrény jó 
állapotban (25 ezer Ft), ágynemű-
tartó (7 ezer Ft), 6 személyes ebéd-
lőasztal (10 ezer Ft). Érdeklődni 10-
16 óráig, Karcag, Szent István sgt. 
36. sz. alatt.
Szecskavágó, MF70-es kaszálógép 
két kerékkel, utánfutóval, daráló-
gép, morzsoló, keretbe foglalt ab-
lak, mely verandára való (1 m x 1,5 
m) 4 db, régi zongora eladó! +36/30-
518-7386.
Gáztűzhely jó állapotban eladó 
15.000 Ft-ért! Tel.: +36/59-312-549. 
(A telefonszám javítása megtörtént!) 
Elvesztettem mobiltelefonomat a 
bejáratnál, látták azt a kalapos férfit, 
aki megtalálta, ezért kérem mihama-
rabb jelentkezzen! Tel.: +36/30/518-
7386.
Elálló alma eladó! Tel.: 59/313-267.
Eladó egy 4 részes, fehér szekrény-
sor, egy ágyneműtartós, kihúzhatós, 
két részes rekamié 2 fotellel és egy 
üstház üsttel együtt. Tel.: +36/20-
505-3467.
Ötpontos biztonsági gyermekülés, 
etetőszék, mázas és fekete népi ke-
rámia, tányérok, tálak, korsók, stb., 
és 44-es katonai bakancs eladó! Tel.: 
+36/70-326-7291. 

E l a d ó  2 4 - e s ,  t e l e s z k ó p o s 
mountainbike kerékpár és 4 db 
175x70R13 téligumi felnivel. Tel.: 
+36/30-835-0953.
Eladó! Könyves szekrény, dohány-
zó asztal, szétnyithatós asztal, 20 
l-es zománcos lábas, 7 l-es fazék, 
zománcos tepsik, Szieszta kályha, 
gázpalackok, 1 műanyag kád, szé-
kek, közép szőnyeg 110x200 m. Tel.: 
+36/70-282-6961.

Állás
Villanyszerelőt keresünk karcagi te-
lephelyre. Tel.: +36/20-353-5738.

Szolgáltatás
Lépcsőház takarítást, gyermek fel-
ügyeletet vállalok. Tel.: +36/70-616-
0697.
Palatető mosása, beázás mente-
sítése, felújítása zsindely lemez-
zel. Cserép átrakás, csatorna csere. 
Lefolyók dugulás elhárítása sürgős 
esetben azonnal. Ifj. Mile János Tel.: 
+36/70-941-3722.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: +36/30-599-9238.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: +36/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás szeptember 
7-től minden szerdán 10-10:30 órá-
ig a Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető. Tel.: +36/30-489-
2076.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot, bútorokat és forgalom-
ból kivont régebbi pénzeket, érmé-
ket, bélyeg gyűjteményt, régi képes-
lapokat felvásárolok. Ha kell házhoz 
is megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 59/311-
477.

Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, közü-
leteknek is. A hét minden napján 
éjjel-nappal. Tel.: +36/70-241-8999 
vagy +36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfű-
tés szerelés minden technológiával. 
0-24 óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőmentesítése. Hívjon bi-
zalommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típusú 
kaputábla javítása, lakás készülékek 
cseréje, fekete-fehér és színes ka-
merás készülékek telepítése, kapu-
zár, garázskapu szerelés, javítás. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelé-
sét, telepítését magánszemélyek-
nek, közületeknek is. Szivattyúzás, 
vagyonmentés 0-24 óráig. Tel.: 
+36/30-301-1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű ja-
vítása 0-24 óráig mindennap. Hívjon 
bizalommal! Krajczár Imre hűtőgép-
szerelő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése akár 
alpin technikával is. 0-24 óráig. Tel.: 
+36/70-247-9072.
HOPPÁ! Fehér köpeny és fehér nad-
rág, valamint mellény érkezett a tur-
kálóba! Érdeklődni: Karcag, Kossuth 
L. u. 22. Tel.: +36/30-447-3918.
Szövés oktatás kisebb-nagyobb szö-
vő eszközökkel, egyénileg vagy cso-
portosan. Tel.: 59/313-674.
Ásást, ház körüli munkát, fa behor-
dást és más egyéb segédmunkát 
vállalok! Tel.: +36/70-350-5308.
Jószággondozást vállalok ott lakás-
sal! Tel.: 59/312-562.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Jawa 2010-es, 2 km/h-ás eladó! Tel.: 
+36/30-862-4976.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Október 12-e és 17-e közötti 
időszakban ismeretlen elkövető 
egy karcagi lakos kunyhójának 
rácsos ajtajáról vágta le a lakatot 
és bentről elektromos fúrógé-
pet és kéziszerszámokat lopott 
el, összesen 60.000 Ft értékben. 
Rongálással 2.000 Ft kárt oko-
zott.

17-én délelőtt a TESCO-ban a 
biztonsági őr tartott vissza egy 
karcagi nőt, aki piperecikket 
és élelmiszert lopott összesen 
15.029 Ft értékben. Az ügyben 
a bíróság már ítéletet is hozott, 
30.000 Ft büntetés megfizetésé-
re + ügyvédi költség megtéríté-
sére kötelezte a tolvajt.

17-én egy karcagi lakos kuny-
hójáról lopta el valaki a villany-
óra dobozt és belőle a mérőórát 
is, amivel 50.000 Ft kárt okozott 

19-én a rendőrök uzsora bűn-
cselekmény elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt lakásá-
ról három kunmadarasi lakost 
állítottak elő, akik azt megelő-
ző időszakban 50 %-os kamat-
ra adtak készpénzben kölcsönt, 
továbbá 100 %-os haszonnal ér-
tékesítettek élelmiszert és ruhá-

zati termékeket. Cselekménye-
ikkel a sértettek rászorultságát 
kihasználva, őket további súlyos 
nélkülözésnek tették ki. Az el-
követők a tartozás behajtása ér-
dekében több rendbeli önbírás-
kodás bűntettét is elkövették, 
továbbá két sértettől a lakóhá-
zukat is megszerezték. Az elő-
állítottakat gyanúsítottként tör-
ténő kihallgatásukat követő-
en őrizetbe vették, majd a JNSZ 
MRFK Központi Fogdájában 
helyezték el.

20-ára virradóra egy karcagi 
lakos körbekerítetlen kertföldjé-
ről egy 120 l-es zöld, műanyag-
hordót – tele szilvacefrével – is-
meretlen tettes ellopta, amivel 
23.200 Ft kárt okozott.

21-én este a TESCO-ban a 
biztonsági őr két karcagi sze-
mélyt tartott vissza lopás mi-
att, akik azt megelőzően sza-
bálysértési értékben kozmeti-
kai termékeket tulajdonítottak 
el. Egyikük még fiatalkorú, et-
től függetlenül mindkét elköve-
tőt szabálysértési őrizetbe vet-
ték és a Törökszentmiklósi fog-
dára kísérték.
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 2011. október 28. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Bio napok 3.rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Molnár Pál
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 Szentannai Napok 2011
 Rendőrségi felhívás
 Fürdő beruházás
 Háttér
 Vendég: Thiele Ádám
 Téma: tehetséges karcagi 

fiatalok
20.05  Városunk Október 23-ai 

megemlékezése

2011. november 1. kedd-szer-
da

18.00  Műsorajánlat
18.05  Zászlófelvonás 2011.10.23.
18.13  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet 10.23
19.05  Karcagi Hírek

19. 35  Nótaszó válogatás Mada-
rász Katalin Felvételeiből

20.20  Karcag Sport 
 Karcag - Szolnok Megyei 

I.osztályú bajnoki férfi 
kézilabdamérkőzés

21.20  Nótaszó válogatás Balogh 
Márton Felvételeiből

2011. november 3. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Petchwork kiállítás 
18.30  Megyei Tükür
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 Soltész úr a fodrászmester
 Európa bajnokunk van
 Asztali tenisz verseny
 Háttér
 Vendég: Elek György
 Téma: Berekfürdő története
20.15  Biljana Gála I.rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

Anyakönyv
Születés 

Köteles Mariann – Kun Ist-
ván 
Kg., Kodály u. 6.  Gergely  

Halálozás

Demeter Jánosné (Monoki 
Rozália) 

 Karcag (1928)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Martfű – Karcag 0:0
Martfű, 80 néző. Játékve-

zető: Bartusz Ferenc, segítői: 
Kócsó Tibor, Szeles Ádám

Karcag: Moga – Szívós G., 
Orosz, Kovács Cs., Fodor B., 
Bukovszki, Szentannai, Szívós 
Gy., Erdei (Rajcsányi), Balogh 
R., Szőke R. (Balla)

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben a le-

vágódó labdát Erdei kapu-
ra fejelte, de Hadad bravúrral 
a léc fölé ütötte. A tizenkette-
dik percben Balogh R. jobbról 
laposan kapura lőtt, de Ha-
dad másodszorra is megka-
parintotta a labdát a karcagi 
csatárok elől. A huszonkette-
dik percben Erdei lapos lövé-
se Balogh R. elé került, akinek 
közeli lövése a kivetődő ka-
pus mellett a bal sarok mellé 
gurult. A huszonötödik perc-
ben Ruskó közeli hatalmas lö-
vésébe Moga bravúrral bele-
vetődve hárított. A harminc-
nyolcadik percben egy beíve-
lést Ruskó az ötösről kapu fölé 
emelt. Az ötvenedik percben  
Székely nagy lövését Moga 
szögletre ütötte. Az ötvenha-
todik percben Balogh R. meg-
szerezte a labdát, lapos lövését 

Hadad kiütötte. A hatvanhe-
tedik percben Balogh R. balról 
beadott, Bukovszki a bal ka-
pufa mellé pörgetett. A nyolc-
vanadik percben Balogh R. lö-
vése elment a bal sarok mel-
lett. 

Jók: Szentannai, Szívós 
Gy., Szívós G. illetve Hadad, 
Kontos G., Nagy L. 

Orosz István: Reális ered-
mény született, a jó erőkből 
álló rutinos Martfű ellen. 

Ruskó Zsolt: Sajnos el kell 
ismernem, mai játékunkban 
nem érdemeltünk győzelmet 
Karcag ellen. 

Ifjúsági mérkőzések

NB II. Délkeleti csoport
U 13-as korosztály: Makó – 

Karcag 1:2
Góllövők: Györfi (2)
U 15-ös korosztály: Makó – 

Karcag 0:2
Góllövők: Daróczi, Silye 
A 10. forduló után mindkét 

karcagi csapatunk a második 
helyen áll a táblázaton. 

Martfű – Karcag 0:1
Góllövő: Földi

B. I.

Megyei I. osztályú Bajnokság

Október 28. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 29. szombat 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 30. vasárnap
 Berek – Kiss A. u. 
Október 31. hétfő
 Berek – Kiss A. u. 
November 1. kedd 
 Oroszlán – Kórház u. 
November 2. szerda
 Főtér – Horváth F. utca
November 3. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
November 4. péntek
 Berek – Széchenyi sgt.

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 készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Elmúlt hétvégén Balassagyarmaton rendezték meg az idei 
tanév duatlon amatőr diákolimpia döntőjét. Iskolánk a hagyo-
mányokhoz híven idén is szép eredményeket ért el. A VI. kor-
csoport fiú csapata (Szepesi Balázs, Fazekas Bence, Orvos Nagy 

Zoltán, Puskás Sándor) 7. helyezést, az V. korcsoport fiú csapa-
ta (Sánta Péter, Andrási Máté, Hamar János, Székely Dávid) pe-
dig a 6. helyezést szerezték meg. Az V. korcsoportos leány csa-
patunk (Bérczi Dóra, Kovács Zsanett, Magyari Diána, Kálmán 
Barbara) a dobogó legfelső fokán állva Magyar Diákolimpi-
ai Bajnoki címet szerzett. Egyéni legjobb eredmények: Szepesi 
Balázs 16., Sánta Péter 16., Kovács Zsanett pedig 9. helyen vég-
zett. Gratulálunk valamennyi versenyzőnek.  

Refis sporthírek
Aranyos lányok

Labdarúgás
U 9-es korosztály
Amint Antal Lőrinctől – az 

U 9-es utánpótlás korosztály 
edzőjétől megtudtuk, vasár-
nap a Szolnokon megrende-
zett műfüves labdarúgó tor-
nán vendégszerepeltek. 

Karcagi eredmények:
Szolnok – Karcag 2:0
Karcag – Jászberény 1:0
Góllövő: Bernáth A. 
Karcag – Szajol 1:0
Góllövő: Erdei T. 
A labdarúgó torna vég-

eredménye: 
1. Szolnok 9 pont
2. Karcag 6 pont
3. Jászberény 3 pont
4. Szajol 0 pont
A karcagi csapat tagjai: Ba-

lázs B., Rácz H., Szabó J., 
Csontos G., Varga Zs., Baga 
L., Baga S., Erdei T., Kardos 
K., Balajti T., Koczka Gy. 

B.I.


