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Országszerte több ezer, 
Karcagon pedig több tu-
cat olyan egyesület műkö-
dik, amely társadalmi prob-
lémák, jelenségek, egyes cso-
portok, rétegek, sőt, nem-
zedékek gondjain igyekszik 
javítani. A Civilek Éjszaká-
ja pedig az a program, al-
kalom, amelyet ezen egye-
sületek helyi seregszemléjé-
nek szántak azok, akik nem 
is olyan régen elindították. 
Persze ne nagygyűlésre gon-
doljunk. Sokkal inkább kel-
lemes piknik, baráti találko-
zó, családi délután ez. A múlt 
szombatra meghirdetett – 
délután kezdődő – karcagi 
Civilek Éjszakáját az egyesü-
letek tagsága mellett - a csa-
ládok figyelmébe ajánlotta a 
szervező Kunsági Cukorbe-
teg Egyesület, amelynek ve-
zetőjével, Kovács Istvánnéval 
a megnyitót követően beszél-
gettünk.

- Tavaly is mi voltunk a Ci-

vilek Éjszakájának az „értel-
mi szerzői”, mi adtuk be a pá-
lyázatot is, amit aztán – nagy 
örömünkre – meg is nyer-
tünk. Akkor a Civil Fórum-
mal közösen próbáltuk meg-
szervezni. A végére ugyan el-
laposodott a dolog, de sok 
egyesület képviseltette magát, 
ami nem kis dolog.

- Önök, a Cukorbeteg Egye-
sületben, miért határoztak 

úgy, hogy összefogják a Civilek 
Éjszakáját?

- Azt hiszem eljött az idő, 
amikor csak összefogással le-
het segíteni embereken. A ta-
valyi év apropója egy leuké-
miás kisfiúnak a segítése volt. 
Az idén három családot fo-
gunk patronálni a tombolá-
ból.

Civilek Éjszakája 2012.

A város további három álta-
lános iskolájából az Arany Já-
nos Tagiskola a két éve végre-
hajtott átszervezéskor a Varró 
István Szakiskola és Szakkö-
zépiskola felügyelete alá ke-
rült.

- Számunkra a nyár na-
gyon csendesen telt – mond-
ja Kovácsné Szendrei Borbá-
la igazgatónő. - Nagyobb fel-
újításra sajnos nem volt pénz, 
csak a szükséges tisztasági 
meszelés történt meg, amit is-
kolánk takarítói végeztek el.

Egyébként is eseménytelen 

volt a nyár, hiszen a táborok 
drágák, s a szülők nem tudják 
felvállalni a költségeket.

A tanév – a többi intéz-
ményhez hasonlóan – itt is 
szeptember 3-án kezdődött. 
Ekkor volt a tanévnyitó ün-
nepség, délután pedig a tan-
évnyitó értekezleten tervezték 
meg és fogadták el a munka-
tervet.

- A tanulói létszám 193 fő. 
Az előző évben kevéssel két-
száz felett volt, de nálunk is 
megmutatkozik a gyereklét-
szám csökkenése. Az egyet-

len első osztályunk 14 fővel 
indult. Ez, azt mondhatom, a 
tökéletes létszám, amivel na-
gyon jól lehet dolgozni. 

Az alsó tagozaton egyéb-
ként – egy kivételével – min-
den osztály iskolaotthonos 
formában működik, vagyis 
a gyerekek 8 – 16 óráig van-
nak az iskolában, ahol egyen-
letes terhelés mellett tanulnak 
és szabadidős foglalkozásokat 
is terveznek. Már harmadik 
év a mostani, amikor nem in-
dul emelt szintű ének-zene ok-
tatás. Ezt a plusz leterheltséget 
és a délutáni elfoglaltságot so-
kalló szülők kérésére szüntet-
ték meg.

- Most igazából a sport az, 
ami nagyon jól megy nálunk. 
Tavaly országos diákolimpián 
labdarúgásból harmadik lett 
az iskola csapata. Úgy gondol-
tuk, hogy mivel ezen a terüle-
ten kiválóak a gyerekeink, ér-
demes ezt erősíteni. Még több 
lehetőséget adunk nekik, hogy 
kibontakozzanak.

Tanévkezdés 2012 szeptember

Folytatás az 4. oldalon

Folytatás az 3. oldalon

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban

(Horváth F. utca – Gimnázium mögött) 
2012. szeptember 23-án (vasárnap) 10 órakor 

istentiszteletet tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

2. rész

A rendezvény részletes programja a 8. oldalon.

Kézműves foglalkozás, esti 
városnézés és mozizás

A Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat idei prog-
ramjait szeptember 15-e délutánjára és estéjére időzítet-
te a Déryné Kulturális Központ. Délután a Zabhegyező 
Gyermekanimátor Egyesület tagjai kézműves foglalkozásra 
várták az érdeklődőket, este pedig Elek György helytörténész 
hívta fel a figyelmet a főtér épületeire és műalkotásaira. Az este 
nosztalgiaprogrammal – mozizással zárult.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Amatőr 

filmesek, profi 
tiltakozók?

Amikor legelőször hallottam a híre-
ket, a futótűzként terjedő iszlám tiltako-
zásokat kiváltó okokról, még nem amatőr 
filmről volt szó és a producer sem egyip-
tomi, kopt keresztény volt. Talán egy nap-
pal később, amikor már szinte az egész 
iszlám világ tiltakozott a Mohamed pró-
fétát gyalázó, internetes filmrészlet miatt, 
akkor jöttek a „helyesbített”, apró részle-
tek. Az, hogy amatőr filmről van szó, és a 
rendező ill. a producer sem amerikai-izra-
eli, valamint a színészek sem azok. Azt vi-
szont nem cáfolták, hogy maga az ama-
tőr film Amerikában, pontosabban az 
USA-ban készült. S azt sem, hogy az al-
Kaida iszlám terrorszervezet magára vál-
lalta a bengázi amerikai nagykövet és há-
rom munkatársának a meggyilkolását. Az 
ember elgondolkodik és keresi az össze-
függéseket, de valahogy nem igazán áll 
össze a kép. A líbiai kormány szerint sem 
spontán tiltakozásból terebélyesedett ki 
az amerikai nagykövetség elleni támadás. 
Szerintük is előre kitervelt, pontosan idő-
zített akcióról volt szó. A többi helyszínen, 
ahol a tiltakozások, zászlóégetések, és az 
amerikai nagykövetségek elleni erősza-
kos megmozdulások voltak, viszont már 
spontán vettek részt a muzulmánok. (Vél-
hetően legtöbbjük nem is látta az ominó-
zus amatőr film részleteit az interneten.) 
Elég zavarosnak tűnik az egész, mert nem 
valószínű, hogy amatőrök készítették vol-
na a majdnem kétórás filmet, és az is fur-
csa, hogy milyen nagy rendőri erőkkel vé-
dik a film alkotóit, akikről végső soron alig 
tud meg valamit a híreket hallgató, né-
ző, átlagpolgár. Akinek meglódul a fantá-
ziája, és rögtön fölvetődik a kérdés: kinek 
az érdeke lehet ez az egész eseménysoro-
zat? (A véletlen egybeesések: a szeptem-
ber 11-e, és az Államokban a közelgő el-
nökválasztási kampány?) Vannak-e egyál-
talán amatőrök ebben a történetben? 

Hát igen: kik az amatőrök, és kik a pro-
fik? Eléggé katyvaszos a nyugati liberális 
mass média is, bár profinak tekinti magát. 
Ugyanúgy, mint az itthoni ATV. Belenéz-
tem véletlenül az egyik reggeli közéle-
ti műsorába, amelyben Juszt László be-
szélgetett a volt igazságügy-miniszterrel, 
dr. Bárándy Péterrel. Nem akartam hinni a 
fülemnek és a szememnek. A volt minisz-
ter az új alkotmányozást bírálva a jogál-
lam haláláról beszélt, és arról, hogy majd 
a „váltás” (ti. mikor majd ismét ők kerül-
nek hatalomra) lágy vagy keményebb 
váltás lesz-e? 

A jelenlegi főügyészt politikai részre-
hajlással vádolja, féltve az igazságszolgál-
tatást. Példaként Molnár Gyula, volt Bp. 
XI. kerületi polgármester bírósági ügyét 
említi, amelyet kvázi koncepciós perként 
aposztrofál, ugyanis Molnár Gyulát nem-
rég mégis felmentették. Nem akarok bele 
menni a részletekbe, de azért nem furcsa, 
hogy amikor meggyanúsították Molnár 
urat (mert a feljelentés ellene még 2007-
ben történt!) a választások előtt, ő nem 
ment el, hiába idézték be néhányszor? Ezt 
valahogy kifelejtette a történetből a volt 
igazságügy-miniszter úr…

- ács -

HÍREKHÍREK

Szülői tájékoztató
Előkészítő foglalkozások 

indulnak református isko-
lánkban, nagycsoportos óvo-
dások részére, a 2013/2014-es 
tanévre.

A szülői megbeszélés idő-
pontja: 2012. október 8. (hét-
fő) 1700 óra

Helye: református iskola I. 
emelet (Karcag, Kálvin u. 2.)

Tel.: 59/400-577
Minden érdeklődő szülőt 

szeretettel hívunk és várunk.
Iskolavezetés

Csoportos keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre 

lesz lehetőség.
A csoportos keresztelések 

időpontja: 2012.november 11. 
és 18. (vasárnap) 10 óra.

Helye: a Karcagi Reformá-
tus Nagytemplom.

A kereszteléshez a jelentke-
zési adatlap kitöltése szüksé-
ges, amit a Lelkipásztori Hi-
vatalban (Kálvin u. 3.) lehet 
megtenni.

Jelentkezni, érdeklődni 
a hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipász-
tornál a +36 30/627-8613-as 
telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Pár év óta gyakorlat a Kar-
cag Városi Polgárőr Egyesület 
és Hírmondó kapcsolatában, 
hogy az éves beszámolót a nyár 
vége felé beszéljük meg. Így volt 
ez tavaly, így történt most és így 
szeretnénk jövőre is, bár a jövő 
év egyelőre bizonytalan. Félő 
nem lesz kit megkeresni, mert 
az egyesület tagsága fogy, má-
ra a kritikus szintre ért. Az éves 
eredmények értékelését ezzel 
indítottuk a Rigó Zoltán elnök-
kel folytatott beszélgetés során.

- A létszámcsökkenésre, a be-
vethető polgárőrök számának vé-
szes apadására már tavaly is fel-
hívta a figyelmet. Mi az oka a fo-
lyamatnak?

- Több ok is lehetséges, de az 
általános, a legtöbbször előkerü-
lő indok az az, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzetben a polgárőrök 
több munkát vállalnak, tehát ke-
vesebb a szabadidejük. Másrészt 
pedig újabb állásokat keresnek 
és sokszor más településeken jut-
nak munkához és oda is költöz-
nek. A 2011-es év végi létszám-
hoz képest most augusztusig hat 
fővel lettünk kevesebben. Négy 
polgárőr elköltözött (új lakóhely-
ük Győr, Kecskemét, Szolnok), 
ketten pedig nem tudták vál-
lalni tovább az önkéntes felada-
tot. Ehhez képest mindössze két 
újoncunk van, de most még nem 
tettek alapismereti vizsgát, ezért 
nem bevethetők. Jelenleg tizen-
két aktív tagunk van.

- Hát ennél azért klasszisok-
kal jobb időket is élt már az egye-
sület.

- Hogyne. 2007 körül példá-
ul 60-65 fő volt a létszám. A szol-
gálatba küldhetők számát szű-
kítette még az is, hogy az egysé-
ges biztosításunkat a 18 és 60 év 
közötti tagjainkra lehet megköt-
ni, és így azokat, akik aktív tag-
jaink voltak, de már felül van-

nak a 60 éven, nem tudjuk szol-
gálatba állítani. Soha semmilyen 
atrocitásunk, vagy más hason-
ló problémánk nem volt, de az 
ördög sosem alszik és bármikor 
előfordulhat olyan eset, aminek 
a kapcsán a biztosításhoz kelle-
ne nyúlni.

- Pedig feladat - ahogy az év 
végi kimutatásból látni is - lenne 
bőven.

- Minden hónap első hétfő-
jén itt az irodában beszéljük meg 
a tagokkal, hogy a szabadidőtől 
függően mikor tudnak segíte-
ni a közbiztonság megteremtésé-
ben. Egyéni, illetve a rendőrség-
gel közös szolgálatot látunk el. A 
polgárőrök mindig az adott na-
pon, a rendőrségi ügyeleten tar-
tott eligazításon tudják meg, mi 
lesz a feladatuk aznap. 2011-ben 
tizennyolc aktív, valamint húsz 
pártoló tagunk volt. Az év folya-
mán 2245 órát voltunk szolgálat-
ban. Ebből a rendőrséggel közö-
sen adott szolgálat ideje 831 óra 
volt. A többi önálló.

- Milyen feladatokhoz kérték 
az önök segítségét?

- Elfogásban kétszer tudtak 
szerepet vállalni a tagjaink. Húsz 
esetben a polgárőrök saját szol-
gálatuk során érték tetten sza-
bálysértések elkövetőit, és az ő 
jelzésükre indultak az eljárások a 
rendőrség részéről. Egy alkalom-
mal eltűnt személy felkutatásá-
ban kérték a segítségünket, két-
szer katasztrófavédelmi, két eset-
ben közlekedési, három esetben 
helyszín biztosítási és egyszer 
környezetvédelmi akcióban vet-
tünk részt. Ezen felül 213 eset-
ben nyújtottunk segítséget a vá-
rosban közlekedő állampolgár-
oknak.

Ezen felül, sorolja Rigó Zoltán, 
együttműködési megállapodá-
suk volt a Karcagi Rendőrkapi-
tánysággal, a Magyar Posta Zrt. 

helyi postahivatalával és a Nagy-
kun Református Általános Is-
kolával, az országos és a megyei 
Polgárőr szövetségen keresztül a 
Magyar Autóklubbal, a Vörös-
kereszttel és a CBA üzletlánccal. 
„2011-ben, minden megállapo-
dásban foglalt kötelezettségünk-
nek eleget tettünk!” - olvasom a 
beszámolóban. Ott voltak az ön-
kormányzati rendezvények biz-
tosításánál, meg a polgárőröknek 
szánt „szakmai” versenyeken Ti-
szafüreden és Szelevényben.

Mindezt, ahogy a beszámoló-
ban látom, igen szerény költség-
vetésből finanszírozták. A va-
lamivel több mint félmillió fo-
rintos bevételt az önkormányzat 
100.000, az Országos Polgárőr 
Szövetség 420.000 és a Magyar 
Posta 32.000 forintos támogatá-
sa jelentette. Jól sejtjük, elkölteni 
sem volt nehéz: nagyrészt üzem-
anyagra és az igen szerény iroda 
fenntartására fordították.

- A fogyó taglétszám és a fogyó 
bevételek mellett vannak-e még 
tervek?

- Természetesen. A taglétszám 
növelését mindenképpen igyek-
szünk megvalósítani. Eddig 
nem sikerült, de elsőként csatla-
koztunk a megyei szövetség ál-
tal kezdeményezett, és szeptem-
ber 22-ére meghirdetett tobor-
zónaphoz. Ezen a napon (10-15 
óráig) minden a polgárőri szol-
gálat iránt érdeklődő karcagi ál-
lampolgárt várunk a Rákóczi ut-
ca 3. szám alatt lévő egyesületi 
termünkbe. Jelentkezni közénk 
egyébként ezen kívül is lehet, a 
nyilvános gyűléseink minden 
hónap első hétfőjén vannak a 
fenti irodában.

- Sok szerencsét a munkához és 
a toborzáshoz. Köszönöm a be-
szélgetést.

Elek György

MEGHÍVÓ
„A zene az örökkéva-

lóság előlege” címmel di-
ákhangverseny keretében 
emlékezünk meg a Zene 
Világnapjáról.

A hangverseny szeptem-
ber 28-án (péntek) 14:30-
kor kezdődik a Reformá-
tus Nagytemplomban.

Minden érdeklődőt sze-
retettel hívunk és várunk!

Iskolavezetés

Fogytán a polgárőrség
Tagtoborzó szeptember 22-én

Karcag Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. júni-
us 28-i testületi ülésen döntött 
arról, hogy a víziközmű-szol-
gáltatás biztosítása érdeké-
ben bérleti-üzemeltetési szer-
ződést köt a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal. 

A víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX tör-
vény értelmében önkormányza-
tunknak is szükséges csatlakoz-
ni olyan szolgáltatóhoz (amely 
állami és önkormányzati tulaj-
donban van), ami rendelkezik a 
szükséges felhasználói egyenér-
ték üzemeltetési jogával. 

A Képviselő-testület még 
2011. október 24-ei ülésén fel-
hatalmazta Dobos László pol-
gármestert és Gyurcsek János 

alpolgármestert a víziközmű-
szolgáltatásban közreműködő 
lehetséges partnerek felkutatá-
sára, előkészítő tárgyalások és 
előzetes egyeztetések lefolytatá-
sára a víziközmű-szolgáltatás-
ról. 

Az eltelt időszakban több tár-
gyalást is folyt és az üzemelteté-
si ajánlatokat figyelembe véve a 
Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (TRV ZRT.) adta 
a legkedvezőbb ajánlatot. A le-

folytatott tárgyalások eredmé-
nyeképpen az ivóvíz szolgálta-
tást és szennyvízelvezetést, va-
lamint a kapcsolódó egyéb szol-
gáltatásokat 2013. január 1-től 
a TRV ZRT. végzi. A Nagykun 
Víz- és Csatornamű Kft. dol-
gozóinak nagyobb részét az új 
szolgáltató munkajogi jogutód-
lással tovább foglalkoztatja.

A Városi Strandfürdő és a 
Kemping üzemeltetése továbbra 
is a Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. feladata marad.

Állománygyűlés a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.-nél
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Par la men ti Nap ló

Beköszöntött az ősz, ami 
nemcsak a gyerekeket vit-
te vissza az iskolába, hanem a 
honanyákat és honatyákat is 
újra padokba ültette. A múlt 
heti kezdés erősre sikerült, hi-
szen egyből másfél-két órás na-
pirend előtti vita alakult ki a 
magyar gazdaság helyzetéről. 
Az erről szóló beszámolóm ak-
kor elmaradt, mivel egy varsói 
konferencia-részvétel külföld-
re szólított, ezen a héten pedig 

már új témák, más ügyek buk-
kantak fel, például a választási 
szabályok kérdése, vagy a csa-
ládon belüli erőszak büntetőjo-
gi megítélése. Persze lenne még 
írnivaló az IMF-ügyek állásá-
ról is, de attól tartok, erre még 
sokszor lesz alkalmam.

A Valutaalap helyett az ehe-

ti, hétfő esti szavazásból in-
kább azt emelném ki, amit sok 
szempontú és érzékeny vita 
előzött meg, nevezetesen a csa-
ládon belüli erőszak büntető-
jogi tényállássá nyilvánításáról 
szóló népi kezdeményezést. Az 
Élet-érték Alapítvány csaknem 
százezer aláírást gyűjtött össze 
ebből a célból. A kormánypár-
ti frakciók álláspontja koráb-
ban az volt, hogy az új büntető 
törvénykönyv rendezi az ügyet, 

külön nem kell ezzel a parla-
mentnek foglalkoznia. Az ál-
láspont azonban megváltozott, 
amikor a miniszterelnök és a 
frakcióvezető a Fidesz nőtago-
zatával találkozott, ahol a höl-
gyek a kezdeményezés támoga-
tását javasolták. 

Az ügy nyilvánosság előt-

ti szerepét nagyban befolyásol-
ta Varga István képviselő nem-
tetszést keltő kijelentése, aki 
arról beszélt, hogy a nőknek a 
szülést követően kellene csak 
önmegvalósításba fogniuk, és 
több gyermeket kellene vállal-
niuk, hogy fel se merülhessen 
a családon belüli erőszak. A 
képviselő később azt mondta: 
„Az a mondat egy szerencsét-
len mondat volt, ezért elnézést 
kértem azoktól a képviselő-
társaimtól, akiket megbántot-
tam.” Hogy szavait komolyan 
gondolja ezt azzal támasztot-
ta alá, hogy a szavazást követő-
en egy-egy szál virágot adott át 
az LMP-s Szabó Tímeának és 
Ertsey Katalinnak, illetve a né-
pi kezdeményezéshez aláíráso-
kat gyűjtő Halász Pálmának.

Tanulság? Az ügy rávilá-
gított arra, hogy még mindig 
félreértések, és tévedések kí-
sérik az együttélés, a csalá-
di kapcsolatok erkölcsi és jo-
gi megítélését. A vitában fel-
szólalók, többek között Balog 
Zoltán,  Lukács Tamás, Ertsey 
Katalin és mások sokat tettek 
azért, hogy ehhez a kérdéshez 
máshogy áll ma a parlament, 
mint korábban. Párkapcsola-
tok megítéléséről is szó van, de 
általában el kell utasítani min-
den erőszakos cselekményt, 
különösen ha gyengébbek, ki-
szolgáltatottak ellen irányul. 

Varga Mihály

Halász Pálma igazsága

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Szeptember 15-16. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Szeptember 22-23. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Véget ért a Kátai Gábor Kórház 
laboratóriumának próbaüzeme

Tisztelt Betegeink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Kátai Gábor Kórház 

laboratóriumának próbaüzeme véget ért, ennek megfelelő-
en hormonvizsgálatok végzésére is megnyílt a lehetőség.

A Kátai Gábor Kórház az engedély alapján Karcag, Be-
rekfürdő, Kenderes, Kunhegyes, Kunmadaras, Kisújszál-
lás, Tiszagyenda lakosai számára végezhet hormonvizsgála-
tokat.

Az alábbiak szerint lehet igénybe venni a szolgáltatást:
- TSH és egyéb pajzsmirigy vizsgálat: kórházi belgyó-

gyász szakorvos beutalása alapján, járóbetegként.
- PSA (prosztata hormon) vizsgálat: kórházi urológus 

szakorvosok beutalása alapján.
Kérjük betegeinket, hogy szakorvosi rendeléseinket esze-

rint vegyék igénybe.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Az udvart valóban több élet-
kort képviselő (családi) láto-
gatóseregnek rendezték be, és 
ilyen sokszínűek voltak a prog-
ramok is: gyermekjátékok, ku-
tyabemutató (Szélmalom ken-
nel), egészségügyi szűrés, lo-
vasbemutató, kétféle nótamű-
sor, klasszikus zene etc.

- Látom sok fiatal segítkezik, 
mint rendező...

- Szerencsés vagyok, mert a 
mi egyesületünk pár év alatt 
nagyon megfiatalodott. Annak 
idején tizenöt taggal vettem át 
és egy nagyon elöregedett cso-
port volt. Az idős és szépko-
rú tagjaink természetesen ma 
is megvannak, de időközben 
nagyon sok fiatal és középko-
rú karcagi lépett be, olyanok, 
akikkel hasonlóan képzeljük 
el az egyesületi munkát. Negy-
venöt fő önkéntesünk van, és 
ők magukkal hozták a fiatalság 
szellemét, a lendületét. Főisko-

lások, egyetemisták és közép-
iskolások segítik a munkánkat.

- Hány cukorbeteggel tartják 
a kapcsolatot?

- Nagyon sokkal. Tudjuk, 
napjainkban a diabétesz nép-
betegség lett. Karcagon közel 
2.300 fő inzulinos cukorbe-
teg van. A gondozók már nem 
tudják ellátni ezt a feladatot, 
ezért mi vettük át. Itt a köz-
pontban, az egyesületi terem-
ben havonta két alkalommal 
az életmóddal kapcsolatos to-
vábbképzés folyik. Évenként 
kb. 1.000-1.200 főt szűrünk le 
ugyanitt, vagy a mozgószűré-
seken. Tavaly 540 fő vett részt 
nálunk továbbképzésen.

- Azt hiszem az összefogás 
egyik szép jele ez az egyesületi 
szoba, ami raktár volt és most 
előadóterem...

- Még Fazekas polgármes-
ter úr idején gondoltunk egy 
nagyot, mert a régi, 3x3 méte-
res szobánkat kinőttük. Elkér-
tük ezt a másikat, ami valóban 

egy lepusztult raktár volt, és a 
Belgyógyászati Alapítvány se-
gítségével nekiláttunk rendbe 
tenni. Akkor kezdtünk el ön-
kéntesek után kutatni, a felújí-
tásban mindenki azzal segített, 
amivel tudott – de minden-
ki ingyen tette. Egyébként még 
nem készült el. Csináltunk be-
lőle egy lakható részt, ahol jól 
érezhetik magukat, akik segít-
ségért jönnek hozzánk, de dol-
gozunk tovább, hogy bővül-
jön a műszerpark meg a bútor-
zat, és például esetlegesen akár 
egy-egy konferenciának is he-
lyet tudjunk adni 2014-ben.

A rendezők igazán minden-
kire gondoltak, hiszen a zenés 
műsorokat, a sárrétiek előadá-
sát, a kutya- és a lovasbemu-
tatót általános tetszés fogadta, 
és bár a csepergősre álló bo-
rongós idő miatt volt hely az 
udvaron bőven, de elmondha-
tó, hogy kellemesen telt a dél-
után. Köszönjük!

Elek György

A legszebb konyhakertek
Eredményhirdetés

Értesítjük a legszebb konyhakertek programban részve-
vő kerttulajdonosokat, hogy az eredményhirdetésre és az 
ünnepélyes díjátadásra szeptember 29-én 13.00 órakor, a 
XVII. Karcagi Lovasnap megnyitó ünnepsége keretében 
a Zuglógerben kerül sor. 
A díjakat Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és 
Kovács Szilvia Karcag alpolgármestere adja át. 

Minden résztvevőt és a program iránt érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Civilek Éjszakája 2012.

Helyesbítés
A 2012. szeptember 14-én megjelent lapszámunk Testüle-

ti ülés című tudósításában egy önkormányzatok által igény-
be vehető támogatás megnevezése hibásan került közlésre. 
Az érintett szövegrész helyesen így szól:

„Elsőként az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
vő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatko-
zó igény benyújtásáról döntöttek a testület tagjai. Magyar-
ország 2012. évi Központi Költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény 6.sz. melléklet 2. pontja alapján az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat-
oknak lehetőségük van támogatás igénybevételére.”

A hibáért elnézésüket kérjük!

Tájékoztatás
Karcag Város Önkor-
mányzata Sz. Nagy István 
fazekasmestert a város sa-
ját halottjává nyilvánította.
Búcsúztatása 2012. szep-
tember 24.-én 13:00 óra-
kor lesz a Déli temetőben, 
temetésére ezt követően a 
Szívos temetőben kerül sor.

Kunkapcsolat: Szagintajev, kazah gazdasági miniszter 
Varga Mihállyal

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden egészség-
ügyben dolgozott nyugdíjast találkozónkra.
Ideje: 2012. október 19-én 16 óra.
Helye: Karcagi Nagykun Református Gimnázi-
um Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégi-
um ebédlője (Karcag, Varró u. 1.)
Jelentkezés: Simonné – Ági: 59/401-354, 
Bogdánné – Magdi: 59/313-571, Mándiné – Ju-
cika: 59/313-004, Rauschenbergerné – Böbike: 
59/313-718, Tóthné – Erzsi: 59/311-658.

Szervezők

Folytatás az 1. oldalról
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F E L H Í V Á S
kötelező agrárkamarai regisztrációra

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi sze-
replője számára.

Az agrárkamarai választások előkészítése érdekében a leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. szeptember 
30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) található on-line regisztrációs fe-
lületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és a kamarai hozzájárulást (5.000,- Ft-ot) befizetni az 
ott közzétett számlaszámra.

Regisztrációra köteles minden természetes és jogi személy (őstermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállal-
kozó, gazdasági társaság stb.), aki/amely agrárgazdasági tevékenységet folytat.

(Az agrárgazdasági tevékenységek jegyzékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.)
Ha valakinek egyszerre több önálló vállalkozása van, (pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa is 

egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell regisztrálnia.
A regisztrációval kapcsolatban a gazdálkodók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as zöldszámon (hétfő-

től-csütörtökig 8:00 órától 16:30 óráig, pénteken 8:00 órától 14:00 óráig).
Az elektronikus regisztráció elvégzésében a kamarai tanácsadó az alábbi elérhetőségen, előzetes időpont-

egyeztetés után nyújt segítséget:
Nap Nyitva tartás Iroda Település ügyintézése
Hétfő  8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Kedd 8:00-16:30 Kisújszállás, Petőfi u.20-22. Kisújszállás, Kenderes
Szerda 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras
Csütörtök 8:00-16:30 Karcag, Dózsa Gy.u.24. Karcag, Kunmadaras

Mindenki hozza magával őstermelő igazolványát, EV igazolványát vagy cégbejegyzését! Szükséges még 
MVH-s regisztrációs szám, email cím (ha van!), és telefonszám!

Nagy László tanácsadó
30/284-5258

Pályázat 
Karcag Városi Önkormányzat-képviselő testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: eladótér, raktár
 A helyiség alapterülete: 24 m2
2. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 22 m2
3. Karcag, Rákóczi u. 39. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 1 helyiség
 A helyiség alapterülete: 20 m2
A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptem-

ber 17. napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-

mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Református általános isko-
lánk fontos feladatának és cél-
jának tekinti, hogy az alsó ta-
gozat befejezésére a gyerme-
kek megtanuljanak úszni. Az 
úszásoktatás a „Refi”-ben 15 
éves múltra tekint vissza. (Az 
utolsó két év az uszoda felújí-
tása miatt kimaradt.)

Iskolai úszásoktatásunk 
nem tanfolyam, hanem több 
lépcsőben végrehajtásra ke-
rülő projekt formájában való-
sul meg. A gyerekek a délelőt-
ti tanórákban, a tömbösített 
testnevelés órák keretén be-
lül látogatják az uszodát. Er-
re lehetőséget biztosít a helyi 
kerettantervünk is. Az osztá-
lyokat pedagógusok kísérik az 
uszodába és vissza. 

Úszásoktatásunk legfonto-
sabb alapelve, hogy a gyere-
kekkel megszeretessük a vizet, 
mint új közeget, megtanítsuk 
őket a vízben való mozgások-
ra, játékokra. 

Miért is jó az úszás? Az 
úszás erősíti az immunrend-
szert, javítja a koncentráló ké-
pességet, növeli az állóképes-
séget. Az úszás minden test-

részt átmozgat, javítja az agy 
vérkeringését. Figyelembe 
vesszük a gyermekek egyéni 
mozgásigényét is. A megtanult 
úszástudással a szülők nyuga-
lommal engedhetik gyerme-
keiket vízparti nyaralás alkal-
mával a vízbe, hiszen gyer-
mekük megtanulta az úszás 
alapjait, már jóval nagyobb 
biztonsággal mozog, játszik a 
vízben.

Örömünkre szolgál, hogy 
hamarosan átadásra kerül 
Karcagon a felújított fürdő, 
úszómedence. Megköszönjük 
a lehetőséget, amellyel sajnos 
nem minden település büsz-
kélkedhet.

Az uszoda megújuló arcula-
tának részeként iskolai úszás-
oktatásunkba is bevezetjük 
a nyílt, bemutató órákat. Az 
osztályok utolsó uszodai tan-
óráján a szülők részt vehet-
nek, s így testközelből megis-
merhetik a körülményeket, az 
úszásoktatás módszereit, s fi-
gyelemmel kísérhetik gyerme-
kük hozzáállását és fejlődését.

Orosz István
testnevelő

Az alsósoknál több osztály-
ban működik a Lépésről lé-
pésre program, ezen felül pe-
dig tanárok és diákok között 
igen népszerű a projektokta-
tás, amikor egy-egy témát dol-
goznak fel, igen alaposan. A 
világtalálkozó kapcsán példá-
ul a kunok életével, a korával 
ismerkedtek a gyerekek...

A két egyházi fenntartású 
karcagi általános iskola közül 
– Nagykun Református Álta-
lános Iskoláról kevéssel koráb-
ban már írtunk. Tanévnyitó 
utáni emlékeztetőül csak any-
nyit, hogy az évet 458 tanu-
ló (köztük 62 elsős) kezdte 34 
tanerővel. Az osztályközössé-
gek száma 19, a napközis cso-
portoké 6. A képzési kínálat-
ban továbbra is helyet kap az 
angol, úszás. A felső tagozatos 
diákok angol nyelvi készségét 
amerikai lektor segíti. Az is-
kola tavaly Tehétségpont lett.

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskolában a nyáron folyta-
tódott a tavaly elkezdett felújí-
tási munka. A régi műanyag 
lambériát a folyosókon csem-
pe, az osztálytermekben fe-

nyőfa burkolatra cserélték, öt 
emeleti tanteremben a padló-
zat is járólapot kapott. A zár-
daépület belső ajtóit szintén 
lecserélték, a régi és a ’70-es 
években átadott „dobozépü-
let” közötti átjárót pedig úgy 
alakították át, hogy az épü-
letrész nemcsak esztétiku-
sabb, de barátságos és világos 
is lett. A fontosabb munkák 
közé tartozik még a zárdában 
végrehajtott vízvezetékcse-
re, illetve a betörésjelző rend-
szer beállítása, ami – remélik 
– nemcsak jelzi, hanem vissza 
is tartja a betolakodókat.

- Jelen pillanatban 216 gye-
rek jár az iskolába – tájékoztat 
Nagy Józsefné igazgatónő. - Az 
elsősök 24-en vannak, a tanu-
lókat 24 pedagógus és két test-
vér oktatja.

A két szerzetes testvér alsó-
ban és felsőben oktatja a hit-
tant, egy másik testvér in-
formatika és foci, a negyedik 
tánc- illetve gitárszakkört tart 
a gyerekeknek, vagyis nem-
csak az oktatásból, a szabad-
idős tevékenységből is bőven 
kiveszik a részüket. (A nyáron 
– sokan láthatták – a Zádor 
utcán, a könyvtár mögött is 

építkeztek. Ott rendház épült, 
ide az iskola mellé költöznek 
majd a szerzetesek.)

Az igazgatónő szerint a tan-
év legnagyobb újdonsága, 
hogy elsőben és ötödikben be-
vezették a mindennapos test-
nevelést...

- Az országos sajtóhoz iga-
zodva kérdem meg, hogy oko-
zott-e valamilyen problémát?

- Semmit. Már csak azért 
sem, mert kettő, egy kisebb 
és egy nagyobb tornater-
münk van. Miután tavaly fel-
újítottuk a tornaterem öltöző-
jét és a zuhanyzót, most a gye-
rekek a testnevelés óra után 
zuhanyozni tudnak, amit a 
mindennapos testneveléssel 
együtt nagyon szeretnek.

Az iskolában 1-6 osztá-
lyig iskolaotthonos nevelés fo-
lyik. A nyáron saját szervezé-
sű napközi tábort tartottak – 
sok-sok kirándulással, ehhez 
kapcsolódó elfoglaltsággal – a 
múlt hétvégén (pénteken) pe-
dig az egész iskola kirándul-
ni ment – Szilvásváradra, a 
Szalajka völgyet megnézni vo-
natoztak el...

Elek György

Meghívó
Szakmai délutánra hívjuk a kedves kollégákat 2012. szep-
tember 24-én (hétfőn).
Téma: Mozabook interaktív tananyag, újdonságok.
Előadó: Szanyi Ferencné.
Helyszín: Református Általános Iskola (Kálvin u. 2.) I. 
emelet.
Időpont: 14:30 órától.
Célcsoport: tanítók, szaktanárok.
Tisztelettel várjuk az érdeklődő kollégákat:

Refi Iskolavezetés

Úszásoktatás a „Refi”-benTanévkezdés 2012 szeptember
Folytatás az 1. oldalról

Köszönet
Kedves Szülők, Hozzá-

tartozók!
A református általános 

iskola vezetősége és a di-
ákönkormányzat nevében 
megköszönjük az őszi hul-
ladékgyűjtésben való aktív 
részvételt, segítséget.

Iskolavezetés

Karcagon, Takács Sándor tanyáján töltötte az éjszakát a múlt hét kö-
zepén az a francia utazó, aki lovas lakókocsijával két éve indult el a 
távoli Vlagyivosztokba.
Az ötvennégy éves Thierry Strack ötéves korában határozta el, hogy 
ötvenedik születésnapja után útnak indul és kocsin a lehető leghosz-
szabb szárazföldi távot teszi meg. Így lett útjának végállmása Vlagyi-
vosztok Szibéria másik felén, ahová számításai szerint tíz év múlva 
érkezik meg két lovával, két kutyájával és napelemekkel is ellátott, a 
kemény téli körülményekhez épített kocsijával.
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A közalapítvány létesítésekor az alapító a né-
pek közötti kulturális, oktatási, egészségügyi kap-
csolatok kiszélesítését, a határon túl élő magyar-
sággal való kapcsolattartás erősítését, az arra szol-
gáló anyagi erőforrások megteremtését tűzte ki cé-
lul.  A közalapítvány célja, Karcag és testvérvárosai 
Székelykeresztúr (Románia), Ómoravica (Szer-
bia), Mérke (Kazakisztán), Szepsi (Szlovákia), 
Schwarzheide (Németország), Longueau (Franciaor-
szág), Krosno Odrzaňskie (Lengyelország) között lét-
rejött testvérvárosi kapcsolatok ápolása. 
Nyitó pénzkészlet
2011. január 1-jén: OTP Bank: 1.203.624,- Ft
Házi Pénztár:        8.855,- Ft
Pénzkészlet összesen: 1.212.479,- Ft
2011. évi Bevételek (Ft)
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
APEH SZJA 1%-ának utalása 2010. évi 1.646,- Ft
Egyéb bevétel: - kamatbevétel 1.466,- Ft
Összes bevétel 2011. év 3.112,- Ft 
Pénzeszközök állománya
2011. december 31-én: 1.140.740,- Ft 
Készpénz        6.645,- Ft 
OTP Banki egyenleg: 1.134.095,- Ft 
Működési költségeink 2011. évben
Nyomtatvány, irodaszer   1.790,-Ft
Postaköltség      420,-Ft
Bankköltség 12.341,-Ft 
Utazási költség 60.000,-Ft
Összes Működési költség 74.551,-Ft 
Támogatás 
APEH SZJA 1%-ának utalása 
2011. évben kapott összeg:
2011. szeptember 22-én 2010. évi SZJA 1% 1.646,- Ft
A tárgyévben működésre felhasználható összeg    494,- Ft
A tárgyévben működésre – bankköltségre – felhasznált teljes 
összeg   494,- Ft

A tárgyévben célszerinti tevékenységre felhasználható teljes 
összeg 1.152,- Ft 
A tárgyévben célszerinti tevékenységre felhasznált teljes ösz-
szeg 1.152,- Ft

A Karcagi Birkafőző Fesztiválon résztvevő testvér-
városból érkező delegáció utazási költségére.

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány a 
2010. évben SZJA 1 %-ának felajánlásából 19.394 
Ft-ban részesült, melyből a tárgyévben működésre 
(bankköltségre) 5.818 Ft-ot felhasznált. A fennmara-
dó összeg 13.576,- Ft, a célszerinti tevékenységre nem 
került felhasználásra, ezért 2011. évre tovább tartalé-
koltuk.

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 2011. 
évben felhasználta a tartalékolt összeget, 13.576 Ft-
ot, célszerinti tevékenységre, a Karcagi Birkafőző 
Fesztiválon résztvevő testvérvárosból érkező delegá-
ció utazási költségére. 

2011. évben célszerinti tevékenységre felhasznált 
összeg összesen 14.728,- Ft.

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 2011. 
évben nem írt ki pályázatot. A Karcagi Birkafőző 
versenyen 2011. évben szervezőként vett részt alapít-
ványunk. 60.000.-Ft-tal járultunk hozzá a rendez-
vény sikerességéhez. Ezt az összeget a francia dele-
gáció utaztatására költöttük. Személyes közremű-
ködéssel a kuratórium tagjai segítették a városi ren-
dezvényeket, a városi rendezvényeken résztvevő 
testvérvárosi delegációk tagjaival a baráti kapcsolato-
kat tovább erősítették. 

A tisztségviselők munkájukért anyagi juttatást 
nem kapnak. A kuratórium tagjain kívül önkénte-
sek is segítették a kuratórium munkáját. A részletek a 
közalapítvány székhelyén 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
szám alatt megtekinthetők.

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
Kuratóriuma

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Közhasznúsági 
jelentése 2011. évről

Az elmúlt hétvégén négy 
csapat részvételével Karca-
gon került megrendezésre a 
Nagykun Kupa férfi kézilab-
da felkészülési torna. A baj-
noki felkészülés jegyében 
zajló eseményen Békés me-
gyéből érkezetek hozzánk a 
Gyula és a Nagyszénás férfi 
csapatai, még a karcagiakat 
a Karcag SE felnőtt csapata, 
valamint a Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium fiú csapata kép-
viselte.  Izgalmas mérkőzé-
seket láthatott a sportcsar-
nokba kilátogató szépszámú 
nézősereg, amely támoga-
tó tapssal jutalmazta a kar-
cagi gólokat és győzelmeket. 
Meglepetésre a végső győzel-
met a refista fiatalok érték el, 
akik valamennyi csapatot le-
győztek ezen a játéknapon. 
Úgy tűnik, hogy igencsak jól 
sikerült a nyári felkészülés 

a kevermesi edzőtáborban. 
Eredmények: 

Református Gimnázium - 
Nagyszénás 31:29 (20:10)

Gulybán, Koncz D. (4), 
Tóth Ba. (2), Vályi (8), Ko-
vács (2), Papp (1), Koncz T. 
(2), Hamar, Tóth Bo. (8), 
Mag, Nagy, Major (4).

A meccs folyamán már 10 
góllal is elhúzott a refisek 
csapata, a végére a fiata-
lok kicsit izgalmassá tették a 
mérkőzést.

Karcag SE - Gyula 27:23 
(14:11)

Nehéz, Örsi (2), Sebők (7), 
Béres, Hamar (3), Lajtos (3), 
Karsai (4), Nagy (2), Fábián 
(4), Szepesi (2), Papp.

Egyelőre év eleji formát 
mutattak a felnőttek.

Református Gimnázium - 
Gyula 29:25 (17:15)

Gulybán, Koncz D., Tóth 
Ba. (1), Vályi (15), Kovács (1), 
Papp, Koncz T. (2), Hamar 

(1), Tóth Bo. (3), Mag, Nagy, 
Major (6).

Vályi-Nagy Norbert 15 
gólja önmagáért beszél.

Karcag SE - Nagyszénás 
28:24 (14:13)

Nehéz, Örsi (6), Sebők (5), 
Béres (5), Hamar (2), Lajtos 
(2), Karsai, Nagy (2), Fábián 
(3), Szepesi (3), Papp.

Többen is jó teljesítményt 
mutattak a felnőtt együttes-
ből.

Bronzmérkőzés: Gyula - 
Nagyszénás 21:15 (9:8)

Döntő: Református Gim-
názium-Karcag SE 24-23 
(12-10)

Református: Gulybán, 
Koncz D. (4), Tóth Ba., Vályi 
(4), Kovács (2), Papp (1), 
Koncz T. (5), Hamar, Tóth 
Bo. (3), Mag, Nagy, Major 
(5).

KSE: Nehéz, Örsi (1), Se-
bők (9), Béres (4), Hamar, 
Lajtos, Karsai (4), Nagy, Fá-

bián (3), Szepesi (2), Papp. 
Meglepetésre a fiatalok le-
győzték a velük együtt edző 
felnőtt gárdát, a mérkő-
zés vége előtt 2 perccel még 
6 góllal mentek a refisek, a 
végre elfáradtak, de meg tud-
ták tartani előnyüket. 

A torna végeredménye: 1. 
Református Gimnázium 2. 
Karcag SE 3. Gyula 4. Nagy-
szénás. A torna gólkirálya 
Vályi-Nagy Norbet lett 27 ta-
lálattal, a legjobb kapus Tótka 
Bence (Gyula), a legtechniká-
sabb játékos Szebeni Zoltán 
(Nagyszénás), még a legjobb 
ifjúsági korú játékosnak kijá-
ró különdíjat a refis Tóth Bo-
tond vehette át. Gratulálunk 
valamennyi együttesnek, si-
keres bajnoki szezont kívá-
nunk minden csapatnak. 

A Református Gimnázium 
győztes csapata

Major
szakedző

Meglepetésre a Refis fiatalok 
győzedelmeskedtek

Nagykun Kupa Férfi Kézilabda Felkészülési Torna

A minap egy barátom gyűjte-
ményében kutatva bukkantam 
rá Kuncz Aladár Fekete kolostor 
című rég elfeledett regényére. 
Ez a komor megjelenésű, ám-
de mesterien kötött könyv nem 
csak azért értékes mert az el-
ső kiadás egyik példánya és rá-
adásul az Erélyi Szépmíves Céh 
terméke, hanem azért is mert 
egy olyan dokumentumregény, 
amely az első világháború azon 
szeletét tárja az olvasó elé, ami 
nem igazán kutatott és amely-
ről nem is nagyon beszélhettek 
a történészek az elmúlt század 
második felében. (Legalábbis itt 
Magyarországon.) Előbb azon-
ban essen néhány szó az íróról!

Kuncz Aladár (1885-1931) 
erdélyi magyar író, műfordí-
tó, lapszerkesztő ma már nem 
tartozik a legismertebb nyuga-
tosok közé, pedig 1909 és 1914 
között a lap munkatársa volt. 
Jól ismerte Ady-t és kortársait, 
de később is legközelebbi bará-
tai között tudta pl. Kosztolányi 
Dezsőt, Móricz Zsigmondot, 
Babits Mihályt, vagy Áprily La-
jost. Az első világégést követő-
en Budapesten tanított és az Új 
Magyar Szemle, valamint az 
Auróra irodalmi szerkesztője 
volt, majd 1923-ban visszaköl-
tözött szülőföldjére Erdélybe. 
Annak, hogy manapság nem 
igazán említik az előbb felsorolt 

nevek mellett, talán épp az az 
oka, hogy munkásságának leg-
jelentősebb éveit Kolozsváron 
töltötte. Ott viszont korának 
legmeghatározóbb irodalmá-
ra lett, ő szerkesztette az Ellen-
zék irodalmi mellékletét, majd 
pedig az Erdélyi Helikon élére 
állt. Maga köré gyűjtötte a kor-
szak legjobb tollforgatóit, így az 
erdélyi irodalom európai szín-
vonalra emelkedett máig érzé-
kelhető hatást gyakorolva a mai 
kisebbségi irodalomra is. (Elég 
ha az ember betér egy-egy ko-
lozsvári vagy székelyudvarhelyi 
könyvesboltba, antikváriumba, 
beleolvas a mai kiadványokba, 
de még a kávéházak teraszán 
is valami – itthon már eltűnt – 
megfoghatatlan hangulat lebeg.)

Ennek ellenére egyköny-
vű írónak tartják, mivel a Fe-
kete kolostor volt a legismer-
tebb és legmeghatározóbb mű-
ve – de azért azt elfelejtik, hogy 
szerkesztett, cikkeket, kritiká-
kat, tanulmányokat írt, vala-
mint regényeket fordított fran-
ciából magyarra; pl. Benoit, 
Maupassant és Gobineau írása-
it. Barátai, de még a vele szem-
ben állók is egy tapintatos, igé-
nyes embernek tartották Kuncz 
Aladárt, mindannyian nagyra 
becsülték.

1909 és 1914 között Kuncz 
oly sok kortársához hasonlóan 

rendszeresen utazott Francia-
országba, leginkább nyári sza-
badságai idején. Az első világ-
háború kitörése is ott érte és 
mivel lekéste az utolsó haza in-
duló vonatot, így ott is ragadt. 
Hamarosan – ahogy akkoriban 
szokás volt – a hatóságok be-
gyűjtötték az ott tartózkodó el-
lenséges országok állampolgá-
rait; nemre, korra, társadalmi 
státuszra való tekintet nélkül. 
Az író civil internáltként került 
először Noirmoutier-be majd 
Ile d’Yeu-be. Fogsága négy és 
fél évét örökítette meg a Feke-
te kolostor oldalain, részletesen 
lejegyezve minden apró mo-
mentumot, de nem csak a tábo-
rok eseményeit, hanem a kény-
szerű összezártságból fakadó 
emberi kapcsolatok alakulását, 
a jellemek fejlődését, és saját lel-
kének változásait is érzéklete-
sen ábrázolja. (Az első kiadás 
érdekessége, hogy a fogolytársak 
által készített rajzok, portrék és 
csendéletek illusztrálják.)

A Fekete kolostor nem csak 
fontos kordokumentum, napló, 
vagy egyfajta memoár, hanem 
komoly irodalmi értéket is kép-
visel. Leginkább Somogyváry 
Gyula írásaihoz tudnám hason-
lítani, azok közül is a Vihar a 
levelet című szintén dokumen-
tum-értékű regényhez.

-dh-

Egy halk szavú nyugatos
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-
1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
é r té ke g ye z te té ss e l .  Te l . : 
06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fű-
tésre is kialakítva, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szo-
ba + konyha + spájzos ház el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. 
Tel.: 06/30-567-3947.
Sürgősen, alkuképesen eladó 
100 m² több generációs csa-
ládi ház. Tel.: 06/20-533-8934.
Karcag, Villamos u. 78. sz. alat-
ti két szintes családi ház eladó. 
Tel.: 06/30-287-8208.
3 szoba összkomfortos csalá-
di ház lakható alsóépülettel, 
közművesítve, fűtés gáz + köz-
ponti fűtés eladó. Tel.: 06/70-
452-5848 vagy 59/300-710.
Karcagon a Kertész J. u. 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás eladó. Tel.: 06/30-
547-9987 vagy 06/30 -287-
6790.

3 szoba összkomfor tos + 
nappalis családi ház eladó 
vagy budapestire cserélhe-
tő. Megbeszélés alapon. Tel.: 
06/20-505-3467.
Karcagon egy portán két csa-
lád részére összkomfortos, 
több szobás kertes ház eladó 
vagy kertes ház csere is érde-
kel. Fűtés: gáz és vegyes tüze-
lésű, teljes közművesített. Tel.: 
06/30-422-8334.
Karcagon, a Vasút utcában 
különálló (szoba-konyha-
fürdőszoba) lakrész (i . ár : 
2.900.000 Ft) és egyéb ingó-
ságok eladók. Tel.: 06/30-530-
1134.
Karcagon főtéri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, 56 m²-es, te-
hermentes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Eladó ház. Szent I. sgt. 34. sz. 
alatti 2 szoba parkettás, gázfű-
téses, fürdőszoba és WC bent 
van. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-17 óráig).
Kertes családi ház eladó. Szoc. 
pol-ra előkészített, melléképü-
letekkel, betonozott udvarral, 
csendes helyen. Tel.: 06/70-
426-4840.
Karcagon cserépkályhás, 1,5 
szobás, gázkonvektoros, tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802
Karcagon összközműves ker-
tes ház eladó. Tel.: 59/300-635 
v. 06/20-241-0383.
Karcag, Baross u. 26. sz. alatt 
hagyományos építésű ingat-
lan sürgősen eladó 2,8 M Ft-
ért. Nádas lakóépület 20 fm 
hosszú, 2 szoba, 2 konyha, für-
dő helyiség és spájz. 3 helyi-
ségben beépített jó és szép 
csempekályha. Melléképület 
cserepes 14 fm, 1127 m² te-
lekkel. Tel.: 59/312-157 vagy 
59/300-717 (esti órákban).
Karcag, Szent I. sgt. 19. sz. alat-
ti ház eladó. Két szoba, nappa-
lis, hőszigetelés. Tel.: 06/30-
650-6805.
S ü r g ő s e n  e l a d ó  K a r c a g , 
Horváth F. úton III. emeleti 1 + 
2 félszobás felújított lakás, 7,5 
M Ft. Tel.: 06/30-859-4647.

Első emeleti, 3 szoba, nagy 
ebédlős, 90 m²-es társasházi 
lakás (nem panel) eladó, vagy 
I. emeletig 1,5 szobás lakás-
ra vagy rendezett kertes házra 
cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Két szoba + nappalis ház el-
adó vagy cserélhető. Érd.: Kg., 
Arany J. u. 4.
32 m²-es üzlethelyiség el-
adó a Kórház úti lakótelepen 
Karcagon. Tel.: 59/314-016 
vagy 06/30-226-3198.

Albérlet
Társasházi lakás albérletbe ki-
adó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 
10/a.

Állat
Fajtaváltás miatt egy mopsz 
szuka és egy lány olcsón el-
adó. Kedvencnek való kutya 
ingyen elvihető. Tel.: 06/70-
452-5848 vagy 59/300-710.
N a g y  t e s t ű  h ú s g a l a m b 
költőpárok és hófehér posta-
galambok eladók. Tel.: 06/30-
324-0522.
Fajtafelszámolás miatt 1 db 
törzskönyvezett, fajtatiszta 
Beagle szuka 1 zsák és 1 db 
fajtatiszta Beagle kan 2 zsák 
kutyatápért elvihető. Tel. : 
06/30-292-6008 (15 óra után).

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Felfrissítő és megfiatalító ha-
tás, testi-lelki harmónia, belső 
nyugalom. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
06/59-312-005 v. 06/30-583-
4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heve-
rő, 1 db gyerekheverő, újsze-
rű állapotban konyhabútor, új 
tölgyfa konyhai falitéka, zsúr-
kocsi, Bonanza íróasztal, fran-
ciaágy, 2 db új fekete ezüst dí-
szítésű szekrény. Tel.: 06/70-
300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Karcag, Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos) 1.300 Ft/
kg, akác (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. 
Tel.: 06/30-963-5073.
TRAPÉZ és CSERPES lemez 
k apható 1.49 0 Ft /m²-től . 
(Kerítésnek, tetőnek, garázs-
nak.) Tel.: 06/30-265-4197.

Öt részes előszobai vessző-
garnitúra kedvező áron eladó. 
Négy db nagyméretű fotelből 
és 1 db fonott, szögletes asz-
talból áll. Tel.: 06/20-505-3467.
Kovács tűzhely (kohó), 2 db 
felújított Trabant féder, 4 db-
ból álló sarokülő, 220-as he-
gesztő trafó, üzemléptelen 
Robi kapa (alkatrésznek), bir-
kafőző lábas (35 l-es), 2 db alu-
mínium üstház, ásó, kapa, ge-
reblye, csákány, fejszék, kala-
pácsok, mákdaráló, húsdará-
ló, fúró tokmányok, kombinált 
fogók eladók. Tel.: 06/70-532-
6644.
700 db egy gombos, 80 db 
négy gombos szalagcserép a 
hozzá tartozó kúpcseréppel 
eladó. I.ár: 10.000 Ft. Érd: Kg., 
Kuthen u. 32.
Elektromos kukorica morzsoló 
és 24 kalapácsos terménydará-
ló eladó. Tel.: 06/20-576-7044.
Eladó 2 fiókos, 2 ajtós komód, 
hagyományos ágyneműtar-
tó, sötét dohányzóasztal, falra 
szerelhető TV tartó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig).
H i d e g - m e l e g  k o n y h á s 
büfékocsi érvényes működési 
engedéllyel eladó. Tel.: 06/70-
426-4840.
MF 70-es kaszáló gép, után-
futó, nagyothalló készülék, já-
rókeret, szoba WC, 4 db ve-
randa ablak (kb. 1,5x1 m), 2 db 
akkumulátor 3 kerekű robba-
nós motorhoz. Érd.: Kg., Szent 
I. sgt. 57.
Eladó férfi öltönyök, cipők, 
kerti szerszámok, 220 V ter-
mény daráló, fürdőszobai ab-
lakszárnyak. Tel.: 59/300-926 
(délutáni órákban).
Négy égős, vezetékes gáztűz-
hely, PB palack, gyermek ete-
tőszék, háti permetező eladó. 
Tel.: 06/70-326-7291.
Eladó megkímélt állapotban 
lévő Siesta kályha és 1 db gáz-
palack, egy kisméretű 35 cm-
es új állapotú színes TV szo-
baantennával, 1 db fémvázas 
füstüveges dohányzóasztal el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.
Masszírozó fotel ,  szekré -
nyek, fotelok, nagy asztal, 
gyümölcscentifuga, pelenká-
zó eladó. Tel.: 06/30-484-1572.
22/23 kg gázpalack és 2 db 
boroshordó eladó Karcagon. 
Tel.: 59/314-016 vagy 06/30-
226-3198.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hitelét 
fizetni? Végrehajtás van folya-
matban? (Személyi hitel, hitel-
kártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 

Régebbi tárgyait,  bútora-
it, forgalomból kivont pénze-
ket, régi pénzeket, bármilyen 
nemű hagyatékait felvásáro-
lom. Régi 200 Ft-ost is vásáro-
lok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Takarítást vállalnék 8 – 12 órá-
ig. Tel.: 06/30-422-7719.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok (30 éves gyakorlattal 
rendelkezem). Tel.: 06/30-447-
3918.

Ház körüli munkákat, fabe-
hordást, összevágást, bontást, 
betonozást, stb. vállalok. Tel.: 
06/70-350-5308.

Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.

Nyugdíjas kőműves kőmű-
ves és ács munkát vállal. Tel.: 
59/300-635 v. 06/20-241-0383.

„Fiatal nyugdíjas” vagyok. 
Vállalok vakolásokat, kisebb 
átalakításokat, tetőmunkákat, 
apró javításokat, ház körüli 
munkákat. Nyugdíjas „sorstár-
saimnak” árkedvezmény! Tel.: 
06/20-969-7921.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6 GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: 06/30-
647-7357.

Renault személyautó eladó 
(5 Campus, évjárat: 1992, ki-
elégítő műszaki állapot, eljárt 
forgalmi engedély, forgalom-
ból ideiglenesen kivonva). Tel.: 
06/20-576-7044.

Apróhirdetés
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2012. szeptember 21. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.05  Kunok III. Világtalálkozója II. 

rész
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Bene Sándor
 Téma: Kunkapitány
 Karcagi Hírek
 - Kunkapitány választás
 - Interjúk a Kunok Világtalálko-

zójának I. napján
 - Rizs aratás
 Háttér 
 Vendég: Ruzicska Ferenc
 Téma: Kunkapitányok
20.10  Kunok IV. Világtalálkozója II. 

rész

2012.szeptember 25 kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19.10  Karcagi hírek

19.45  A Hit Szava - Római katolikus 
szentmise

20.35  Karcag Sport: Karcag SE - 
Jászárokszállás Megyei I. osztá-
lyú bajnoki labdarúgó mérkő-
zés

2012. szeptember 27. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.05  Rocktáv – Motoros találkozó
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: nyár után…
 Karcagi Hírek
 - Mezőgazdasági helyzetkép
 - Sikeres rendőri munka
 - Pékek helyzete
 - Tűzesetek
 Háttér 
 Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: „az élet él és élni akar”
20.10  Egészség Klub
 Téma: Vesebetegségek
21.00  Méltóság mezeje

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

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

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2012. szeptember 14.
Harsányi Melinda és Kocsis 
Sándor Ádám
2012. szeptember 15.
Herczeg Noémi és Czinege 
János
Baranyai Anikó és Harsányi 
László Csongor

Halálozás

Léhi László
 Karcag (1932.)
Vad Imre
 Karcag (1933.)
Zelenák Lajos
 Karcag (1924.)

Labdarúgás

Szeptember 22. szombat
 8-13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Szeptember 23. vasárnap
 9-12 óráig Pingvin – Kos-

suth tér

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Kisújszállás – Karcag 1:1 
(0:0)

Kisújszállás, 250 néző. Jv.: 
Takács T. Segítői: Szántai Zs., 
Belicza B.

Karcag: Moga, Szívós G., 
Orosz (Rajcsányi), Kovács Cs., 
Nagy R., Szívós G., Bukovszki, 
Szentannai, Lázók A., Erdei, 
Székely (Szőke R.)

Edző: Orosz István
A kilencedik percben Be-

nedek elhúzott a jobbolda-
lon, majd lövését Moga bra-
vúrral hárította. Tizenhetedik 
percben Szívós G. távoli lövé-
sét tenyerelte szögletre Láng. 
A huszonhatodik percben Er-
dei távoli lövése meglepte Lán-
got, aki a gólvonal előtt má-
sodszorra megfogta a labdát. 
A nyolcvannegyedik percben 
Szentannai szöglete elment a 
védők feje fölött és a közbeug-
ró Bukovszki a bal alsó sarokba 
lőtt (0:1). A nyolcvannyolcadik 
percben egy hazai támadás so-
rán két vendégjátékos is a föld-
re került, majd Kéki megsze-
rezte a labdát és a jobb sarokba 
lőtt (1:1).

Jók: Láng, Czicze, Németh 
T., Benedek ill. Moga, Nagy R., 
Bukovszki

Orosz István: Ha érettebbek 
leszünk, akkor az ilyen mérkő-
zésen meg kell szerezni a három 
pontot.

Csillag László: A mérkőzés 
végén meccslabdát hibáztunk, 
viszont egy jó iramú találkozón 
reálisnak találom az eredményt.

Ifjúsági mérkőzések 

Kisújszállás – Karcag 1:4 
(1:2)

Karcag: Fábián, Szabó G., 
Szőke Ne., Németh, Herczeg, 
Kovács L., Varga, Bakó L., Bor-
si, Hamar, Földi

Cserék: Kabai, Berczi
Edző: Varga László

Góllövők: Kovács L., Földi 
(2), Szőke N.

Varga László: Jó iramú mér-
kőzésen akár nagyobb arányú 
győzelmet is arathattunk volna, 
gratulálok a csapatnak.

U 15-ös korosztály: Karcag – 
Debrecen SI 1:4 (0:4)

Karcag: Bajusz, Farkas 
(Majláth), Mészáros (Szendrei), 
Mester, Tóth F., Terjék, Nábrádi, 
Kovács F. (Örsi), Balogh J., 
Györfi (Szabó E.), Balogh D., 
Bakó J.

Góllövő: Balogh J. 
Jó: Bajusz
Kemecsi László: Az egyik 

bajnokesélyes ellen léptünk pá-
lyára. Mind fizikálisan, mind 
játékban fölénk nőttek, reális 
eredmény született.

Mátészalka – Karcag 3:0 
(2:0)

Karcag: Bajusz, Mészáros, 
Mester, Majláth, Tóth, Kovács, 
Örsi (Nábrádi), Terjék, Farkas 
(Szendrei), Györfi (Szabó E.), 
Balogh J.

Jók: Bajusz, Majláth
Kemecsi László: Az elején ré-

gen látott harcos, lelkes játékkal 
léptünk fel. Aztán jöttek sorra 
az egyéni hibák, melyeket kímé-
letlenül kihasználtak. Játékban 
egyenrangú ellenfelek voltunk, 
viszont kapura veszélytelenek.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Sosem egyszerű felkészülni 
a szeptember eleji országos baj-
nokságra. Egyrészt a nyár, nyá-
ri szünet, másrészt a pedagó-
gusoknak az évnyitóra, évnyi-
tásra is készülni kell. Ez évben 
a hihetetlen szárazság, hőség 
különösen próbára tette az em-
berek, köztük a sportolók szer-
vezetét. De verseny 
még emiatt sosem ma-
radt el.

Készültünk tehát, 
ahogy tudtunk. Hét-
köznap este 8-9 óra-
kor, szombat-vasárnap 
viszont a déli órákban, 
igazodva a leendő ver-
seny időpontjához.

Majd jöttek a ráhangoló ver-
senyek: augusztus végén Eger-
ben a Dobó Kupa, bent a vá-
rosban lakótelepen, a házak 
között, izzó aszfalton, délelőtt 
és délután, majd szeptember 

elsején Debrecenben a Vekeri-
tó mellett tábori körülmények 
között, de szintén forróságban. 
És eljött az országos bajnokság 
ideje, Zánkán az egykori úttö-
rő tábor területén, gyönyörű 
környezetben, de a hőség nem 
maradt el. Délelőtt selejtező, 
délután döntő, közte némi pi-

henés. Még úszni sem lehetett, 
mert a Balaton „kiszáradt”.

Az eredmény: Lévainé Ko-
vács Róza 2. helyezést ért el. 
(Egerben szintén 2., míg Deb-
recenben 6. volt.)

Tájfutók

Tájfutás

Jól sikerült a felkészülés
Ezüstérem a Sprint Országos Bajnokságon

Alarm-Matic 
műfüves bajnokság

Szeptember 16-án (vasár-
nap) rendezték meg a Sport-
csarnok melletti műfüves pá-
lyán az Alarm-Matic műfüves 
bajnokság X. fordulóját.

Eredmények: Szuperinfó – 
Aqua 7:3, VGT-Brigád – Rózsa 
2:2, Devils-Armacomp – Ho-
Ri-Ko 10:1, Origo – MultiTec 
2:5, Roli Sped – Família 
4:3, Agrosprint – DKV 4:4, 
Ökodízel – Blades-Zsoan 7.0.

A XI. forduló – előzetes idő-
pontja – szeptember 23.

B. I.

Augusztus 31-én délután az 
egyik karcagi üzletben egy he-
lyi fiatalkorú fiú, gyermekko-
rú társával együtt ruházatá-
ba különféle csokoládékat rej-
tett, de a biztonsági őrök ész-
lelték a cselekményt és tőlük 
a lopott árut visszavették, így 
a kár megtérült. A helyszínre 
érkezett rendőr a tolvajok el-
len szabálysértési eljárást kez-
deményezett.

Szeptember 3-án egy kar-
cagi üzletben próbált meg egy 
üveg vodkát lopni egy siroki 
férfi, de az eladók észlelték a 
cselekményt és visszavették 
az italt, így a 2.409 Ft-os kár 
megtérült. Az intézkedő hely-
színbírságot szabott ki az el-
követő számára.

Szeptember 3-án délután 
biztonsági intézkedést foga-
natosított a karcagi járőr egy 
helyi asszonnyal szemben, aki 
magatehetetlen részeg állapot-
ban a járdán feküdt. A nőt a 
mentő kórházba szállította.

Szeptember 6-án délután 
Karcagon az egyik utcán két 
diák összeverekedett, mely 
során egyikük több esetben 
ököllel a fején megütötte tár-
sát, amivel nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket 
okozott. A sértett a bántalma-
zás miatt magánindítvánnyal 
élt. Az ügyben bíróság elé ál-
lítással büntetőeljárás van fo-
lyamatban.

Szeptember 6-án a késő es-
ti órákban egy fiatalkorú fi-
út találtak a karcagi buszpá-
lyaudvaron, akiről megállapí-
tást nyert, hogy egy nevelőott-
hon lakója, ahonnan engedély 
nélkül távozott el. Meghall-
gatását követően a GYIVI-be 
szálították.

Szeptember 7-én délután a 
karcagi rendőr biztonsági in-
tézkedést foganatosított egy 
helyi férfivel szemben, aki az 
úttesten feküdt begyógysze-
rezve, és térben és időben nem 
volt orientált. A férfit kórház-
ba szállították.

Lapzárta: 2012. szeptember 21., hétfő 12 óra



8 2012. szeptember 21.


