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Tanévkezdés 1.

Karcagon kilenc oktatási in-
tézményben, három középis-
kolában és hat általános isko-
lában kezdődött meg a munka 
az általában szeptember 2-ára 
időzített tanévnyitókkal. A vá-
ros három középiskolájában 
– az augusztus 29-i létszámok 
szerint – összesen 1264 diák 
kezdte meg a tanulást.

A Nagykun Református 
Gimnáziumba az új tanév-
ben 370 tanuló iratkozott be, 
a kilencedikesek létszáma 95. 

A tanulók emelt szintű ma-
tematika-fizika, biológia-ké-
mia, emelt szintű angol nyelvi 
osztály, általános gimnáziumi 
képzés, valamint egészségügyi 
szakközépiskolai képzés kö-
zött választhattak. A tapasz-
talatok szerint ismét a mate-
matika-fizika, a biológia és 
kémia tagozatok és az emelt 
szintű angol nyelvi képzés a 
legnépszerűbb. Az egészség-
ügyi szakközépiskola a nyár 
folyamán a „Tanyasi kollégi-
umból” visszakerült a gim-

názium Madarasi úti épületé-
be. Jelenleg 44 tanulója van, az 
idei tanévre még mindig lehet 
jelentkezni! (Az egészségügyi 
szakközépiskola OKJ-s kép-
zést jelent, vagyis az 1-2. év-
ben gyakorló ápolónak tanul-
nak a hallgatók, azután nyílik 
lehetőség arra, hogy az ápoló-
képzést elvégezzék.)

A nyár legnagyobb mun-
káit a szakközépiskola vissza-
költözése jelentette a gimná-
ziumban, emellett több tan-

teremben parketta felújítást 
végeztek. Megszűnt a kollé-
gium is, a kollégistának je-
lentkező gimnazisták a Var-
ró István Szakiskola Kollégi-
umában kaptak elhelyezést. 
Itt kell megemlíteni, hogy a 
karcagi középiskolák nem-
csak a helyi, hanem a szű-
kebb környék településeiről 
érkező továbbtanulók okta-
tását is végzi. A Nagykun Re-
formátus Gimnáziumba töb-
bek között Tiszaszentimre, 
Tiszaderzs, Bucsa, Kunmada-

ras, Tiszaszőlős, Berekfürdő, 
Püspökladány etc. települé-
sekről érkeznek a tanulók.

A Szentannay Sámuel 
Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium tanulólét-
száma augusztus 29-én 514 fő 
volt, de ahogy az intézmény 
részéről közölték, ez még fo-
lyamatosan változik. A fél-
ezer hallgatóból 125 fő a ki-
lencedikes: 64-en a szakkö-
zépiskolában, 61-en a gim-
náziumban tanulnak majd. 
A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium fenntartásában műkö-
dő iskolában mezőgazdasági 
gépész, informatika, környe-
zetvédelem-vízgazdálkodás 
és mezőgazdasági szakokon 
biztosítanak továbbtanulá-
si szakképzési lehetőséget. A 
mezőgazdasági gépésztech-
nikus és a környezetvédel-
mi technikus képzésekre még 
mindig van felvétel! A gim-
náziumban a belügyi-rendé-
szeti pályaorientáció mellett 
emelt szintű angol és német 
nyelvoktatás várja a diákokat. 
Levelező képzés jelenleg 12. 
évfolyamon van, a 14. évfo-
lyamon indított informatikai 
mérnökasszisztens szak pedig 
felső fokú képzés.

A nyáron két vizesblokkot 
és az étkező teraszát újítot-
ták fel az iskolában, megújult 
a mezőgazdasági és a környe-
zetvédelmi szaktanterem és 
egy természettudományi la-
bort is kialakítottak.

Szeptember a karcagi középiskolákban

A Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület (közis-
mertebb helyi nevén a „Kutya-
menhely”) sokszorosára duz-
zadt munkájáról és az ezzel 
együtt megsokasodott gond-
jairól még a télen írtunk. Már 
akkor elhangzott, hogy a fel-
adatait kiválóan teljesítő csa-
pat súlyos helyzetbe került. 
A régi vágóhíd erre alkal-
massá tett részében berende-
zett „átmeneti otthon” a kez-
deti időkben kb. harminc ku-

tyának adott helyet, élelmet, 
de az orvosi ellátást is lehe-
tővé tette, hogy a hontalanná 
lett házőrzők újból gazdákra 
találjanak. Az állatvédők igen 
sok munkával biztosították a 
folyamatos működést az ellát-
mány beszerzésétől a kenne-
lek építésén át az etetés, taka-
rítás mindennapi feladatáig. 
Mint már említettem, a kutya-
létszám mintegy 30 darabbal 

A Vidékfejlesztési Minisz-
tériumhoz tartozó karcagi 
Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Középiskola 2013/14-
es tanévét hétfőn dr. Fazekas 
Sándor tárcavezető nyitotta 
meg. Mint mondta, az isko-

la nagyon komoly tekintély-
lyel rendelkező képzőintéz-
mény, generációk óta adják 
ide gyermekeiket agrárszak-
emberek, gazdák, de más 
szakképzési terület is van 
itt. Fontos a mostani tanév 
azért is, mert megkezdődik 

egy 450 milliós beruházás, 
új gépeket vesznek, megújul 
több épület, készül egy tan-
üzem - malom, olajsajtoló, 
tésztaüzem, gyümölcsfeldol-
gozó, pálinkaüzem -, ami-
vel tovább erősödik a kar-

cagi élelmiszer-feldolgozás. 
A VM az iskolahálózatát fo-
lyamatosan fejleszti, mert az 
a cél, hogy a gazdasági kihí-
vásokra, az ágazat igényeire 
gyorsan reagáló képzésünk 
legyen - jelentette ki a mi-
niszter. 

Négyszázötven milliós beruházás 
a Szentannaiban
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 Magyaroorrssszzzááágggéérrttt

Elmúlt a nyár sok gyermek 
és felnőtt bánatára. Véget ért 
a szünidő, itt a szeptember, a 
tanévnyitók ideje. A héten sok 
helyen már elkezdődik az is-
kola. Egyre több gyermek je-
lenik meg az utakon gyalogos-
ként és utasként egyaránt. 

Kérjük a szülőket, ha tehe-
tik, az első napokban kísér-
jék el őket az iskolába. Beszél-
gessenek gyermekükkel arról, 
hogy mire kell nagyon odafi-
gyelni - reggel, szürkületkor, 
esőben, sötétedés után -, hol és 
hogyan szabad áthaladni az út-
testen. Tudatosan készítsék fel 
őket, milyen veszélyek, nehéz-
ségek adódhatnak a közleke-
dés során (útkereszteződésnél, 
autóbuszon történő utazásnál, 
arról való leszálláskor, stb.).

A gyermekek helyes közle-
kedésre neveléséhez, a balese-
tek elkerüléséhez alapvető az, 
hogy a szülő maga is példát 
mutasson akár gyalogosan, 
akár járművezetőként közle-

kedik. Közös érdekünk, hogy 
gyermekeink minél hamarabb 
megtanulják a helyes közleke-
dés alapjait, s ezáltal megóv-
juk őket az esetleges baleseti 
helyzetektől. 

Különösen a kisgyermekek-
re jellemző, hogy nem isme-

rik fel a veszélyt, s így köny-
nyen bajba kerülhetnek, ezért 
kérjük, hívják fel figyelmüket, 
hogy ha bármilyen problémá-
juk adódik, bizalommal for-
duljanak azokhoz a rendőrök-
höz, akikkel az utcán és az is-
kolájuk közelében találkoz-
hatnak. Ők segíteni fognak. 

A mindenki által beszerez-
hető fényvisszaverő matricák, 
ragaszok a baleset-megelőzés 
szempontjából nagyon fonto-
sak. Kérjük, helyezzék el eze-
ket gyermekeik kabátján, tás-
káján észrevehetőségük, testi 
épségük megóvása érdekében.

Mindenkinek jó iskolakez-
dést és balesetmentes közleke-
dést kívánunk!

A Megyei Baleset-Megelőzési 
Bizottság közleménye

Öt év és a jelen mérlege
Közgyűlés az állatbarát egyesületnél

Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 3.oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A sárga és a 
piros lapok 

avagy 
a bűvös 3-as

Bevallom, egyáltalán 
nem ért váratlanul, amikor 
Bajnai Gordon az Együtt-
PM 2014, és Mesterházi At-
tila, az MSZP részéről meg-
kötötte a választási szövet-
séget, amely ugyan még 
provizorikus szerintem, 
mert valahogyan (a trük-
kök százaiból) becsempé-
szik majd Gyurcsány Ferenc 
Demokratikus Koalícióját 
is, mondván: „három a ma-
gyar igazság”, mint ahogy 
az „itt a piros, hol a piros?” 
- népi szerencsejátékot is 
három dobozzal adja elő a 
ravasz játékmester, aki vá-
lasztásra szólítja fel a néző- 
és játszóközönséget.

Lesz tehát közös lista: el 
lett vágva a „gordiuszi cso-
mó”, ami, meg kell hagyni, 
szintén ügyes mutatvány a 
nagyérdemű felé. Különö-
sen az a trükk, hogy majd 
a választási eredmények 
birtokában nevezik meg 
az igazi miniszterjelöltjü-
ket. Így ki lehet majd bújni 
a miniszterelnök-jelöltek vi-
tája alól is (bár most Bajnai 
Mesterházit kapacitálja er-
re). Később jön az újabb 
trükk majd: az az igazságos, 
ha a potenciális három je-
lölt vitatkozik majd: Bajnai, 
Mesterházi és Orbán Viktor! 
Nem aranyos? 

A demokratikus dema-
gógia csúcsa pedig ismét a 
sárga lap felmutatásának 
felemlegetése. Különösen 
a kisvállalkozók célközön-
ségének, de úgy általában 
a választópolgárok többsé-
ge felé is, hiszen napestig 
lehetne fölsorolni a kisebb-
nagyobb szabályszegése-
ket: az adócsalásoktól kezd-
ve a közlekedésig, valamint 
a dohányzásig. 120-szal ro-
bogsz egy 60-as táblánál: 
de jó is lenne egy sárga lap 
a 150 ezres piros helyett. 

Szóval, el lehet játsza-
dozni ezzel a sárga lap-
pal. (Még találós kérdésnek 
is jó: „Mi az? Ha feldob-
ják sárga, ha leesik piros?” 
A helyes válasz: „Bajnai 
kolombusz-libatojása”.)

- ács -

HÍREKHÍREKKépviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 
képviselőinek szeptemberi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  szeptember 24-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  szeptember 25-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Gyurcsek János  4. választókörzet  minden hétfőn 8–10 óráig,  Városháza 3. szoba

Dobos László  5. választókörzet  minden kedden 14.30 - 16.30,  Városháza 5. szoba

Karcagi 
Nagy Zoltán 6. választókörzet  szeptember  9-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  szeptember  11-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  szeptember 11-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Új helyen a fodrászat
Kedves régi és új vendége-
im! Új helyre költöztem, az 

Aranyműves helyére 
(Dózsa Gy. u. 9/a.).

Mindenkit sok szeretettel 
várok!

Bejelentkezés:
Balog Barbara női-férfi-

gyermek fodrász 
Tel.: 06/30-303-8450.

„egy az Úr, egy a hit, egy 
a keresztség…”

(Efézus 4:5)
Csoportos 
keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedés-

re lesz lehetőség gyermekek-
nek, szüleiknek, keresztszü-
leiknek, rokonoknak, felnőt-
teknek.

A csoportos keresztelés 
időpontja 2013. október 20. és 
október 27. vasárnap 10 óra.

Helye: Karcagi Református 
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.
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Horgászverseny
A Nagykun HE szeptember 

15-én vasárnap tartja gyermek 
és ifjúsági horgászversenyét a 
Téglagyári horgásztavon.

Nevezés 7 – 7:30-ig a hely-
színen. A verseny 8 – 11 órá-
ig tart. 

Nevezési díj: 500 Ft.
Minden kedves versenyzőt 

és érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Vezetőség

A Laurus Művészeti Isko-
la tanárai szeretettel várják ré-
gi és új növendékeik jelentke-
zését. A hangszeres tanszakok 
mellett társastánc tanulására 
is van lehetőség.

Pótbeíratkozás szeptember 
15-ig az iskola Jókai utcai épü-
letében.

Forintos Sándor
igazgató

Eboltás 2013.
Veszettség elleni eboltás az alábbi időben és helyen

2013. szeptember 10. (kedd) 09-12 óráig Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
14-17 óráig
09-10 óráig
11-12 óráig

Karcag, Kiskulcsosi pavilonsor (Kisföldek)
Karcag, Tilalmas
Karcag, Magyarka

2013. szeptember 11. (szerda) 09-12 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 52. (EURÓ)
09-12 óráig
14-17 óráig

Karcag, Szivárvány u. 3. (Vásártér)
Karcag, Szivárvány u. 3. (Vásártér)

09-12 óráig
14-17 óráig

Karcag, Dózsa György u. 72.
Karcag, Dózsa György u. 72.

2013. szeptember 12. (csütörtök) 14-18 óráig Karcag, Kisújszállási út 35-37.
08-12 óráig Karcag, Sport u. 13.
15-18 óráig Karcag, Sport u. 13.
14-17 óráig Karcag, Állatvásártér

2013. szeptember 13. (péntek) 14-17 óráig Karcag, Széchenyi sgt. 38.

PÓTOLTÁS folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az eboltásra elővezetni. Oltásban ki-
zárólag egyedi megjelöléssel ellátott eb részesülhet. Hamis ebeket szájkosárral kötelező ellát-
ni!
Eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal!
Eboltási díj a Megyei Állatorvosi Kamara állásfoglalása alapján 
3000.-Ft/eb, a helyszínen fizetendő.
Chip beültetése: 3500.-Ft/eb.
Féregtelenítés díja: 100.-Ft/10kg élősúly.
Eboltási könyv (új): 300.-Ft/db.

Felhívás
Karcagon és a környező településeken élő csipkeverők jelentkezését 
várjuk kapcsolattartás és tapasztalatcsere céljából.
Elérhetőségeink:
Déryné Kulturális Központ 5300 Karcag, Dózsa Gy. u 5-7.
06/30-623-9011, sotine@derynekarcag.hu
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a Déryné Kulturális Köz-
pontban működő KUNRÓZSA csipkekör második évzáró kiállításá-
ra.
A kiállítás a Nagykun Látogatóközpontban 2013. szeptember 15-ig, 
keddtől vasárnapig, naponta 10:00 és 17:00 óra között tekinthető meg.



2013. szeptember 6. 3

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 7-8. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Szeptember 14-15. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260

Program: 

15:30 Regisztráció

16:00 Köszöntő

             A rendezvény házigazdája: Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park ügyvezető igazgatója 

16:05 Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármesterének beszéde

16:15 Molnár Zoltán, az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatójának beszéde

16:25 Aszódi Ferenc, az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. ügyvezető igazgatójának beszéde

16:35 Vidák Gábor technológiát bemutató prezentációja

16:45 Kérdések a lakosság részéről

Időpont:  2013. szeptember 13., péntek
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
                    5300 Karcag, Dózsa György út 5.

Lakossági Fórum 
Karcagi Hulladékipari Központ fejlesztése I. ütem

ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0002

Tisztelettel meghívjuk Önt az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. ÉAOP-1.1.1/C-
12-k-2012-0002 pályázatának támogatásával megvalósuló Karcagi Hulladékipari 
Központ fejlesztése I. ütem projektjének sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági 
fórumára.

MEGHÍVÓ

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-
um nagy változásokkal kezdte 
a tanévet. Szeptember 1-jétől 
ugyanis megszűnt az általános 
iskolai alapfeladat-ellátás, te-
hát a pár éve az intézményhez 
kapcsolt Arany János Tagisko-
la önállóan működik tovább. 
A másik változást a reformá-
tus gimnáziumnál már emlí-
tettük: a Varró kollégiuma fo-
gadja a gimnázium kollégista 
tanulóit. (Puháné Urbán Ka-
talin igazgatónő szerint vár-
hatóan 15 gimnazista költö-
zik be.)

A Varróba a 2013/14-es tan-
évre 380 diák iratkozott be: a 
szakközépiskolások létszáma 
100 fő, a szakképzésben 280 
tanuló vesz részt. A legnépsze-

rűbb most is a gépi forgácsoló 
és az épület-szerkezetlakatos. 
Az idén először indul az ács 
szakma, emellett női szabó, el-
adó, asztalos, festő és kőműves 
szakmák várták a tanulókat.

Igazgatónő tájékoztatása 
szerint a beiskolázás sikeres 
volt. A 9. évfolyamon 5 osz-
tályt indítottak és minden fé-
rőhelyet betöltöttek. „Az isko-
lánkat kijelölték a HÍD prog-
ram szervezésére is. Ebben a 
programban 12 tanuló kapott 
esélyt lemaradásai pótlására, 
majd a szakképzés megkezdé-
sére”.

A nyár munkái között az is-
kola kifestése említhető meg, 
amelyet a festőtanulók végez-
tek el, a tanműhelyben pedig 
egy mérőtermet hoztak létre.

Elek György

 indult, és az eltelt öt év alatt 
folyamatosan és lefékezhetet-
len tempóban gyarapodott. 
Tavaly év végén már ötszöröse 
volt az előző évi létszámnak.

Jelenleg 178 kutya van a te-
lepen – hangzott el többek kö-
zött az egyesület augusztus 
22-i közgyűlésén Kovács Ma-
rika elnöki beszámolójában. 
Igaz, a téli nehéz helyzetben 
nagy segítséget jelentett a la-
kosság összefogása, adomá-
nyai, amelyek enyhítették az 
ellátás gondjait, ám mivel to-
vábbra is naponta jönnek új 
védencek, a problémahalmaz 
gyorsan újjáépítette magát.

- Most már elhelyezési 
problémák is jelentkeznek – 
mondta a hét végén készített 
interjúban az elnöknő. - Ide-
iglenes befogadókat alakítot-
tunk ki házaknál. Ez a szük-
ségmegoldás. A telepen első-
ként elfoglalt helyen már nem 
épülhetnek újabb férőhelyek. 
Egy svájci állatbarát jóvoltá-
ból a szomszédos épületben 
munkák indultak: kennelek 
készülnek, ami nagy segítség 
lesz: oldódni fognak az elhe-
lyezési gondok, de ennél több 
kutyát már nem lehet ott elhe-
lyezni egy darabot sem. Min-
denki láthatja, hogy a mi kis 
kolóniánk mára szinte „nagy-
üzemmé” vált, ami dolgozó-
kat, nagyon komoly szerve-
zést és nagyon-nagyon jelen-
tős anyagi hátteret igényel. 
Ugyanakkor, pár napja a köz-
gyűlésen még 178 kutyáról 

számoltam be, de pl. ma reg-
gelre újabb öt kiskutyát vitt ki 
valaki egy kosárban. Ha a vá-
rossal közösen nem hajtunk 
végre egy ivartalanítási vagy 
chipezési akciót, akkor ennek 
itt soha nem lesz vége.

Megfogytak viszont az 

egyesület önkéntesei. A meg-
fogyatkozott kevesekre egy-
re nagyobb teher neheze-
dik. A szervezési, ellátási dol-
gok egész embert kívánnak, s 
azt munka mellett megcsinál-
ni nagyon nehéz. A legutóbbi 
közgyűlés ezért változásokat 
is hozott. Az egyébként elő-
adóművészként dolgozó Ko-
vács Marika december 31-ig 
vállalta az elnöki teendőket. 
Tovább nem.

- A színpadhoz teljes em-
ber, idő, erőnlét szükséges. 
Az egyesület óriásira nőtt fel-
adathalmaza mellett azonban 
nem tudom rendesen végez-
ni a munkámat. Ezért adom 
át az elnöki feladatot másnak. 
Én elkötelezett állatvédő va-

gyok és maradok. Tehát a ké-
sőbbiekben, ha itthon vagyok, 
én is segítek a munkában, de 
az elnöki feladatok az év ele-
jétől másra várnak. Fiatal, ma-
gabiztos, menedzser típusú ál-
latbarát elnököt keresünk.

Dr. Temesváry Tamás alel-

nök megmaradt a posztján, vi-
szont Szendrei Andrea szintén 
csak az év végéig viszi a gaz-
dasági teendőket. Két új ve-
zetőségi tagot is választottak: 
Hajdú Mariann egyesületi tit-
kár, Deákné Pánti Judit pedig 
„külső” vezetőségi tag lett.

Az egyesület természete-
sen tovább dolgozik: a megfo-
gyatkozott önkénteseket igye-
keznek pótolni, és reményeik 
szerint hamarosan használat-
ba vehetik a nyáron elkészült 
kenneleket. Sok-sok tervük 
van, aminek megvalósításáról 
és a legfontosabb munkákról 
is szó lesz azon a nyílt napon, 
amit az őszre terveznek.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Öt év és a jelen mérlegeSzeptember a karcagi 
középiskolákban

KÖSZÖNET
Tisztelettel megköszönjük a Karcagi Városi Önkormány-

zatnak, Dobos László Polgármester Úrnak, a Karcagi „Erőfor-
rás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.-nek, Andrási Zoltán 
Ügyvezető Igazgató Úrnak, Dr. Kapusi Lajosnak, Kovácsné Ke-
rekes Katalinnak, Pánti Ildikónak, T. Szabó Pálnak és Dr. Vass 
Évának, hogy támogatták a Szent Pál Marista Általános Iskola 
tanulóinak szabad idős tevékenységeinek megvalósítását.
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A karcagi Györffy István 
Tagiskola alsós és felsős szü-
lői munkaközössége és diák-
önkormányzata együtt szer-
vezett tábort Balatonfenyvesre 
2013. július 08 – 13-ig. Kö-
szönjük a szülők anyagi hoz-
zájárulását a táborhoz és min-
denkinek, aki a szervezésben 
és a lebonyolításban segített.

Közel 50 fővel utaztunk. Jó 
volt, hogy a gyerekek külön-
böző életkorúak voltak, a na-
gyobbak segítették a kisebbe-
ket, vigyáztak rájuk. A busz 
sofőrje – immár sokadszor – 
Takács József volt, akinek ez-
úton is köszönjük a munkáját! 
Kísérőink voltak: Szakályné 
Kollát Emese, Takács Niko-
letta, Csináthné Bakó Éva, 
Kissné Csombordi Szilvia, 
Kiss László, Rusóiné Szabó 
Magdolna. Köszönjük munká-
jukat!

Akárcsak a gyerekek, mi is 
élményekben gazdagodva tölt-
hettünk 5 napot a Balaton dé-
li partján. Köszönjük az isko-
lai SZMK elnökének, Szabóné 
Fábián Évának a segítséget, 
aki személyesen intézte a tá-
bor gazdasági ügyeit.

A fenyvesi tábor szép kör-
nyezetben, a Balaton partjá-
hoz igen közel, jól felszerelt 
sportudvarral várja az oda-
látogatókat. A 4 ágyas szobák 
mindegyikéhez külön fürdő-
szoba tartozik. Az étkezés a 
tábor területén volt. Előze-
tes egyeztetés alapján a me-
nü változatos és finom volt. 
Az idei nyár időjárása kifogás-
talan volt, a nap ajánlott óráit 
árnyékban töltöttük. Így már 
az első nap délutánján élvez-
tük a hűs habokat, majd vol-
tak, akik új játékokat tanul-

tak, mások sportoltak és vol-
tak, akik rőzsét gyűjtöttek az 
esti tábortűzhöz. Vidáman 
ültük körül a tüzet, énekel-
tünk, felavattuk az első tábo-
rozókat. A 2. napon Zalába lá-
togattunk. Csodás természe-
ti környezetben megnézhet-
tük a Nagybereki Fehér – vízi 
láp állat- és növényvilágát, sé-
táltunk a Búbos-vöcsök tan-
ösvényen a Kányavári-szige-
ten, jártunk a Zalavári em-
lékparkban, a Szent István 
templomban és egy vízi ját-
szótéren. Délután kipróbál-
tuk a „snukizást”, este róka-
vadászaton vettünk részt. A 3. 
napon Keszthelyre mentünk, 
ahol megnéztük a Festesics 
kastélyt, és kertjét, valamint a 
Kocsi múzeumot. Kimentünk 
a mólóra, sétáltunk és játszot-
tunk a parton. Délután foly-
tatódtak a Leg–ek versenyszá-
mai földön és vízben. Este Bá-
torság próba volt, sokak nagy 
örömére. A 4. napon kézmű-
ves foglalkozást tartottunk, 
ahol készíthettünk fűzfa sí-
pot, fagyöngyből karkötőt, ta-
virózsát, és szélforgót papír-
ból, pólót festhettünk. Csapa-
tokat alakítottunk, csatakiál-
tást szerkesztettünk, zászlót 
festettünk. Mindezt az esti tá-
bori karneválon mutattuk be, 
„karaokeyztunk”, majd zene–
tánc–szórakozás: nyugovóig.

A hazautazás napján tá-
borzárót tartottunk, felidéz-
tük az emlékeket, majd még 
egy közös éneklés és fotó-
zás után búcsút intettünk 
az idei tábor helyszínének, 
Balatonfenyvesnek. 

Szakályné Kollát Emese és 
Rusóiné Szabó Magdolna

táborvezetők

Szegényebb lett a város. 
2013. augusztus 10-én, 
életének 90. évében meg-
halt Szilárd Ferencné Dr. 

Cseppentő Róza, mind-
annyiunk Rózsika nénije, 
aki 3 generáció gyermeke-
it gyógyította hosszú pá-
lyafutása során biztos tu-
dással, önfeláldozóan, fá-
radtságot nem ismerve, 
nagy emberismerettel és 
empátiával.

Fájó szívvel búcsúzunk 
Tőle, emlékét kegyelettel 
megőrizzük: a Kátai Gá-
bor Kórház és a Házior-
vosi Intézmény volt és je-
lenlegi dolgozói és min-
den általa valaha gyógyí-
tott gyermek nevében.

Megkezdődött a 2013/2014-
es tanév a karcagi Nagykun 
Református iskolában: az in-
tézmény 18. tanévében 489 ta-
nuló – köztük 75 első osztályos 
– kezdte meg a tanulást szep-
tember 2.-án. Nyolc évfolya-
mon, 19 osztály és 7 délutáni 
csoport működik.

Az iskola ez évben is a Refor-
mátus Nagytemplomban tar-
totta tanévnyitóját ünnepi is-
tentisztelettel egybekötve.

Igét hirdetett Nt. Koncz Ti-
bor lelkész úr, aki beszédében 
kiemelte a gyermeki lélek gon-
dozásának fontosságát, illetve 
utalt az egyház és a szülői tá-
mogatás fontosságára. Az ige-
hirdetés után közösen énekel-
tük el a szózatot, majd Dr. Fa-
zekas Sándor Vidékfejlesztési 
miniszter ünnepi köszöntőjét 
hallhattuk. Az elhangzott biz-
tatást és jókívánságokat Szen-
tesi Lajos főgondnok beszámo-
lója követte a Kálvin út 5. szám 
alatti iskolaépület – amely ez 
évtől az iskola tulajdonába ke-
rült – felújítási munkálatairól. 
Ezt követően a diákok évnyi-
tó műsora következett: Harcsa 
Vivien (8. b) és Vetró Viktor 
(7. b) szavalatát, valamint Tóth 
Luca (6. b) zongora előadását 
hallgathattuk meg. Mindezek 
végén az iskola kamarakóru-
sának ünnepi műsora követke-
zett.

A színvonalas műsort 
Földváriné Simon Ilona igaz-
gató asszony tanévnyitó gon-
dolatai követték:

Az idei tanév a változások 
éve lesz. A kormányzati szin-
ten eddig történt pozitív vál-
tozások a következő tanévek-
ben hozzák meg gyümölcsü-
ket. A nemzeti köznevelési tör-
vény értelmében szeptembertől 
az első, ötödik és kilencedik év-
folyamon életbe lép az új Nem-
zeti Alaptanterv. A családok 
helyzetét könnyítő újdonság, 
hogy ettől az évtől kezdődően 
az elsősök ingyen kapták meg a 
tankönyveket. A pedagógusok 
egzisztenciális felemelkedését, 
a társadalmi tisztelet és meg-
becsülés előmozdítását szolgá-
ló, kiszámítható életutat bizto-
sító program az életpálya mo-
dell bevezetése szintén az új 
tanév feladata lesz.

Igazgató asszony beszámolt 
a nyári szabadidős progra-
mokról is:

A Látnivalók a Velencei-tó 
környékén elnevezésű egy he-
tes táborban 39 negyedik osz-
tályos tanuló vett részt. A tör-

ténelem iránt érdeklődő fel-
sős tanulók Lengyelországban 
töltöttek el hat napot. A Nán-
dorfehérvári diadal emlék-
napja kapcsán szervezett Hu-
nyadi Járat 2013 kiránduláson 
20 fő 6. b osztályos tanuló vett 
részt. A nyári programokat a 
Balatonberényi hat napos tá-
bor zárta. Megvalósult a nagy 
álom: az ősi református temp-
lom mellett a város központjá-
ban sikerült létrehozni és ered-
ményesen működtetni egy re-
formátus oktatási centrumot.

Hallhattunk a többek kö-
zött a lovagolni tanulás, cite-
ra oktatás lehetőségéről, vala-
mint a Mintamenza program-
ról, amihez az iskola is csat-
lakozott. A szaktantermek 
tovább bővülnek az év folya-
mán.

Az ünnepi istentiszteletet a 
Himnusz, áldás és záróének 
zárta.

Halasi András

Becsengettek Búcsúzunk

Dr. Cseppentő Róza
1924. - 2013.

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

2013. július 15-20-a között 
rendezte meg a Kutató Diá-
kok Mozgalma a XVII. Orszá-
gos Diákkonferenciát, melynek 
minden évben Káptalanfüred 
ad otthont, a Balaton észa-
ki partján. A táborban a Kuta-
tó Diákok Országos Szövetsé-
gének Esszépályázatán, szoci-
ológia-néprajz szekcióban elért 
eredményemnek köszönhető-
en vehettem részt ingyenesen, 
amelyen pályamunkámmal – 
Az Ecse-halom komplex föld-
rajzi és kultúrtörténeti bemu-
tatása – országos I. díjat értem 
el. A táborban közel 60 közép-
iskolai diák és hallgató gyűlt 
össze az ország minden pontjá-
ról, határon innen és túl.  

Hétfőtől csütörtökig neves 
előadóktól hallhattunk elő-
adásokat, mindenki nagy ér-
deklődéssel és tisztelettel vett 
részt ezeken az előadásokon és 
hallgatta Sólyom László alkot-
mányjogász akadémikust, volt 
köztársasági elnököt, Csermely 
Péter biokémikus-hálózatkuta-
tó akadémikust, Prof. Dinnyés 
Andrást, a Biotalentum Kft. 

igazgatóját, Závada Pál Kos-
suth-díjas írót, Fábry György 
tudománykommunikációs 
szakembert, Dr. Zacher Gábor 
toxikológust, valamint Árvai 
Pétert, a Prezi társalapítóját. 
Minden nap érdekes témákban 
folytak kötetlen beszélgetések, 
illetve érdeklődési körök vitája 
zajlott: a tudományos publiká-
ció és kutatás lépései, szakmai 
tagozatok, önismereti pszicho-
lógia, interaktív Prezi bemu-
tató, tehetséghíd-projekt, va-
lamint beszélgetés a külföldön 
tanuló, sikeres volt Kutató Di-
ákokkal. Esténként pedig cso-
portos foglalkozás, csapatépí-
tő programok, éjjeli akadály-
verseny, kirándulás, filmvetítés 
és vita várt ránk. Számomra a 
legérdekesebb Dr. Zacher Gá-
bor toxikológus előadása volt, 
amely során sokat megtudtam 
a gyógyszerek használatáról, 
valamint a fiatalokat komo-
lyan veszélyeztető drogokról 
és egyéb készítményekről. Az 
utolsó nap szponzornap volt, 
majd a tábor a Kutató Diákok 
Országos Szövetségének Köz-

gyűlésével és tábortűzzel zá-
rult.

Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy eljutottam ebbe a 
táborba, nagyon sok új infor-
mációval gazdagodtam. A tá-
bori részvétel megerősített ab-
ban, hogy folytassam a közép-
iskolai kutatásaimat földrajz, 
helytörténet és néprajz vona-
lon. Ennek legközelebbi állo-
mása a Zádor-, a Bengecseg- és 
az Ágota-halmok földrajzi, il-
letve történeti feldolgozása és 
kutatása lesz, majd szeptem-
bertől számos diákkonferen-
cián és helyszínen lesz lehető-
ségem bemutatni a témát az 
érdeklődőknek. Hálával tar-
tozom iskolámnak a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
náziumnak a kiemelkedő tá-
mogatásért, szüleimnek, nem 
utolsó sorban pedig tisztelettel 
és szeretettel szeretném meg-
köszönni mentortanáromnak, 
Major János tanár úrnak a fel-
készítő munkáját és türelmét.

Kovács Miklós 11.B
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium

Irány a Balaton

XVII. KutDiák Országos Diákkonferencia 
egy karcagi diák szemével
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A Karcag Városi Önkormány-
zat és a Déryné Kulturális Központ 
nevében ezúton is megköszönjük 
mindazoknak a támogatását, akik 
részt vettek a karcagi és a Karcag-
ról elszármazott alkotók műveiből 
megrendezett képző- és iparművé-
szeti kiállítás létrejöttében. 

Köszönet a művészeknek, Berta 
Márton grafikus-festőnek, Birkás 
István festőnek, Bráda Tibor fes-
tőnek, Kabai László képzőművész-
tanárnak, festőnek, Györfi Sándor 
szobrásznak, Győrfi Lajos szob-
rásznak, Győrfi Ádám szobrász-
nak, Györfi Balázs szobrásznak, 
Kátai Mihály festőnek, Pintér Ist-
ván Pál festőnek, Tóth Sándor tex-
tilművésznek és Vargáné Györfi 
Erzsébet keramikus-szobrásznak.

Külön tisztelettel megköszönjük 
az elhunyt alkotók hozzátartozói-
nak: Kovács Imre özvegyének Szé-
kely Éva iparművésznek, Bod László 
festő családjának Bod Veronikának 
és Bod Lászlónénak, Györffy Péter 

festő testvéreinek, Györffy Jánosnak 
és Györffy Ádámnak, id. Kátai Mi-
hály festő fiának, Kátai Mihály fes-
tőnek, Tőkés Sándor festő fiának, 
Tőkés Sándor Lászlónak, hogy hoz-
zájárultak a művek bemutatásához. 
Köszönet a szervezéshez nyújtott se-
gítségért Györfi Sándor szobrász-
nak, a karcagi Nagykun Városvédő 
Egyesület elnökének, Dévai Hubá-
nak, Szőllősi János örökös elnöknek, 
Mikus István elnöknek (Karca-
gi Öregdiákok Baráti Köre, Buda-
pest). Köszönet a művek kölcsönző-
inek: dr. Sántha József ny. főorvos-
nak, a karcagi Nagykun Városvé-
dő Egyesület tiszteletbeli elnökének, 
Földváriné Simon Ilona asszony-
nak, a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola igazgatójának, 
dr. Nagy Imre úrnak, a Hódmező-
vásárhelyi Tornyai János Múzeum 
és Közművelődési Non Profit Kft. 
igazgatójának, dr. Horváth László 
úrnak, a Szolnoki Damjanich János 
Múzeum igazgatójának, dr. Hajdú 

Lajos úrnak, Berekfürdő polgármes-
terének és Rózsa Sándor úrnak, a 
Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala jegyzőjének. 

Köszönjük dr. Egri Mária mű-
vészettörténésznek a katalógus el-
készítéséhez, a kiállítás megrende-
zéséhez és megnyitásához nyújtott 
szakmai munkáját, Kabai László-
nak a katalógus fotóinak elkészíté-
sét, a KIS-ÚJ-LAP Kft.-nek a kiad-
vány elkészítését.

A karcagi és Karcagról elszár-
mazott alkotók kiállítása 2013. 
szeptember 20-ig látogatható 
munkanapokon 8:00 – 17:00 órá-
ig, szombaton és vasárnap 10:00 – 
12:00 és 14:00 – 16:00 óráig.

A tárlat katalógusa a Déryné 
Kulturális Központban 500 Ft-os 
áron megvásárolható.

A katalógus és a kiállítás meg-
valósulását a Nemzeti Kulturális 
Alap Kulturális Fesztiválok Kollé-
giuma támogatta.

-GK-

„Lenni, vagy nem lenni”
(Shakespeare:Hamlet)

Ugye Te is szeretnél gyermekszínjátszó lenni?
Mi kell hozzá?

– Tehetséges vagy, és mások is annak tartanak?
– Szívesen vagy középpontban?
– Szépen beszélsz?
– Szeretsz csapatban játszani?
– Szívesen bújsz más emberek, esetleg állatok bőrébe?
– Általános iskola 4-8. osztályos tanulója vagy?

Ha a fenti kérdések közül legalább háromra igennel tudsz 
válaszolni, akkor próbáld ki magad a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár gyermekszínjátszó 
szakkörében, 

a KUN KUCKÓ-ban!
A foglalkozásokat vezeti: Szabó Péterné drámajáték-veze-
tő Az első foglalkozásunkat 2013. szeptember 9-én (hétfőn) 
16-18 óráig tartjuk a Déryné Kulturális Központban (ezt 
követően minden hétfőn találkozunk).

Előre jelzem, hogy a cím-
ben szereplő „földön” megje-
lölés nem helyesírási hiba, de 
erről majd később... Robert 
Merle (1908-2004) francia író, 
hazánkban a nyolcvanas évek 
folyamán és talán a kilencve-
nes évek elején örvendett ha-
talmas népszerűségnek. Ettől 
függetlenül itthon még min-
dig a legnépszerűbb francia 
íróként tartják számon. Leg-
ismertebb műveinek a Mester-
ségem a halál és a Malevil szá-
mítanak, de hatalmas életmű-
vét számtalan ismertebb és 
kevésbé ismert regény, törté-
nelmi regénysorozat és szín-
darab színesíti. (Ezekből jó né-
hány filmadaptáció is készült.)

Merle tájékozott, nagy tu-
dású személyiség volt, ottho-
nosan mozgott a történelem, 
a tudományok, a művészetek, 
a filozófia, pszichológia és a 
társadalomismeret területén. 
A hatvanas évek végétől több 
művében is foglalkozik az em-
beri természet, a pszicholó-
gia és a társadalom kapcsola-
tával. A Malevil, például egy 
neutronbomba-támadást kö-
vető évekről szól. A regény a 
túlélők újbóli közösségé szer-
veződését, és egy új társada-
lom kialakulásának bonyolult, 
sokszor kegyetlen időszakát 
ábrázolja.

Az akkoriban született mű-
vei enyhén súrolják a sci-fi ha-
tárát, de azt sohasem lépik át 
igazán, mivel mindig olyan té-
mát választ, amely bármikor 
előfordulhat a való életben is. 
Merle általában felvázol egy 
lehetséges alternatívát, egy el-

képzelhető megoldást minden 
problémafelvetésre.

Ezek között talán csak egy 
kivétel akad, az 1976-ban ki-
adott Madrapur. Ebben a re-
gényben nincs megoldás, de 
ha figyelmesen olvassa az em-
ber, akkor rájön, hogy egy ösz-
szetett üzenet a cselekmény 
minden pillanata, minden 
egyes dialógus, minden gon-
dolat, minden sor. A címbé-
li Sergius a Roissy repülőté-
ren várakozik a titokzatos 
Madrapurba tartó repülőgép-
re, de ez a várakozás meglehe-
tősen furcsa körülmények kö-
zött zajlik, mivel a reptér tel-
jesen kietlen. Egyetlen em-
berrel, sőt földi kiszolgáló 
személyzettel sem találko-
zik. Mindössze egy stewardess 
várja az utast, akinek különös 
módon eltűnnek a csomag-
jai, majd a beszállást követő-
en az utaskísérő még az ok-
mányaitól és a készpénzétől is 
megfosztja a főhőst. A gépen – 
köralakban elhelyezett ülése-
ken – tizenhat ember ül. 

Amilyen különös körülmé-
nyek között történt a beszál-
lás, ugyan olyan furcsán ve-
szi kezdetét a végtelennek tű-
nő utazás. Amellett, hogy a 
charter járatokon megszo-
kott ismerkedések, beszélge-
tések, italozgatások folynak, 
egyszerre csak megdöbben-
tő dolog történik. Egy hin-
du pár hirtelen felugrik, fegy-
vert ránt és kirabolja az utaso-
kat, megfosztva őket minden 
értéküktől. Közben kiderül, 
hogy a gépnek nincs pilótája 
és kérdésessé válik az is, hogy 

egyáltalán létezik-e a külö-
nös elnevezésű úti céljuk. Ha-
marosan rájönnek, hogy a 
gépet valahonnan, egy isme-
retlen helyről, talán a földről 
irányítják. A „Föld” – ahogy 
az irányítóközpontot hív-
ják az utasok – hirtelen min-
dent meghatározó, titokzatos 
és félelmetes hatalommá válik, 
van olyan utas is, aki isten-
ként kezdi tisztelni. Aztán a 
gép néha leszáll, néhányan el-
hagyják a fedélzetet és sosem 
hallunk felőlük többet. 

Ahogy folytatódik az uta-
zás, úgy folytatódik a diskur-
zus. A gép foglyai találgatnak, 
vitáznak, veszekednek, barát-
ságok, fura kapcsolatok, sze-
relmek szövődnek. Szinte már 
egy másik dimenzióban zaj-
lik a cselekmény. Merle rész-
letes jellemrajzokat készít sze-
replőiről, nagyon mély lélek-
ábrázolással egybekötve. Há-
romszáz oldal után hirtelen 
jön a svédcsavar. Olyan várat-
lan, döbbenetes és hajmeresz-
tő dolog történik, hogy az ol-
vasó rájön: a gép sosem éri el 
a kitűzött leszállóhelyet, azon-
ban mindenkinek véget ér ez 
az utazás – vagy legalábbis az 
utazás ebben a dimenzióban. 
A Föld már nem a biztonsá-
got nyújtó bolygót jelenti, ha-
nem azt a földet, amelyből ki-
nőttek valamennyien és ahová 
egyszer mindenki visszatér.

Zseniális, megrázó regény 
a Madrapur, de üzenete és az 
ebből fakadó súlyossága mel-
lett rendkívül szórakoztató, 
letehetetlen olvasmány.

-dh-  

Vladimir Sergiust várják a földön!

Itt vagyok „honn”
Egy kiállítás margójára

Már csak 14-e t alszunk… 
aztán nem alszunk!  J

Újra itt a NONSTOP!
2013. szeptember 20. 16.00 - szeptember 21. 16.00 

Kell egy csapat 20 fő
Kell egy induló

Kell egy logó
Kell egy reklámfilm a csapatról 

Jelentkezzetek!
Határidő: 2013. szeptember 9. (hétfő)

Minden csapattag pólót kap ajándékba.
A legeredményesebb csapatok értékes ajándékban részesülnek!

Nevezési díj: NINCS
KÉRDÉSED VAN?

06-30/503-4757
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Legyen tiéd az év fogása
Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron!

Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást 
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év 
végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Az Invilág M csomag havi díja is például – 36 tévé- és rádiócsatornával, 10 M internettel 
és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft, és 2014. januártól 
is csak 6990 Ft.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Személyes ügyintézési nap: Karcag, Eötvös u. 10.,  
minden hónap első és harmadik csütörtökjén 10.00–18.00 óráig.  
Tel: +36 30 965 0886 

Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, a digitális Docsis 2.0 kábeles szolgáltatási területünkön belül érhető el, új lakossági 

előfizetők számára. A 10M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 10,00/2,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,50/0,75 Mbit/s. 

Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 

12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Minden csomag

2013 Ft
havi díjért
év végéig
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen földszin-
ti 3 szobás lakás eladó vagy kertes 
házra cserélhető. Tel.: 06/30-567-
3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, 
kertes családi ház külső és tetőszi-
geteléssel, gazdasági épületekkel, 
2 garázzsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 
06/70-940-9398.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, garázs 
van. Fűtés háromféle lehetőséggel. 
Földszinti lakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti in-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-323-9901.
Karcagi kertes ház eladó több ge-
neráció részére. Karcagi kertes ház 
csere is érdekel. I.ár: 13 M Ft. Tel.: 
06/30-422-8334.
Sürgősen eladó tehermentes 2,5 
szobás, 85 m²-es családi ház. Érd.: 
Kg., Szamos u. 30. Tel.: 06/30-922-
8958 vagy 06/30-248-5624.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt egy-
szobás, konyhás, spájzos ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Kis tégla családi ház olcsón eladó 
Karcag, Zádor út 28. sz. alatt. Gáz és 
cserépkályha fűtéssel. Tel.: 06/70-
391-4295.
120 m²-es családi ház áron alul el-
adó. Kisebb cserét beszámítok. Tel.: 
06/30-643-8315.

Damjanich utcában régi típusú, 100 
m²-es nagy ház nagy portával, gyü-
mölcsfával, ipari árammal eladó 
vagy kisebbre cserélhető 2. emele-
tig. Tel.: 06/30-455-6092.
Földet vásárolnék a Kunhegyesi 
úton vagy a Kis úton. Tel.: 06/30-
507-1510.
Városközpontban 3 szobás, föld-
szinti lakás eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Tel.: 06/20-497-0487.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es 
II. emeleti, felújított, kétszobás la-
kás eladó vagy hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06/30-439-8880.
Kórház úti lakótelepen Büfé üz-
lethelyiség eladó. Tel.: 06/30-226-
3198.
Kórház úti lakótelepen 3 szobás, 
II. emeleti lakás eladó vagy kertes-
re cserélhető. Tel.: 06/20-923-2439.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bontás-
ra ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre is. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-
478-2714.
Családi ház vörösfenyő tetőszerke-
zettel és beépíthető telekkel áron 
alul eladó Karcagon a Magyar ut-
cában. Tel.: 06/70-275-1937 vagy 
06/70-257-2045.
Összkomfortos családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Társasházi la-
kást beszámítunk! Érd.: Kg., Reggel 
u. 31. Tel.: 06/70-389-2119.
Eladó Karcagon 2 szobás, erkélyes, 
felújított II. emeleti főtéri lakás. Tel.: 
06/30-546-4990.
Karcagon forgalmas helyen, teljes 
közművel, WC-vel ellátott, üzletnek 
nyilvánított 3 db garázs kiadó vagy 
eladó egyben vagy külön-külön is! 
Tel.: 06/30-978-4069.
Komfort nélküli kis ház eladó. Kg., 
Soós I. u. 25. Tel.: 06/30-244-0682.
Karcagi 0383/50 hrsz. 94,18 AK föld 
eladó. Tel.: 06/30-244-0682.
Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, földszinti, kétszobás lakás 
eladó. Egyedi gázcirkó fűtés. Kicsi 
rezsi. Fizetési kedvezmény, azonnal 
költözhető. Tel.: 06/20-805-2338.
Karcag, Hajnal u. 54. sz. alatt 2 szo-
bás, cserepes parasztház eladó. I.ár: 
2,6 M Ft. Tel.: 06/30-530-3834.

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros tégla családi ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, dél-
ben, 18 óra után)

Albérlet
Társasházi lakás albérletbe kiadó. 
Érd.: Kg., Kossuth L. u. 10/a.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Ko p as z tot t  kövé r  k ac s a  e l -
a d ó !  Vá g ás  m i n d e n  p é nte -
k e n .  M e g r e n d e l é s t  c s ü t ö r-
tök délig szíveskedjenek leadni! 
Szeptemberben még tavalyi áron! 
Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Nagyon szép félperzsa kiscicák 
ajándékba elvihetők. Tel.: 06/70-
329-2792.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, féreg-
telenítve, törzskönyv nélkül. Tel.: 
06/30-458-6556.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház úti 
lakótelepen. Áram, akna van. Tel.: 
06/30-272-9853.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Nem 
hit, nem vallás. Tel.: 06/59-313-284, 
www.tmhirek.hu
Eladó 1 db függöny karnis, 1 db 
utazó ágy. Tel.: 59/314-094 (dél-
után).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel . : 
06/30-494-7993.
Reális áron, értéknek megfelelő-
en eladó: 1 db nagyméretű fran-
ciaágy, exkluzív kézzel szőtt fűzfa 
+ fenyőfa kerettel; 1 db egyedi elő-
szobafal tükörrel; 1 db kovácsolt-
vasból előszobafal; 5 részből ál-
ló, alig használt újszerű konyhabú-
tor (mosogató nélkül); 1 db tölgy-
fa gurulós zsúrkocsi; 1 db Lehel 
fagyasztós kombinált hűtőszek-
rény üzemképesen; 1 db vitrines, 
3 ajtós szekrény; 1 db vitrines bár-
szekrény; 1 db szobaasztal; 1 db 
kihúzhatós gyermekheverő; 1 db 
kombinált olasz babakocsi; 1 db 
működőképes, vezetékes gáztűz-
hely. Csak vevőszándékú vásárlók-
nak! Viszonteladók kíméljenek! Tel.: 
06/70-300-9730.
Kaszák, ásók, lapátok, csákányok, 
gereblyék, fogók, csőfogók, hús-
darálók, mákdarálók, fúrótokmá-
nyok, kalapácsok, kézi szerszámok, 
villáskulcsok stb. eladók. Érd.: Kg., 
Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-532-6644
.  Ú j  e lek tromop e d  6 0 0 0 - es 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-546-
4990

Lépcsőzőgép, felülést segítő, súly-
zókészlet (1,2,3 kg), használt mos-
dókagyló, új üveg mosdókagyló 
csapteleppel együtt, beton „I” ge-
renda, 120x150 cm-es bontott ab-
lak eladó. Tel.: 06/70-423-7568 vagy 
06/70-611-5013.
Szemes kukorica eladó. Tel.: 06/70-
457-1961.
Bontásból eladók jó állapotú 2 és 
3 szárnyas gerébtokos ablakok fe-
hér redőnnyel, 200x240-es üvegfal 
kétszárnyas ajtóval és bejárati ajtó. 
Tel.: 06/30-978-4069.
Eladó jó állapotú ágyneműtartós 
plüss heverő, nagy méretű pasztell 
ágytakaró két párnahuzattal vala-
mint csillárok és futószőnyeg. Tel.: 
06/30-422-7676.
Eladó 1 db teljesen új mágneses 
ágybetét, lányka és fiú ruhák, ci-
pők. Tel.: 06/30-406-2706.
Eladó lucernaliszt, kombájn tar-
tály, 40-es boxcsizma (80 %-os új 
állapot), Suzuki gyári tetőcsomag-
tartó, 3 db 5 fm beton „I” geren-
da, 120x110-es raklapok, 200 l-es 
vashordók, 6 fiókos nyúlketrec, 4 
fm-es 12-es, 14-es, 16-os betonva-
sak, 100 kisbála részére 14-es be-
tonvas 25 cm-es lábakkal, 220 cm-
es renközi vasgereblye. Érd.: Kg., 
Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.
Kisgyerek etetőszék, 12-es rózsa-
szín gyermek kerékpár + pótkere-
kek eladók. Tel.: 59/313-380.
Hagyatékból eladók: 1 db világos 
elemes, 1 db sötét akasztós, vit-
rines szobabútor; asztalok ; szé-
kek; szőnyeg; 380 V-os takarmány-
keverő; 4,5 m létra; 380 V-os ko-
rongos fűrész; 220 V-os kis daráló; 
Robi utánfutó; hódfarkú cserép; le-
mezlejátszó bakelit lemezekkel; fa 
polcok; lócák; mázsa súllyal; kerti 
szerszámok. Tel.: 06/30-553-4773 
vagy 06/30-617-8891 (16 órától).
Eladó nagykapu, kiskapu, 3 l-es 
olajsütő, 70 l-es üst házzal, mű-
anyag kannák, hordók (60 l-es), 
elektromos lábmasszírozó, rá-
dió, mázsák. Tel. 59/314-483 vagy 
06/30-482-2697.
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel . : 
06/30-618-5724.
Eladó 1 db. Lucznik varrógép (i.ár: 
7.000 Ft), 1 db 220 V-os gyári ter-
ménydaráló (i.ár: 11.000 Ft). Érd.: 
Kg., Hunyadi u. 30.
Bontott sziklakerti kövek különbö-
ző méretben olcsón eladók. Érd.: 
Kg., Kisújszállási út 107.
Diófából készült 50 l-es hordók el-
adók. Tel.: 06/30-475-9754.
Eladó 2 db. 28-as női kerékpár, 
tolikapa, robikapa, háti permetező. 
Érd.: Kg., Vida u. 15. Tel.: 59/314-204.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.

Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! Tel.: 06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: 
kőműves munkát, épületek épí-
tését, aláfalazást, vakolást, simí-
tást, burkolást, betonozást, épü-
letek bontását, alapok ásását; ud-
varok, terepek takarítását, tisztítá-
sát; bármilyen nemű földmunkákat, 
ácsmunkákat; tető építését, bon-
tását, cserép forgatását; járdák, ka-
pubejárók helyreállítását, újjáépí-
tését; sírok gondozását, takarítá-
sát. Jól képzett, gyakorlattal ren-
delkező emberekkel dolgozunk. 
Kedvezményt tudunk biztosítani. 
Tel.: 06/20-982-6101.
Hőszigetelést, burkolást, festést, sa-
létromos házak vízzáró, légáteresz-
tő vakolását, kőművesmunkákat, 
bontást, átalakítást, tetőmunkákat 
vállalunk garanciával, szaktanács-
adással. Tel.: 06/30-432-6081.
Fürdőszobák bontását, teljes körű 
felújítását, burkolását, vízvezeték 
szerelését, mindenféle kőműves 
munkákat, szobafestést, tervezését, 
szaktanácsadást garanciával válla-
lunk. Akció! Burkoláshoz ingyen ra-
gasztó jár! Tel.: 06/30-996-3033.
Fehér galambok röptetése es-
küvőn, születésnapon, temeté-
sen, céges rendezvényen, vagy 
igény szerint bármilyen alkalom-
ból. Alkalomhoz illő felszerelés-
sel és kiegészítőkkel Karcagon 
és környékén. Továbbá a közte-
rületet szennyező galambok be-
fogása. Mindkét szolgáltatás en-
gedé lyezett  és  szám laképes. 
Kapcsolatfelvétel: 06/30-310-3497 
(Karcag).
Angol nyelvből korrepetálást, 
érettségire, nyelvvizsgákra (alap, 
közép általános, valamint üzleti) 
felkészítést vállalok. Tel.: 06/20-418-
4244.
Ház körüli munkákat, fabehordást, 
kerítésfestést, javítást, meszelést, 
bontást vállalok! Tel.: 06/20-500-
8242.
Cserépforgatást, tetőjavítást, teljes 
gépi építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: 06/30-599-9238.

Apróhirdetés
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2013. szeptember 6-9. pén-

tek-hétfő

18.00 Műsorajánlat
18.05 Nagykunsági Kultu-

rális Napok – V. rész 
Aratófelvonulás

19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: Nyári események
 Karcagi Hírek
 - Kiállítás a múzeumban
 - Asztalitenisz verseny
 - Könyvbemutató után
 - Ünnepi Testületi ülés
 Háttér
 Nagykun Termelői Piac
  Nagykunsági Kulturális Na-

pok - VI. rész Szimfonikus 
Zenekar Koncertje

2013. szeptember 10-11. 

kedd, szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet

19.50  Karcagi hírek
20.20  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
21.30  Karcagi Tükör: 

Aratófelvonulás 2013

2013. szeptember 12. csütör-

tök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Tanévnyitó a 

Szentannaiban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán Kar-

cag város rendőrkapitánya
 Karcagi Hírek
 - Vendégségben a Csipke-

verőknél
 - Tanévnyitó
 - Karcagi menza
 - Nyugdíjas Találkozó
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos
20.10  Rockopera Karcagon

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

2013. augusztus 31.
Budai Júlia és Tüdős Zoltán

Születés

Palotai Szilvia – Balogh Ti-
bor
Kg., Nyár u. 92. 
 Tibor Rajmund
Farkas Anett – Mága Roland
Kg., Északi u. 21.  Roland
Tóth Csilla – Bóka József
Kg., Tompa u. 32. 
 Zsófia Csilla

Halálozás

Kenéz Sándorné (Ungvári 
Julianna)

 Karcag (1940.)
Kiss Sándor
 Kg., Honvád u. 19. (1940.)
Nagy Lajos
 Karcag (1953.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 

2013. szeptember 9. (hétfő) 12 óra

Szeptember 7. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Szeptember 8. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

Szeptember 14. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco

Szeptember 15. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. út

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-

ügyi ellátás a Háziorvosi 

ügyeleten (Karcag, Széche-

nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Rákóczifalva – Karcag 1:3 

(0:1)
Rákóczifalva, 150 néző. 

Jv.: Káli E. Segítői: Rusz T., 
Kaposi K.

Karcag: Moga, Kovács L. 
(Hamar), Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G., Szé-
kely, Nagy R., Bukovszki, Er-
dei, Szőke R., Kupai

Edző: Orosz István
Harmincegyedik perc-

ben Erdei vezetgette a labdát, 
majd váratlanul kapura lőtt és 
a meglepett kapus fölött a lab-
da a hálóba vágódott (0:1). A 
hatvannyolcadik percben Er-
dei vezette kapu felé a labdát, 
kicselezte a védőket és a ka-
pust is, majd a kapu közepé-
be lőtt (0:2). A nyolcvankilen-
cedik percben egy hazai szög-
let után egy összecsapás után 
11-est ítélt a bíró. A büntetőt 
Hadad H. a jobb sarokba lőt-
te (1:2). A kilencvenegyedik 
percben Erdei kapta jobbolda-
lon a labdát, kicselezte a védő-
jét és a kapust is, majd a kapu 
közepébe lőtt (1:3).

Jók: Kiss, Menyhárt, Hadad 
H. ill. Erdei, Szentannai, Szí-
vós G., Kovács L.

Ruskó Zsolt: Úgy érzem, 
hogy a II. félidőben sokat tet-
tünk a pontszerzésért, de az 
ellenfél jól kihasználta a hibá-
inkat.

Orosz István: Úgy érzem, 
hogy jobbak voltunk.

Karcag – Jánoshida 0:0
Karcag, 120 néző. Jv.: Kiss 

A. Segítői: ifj. Szabó J., Kalmai 
B. M.

Karcag: Moga, Ko-

vács L., Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Szívós G., Székely, 
Nagy R. (Kupai), Bukovszki, 
Szőke R., Szívós Gy.

Vezető edző: Orosz István
Jók: Kovács Cs. ill. Lengyel, 

Szakács, Kiss, Urbán-Szabó, 
Ábel

Varga László: Urbán-
Szabónak gyors felépülést kí-
ván a csapat a pontszerzéssel.

Orosz István: Addig, amíg 
az edzésen nem nyújtjuk a 100 
%-ot, addig az ilyen meccsen 
nem fogunk győzelmet aratni.

Ifjúsági mérkőzés

Rákóczifalva – Karcag 0:3 
(0:0)

Karcag: Oros, Magyari, 
Szőke N., Tasi T., Lázók N., 
Balogh Cs., Németh E., Kabai, 
Földi, Balogh J., Balogh F.

Cserék: Fábián, Kónya, 
Szajkó, Tasi K., Balogh J.

Edző: Varga László
Góllövők: Földi (2), Szőke 

N.

Karcag – Jánoshida 3:3 
(1:1)

Karcag: Fábián, Daróczi, 
Szőke N., Balogh Cs., 
Horvágh G., Bakó, Németh 
M., Berczi, Kabai, Ungi, Földi

Cserék: Oros, Balogh J., 
Magyari, Németh E., Szajkó, 
Tasi T.

Edző: Varga László
Góllövők: Kabai, Né-

meth M., Földi ill. Varga M., 
Bereczki, Homolyani

Varga László: Sajnos nem 
érdemeltünk győzelmet.

B. I.

Labdarúgás

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság beosztottja 2013. augusz-
tus 22-én az esti órákban elő-
állította, majd őrizetbe vette 
L. Béla helyi lakost. A 38 éves 
férfi az egyik karcagi áruház 
kerékpártárolójából egy lezá-
ratlan kerékpárt eltulajdoní-
tott. A rendőrök a tolvajt el-
fogták, és szabálysértési őri-
zetbe vették. 

Augusztus 26-án a Karca-
gi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya lopás bűntett és 
más vagyon elleni bűncselek-
mények elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást B. Péter 20 éves, 
V. Zoltán 44 éves, Cs. Ernő 21 
éves, és B. Ferenc 26 éves kar-
cagi lakosokkal szemben. A 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint az elkövetők az elmúlt hó-
napokban Karcagon gépjár-
műveket törtek fel, kerékpáro-
kat loptak el és több külterüle-
ti kunyhóba, hétvégi házba is 
betörtek, ahonnan főként ké-
ziszerszámokat, hosszabbító-
kat, és műszaki cikkeket tu-
lajdonítottak el. Az elvégzett 
adatgyűjtésnek, a jó hely- és 

személyismeretnek köszönhe-
tően a nyomozók a tettesek 
nyomára bukkantak, akiket 
előállítottak a Karcagi Rend-
őrkapitányságra. Az elvégzett 
házkutatásokkor a rendőrök 
több olyan tárgyat is találtak 
az elkövetőknél, melyet a sér-
tettek saját tulajdonukként is-
mertek fel. Ezeket a rendőrök 
lefoglalták. Az eljárás során 
kiderült, hogy B. Péter csak-
nem 20 bűncselekmény, míg 
V. Zoltán ezidáig 14 bűncse-
lekmény elkövetésével gyanú-
sítható, ezért őrizetbe vételük-
re került sor. 

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított nyomozást egy 17 éves 
helyi lakos ellen. A fiatalkorú 
2013. augusztus 24-én bement 
Kunmadarason egy kertes ház 
udvarára, és a gangon elhelye-
zett két zsák takarmányt eltu-
lajdonította. A tolvajt előállí-
tották a rendőrségre, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki. Az 
eljárás alkalmával fényderült, 
hogy a fiatal korábban is lopott 
már a sértettől.


