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A Vidékfejlesztési Minisz-
térium égisze alatt működő 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um és Szakközépiskola mező-
gazdasági profiljának megfe-
lelően számos épülete mellett 
még termőfölddel is rendel-
kezik, úgyhogy a nyár most is 
bővelkedett a munkában.

Az iskolai létesítmények kö-
zül különösen megnőni látszik 
a kollégium szerepe. Ahogy 
Gyökeres Sándor igazgatótól 
hallottam, az intézmény ta-
nulói összetétele átalakulóban 
van. Ez azt jelenti, hogy lénye-
gesen megnőtt a vidéki fiatalok 
száma, s a tavalyi 62 helyett eb-
ben a tanévben már 106 kollé-
gistájuk van. A robbanásszerű 
(kb. 70 %-os) növekedés a kol-
légiumépület revízióját is meg-
követelte.

- Létkérdés volt, hogy a 

használaton kívüli helyisége-
ket újra lakhatóvá tegyük, fel-
újítsuk a vizesblokkokat. Há-
rom nagy szobát újíttattunk fel 
saját erőből.

Az iskola létesítményei (tan-
épületek, raktárak, gazdasá-
gi épületek, park etc.) 12 hek-
táron terülnek el. A terüle-
tet körbefogó régi kerítés teljes 

cseréjét már korábban elkezd-
ték. Az idén nyáron 100 méter-
nyi újabb szakasz készült el, és 
év végéig ugyanennyit tervez-
nek megcsinálni, amivel együtt 
fél kilométernyi új kerítése lesz 
az iskolának.
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Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

XVII. Karcagi Lovasnap

A képviselő-testület szep-
tember 27-én lezajlott ülé-
sén a napirend előtti kérdé-
sek feltételekor Andrási And-
rás jobbikos képviselő hosz-
szú perceken keresztül – jó 
néhány témával kapcsolatban 
– intézett kérdést az önkor-
mányzathoz. 

Többek között szó esett a 
Kunok II. Világtalálkozója 
költségvetéséről, egy Széche-
nyi sugárúti kerékpárút esetle-
ges kivitelezéséről és a gyalog-
átkelő helyek felfestéséről. Do-
bos László és Kovács Sándor 
is jelezte, hogy több kérdés is 
pontatlanul megfogalmazva 
érintett egy-egy témát, és volt 
olyan felvetés is, melynek meg-
oldása egyáltalán nem önkor-
mányzati hatáskörbe tartozik. 
Így érdemben nem mindenre 
adtak választ. Azt azonban ki-
emelték, hogy a Jobbik annak 
idején elviekben sem támo-
gatta azt a pályázatot, amely-
nek keretén belül megépülhe-
tett volna a fentebb említett ke-
rékpárút. A világtalálkozóval 
kapcsolatban pedig csak a kar-
cagi rendezvények költségveté-
séről lehetett pontosabb össze-

get említeni (megközelítőleg 3 
millió forint), mivel az egy me-
gyehatárokon átívelő, több tu-
cat települést érintő rendez-
vénysorozat volt.

Az egybegyűltek – szintén 
napirend előtt – gratuláltak 
Béres Sándornak, aki az idősek 
ügyében végzett munkája elis-
meréseként nemrég miniszteri 
dicséretben részesült.

Ez az időszak az év első fe-
lének áttekintésével telik, an-
nak is a legfontosabb szegmen-
se a költségvetés adott időszak-
ra vonatkozó végrehajtásának 
értékelése. A beszámoló egyik 
lényeges pontja a Kátai Gábor 
Kórház állami kezelésbe adá-
sáról szólt. Az intézmény mű-
ködtetését 2012. május 1-től 
az állam vette át, így a városi 
költségvetés főösszege az ere-
deti előirányzatnak a 67%-
ára csökkent. A 33%-os csök-
kenésből látszik, hogy amíg a 
kórház önkormányzati mű-
ködtetésben volt, addig a leg-
nagyobb összeggel gazdálko-
dó költségvetési szervnek szá-
mított.

Az idei lovasnap, és a hoz-
zá kapcsolt események rend-
hagyó repertoárral várták a 
látogatókat. A tavaly anyagi 
okok miatt elmaradt sport-
alkalmat ugyanis az idén tá-
mogatók és kapcsolt rendez-
vények bevonásával sikerült 
életre hívni, egyben más irá-
nyokban és témák felé is ki-
terjeszteni. Elmondhatjuk – 
ezzel az újabb módival sem 
jártunk rosszul.

A péntek délutánra időzített 
„A lovas postakocsitól az elekt-
romos járművekig” című főté-
ri kiállítással induló, a délután 
hátralévő részében szakmai 
fórumba torkolló közlekedés- 
és hírközlés-történeti kiállítás 
csak a címében kapcsolódott a 
lóhoz. Igaz, a sétálóutcán fel-
álló eredeti lovas postakocsi 
egzotikus látványt jelentett, 
mégsem csodálták meg any-
nyian, mint az ugyanitt leállí-

tott elektromos autót. A kiál-
lítást köszöntő Karcagi Nagy 
Zoltán beszédében is főként 
az energiahordozók jövőjével 
illetve az elektromos meghaj-
tásra épülő közlekedési eszkö-
zök lehetőségeivel kapcsola-
tos fejtegetéseket hallhattunk. 
Közlekedéstörténeti áttekintés 
és az energia  fontosságának 
hangsúlyozása volt a szakmai 
tanácskozást köszöntő Kovács 
Szilvia alpolgármester beve-
zetőjének központi mondani-
valója is. Az előadók a Bükk 
hegység egy részén rendszere-
sített postakocsi-szolgálat je-
lenéről, e lehetőség más tér-
ségeket érintő fejlesztéséről, a 
kerékpározásról, valamint az 
elektromos meghajtásra ter-
vezett közlekedés (igen szim-
patikus) kilátásairól szóltak. 
A szakmai fórumot Kovács 
Pál, a minisztérium energeti-
kai ügyekért felelős államtit-
kára zárta. Kovács államtitkár 
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Igazság és 
szolgáltatás
Az elmúlt héten újra a közbeszéd 

tárgya lett a jelenlegi magyar igaz-
ságszolgáltatás helyzete, pro és kont-
ra csaptak össze az érvek. Az emberek 
hajlamosak általánosítani és tudjuk, 
az általánosítások már eleve maguk-
ban hordoznak bizonyos elfogultsá-
gokat, amelyekből igazságtalanságok 
is következhetnek. Nem szabadna te-
hát csak úgy par excellence kijelen-
teni, hogy baj van a magyar igazság-
szolgáltatással, mert néhány bírói íté-
letet fenntartásokkal fogadunk, ille-
tőleg nem értünk egyet a tartalmával. 
Amit nem csak a jogban járatlan laiku-
sok, hanem jogászok közül is sokan ki-
jelentenek annak dacára, hogy való-
ban úgy tűnik, baj van.

Ismét eszembe jutott a két hét-
tel ezelőtti Juszt László interjú dr. 
Bárándy György ex-igazságügy mi-
niszterrel. Ebben dr. Bárándy azt is 
mondta, hogy teljesen nyilvánvaló, 
hogy a bíróknak van politikai meg-
győződésük, és ez nem is baj, mert 
egyébként alkalmatlanok lennének 
a feladatuk ellátására. Akkor átsiklot-
tam eme apró interjúrészlet fölött. 
Ám most, a siófoki dr. Kovacsics bíró, 
az ominózus Horthy szobor leöntése 
ügyében hozott ítéletének indoklásá-
val újólag mégiscsak elgondolkodta-
tott. Mert amúgy rendben is lenne a 
dolog. Legyen természetesen egy bí-
rónak politikai meggyőződése (még 
azt sem tartanám ördögtől valónak, 
ha párttag is lehetne), de a politikai 
meggyőződése ne jelenjen meg ilyen 
nyilvánvalóan az ítélete indoklásában.

Persze ez a kirívó eset véleményem 
szerint direkt provokáció volt, azon 
felül cirkuszi színjáték: egy provoka-
tív bíró este egy provokátor szobor-
leöntő „sztárügyvéddel”. No meg egy 
ügyefogyott tiltakozás a bírói korha-
tár szabályozása miatt. Amit lehet, sok 
kollegája is méltánytalannak tart, ám 
a probléma (ha mégsem provokáció-
ról volt szó), hogy valójában lejáratta 
a testületet. S attól tartok, éppen azok 
a tisztességes bírók szégyenkeznek 
miatta, akiknek nem kellene.

Bizony, eléggé furcsa világ a jog és 
a jogalkalmazók világa. A jegyzet cí-
mével arra is akartam utalni, hogy né-
ha különválik az igazság és a „szol-
gáltatás”. Ugyanúgy, mint a szolgál-
tatóiparban: vannak pl. jó fodrászok 
és kozmetikusok, és vannak kevésbé 
jók. Csakhogy ez így kétségtelen de-
honesztáló a bírói karra nézve (a ma-
gyar nyelv már csak ilyen), a jogsza-
bályokat alkalmazók ugyanis valójá-
ban nem szolgáltatnak, hanem szol-
gálnak a törvények szellemében. De 
ezt most a dr. Kovacsics-félék (mint a 
Tanú c. filmben a dr. Kotász - Kállai Fe-
renc felejthetetlen hanghordozásával) 
látványosan igyekeznek megcáfolni. 
Szánalmas és átlátszó ez az igyekezet, 
ám tegyük hozzá rögtön: a társada-
lomra nézve nem veszélytelen.

- ács -

HÍREKHÍREK
Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket heti 1 óra időtartam-
ban csütörtökönként 17 órakor 
a Csokonai Könyvtárba.

A foglalkozásokon ismerte-
tésre kerülnek az ország terü-
letén fellelhető ehető és mér-
ges gombafajták.
Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.
Információ: 06/30-325-7724.

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

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

Minden év szeptember har-
madik hétvégéje a Takarítási 
Világnap. Ehhez a naphoz kö-
tődően szeptember 19-e dél-
utánján az Arany János Tag-
iskolában is az iskola környé-
kének, az udvarnak és nem 
utolsó sorban az osztályter-
meknek a takarítására, ren-
dezésére hívta a diákönkor-
mányzat a tanulókat.

Minden felső tagozatos osz-
tály képviseltette magát. Mivel 
az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, a munkát két csoportra 
osztva, az iskolán kívül és be-
lül egyaránt el tudták kezdeni. 

A diákok egy része az 
Arany János utca, Takács Pé-
ter utca, Széchenyi sugárút te-
rületén szedte a szemetet, míg 

a többiek az iskola melletti ár-
kokat gaztalanították. Hason-
ló munkálatok folytak a foci-
pályán és a belső udvarokon 
is. 

A fiúk és a lányok egyaránt 
lelkesen kivették részüket a 
munkából, mindannyian fel-
mostak, port töröltek, gereb-
lyéztek, sepregettek. A nap vé-
gére a szorgos munkáknak 
köszönhetően az iskola és kör-
nyéke tisztább és rendezettebb 
lett.

Reméljük, hogy ez nem-
csak egy egyszeri alkalom volt 
és ezután mindenki jobban 
ügyel környezetének rendjére!

Kovácsné Kun Eszter
8.b osztályfőnöke

A jelenleg is ismert r. katoli-
kus ótemetőt az 1820-as évek-
ben nyitották, és amikor az 
évszázad közepe táján meg-
telt, keleti szomszédján, a ki-
csi görögkeleti temetőn túl 
bővítették tovább. Ez a keleti 
rész az 1860-as évektől kb. az 
1900-as évek elejéig volt hasz-
nálatban, akkor azonban be-
zárásra került, és aki az utób-
bi években megfordult arra, 
láthatta, bizonyos részeit évti-
zedek óta alig néhány esetben 
keresték fel, vagy éppen soha 
és senki nem látogatta. Nem 
is csoda, hogy a méter magas, 
évtizedes avar fűvel borított, 
háborítatlan térség, amelyen 
már csak sejteni lehetett a ré-
gi sírokat és sírköveket, mos-
tanra vadak, azaz rókák ta-
nyája lett.

Az egyháztanács az idén 
februárban döntött a ka-
tolikus temetők revíziójá-
ról. Részben egy pontos sír-
hely és sírtulajdonosi katasz-
ter készítését, részben pedig 
a temetőrész megtisztítását 
és későbbi újranyitását hatá-
rozták el.

- Azért is születtek ezek a 
döntések – tájékoztat Gulyás 
Zsolt atya -, mert a temetők 
fenntartásához a sírhely el-
adásból származik a megfelelő 
pénzösszeg. Ezt az egyházi be-
vételt szerettük volna számba 
venni és megnövelni, másrészt 
pedig az valamennyiünk előtt 
természetes volt, hogy a teme-
tőnk nem maradhat ebben az 
állapotban. Elhatározás szü-
letett arról is, hogy egy vál-
lalkozót bízunk meg a mun-
kával, és a lejárt sírokat, amik 
a rendezési munkát akadá-
lyoznák, azokat felszámoljuk. 
A határozatot a szándékaink-
ról és a kérésünket, hogy je-
lentkezzenek, akiknek ott meg 
nem újított sírjuk van – én a 

szentmisék végén hónapokon 
át kihirdettem.

A célokról és a szándékok-
ról a Karcag TV-ből és a Hír-
mondóból is értesülhettek az 
érintettek. Többen jelentkez-
tek is, a temető sírjairól pedig 
a nyár folyamán fényképfelvé-
telek készültek, vagyis pótol-
ták az adminisztráció hiánya-
it (amennyire lehetett).

A temetőrendezés szeptem-
ber közepén (a múlt héten) a 
keleti oldal megváltatlan, ma 
már hozzátartozók nélküli, el-
hanyagolt sírjainak a felszá-
molásával kezdődött. A ré-
gi sírkövek egy részét a teme-
tőcsősz ház mögött helyezték 
el, más részét viszont a terü-
let mellett halmozták fel, s a 
látvány többekben ellenér-
zést keltett, számos szóbeszéd 
indult el. Mára a szóban for-
gó részt teljesen legyalulták, a 
tereprendezéskor eltávolított 
sírköveket elkülönítették.

- Itt tart most a munka – 
mutat körbe a helyszínen a 
plébános úr. - Természetesen 
folytatjuk majd, hiszen a te-
metőink több évtizedes elha-
nyagoltsága, azt gondolom, 
méltatlan az ősök felé, vagyis 
a korábbi állapot tarthatatlan 
volt már. Nagyon nehéz hely-

zetben vagyunk. Az emberek 
szegényebbek és a mi anyagi 
lehetőségeink is nagyon szű-
kösek. Arra nincs emberünk, 
hogy minden régi sírt gondoz-
zunk, tehát amelyiknek lejárt 
a megváltása, és már nincse-
nek élő hozzátartozók, azokat 
valamilyen módon rendezni 
kell, mert a temetőnek egy ré-
szét újra szeretnénk hasznosí-
tani.

- Mivel folytatódik a munka?
- A távolabbi tervünk, hogy 

ha összejön rá a pénz, vagy 
megteremtődik egy pályá-
zat lehetősége, szeretnénk új 
utat kiépíteni, vagyis folytatni 
a már meglévő szakaszt. Ad-
dig is parkosítunk, hogy mél-
tó helyet készítsünk azoknak, 
akik majdan ide kívánnak te-
metkezni. Azokat a sírköve-
ket, amiket eltávolítottunk, 
egy sírkőkertben kívánjuk fel-
állítani, ahol megtekinthetők 
lesznek. Amiben esetleg kár 
esett, azt helyre kívánjuk hoz-
ni. Ősztől tehát indulna a par-
kosítás, fákat ültetünk. Mun-
kánkhoz kérem a lakosság 
türelmét, és megköszönöm 
mindenki megértését és támo-
gatását.

Elek György

Élő és konyhakész 
törpeharcsa vásár 
a Kerekes I. utcai 

Halboltban.

Tel.: 06/20-411-7430.

Temetői munkák

Takarítási Világnap az Arany János 
Tagiskolában
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Par la men ti Nap ló

A parlamenti munka fon-
tos eleme a különböző bizott-
ságok ülései. Hétfőn az egyik 
állandó bizottság, az Ország-
gyűlés gazdasági bizottsága 
előtt volt beszámolóm a ma-
gyar kormány és a nemzetkö-
zi pénzügyi szervezetek kö-
zött folytatott tárgyalásokról. 
A beszámolóm témájáról bő-
ségesen idézett a sajtó, ettől 
most megkímélem az olvasót.

A bizottságot jelenleg 
Rogán Antal vezeti. Jómagam 
is voltam egykor ennek a bi-
zottságnak a tagja, sőt, egye-
nesen az elnöke. 1998-ban, 
amikor hárompárti koalí-
ció alakult a választások után 
(Fidesz-Független Kisgazda-
párt-MDF), először a parla-
menti munkára készültem. A 
magyar Országgyűlésben az a 
szokás alakult ki, hogy a gaz-
dasági bizottság elnöke min-
dig kormánypárti, ellenben a 
költségvetésié ellenzéki kell le-
gyen. Ebből kifolyólag a par-
lamenti többség – mivel nyolc 
év ellenzékiség után kor-
mánypárti lettem – megvá-
lasztott a gazdasági bizottság 
tagjává és elnökévé.

Elnöki karrierem viszont 
nem tartott tovább két hétnél. 
A kormányalakítás rögös út-
ja ugyanis úgy hozta, hogy a 
korábban pénzügyminiszter-
nek felkért politikus (Urbán 

László), végül mégsem vállalta 
a felkérést. Ekkor kellett olyan 
személyt találni, aki rendelke-
zik a szükséges gazdaságpoli-
tikai ismeretekkel, és az sem 
hátrány, ha látott már minisz-
tériumot belülről. Nos, így 
jött a képbe Járai Zsigmond, 
aki akkoriban a tőzsde elnö-
keként a részvény-kereskede-
lemmel foglalkozott. Koráb-
ban bankoknál volt, két évig 
Londonban, de életének egy 
szakaszában pénzügyminisz-

ter-helyettesként is dolgozott. 
Nekem különösen szimpati-
kus volt, hogy 1977 és 1979 
között Mongóliában dolgo-
zott közgazdasági tanácsadó-
ként. Ezekről az élményei-
ről sokszor beszéltünk is, ő is 
jól tudta, hogy hozzám a ka-

zah ügyek állnak közel. Ő kért 
meg arra, hogy vállaljam el 
mellette az államtitkári állást, 
amire rövid gondolkozás után 
igent mondtam, ezzel rövid 
bizottsági elnöki korszakom 
véget ért.

Közös munkánk egyik nagy 
eredménye lett, hogy a válság 
tépte magyar gazdaság 1998-tól 
2000-re eljutott a stabil költség-
vetési helyzetbe, mindezt úgy, 
hogy 2000 elején már közel 7 
százalékos gazdasági növeke-

dést ért el az ország. Sajnáltam, 
hogy együttműködésünknek 
2001-ben vége szakadt, amikor 
jegybank elnök lett. Ez még ak-
kor is így volt, ha távozása után 
vehettem át a Pénzügyminisz-
térium vezetését.

Varga Mihály

Ismerős bizottság, más helyzet

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

Október 6-7. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Október 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

FIGYELEM!
Ezúton értesítjük a szülőket, gyerekeket, hogy a Déryné Kulturális 
Központ NÉPTÁNC CSOPORTJAINAK foglalkozásai OKTÓ-
BER hónaptól indulnak!
Foglakozások időpontjai:
TOPORGÓK csoport: KEDD és CSÜTÖRTÖK 17:00 – 18:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD  
 Vezeti: Kunné Nánási Mónika
ÁRENDÁS csoport: KEDD 17:00 – 18:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD 
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita 
BOKRÉTA csoport: KEDD és PÉNTEK 16:00 – 17:00 óra
 Első foglalkozás: október 2. KEDD
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita
KOPOGÓK csoport: PÉNTEK 17:00 – 18:30 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Bíró Attila
PÁNTLIKA csoport: PÉNTEK 18:00 – 19:30 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Oroszné Millinkhoffer Rita 
IRINGÓ csoport: PÉNTEK 18:30 – 20:00 óra
 Első foglalkozás: október 5. PÉNTEK
 Vezeti: Bíró Attila 

FELHÍVÁS!
A Déryné Kulturális Központ TOPORGÓK néptánccsoportjá-

ba óvodás korú gyerekek jelentkezését várjuk 5 éves kortól.
Jelentkezni a Déryné Kulturális Központ I. emeleti irodájában 

vagy a 06/59-503-224-es telefonon lehet.

Csipkeverő- és kunhímző 
szakkör indul kezdők részére

a Déryné Kulturális Központban 
(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.).

Célunk: a vert csipke és a kunhímzés készítésének bemuta-
tása és tanítása 
A csipkeverő szakkör időpontja: szerda 17.00-19.00 óra
A kunhímző szakkör időpontja: csütörtök: 17.00-19.00 óra
Részvételi díj: 200.- Ft/óra 
A foglalkozásokat vezeti: Pinczésné Soós Gyöngyi
Alakuló megbeszélés: 2012. október 10. (szerda) 17.00 óra
Információ: (59)503-224 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tisztelt Szülők!

A Karcagi Általános Is-
kolai Központ Györffy Ist-
ván Tagiskolája iskolakós-
toló címmel komplex te-
vékenységsorozatot indít 
nagycsoportos óvodások-
nak.

A program célja, hogy a 
gyermekek megismerjék az 
iskolai élet „titkait”.

Programtájékoztatónk 
időpontja: 2012. október 
15. (hétfő) 17 óra, melyre 
szeretettel várjuk az érdek-
lődő szülőket a Kossuth 
tér 4. szám alatt.

A foglalkozásokba bár-
mikor be lehet kapcsolód-
ni!

Érdeklődni lehet: 
59/311-427 és 59/503-435 
telefonszámon.

A tengerifosztás, vagyis a kukorica betakarításának munkája 
és a hozzá fűződő népszokások volt a középpontban a Jókai 
utcai óvoda múlt hét péntek délutáni összejövetelén. A foglal-
kozásra a szülők is hivatalosak voltak és a tengerihántás után 
jókedvű közös programmal folytatódott a nap.

Az első félévben a költség-
vetés bevételi oldala 61,6%-os 
mértékben, a kiadási oldal pe-
dig 59,7%-ban teljesült.

Ezen az ülésen a képviselők 
döntöttek a zajvédelemről al-
kotott önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről. Az 
1996-ban megalkotott rendelet 
három alkalommal is módosí-
tásra került, de legutóbb – eb-
ben az évben – a szabálysértési 
törvény átdolgozása miatt több 
változás is történt a zajvédelem 
területén. Ennek eredménye-
ként jelenleg együttes rendelet 
van hatályban, amely többek 
között részletesen szabályozza 
a jegyző zajvédelmi feladata-
it is, ezért szükségtelenné vált 
a helyi rendelet életben tartása.

2012. december 31-el lejár 

az önkormányzat és a Jászkun 
Volán Közlekedési Zrt. között 
2005-ben létrejött menetrend 
szerinti helyi közlekedési szol-
gáltatásról szóló szerződés. Ez 
automatikusan nem hosszab-
bítható meg, mivel a jelenlegi 
törvény ezt nem teszi lehetővé. 
Ehhez pályázatot kell kiírni. A 
helyi menetrend szerinti autó-
busszal történő személyszállí-
tás nem kötelező önkormány-
zati, hanem vállalható feladat. 
Mivel több évtizede működik 
városunkban ez a szolgáltatás, 
és mivel lakossági igény is van 
rá, így az önkormányzat pályá-
zatot ír ki a szolgáltatás 2013. 
január 1-től kezdődően négy 
éven keresztül történő ellátá-
sára, amelyhez évi 10 millió fo-
rint támogatást biztosít.

-dh-

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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úrra színes hétvégi program 
várt, mert másnap - szeptem-
ber 29-én, szombaton délben 
- ő nyitotta meg a XVII. Kar-
cagi Lovasnapot. „Ez az ese-
mény több annál, mint egysze-
rű megmérettetés – fejtette ki 
a Zuglóger gyepén, a fogato-
sok és a szépszámú nézősereg 
előtt. - Persze, a versenyre te-
kinthetünk úgy, mint az embe-
ri képességek és készségek ha-
tásainak mérőeszközére, illetve 
mindezek összességére. Ugyan-
akkor a kiélezett versenyhely-
zetben nem csupán nyertesek 
és vesztesek vannak, hanem 
kikristályosodik mindaz, ami 
örök, ami változatlan értéke-
ket képvisel, ami fontos a szá-
munkra, hogy léte ne merüljön 
feledésbe. Ilyen a magyar lo-
vassport versenyága.”

A versenynap szombat-
ra esett és ezért, bár tüntető-
en remek időjárás kerekedett, 
egészen kora délutánig bőven 
akadt hely a lógerpálya mel-
lett, amelyen azonban már 
reggel megkezdődött a fogat-
hajtók vetélkedése. A késő dél-
utánig tartó hajtás három leg-
jobbja lett a pontgyűjtésben: 1. 
Matúz Sándor (Gútikert Lovas 
Hagyományőrző), 2. Sál Pál 
(Kunlovarda), 3. Révész Atti-
la (Kökényes Tanya Lovassport 
Egyesület). Sál Pál, a Kunlo-
varda ménesvezetője az aka-
dályhajtásban szintén máso-
dik lett. Az eredményekhez 
gratulálunk.

A fogatosok mellett egyéb 
(lovas)parádét is láthatott a 
közönség, hiszen a Kunlovar-
da és a Lovas Egyesület jóvol-
tából egyéb műsorok (huszá-
rok, csikósok, pónifogat, sőt 
kutyabemutató) is szórakoz-
tatták a nagyérdeműt. A lova-
sokat és fogatokat csak a meg-
nyitó pillanatai után követke-
ző újabb esemény szorította ki 
a pályáról kb. fél órára.

Ez is mezőgazdasági ese-
mény volt, de a földművelés, 
ezen belül pedig a kertészet 
tudományába tartozott. Ez al-
kalommal hirdették ki ugyan-
is a tavasszal elindított „A leg-

szebb konyhakertek” prog-
ram eredményeit. Az idő-
közben országos figyelmet és 
minisztériumi támogatást el-
nyert kertversenyben részt-
vevőknek, és a legjobb helye-
zést elérőknek az önkormány-
zat részéről Dobos László pol-
gármester és Kovács Szilvia 
alpolgármester, a verseny ki-
dolgozója és meghirdetője 
gratuláltak elsőként, majd dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter – rövid köszön-
tőt követően – tolmácsolta a 
minisztérium gratulációját és 
átadta az általa felajánlott, a 
kertművelésben jól hasznosít-
ható ajándékait. 

Eredmények: Zártker-
ti kategória: 1. Gyenge Já-
nos és felesége kertje (Kol-
duskert, Kurtakerti úton ta-
lálható), 2. Gál Sándor kertje 
(Rokkant kertben található), 
3. Erdei László Völgyes kert-

ben található kertje – Ri-
deg István (Rokkant kert). 
Normál kategória: 1. Cson-
tos Lajos és felesége kert-
je (Ady E. u.), - Géczi Éva és 
férje kertje, - Hamar Gyu-
la és felesége kertje. 2. Fábi-
án Mártonné kertje – Fórizs 
Lászlóné, - Ormós Anikó. 
3. Kőházi Istvánné kertje – 
Bérczi József kertje. Mini ka-
tegória: 1. Hamar Sándorné, 
2. Kovácsné Nemes Margit, 
3. Béres Sándor kertje – Váczi 
Sándor kertje. Különdíjasok – 
Mini kategóriában – a legfia-
talabb: Borsi Bence (7 éves). 
Normál kategóriában – leg-
idősebb versenyző: Szendrey 
Kálmán (77 éves). A program 
díjainak felajánlóinak a szer-
vezők megköszönik a segít-
séget: Dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, Kiss 
Mihály és Kissné Gregor Pi-
roska (Karcag), Makai Pál 
(Karcag), Bene Péter (Kar-
cag), Nimród Bioszálló és Ét-
terem - Hubai és Tsa. Kft., 
Krisztina Virágbolt, Tilalmas 
Mg. Kft. (Varga Géza – Kar-
cag), Cserhát Mg. Kft. (Dáni-
el Csaba – Karcag), Kunagró 
21. Kft. (Domján Sándor – 
Pánd), Agróna Kft. (Olajos 
Sándor – Karcag), DE AGTC 
KIT Karcagi Kutató Intézet, 
Betánia Gyógyszertár.

***

A Zuglóger területén, a lo-
vasversenyek helyszínétől ki-
csit távolabb „táborozott le” az 

Országos Hulladékgazdálko-
dási Ügynökség (OHÜ) „Kör-
forgó – szelektív forgatag” el-
nevezésű, játszóházhoz hason-
lítható, igen érdekes oktató-
n e v e l ő - i s m e r e t t e r j e s z t ő 
produkciója. Itt is két prog-
ram kapcsolódott egymás-
ba, mert az országjáró Kör-
forgó mellett nálunk is meg-
rendezésre került a KUKA 
kulTÚRA címet viselő ren-
dezvény. Ez a szemétfeldolgo-
zás, illetve kezelés útját mutat-
ta be az érdeklődőknek.

- Milyen céllal szervezték 
meg ezt a programot? - tettük 
fel a kérdést Vámosi Oszkár-
nak, az OHÜ  ügyvezetőjének.

- A cél, hogy a kicsiket és a 
nagyokat megismertessük a 
szelektív hulladékgyűjtés for-
télyaival. A játékok tudást, 
ismereteket közvetítenek a 
gyűjtésről, a KUKA kulTÚRA 
pedig kiviszi innen az érdek-
lődőket. Végigjárhatják a sze-
mét útját a szelektív gyűjtéstől 
a végleges elhelyezésig vagy a 
feldolgozásig.

- Az ártalmatlanítás, a fel-
dolgozás gazdasági tevékeny-
ség is. Mekkora üzlet van a 
szemétben?

- Mondhatnám azt is, hogy 
Magyarországnak az egyet-
len olyan lappangó kincse ez, 
ami itt van a szemünk előtt és 
pénzt tudunk belőle csinálni. 
És most ebben a pillanatban 
nagy szükségünk van erre, hi-
szen amiből pénzt csinálunk, 
abból munkát tudunk terem-
teni. Egyes becslések szerint, 
abban a hulladékban, amit ki-
dobunk, több százmilliárd fo-
rint érték van. Ebből a hatal-
mas értékből tehát több tíz-
ezer munkahelyet lehet léte-
síteni. Az OHÜ-nek éppen az 
a feladata, hogy minél több 
munkát teremtsen, minél több 
lehetőséget biztosítson.

A szemét elhelyezése, ke-
zelése, feldolgozása ma már 
önállóan működő szerve-
zet feladata Karcagon is. Nem 
csoda hát, hogy a KUKA 
kulTÚRA házigazdái és részt-
vevői között a P.M.R. Keres-
kedelmi, Ipari és Szolgálató 
Kft.-n túl ott találtuk a Nagy-
kunsági Környezetvédelmi 

Kft.-t is, az élén Balajti József-
fel, akit a túra elindítása előtt 
sikerült megkérdeznünk a nap 
lényegéről.

- Látható, hogy itt a 
lovasnap az alapprogram, 
de ma van a Hulladékkeze-
lők Napja is. Így az országban 
majdnem félszáz helyen a hul-
ladékkezeléssel foglalkozók is 
bemutatják a munkájukat, a 
kukától kezdve egészen végig, 
a hasznosításig. Ezzel tényleg 
közel tudunk menni a lakos-
sághoz, meg tudjuk ismertetni 
az egész folyamatot.

- Az év folyamán lesz-e vala-
mi újítás abban a „körforgás-
ban”, ami itt nálunk az évek 
alatt gyakorlatba jött és egyre 
tökéletesedik?

- Apró változások mindig 
vannak, de a lakosság ezt sok-
szor nem is látja. Ez a válo-
gatásban jelentkezett. Jövőre 
azonban nagyobb változások 
várhatók, mert akkor olyan 
szabályok jönnek be a rend-
szerbe, amelyekkel jobban 
fogják motiválni a szolgáltatót 
és a lakosságot is, hogy a sze-
lektív gyűjtés minél népsze-
rűbb legyen.

- A népszerűség – szerintem 
– megmutatkozik a kihelyezett 
komposztáló edények számá-
ban is. Ezt nagyon sok intéz-
ménynél és családi háznál is 
látom...

- Hatszáz darab komposz-
táló edény van kinn a lakos-
ságnál, ami gondolom, karca-
gi viszonylatban igen komoly 
szám. A jövő év egyik fő csa-
pásiránya lesz, hogy a szer-
ves hulladékot minél nagyobb 
mennyiségben „eltérítsük” a 
lerakótól. Ezzel kapcsolatban 
többször is megkeressük majd 
a lakosságot a lehetőségek-
kel. A barna gyűjtőzsákot már 
2009-ben bevezettük, és erre 
a lehetőségre mindenképpen 
szeretnénk ráerősíteni. Azt 
szeretnénk elérni, hogy a ku-
kákba egyáltalán ne kerüljön 
a klasszikus kerti hulladék (le-
vágott fű, gally, stb.). Az lenne 
a legjobb, ha ezt a komposztá-
ló edény segítségével „a kép-
ződés helyén”, a kerttulajdo-
nosok használnák fel.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

XVII. Karcagi Lovasnap
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2012. szeptember 21-én a 
Karcagi Nyugdíjas Polgári 
Egyesülettel Budapestre utaz-
tam, mivel az Országházban 
ezen a napon az Idősbarát 
Önkormányzati Díj és Szak-
mai Elismerések ünnepélyes 
átadását rendezték meg.

Az ünneplés lehetőségét az 
adta, hogy Balog Zoltán Em-
beri Erőforrás Miniszter Bé-
res Sándort, a Karcagi Nyug-
díjas Polgári Egyesület elnökét, 
az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület elnökhelyettesét az 
idősügy területén kifejtett ki-
váló szakmai munkája elisme-
réséül, miniszteri dicséretben 
részesítette. A szép alkalomra 
elkísérték Sanyi bácsit az egye-
sület tagjai is, akik a legna-
gyobb tapssal jutalmazták el-
nöküket.

A Parlament Főrendházi ter-
mében a nagyon jó hangula-
tú rendezvényen Miskolc, Szol-
nok, Gyula, Görbeháza, Kerek-
egyháza és az alig 250 lakosú, 
Balaton-felvidéki kis község, 
Vászoly kapta meg az idősb-

arát önkormányzat díjat. A 
görbeházi Margitka néni nép-
daléneklésével hatalmas sikert 
aratott a jelenlévők körében. 
Ezen kívül szakmai díjat ka-
pott több egyházi-, egészség-
ügyi-, szociális intézmény ve-
zetője, dolgozója.

A rendezvény alkalmából ki-
adott tájékoztatóban jelezték, 
hogy az idei díjátadó jelentő-
ségét az adja, hogy 2012 az Eu-
rópai Unió által meghirdetett 
Tevékeny időskor és a nemze-
dékek közötti együttműködés 
éve.

Öröm lehet számunkra, 
hogy városunkból is ott lehe-
tett és dicséretet kapott egy ak-
tív, kiváló szervezőképességű, 
az egyesületet jól összefogni, 
irányítani képes vezető, aki-
nek munkájához a miniszteri 
dicséret bizonyára további len-
dületet adhat.

Kedves Sanyi bácsi!
Gratulálok és további mun-

kádhoz jó egészséget, kitartást 
és sok sikert kívánok!

Karcagi Nagy Zoltán
Önkormányzati Képviselő

Az október első hetében megrendezésre kerülő Országos 
Könyvtári Napok első karcagi eseményén, október 1-jén dél-
után Rideg István irodalomtörténész mutatta be Ötvös László 
legújabb, Válogatott versek című kötetét mutatta be a városi 
könyvtár olvasótermében.

- Ezzel védettebb, jól elkü-
lönülő, és a tanulók számára 
is biztonságosabb a terület, s 
a biztonsági őrzésnek is köny-
nyebb dolga lesz – mondja az 
igazgató, és hozzáfűzi, hogy a 
területen 29 épületük van. - Az 
épületeket újítgattuk fel még a 
nyáron. Újrafestettük az egyik 
műhelyt, három tantermet tel-
jesen felújítottunk, egy céggel 
pedig eltakaríttattuk a régi be-
tontömböket. Ezek helyét füve-
sítjük, és 2013 őszéig tartó fásí-
tási programot indítottunk el.

Természetesen egyéb beru-
házások is történtek. A szak-
képzési támogatásból több kor-
szerű berendezést vásároltak 
és egy további pályázatuk is 
„benn van”, ami szintén a mű-
helyrendszer fejlesztését szol-
gálja.

- Milyen lett a termés?
- Hatvanöt hektáron gazdál-

kodunk, búzát, kukoricát és 
napraforgót vetettünk. A bú-
zából az aszály miatt olyan ter-
mésünk lett, mint itt bárme-
lyik gazdálkodónak. Vagyis 
nem kiugró mennyiség, de az 
ára miatt mégis szép bevéte-
le volt innen az intézménynek. 
A kukoricából sokat elloptak, a 
termésátlag tehát a fele lett an-
nak, ami ténylegesen megter-
mett.

- Hogyan alakult az iskolai 
létszám?

- Az előző tanévet 474 osz-
tályozott tanulóval zártuk. Az 
iskolai létszám az új tanévben 
486 nappali és 30 fő levelező, 

összesen tehát 516 tanuló, de 
meg kell mondanom, hogy mi-
vel eléggé az elején vagyunk, ez 
még változni fog.

- Az összesítés szerint a szak-
középiskolai, tehát a szakmai 
jelleg továbbra is igen erős.

- A gimnáziumi osztályok-
nak a 9-12. évfolyamokon ösz-
szesen 196 tanulója van, a 
szakközépiskolában ugyan-
akkor 221 fő tanul ugyan-
ezeken az évfolyamokon. Így 
közel egyenlőnek látszik az 
arány, de szakközépiskolához 
a „nappalisok” mellett még 
hozzátartozik az a kb. 70 fő, 
aki technikusképzésben, szak-
képzésben végez, és ide tarto-
zik még a 30 fős levelező év-
folyamunk is. Így már 100 fő-
vel nagyobb létszámot jelent 
a szakközépiskolai képzés. A 
szakközépiskolát a jövőben 
erősíteni szeretnénk – ami a 
kormányzati szándékkal is 
egybeesik. A szakközépisko-
lában gépészet, informatika, 
környezet- és vízgazdálkodás, 
és közgazdaság szakmacso-
portok, a technikus képzésen 
agrár-közgazdasági árufor-
galmazó, mezőgazdasági gé-
pésztechnikus, természet- és 
környezetvédelmi technikus, 
valamint mérnökasszisztens 
képzés várja a hallgatókat. A 
gimnáziumban az általános 
tantervű képzés mellett emelt 
szintű angolt és németet vala-
mint belügyi pályaorientációt 
lehet választani.

- Ez a kínálat. Milyen az ér-
deklődés? A kollégiumnál emlí-
tett létszámemelkedés a vidéki 

tanulók/iskolák képbe kerülését 
mutatja...

- A szakmai rész mellé oda-
sorolandó a belügyi pályaori-
entációs képzésünk is. Ennek 
van egy olyan előnye, hogy aki 
azt elvégzi, általában soron kí-
vül kerül be a rendőr szakkö-
zépiskolába Miskolcra, eseten-
ként rendőrtiszti képzésre, de 
az már ritkább. Tulajdonkép-
pen ez is egy nagy vonzereje az 
iskolának... A szakmai képzés 
iránt is sokan érdeklődnek, hi-
szen nagyon sok gazdálkodó-
nak a gyerekét oktatjuk. Van-
nak tanulóink Poroszlóról, Be-
rekfürdőből, Bucsáról, Kun-
hegyesről, Abádszalókról, még 
szolnoki tanulónk is volt és 
Egerből is jött át egy fő, de per-
sze ennél több településről ér-
keznek hozzánk. A 9. évfolya-
maink egyébként feltöltöttek – 
tehát azt mondhatom, hogy azt 
a létszámot, amit terveztünk, 
azt beiskoláztuk. Az viszont 
valóban látható, hogy a karca-
giak aránya csökkent nálunk, 
s a létszám vidékről pótlódott.

- A tanári karban esett-e vál-
tozás?

- Jelen pillanatban minden 
állásunkat képzett szaktanár 
látja el. A tanári létszámban 
erős mozgás volt az előző évek-
hez képest, hiszen mintegy 9 új 
tanár jött az iskola 41 fős tan-
testületébe. Közülük két fő pe-
dig óraadóként dolgozik ná-
lunk. Óraadónk egyébként hat 
fő van.

- Jó munkát! Köszönöm a be-
szélgetést.

Elek György

Az Országházban ünnepelhettünk

Tanévkezdés 2012 – Középiskolák
Folytatás az 1. oldalról

Pályázati kiírás
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vá-

rosban működő, mezőgazdaságban és környezetvédelem-
ben dolgozó civil szervezetek tevékenységének segítésére, 
szakmai programjainak megvalósítására tárgyévi költ-
ségvetésében az e célra elkülönített pénzügyi keret erejé-
ig vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely pályá-
zat útján vehető igénybe. A keretösszeg mértékét a Képvi-
selő-testület éves költségvetési rendeletében határozta meg, 
amely 2012-ben 200.000 Ft.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármeste-
ri Hivatal aulájában.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhe-
tő személyesen (Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodájában 
Lingné Orosz Hajnalka), vagy a 06-59/500-622 telefonszá-
mon.

A pályázati kiírás és az adatlap személyesen átvehető a 
Polgármesteri Hivatal 12. sz. irodájában Lingné Orosz Haj-
nalka ügyintézőnél, vagy letölthető a karcag.hu honlapról.

A pályázatra vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. 

(16 óráig)
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 30.

Idősek Világnapja

A szépkorúakat köszöntötték a Déryné Kulturális Központ 
színháztermében október 1-jén délután. Dobos László pol-
gármester üdvözletét követően Plósz Csilla szólt a Zene Vi-
lágnapjáról, majd az Erkel Ferenc Művészeti Iskola tanárai 
és növendékei adtak koncertet az idősek tiszteletére.



6 2012. október 5.

A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 
törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszek-
tor és az élelmiszeripar valamennyi szereplő-
je számára.

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

Regisztrációra köteles minden természetes 
és jogi személy (őstermelő, családi gazdálko-
dó, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság stb.), 
aki/amely agrárgazdasági tevékenységet foly-
tat. (Az agrárgazdasági tevékenységek jegy-
zékét a 2012. évi CXXVI. törvény 1. és 2. sz. 
melléklete tartalmazza.)

A regisztrációval kapcsolatban a gazdálko-
dók segítséget kérhetnek a 06/80/911-078-as 
zöldszámon (hétfőtől 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 segít-
séget:

Kamarai Iroda: Csütörtök: 08:00-16:00, el-
érhetőség: 06/30-284-5258 (Dózsa Gy. u. 24.)

Továbbá felvilágosítás és segítségnyújtás a 
Falugazdász Irodában is kérhető a meghir-
detett ügyfélfogadási időben! (Elérhetőség: 
Asztalosné Csikós Ildikó 06/30-326-5821.)

Mindenki hozza magával az őstermelő iga-
zolványt, EV igazolványt vagy cégbejegyzést! 
Szükséges még MVH-s regisztrációs szám, 
email cím (ha van!) és telefonszám!

Nagy László
Kamarai tanácsadó

FELHÍVÁS
kötelező agrárkamarai regisztrációra

Szolnoki HSE –  Berekfür-
dői SE 17:20 (5:11)

Karcag, Jv.: Baranyi A., 
Szloska K.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (9), Szőkéné Varga I. (4), 
Andrási Zs. (1), Varga E. (3), 
Sipos K. (1),

Bánhegyiné Bakó É. (2)
Csere: Bézi M., Szabó I., 

Perge Zs., Szarka B., Budai B., 
Fodor B., Békési A.

Jászfényszaru VSE – Be-
rekfürdői SE 18:11 (13:5)

Karcag, Jv.: Major G., Gá-
bor L.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (3), Szőkéné Varga I. (4), 
Andrási Zs. (2), Varga E. (2), 
Sipos K. (3), Bánhegyiné Ba-
kó É. (1)

Csere: Bézi M., Szabó I., 
Szarka B. (2), Budai B., Fodor 
B., Békési A.(1).

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
női kézilabda megyei bajnok-
ság 9 csapattal megkezdte első 
két fordulóját Karcagon. Ke-
mény alapozó felkészítés áll a 

csapat mögött, nincs sérült, a 
rutinos játékosok mellett sok 
a fiatal tehetség. Kitűzött cél: 
az eredményesség mellett a fi-
atalok beépítése, és a dobogó-
ra felállni, nem titkolt vágy az 
első hely megszerzése.

Az első mérkőzésen az át-
rendeződött szolnoki csapat 
lendületes játékával megle-
pett minket, nehezítette hely-
zetünket, hogy lehetőségeink 
kimaradtak, de kemény vé-
dekezéssel, indításgóljaink-
kal feléjük tudtunk kerekedni. 
Jászfényszaru ellen már min-
denki játékhoz jutott, és az el-
ső félidő gólkülönbségét is si-
került megtartani.

A hétvégén, október 7-én 
vasárnap kerülnek megren-
dezésre idehaza a férfi kézi-
labda megyei bajnokság első 
fordulói. Az első mérkőzés 10 
órakor, a második mérkőzés 
15 órakor kezdődik.

Várunk minden kézilabdát 
szerető szurkolót!

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

A tavalyi és tavalyelőtti szünet után ismét nagy sikert aratott 
a Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület múlt hétvégi kiállítá-
sa. A háromnapos eseményen 43 tenyésztő 460 madarát cso-
dálhatták meg az érdeklődők.

A Szegedi Tudományegye-
tem, Állam- és Jogtudományi 
Kar, Magyar Jogtörténeti Tan-
szék Tudományos Diákkö-
re az SZTE Tehetségpont tá-
mogatásával 2012. szeptember 
21-én rendezte meg tehetség-
gondozó programját középis-
kolások számára, amelyre az 
országból az a három kiemel-
kedő eredményt elért tanuló 
kapott meghívást, akik az el-
múlt félév tavaszán a Kutató 
Diákok Tudományos Esszéíró 
Pályázatán helytörténet szek-
cióban díjazottak lettek. Első-
ként a program egyik házigaz-
dája és szervezője, Dr. Varga 
Norbert docens úr köszöntöt-
te a vendégeket, majd Prof. Dr. 
Badó Attila, az SZTE Tehet-
ségpont vezetője nyitotta meg 
a konferenciát. Ezután került 
sor Prof. Dr. Homoki-Nagy 
Mária, tanszékvezető egyete-
mi tanár érdekes előadására, 
melyben Werbőczy István sze-
repét ismertette a magyar jog-
fejlődésben. 

Ezután került sor a tehet-
ségnap főszereplőinek, a kö-
zépiskolás tanulóknak a be-
mutató előadásaira, akik pá-
lyamunkájukat - képek és 
egyéb dokumentumok kive-
títése mellett - egy 20 perces 
előadás formájában ismertet-
ték. Elsőként Maráczi Nóra, a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnáziumból (Sopron) „A 
Bárdossy kúria és lakói Meste-
riben”, majd Horváth Klára, a 
III. Béla Gimnáziumból (Ba-
ja) „Állami Árvácskák 1934 és 
1939 között Baján és környé-
kén” címmel tartott előadást. 

Őket követte Kovács Mik-
lós, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium 11.B osztályos ta-
nulója. Előadása és az általa 
kivetített képanyag nagy ér-

deklődést váltott ki a szép-
számú hallgatóság körében, 
melynek címe „Tilalmas ré-
gen és ma, a paradicsom ka-
pujában és a pokol torná-
cán”. A fiatal előadó referátu-
mában beszámolt az egyko-
ri állami gazdaság, valamint 
a rabgazdaság történetéről, is-
mertette terepbejárásának 
eredményeit, a szórvány je-
lenlegi demográfiai és perma-
nens településföldrajzi indexe-
it, majd bemutatta a Karcag-

Tilalmasi Mezőgazdasá-
gi Kft.-t is. Helyenként olyan 
globális problémákra hív-
ta fel dolgozatában minden-
ki figyelmét a települést ille-
tően, mint a szórványok peri-
férikus helyzete, azok jövőké-
pe, a tanyavilág, demográfiai 
problémák, szociális nehézsé-
gek, nehéz életkörülmények, 
slumosodás, mélyszegény-
ség. Előadása végén ismer-
tette Kovácsné Kerekes Kata-
lin, a szórvány képviselőasz-
szonyával készített riportját, 
majd összefoglalta kutatásá-
nak eredményeit. A jól sike-
rült előadás után a hallgató-
ság meleg és elismerő tapssal, 
a szervező Magyar Jogtörté-
neti Tanszék pedig ajándékok-
kal jutalmazta a karcagi diá-
kot, aki ezúttal mindenkép-
pen kiérdemli a dicséretet, 
méltón képviselte a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
ziumot, s a tanuló a jövőben 
minden bizonnyal be is váltja 
majd a hozzá fűzött reménye-
ket. A konferencia után kö-
tetlen beszélgetésre és állófo-
gadásra került sor. A karcagi 
szórványok soron követő be-
mutatására legközelebb Mis-
kolcon kerül sor november 
elején, a VI. Földtudományi 
Diákkonferencián, ahol Tilal-
mason kívül már az új téma, 
Ecsezug is bemutatásra kerül 
egy külön szekcióban. Szív-
ből gratulálunk az elért sze-
gedi eredményhez, további 
szakmai sikereket kívánunk a 
2012/2013-as tanévben!

Major János
 (szaktanár)

Megyei Duatlon Diákolimpia
2012. szeptember 19-én Berekfürdőn került megrendezésre a 

Duatlon Diákolimpia megyei döntője.
A Karcagi Általános Iskolai Központ 49 diákja vágott neki a 

futás és kerékpározás kombinációjából álló megmérettetésnek. 
A korcsoportonként meghirdetett versenyen elsősök kivételé-
vel, minden évfolyam képviseltette magát. 

II. KORCSOPORT (3-4 o.), fiú: l. helyezés (Nagy Sándor, Mé-
száros Márk, Baga Lajos, Kovács Gergő). II. KORCSOPORT (3-
4 o.), leány l. helyezés (Szőke Evelin, Csanády Zsuzsanna, Új-
falvi Lili, Molnár Eszter). III. KORCSOPORT (5-6 o.), fiú 2. 
helyezés (Csanádi Zádor, Nagy Dániel, Varga Gábor, Szikszai 
Mihály). III. KORCSOPORT (5-6 o.), leány 2. helyezés (Papp 
Rebeka, Béres Ildikó, Vadász Tímea, Molnár Ildikó). IV. KOR-
CSOPORT (7-8 o.), fiú l. helyezés (Terjék Péter, Facsar Henrik, 
Keserű Bálint, Szendrei Máté). IV. KORCSOPORT (7-8 o.), le-
ány l. helyezés (Papp Enikő, Gődér Szilvia, Rácz Lilla, András 
Andrea).

A Duatlon Diákolimpia országos döntőjére Szekszárdon ke-
rül sor október 13-án.

Gratulálunk a 17 bejutott diáknak és felkészítőiknek, az or-
szágos viadalra pedig sikeres felkészülést és eredményes ver-
senyzést kívánunk!

Csontosné Szilágyi Erzsébet
a testnevelés munkacsoport tagja

Újabb elismerés a Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumnak Kovács Miklós révén

Tehetséggondozó történeti workshop a Szegedi Tudományegyetemen

Kovács Miklós sikeresen sze-
repelt a szegedi tehetségna-

pon

Díszmadár kiállítás
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. 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 mel-
léképületekkel, kerttel. Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű központi fű-
téssel, hagyományos fűtésre is 
kialakítva, melléképülettel, ga-
rázzsal eladó. Fúrott kút az ud-
varban. Csere is érdekel. 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 eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
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 családi 
ház. Tel.: 06/20-533-8934.
Karcagon a Kertész J. u. 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel.: 06/30-547-
9987 vagy 06/30-287-6790.
E l a d ó  ü z l e t  K a r c a g o n ! 
Sürgősen eladó Karcagon a 
Vásárcsarnoknál egy 250 m²-es 
üzlet. Az üzlet 2 bejárattal ren-
delkezik, 1 gazdasági bejárattal, 
saját telekrésszel, kirakattal, 5 fé-
rőhelyes parkolóval. Az üzlet ri-
asztóval és klímával felszerelt. 
Jelenleg 2 üzletként működik, de 
lehet egy vagy három részre is 
osztani. Alkalmas: kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás, egész-
ségügy, iroda stb. tevékenysé-
gekre. I.ár: 35 M Ft. Kérésre képet 
küldök. Tel.: 06/20-367-8885.

Karcagon egy portán két család 
részére összkomfortos, több szo-
bás kertes ház eladó vagy kertes 
ház csere is érdekel. Fűtés: gáz és 
vegyes tüzelésű, teljes közműve-
sített. Tel.: 06/30-422-8334.
Karcagon, a Vasút utcában 
k ü l ö n á l l ó  (s z o b a - k o n y h a -
f ü r d ő s z o b a)  l a k r é s z  ( i . á r : 
2.900.000 Ft) és egyéb ingósá-
gok eladók. Tel.: 06/30-530-1134.
Két szoba + nappalis ház eladó 
vagy cserélhető. Érd.: Kg., Arany 
J. u. 4.
Sürgősen, alkalmi áron eladó 
Karcagon a Vásárcsarnoknál bel-
ső udvari házrészek. 2 szobás, 
konyhás, fürdőszobás, kis terasz-
szal, saját telekrésszel 6,5 M Ft-
ért. 1 szobás, konyhás fürdőszo-
bás, teraszos telekrésszel 4,6 M 
Ft-ért. Csak a bejárat közös, a te-
lek a lakáshoz tartozik. A ház igé-
nyesen fel van újítva. Fotók az 
orzo@5mp.eu oldalon megte-
kinthetők. Tel.: 06/20-367-8885.
32 m²- es üzlethely iség el -
adó a Kórház úti lakótelepen 
Karcagon. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Sürgősen eladó Karcagon a 
Vásárcsarnoknál belsőudvari, új 
építésű családi ház. A ház 2005-
ben épült, 2 szobás, 55 m², a te-
rasz 20 m², valamint 18 m²-es 
faház van a telken, a telek 600 
m², és további építési lehetőség, 
akár vállalkozásra is alkalmas, a 
nagykapu megnyitásával üzletet 
is nyithat. Fotók megtekinthetők 
az orzo@5mp.eu oldalon. I.ár: 
13,2 M Ft. Tel.: 06/20-367-8885.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 
a Kékvirág utcában 1 és 1,5 szo-
bás, fürdőszobás, cserépkályhás, 
komfortos kis házak. 1 szobás 
2 M Ft, 1,5 szobás 2,5 M Ft. Tel.: 
06/20-367-8885.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802.
Karcag, Rimaszombati u. 7. sz. 
alatti kertes családi ház készpénz 
+ részlet fizetéssel eladó. Tel.: 
06/30-249-1350.
Eladó 2 szobás, összkomfortos 
kertes ház. Akár berendezéssel 
együtt is. Érd.: Kg., Rába u. 51.

Eladó 2,5 szobás családi ház, tel-
jes közművesített, 3 -féle fűté-
si lehetőséggel, alsóépület + ga-
rázs van. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Madarasi u. 9-11. sz. alat-
ti IV. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-249-1350.
Karcagon főtéri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, 56 m²-es, teher-
mentes lakás eladó. Tel.: 06/30-
385-4300.
Ház eladó a Szent I. sgt. 34. sz. 
alatt. 2 szoba, parkettás, gáz-
fűtéses, fürdőszobás. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig)
Karcag, Zádor utca 28. sz. alatt 
téglából épült családi ház eladó. 
Tel.: 06/70-391-4295.

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

Állat
Vágó és növendék barna néma-
kacsák eladók Karcagon. Tel.: 
06/30-287-3662.
Fajta felszámolás miatt 1 db faj-
tatiszta törzskönyvezett beagle 
szuka és 1 db jól fedező beagle 
kan ingyen elvihető! Tel.: 06/30-
292-6008 (15 óra után).
Vágó gyöngyös eladó. Tel . : 
58/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Felfrissítő és megfiatalító hatás, 
testi-lelki harmónia, belső nyu-
galom. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 06/59-312-005 v. 
06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 
1 db gyerekheverő, újszerű álla-
potban konyhabútor, új tölgy-
fa konyhai falitéka, zsúrkocsi, 
Bonanza íróasztal, franciaágy, 2 
db új fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác (fo-
lyékony) 1.800 Ft. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-963-
5073.
Eladó megkímélt állapotban lé-
vő Siesta kályha és 1 db gázpa-
lack, egy kisméretű 35 cm-es új 
állapotú színes TV szobaanten-
nával, 1 db fémvázas füstüve-
ges dohányzóasztal eladó. Tel.: 
06/20-505-3467.
M a s s z í r o z ó  f o t e l ,  s z e k r é -
nyek ,  fotelok ,  nagy asz tal , 
gyümölcscentifuga, pelenkázó 
eladó. Tel.: 06/30-484-1572.

22/23 kg gázpalack és 2 db bo-
roshordó eladó Karcagon. Tel.: 
59/314-016 vagy 06/30-226-3198.
Eladó 20 db 150x150 ablak-
szárny, 2 db 150x67 ablakszárny, 
2 db 40x40 ablak. Üvegezett és 
bontott. Ár: megegyezés szerint. 
Tel.: 06/30-213-3113.
1 q káposztát befogadó kád 
komplett felszereléssel, valamint 
magyar női kerékpár, 3 kerekű 
robbanómotoros jármű nehe-
zen járóknak, jó állapotban el-
adó. Érd.: Kg., Szent L. u. 46.
4 részből álló gyermek szobabú-
tor, fehér és barna harmónika aj-
tók eladók. Tel.: 06/30-730-0544.
14 literes háti permetező, gáz-
körégő, gázperzselő, szalonna-
sütő nyárskészlet (12 db-os) el-
adó. Érd.: Kg., Erkel F. u. 35/a. (16 
órától)
Eladó egy 11 kg-os PB gázpalack 
és egy kétrózsás gázrezsó. Tel.: 
06/20-925-2991.
Eladó 1 db 3 tálcás mosogató 
szekrény, 5 polcos TV állvány, 
2 db függöny karnis, 1 db ufo 
lámpa, 1 db vasalódeszka, 1 db 
konyhai asztal 2 székkel. Tel.: 
59/314-094 (délután).
Fafaragók! Meggy- és cseresz-
nyefát ajánlok megvételre vagy 
tűzifa cserére. U.itt eladó 2 db 
150-es, 2 db 280-as függönytar-
tó. Tel.: 59/313-373 vagy 06/30-
489-2383.
Újszerű, keverőtárcsás Hajdú 
mosógép, gyermek etetőszék, 
kisméretű famázsa, kis hűtő, por-
szívó, 400-as abrikter tengely, 2 
pár nagyméretű bőrcsizma és 
használt bútorok eladók. Tel.: 
06/30-566-8044.
26 - os női  fe lúj ítot t  kerék-
pár, 5 tonnás olajemelő, 2 üte-
mű Trabant karburátor, rali kor-
mány, 220 W csiszoló eladó. Tel.: 
59/314-243.
Eladó 500 l szilva cefre, valamint 
bornak való Othello szőlő. Tel.: 
59/311-732 vagy 06/30-304-9645.
Eladó 2 db heverő, 1 db barna 
íróasztal, szépirodalmi könyvek, 
használt ruhák, barna szekré-
nyek. Érdeklődni: Diáktanya.
Eladó 4 db fotel, 1 db heverő, 2 
db szék, 20 l-es nagy lábas, 2 db 
sarló, 3 ágú nagy vasvilla, 1 db 
hentelő asztal, bőrcsizmák (43-
44-es), falióra, férfi öltöny, férfi-
gyermek-női ruhák, kőműves ka-
lapács. Érd.: Kg., Délibáb u. 94.
Originált csomagolású ceruza-, 
mikro-, tartós elemek; számtech. 
fülhallgatók, kerámia tárgyak, 
patchwork díszpárnák, vadi új 
billentyűzet, floppy meghajtók, 
szalagos hajcsatok eladók. Tel.: 
06/70-613-3520 vagy 06/70-532-
6005.
Zsolnai süteményes készlet (há-
rom gráciás) eladó. Tel.: 06/30-
384-0490.
Piaci vállfás állvány, konyha asz-
tal, kerek asztal, használt ruha-
neműk (50-100 Ft/db) eladók. 
Tel.: 06/30-484-1572.

KHS/40-es gáznyomás szabály-
zó, ABG 10-es gázégő, PGN 15-ös 
olajégő fejek; Siesta kályha pa-
lackkal, egy és 2 fázisú villany-
motorok, 1 db szőlőprés eladók. 
Tel.. 06/30-324-0522.
Eladó 600 db egy gombos sza-
lagcserép, kis tételben is. U.itt 2 
db gázpalack, valamint Kemping 
kerékpár. Tel.: 59/311-945.
Megkímélt állapotú Camping 
kerékpár eladó. Tel.: 59/312-249 
vagy 06/70-385-4893.
Jó állapotú, hagyományos ágy-
neműtartó, kétfiókos komód, 
egy sötét dohányzóasztal és 2 
személyes rekamié eladó. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. (10-17 óráig).
Fiú irhabunda, faliszőnyeg, heve-
rő takaró, csillárok, cipők olcsón 
eladók. U.itt új román gyapjú 
ágygarnitúra 10.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 59/313-526.
Szeptember 22-én kora délután 
elvesztettem kulcscsomómat! 
Kérném a becsületes megtalá-
lót, hogy jutalom ellenében je-
lentkezzen. Tel.: 06/20-242-0186.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) 
Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! 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, bútorait, for-
galomból kivont pénzeket, régi 
pénzeket, bármilyen nemű ha-
gyatékait felvásárolom. Régi 200 
Ft-ost is vásárolok. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-605-3521.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.
Korrepetálást vállalok fizika, ma-
tematika, kémia tantárgyak-
ból általános és középiskolás-
ok részére. Óránként 800 Ft. Tel.: 
06/30-380-2485.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok (30 éves gyakorlattal rendel-
kezem). Tel.: 06/30-447-3918.
Vállalnék takarítást, lépcsőház 
takarítást, idős emberek gondo-
zását, gyermek felügyeletet. Tel.: 
06/30-249-1350.

Apróhirdetés
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2012. október 5. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.15  A lovaskocsitól az elektromos 

autóig I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: bemutatjuk városunk új 

rendőrkapitányát
 Karcagi Hírek
 - Ünnepi ülés Berekfürdőn
 - Nárcisz menet
 - Ponyva az uszodán
 - Fecskeavató
 - Véradás
 - Illegális szemetelők Karcagon
 Háttér 
 Vendég: Földváriné Simon Ilona
 Téma: tanévkezdés
20.10  Önkormányzati ülés - közvetítés 

felvételről

2012. október 9. kedd (ismétlés: szer-
da)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.35  Karcag Sport 
 Karcag SE - Tiszasas Megyei 

I. osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2012. október 11 csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi Ízek
18.15  A lovaskocsitól az elektromos 

autóig II. rész
19.00  Zenés Séta
19.05   Nagykunsági krónika – közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: toborzó
 Karcagi Hírek
 - Roma fiatalok a tűzoltóságon
 - Díszmadár kiállítás
 - Idősek világnapja
 - Kukoricafosztás
 Háttér 
 Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: az élet él, és élni akar
20.20  Lovasnapok 2012

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 29.
Reszler Edina Aranka és 
Kosaras Balázs

Halálozás

Kovács László
 Karcag (1959.)
Fazekas Sándorné (Kirják 

Mária)
 Karcag (1936.)

Labdarúgás

Október 6. szombat
 8-13 óráig Berek patika – 

Kiss A. utca
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Október 7 vasárnap
 9-12 óráig Berek patika – 

Kiss A. utca

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Tiszasas 1:0 (0:0)
Karcag, 60 néző. Jv.: Bán J. 

Segítői: Szabó J., Kaposi K.
Karcag: Moga, Lázók A., 

Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Szívós G., Bukovszki, Nagy R., 
Szívós Gy. (Szentannai), Szé-
kely, Erdei

Edző: Orosz István
A második percben egy kar-

cagi szöglet után Erdei vissza-
fejelte a labdát a kapu elé, és a 
meglepett Szívós G. közelről 
a kapusba lőtt. A tizenegye-
dik percben Bukovszki nagy 
lövését Tóth kiütötte. A har-
mincnegyedik percben Ko-
vács Cs. óriási erővel meglőtt 
szabadrúgását Tóth kiöklözte. 
Az ötvenedik percben Szabó 
A. alig lépett a pályára, üté-
sért a játékvezető kiállította. 
A hetvenötödik percben Szí-
vós G. hosszú labdával indí-
totta Bukovszkit, aki 14 mé-
terről félmagasan a bal sarok-
ba lőtt (1:0). 

Jók: Lázók A., Rajcsányi, 
Szívós G., Bukovszki ill. Tóth, 
Szabó D., Lengyel.

Orosz István: Az I. félidő 
jó játékát sajnos a II. félidőben 
nem tudtuk folytatni, de így is 
úgy érzem, hogy jogosan sze-
reztük meg a három pontot. 

Tamás Andor: A kiállí-
tás megpecsételte a sorsun-
kat. Gratulálok a fiatal karca-
gi csapatnak.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Tiszasas 16:0 
(5:0)

Karcag: Fábián, Horváth G., 
Németh, Varga, Herczeg, Csa-

tári, Kovács, Bakó, Kabai, Ha-
mar, Szőke R.

Cserék: Borsi, Ungi, 
Magyari, Daróczi, Berczi, Ba-
logh

Edző: Varga László
Góllövők: Szőke R. (4), Né-

meth, Bakó, Horváth, Ungi, 
Hamar (4), Berczi, Daróczi, 
Balogh, Borsi.

Varga László: Komolytalan 
mérkőzésen gólzáporos ered-
mény született.

U 13-as bajnokság

DVSC – Karcag 3:2
Karcag: Karsai, Csontos, 

Tóth, Nagy, Erdős, Balajti, 
Moga, Tóth, Katona, Balla, 
Farkas.

Csere: Papp
Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Katona, Farkas
Moga Lóránt: Ezt a mérkő-

zést sajnos már pénteken el-
vesztettük.

U 15-ös bajnokság

DVSC – Karcag 2:3
Karcag: Bajusz, Mészá-

ros, Mester, Majláth, Tóth F., 
Terjék, Nábrádi, Kovács F., 
Szabó E., Balogh J., Györfi Gy.

Cserék: Farkas, Örsi, 
Szendrei, Balogh D.

Edző: Kemecsi László
Góllövők: Szabó E., Terjék, 

Balogh J.
Kemecsi László: Nem ját-

szottunk jól mivel a nagy le-
hetőségeket ismét kihagytuk. 
Ezt a mérkőzést több góllal 
kellett volna nyernünk.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
Az Európai Mobilitási 

Hét keretében megrendezett 
BringaAkadémia, iskolai csa-
patok között meghirdetett ke-

rékpáros ügyességi, közleke-
désismereti, közlekedésbiz-
tonsági vetélkedő, melyen a 
KÁIK Kováts Mihály Tagisko-
la 6 fős csapata is részt vett. A 
több fordulóból álló verseny-
ben a második helyezést érték 
el tanítványaink, így az ezüst-
érem mellett sok apró aján-
dékot is kaptak (emblémá-
zott póló, fényvisszaverő csí-
kok, láthatósági mellény) és 

ezen felül az iskola DSE-ének 
50.000 Ft értékű sportszervá-
sárlási utalványt is nyertek. 

Résztvevő tanulók: Mészá-

ros Márk (4.a), Varga Richard 
(4.a), Bérczi Máté (5.b), Nagy 
Daniella (5.b), Czinege Lajos 
(6.b), Kálmán Melinda (6.b).

Kísérő nevelő: Keserű Sán-
dor

Köszönjük Szepesi Tibor 
úr koordináló tevékenységét, 
melynek révén diákjaink ver-
senyre való eljutását segítette!

A diákok utaztatását a 
Kováts DSE vállalta fel.

III. forduló: Kováts DSE 
Karcag – Szolnoki Honvéd 
SE 10:8

Karcagi győzelmek: egyéni-
ben: Skumáth István 4, Tóth 
Balázs 3, Hubert Attila 3 győ-
zelem.

Csornai Csaba: Az egysé-
ges és erős Szolnok ellen nagy 
küzdelemben szereztük meg a 
két bajnoki pontot.

Megyei Asztalitenisz Baj-
nokság

Szenzációs teljesítménnyel 
kezdett a karcagi csapat a me-
gyei bajnokságban.

I. forduló: Kováts DSE Kar-
cag II. - Jászberényi ASE 13:5

Karcagi győzelmek: páros-

ban: Csornai Csaba – Kovács 
Sándor és Szlovik Ferenc – 
Kovács Miklós 1-1 győzelem. 
Egyéniben: Kovács Sándor 4, 
Szlovik Ferenc 3, Csornai Csa-
ba 2, Kovács Miklós 2 győze-
lem.

Csornai Csaba: Nagyszerű 
játékkal, biztosan győztük le a 
tavalyi bajnokot.

II. forduló: Jászapáti SE – 
Kováts DSE Karcag II. 8:10

Karcagi győzelmek: páros-
ban: Kovács Miklós – Nagy 
Lajos 1 győzelem. Egyéniben: 
Nagy Lajos 4, Kovács Miklós 
3, Csornai Csaba 2 győzelem.

Csornai Csaba: Nagy Lajos 
és Kovács Miklós kiemelke-

dő teljesítményével, nagy küz-
delemben nyertük meg a mér-
kőzést.

További versenyek: októ-
ber 14-én Szolnoki Volán SC 
– Kováts DSE Karcag II. Ok-
tóber 6-án Kováts DSE Karcag 
II. - Jászárokszállás (10 óra-
kor a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolában). Október 14-én 
Kelet-magyarországi ifjúsági 
ranglista verseny 10 órakor a 
Városi Sportcsarnokban. Ok-
tóber 21-22-23-án Péter László 
nemzetközi asztalitenisz ver-
seny a Városi Sportcsarnok-
ban.

B. I.

Asztalitenisz

NB. III. Alföldi régió

Bringa Akadémia
2012. szeptember 20. Budapest, Városliget

BIRKÓZÓ 
VERSENY

XIX. Kurucz testvérek 
Emlékversenye 2012. ok-
tóber 13-án 10:30 órától a 
karcagi Városi Sportcsar-
nokban

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!


