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Szakmai fórummal zárult 
a Szentannai Napok

A szakmai esemény az isko-
lanapok bezárását is jelentette, 
hiszen az eseménysor talán a 
kezdetektől fogva a régi taná-
rok sírjainak megkoszorúzá-
sával indul, a második napon 
Szentannai Sámuel emlékün-

nepével folytatódik, s a zárást 
már évek óta a szakmai elő-
adások, a jelen szakmai-tudo-
mányos kérdéseire adott vá-
laszok teszik aktuálissá. A 
földművesiskolának alapí-
tott iskola és sok évtizeden át 

a mezőgazdasági szakképzés 
helyszíne volt, ám az utóbbi 
két évtizedben jócskán átala-
kult. Előbb belügyi-rendésze-
ti előkészítő képzéssel bővült, 
majd – néhány éve – szakkö-
zépiskolai irányát is megtart-
va, gimnáziummá alakult.

- Jelenleg több mint 50 %-os 
arányban van jelen az isko-
lánkban a mezőgazdaság-
hoz kapcsolódó képzések ará-
nya – fejtette ki a pillanatnyi 
helyzetet Gyökeres Sándor a 
szünetben adott interjúban. - 
Agrárközgazdasági, környe-
zetvédelmi és mezőgazdasá-
gi gépész képzés folyik ná-
lunk. Ám ezt a mezőgazdasági 
szakképzést erősíteni szeret-
nénk annyiban, hogy a kö-
vetkező évben az új OKJ sze-
rint lehet már indítani csak az 
egyes iskoláknak a szakkép-
zési profiljukat. Ilyen módon 
2013 szeptemberétől iskolánk-
ban a mezőgazdasági techni-
kus szaknak az újraindítása 
következik. Remélhetőleg ezt 
már 9. évfolyamtól tudjuk új 
szakként indítani.

Folytatás a 3. 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

„Iskolánk alapításának évfordulóját ünnepeljük, megemléke-
zünk névadónkról, és persze büszkén gondolunk arra, hogy ez 
az iskola 113 éve áll a szakképzés szolgálatában, megérve két vi-
lágháborút, forradalmat, államosítást és privatizációt, számtalan 
oktatási reformot, átszervezést. Mindezt csak úgy érhette meg, 
hogy azoknak, akik bármely időben itt dolgoztak, volt meggyő-
ződésük és kellő kitartásuk megkeresni a lehetséges továbblépés 
lehetőségét.” - mondotta az iskola nap szakmai konferenciájának 
megnyitója alkalmával elhangzott köszöntőjében Gyökeres Sándor, a 
Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója. 

Október 15-én soron kívü-
li ülést tartott a képviselő-tes-
tület. Napirend előtt Kovács 
Sándor intézett kérdést a pol-
gármesterhez a járási rend-
szerhez történő csatlako-
zás technikai lebonyolításá-
val kapcsolatban. Dobos Lász-
ló válaszában elmondta, hogy 
mivel Karcag is járási székhely 
lesz hamarosan, ezért elég ko-
moly átszervezéssel jár a csat-
lakozás előkészítése, de min-
den és mindenki készen áll a 
procedúra lebonyolításához. 
A Városháza épületének egy 
része is a járáshoz fog kerül-
ni, de elképzelhető, hogy még 
a Pártok Háza néhány helyisé-
gét is igénybe kell ehhez ven-
ni. 24 fő fog januártól a járá-
si hivatalban dolgozni és egyi-
dejűleg különböző eszközök, 
számítógépek, bútorok is át-
adásra kerülnek majd.

Ez alkalommal ismét módo-
sításra került a 2012-es városi 
költségvetés. Források átcso-
portosítása miatt volt szükség 
a módosításra, amely összes-
ségében 185 876 ezer forintnyi 
bevételi- és kiadási előirány-
zat növekedést tartalmaz. Így 
a költségvetés főösszegének 
finanszírozási műveleteket is 
tartalmazó módosított elői-
rányzata 5 530 451 ezer Ft lett.

Szintén módosításra, átdol-
gozásra került a Karcag Városi 
Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás sza-
bályairól szóló rendelet. A ta-
valyi év végén az Országgyű-
lés ugyanis új önkormányzati 
és új nemzeti vagyonról szóló 
törvényt fogadott el. Az azóta 
eltelt időszakban néhány in-
gatlan – Tűzoltóság, Kátai Gá-
bor Kórház – a törvény erejénél 
fogva átkerült a Magyar Állam 

tulajdonába, ugyanakkor a tör-
vény az önkormányzatok tulaj-
donát, mint a nemzeti vagyon 
részét határozza meg. Így új tí-
pusú kötelezettségeket is meg-
határoz. Emiatt a régi önkor-
mányzati rendeletet aktuali-
zálni kellett.

A képviselők döntöttek ar-
ról is, hogy önkormányzatunk 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2013. 
évi fordulójához. Ahogy Ko-
vács Sándor és Kovácsné Ke-
rekes Katalin is kiemelte hoz-
zászólásában – nem csak azért 
lényeges a csatlakozás, mert 
már tizenegy éve hagyomány-
nyá vált, hanem azért is, mert 
kiemelten fontos a hátrányos 
helyzetű tehetséges tanulók 
támogatása, még akkor is ha 
nem nagy összegről van szó.

-dh-

Testületi ülés
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A kétkarú 
félkarúak

Sokszor meglepődik az ember a ma-
gyar nyelv játékos képalkotásain, ame-
lyet valószínűleg nehéz idegen nyelv-
re is átültetni. Mert manapság, ha az 
ember a félkarú rablót hallja fölemle-
getni, bizonyára nem az egykori Füles 
rejtvényújságban megjelent képregé-
nyek kalózaira gondol (ill. látja lelki sze-
mei előtt), akiknek egyik, csonkolt kar-
juk meghosszabbításaként egy hajlított 
vaskampót rajzolt pl. Zórád Ernő, a mű-
faj egyik felejthetetlen művésze. Hanem 
bizony valamilyen játékgépre, amelynek 
talán még karja sincs, csak nyomógomb-
jai, vagy netán érintős képernyője. Azért 
is érdekes ez, mert a magyar nyelv értel-
mező szótára félkarúnak azt nevezi, aki-
nek csak egy karja van. (Holott, ha job-
ban belegondolunk: van alkarunk és fel-
karunk, logikus lenne tehát az is, ha így 
értelmezné nyelvünk a félkarúságot. 
Ám mégsem így, és erre avatott nyelvé-
szeink bizonyára megadnák az adekvát 
választ. No, de nem amatőr nyelvészked-
ni akarok. A közelmúlt egyik tollvonásos 
betiltásáról jutottak eszembe a föntiek: 
egyik napról a másikra betiltották az or-
szágban működő nyerő játék automatá-
kat, vagy nevezzük őket népiesen játék-
gépeknek, vagy félkarú rablóknak. Amit 
sokan üdvözöltek, sokan pedig (főleg a 
tulajok és a bérlők) fájlaltak. Az elsődle-
ges indoklás az volt - ami valóban igaz 
is -, hogy sok marginális sorsú, szegény 
családot tett még jobban tönkre. Külö-
nösen, ha a szülők valamelyike túlzásba 
vitte. Magyarán, ha rabja lett ezen ártat-
lannak kinéző, színes gépeknek sokszor 
a gyerekek is éheztek. Óvakodnék azon-
ban pusztán az ilyen moralista indok-
lásoktól, mert tartok tőle, hogy ez nem 
oldja meg a mentálhigiéniában szenve-
dők ilyetén problémáit, hiszen vannak 
más, államilag engedélyezett játékok, 
amelyek szintén néhány perc várakozás 
után egyensúlyba hozzák a játékos ad-
renalin szintjét. Még egy picit bonyolul-
tabban is, mert íróeszközt kell használ-
nia a játékosnak.

A másik indoklás – ami sokak számá-
ra eléggé titokzatosnak tűnhetett: nem-
zetbiztonsági kockázatot is jelentett 
ezeknek a gépeknek a használata. Való-
színűleg sokan nem értik – nem ártott 
volna egy kicsit jobban elmagyarázni, 
bár belátom, hogy ez meg nyilvánvaló-
an nem lehet publikus, noha semmi kö-
ze mondjuk a kémkedéshez, ami szin-
tén a nemzetbiztonságához tartozik, de 
azért mindenki sejti miről lehet szó: kül-
földi bevándorlású, uram bocsá’ maffia 
forrású pénzek mosásától kezdve, az el-
lenőrizhetetlen újra kivitelig, korrupci-
ós felhasználásig, stb., stb. – elég széles 
a skála. Szóval rendben is volna ez, akár-
honnan is nézzük. Viszont mi lesz a két-
karúakkal? Nézi az ember a híradásokat: 
nincs már szó nokiás, whiskys dobozok-
ról, Némafilmbe illő fapofával néznek a 
kamerába és tagadnak mindent szemér-
metlenül. Gépiesen, mintha félkarúak 
lennének. Lehet, ők megússzák?

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Szeretettel hívjuk és 
várjuk váradásra 

2012. október 26-án 
pénteken 8:00 – 

13:00 óráig a karcagi 
Művelődési Házba.

Segítségüket előre is 
köszönjük!

Kiállítás
Kocsis Csaba fotográfus ki-

állítása látogatható 2012. no-
vember 13-ig munkanapokon 
8-17 óráig a Déryné Kulturá-
lis Központ II. emeleti díszter-
mében.

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdek-

lődőket heti 1 óra időtartam-
ban péntekenként 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.

Pályázati 
lehetőségek

A Széchenyi Program-
iroda Nkft. tisztelettel 
meghívja Önt a Jász-
Nagykun-Szolnok me-
gyei fórumára, Karcag, 
József Attila u. 1. alatti 
Városi Sportcsarnokba 
2012. október 26. 15:00 
órára.

Az Új Széchenyi Terv 
keretében a fi atalok és 
a fi atalokkal foglalkozó 
szervezetek által pályáz-
ható lehetőségekkel és 
a változásokkal várjuk 
Önöket.

Tavaly november 14-én tör-
tént az a közúti baleset, 
amelyben egy Karcagról el-
származott, Kecskeméten élő 
öttagú család négy tagja (szü-
lők és két gyermekük) vesz-
tette életét. Az életben ma-
radt kisfiú a szintén Kecske-
méten élő keresztapához ke-
rült. A karcagi könnyűzenei 
csoportok (kb. 60 zenész) úgy 
gondolták, segíteni kell.

- A balesetben elhalt anyu-
ka testvére, Kirják Laci, aki az 
ötödik gyermeket, Eriket ne-
veli, egy nagyon jó barátunk 
– mondja Szakáll Csaba, aki 
Ráczkevi Imrével együtt az 
esemény ötletgazdája. - Arra 
gondoltunk, hogy pénzzel nyil-
ván nem pótolhatjuk a veszte-
séget, de segíteni tudunk. Ez a 

szándék lett az augusztus óta 
szervezés alatt lévő Karcfest ta-
lálkozó és családi összejövetel.

A 2012. október 20-án 17 
órától a HEMO épületében 
megrendezendő Karcfest-en 
minden aktív helyi zenekar 
fellép. A helyszínen az emele-
ti színházteremben a félórás-
ra tervezett műsorok egymást 
váltva kezdődnek. 

A rendezvény bevételét jóté-
kony célra fordítják!

Mint írtuk, az esemény csa-
ládi rendezvény, baráti találko-
zó, tehát bizonyos értelemben 
zártkötű alkalom lesz.

- Akik adakozni szeretnének 
a Sarock Sulibüfében (Tán-
csics krt. 26.), a Betti Ajándék-
boltban (Kálvin u. 1.) illetve 
az Ohio téri zöldség-gyümölcs 

üzletben tehetik meg. De Sza-
káll Csabánál a (+36/30/218-
4846) és Ráczkevi Imrénél a 
(+36/70/770-1556) is lehet ér-
deklődni. A befizetéseket (leg-
alább egy ezrest) rögzítjük, és 
csak az így kapott személyre 
szóló meghívóval lehet majd 
bejutni a koncertsorozatra a 
HEMO-ba, ahová viszont min-
den adakozót várunk. A részt-
vevők száma véges. Az a biztos, 
ha időben megtörténik a meg-
hívók átvétele. Előre szólunk, 
hogy a későn jövők, akiknek 
nincs meghívójuk, már csak 
nagyon nehezen tudnak bejut-
ni. A segítséget előre is köszön-
jük.

(Az eseményről lásd még 
az interneten: facebook.com/
karcfest és karcfest@gmail.hu)

Jótékonysági családi est 2012. október 20-án

Karcfest

Meghívó

Szeretettel hívjuk 
és várjuk Őszi 

Kiskulcsosi bálunkra 
2012. november 
17-én 19 órakor 
intézményünk 
tornatermébe. 
A vacsorával 
egybekötött 

rendezvényünk célja 
egy iskolai játszótér 

kialakítása.

Gimnáziumunk 2008 ta-
vasza óta ápol testvérisko-
lai kapcsolatot a belénye-
si Samuil Vulcan Líceummal. 
Az elmúlt években egy-egy 
diákcsoport utazott tőlünk a 
Partiumba, majd fogadtuk a 
belényesi csoportot itt Karca-
gon. A tanulmányi kirándu-
lások során matematikai fel-
adatokat oldottunk meg, hi-
szen a két iskola matematika 
tanárai építik ezt a kapcsola-
tot, de természetesen megis-
mertük egymás iskoláját, vá-
rosát és a tágabb régiót is. Va-
lamint mindkét tanári kar lá-
togatást tett egymás városába.

2012. október 10-én a belé-
nyesi középiskola meghívásá-
ra az általuk szervezett kon-
ferencián vehettünk részt. Az 
iskola fennállásának 184. évét 
ünnepelték, melyre meghív-
ták a Comenius programban 
velük együttműködő spanyol, 

olasz, görög, török, litván is-
kolák képviselői mellett a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnáziumot is. Három hely-
színen folyt a diákok és taná-
rok előadása, amelyek közül 
mi a természettudományos té-
májúakat hallgattuk meg.

A kapcsolattartó Tanár úr 
kérésére mi az iskolánkat, 
és a két iskola között kiala-
kult kapcsolatot mutattuk be. 
Pádár Viktória, Sólyom Fan-
ni és Szabó Cintia 12. C osztá-
lyos tanulóink iskolánkról ké-
szített prezentációjukat angol 
nyelven adták elő. Az előadás 
utáni kérdésekből már lát-
szott, hogy nagy tetszést ara-
tott a lányok bemutatója, és 
ekkor már az addigi óriási iz-
gatottságuk is „elszállt”. A di-
ákok beszámolói után a tanári 
előadások következtek, eköz-
ben a lányoknak Belényes bel-
városát mutatták be a helyi di-

ákok. Közben én a karcagi di-
ákcsoportok belényesi látoga-
tásáról, Gábor Mihály tanár 
úr pedig az ő itteni kirándu-
lásaikról számolt be. Hatal-
mas öröm töltött el bennün-
ket, amikor a nap végén kide-
rült, hogy tanulóink előadását 
első helyezéssel jutalmazták.

Ezen a hosszú és ered-
ményes napon a felújított 
mézgedi barlangot is megláto-
gattuk.

Köszönjük a Karcagi Refor-
mátus Egyházközségnek és a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumnak, hogy lehető-
vé tették diákjainknak a nem-
zetközi megmérettetésen va-
ló részvételt, a lányoknak pe-
dig gratulálunk az első helye-
zéshez.

Nagy Éva
szervező pedagógus

Nemzetközi siker Belényesben

Mintegy 150 méter hosszúságban szélesítik meg a főbejárat-
tól a ravatalozóig vivő utat a Déli temetőben. A hét közepén 
pedig megkezdődik az L parcella új útjának a kivitelezése is.

Utak a temetőben
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Par la men ti Nap ló

Az európai intézmények 
mindig képesek meglepe-
tést okozni. Ezúttal az Euró-
pai Bíróság ítélete borzolhat-
ja fel a magyar politikai éle-
tet. A döntésük ugyanis ar-
ról szól, miszerint nem sértett 
uniós jogot Szlovákia, amikor 
2009. augusztus 21-én meg-
akadályozta Sólyom Lász-
ló akkori magyar államfő be-
lépését az országba. Ma már 
talán fel kell idézni, hogy ak-
kor Sólyom Lászlót Szent Ist-
ván szobrának avatási ünnep-
ségére hívták Révkomáromba, 
ahová az elnök úgy gondol-
ta, szépen átsétálva egyik Ko-
máromból a másikba érke-
zik meg. A szlovák külügymi-
nisztérium szóbeli jegyzékben 
megtiltotta a magyar köztár-
sasági elnöknek, hogy szlovák 
területre lépjen. Így is lett. Só-
lyom Lászlót a Duna-híd szlo-
vák részéhez érve visszafordí-
tották.

A köztársasági elnök ak-
kor példátlannak és jogsértő-
nek nevezte a kitiltását, ami-

kor egyik uniós államból egy 
másikba akart belépni, és ezt 
megtagadták. Nem így a lu-
xembourgi székhelyű testü-
let. Ők arra hivatkoztak, hogy 
az unión belüli szabad moz-
gáshoz való jog államfő ese-
tében korlátozható. Nehéz az 
ilyen testületeket igazán sze-
retni. Persze jöttek egyből a 
magyarázatok. Az egyik nem-
zetközi jogász arról beszélt, 
hogy az Európai Bíróság nem 
azt mondta ki, hogy Szlová-
kiának igaza van, hanem azt, 
hogy nem állapítható meg kö-
telezettségszegés. A bíróság 
ugyanis úgy találta, hogy az 
államfői látogatásokra nem 
térnek ki az uniós jogi nor-
mák. Azaz, így a verdikt, amit 
Szlovákia esetleg megsértett, a 
nemzetközi jog terén létezik, 
nem pedig az uniós jog szint-
jén. Ez az érvelés lényegében 
megegyezik az Európai Bi-
zottság (vigyázat!, ez egy má-
sik testület) korábbi hasonló 
döntésével.

Szlovákiában most ünne-

pelnek. Fico kormányfő sze-
rint ez azt bizonyítja, hogy a 
szlovák kormány mindig tisz-
teletben tartotta a nemzetkö-
zi normákat és az ország kö-
telezettségeit. A szlovák kül-
ügyminiszter egyenesen elég-
tételnek tartja az ítéletet. És 
mit teszünk mi magyarok? 
Mi megint tapasztaltabbak le-
hettünk azzal, mit is jelent a – 
most már Nobel-békedíjjal ki-
tüntetett – Európai Unió. Az 
alapvető igazságérzet hábo-
roghat amikor nem emelik fel 
szavukat az állampolgársá-
guktól megfosztott Szlovákiá-
ban élő magyar honfitársain-
kért, ugyanakkor leckéztetnek 
bennünket nemzetközi jogból. 
Abban bízhatunk, hogy há-
zon, azaz unión belül sokkal 
inkább lesz alkalmunk a rossz 
gyakorlat megváltoztatásá-
ra, mint kívül. Hogy ez mikor 
lesz? Erre nehéz válaszolni. 
Addig sajnos csak a perköltsé-
get fizethetjük, úgy mint most

Varga Mihály

Még a perköltséget is…

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

Október 20-21. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Október 22-23. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Október 28. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 11.
(A régi 4-es sz. főút.)

GYERMEK SZEMÉSZET
SZOMBATONKÉNT 9 ÓRÁTÓL

RENDEL: 

DR. SZÉLL NOÉMI 
SZAKORVOS

Bejelentkezés vizsgálat előtt minimum 
1 héttel!

Telefon: 06/30-530-3398.
Komplett szemüveg készítése esetén 

a vizsgálat ingyenes.

Tehát tulajdonképpen a ha-
gyományos mezőgazdasági 
képzés egyik bázisa tér visz-
sza ezzel az iskolába, ami szer-
vesen kapcsolódhat a magyar 
mezőgazdaság talpra állítását 
célzó kormányzati elképzelé-
sekhez.

A Szentannai azonban ma 
már sokirányú képzést adó is-
kola. Sokoldalúságát a szak-
mai fórumot a város vezetése 

képviseletében megnyitó Ko-
vács Szilvia alpolgármester is 
hangsúlyozta, s az előadásokat 
is ennek megfelelően állították 
össze: Borók Tibor r. alezredes 
a bűnmegelőzésről és a bűn-
üldözésről, dr. Dinya Zoltán 
egyetemi tanár az egészséges 
élelmiszerekről, Kóródy Olivér, 
a Tisza-tavi Ökocentrum szak-
mai vezetője pedig Magyaror-
szág vízi- és vízparti élővilágá-
ról tartott előadást.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szakmai fórummal zárult 
a Szentannai Napok

MEGHÍVÓ
ORGONA FELAVATÁSÁRA

A Karcagi Református Egyházközség Presbitériuma sze-
retettel meghív mindenkit a Gyülekezetből és a Városból 
2012. október 19-én, pénteken 17 órára hálaadó istentiszte-
letünkre, melyet a karcagi református Nagytemplom új or-
gonájának felavatása alkalmából tartunk.

Az ünnepi istentiszteleten igét hirdet: Főtiszteletű 
Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházke-
rület Püspöke, a Zsinat Lelkészi Elnöke.

Beszámolót tart: Dr. Sántha József tiszteletbeli presbiter, a 
Karcagi Nagykun Városvédő és Városszépítő Egyesület 
tiszteletbeli elnöke.

Köszöntőt mond: Nagytiszteletű Szabó József, a Nagykun-
sági Református Egyházmegye esperese.

Ünnepi koncertet ad: Rákász Gergely, koncertorgonista.

Áldás és békesség!
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A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumban ebben a tan-
évben Claire Strasbaugh ame-
rikai angoltanárnő segíti az an-
gol nyelv tanítását. A Közép-Eu-
rópai Oktatási Program (CETP) 
jóvoltából negyven magyaror-
szági iskolába érkezett szeptem-
ber elején anyanyelvi ’lektor’. A 
tavalyi sikeres pályázatot köve-
tően, Christian Chorbát váltva, 
újabb nagyszerű lehetősége adó-
dik az iskola diákjainak és ta-
nárainak az angol nyelv hiteles 
gyakorlására.

A karcagi gimnázium több 
évtizedes, hagyományosan ma-
gas szintű angol tagozatos ok-
tatásának elismerését jelenti az 
a tény, hogy Claire Strasbaugh 
személyében a hazánkban ta-
nító anyanyelvi tanárok közül 
a legképzettebbet kapta: a ka-
liforniai Santa Cruzban talál-
ható Bethany Egyetem Angol 
Tanszékének vezető professzo-
rát. Kutatási területei a sokfé-
le kultúrájú modern amerikai 
irodalom, a költészet, és a kre-
atív írás tanítása. Foglalkozik 
a kisebbségi irodalommal, pl. 
az USA-beli afrikai, latin-ame-
rikai, kínai csoportok irodal-
mával. Tanítványainak mun-
kái megjelentek az egyetem Et 
Cetera című folyóiratában az 
utóbbi három évben.

Claire Strasbaugh Washing-
ton D. C.-ben született, mivel 
édesapja ott teljesített szolgálatot 
az Amerikai Légierőnél. Egy év 
múlva azonban visszaköltöztek 
Kaliforniába, ahol nagyszülei és 
rokonai is laknak. Édesanyja ze-
netanárnő, így ő is szeret éne-
kelni. Egy bátyja és több féltest-
vére van. Édesanyjához és nagy-

mamájához szoros szálak fűzik, 
gyakran kap csomagot hazulról, 
s az Internet segítségével állan-
dó kapcsolatban áll velük.

Bemutatkozásakor elmond-
ta, hogy nagyon szeret utazni. 
Már egyetemista korában egy 
hajós út során eljutott Kínába 
és Indiába, majd járt Párizsban 
és Olaszországban. Az Egye-
sült Államokban túrázott pl. a 
Yosemite Nemzeti Parkban és 
a Grand Canyonban. Közép-
Európába, így Magyarország-
ra pedig azért jött, mert érdekli 
az itteni történelem, politika és 
a klasszikus irodalom. Kikap-
csolódásképpen hobbija a kötés. 
Különleges mintájú kesztyűket, 
zoknikat, sapkákat, sálakat köt.

Itt tartózkodása idején cél-
ja az, hogy a középiskolások-
nak jól használható szókincset, 
kiejtést tanítson, megtoldva az 
amerikai kultúra és történelem 
megismertetésével. Eddigi be-
nyomásai alapján élvezi a sok új 
élményt, pl. a Lovasnap esemé-
nyeit, a kiállításokat, a szokáso-
kat, a karcagiakkal való beszél-
getéseket, s minél jobban meg 
szeretné ismerni ezt a vidéket. 
Saját szavaival: „Thank you for 
the warm welcome to Karcag. 
I have enjoyed visiting around 
town, especially the town 
square and the cultural hall. I 
am looking forward to learning 
more about Hungary, especially 
Karcag.”

Mindez pedig – reményeink 
szerint – tükröződik majd di-
ákjaink angoltudásának sokré-
tű gyarapodásában. Kívánjuk, 
hogy érezze magát itthon ná-
lunk!

Dr. Varga Gyöngyi

Vendégtanár Kaliforniából
A képzőművészeti tagozat-

tal kibővült egykori zeneisko-
la két telephelyének épülete-
in kevés munkát terveztek az 
idei nyárra. A szűkös költség-
vetésből mindössze apróbb ja-
vításokra és a legszükségesebb 
munkákra futotta. „A mosdók 
javítását és a festést két támo-
gatónk – Ferenczi Zoltán és 
Kovács Istvánné – segítségével 
oldottuk meg. Önzetlenségét 
nagyon köszönjük! – mondja 
Plósz Csilla igazgatónő, akitől 
azt is megtudom, hogy vala-
ha volt ilyen, de már évek óta 
nem tudnak zenei tábort be-
ütemezni a vakációra.  Ezek 
nagyon hasznos, ám költséges 
megmozdulások – s hát a szü-
lők a jelen gazdasági helyzet-
ben nem igazán tudják vállal-
ni a kiadásokat. Megfelelő pá-
lyázatra pedig nem akadtak. A 
nyár tehát a hangszerjavíttatá-
sokon túlmenően igen csende-
sen telt.

- Az új tanévben annyi vál-
tozás történt, hogy (hál’ Isten-
nek) három, eddig részmun-
kaidős kollégánk teljes mun-
kaidős foglalkoztatására nyílt 
lehetőség. Így az új tanévben 
12 fő teljes és 3 fő részmun-
kaidős nevelővel kezdhettük 
meg a zenei és a képzőművé-
szeti oktatást.

A növendékek létszáma 
195-200 fő között van, közü-
lük 25 fő jár a képzőművésze-
ti tagozatra. A zenei tagozaton 
maradtak a régi tanszakok (fa-
fúvós, rézfúvós, zongora, he-
gedű, cselló, ütő, magánének 
etc.), nem sikerült viszont a 
gitár tanszak beindítása. Ta-
lán jövőre, bizakodik Plósz 
Csilla, hiszen kedv és igény is 
lenne rá.

A művészeti oktatás há-
rom telephelyen – a két Sza-
bó József utcai épületben és a 
Kováts Mihály Tagiskola rajz 
tantermében folyik. Más te-

lepülésen már régóta nincsen 
telephelyük. A növendékek-
nek annyiban tudnak segíte-
ni, hogy a zenetanárok eljár-
nak egyes intézményekbe (pl. 
a Kuthen utcai óvodába vagy 
a Szent Pál Marista Általános 
Iskolába) oktatni.

Az Erkel Ferenc Művészeti 
Iskola tanárai és növendékei 
természetesen az új tanévet is 
fellépésekkel kezdték. A Mél-
tóság mezeje, az Idősek Vi-
lágnapja és az ezzel együtt le-
zajlott Zenei Világnap-i ren-
dezvényeken láthattuk őket. 
De sorba jön a többi is, sorol-
ja az igazgatónő: hisz novem-
ber elején itt lesz az iskola-
névadó Erkel Ferenc születés-
napja, azután jönnek a féléves 
tanszaki meghallgatások, a 
karácsonyi hangverseny – és 
január 13-án zárják az első 
félévet.

Elek György

„Én egész életemet a nép ja-
vára teszem le. Az én külde-
tésem a hazához fűző magyar 
örökség és a keresztény örök-
ség folytatása” – mondotta a 
82 éves dr. Ötvös László tudós 
pap-költő 2012. október 1-jén 
Karcagon, a városi könyvtár-
ban, ahol a Rím Könyvkiadó 
által az idei nyáron kiadott, 
75 költeményt magába fogadó 
Válogatott versek című kötetét 
mutatták be. A kötet elé a Köl-
tői arcélek sorozat szerkesztő-
je, Madár János költő írt ösz-
szefoglaló előszót.

Az életmű tematikai gaz-
dagságából, sokszínűségé-
ből nagyon nehéz válogatni, 
s mégis, köszönet a szerkesz-
tői gondosságnak, a legfonto-
sabb versek benne vannak eb-
ben a füzetben. Madár János – 
mintegy műbírálói kitekinté-
sül – segítségül hívja a költőt 
kitűnően ismerő Körmendi 
Lajos, Bertha Zoltán, Petrőczi 
Éva és Kiss Tamás az Ötvös 
kötetekről írott sommás véle-
ményét is.

A Hajdúnánáson született 
Ötvös László szereti a szárma-
zása helyét. Nehéz volt a sorsa, 
de nyomorát és korán jelent-
kező költői kedvét humorosan 
fogja fel: „Korgó gyomorral 
kergetek / karcsú, furcsa ríme-
ket…”- írja A rímkergető dalá-
ban. A hitjellegű azonosulási 
vágy hamar megjelenik a köl-
tészetében. Erre mondja azt 
Körmendi Lajos Ötvös László 

Béthel (1992) című kötetének 
lektoraként, hogy: „Egy ember, 
akinek Isten ott él a szívében.”

Ötvös László költészeté-
ről nem véletlenül nyilatko-
zik elismerően Kiss Tamás, 
Bertha Zoltán pedig a Szivár-
ványfényű zsoltárok című kö-
tetéről (1995) írott kritikáját 
a Kalokagathia című Ötvös-
vers idézésével zárja: ”Milyen 
SZÉP a munka, / mely a föl-
det vonja.,/ IGAZ megy előt-
te, / JÓSÁG a követe.” Öt-
vös László életében a szépsé-
get az irodalommal művelte, 
a jóságot a tudománnyal és az 
igazságot a teológiával. A kö-
tetben két ima van. Az egyik 
az Uram, a másik a költő leg-
gyakrabban mondott verse, 
öregkori költészetének legje-
lentősebb istenes verse, leg-
népszerűbb imája, az Ima Is-
ten uralmáért. A költő azt 
vallja, hogy a Krisztus nevé-
ben mondott imádság telje-
sül. (Ezt a versét az író-olva-
só találkozón a költő maga 
olvasta fel.) De sorolhatnánk 
az életmű további meghatá-
rozó, sok esetben új formai 
utakat kereső verseit is, mint 
az Ősz, a Régi vasárnapolás, 
a Berekfürdő – 1973, vagy a 
személyiséget megerősítő hi-
tes és példás élet epigrammá-
ja a Jézus a tengeren. („Jézus 
jár a vízen, / és tanít az élet / 
szennyes habján lépnem.”). A 
Szencivel a Nagyerdőn című 
rövidke dalban, a hangulat-

líra e remekében egy elkép-
zelt találkozás varázslata szó-
lal meg, cifraság nélküli rövid 
tagmondatokban. A két köl-
tő „találkozása” nem véletlen, 
hiszen siralmas a magyarság 
sorsa Szenci Molnár Albert 
16-17. századában és a költő 
Ötvös László 20. századának 
globalizációja idején is.

A legújabb Ötvös-kötet-
ben kétszer is emlékezik a köl-
tő Körmendi Lajosra, a Nagy-
kunság legnagyobb költőjére, 
írójára. A Vers és meditáció / 
Körmendi Lajosnak életében, 
elmentében című mű Walt 
Whitman-es áradó soraival a 
sokoldalú, kísérletező költő-
ideál eszményét igenli. A Lá-
togatóban / Körmendi Lajos 
síremlékénél pedig azt példáz-
za, hogy kettejük baráti kézfo-
gása még itt is sikerül. És még 
sorolhatnánk e gazdag költői 
életút kötetben olvasható mér-
földköveit.

Jónéhány éve tanártársam 
– mint nagy életbölcsességet 
– meghatottan mondotta fel 
nekem egykori kunmadarasi 
papjuk – Ötvös László – hu-
manista töltetű versét. Ez a 
Felénk nyújtott kéz. „Ki a felé-
je nyújtott / kézre rávág, / el-
vágja a csodának / arany szá-
lát.”

Szívből kívánom, Ötvös 
Lászlónak adjon az Isten sok 
erőt, jó egészséget további 
életútján.

Rideg István

Iskolakezdés

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

„Én egész életemet a nép javára teszem le”
Ötvös László Válogatott versek című kötetéről

Uniós pályázat a Kovátsban
A Karcagi Általános Iskolai Központ Kováts Mihály Tagiskolájá-

ban végéhez ért egy projekt. A TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0190 
„Szakmai megújulással jövőnkért” című pályázat keretében há-
rom pedagógusunk – Antalócziné Balog Ágnes, Hunyadi Ildikó és 
Magyar Sándorné szerzett meglévő diplomája mellé újabb kép-
zettséget, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 9 045 121 Ft. Antalócziné Balog Ágnes okleveles te-
hetségfejlesztő tanári képesítést szerzett, aki a tehetséges ta-
nulók oktatása-nevelése során tudja hasznosítani új ismerete-
it, Hunyadi Ildikó a sajátos nevelési- és oktatási igényű tanulók-
kal való foglalkozások pedagógusa lett, Magyar Sándorné pedig 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető képesítést szer-
zett. 

Tanévzáró értekezletünk alkalmával mindhárom kollégánk be-
számolt tanulmányairól, a képzés kínálta további terveiről. 

Karcagi Általános Iskolai Központ 
5300 Karcag, Kossuth tér 4.
OM: 201469
Tel: 59/311-427
http://altisk-karcag.hu
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„Mindig van remény” Daganatos Betegekért 
Alapítvány

2011. évi beszámolójának 
közzététele

Az alapítvány 2007. május 15-én alakult meg. 2007. júni-
us 25-i dátummal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
közhasznú szervezetté minősítette.

Az alapítvány célja: Karcagon és környékén élő rákbete-
gek részére közösség létrehozása, működtetése. Rákbetegek 
részére segítségnyújtás, ismeretterjesztés, életmód tanács-
adás, indokolt esetben szociális alapú segítő akciók szerve-
zése.
A 2011. évi pénzügyi adatok a következők:
Bevétel:
Közhasznú tevékenység bevétele. Támogatás:
- Közp. költségvetési, önkormányzati 192.616 Ft
- Magánszemélyek, vállalkozások 173.020 Ft
- Pályázaton nyert 100.000 Ft
Rendezvényi bevételek 102.000 Ft
Vállalkozási tev bevétele   19.200 Ft
Kamatbevétel        148 Ft
Bevételek összesen: 586.984 Ft

Kiadás:
Közhasznú rendezvény költségei
(anyag, hirdetési, utazási, egyéb rendezv.szolg.) 123.470 Ft
Egyéb szolgáltatás (bank költség)   17.430 Ft
Értékcsökkenés 166.155 Ft
Támogatás 102.000 Ft
Társasági adó     2.000 Ft
Kiadások összesen: 411.055 Ft
Eredmény: 175.929 Ft
A tisztségviselők tevékenységükért juttatásban nem része-
sültek.

Az alapítvány 2010. évben a helyi iparűzési adójuk 1 %-át 
felajánló adományozóktól 45.052 Ft, személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át felajánlóktól 109.564 Ft támogatásban része-
sült, melynek felhasználását a következőkben hozzuk nyil-
vánosságra.

Az alaptevékenységnek megfelelően szociális alapú segí-
tő akció szervezésére, lebonyolítására (egészségügyi szűrés, 
„Méltóság mezeje” rendezvények) fordítottuk a befolyt ösz-
szeget.

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

Váczi Attiláné
kuratóriumi elnök

A Karcagi Ál-
talános Iskolai 
Központ Györffy 
István Tagiskolá-
jának alsós diák-
önkormányzata 
hagyományaihoz 
híven 2012. szep-
tember 21-én ren-
dezte meg Fecs-
keavató és Szüre-
ti mulatságát.

Izgatott készü-
lődés előzte meg az ünneplő-
be öltözött „kis fecskék” ava-
tását, melynek keretében az el-
ső osztályosok a „Szeretet, a 
Tudás, és a Barátság” fájánál 
tettek ünnepélyes fogadalmat, 
hogy ügyesen tanulnak, jól vi-
selkednek és ápolják az iskolai 
hagyományokat.

Ezt követte a madárijesz-
tők felvonulása, ahol minden 
alsó tagozatos osztály az ősz 
hangulatát idéző jelmezekben 
és az általuk készített madár-
ijesztővel, kereplőkkel vonult 

fel. Az évszak hangulata életre 
kelt őszi és szüreti dalok ének-
lésével is.

A jó hangulat táncházzal 
folytatódott, majd a délutánt 
a tombolahúzás zárta, ahol 
minden gyermek izgatottan 
várta, hogy a számtalan tom-
bolatárgy közül mit fog nyer-
ni. A napsütéses péntek dél-
után nagyon jó hangulat-
ban telt el, ahol a nevelőkkel, 
a gyerekekkel és a szülőkkel 
együtt köszönthettük az őszt 
és első osztályos társainkat. 

Betekintő
A Karcagi Általános 

Iskolai Központ
KOVÁTS MIHÁLY

Tagiskolája

szeretettel hívja 
a leendő első 

osztályosokat és 
szüleiket

nyílt órájára
a 2.b. osztályban

2012. október 25-én 
(csütörtök reggel 8:00 

órától)
a Kálvin u. 5.sz alatti 

épületben.

Tanít: Kiss Ferencné 
leendő első osztályos 

tanító néni.

Várjuk az 
iskolánk és 

programjaink 
iránt 

érdeklődőket!

Szeptember utolsó nap-
ján népes társaság ácsorgott a 
karcagi vasútállomás peron-
ján: húsz svájci diák érkezett 
két tanárával hozzánk, hogy 
közel egy hetet Magyarorszá-
gon töltsenek, magyar diákok-
kal, iskolarendszerrel és kul-
túrával ismerkedve.

A svájci diákok évi látoga-
tása szokás az iskolánkban, 
és minden alkalommal igyek-
szünk minél több és színe-
sebb programot összeállítani 
nekik, ezért a hét végére min-
denki kellően elfárad, de ren-
geteg élménnyel gazdagodik. 
Az idei program Debrecen-
ben, kezdődött, ahol ellátogat-
tunk a Református Kollégium 
Múzeumába, megtekintettük 
a Nagytemplomot, tornyából 
meseszép kilátás nyílik Deb-
recen városára. Megcsodáltuk 
az egyetem főépületét, majd 
siettünk haza, mert a délutáni 
program keretében kosár- és 
focimeccseket játszottak sváj-
ci és magyar diákok. A keddi 
napot teljes egészében Karcag-
nak szentelték: az iskolában 
bemutatóórákon vettek részt, 
megnézték a könyvtárunkat, 
megtekintették a Városházát, 
beszélgettek a polgármester 

úrral, városnézésen voltak, és 
a Nagykun Látogatóközpont-
ba is ellátogattak. Szerdán Ti-
szafüredre mentünk csónak-
túrára, majd a Hortobágyra, 
ahol a Hortobágy és a Nagy-
kunság állataival és jellegze-
tességeivel ismerkedhettek 
meg. Hazaérve táncest volt a 
kollégiumban, ami sajnos, ha-
mar véget ért, mert vendége-
inknek másnap reggel el kel-
lett indulniuk, hogy a főváros-
ban is eltölthessenek még két 
napot a szombati hazaérkezés 
előtt.

A húsz svájci diák tizen-
hat magyar családnál volt el-
szállásolva, velük ettek, ná-
luk aludtak, és észrevétlenül 
belopták magukat a szívük-
be. Mindenki csupa magya-
ros ételt főzött, hogy legyen 
elképzelésük a világhírű ma-
gyar konyha ízeiről, így aztán 
Karcag-szerte sorra készül-
tek a pörköltök, rétesek, töltött 
káposzták és persze a karcagi 
specialitások is, mint a birka-
pörkölt vagy a ferdinánd. Az-
által, hogy családoknál laktak, 
sokkal többet láttak az életvi-
telünkből, néhány napra fel-
vették a mi ritmusunkat, szá-
munkra pedig remek lehető-

ség nyílt a nyelvek gyakorlá-
sára, és új barátságok kötésére.

Mindent összevetve nagyon 
szép, élményekkel teli hét áll 
mögöttünk, különleges élet-
tapasztalatot szereztünk, és 
büszkén fogjuk mesélni az is-
merőseinknek, később majd a 
gyerekeinknek is, hogy milyen 
nagyszerű élmény volt, ami-
kor svájci cserediákok laktak 
nálunk.

Szeretnénk megköszönni is-
kolánknak, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium-
nak a nagyszerű lehetőséget, 
hogy ezt a testvérkapcsola-
tot biztosítja számunkra, kö-
szönjük a fenntartónak, hogy 
hozzájárult a programjaink-
hoz, és köszönjük a tanárnők-
nek, legfőképpen Tóth Mária 
tanárnőnek fáradhatatlan lel-
kesedését és szervező mun-
káját. A szüleinknek, család-
jainknak pedig köszönjük, 
hogy hosszú napokon át ere-
jükön felül azon dolgoztak, 
hogy a vendégeink minél job-
ban érezzék magukat, és mi-
nél szebb emlékekkel térjenek 
haza!

Patkó Dóra 
12. B osztályos tanuló

A svájciak ismét Karcagon jártak!

Már szép hagyománnyá vált 
a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium és a Zürichi Kanti 
Hottingen partneriskolák diák-
jainak, illetve tanárainak évente 
két alkalommal zajló találkozá-
sa. Ősszel mi fogadjuk a vendé-
geket, tavasszal élvezzük a ven-
dégszeretetüket. Így a cseredi-
ákprogram keretében 10 tanár 
és több mint 200 diák eljutott 
Európa egyik legszebb és leg-
drágább országába, Svájcba. A 
találkozásaink során lehetőség 
nyílik minkét fél számára job-
ban megismerni egymást, élet-
hű betekintést kapni az isko-
la, illetve az emberek minden-
napjaiba, észrevenni a különb-
ségeket, de a közös pontokat is. 
Élő környezetben gyakoroljuk 
az idegen nyelvet, a toleranciát, 
tanuljuk megérteni és elfogad-
ni a másságot. Az élet különbö-
ző területein - gazdaság, politi-
ka, környezetvédelem - közös 
projektekben, vitákban, beszél-
getésekben keresünk etikus és 
etikátlan jellemzőket. Gyakran 
hangzik el az éles kritika az eze-
ken a területeken végzett mun-
kával kapcsolatban, de nem fu-
karkodnak a dicsérettel sem, ha 
valami tetszik. Nagyon jól es-
tek mindannyiunknak Sabine 
Kappeler tanárnőnek az egyik 
búcsúzáskor elhangzott szavai: 
„Szívből köszönjük a vendéglá-
tást. Minket itt mindig tárt ka-
rukkal fogadnak.” vagy amit 

Katharina Kappeler tanárnő írt 
a napokban: „Szívből köszönjük 
Nektek, mindenkinek, a csodá-
latos időt, amit Karcagon töltöt-
tünk. Ez számunkra és tanuló-
ink számára egy igen gazdag hét 
volt: sokat tanultunk, láttunk, 
tapaszaltunk. Hálásan visszük 
e gyönyörű benyomásokat ma-
gunkkal haza.”

Ezért köszönetet szeretnék 
mondani a gimnázium fenntar-
tójának, Koncz Tibor nagytisz-
teletű úrnak; Szentesi Lajos fő-
gondnok úrnak; az iskolánk ve-
zetőségének, kollégáimnak; Do-
bos László polgármester úrnak; 
Balajti József úrnak, a Nagykun-
sági Környezetvédelmi Kft. ve-
zetőjének; a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ 
és Könyvtár dolgozóinak; a Mé-
száros családnak, az Essen Kft. 
tulajdonosainak; Pandurné Il-
dikónak, a polgármesteri hivatal 
titkárnőjének és mindenki más-
nak, aki a program megvalósí-
tásában segített. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönöm szépen 
a diákjaimnak és családjaiknak 
a szíves vendéglátást. Köszö-
nöm, hogy mellettem álltak, se-
gítettek, támogattak, ezzel nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy 
az idén 10 éves jubileumát ün-
neplő diákcsere-programunk 
továbbiakban is sikeres legyen! 

Tóth Mária
a Karcagi Nagykun 

Református Gimnázium,
ESzKI és Kollégium tanára

Köszönet

Fecskeavató és Szüreti mulatság
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A város sportéletében ismét 
vezető helyet elfoglaló karcagi 
pingpongozók tavaly szervez-
ték meg először a Péter Lász-
ló halálakor elhatározott em-
lékversenyt.

Az 1990-es évek elejétől 
Karcagon súlyos válságba ke-
rült sportág talpra állítása 
legnagyobbrészt a 2005-től a 
szakosztály vezetését felválla-
ló, s azt 2011 őszén bekövetke-
zett haláláig ellátó Péter Lász-
ló nevéhez fűződik. Már a ta-
valyi emlékverseny népes ver-
senyzőgárdája is megmutatta, 
hogy a karcagiak nagyszabású 
eseménnyé szeretnék növesz-
teni ezt az alkalmat. A szer-
vezést az idén is ennek a cél-
kitűzésnek a jegyében kezdték 
meg. Csornai Csaba szakosz-
tályvezető tájékoztatása sze-
rint a három napra bővített 
tornáról készült versenyki-
írást kétszázötven sportegye-
sületnek küldték meg, és en-
nek megfelelően a három na-
pon összesen legalább 250-300 
fő részvételére számítanak. 
Az eddigi jelentkezők között 
Szerbiából és Romániából ér-

kezők is vannak, a küzdelem 
tehát nemzetközivé bővült.

- Az első napon (21-én va-
sárnap) az igazolt felnőtt spor-
tolók egyéni és páros össze-
csapásaira kerül sor – vázolta 
fel a beosztást Csornai Csaba. 
- Hétfőn, 22-én, az utánpótlás 
korúak következnek, vagyis a 
serdülő és ifjúsági igazolt já-
tékosoké lesz a sportcsar-
nok. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy az amatőr asztalite-
niszezők is versenyzési és sze-
replési lehetőséget kapjanak, 
ezért a harmadik napra, ok-
tóber 23-ára amatőr versenyt 
hirdettünk az utánpótlás kor-
osztálynak és a felnőttek ré-
szére is. A tapasztalat szerint 
nagyon jó, baráti hangulatú 
versenyek ezek, hiszen a részt-
vevő amatőrök nagy része rég-
ről ismeri egymást.

A hét végén tehát a Sport-
csarnok teljes küzdőterén, 16 
asztalon zajlik majd a II. Péter 
László Emlékverseny. A ren-
dezők minden érdeklődőt vár-
nak.

Elek György

A 18. sorszám alatt, most 
szombaton lezajlott birkózó-
verseny igazából a tavalyi év 
eseménye lett volna, de a gaz-
dasági helyzet okozta pénzte-
lenség közbeszólt. A sporttá-
mogatások megnyirbálása mi-
att nem jutott rá elég pénz, a 
versenygazda Kurucz család 
pedig nem akart a megszokott 
jó színvonal alá szállni.

- Másrészt pedig úgy gon-
doltuk nem is árt egy léleg-
zetvételnyi idő, egy év kiha-
gyás – hiszen anyagi fede-
zet egyáltalán nem állt ren-
delkezésre. Ennyi idő alatt el 
tudtuk dönteni, hogyan le-
gyen tovább? Megmondom 
őszintén, az edzők, a szülők, 
a két miniszter, illetve a me-
gyei közgyűlés elnöke ráha-
tására döntöttünk az idei új-
raindítás mellett. Dr. Hege-
dűs Csabától komoly ígére-
tünk van arra, hogy a Kurucz 
Testvérek Birkózó Emlékver-
senye helyet kap a következő 
évi versenynaptárban, tehát 
országos és nemzetközi ver-
senyként szerepel ismét. Ezzel 
együtt bízom a lehetőségeink 
növekedésében, vagyis abban, 
hogy ismét vállalni tudjuk 
160-250 versenyző és kísérő-
ik ellátásának (terem, érkezés 
és szükség esetén szállás) biz-
tosítását. Mindenképpen meg 
kell tartani ezt a lehetőséget, 
mert a határon belül és a ha-
táron kívül is jelentős igény 
mutatkozott rá.

A 18.emléktorna nem lett 
ugyan az országos bajnokság 
része, hiszen tavaly nem ke-
rült fel a sportág versenynap-
tárába, de a kiírást az ország 
valamennyi szakosztályának 
elküldték. Érdeklődés per-
sze leginkább a Dunától ke-
letre eső településekről volt 
tapasztalható. Még Szerbiá-
ból is volt jelentkező, bár ott 
Magyarkanizsán rendeztek 
egy hasonlóan 4-14.éves korú-
ak részére kiírt versenyt, va-

gyis az újabb torna is nemzet-
közi küzdelemnek indult.

Szombaton azonban még-
is határon túli versenyzők nél-
kül, viszont tizenöt, főként 
JNSZ, Hajdú-Bihar, Békés 
megyei szakosztály, és a Bu-
dapesti Vasas közel száz ver-
senyzőjének részvételével kez-
dődött meg a verseny.

A megnyitón Kurucz Ist-
ván bevezetője után dr. He-
gedűs Csaba, a Magyar Bir-
kózószövetség elnöke, Kovács 
Sándor, a Jász-Nagy-Szolnok 
megyei közgyűlés elnöke, az 
önkormányzat nevében pedig 
Kovács Szilvia alpolgármes-
ter köszöntötte a sportolókat, 
a kíséretükben érkezett sport-
szakembereket és szülőket. A 
megnyitást követően dr. He-
gedűs Csaba kitüntetéseket és 
elismeréseket adott át azok-
nak, akik az utóbbi években 
megyei és helyi szinten a leg-
többet tették a sportág fellen-
dítéséért. A Magyar Birkózó-
sport Érdemrend arany foko-
zatát vehette át Kovács Sán-
dor, a JNSZ megyei közgyűlés 
elnöke, a felkészítésben való 
részvételért Martin Zoltánt, a 
sportág támogatásáért pedig 
Kis Jánost és Szepesi Tibort 
részesítették díszoklevél elis-
merésben.

- A birkózás az utóbbi év-

tizedben úgymond „kiment 
a divatból” - válaszolta a me-
gyei és a városi szintű birkó-
zás helyzetéről tudakozódó 
kérdésünkre Kovács Sándor -, 
s az utánpótlás csökkenésével 
a sportág érezhetően hullám-
völgybe került. Ebből, amint 
az eredmények is mutatják, 
mostanában kezd kikapasz-
kodni. Régi szakosztályok ala-
kulnak újjá, és az olyan régi és 
erős „műhelyek”, mint a kar-
cagi is, megerősödni látsza-
nak. Szükség volt ehhez ter-
mészetesen a Kurucz család 
lelkesedésére és odaadására. 
Az ilyen családok, ilyen sport-
közösségek tartják meg vidé-
ken is a sportágat, vagy mond-
juk magát a sportot.

A Városi Sportcsarnokban 
két szőnyegen a délután kö-
zepéig tartottak a küzdelmek. 
A karcagi birkózók eredmé-
nyei: Gyermek korosztály: 1. 
György Attila, Balajti Gábor, 
3. Kiss János, 1. Domokos Sá-
ra. Diák korcsoport: 3. Ros-
tás Kornél, 5. Kovács Péter. 
Serdülők: 2. Nagy András, 3. 
Gaál István. Felnőtt: 1. Kis At-
tila.

A csapatversenyben a kar-
cagiak minimális pontkü-
lönbséggel a 15 induló közül a 
4. helyen végeztek.

Elek György

Asztalitenisz

Péter László Emlékverseny

Karcag, 2012. október 21-22-23.

Kurucz Testvérek Birkózó Emlékversenye

Október 14-én került megrendezésre a 
szeghalmi Városi Sportcsarnokban – a Bé-
kés Megyei Harcművészeti Szövetség támo-
gatásával – a Regionális Kyokushin Verseny. 
Közel 10 klub 100 versenyzője vett részt – 
gyermek-serdülő és ifjúsági kategóriákban. 
Amint azt Gyarmati Imrétől, a karcagi szak-
osztály vezető edzőjétől megtudtuk, a karca-
giakat 6 karatés képviselte, akik közül több-
nek is első versenye volt ez a mostani. Mind-
annyian nagyon szépen teljesítettek, mivel 
majdnem a döntőig küzdötték magukat. Saj-
nálatos esemény volt, hogy Szendrei László 
versenyzőnket magas-vérnyomás betegsége 
miatt nem engedték versenyezni.

Karcagi eredmények: Papp Dóra I. helye-
zés (gyermek II. korcsoport), Horváth Gergő 
I. helyezés (mini korcsoport), Fazekas Bence 

II. helyezés (gyermek I. korcsoport), Sarkadi 
Bence II. helyezés (gyermek II. korcsoport). 

Sajnos Antal Péternek sem sikerült a to-
vábbjutás, pedig mindent megtett a győze-
lem érdekében.

A hétvégén bírói továbbképzéssel – pén-
tek - és – szombat - versenynappal indul a 
XII. Nagykun Kupa Kyokushin Nemzetkö-
zi Bajnokság. Eddig 160 nevezés futott be 30 
egyesület részéről. A karcagi színeket 8 kara-
tés képviseli. Ezen felül ifj. Gyarmati Imré-
nek lesz egy kihívásos super fight mérkőzése, 
amellyel méltóan el szeretnék búcsúztatni ak-
tív versenyzői pályafutásától. A verseny fővéd-
nökei: Dobos László, Karcag polgármestere és 
Kláricz János, Bucsa polgármestere. Szeretet-
tel várják a sportág iránt érdeklődőket.

B. I.

Karcag – Tarpa 3:0 (1:0)
Karcag: Karsai, Csontos, Er-

dős, Tóth G., Nagy D., Tóth R., 
Balajti, Moga, Papp, Balla, Kato-
na

Cserék: Sipos, Szabó, Kiss
Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Tóth G., Katona T., 

Balajti
Moga Lóránt: A bajnokság ed-

digi legjobb csapatát nagy küz-
delemben sikerült kétvállra fek-
tetni.

Karcag – Fehérgyarmat 7:1 
(0:0)

Karcag: Karsai, Czinege, Tóth 
G., Nagy D., Sipos, Balajti, Moga, 
Katona T., Balla, Farkas, Papp

Csere: Tóth R., Fábián, Cson-
tos

Góllövők: Tóth R., Balla, Ka-
tona T., Farkas, Papp, Sipos, 
Balajti

Moga Lóránt: Közepes szín-
vonalú mérkőzésen hoztuk a kö-
telező 3 pontot.

Karate

Labdarúgás

U 13-as korosztály

Október 14-én (vasárnap) ren-
dezték meg a Városi Sportcsarnok 
melletti műfüves pályán a XIII. 
fordulót.

Eredmények: Devils-
Armacomp – Rózsa 6:2, Ho-Ri-
Ko – DKV 1:12, Origo – VGT 
Brigád 4:4, MultiTec – Szuperinfó 
9:7, Roli Sped – Ökodízel 6:2, 
Blades-Zsoan – Aqua 1:1, Familia 
– AgroSprint 2:2.

Az első helyezésért vívott csa-
tában döntetlen eredmény szü-
letett, ezért a bajnoki címet a 
Familia együttese nyerte el. Vi-
szont a második helyen végzett 
Agrosprint veretlen maradt a me-
zőnyben. Kissé leszakadva har-
madik helyen a Roli Sped lett. A 

gólkirály címet Mogyorósi Csaba 
– a Roli Sped játékosa – érdemel-
te ki imponáló teljesítménnyel, 
amelyet az elért 27 gól bizonyít-
ja. A második helyen – holtver-
senyben – Kovács Zoltán (Origo) 
és Bíró Csaba (MultiTec) lett, egy-
aránt 19-19 góllal. A harmadik 
helyezett Nagy József (DKV) 18 
találattal.

A bajnokság végeredménye: 
1. Familia, 2. AgroSprint, Roli 
Sped, 4. Szuperinfó, 5. MultiTec, 
6. Ökodízel-Középtisza, 7. Nagy-
kunsági VGT-Brigád, 8. DKV, 9. 
Origo, 10. Devils-Armacomp, 11. 
Rózsa, 12. Blades-Zsoan, 13. Ho-
Ri-Ko, 14. Aqua.

B. I.

Alarm-Matic műfüves bajnokság
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-
1751 v. 06/30-245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.

109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
é r té ke g ye z te téss e l .  Te l . : 
06/30-857-3805.

87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fű-
tésre is kialakítva, melléképü-
lettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is ér-
dekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.

Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. 
alatti 1874 m²-es portán 1 szo-
ba + konyha + spájzos ház el-
adó. Tel.: 06/70-613-6785.

Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.

A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó 
vagy kertes házra cserélhető. 
Tel.: 06/30-567-3947.

Sürgősen, alkuképesen eladó 
100 m² több generációs csa-
ládi ház. Tel.: 06/20-533-8934.

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.

Karcag, Zádor utca 28. sz. alatt 
téglából épült családi ház el-
adó. Tel.: 06/70-391-4295.

Noszvajon 800 m² panorámás 
üdülőtelek hétvégi ház alap-
pal eladó. Tel.: 06/20-923-1311.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tég-
la családi ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben és 18 órától)

Régi parasztház nagy telek-
kel eladó Kg., Akácos u. 51. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-414-8261, 
06/30-421-1862, 06/20-204-
3813.

Eladó 2 szobás, összkomfortos 
kertes ház. Akár berendezéssel 
együtt is. Érd.: Kg., Rába u. 51.

Karcagon családi ház eladó 
vagy kisebbre cserélhető ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
602-6157.

Két szobás családi ház eladó 
kg., Erkel F. u. 9. sz. alatt. Tel.: 
06/30-414-8261, 06/30-421-
1862, 06/20-204-3813.

Karcagon családi ház lakha-
tó alsóépülettel, 3 db garázs 
takarmánybolttal eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.

Kertes családi ház áron alul el-
adó. Kisebb kertes vagy tár-
sasházat beszámítok. Tel.: 
06/30-643-8315.

3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgő-
sen eladó. Karcag, Kórház u. 1. 
Tel.: 06/30-544-3673.

Állat
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 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 re-
dőny. Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes he-
verő, 1 db gyerekheverő, új-
szerű állapotban konyhabú-
tor, új tölgyfa konyhai falitéka, 
zsúrkocsi, Bonanza íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete 
ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Eladó 1 db 2 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).
Zsolnai süteményes kész-
let (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.
Eladó 600 db egy gombos 
szalagcserép, kis tételben 
is. U.itt 2 db gázpalack, vala-
mint Kemping kerékpár. Tel.: 
59/311-975.
Eladó 1,3 m³ 5 mm vastagsá-
gú 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.
Fafaragók! Meggy- és cse-
resznyefát ajánlok megvétel-
re vagy tűzifa cserére. U.itt el-
adó 2 db 150-es, 2 db 280-as 
függönytartó. Tel.: 59/313-373 
vagy 06/30-489-2383.
Eladó megkímélt állapotban 
lévő Siesta kályha és 1 db gáz-
palack, egy kisméretű 35 cm-
es új állapotú színes TV szo-
baantennával, 1 db fémvázas 
füstüveges dohányzóasztal el-
adó. Tel.: 06/20-505-3467.
Porszívó és tisztítógép egy-
ben (új, vasalóval használha-
tó), üstház üsttel együtt eladó. 
Tel.: 06/30-602-6157.
Eladó 50 db csipkeverő or-
só, nagy gereblye, keresztvá-
gó fűrész, falhenger, férfi ka-
lapok, 4 db fotel, 1 db heverő, 
2 db szék, 20 l-es nagylábas, 3 
ágú nagy vasvilla, hentelő asz-
tal, bőr csizmák (43-44-es), fa-
lióra, férfi-női ruhák. Érd.: Kg., 
Délibáb u. 94.

Tuja, Tisza-fa eladó. Érd.: Kg., 
Móricz Zs. u. 56. Tel.: 59/300-
454.

Eladó 2 db piros kagylófotel, 
íróasztal, heverő, rolátor. Tel.: 
59/401-093.

Koloniál ágy, szekrény, fote-
lok, írógépek, telefon, üze-
netrögzítő, fax, klíma, por-
szívók, csillárok, asztalok, vil-
lanymotor, egyesített szárnyú 
ablakszárnyak eladók, cserél-
hetők hízóra, szárnyasra, ér-
telmes dolgokra. Tel.: 06/20-
318-0875.

Eladó 1 db melegítő kályha, 
hibás régi komód, fa borítású 
kézi morzsoló, kis mázsa sú-
lyokkal, Csepel varrógép, Tel.: 
06/30-244-0682.

Bútorok, gáztűzhely, automa-
ta mosógép eladó. Tel.: 06/30-
363-7951.

Számítógép asztal, körégő, 
gázperzselő, mennyezeti lám-
pák eladók. Érd.: Kg., Erkel F. u. 
35/a. (16 órától).

Szobabicikli, kávé-teafőző, 
Dolce Gusto kávéfőző, var-
rógép eladó. Tel.: 06/70-423-
7568.

Eladó 1 db harmónika ajtó (70 
cm), 4 db ablak zsalugáter, 1 
db 60 cm szélességű ruhás-
szekrény. U.itt vásárolnék sze-
mélygépkocsi emelőt. Tel.: 
59/313-232 v. 06/30-500-1841.

Kifogástalan állapotban lévő 3 
levelű borona, valamint új és 
használt lófelszerelés (kantár, 
zabla, hám, vezető szárak) el-
adók. Tel.: 06/30-475-9754.

165/ 70 R14 - es té l i  gumi 
acélfelnivel, 4 részes szek-
rénysor, ágyazható kana-
pé, Siemens elöltöltős mosó-
gép, Zanussi hűtő eladó. Tel.: 
06/30-570-4898.

Egy pár használt igás lószer-
szám eladó. Tel.: 06/30-336-
6142.

Eladó 4 db 60 és 2 db 30 l-es 
boroshordók, 1 db szőlőprés 
60 l-es, elvihetők össz.: 45.000 
Ft-ért. 1 db alig használt 
bébihordozó, 3 db vitrines 
szekrény (75x50x190), 6 főre 
is kihúzható étkező garnitú-
ra asztal + 4 db szövethuzatos 
székekkel. 1 db 56 cm-es és 1 
db 52 cm-es színes TV, 1 db 
centrifuga, 1 db nem használt 
Daewoo DVD, 11,5 l-es 2 db 
gázpalack. Érd.: Kg., Szamos u. 
62. Tel.: 59/400-526 (14 órától).

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

Idős ember gondozását vál-
lalom 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 segít-
séget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-
7324.

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

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

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

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

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

Vállalnék takarítást, lépcsőház 
takarítást, idős emberek gon-
dozását, gyermek felügyele-
tet. Tel.: 06/30-249-1350.

ÚJRA IT T VAGYOK! A „f ia-
tal” nyugdíjas megköszö-
ni eddigi munka-megrende-
lésüket! Továbbra is vállalok: 
mindenfajta kőművesmun-
kát, apró javításokat, egyéb 
ház körüli munkákat (ásás, 
favágás, kerti munkák, stb.). 
„Sorstársaimnak” árenged-
ménnyel. Tel.: 06/20-969-7921.

Fakivágás, felvágás, hazaszál-
lítás. Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
Maruti 1 év műszakival eladó. 
Tel.: 06/30-363-7951.

Apróhirdetés
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2012. október 19-22. péntek - 
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Megemlékezés az Aradi 

Vértanúk tiszteletére
18.40  Önkormányzati ülés
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Béres Sándor
 Téma: miniszteri elismerés
 Karcagi Hírek
 - Francia vándor Karcagon
 - Tanévkezdés a Marista is-

kolában
 - Öko konferencia 
 - Konyhakertek eredmény-

hirdetés
 - Könyvtári napok
 Háttér – különkiadás
 Vendég: Kolostyák Zsuzsa
 Téma:tehetséges karcagi 

diákok
20.10  Öregdiák találkozó 2012

2012. október 23. kedd (ismétlés: 
szerda)

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
20.30  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Szajol KLK 
 Megyei I. osztályú bajnoki 

ladbarúgó mérkőzés

2012. október 25. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi diákok október 23-

ai megemlékezése
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Rigó Zoltán
 Téma: toborzó
 Karcagi Hírek
 - Mezőgazdasági körkép
 - Kurucz Testvérek emlék-

verseny
 - Drágul a takarmány
 - Patchwork kiállítás
 Háttér – különkiadás
 Téma: hüllőkiállítás 
20.20  Városunk október 23-ai 

megemlékezése

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
Születés

Karas Judit – Balog Szilvesz-
ter
Kg., Püspökladányi út 77. 
 Lola
Kovács Ilona – Győri József
Kg., Kisújszállási út 171. 
 Kristóf

Halálozás

Birizló Sándor István
 Karcag (1947.)
Borók István Miklósné (Rigó 

Edit Mária)
 Karcag (1952.)
Czinege Andrásné (Szűcs Ró-

za)
 Karcag (1930.)
Varga Lőrinc
 Karcag (1947.)

Labdarúgás

Október 20. szombat
 8-13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)

Október 21. vasárnap
 9-12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Hotváth F. utca

Október 27. szombat
 Munkanap

Október 28. vasárnap
 9-12 óráig Oroszlán – 

Kórház úti

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Karcag – Szajol 1:1 (0:0)
Karcag, 60 néző. Jv.: Zsákai 

M. Segítői: Lejtmann A., Föl-
di J.

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

Edző: Orosz István
A harmadik percben Bog-

dán tört a kapu felé, de Orosz 
az utolsó pillanatban szöglet-
re hárított. A kilencedik perc-
ben Erdei 18 m-es lövése a fel-
ső léc fölött elzúgott. A har-
minckettedik percben Erdei 
jobbról beadott Székely perdí-
tését Csúri a gólvonal előtt ki-
tenyerelte. A hetvennegyedik 
percben Vadas lövését véd-
te Moga. A nyolcvannyolca-
dik percben egy szajoli táma-
dás során Bodnár lövése egy 
védőn megperdülve a bal al-
só sarokban kötött ki (0:1). A 
nyolcvankilencedik percben 
Kovács Cs. jobbról a kapu elé 
ívelt és a berobbanó Erdei kö-
zelről a hálóba fejelt (1:1). A 
mérkőzés végén elszabadul-
tak az indulatok a rendkívül 
gyenge és erélytelen bírásko-
dás miatt, amelynek a végén 
Nagy R. és Donkó a kiállítás 
sorsára jutott.

Jók: Erdei, Szívós G. ill. 
Csúri, Tóth Gy., Dalmadi, Va-
das, Bodnár

Orosz István: A szajoli 
bunkerfoci sajnos meghoz-
ta az eredményt, de a legna-
gyobb probléma, hogy öt játé-
kos megsérült a szerelések fa-
ultok miatt.

Kun Mihály: Igazi csapat-
ként küzdöttünk, örülünk az 
egy pontnak, bár egy kis sze-
rencsével három pont is lehe-
tett volna.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Szajol 2:0 (2:0)
Karcag: Fábián, Csatári, Né-

meth, Szőke N., Herczeg, Var-
ga, Kovács, Bakó, Kabai, Ha-
mar, Balogh

Cserék: Daróczi, Horváth, 
Borsi, Magyari, Berczi

Góllövők: Bakó, Varga
Varga László: Rangadót 

nyertünk magabiztos játékkal 
egy jó csapat ellen.

Utánpótlás bajnokság

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Fehérgyarmat 9:3 (3:1)

Karcag: Bajusz (Feke-
te), Mészáros (Farkas), Mes-
ter, Majláth, Tóth (Szendrei), 
Terjék, Örsi (Nábrádi), Ko-
vács, Balogh (Seres), Györfi 
(M. Tóth), Balogh D. (Bakó J.)

Edző: Kemecsi László
Góllövők: Terjék (3), Balogh 

D. (2), Balogh J. (2), Györfi, M. 
Tóth

Kemecsi László: Fizikálisan 
egy rendkívül erős, masszív 
csapattal találtuk magunkat 
szembe. Szerencsére 0:1 után 
sem adtuk fel, csatáraink szin-
te minden helyzetüket értéke-
sítették. Gratulálok az egész 
csapatnak.

Karcag – Tarpa 1:4 (1:2)
Karcag: Bajusz, Far-

kas, Mester, Tóth F., Ba-
logh D., Terjék, Örsi, Kovács 
(Nábrádi), Balogh J., Szabó E. 
(Bakó), Györfi

Edző: Kemecsi László
Góllövő: Balogh J.
Kemecsi László: Egyet-

len pozitívum a mérkőzésben, 
hogy nem sok játékos mezét 
kellett kimosni a találkozó 
után. Lélektelen, akarat gyen-
ge játéknak csak ez lehet az 
eredménye.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2012. október 24., 9 óra

Október 8-án este két helyi 
férfit állítottak elő a rendőrök, 
akik az azt megelőző napokban 
egy lakóház udvaráról bontás-
ból származó fagerendákat, il-
letve a nyitott melléképületből 
vasvályút, villanymotort és ter-
ménydarálót tulajdonítottak el, 
amivel összesen 50.000 Ft lopá-
si kárt okoztak. A lefolytatott 
házkutatás során egyiküknél 
4 gerendát megtaláltak, ami-
vel 2.000 Ft kár megtérült. Az 
ügyben a bíróság előtt kell fe-
lelnie mindkét tolvajnak. 

Október 8-án este a karca-
gi rendőr egy intézetből enge-
dély nélkül távozott lányt állí-
tott elő, akit – meghallgatását 
követően – a GYIVI-be vissza-
szállítottak.

Október 9-én 00:30 órakor 
a karcagi rendőr a 4. sz. fkl. 
úton intézkedés alá vont, majd 
a kapitányságra előállított egy 
abonyi fiatalkorút, mivel a lány 

magát hitelt érdemlően semmi-
féle irattal nem tudta igazolni, 
és többször is valótlan adato-
kat közölt személyes adataként. 
Meghallgatása során megálla-
pítást nyert, hogy a lány ellen – 
eltűnés miatt – körözés volt ér-
vényben, ezért visszaszállítot-
ták az intézetbe. 

Október 11-én délután Kar-
cagon az egyik áruházban egy 
15 éves lány rejtett a ruhájába 
4.434 forint értékben különféle 
kozmetikai cikkeket. Ám a biz-
tonsági őr észlelte a lopást, így 
a kár lefoglalással megtérült, a 
fiatalkorú tolvaj ellen szabály-
sértési eljárás indult.

Október 12-én reggel fo-
lyamatban lévő bűnügy kap-
csán egy kunhegyesi lakost ál-
lítottak elő a rendőrök. A bűn-
cselekményt elkövető férfitől a 
házkutatás során az eltulajdo-
nított tárgyak hiánytalanul le-
foglalására kerültek.

Törökszentmiklósi KE – 
Berekfürdői SE 22:20 (11:11)

Martfű, Jv.: Baranyi A., Ma-
jor G.

Berekfürdő: Varga A., Cseke 
P. (2), Szőkéné Varga I. (11), 
Andrási Zs. (4), Varga E. (1), 
Sipos K., 

Bánhegyiné Bakó É. (2)
Csere: Bézi M., Szarka B., 

Budai B.
Berekfürdői SE – Török-

szentmiklósi KE II. 19:11 
(10:5)

Martfű, Jv.: Baranyi A., Pol-
gár G.

Berekfürdő: Bézi M., Cseke 
P. (5), Szőkéné Varga I. (2), 

Andrási Zs. (4), Sipos K. (2), 
Budai B., Szarka B. (3)

Csere: Varga A., Bánhegyiné 
Bakó É., Varga E.

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Törökszentmiklós 4 új játékos-
sal - akik az NB. II-ből kiesett 
Szolnok csapatában játszottak 
– erősítette meg sorait, ennek 
ellenére végig fej-fej mellett ha-
ladtunk. A védekezés nagyon 
sok energiát kivett a játékosok-
ból, így a mérkőzés végén több 
gólhelyzet is kimaradt. Jók: 
Andrási Zs., Szőkéné Varga I. 
A Törökszentmiklós II. ifjú-
sági csapata ellen nem okozott 
gondot a győzelem.

Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság

2012. október 9-én eltűnt 
egy kölyök, zsemleszínű 

mops kiskutya a Hunyadi 
utcából.

Kérjük, aki látta jelezze, 
mert nagyon várjuk haza!
Telefon: 06/30-306-7386.


