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A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium nyá-
ri eseményei között – az 
iskolakarbantartási munkák 
mellett – táborok is szere-
peltek. Elsőként említhető a 
9.-eseknek szervezett gólyatá-
bor a bereki Megbékélés Há-
zában.

- Nagyon jól sikerült – ösz-
szegzi az esemény tanulsága-
it Juhászné Zsadányi Erzsébet 
igazgatónő. - Egy ilyen alka-
lomnak nagyon jó pedagógiai 
hozadéka van.

Táborozással összekötött 
felkészülésben persze a spor-
tolóknak is részük volt. A ko-
sárlabdázók – Örlős tanár úr 
vezetésével – Balatonszár-
szón, a kézilabdázók pedig 
Kevermesen készültek a ver-
senyszezonra.

- A szakközépiskolások kö-

zül az egészségügyisek vörös-
keresztes tagjai most is szol-
gálatot láttak el a Balatonnál, 
mint elsősegélynyújtók. Volt 
vöröskeresztes tábor is – Ti-
szafüreden -, két szakközép-
iskolás tanulónk pedig Olasz-

országban teljesítette a nyári 
gyakorlatát. Májustól augusz-
tusig kórházban, illetve szoci-
ális otthonban dolgoztak.

Tanévkezdés 2012 – Középiskolák 
3. rész

Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Minél nagyobb erőt a közterületre!

Elöljáróban annyit, hogy 
a 38 éves Teleki Zoltán kar-
cagi születésű, polgári vég-
zettsége agrármérnök. Rend-
őri pályafutása 2002-ben kez-

dődött, akkor lépett a karca-
gi kapitányság kötelékébe, s 
ott előbb közrendvédelmi al-
osztályon, majd a bűnügyi 
osztályon dolgozott. 2004-

től másfél évre visszakerült 
az egyenruhás állományhoz, 
2006-tól ismét a bűnügyi osz-
tály egyik parancsnoka, a 
vizsgálói alosztály vezetője 
lett. 2007-ben már a bűnügyi 
osztály megbízott vezetője, és 
közel egy évig irányította az 
osztály munkáját. Innen ke-
rült 2008 nyarán - kiemelt fő-
nyomozóként - a JNSz Me-
gyei Rendőr Főkapitány-
ság gazdaságvédelmi osz-
tályára. 2012. május 1-jével 
– Szitár alezredes felkérésére 
– jött haza, és azóta – októ-
ber 1-jéig – vezette a bűnügyi 
osztályt.

Az általa vezetett rendőrka-
pitányság illetékességi terüle-
tébe Karcag, Kisújszállás, Be-
rekfürdő, Kunmadaras, Kun-
hegyes, Kenderes települések 
tartoznak.

- Milyen működési terüle-
tet illetve milyen kapitányságot 
vett át?

Beszélgetés Teleki Zoltán r. őrnaggyal

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

városi ünnepségre
Időpontja: 2012. október 23.

Program

9:45 a Kossuth téren
 Az Országzászló ünnepélyes felvonása
 Közreműködnek a Kováts Mihály Huszárbandérium 

huszárjai és a Nagykun Honvédbanda
10:00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Koncz Tibor elnök - lelkész
11:00 a városháza dísztermében
 Ünnepi megemlékezés
 A megemlékezést megnyitja és levezeti:
 Dobos László polgármester
 Nemzeti ünnepünket méltatja: dr. Lengyel Györgyi, 

az Emberi Erőforrás Minisztériuma közigazgatási 
államtitkára

 „Ékezet apámnak”
 Huzella Péter Kossuth-díjas dalszerző, előadómű-

vész ünnepi műsora
 Az ünnepségen közreműködnek: 
 Koppány Mária előadóművész
 Kele János egyetemi hallgató
 Koszorúzás a városháza falán elhelyezett 1956-os 

emléktáblánál
 A koszorúzási ünnepséget levezeti: Kovácsné Kere-

kes Katalin önkormányzati képviselő
13:00  az Északi temetőben
 Koszorúzás Kemény Pál, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc karcagi mártírja sírjánál
 Emlékező beszédet mond: Nt. Konczné Lehoczky 

Krisztina református lelkész

Az Északi temetőhöz 12. 50 órakor autóbusz indul
a Bajcsy-Zsilinszky utcai parkolóból.

Karcag Város Önkormányzata,
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 

Könyvtár
és a Polgármesteri Hivatal

nevében
tisztelettel meghívjuk

Önt és Kedves Családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc 56.,

és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
23. évfordulója tiszteletére

rendezendő

Szitár Ferenc r. alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezető-
je hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy az ősztől távozik a kar-
cagi rendőrség éléről. Utódának kinevezése (a pályázatok elbí-
rálása után) szeptember végén történt meg. A karcagi kapitány-
ság megbízott parancsnoka tehát 2012. október 1-jétől Teleki 
Zoltán r. őrnagy, akit múlt héten kértünk fel egy beszélgetésre.
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Mellébeszélések 

a reg-ről
Amikor legelőször hallottam egyik is-

merősömtől, hogy regelt az egyik inter-
netes portálon, nem igazán értettem 
mit mond. Kérdésemre kioktatva fölvi-
lágosított: regisztrált, bejelentkezett egy 
netes fórumon, hogy hozzászólhasson 
az ott folyó csevejhez. Arra már nem em-
lékszem, hogy szavazni is lehetett azon 
a fórumon, vagy sem, de még az sem ki-
zárt.

Ezt a lehetőséget ma már szinte min-
den nagyobbacska gyerek ismeri, aki 
számítógépet használ. A felnőttek közül 
azok is, akik ritkán, esetleg csak hetente 
egyszer, de interneteznek. Éppen ezért 
nem igazán értem – mióta fölvetődött 
az országgyűlési választási regisztráció 
ötlete –, miért ez a böhöm nagy tiltako-
zás ellene.

Mert azt értem, hogy az ellenzék-
nek az a dolga, hogy ellenezzen min-
den olyan kormánypárti törvénymódosí-
tást, amelyről azt vélelmezi, hogy nem a 
közérdeket szolgálja, vagy valamilyen jo-
got sért. No, de ez a feliratkozás, ez a re-
gisztráció miért sértené a választójogot? 
Nem egy rövid intervallumhoz kötődik, s 
még személyesen sem kell megjelenni, 
és néhány perc alatt még azok is megte-
hetik némi segítséggel, akik netán írni is 
nehezen tudnak, ha nagyon idősek. (Ha 
pedig betegek, akkor vélhetően meg-
hatalmazást adhatnak valamelyik hoz-
zátartozójuknak. A teljesen magatehe-
tetlen egyedülállókat meg valószínűleg 
fölkeresik a választási bizottság részéről.) 
Nem sérül tehát a választójog, nem zár 
ki senkit. Aki nem akar szavazni, azt nem 
fogja senki erőltetni még a regisztráció-
ra sem. (Nem úgy, mint még ’86-ban is, 
amikor oldalkocsis motorral jött el hoz-
zám az egyik szavazóköri megbízott, alig 
pár perccel a déli harangszó után, hogy 
ne szúrjak már ki velük, kapjam ösz-
sze magam, üljek föl a motorra, ő elvisz, 
mert már egyedül csak én nem szavaz-
tam abban a szavazókörben, és addig 
nem mehetnek haza, míg nem tudják le-
zárni az urnákat. A töltött káposzta pe-
dig még jobban is esik, ha még egyszer 
fölmelegítem).

Megy tehát a nagy mellébeszé-
lés és hisztériázás, mert az ellenzék at-
tól tart, a kormányzó pártok az előze-
tes összregisztráció mennyiségéből job-
ban meg tudják majd becsülni az egyes 
körzetekben – némi közvélemény kuta-
tási segítséggel –, hogy kb. mennyi le-
het a potenciális szavazójuk. Ez a lehe-
tőség – mármint a becslés és a közvéle-
mény kutatás – természetesen előttük is 
nyitva áll. Viszont tisztában vannak az-
zal is, hogy miután megosztottak – külö-
nösen a volt MSZP–SZDSZ-es bázis – eb-
ben a becslésben, ha nem hozzáértő a 
szakértő gárdájuk, nagyon melléfoghat-
nak. Ez hát a valódi oka annak, ami mi-
att cirkuszolnak, éhezőművészkednek 
egyesek. Ami nem éppen a nagy maga-
biztosság jele, és inkább visszás, mint ro-
konszenves még a saját bázisukban is.

Arról nem is beszélve, ez nem ihletné 
meg novellaírásra Franz Kafkát…

- ács -

HÍREKHÍREK
Gombász szakkör

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket heti 1 óra időtartam-
ban péntekenként 17 órakor a 
Csokonai Könyvtárba. Az el-
ső foglalkozás november 12-
én lesz.

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

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

ADÓ-ÓRÁK
A NAV Észak-alföldi Regio-

nális Adó Főigazgatóság Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Adóigazgatóságának központi 
ügyfélterében (Szolnok, József 
Attila út 22-24.) 
2012. október 16-án 14 óra-

kor kezdődik az Adó-órák 
következő előadása:

 Sportegyesületekre vonat-
kozó adózási szabályok

 és
 Sportegyesületekre vonat-

kozó vámjogszabályok
 címmel.

Előadók: Dr. Dencső Istvánné 
osztályvezető

 Czapkó Tiborné tájékozta-
tási ügyintéző

 Észak-alföldi Regionális 
Adó Főigazgatóság Jogi, Tá-
jékoztatási és Törvényessé-
gi Főosztály Tájékoztatási és 
Koordinációs Osztály 

 Bognár Róbert zászlós vám- 
és pénzügyőri ügyintéző II.

 Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Vám-és Pénzügyőri 
Igazgatóság Vám és Környe-
zetvédelmi Adók Osztály 
munkatársa
Várunk minden érdeklődőt!

 Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Adóigazgatósága

- A megye egyik súlyponti 
rendőrkapitányságának a ve-
zetését vettem át. Egy olyan 
kapitányságét, amelyhez 2013 
januárjától, a járások kialakí-
tása után, a megyében a leg-
nagyobb járási terület tartozik 
majd – két járási központtal. 
Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert elődöm olyan 
kapitányságot adott át, ahol az 
elmúlt kilenc hónap alatt na-
gyon kedvező folyamatok in-
dultak el. Tulajdonképpen (és 
nagyon leegyszerűsítve) azt is 
mondhatom, hogy ezeket a fo-
lyamatokat kell majd nekem 
fenntartani, illetve tovább 
folytatni a bűncselekmények 
visszaszorítását, a jogsértések 
megakadályozását, a megelő-
ző munkát. Örömmel mond-
hatom, hogy nagyon jó szak-
mai team áll mögöttem. A ka-
pitányság vezetői állományát 
nagyon jó parancsnokok és al-
parancsnokok alkotják – és a 
végrehajtó állomány is meg-
bízható kollégákból áll. Van 
persze egy vékony réteg az ál-
lományon belül, amely kevés 
szakmai tapasztalattal rendel-
kezik, de hát ennek az állo-
mányrésznek a képzése folya-
matos. A fiatal kollégák felké-
szítése a gyakorlati munkára, 
mindig a mi feladatunk. Min-
dent egybevetve úgy vélem, a 
feltételek adottak az eredmé-
nyes és szakszerű munkához.

- A már régebb óta emlege-
tett létszámhiányt tehát sike-
rült megoldani vagy legalább 
enyhíteni?

- Jelenleg folyik a rendőr-
ség átszervezése, az állomány-
táblák módosítása. Ezzel kap-
csolatosan november 1-jétől 
készül el az új állománytáb-
la, akkor fogjuk látni igazá-

ból, hogy mely területre, hány 
rendőr jut pontosan.

- Mik a kapitányság terüle-
tén a legjellemzőbb bűnesetek?

- A  megtörtént bűnesetek 
mintegy 60 %-a vagyon elle-
ni bűncselekmény. Lopások, 
betöréses lopások teszik ki a 
folyamatban lévő bűnügyek 
nagy részét. Szerencsére el-
mondhatom, hogy az év eleji, 
erőszakos jellegű bűncselek-
ményeket sikerült visszaszorí-
tani. A nyár folyamán, és még 
most ősszel sem történt ilyen a 
területünkön.

- Ez minek köszönhető?
- Minden jogsértésre meg-

próbálunk azonnal reagálni 
és nagy hangsúlyt fektetünk 
a megelőzésre. Úgy gondo-
lom, hogy lehetőleg minél na-
gyobb erőt kell a közterületre 
koncentrálni, mert a rendőri 
jelenlét már maga visszatartó 
erő lehet. Persze a rendőrség-
nek nemcsak ennyi a szerepe, 
más feladata is lehet. Gondo-
lok itt egy nemrégiben történt 
kisújszállási esetre, amikor 
egy kétgyermekes anyuka je-
lentkezett az örsön, hogy min-
den pénze elfogyott, nem tud 
élelmet vásárolni. Ekkor fel-
vettük a kapcsolatot az anya-
központtal és náluk helyeztük 
el a hölgyet.

- Térjünk vissza a bűnül-
dözéshez. Hány felderítetlen 
ügyet örökölt?

- Számszerű adatot, darab-
számot nem tudnék monda-
ni. Ám ha az előző évi statisz-
tikával összehasonlítjuk a je-
len helyzetet, láthatjuk, hogy 
2011. 3. negyedévéhez képest 
a kapitányság illetékességi te-
rületén 40 %-kal csökkent az 
elkövetett bűncselekmények 
száma. 40 %-os csökkenés 
van a betöréses lopásokban, 
és 38,5 %-os apadás látszik 

az össz vagyon elleni bűncse-
lekményeken belül a lopások 
számában is. Az előző évi 40 
%-hoz képest ebben az évben 
50 %-os a nyomozati eredmé-
nyesség, ami ugyan 10 %-os 
növekedést jelent. És közel 10 
%-kal több „vádas” ügyet ad-
tunk át az ügyészségnek, mint 
az előző év hasonló időszaká-
ban. Többek között ezek a je-
lei annak a pozitív változás-
nak, ami az elmúlt kilenc hó-
nap alatt beindult. Ezt persze 
fenn is kell tartani. Akkor lesz 
kevesebb munkánk, ha meg-
előzzük a bűncselekményeket 
– úgyhogy én mindent ennek 
rendelek alá. Vagyis ahogy az 
előbb is mondtam: minél na-
gyobb rendőri jelenléttel pró-
báljuk meg visszaszorítani a 
bűncselekmények keletkezé-
sét, illetve kiszorítani a bűn-
elkövetőket a területről. A 
bűnesetek észlelése, bejelen-
tése után a leggyorsabban a 
helyszínen kell lennünk és a 
leggyorsabban megkezdeni az 
elkövető felkutatását – hiszen 
az idő ezekben az esetekben 
ellenünk dolgozik. Ezért én 
a kollégáimat is mindig arra 
kérem, és azt helyezem min-
denek elé, hogy minél gyor-
sabban, forró nyomon kezd-
jük meg az üldözést. Ennek 
a stratégiának a pozitív ha-
tása látszik. És ezt a kollégá-
im is érzik, hiszen őket is ins-
pirálja, ha eredményesek va-
gyunk.

Az új vezetői felfogást iga-
zolja az a tény is, hogy a múlt 
hét közepén a kapitányság te-
rületének három településén 
hajtottak végre eredményes 
akciót a rendőrök, amelynek 
végén húsz elkövető került 
előzetesbe. Szép eredmény! 
Bizakodjunk!

Elek György

Három héttel ezelőtt 
tartották meg azt a to-
borzónapot, amelyen a 
megye polgárőr egyesü-
letei várták új tagok je-
lentkezését. A megyei to-
borzást, ahogyan az új-
ság írta, mindenütt nagy 
figyelem  kísérte és több 
száz új tagot regisztrál-
tak.

Nálunk, amint Rigó 
Zoltán, a Karcagi Polgár-
őr Egyesület vezetője elmond-
ta, szintén nagyon jó ered-
ménnyel zárták a napot.

- Meglepődtünk, mert elő-
zetesen 4-5 fő jelentkezésére 
számítottunk, ám a helyi mé-
diában megjelent cikkeknek, 
a megyei szövetség széles kö-
rű előkészítő munkájának kö-
szönhetően, már 10 óra után 

pár perccel kitöltötték az el-
ső jelentkezési lapot, és sorban 
jöttek a további érdeklődők. 
A zárásig 18 fő jelentkezett. 
Ahogy látszik, az eredmény 
felülmúlta a várakozást. Még 
hétfőn is kaptam érdeklődő 
telefont. A toborzónap ugyan 
már véget ért, de természete-
sen minden további jelentke-
zőt szívesen látunk. A minden 

hónap első hétfőjén nyil-
vános gyűlést tartunk, 
azokon lehet jelentkezni.

- A létszámgondok te-
hát enyhülnek. Mikor áll-
hatnak szolgálatba az új 
polgárőrök?

- Itt még hátra van 
egynéhány dolog. Ha a 
személyi előírásoknak 
megfelelnek, akkor meg 
kell várniuk a megyei 
oktatási bizottság dön-

tését az alapismereti képzés 
megindításáról. Csak azután, 
ha ezt a képzést megkapták a 
polgárőrök, akkor állíthatók 
önálló szolgálatba. Mivel sok 
az újonc, sok lesz a bizottság 
munkája, úgyhogy a januá-
ri kezdés látszik valószínűnek.

- Jó munkát hozzá.
Elek György

Minél nagyobb erőt a közterületre!
Folytatás az 1. oldalról

Jól sikerült a toborzás
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Par la men ti Nap ló

1991 decemberében új el-
nöke lett a Magyar Nemze-
ti Banknak. Erre az a jogsza-
bályi változás adott lehetősé-
get, amit az Országgyűlés egy 
új jegybanki törvény elfogadá-
sával teremtett meg. Az addigi 
elnök, Surányi György helyett 
Bod Péter Ákos vette át az irá-
nyítást. Miért jutott most ez 
eszembe?

A héten egész oldalas hir-
detések jelentek meg orszá-
gos napilapokban, amely-
ben a kormány azokat a pon-
tokat emelte ki, amelyekben 
nem hajlandó az IMF (Nem-
zetközi Valutaalap) követelé-
seknek engedni. Politikai hir-
detésről van szó, amely politi-
kai véleményt fejez ki. Ugyan-
ez volt a helyzet 1991-ben, 
amikor a Surányival szimpa-
tizálók egész oldalas hirdetést 
adtak fel „Így járhat minden-
ki!” felirattal. Surányi György 
munkájára ugyanis az akko-
ri Antall-kormány nem tar-
tott igényt a továbbiakban, az 
új jegybanktörvényt Bod Pé-

ter Ákosnak kellett alkalmaz-
nia. Nos akkor, az Antall-kor-
mány kritikusai arról beszél-
tek, hogy Surányi meneszté-
sének igazi oka nem is az új 
törvény, hanem egy aláírás 
volt. Az MSZP és az SZDSZ 
szimpatizánsai által kezdemé-
nyezett Demokratikus Charta 
aláírói között ugyanis ott volt 
Surányi aláírása is.

Mielőtt nagyon belebonyo-
lódnék ebbe a régi történetbe, 
a politikai hirdetések azóta je-
lennek meg, alkalomszerűen. 
A mostani kormányzati hirde-
tés mégis jóval másabb, mint a 
Surányi-féle 1991-es. Egyrészt 
egy nemzet egységes vélemé-
nyét fejezi ki azzal a szemlé-
lettel szemben, amely egy or-
szágra próbál olyan megol-
dást ráerőltetni, ami korábban 
itt sem, máshol pedig azóta is 
ritkábban vált be. Másrészt 
időnként úgy tűnik, a meg-
állapodás csak előnyökkel, és 
semmilyen hátránnyal nem 
járna. Nem árt ennek az ellen-
kezőjére is felhívni a közvéle-

mény figyelmét. Ha például 
megkérdeznénk egy Romániá-
ban közszférában dolgozó em-
bert, mennyire örült az IMF 
ottani megállapodása után be-
következő 25%-os fizetéscsök-
kenésének, biztos nem mon-
dana lelkesítő dolgokat. Időn-
ként néhány hazai politikus 
szavaiból úgy tűnhet, csak és 
kizárólag jól járhat az ország 
az IMF-megállapodással.

Az élet ennél bonyolultabb. 
Az elmúlt húsz év magyar és 
nemzetközi IMF esetei nem fe-
kete és fehér képet adnak. A jó 
megállapodás azt jelenti, hogy 
minden érintett vállalható fel-
tételeket fogad el, olyat, ami 
legalább időben megmutat-
ja, milyen előnyei lehetnek egy 
szerződésnek nagyban és ki-
csiben. Országos szinten, és az 
egyén saját életében is. Amíg a 
vesztesek oldalán többen van-
nak, mint a nyerteseként, ad-
dig nem érdemes semmiféle 
papírt aláírni. Addig tárgyalni 
kell, amíg lehet.

Varga Mihály

Hirdetések és az IMF

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

Október 13-14. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Október 20-21. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

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 Iskolai Központ Györffy István Tag-

iskolája iskolakóstoló címmel komplex tevékenységsoro-
zatot indít nagycsoportos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék az isko-
lai élet „titkait”.

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

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!
Érdeklődni lehet: 59/311-427 és 59/503-435 telefonszá-

mon.

Minden munkanap meleg étel ingyenes házhoz 

szállítással!

Rendeljen menüt akár 250250 Ft-ért!

Hogyan lehetséges?

A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális 

Központ meghirdeti szociális étkezés 

lehetőségét az Euró Kft. által!

Meghatározott feltételek teljesülése esetén a szociális 
étkezésre jogosult személyek 250 Ft és 375 Ft közötti, 
valamint a lakosság további része 595 Ft-ért.

KEDVEZMÉNYES ÁRON kétfogásos ebédben 

részesülhet ingyenes kiszállítással!

(Menü példa: vegyes zöldségleves, rántott 
szeletpetrezselymes burgonyával, meggyes rétes.)

Telefonáljon! 
Munkatársaink segítségére 

lesznek.

06-20/435-4340
H.-P.: 8.00-16.00

A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI
RENDSZERES HAVI JÖVEDELME: DÍJ NAPIÖSSZEGE:

 57 000 Ft alatt 250 Ft/fő/adag
  57 001 Ft – 85 000 Ft 310 Ft/fő/adag
 85 001 Ft fölött 375 Ft/fő/adag

Szociális étkezésre jogosult, aki:
- 62 év feletti személy
- Nyugdíjas
- Egészségi állapota, szociális helyzete 

indokolja
- Fogyatékos
- Pszichiátriai beteg
- Szenvedélybeteg (alkohol, drog)

Lakossági menü

595 Ft/fő/adag

Lakossági étkezésre jogosult, aki:
-  Lakosság egésze

2 fogás

A „Legszebb konyhakertek” 
a Duna televízióban

A Duna TV „Gazdakör” című műsorában október 13-
án (szombaton) reggel 6 órától látható a „Legszebb kony-
hakertek” programról készült filmösszeállítás. (A műsort 
délután a Duna World-ön ismétlik meg.)

A szüretelés hagyományát 
megőrizve minden tanév ele-
jén megrendezzük a szüre-
ti mulatságot iskolánkban. A 
Szent Pál Marista Általános 
Iskola diákjai a szülőkkel kö-
zösen töltöttek el egy vidám 
péntek délutánt. 

A tizenhatodik és tizenhe-
tedik században igazi sáto-
ros ünnepnek számított a szü-
ret, melyre még a hadviselő vi-

tézek is hazasiettek. A szüret 
időpontja a 18–19. században 
hagyományosan meghatáro-
zott volt, valamilyen jeles nap-
hoz kötődött Szent Mihálytól 
(szept. 29.) Simon-Júdás (okt. 
28.) napjáig. Hajdan szüretkor 

kivonult a falu apraja, nagyja a 
hegybe, a szőlősföldekre. A ki-
sebb szőlőkben ma is a család 
meghívott segítőkkel szüre-
tel. A házigazda, a tulajdonos 
vendégül látja a szüretelőket 
étellel-itallal, a szőlőből, must-
ból kóstolót vihetnek haza.

Rendezvényünkön a szüret 
mozzanatait utánzó feladatok-
kal és népi játékok vidámságá-
val mérték föl egymás közötti 

erőiket és ügyességüket tanu-
lóink. A verseny után a gyere-
kek és szülők szőlőkóstolóval 
térhettek haza.

Fodor Józsefné
Szent Pál Marista Á. I.

Itt a szüret ideje
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör lá-
togatást tesz a karcagi Kunlo-
vardába. A programot októ-
ber 14-ére (vasárnapra) ter-
vezzük, amikor a (volt kenyér-
gyár mögötti) Kunlovardánál 
találkozunk 14 órakor. Hív-
juk a kör tagjait és ismerősei-
ket, sőt gyerekeket is hozhat-
nak magukkal! A helyszín-
re érkezés egyéni: kerékpárral 
vagy autóval történik. Onnan 
Mészáros Zsoltné Marikával 
való egyeztetés szerint egy rö-

vid fogadás után megnézzük 
a lovardát: a lovakat és egyéb 
állatokat. Ezután lovas kocsi-
val városnéző körutat teszünk, 
megtekintjük a köves darálót, 
a szélmalmot és a szélmalmi 
fogadó központot. Kirándu-
lásunk a Kunlovardához va-
ló visszaérkezéssel zárul. Kel-
lemes őszi együttlétet kívá-
nunk, és szeretettel várjuk a 
résztvevőket!

V. Gy.

Helyi kirándulás

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.

Az iskolaépületben a szo-
kott felújítások és a karbantar-
tás mellett a tantermek par-
kettájának cseréjét és/vagy fel-
újítását indították el és haj-
tották végre több mint 600 
négyzetméteren. A régebben 
elhatározott ablakcserék fo-
lyamatban vannak. Egyelőre 
két ablakot készíttettek el – a 
többinek a cseréje kedvező pá-
lyázatra vár.

- Oktatási eszközök-
ben is fejlesztettünk. Újabb 
projektorokat, laptopokat, 
multimédiás eszközöket vá-
sároltunk, hogy minden tan-
teremben és minden tanórán 
hozzáférhessenek a kollégák.

Az előző tanévben száz-
egyen érettségiztek, helyükbe 
kilencvenen érkeztek. Az igaz-
gatónő szerint a létszám ala-
kulása annak (is) köszönhető, 
hogy a szakképző iskolába, az 
ápolónőképzőbe az eddigi 10-
15 fő helyett 27-en jelentkez-
tek.

- Az iskola tanulólétszáma 
380 fő körüli. Zömmel kar-
cagiak jöttek, tehát kevesebb 
kollégistánk van. Egyébként 
10-15 helységből érkeznek 
hozzánk, és hagyományosan 
a szomszéd települések (Kun-
madaras, Kisújszállás, Bucsa, 
Püspökladány) végzősei vá-

lasztják a karcagi református 
gimnáziumot, ám – főként az 
egészségügyibe távolibb tele-
pülésekről is érkeznek tanu-
lók.

Így formálódott tehát a ta-
nulói létszám, a dolgozók sze-
mélyi állományában nem volt 
igazán nagy változás.

- A tavalyi végzősök felad-
ták a leckét – folytatja az új 
tanévvel kapcsolatos tűnő-
dést az igazgatónő. - Nagyon 
szép érettségi eredmények 
születtek. Büszkék voltunk 
a teljesítményükre, hiszen 
tizenhárman érettségiz-
tek kitűnő bizonyítvánnyal. 
Az országos átlagnál min-
den érettségi tárgyban ma-
gasabb átlagot értünk el. Ki-
emelném itt a matematikát, 
amiből 7 tizeddel jobbak va-
gyunk. Növekedett a nyelv-
vizsgák száma, egyre többen 
tesznek felső ill. középfokú 
nyelvvizsgát.

Az idegen nyelvek közül el-
ső az angol, a második a né-
met. Mellettük a latin és az 
orosz nyelvet is oktatják, 
de a legnépszerűbb „máso-
dik nyelv” továbbra is a né-
met. - Az intézmény magas-
ra állítja a mércét – mondja 
Juhászné Zsadányi Erzsébet. 
- Ahogy változott a felsőok-
tatási törvény, változott a fel-
vételi rendszer, minden szi-

gorodik. most már több he-
lyen két tárgyból kell emelt 
szinten érettségizni ettől az 
évtől kezdődően, illetve leg-
alább egy emelt szintű érett-
ségit kell tenni. Ebből adódó-
an a pontszámok is megemel-
kedtek. Jól kell tehát tanulni 
annak, aki a felsőoktatásban 
jó helyre szeretne bejutni. 
Eredményes négyéves tanu-
lás, eredményes érettségi, a 
középszintű mellett emelt 
szintű érettségi és nyelvvizsga 
szükséges. Nagyon szigorodik 
minden, és mi is szigorítunk, 
mert magasra állítjuk a mér-
cét és elvárjuk, hogy ezeket el 
is érjék, teljesítsék a jó szin-
tet. Mert minden a tanulók 
érdekét szolgálja. Folyamato-
san mérjük a teljesítménye-
ket – és mindez meg is lát-
szik az eredményeken. Szám-
talan tanulmányi verseny-
re nevezünk. Biológia, kémia 
és matematika versenyre ké-
szítik fel a tanulókat a kollé-
gák, mert a mi erősségünk el-
sősorban a természettudomá-
nyos és a nyelvi oktatás.

Egy pillanatra a Hírmon-
dóra gondolok, amiben rend-
re ott sorakoznak a gimnázi-
um sportolóinak jó eredmé-
nyei, és a nyári sporttáborok is 
azt mutatják, a felkészülést eb-
ben is komolyan veszik.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tanévkezdés 2012 – Középiskolák 

Dr. Kasuba Jánosné 
ny. könyvtáros nyitot-
ta meg október 5-én 
délután Mátyusné 
Kiss-Pál Róza kiállí-
tását a Városi Csoko-
nai Könyvtár olva-
sótermében. A klub-
vezetőként és toll-
forgatóként is ismert 
tanárnő – Színek, Fé-
nyek, Évek című – 
tárlatán tizenkilenc 
festményt láthatunk, néhány 
portré mellett több csendélet 
és jó hangulatú tájkép készte-
ti szemlélődésre a látogatót. A 
tanárnővel a szavalattal is szí-
nesített megnyitó után beszél-
gettünk.

- Mióta fest?
- Igazából a nyugdíjazá-

som után lett időm arra, hogy 
régóta dédelgetett álmaimat 
megvalósítsam. Ekkor, azaz 
1996-tól kezdtem hozzá a fes-
téshez is. Az ok egyszerű: ek-
kortól volt rá időm és lehető-
ségem.

- Régi álmokat említett. Mi-
kortól számítható a késztetése 
a festésre?

- Már általános iskolás ko-
romban szerettem rajzolni, 
sőt, végzős koromban rajzta-
nárom, Vilmányi Sándorné 

Iduska néni felfedezte bennem 
a rajzolás és festés iránti tehet-
séget. Az ő jóvoltából, mert 
foglalkozott velem és korrepe-
tált, néhány versenyt is meg-
nyertem Az általános után 
képzőművészeti gimnáziumba 
jelentkeztem. Fel is vettek, de 
a sors úgy hozta, hogy még-
is itthon kellett maradnom és 
egészen más irányban folytat-
tam a tanulmányaimat.

Kiss-Pál Róza a mezőgazda-
sági technikumban érettségi-
zett, így került egy általános 
iskolába, ahol mezőgazdasági 
ismereteket oktatott. Közben 
tanári oklevelet szerzett, és a 
rajzszakot is elvégezte.

- Van kedvenc témája, tech-
nikája?

- Tulajdonképpen minden-
féle technikával – akvarel-
lel, akrillal, olajjal, pasztellel 

is – dolgoztam már. 
Mindet szeretem, de 
leginkább az akvarell 
áll hozzám a legköze-
lebb.

Amint mondja, 
kedveli a csendélete-
ket, és a tájképek is a 
kedvencei.

- Nagyon szeretem 
festeni a hegyvidéket, 
a vizet. A kiállított 
képeken is fel lehet fe-

dezni, hogy a folyók, tavak lát-
ványa mindig megfog. Na-
gyon tetszik például a környe-
zet tükörképe a vízben. Szám-
talan képemen ábrázolom is. 
Ezek a kedvenceim, de megra-
gad minden, ami szép.

Az olvasóteremben ti-
zenkilenc festményt látha-
tunk, de közel sem valameny-
nyit. Mátyusné Kiss-Pál Ró-
za ugyanis tevékeny alkotó, s a 
másfél évtized alatt száznál jó-
val több képet festett, amik ba-
rátokhoz, ismerősökhöz kerül-
tek azóta. És persze számtalan 
kiállítása is volt már Karcagon, 
és Berekfürdőn, Martfűn pe-
dig, ahol szinte évente kiállí-
tó volt, zsűrizték is a munkáit. 
Könyvtári tárlata október vé-
géig tekinthető meg.

Elek György

Színek, Fények, Évek

A fényképen a karcagi Gimnázium 1962-ben érettségizett 4. 
b osztálya öregdiákjai láthatók, akik összegyűltek, hogy az 
érettségi vizsga ötvenedik évfordulóját megünnepeljék. Nem 
felejtettük el egymást, az együtt töltött éveket, és nem felej-
tettük el tanárainkat, az iskolát sem. Jó volt itt diáknak len-
ni, és jó volt itt most újra találkozni. Örültünk, hogy a talál-
kozón részt vett volt osztályfőnökünk, Buczkó János is. Kö-
szönjük a nagy múltú iskolának, hogy tudással és emberség-
gel felszerelve bocsátott útra bennünket.
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A találkozó, amely őszönként 
gyűjti össze az Alma Mater 
egykori diákjait, méreteit te-
kintve igen nagy, ezért hely-
színe a gimnázium tornater-
me. Szimbolikus helyszín is 
lehet ez, hiszen adottsága-
it tekintve a tornaórákon túl 
minden nagyobb közönséget 
mozgósító eseményt – évzá-
rót, évnyitót stb. - itt rendez-
nek. Iskolányi diák és tanár 
elfér benne. A hazalátoga-
tó diákok is mindig megtöl-
tik, bár Mikus István, a Kar-
cagi Öregdiákok Baráti Köré-
nek elnöke szerint lehetnének 
többen is.

- Kétszáztizenhat tagunk 
van jelenleg, de feladatunknak 
tartjuk, hogy növeljük a lét-
számot. A fiatalabb (értsd 40-
50 éves – E.Gy.) korosztályo-
kat szeretnénk bevenni a kör 
munkájába.

Ez nem is olyan könnyű do-
log, véli az elnök, s hozzáfű-
zi, hogy a birkapörköltre min-
dig több jelentkező van, mint 
ahány a tag. A kör székhelye 
persze a fővárosban van, mert 
érettségi után az osztályokat 
szerteszét fújta a szél, s a di-
ákokból nemcsak mindenfe-
lé az országba, de a világnak is 
sok tájára jutott.

- A budapesti összejövetele-
inkre főként azok jönnek, akik 
ingyen utaznak. Karcagon 
évente egyszer – ősszel – ta-
lálkoztunk. Nagyon nehezen 
tudjuk a tagjainkat szaporíta-
ni, pedig már az elektronikus 
hírközlés is rendelkezésünk-
re áll. A gimnázium honlap-
ján az „Öregdiákok” rovatban 
tudjuk a híreinket közzétenni.

A tagság nagyon érdeklő-
dik a tudományos előadá-
sok iránt, hallom az elnök-
től, és mivel az innen kikerül-
tek között jó pár professzor is 
van, ez nem jelent problémát. 
(Többek között pl. a magyar 
ősszámítógép megalkotója is 
karcagi öregdiák!) Az elhatá-
rozott fiatalítás szerint azon-
ban a jövőben a gimnázium 
fiatal tanárai is előadnak majd 
a fővárosi találkozókon. (Leg-
közelebb az 1944 őszén lezaj-

lott alföldi páncéloscsatáról 
esik szó.)

Ez a hír viszont azt is elárul-
ja, hogy az öregdiákok az őszi 
találkozókon túl is eleven kap-
csolatot tartanak fenn a gim-
náziummal. 

- Mindig tehetségünk sze-
rint támogatjuk az iskolát, il-
letve a diákokat – mondja az 
elnök. - A támogatás azon-
ban éppen az utóbbi évek-
től kezdve egy kicsit átala-
kult. Úgy kell érteni, hogy a 
tanulók régebben jutalom-
könyveket kaptak. Ez ma már 
nem járható, mert nem iga-
zán érdekli őket a könyv – 
mint a fiatalságot általában 
-, ezért elektronikus adat-
hordozókat adtunk ajándék-
ba. De! Az intézménynek ko-
moly gondjai és kiadásai van-
nak az épületkarbantartással 
és egyebekkel kapcsolatban, 

így a könyvtár fejlesztésére 
már nem szokott pénz marad-
ni. Mi az elmúlt évben 80 ezer, 
az idén 100 ezer forintot ado-
mányoztunk könyvtárfejlesz-
tésre.

Másra is ügyelnek. Idősebb 
diáknemzedék lévén jól em-
lékeznek azokra a ma már el-
halt tanárokra, akiknek dom-
borművei egyre szaporodnak 
a Református Gimnázium-
nak indult és mára újból Re-
formátus Gimnáziummá lett 
intézmény emeleti folyosó-
ján. A múlt hétvégén is avat-
tak egyet. B. Major László ta-
nár úr bronz portréját Györfi 
Sándor szobrászművész készí-
tette el, s ő is leplezte le Vadon 
Lehel öregdiákkal együtt, aki 
mint professzor Egerben az 
amerikanisztika tanszék ve-
zetője. Maga a találkozó a je-
lenlegi diákoknak vidám jele-
netével indult, a gimnáziumi 
énekkar műsorával folytató-
dott és Dobos László polgár-
mester (+öregdiák és egykori 
gimnáziumi tanár), valamint 
Juhászné Zsadányi Erzsébet 
igazgatónő a város illetve az 
iskola jelenéről tartott beszá-
molójával ért véget.

Elek György

Öregdiákok találkozója
A gimnázium 336. évében

Amikor Poeltenberg Ernő 
végig nézett társain – akikkel 
együtt halálba küldte Haynau 
táborszernagy ítélőszéke – 
azt mondta: Szép kis deputá-
ció megy az Úristenhez, hogy 
a magyarok ügyét képvisel-
je. Döbbenetes végigolvasni 
az aradi vértanúk utolsó leve-
leit, utoljára elhangzott mon-
datait. Mint harcedzett kato-
nák, akik százszor és ezerszer 
néztek szembe a halállal, nem 
is igazán saját életük elveszté-
se, mint inkább a hazára és a 
családjaikra váró megtorlá-
sok miatt voltak elkeseredve. 
Nagy-Sándor József például 
ezt mondta a bitó árnyékában: 
De rettenetes volna most az el-
múlásra gondolni, ha semmit 
sem tettem volna az életem-
ben. Alázatosan borulok Iste-
nem elé, hogy hőssé, igaz em-
berré, jó katonává tett. Tisz-
tán látták, hogy velük a csá-
szár példát akart statuálni, 
de azt is tudták hogy elvégez-
tek egy szolgálatot, amit a vi-
lág nem fog elfelejteni és hogy 
Európa nem fogja szó nélkül 
hagyni a történteket. És ez így 
is történt. 

A vérbosszú miatt még az 
orosz cár is neheztelt Ferenc 
Józsefre, Haynau pedig Euró-
pa szerte megvetett emberré 
vált. Sőt, a nem sokkal később 
bekövetkezett haláláig (1853) 
még az udvarnál is kegyvesz-

tett lett. (Ez, mondjuk azért 
furcsa, mert köztudott volt, 
hogy épp a császár várt ke-
mény ítéletet tőle. Vele végez-
tették el a piszkos munkát.)

Hogy mennyire utál-
ták a véreskezű táborszerna-
gyot, arra talán Haynau 1850-
ben tett londoni utazása ide-
jén történt incidens a leg-
jobb példa. Történt ugyanis, 
hogy meglátogatta a Barclay & 
Perkins sörfőzdét, ahol csak-
hamar rájöttek, hogy ki is a 
hatalmas bajszú vendég. Elő-
ször árpával és szeméttel do-
bálták meg a serfőző legények, 
majd pedig bajszánál fogva 
vonszolták ki az utcára, ahol 
– ha nem sikerül bemenekül-
nie egy fogadóba és ott elbúj-
nia egy ágy alá – talán agyon 
is verte volna a feldühödött tö-
meg. (Ezt a történetet bőveb-
ben Kropf Lajos 1903 decem-
berében tette közzé a Budapes-
ti Szemlében.)

Az osztrák mészáros – 
ahogy akkoriban emlegették 
– csak a ráruházott hatalom-
nál fogva állt a tábornokok fö-
lött, de emberileg, erkölcsi-
leg sosem emelkedhetett fö-
léjük. Több legenda is szól ar-
ról, hogy Haynaut személyes 
sértettség és bosszúvágy is 
hajtotta az ítéletek meghoza-
talánál. Állítólag Kiss Ernő-
nek évek óta pénzzel tartozott, 
Kazinczy Lajost pedig – akit 

október 25-én végeztek ki – 
egy társasági tréfa miatt gyű-
lölte. Damjanich Jánost utol-
sóként kellett volna kivégezni, 
de Haynau bosszúja még ezt 
is átírta. Damjanich egyetlen 
csatát sem vesztett, jelentős 
károkat okozott az osztrákok-
nak, így ő törte a legtöbb bor-
sot az ellenség orra alá. Utol-
só mondata így hangzott: Azt 
gondoltam, hogy én leszek az 
utolsó, mert a csatában mindig 
az első voltam. Szegény Emíli-
ám! Éljen a Haza!

A császári udvart az is felbő-
szítette, hogy a magyar sereg 
az oroszok előtt tette le a fegy-
vert és ennek az volt az üze-
nete, hogy a túlerővel szem-
ben nem lehet tovább harcolni, 
nem pedig az, hogy a forrada-
lom végleg elbukott. Haynaut 
pedig az bosszantotta fel, hogy 
míg a tábornokok orosz fog-
ságban voltak, addig nem tudta 
felállítani a rögtönítélő bírósá-
got.  Nagy buzgalmában ezért 
ítélte a tábornokokat – kato-
nákhoz méltatlan – kötél álta-
li halálra, még ha végül is csak 
kilencet sikerült ezen a módon 
kivégeztetnie.

Haynau nem sokkal élte 
túl az aradi 13-at. Ironikus, 
de 1853. március 14-én a pes-
ti forradalom előestéjének év-
fordulóján érte a halál. Éppen 
ünnepelt…

-dh-  

Foltvarrók 
kiállítása

Október 4-én délután Pánti 
Ildikó önkormányzati kép-
viselő nyitotta meg a Szik-
folt Foltvarró Klub őszi ki-
állítását. A foltvarrók ez-
úttal is legújabban készült 
alkotásaikat gyűjtötték egy-
be. A tárlat október 16-ig 
tekinthető meg a Déryné 
emeleti termében.

Október 6.
Az aradi vértanúk gyász-
ünnepén állami és megyei 
vezetők, az önkormányzat 
képviselői, az iskolák fiatal-
sága, a karcagi civil szerve-
zetek tagsága helyezte el a 
tisztelet és a kegyelet koszo-
rúit a kivégzett tábornokok 
és főtisztek emlékhelyénél. 
A vértanúkra Borbás Zsolt, 
a JNSz Megyei közgyűlés 
alelnöke emlékezett.

Az osztrák mészáros
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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

Megkezdődtek a megyei fér-
fi kézilabda bajnokság küzdel-
mei az elmúlt hétvégén. Az el-
ső két fordulót rögtön ideha-
za, a karcagi Városi Sport-
csarnokban rendezték meg, a 
karcagi fiúk délelőtti és dél-
utáni mérkőzéseit is szép-
számú közönség kísérte fi-
gyelemmel és segítette győ-
zelemhez mindkét mérkő-
zésen. A karcagiak tavalyi 
ezüstérme után az idén is re-
ális célkitűzés lehet a dobo-
gó valamelyik helyének meg-
szerzése, az erőviszonyok azt 
mutatják, hogy erre a nagy-
kunságiakon kívül esélye van 
az igencsak megerősödött 
Törökszentmiklósnak, va-
lamint a Rákóczifalva, Szol-
nok és Túrkeve együtteseinek. 
Mindenesetre a mieink jól 
kezdték az idényt, nagy gól-
arányú győzelmeket arattak a 
nyitófordulón. Reméljük a jó 
folytatást.

Eredmények:
Karcagi SE - Túrkevei VSE 

26:15 (9:9)
Karcag: Major, Lajtos (5), 

Örsi (3), Hamar, Sebők (2), 
Szepesi (2), Vályi (7).

Csere: Nagy (5), Karsai (2), 
Béres, Papp, Ferenczi.

Sajnos a karcagi kapusok 
indokolt elfoglaltságai mi-

att új taktikát kellett kitalálni 
erre a hétvégére. Az első fél-
idő még bizonytalanul indult, 
helyzeteink sorra kimaradtak, 
védekezésünk kritikán alu-
li volt. A második játékrész-
ben viszont felébredt az együt-
tes, fokozni tudta a tempót, 
feljavult a védekezés, s gyors 
leindításokból állva hagyta 
túrkevei ellenfelét. Az új iga-
zolások közül Nagy Péter és 
Szepesi Balázs vitt ezúttal új 
színt a csapat játékába, de biz-
tató a jövőre nézve Vályi-Nagy 
Norbert magabiztos, gólerős 
játéka is.

Karcagi SE - Jászladányi 
ESE 32:18 (16:7)

Karcag: Major, Lajtos (3), 
Örsi (3), Hamar (2), Sebők (5), 
Szepesi, Vályi (11)

Csere: Nagy (2), Karsai (4), 
Béres (2), Papp, Ferenczi.

Talán Jászladány az egye-
düli együttes, amely nem egy 
súlycsoportban van a bajnok-
ságban szereplő többi együt-
tessel. Ettől függetlenül lelke-
sedésük példaértékű volt ezen 
a mérkőzésen, ahol a karca-
giak közül mindenki pályára 
került és magabiztos győzel-
met aratott együttesünk. Gra-
tulálunk az egész csapatnak.

Major
Szakedző

Férfi kézilabda megyei bajnokság

Jó kezdés az őszi szezonnyitón

Asztalitenisz Megyei I. 
osztályú bajnokság

Kováts DSE II. Karcag – Jászárokszállás VSE 11:7
Karcagi győzelmek: páros: Csornai Csaba – Kovács Sán-

dor és Szlovik Ferenc – Kovács Miklós 1-1 győzelem. Egyé-
niben: Kovács Sándor 4 győzelem, Kovács Miklós 3 győze-
lem, Szlovik Ferenc 1 győzelem, Csornai Csaba 1 győzelem. 

Csornai Csaba: A megerősített és jó játékerőt képviselő 
Jászárokszállás ellen rendkívül szoros mérkőzésen szerez-
tük meg a két bajnoki pontot. A győzelemben oroszlánrészt 
vállalt a két Kovács.

Ez év őszén a Városi Sportcsarnokban bonyolították le a 
Kelet-magyarországi serdülő ranglista versenyt. Nem túl 
nagyszámú versenyző szerzett ranglista pontokat.

A következő időszak eseményei: NB III. bajnoki forduló 
október 12-én 17 órakor a szolnoki Gépipari Szakközépis-
kolában: Jászkun Volán SC – Kováts DSE Karcag. Megyei 
bajnokság október 19-én 18 órakor a Városi Sportcsarnok-
ban: Tiszafüred – Kováts DSE II. Karcag. Október 21-22-
én és 23-án rendezik meg a II. Péter László Országos Em-
lékversenyt az alábbi időbeosztással: október 21-én felnőtt 
korosztály (férfi és női igazolt versenyzők számára), októ-
ber 23-án utánpótlás és felnőtt korosztály (amatőr verseny-
zők számára). A kiküldött versenykiírások és a tapasztala-
tok szerint a háromnapos versenyre körülbelül 400 neve-
zést várnak. A versenyen részt vesznek a szerb és román él-
vonal játékosai is. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az 
utánpótlás nevelés az iskolai év kezdetével beindult, jelen-
leg 14 fő újonc és serdülő korú fiatal ismerkedik az asztali-
tenisz szépségével.

B. I.

Sánta Vanda 
országos bajnok

Szeptember 22-én rendez-
ték meg Budapesten az utánpót-
lás összevont Kyokushin magyar 
összevont bajnokságot. Amint 
azt Gyarmati Imrétől, a karcagi 
karate szakosztály vezető edző-
jétől megtudtuk, a korai verseny-
idő miatt nem tudtak nagy lét-
számmal indulni, mivel a ver-
senyzők többsége nem vett részt 
az alapozó tréningeken. Az egye-
sületünket Sánta Vanda képvi-
selte a junor nehézsúlyban +65 
kg-os kategóriában. Vanda kivá-
lóan teljesített és magabiztosan 
nyerte meg a magyar bajnoksá-
got. Ha így halad a fejlődésben, 
kiváló felnőtt versenyző válhat 
belőle. Legközelebb október 14-
én Szeghalmon regionális karate 
verseny lesz, ahol több fiatal ver-
senyzőt is kipróbálhatnak (csak 
gyermek-serdülő korosztályban).

Szeptember 29-én rendezték 
meg a BM harcművészeti baj-
nokságot, ahol csak BM dol-
gozók illetve tanulók vehettek 
részt. Több mint 300 résztvevő 
indult ezen a versenyen külön-
böző szabályrendszerben. Sok 
stílus képviseltette magát és tet-
te színvonalassá ezt a bajnoksá-
got. A verseny értékét mutatja, 
hogy meghívást kaptak a stílus-
vezetők is. A bajnokság fővédnö-
ke a belügyminiszter volt. A mé-
dia által is nagy figyelemmel kí-
sért rendezvényen karcagi részt-
vevő is volt, mivel Szűcs Tibor - a 
thaibox szakosztály volt verseny-
zője - jelenleg a miskolci rend-
őr szakközépiskola hallgatója. 
K1 szabályrendszerben, ellenáll-
hatatlan küzdelemben menetelt 
egészen a döntőig, ahol szintén 
KO-val nyerte meg a mérkőzést, 
így végül BM bajnok lett.

B. I.

A Kulturális Örökség 
Napja alkalmából a Karca-
gi Általános Iskola Központ 
Kiskulcsosi Tagiskola felsős 
diákjai, kísérőikkel és tanára-
ikkal együtt Budapestre láto-
gattak 2012. szeptember 16-
án, vasárnap. 

A fővárosba érkezve el-
ső utunk a Hadtörténeti Mú-
zeumba vezetett. Idegenve-

zetőnk kis-vártörténeti sétá-
ra invitált bennünket. A Bu-
dai Vár északi területét jártuk 
végig és vizsgálódtunk had-
történelmi, művészeti, építé-
szeti és kultúrtörténeti szem-
pontok alapján. Megtudtuk, 
mi a bástya és rondella közöt-
ti különbség, mi a Magdolna 
torony érdekessége, hol tör-
tek be először az 1686-os ost-
rom idején a keresztény hadak 
a Várba, és miért olyan fontos 
a szerepe Kapisztrán Szent Já-
nosnak.

A majdnem kétórás séta 
után korabeli fegyverbemuta-
tón vettünk részt. A kézi lő-
fegyverek történetét áttekintő 
bemutatón testközelből szem-
lélhettük az ősi íjtól a modern 
sorozatlövő kézifegyverekig 
terjedő fejlődési időszakot. 

Néhány eszközt kézbe is ve-
hettek a gyerekek és tapasztal-
hatták, milyen egy lőfegyver 
súlya, mérete, anyaga, alakja.

Az érdekes és izgalmas be-
mutató végeztével a Nemze-
ti Színház felé vettük utun-
kat, ahol immár ötödik alka-
lommal rendezték meg a nyílt 
napot. Megcsodálhattuk kí-
vülről és belülről is a színház 

hatalmas épületét. A kulisz-
szajárás alkalmával betekint-
hettünk a színfalak mögé, a 
színészek öltözőjébe, Alföl-
di Róbert igazgató úr irodájá-
ba.  Bebarangoltuk a színház 
minden zugát, beleshettünk a 
Csongor és Tünde című szín-
játék nyílt próbájára is. A 
színház parkjában elhelyezett 
öltözősátorban lehetőségünk 
nyílt különböző jelmezek fel-
próbálására. Volt, aki udvari 
bolondnak, huszárnak, mak-
rancos hölgynek öltözött be. A 
szemfülesebbek autogramva-
dászatra indultak, sikerrel.

A nap végén kellemesen el-
fáradva, de sok élménnyel 
gazdagodva érkeztünk haza.

Nagy Éva
kísérőtanár

Budapesten jártunk a Kulturális 
Örökség Napján

Karate
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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 csalá-
di 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, 
ér tékegyez tetéssel .  Tel . : 
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, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. 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 
szoba + konyha + spájzos ház 
eladó. 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.

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.

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.

Eladó 2,5 szobás családi ház, 
teljes közművesített, 3 -féle 
fűtési lehetőséggel, alsóépü-
let + garázs van. Tel.: 06/30-
483-6705.

Karcagon főtéri III. emeleti, 2 
szobás, erkélyes, 56 m²-es, te-
hermentes lakás eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.

Ház eladó a Szent I. sgt. 34. 
sz. alatt. 2 szoba, parkettás, 
gázfűtéses, fürdőszobás. Érd.: 
Kg., Szent I. sgt. 36. (10-17 
óráig)

Karcag, a Zádor utca 28. sz. 
alatt téglából épült csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/70-391-
4295.
Varró úti I. emeleti, felújí-

tott lakás eladó. Tel.: 06/70-

777-1275.

Karcagon, a Jókai u. 23. sz. 
alatt 2 szobás házrész kerttel, 
tárolóval kedvező áron eladó. 
Tel.: 06/20-415-0765.
Noszvajon 800 m² panorá-
más üdülőtelek hétvégi ház 
alappal eladó. Tel.: 06/20-923-
1311.
Karcagon jó állapotú kisebb 
házat vásárolnék ár alatt, ma-
ximum 3 M Ft-ig. Tel.: 06/70-
290-3591.
Karcagi II. emeleti lakás eladó 
vagy kiadó. Fürdőhöz köze-
li berekfürdői ingatlanra cse-
rélhető. Tel.: 06/30-438-0110.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)

Állat
Vágó gyöngyös eladó. Tel.: 
58/300-875.
Félperzsa kiscicák ajándékba 
elvihetők. Érd.: Kg., Pipacs u. 
1. Tel.: 06/70-329-2792.
Brahma család (3 jérce, 1 
kokas, 2 tyúk) eladó. Érd.: Kg., 
Villamos u. 108. Tel.: 59/312-
396.
12 pár húsra termelő posta-
galamb fiók árban eladó. Tel.: 
06/30-252-8698.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományosan igazolt prog-
ram az egyéni és a társadalmi 
problémák megoldására. 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 apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, 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 he-
verő, 1 db gyerekheverő, új-
szerű állapotban konyha-
bútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új 
fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.

Masszírozó fotel,  szekré-
nyek, fotelok, nagy asztal, 
gyümölcscentifuga, pelen-
kázó eladó. Tel.: 06/30-484-
1572.
4 részből álló gyermek szo-
babútor,  fehér és barna 
harmónika ajtók eladók. Tel.: 
06/30-730-0544.
Eladó egy 11 kg-os PB gázpa-
lack és egy kétrózsás gázre-
zsó. 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).
Újszerű, keverőtárcsás Hajdú 
mosógép, gyermek etető-
szék, centrifuga, kis hűtő, 
400-as abrikter tengely, 2 pár 
nagyméretű bőrcsizma és 
használt bútorok eladók. Tel.: 
06/30-566-8044.
26-os női felújított kerékpár, 
5 tonnás olajemelő, 2 ütemű 
Trabant karburátor, rali kor-
mány, 220 W csiszoló eladó. 
Tel.: 59/314-243.
Eladó 2 db heverő, 1 db bar-
na íróasztal, szépirodalmi 
könyvek, használt ruhák, bar-
na szekrények. Érdeklődni: 
Diáktanya.
Eladó 4 db fotel, 1 db heve-
rő, 2 db szék, 20 l-es nagy lá-
bas, 2 db sarló, 3 ágú nagy 
vasvilla, 1 db hentelő asztal, 
bőrcsizmák (43-44-es), falióra, 
férfi öltöny, férfi-gyermek-
női ruhák, kőműves kalapács. 
Érd.: Kg., Délibáb u. 94.
Originált csomagolású ce-
ruza-, mikro-, tartós elemek; 
számtech. fülhallgatók, kerá-
mia tárgyak, patchwork dísz-
párnák, vadi új billentyűzet, 
floppy meghajtók, szalagos 
hajcsatok eladók. Tel.: 06/70-
613-3520 vagy 06/70-532-
6005.
Zsolnai süteményes készlet 
(három gráciás) eladó. Tel.: 
06/30-384-0490.
Piaci vállfás állvány, konyha 
asztal, kerek asztal, használt 
ruhaneműk (50-100 Ft/db) el-
adók. Tel.: 06/30-484-1572.
KHS/40-es gáznyomás sza-
bályzó, ABG 10-es gázégő, 
PGN 15-ös olajégő fejek; 
Siesta kályha palackkal, egy 
és 2 fázisú villanymotorok, 
1 db szőlőprés eladók. Tel.. 
06/30-324-0522.
Eladó 600 db egy gombos 
szalagcserép, kis tételben 
is. U.itt 2 db gázpalack, vala-
mint Kemping kerékpár. Tel.: 
59/311-975.

Jó állapotú, hagyományos 
ágyneműtartó, kétfiókos ko-
mód, egy sötét dohányzóasz-
tal és 2 személyes rekamié el-
adó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-17 óráig).
Fiú irhabunda, faliszőnyeg, 
heverő takaró, csillárok, cipők 
olcsón eladók. U.itt új román 
gyapjú ágygarnitúra 10.000 
Ft-ért eladó. Tel.: 59/313-526.
Eladó kisebb, nagyobb tujafa; 
kukorica virág és más szoba-
növények. Kétsínes 2,40 cm-
es függönytartó, gázpalack. 
Tel.: 59/314-299.
Eladó 1,3 m³ 5 mm vastag-
ságú fosznizott száraz diófa. 
Tel.: 06/20-923-1311.
Költözés miatt olcsón eladó 2 
személyes rekamié, 2 db fo-
tel, 2 db dohányzó asztal, 1 
db színes televízió, PB palack, 
gázperzselő, gázégő, perme-
tező gép, kerti szerszámok. 
Tel.: 06/70-326-7291.
100x200 cm méretű garázs-
ban tartott utánfutó friss mű-
szakival eladó. Tel.: 06/30-
363-8148.
Eladó 20 lap 8 mm-es natúr 
pozdorjalap. Tel.: 06/30-438-
0110.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, 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, bútorait, 
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 
JAVÍTÁSOK AT is vállalok . 
Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fakivágás, felvágás, hazaszál-
lítás. Tel.: 06/30-336-6142.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részé-
re hajvágást, dauerolást, haj-
festést vállalok (30 éves gya-
korlattal rendelkezem). Tel.: 
06/30-447-3918.

Ásást, fabehordást, felvágást, 
stb. vállalok. Tel.: 06/70-350-
5308.

Apróhirdetés

A tudás hatalom
 A Társadalmi Megújulás Operatív Program Peda-
gógusképzések (a  pedagógiai kultúra korszerűsí-
tése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-
09/A-2-2010-0415 azonosító számú pályázat kere-
tében  a Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi 
Tagiskola két pedagógusa vett részt és szerzett új 
szakképzettséget. 

 „A tudás hatalom” projekthez az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 
8.095.405 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sult meg 2010. 08 01 - 2012. 07.31-ig időszakban. 

A projekt keretében egy fő az Eszterházy Károly Főis-
kolán tanult tovább és szakvizsgázott pedagógus 
mérési-értékelési szakterületen szakképzettséget 
szerzett.

Egy fő a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Fel-
nőttképzési Karon, Hajdúböszörményben szakvizsgá-
zott pedagógus szakképzettséget szerzett.

A pedagógusok tanulmányaik-
ról, további céljaikról beszámol-
tak a nevelőtestület tagjainak. 
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2012. október 12-15. péntek - 
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  A lovaskocsitól az elektro-

mos autóig II. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Mihály
 Téma: aktuális politikai kér-

dések
 Karcagi Hírek
 - Roma fiatalok a tűzoltósá-

gon
 - Díszmadár kiállítás
 - Idősek világnapja
 - Kukoricafosztás
 Háttér 
 Vendég: Juhászné Zsadányi 

Erzsébet
 Téma: tanévkezdés
20.20  Lovasnapok 2012

2012. október 16. kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.40  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.45  Műsoros Nyílt Egészség-
ügyi és Információs Nap 
Tomajmonostorán 2012. 
összefoglaló

2012. október 18. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Szentannai Napok
19.00  Zenés Séta
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: toborzó
 Karcagi Hírek
 - Öko kiállítás
 - Környezetkímélő közleke-

dés
 - Francia vándor 
 - Vendégségben a Marista 

Iskolában
 Háttér 
 Vendég: Váczi Attiláné
 Téma: az élet él, és élni akar
20.20  Öregdiák találkozó 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. október 6. 
Csenda Anikó – Háló Zoltán

Születés

Raffael Ágnes – Oláh János
Kg., Szent I. sgt. 41. 
 Dorka Ágnes
Farkas Ibolya – Tóth Zsolt
Kg., Madarasi u. 10/3.  
 Enikő
Bartha Ildikó – Nagy Zsolt
Kg., Széchenyi sgt. 26.
  Dominik
Csőreg Zsuzsanna – Dékány 
Zsolt
Kg., Gyep u. 42.  Imre
Vass Roberta – Bakó László
Kg., Gyep u. 38. 
 Csilla Klaudia

Halálozás

Szarvas Zoltán
 Karcag (1935.)

Labdarúgás

Október 13. szombat
 8-13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Október 14 vasárnap
 9-12 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Fegyvernek – Karcag 0:0
Fegyvernek, 150 néző. Jv.: 

Czékus S. Segítői: Dobos Zs., 
Agócs J.

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

Edző: Orosz István
A huszonegyedik percben 

Nagy R. jobb felső sarok felé 
tartó lövését védte Kormány. A 
huszonhatodik percben Héder 
Zs. lövését biztosan védte 
Moga. A harmincadik percben 
Szentannai jobbról átívelt nagy 
R. elé, akinek kapáslövése cen-
timéterekkel elment a bal ka-
pufa mellett. A harminchete-
dik percben Bukovszki kapás-
lövése a kapu fölé szállt. A het-
venegyedik percben Faragó A. 

szabadrúgását Kispál az oldal-
hálóba fejelte. 

Jók: Albert, Kormány, Far-
kas Z., Jáni ill. Rajcsányi, Szí-
vós G., Szentannai

Orosz István: Mezőnyfö-
lényünket sajnos nem tudtuk 
gólra váltani.

Faragó Attila: Egy hajszállal 
sem volt több a mérkőzésben.

Ifjúsági mérkőzés

Fegyvernek – Karcag 1:1 
(1:0)

Karcag: Fábián, Borsi, Szőke 
N., Német, Herczeg, Kovács L., 
Csatári, Varga, Hamar, Kabai, 
Horváth

Cserék: Földi, Daróczi, 
Magyari, Berczi, Ungi

Edző: Varga László
Góllövő: Földi

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 

2012. október 15., hétfő 12 óra

BIRKÓZÓ 
VERSENY

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

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

Alarm-Matic műfüves labdarúgó bajnokság
Az elmúlt hétvégén játszották le a XII. fordulót. Ered-

mények: Rózsa – DKV 1:6, VGT-Brigád – Aqua 9:1, 
Devils-Armacomp – Szuperinfó 6:7, Origo – RoliSped 3:3, 
AgroSprint – MultiTec 4:2, Familia – Ökodízel 6:0, Ho-Ri-
Ko – Blades Zsoan 0:3.

A XIII. forduló október 14-én (vasárnap) kerül megren-
dezésre.

B. I.

Hétvégén lejátszotta har-
madik bajnoki mérkőzését is a 
karcagi csapat Kisújszálláson 
Amint azt Antal Lőrinctől, az 
együttes edzőjétől megtudtuk, 
a helyi csapatot fölényesen, 
13:0-ra győzték le. A karcagi-
ak góllövői: Tolna Éva (6), Fá-
bián Anita (4), Pintér Petra (2) 
és Bakó Julianna. 

A karcagi csapat tagjai: 
Nagy Brigitta, Nagyné Ruskó 
Erika, Pergéné Varga Zsu-

zsanna, Tolnai Éva, Pintér 
Petra, Fábián Anita.

Cserék: Gődér Szilvia, Se-
bők Dóra, Bukó Julianna, Ba-
logh Ilona, Perge Patrícia, 
Bánhegyesiné Hajdú Gabriel-
la.

A mérkőzésen kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Nagy 
Brigitta, Ruskó Erika, Tolnai 
Éva és Fábián Anita.

Legközelebb két hét múlva 
(vasárnap) lépnek pályára.

Női labdarúgás

Október 01-jén délelőtt a 
rendőrök bűncselekmény el-
követése miatt előállítot-
tak egy kisújszállási és egy 
kenderesi nőt, akik készpénzt, 
mobiltelefont és tyúkokat lop-
tak az elmúlt időszakban. Az 
eljárás során a telefont és a 
készpénz egy részét lefoglal-
ták, így a kár részben megté-
rült.

Október 03-án délután a 
karcagi rendőrök bűncselek-
mény elkövetése miatt hat he-
lyi férfit állítottak elő a rend-
őrségre, akik a rendelkezés-
re álló adatok alapján október 
01-je és 03-a közötti időszak-
ban több kertgazda kunyhó-
ját feltörték, és onnan külön-
féle használati tárgyakat, szer-
számokat tulajdonítottak el. A 
rendőrök a megtartott házku-
tatások során megtalálták az 
eltulajdonított tárgyak nagy 
részét, így a kár részben meg-
térült.

Október 03-án a rendőrök 
több folyamatban lévő bűn-
cselekmény felderítésének 
eredményeként hét személyt 
állítottak elő a rendőrség-
re, akik korábban saját tele-
pülésükön vezetéket, barom-
fit, sertést, háztartási gépeket 
és fűnyírót tulajdonítottak el. 
Az elkövetők a terhükre rótt 
cselekmények elkövetését elis-
merték.

A rendőrség felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy a kapi-
tányság illetékességi területén 
ismét megjelentek az illegá-
lis faárusok és tollfelvásárlók, 
akik kihasználják (különösen) 
az idős emberek figyelmetlen-
ségét, jóhiszeműségét, és meg-
károsítják őket. Ezen szemé-
lyek észlelése esetén értesít-
sék a rendőrséget a jogsértések 
megelőzése végett.

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


