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Megkezdődött az Idősek Otthona felújítása
Hétfőn reggel dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési minisz-
ter, Dobos László polgármes-
ter, a kivitelező cég szakembe-
rei, az intézmény lakói és dol-
gozói képviseletében a Zöldfa 
utcai Idősek Otthona előtt el-
helyezték a munkák megkez-
déséről emlékező időkapszu-
lát. Mint már írtuk, a Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
(az Idősek Otthona üzemelte-
tője) az „önkormányzati, álla-
mi, egykori nonprofit fenntar-
tású bentlakásos intézmények 
korszerűsítése” című pályázat 
keretében nyert 180 millió fo-
rintot az épület felújítására.

Ebből az összegből a követ-
kező hónapokban megtörténik 
a tető felújítása, a külső nyílás-
zárók cseréje, az akadálymen-
tesítés és olyan más belső át-
alakítások, mint az épületgé-
pészet és a lift cseréje, mondta 
az eseményt köszöntő Dobos 
László polgármester. Fazekas 

Sándor miniszter pedig ki-
tért arra, hogy a városban je-
lenleg folyó milliárdos ösz-
szegű beruházások között (a 
Madarasi út rég várt felújítása 
és a hulladékfeldolgozó építé-
se) ennek a munkának is meg-
van a jelentősége, hiszen a cél, 
hogy javuljanak az itt élők élet-
körülményei.

A projekt teljes költségveté-
se 180.000.000 Ft, amelyet az 
EU és a magyar állam finan-
szíroz. A kivitelező vállalkozó-
val, a kiskunmajsai illetőségű 
O-Nádor Kft.-vel a szerződés 
aláírásra került, a munkaterü-
letet szeptember 23-án átadták.

Elek György

Napfényes, szép őszi idő-
ben került sor a Lovasnapok 
idei eseményeire, amelyek kö-
zött regionális díjugrató baj-
nokság döntője és kettesfogat-
hajtó verseny szórakoztatta a 
lovassport Zuglógerbe sereg-
lő rajongóit. Azok sem csalód-

tak, akik hétvégi kikapcsoló-
dást kerestek, hiszen a verseny 
mellett népművészeti és kéz-
műves bemutató, kirakodóvá-
sár, mezőgazdasági gépek be-
mutatója, íjászat, lovas nomád 

harci bemutató, kutyabemuta-
tó várta az érdeklődőket. „Ver-
senyről szól ma már az egész 
világ. Versenyeznek egymás-
sal a kontinensek, az országok, 
a gazdasági és pénzügyi inté-
zetek, a vállalkozások, de ver-
seny folyik a tudomány és tech-

nika berkeiben is. A versenyek 
legnemesebbike azonban to-
vábbra is a sport, amely min-
taként járt elől a különböző 
hagyományokkal, múlttal bíró 
nemzetek közötti együttműkö-

déseknek... továbbá annak is, 
hogy a tradíció megőrzése mel-
lett a nemes küzdelemre és az 
emberi teljesítményekre érték-
ként tekinthessünk.” - hang-
zott el Kovács Pál államtit-
kár szombat délutáni megnyi-
tó beszédében. Mint kifejtette, 
a lovassport nagy lehetősé-
gek előtt áll, hiszen a kormány 
2012-ben elfogadta a Kincsem 
Nemzeti Lovasprogramot, 
amelynek célja a lóhasználat 
és a lovas tevékenység felté-
teleinek javítása, fejlődési pá-
lyára állítása volt.

Az ünnepélyes megnyitót 
követően a Pusztai Róka No-
mád Hagyományőrző Egye-
sület bemutatója következett, 
majd folytatódtak a Platthy 
József Regionális Díjugrató 
Bajnokság döntőjének esemé-
nyei. 

Eredmények: B1. kezdő lo-
vasok: 1. Császár Richárd (lo-
va: Nidora, egyesülete: Shagya 
Patapajta LE), 2. Rell Adri-
án  (Jason – Pusztaszántói 
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Folytatás a 3. oldalon

Az ősz terményeit és gyümölcseit kínáló Mihály napi vásárok 
forgatagát elevenítették fel a Jókai utcai óvodában szeptember 
27-én délután. A vásári forgatag a portékákat bemutató da-
loktól, versektől, mondókáktól volt hangos és vidám. Legvé-
gül az októberi világnapra gondolva a kenyérről emlékeztek 
meg a gyerekek. - e -

A Kovács Szilvia alpolgár-
mester ötlete nyomán és szer-
vezésében lebonyolított vá-
rosi „konyhakert szépségver-

seny” még a tavalyi év végén 
országos eseménnyé lépett elő, 
de a testvérvárosok érdeklődé-
se nyomán hamarosan Kárpát-
medencei kiterjesztést kapott: 
a szlovákiai Szepsi, az erdé-
lyi Székelykeresztúr, a szerbiai 
Bácskossuthfalva kerttulajdo-
nosai is jelezték a részvételt, sőt, 
a szintén szerbiai Temerinben is 
kedvet éreztek a cím elnyerésé-
re. Egyébként pedig hatvan te-
lepülés jelentkezett a békés küz-

delembe. Kovács Szilvia alpol-
gármestert a vasárnapi ered-
ményhirdetés után kérdeztük 
az országos és a helyi tapaszta-
latokról, eredményekről.

- Összesen 99 egyéni neve-
zés érkezett be, s közülük 35 
település 68 kertet juttatott be 
a Magyarország legszebb kony-
hakertje díjra. Vagyis ennyi 
kertet tartottak méltónak az el-
ső helyre.

Az újabb forduló Karcagon 

is megkétszerezte a versenyzé-
si kedvet, ezúttal ötven neve-
zés történt. A kertkategóriákat 
is bővítették, mert a „balkon”, 

a „mini”, a „normál” kategóri-
ák mellett zártkerti zöldséges-
sel és zártkerti gyümölcsössel 
is lehetett indulni.

- Nagyon szép kerteket lát-
tunk az idén is, és a „hobbi 
kertészek” esetében is a pro-
fesszionális, abszolút szak-
szerű alapokra helyezett kert-
műveléssel találkoztunk. A 
Karcagon előforduló terület-
kategóriák egyébként az or-
szágos tapasztalatokat tükrö-

zik. A „balkon” egyelőre felfu-
tóban van: országosan 23 ilyen 
versenyzett, Karcagon öt. Ez 
mindkét esetben borzasztóan 
kevés. Ami itt nálunk jellem-
ző, az a „mini”, a „normál” és a 
„zárkert I. (zöldség)” többsége.

- Tehát a zöldségtermő kony-
hakertet részesítjük előnyben. 
Ezek növényállománya mutat-e 
fajtabővülést?

Magyarország legszebb 
konyhakertje

Mihály napi vásár a Jókai utcán

2013. szeptember 27-29.

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
„Színház

az egész…”
Nem akartam végig írni a shakes-

peare-i idézetet a címben, mert köz-
ismert, hogy a „világ” a folytatás. A 
téma viszont nem az egész világhoz, 
csak szűkebben vett „magyar vilá-
gunkhoz” kapcsolódik, amelyben ter-
mészetesen több színház is van, va-
lódi és átvitt értelemben is. Valami 
„abszurd színház” volt a közéletben a 
múlt heti ún. Magyar Szolidaritás bo-
hózatba illő felvonulása vagy hap-
peningje is, amelyen Bajnai Gordon 
is heves előadást (monológot) tar-
tott. Többek közt – nem csak azért 
volt abszurd, mert kirohant a veze-
tő kormánypárt ellen, hanem „kom-
munistázott”. Éppen ő, aki rokonsá-
gilag tucatnyi szállal kötődött az egy-
kori kommunista párthoz, jóllehet ő 
maga nem volt párttag. Máskor meg 
éppen ők beszélnek arról, hogy „jobb-
ról” kommunistáznak. (Már valójában 
tényleg teljesen mindegy, ill. nem le-
het eldönteni, hogy ki volt kommunis-
ta, ki nem, még ha párttag is volt az il-
lető: a lényeg, hogy követett-e el bár-
milyen közösség, vagy konkrét ember 
elleni bűnöket.)

De nem is erről a bajnais bohó-
zatról akarok szólni, hanem egy va-
lódi színházi nagy eseményről, a pes-
ti Nemzeti Színház évadnyitó előadá-
sáról. Ismert az is a színház iránt ér-
deklődök körében, hogy milyen nagy 
támadások érték a Nemzeti Színház 
igazgatói pályázatát. Alföldi Róbert-
nek ugyanis lejárt a mandátuma, pá-
lyázott ugyan ő is, de Vidnyánszky 
Attila, a volt debreceni színigazga-
tó nyert. Ami persze a szokásos fel-
zúdulásokat váltotta ki a színházi kö-
rökben, balliberális oldalról. (Mint pl. 
most is, Balázs Péter esetében). Ami-
kor pedig bejelentette, hogy az évad-
nyitó darab Tamási Áron Vitéz lélek c. 
színműve lesz, nagy volt a fanyalgás. 

Igen ám, de hogy aktuális, azt bi-
zony elhallgatták a nagy színházi kri-
tikusok, szakértők és persze, hogy fa-
nyalogtak a bemutató után is.

A karcagiak is emlékezhetnek rá, 
hogy a ’90-es évek közepén, itt a 
Dérynében is bemutatta az erdélyi, 
Dicsőszentártoni Munkás Színtársulat, 
a néhai kiváló színész-rendező, Vitá-
lis Ferenc rendezésében ezt a Tamási 
darabot. (Ugyan amatőr társulat volt, 
de Sütő András is elragadtatva nyilat-
kozott róluk, mikor látta tőlük az Ad-
vent a Hargitán c. drámáját, amit Kar-
cagon szintén eljátszottak.) A Vitéz lé-
lek c. színjátékban Péter, a főhős a da-
rab végén a szamár tenyésztést (vö.: 
kecsketartás) emeli – úgymond – pi-
edesztálra.

Véletlen egybeesés, hogy a mező-
gazdasági kormányzat most a kisállat-
tenyésztést, a juh- és kecsketartás tá-
mogatásának fontosságáról beszél? 
Lehet. Aki teheti, nézze meg majd a 
Nemzetiben a darabot, vagy olvassa 
el. Aztán rájön, miért fanyalognak a 
„balos” kritikusok.

- ács -

HÍREKHÍREK

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

Október 5-6. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465

Képviselői fogadóórák
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az egyéni önkormányzati választókörzetek 

képviselőinek októberi fogadóórái az alábbi időpontokban kerülnek megtartásra:

Molnár Pál  1. választókörzet  október 22-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovács Sándor  2. választókörzet  október 15-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Kovácsné 
Kerekes Katalin  3. választókörzet  október 30-a 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  október  7-e 16 óra,  Városháza 2. szoba

Csányi Sándor 7. választókörzet  október  9-e 16 óra,  Kiskulcsosi 
   tagiskola

Pánti Ildikó  8. választókörzet  október 10-e 16 óra,  Kádas György 
   Általános Iskola, 
   Kisújszállási út 45.

Horgászok 
figyelem!

Állami jegyet ill. terüle-
ti engedélyt október 10-én 
lehet még váltani 15 – 17 
óra között, utána az iroda 
zárva tart!

Vezetőség

Tájékoztató
A Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola a TÁMOP 2.1.2 
projekt keretén belül támogatott, 
akkreditált nyelvi (angol, német) 
és informatikai képzéseket indít 
a város felnőtt lakosai részére.
Tájékoztató megbeszélés idő-
pontja: október 8. (kedd) 1700  
óra.
Helyszín: Református általános 
iskola (Kálvin u. 2. sz.) I. emelet.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Földváriné Simon Ilona
projektvezető

Szülői tájékoztató
Előkészítő foglalkozások in-

dulnak református iskolánkban 
nagycsoportos óvodások részé-
re, a 2014/2015-ös tanévre.

A szülői megbeszélés idő-
pontja: 2013. október 7. (hétfő) 
1700 óra

Helye: Református Isko-
la I. emelet  (Karcag, Kálvin 
u. 2.). Tel.: 59/400-577. www.
nagykunreformatus.hu

Minden érdeklődő szülőt 
szeretettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

Országos Könyvtári 
Napok – Könyvtárak 
összefogása az emberi 

kapcsolatokért

Programok:
2013. október 08. (kedd) 16:00 

Könyvbemutató
 Dr. Ötvös László: Újlétai bib-

liás krónika című könyvének 
bemutatója

 Bemutatja: Rideg István nyu-
galmazott középiskolai tanár

2013. október 09. (szerda) 
10:00 Babák a könyvtárban - 
Ringató foglalkozás

 A foglalkozást vezeti: Tóth 
Istvánné Mártika

2013. október 09. (szerda) 
14:30 Szakmai nap

 A karcagi iskolakönyvtáros 
tanárok szakmai találkozója

 Vezeti: Dr Kasuba Jánosné
2013. október 10. 16:30 Alföldi 

históriák
 A 110 éve született Szűcs Sán-

dor műveiből felolvasó dél-
után

Megbocsátás hete
Az Országos Könyvtári Na-

pok ideje alatt a lejárt határ-
idejű dokumentumok késedel-
mi díj fizetése nélkül hozhatók 
vissza.

Rendezvények helye: Csoko-
nai Könyvtár

Rendezvényeinkre szeretettel 
várunk minden kedves érdek-
lődőt.

Karcag Város Önkormányzata, a karcagi 
Györffy István Nagykun Múzeum és a Szűcs 
Sándor Emlékbizottság tisztelettel meghívja 
Önt 2013. október 10-én (csütörtökön) ren-
dezendő 110 éve született Szűcs Sándor, a 
„Háromföld” kutatója című emlékkonferen-
ciára.

Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme (Karcag, Kos-
suth tér 1.)

Program:
10:00 Köszöntőt mond: Dobos László Karcag Város 

polgármestere
 Előadások
 Levezető elnök: V. Szathmári Ibolya (Debre-

cen): a Magyar Néprajzi Társaság Tájkutató 
Díj Alapítványának kuratóriumi elnöke

10:10 – 10:40
 Tóth Albert (Kisújszállás): A tájfogalom ér-

telmezésének időszerű kérdései
10:40 – 11:10
 Nagy Molnár Miklós (Karcag): Szűcs Sándor, 

a karcagi múzeum igazgatója
11:10 – 11:40
 Szemkeő Endre (Budapest): Szűcs Sándor 

kapcsolatai a Néprajzi Múzeummal

11:40 – 12:10
 Örsi Julianna (Túrkeve): Szűcs Sándor szak-

mai elismertsége és olvasótábora
12:30 – 13:00
 Vajda Mária (Debrecen): Népmesék, falucsú-

folók Szűcs Sándor munkásságában
13:00 – 13:30
 Örsi Zsolt (Karcag): Szűcs Sándor irodalom-

történeti érdeklődése
13:30 – 14:00
 Balogh Jánosné Horváth Terézia (Budapest): 

Szűcs Sándor a paraszti lét és az értelmiségi 
lét mezsgyéjén

14:00 – 14:30
 Nemes-Lajsz Julianna (Biharnagybajom): 

Szűcs Sándor emlékezete Biharnagybajomban
14:30 Szűcs Sándor Tájkutató Díj átadása
15:00 Tárlatvezetés
 a Földközelben 110 éve született Szűcs Sándor, 

a „Háromföld krónikása” című időszaki és A 
kunok öröksége – Népélet a Nagykunságban 
című állandó kiállításban

 Helye: Györffy István Nagykun Múzeum 
(Karcag, Kálvin u. 4.)

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűj-
temények Kollégiuma támogatásával valósul meg

Meghívó
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn délután adtam át a 
házelnöknek a 2014-es költ-
ségvetési javaslatot. Az elő-
készítő munka befejeződött, 
a minisztériumok közötti 
egyeztetés lezárult, a kormány 
döntött, jöhet a parlamenti vi-
ta! Szeptember 30. mindig is 
fontos dátum volt a jogalko-
tás számára, most is így volt, 
tartottuk a határidőt. Kövér 
László házelnök nemcsak pa-
píron, hanem a kor szellemé-
nek megfelelően elektronikus 
formában is megkapta a több 
száz oldalas anyagot. A 2014-
es költségvetési törvényjavas-
lat a szélesebb nyilvánosság 
számára is már hozzáférhető a 
parlament honlapján.

De mi is van benne? 2014 
államháztartási tervezésekor 
az volt a cél, hogy a minden-
napokban is érződjön a gaz-
dasági stabilizáció. A számok 
tartalmazzák a jövő évi rezsi-
csökkentés – ami várhatóan 
még 11,1% lesz – hatását. Sze-
repel benne a családi adóked-
vezmény kiterjesztése. Esze-
rint, aki korábban azért nem 
tudta igénybe venni a gyer-
mekek után járó adókedvez-
ményt, mert kevés volt hozzá 
a jövedelemadója, január 1-től 
levonhatja ezt az egészségbiz-
tosítási és nyugdíjjáruléká-
ból is. A diákhitel tartozások 

is csökkenthetők lesznek, ha a 
parlament rábólint. Annál az 
egyetemista-főiskolásnál, aki 
bizonyos időre két, vagy há-
rom gyermeket vállal, a par-
lamenti igen után a diákhitel-
tartozás összege igen jelentős 
mértékben csökkenthető lesz.

A nagy állami programok 
is támogatást kapnak. A köz-
foglalkoztatás növelése érde-
kében a téli időszakban, 2013. 
november 1. és 2014. április 

30. között nemcsak munkával, 
hanem képzésben való részvé-
tellel is el lehet majd helyez-
kedni. Erre 30 milliárd forint 
van előirányozva. Ha már az 
intézkedéseknél tartunk, hadd 
említsem meg a pedagógu-
sok illetmény emelését. Jövő 
év szeptember 1-vel tovább nő 

az illetmény, ennek, valamint 
az idei emelés folytatásának 
is megvan a fedezete 153 mil-
liárd forinttal a jövő évi terve-
zetben. Folytatjuk a Munka-
helyvédelmi Akciótervet is, az 
idei adókedvezmények jövő-
re is segítenek a munkahelyek 
megtartásában. Csak a nagy-
ságrend érzékeltetésére írom: 
idén júliusban 740 ezer mun-
kavállaló után vették igénybe 
a kedvezményeket.

Nem lesz könnyű év, de ta-
lán könnyebb lesz, mint az 
idei. Ha mégis előre nem lát-
ható események következné-
nek be, ezek finanszírozásá-
ra 220 milliárd forintos tarta-
lék áll készen. Adja a jó Isten, 
hogy ne kelljen igénybe venni!

Varga Mihály

A rezsicsökkentés költségvetése

- A hagyományos konyha-
kerti növények vannak több-
ségben, és bár a mi talajunk sok 
növénynek nem kedvező, de 
néhány más vetemény is előfor-
dul. Például sok karfiolt vagy 
szép padlizsánokat láthatunk 
és örömmel tapasztaltam, hogy 
nagyon lassan, de ismét meg-
jelennek a fűszernövények és a 
gyógynövények.

A hagyományos növények 
visszatérése mellett más bizta-
tó jeleket is látnak. A verseny-
ző konyhakertekben ugyan-
is 90 %-ban biomódszerekkel 
igyekeznek megoldani a nö-
vényápolási feladatokat. Ahogy 
Kovács Szilvia mondja, külön-
böző praktikák, fortélyok, le-
vek, oldatok és gondosan meg-
választott növénytársítások se-
gítenek a kártevők eltávolításá-
ban. 

- Több településről kaptunk 
jelzést, hogy megvan az érdek-
lődés a konyhakerti biogazdál-
kodásra, de az ismeretek hiá-

nya miatt ez még mindig csak 
igény. Úgy gondolom ez majd a 
szervezőknek jelent további fel-
adatokat.

- Még az első fordulóból tud-
juk, hogy a kertészkedők zöme 
nyugdíjon túli életkorú. Van-e 
utánpótlás?

- Úgy vélem, a kertészkedés 
minden korosztályt érdekel, hi-
szen a legifjabb versenyzőnk 4, 
a legidősebb 95 éves volt. A sta-
tisztikánk azt mutatja, hogy a 
30-40 év közöttiek közül is szép 
számmal vannak kertművelők, 
de tény, és való, a legtöbb ne-
vező 61-70 év közötti, és szép 
számmal vannak a 70 felettiek 
is. Nem elhanyagolható azon-
ban a fiatalok száma sem, vi-
szont komoly feladatunk mu-
tatkozik abban, hogy a gyere-
kekkel jobban megszerettessük 
ezt a tevékenységet.

- A verseny sok-sok ismeret-
anyagot is eredményezett. Ter-
vezi-e ezek közzétételét?

- Egy roadshowt tervezek. 
Ezzel szeretném bejárni az or-
szág tájait, mert a megismert 

módszerek megérdemlik a szé-
lesebb körű propagálást.

A Magyarország legszebb 
konyhakertjei verseny 2013. évi 
eredményei Karcagon: Balkon 
kategória: 1. Lévai Kálmán és fe-
lesége, 2. Fodor Erzsébet. Mi-
ni kategória: 1. Hamar Gyula és 
felesége (országos díjazásra je-
lölték), 1. ifj. Pető Zsolt, 2. Váczi 
Sándor és felesége, 3. Szendrey 
Kálmán, 3. Horváth Józsefné. 
Normál kategória: 1. Géczi Al-
bert és felesése (országos díjazás-
ra jelölték), 1. Csontos Lajos és fe-
lesége (országos díjazásra jelöl-
ték), 1. Fábián Mártonné (orszá-
gos díjazásra jelölték), 2. Pádár 
Csaba, 2. Varjú Mátyás, 3. Rideg 
István, 3. Ormos Anikó, 3. Fórizs 
Lászlóné, 3. Beregszászi Flóra. 
Zártkert I. (zöldség): 1. Gyenge 
János és felesége, 2. Bődi András, 
2. Erdei László, 3. Kovács István 
(Akácos u.), 3. Egedi Imre, 3. Fü-
löp Ferencné. Zártkert II. (gyü-
mölcs): 1. Fülöp Ferenc, 2. Konczi 
Fruzsina és Szendrei Kálmán, 3. 
Gál Erzsébet.

Elek György

Magyarország legszebb konyhakertje

LSE), 3. Koncz Csenge (Csini 
– Milléri Lovastanya). B2. if-
júsági: 1. Karl Eszter  Passzát 
– Ipoly-völgyi Lovas DSE), 
2. Pálinkás Ákos (Vegano – 
Shagya Patapajta LE), 3. Pe-
ti Fanni (Caruso - Tisza-men-
te Alapítvány). B2. amatőr: 

1. Máté Éva (Avanti - Szent 
György LSA), 2. Rácz Roland 
(Blesse Lessivage – Shagya 
Patapajta LE), 3. Vikartóczki 
Krisztina (Carry -  Heves Lo-
vas Baráti Kör). B3. felnőtt: 1. 
Körtvélyessy Péter (Szépség 
- Heves, Lovas Baráti Kör), 2. 
S. Papp Jenő (Georgina   Szol-
noki Lovas Klub), 3. Apró Jó-
zsef (Matahari - Full Metal 
Horse LKE). Kezdő ló kategó-
ria: 1. Majláth Csaba (Zsákai 
Pinocchió - Zsákai Kft., 
Gyöngyös), 2. Majláth Csa-
ba (Zsákai Rómeó - Zsákai 
Kft., Gyöngyös), 3. Bogdán 
Emese (Fuborn the Stallion -  

Milléri Lovastanya SE). Csa-
patverseny: 1. Jász-Nagykun-
Szolnok megye I. pontsz. 4.  
csapatvezető: Hargitai János, 
2. Jász-Nagykun- Szolnok me-
gye II. psz. 7. csv.: S. Papp Je-
nő, 3. Heves megye psz. 9. csv. 
Körtvélyessy Péter.

A második napon a pó-
ni- és a kettesfogatoké lett a 

Zuglóger, s „vendégesemény-
ként” - dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter jelen-
létében - sor került a Magyar-
ország legszebb konyhakertje 
verseny eredményhirdetésére. 
(Kovács Szilviával készült in-
terjúnkat l. a Hírmondóban.)

A kettes fogathajtó verseny 
bajnoka Matuz Sándor (Tó-
szeg Gútikert Lovas Hagyo-
mányőrző Egyesület) lett. Egy 
évig ő a tulajdonosa a Varga 
Mihály által 2000-ben alapított 
vándorserlegnek. A 2. helyen 
Kele Gábor (Tószeg), a 3. Sike 
Ferenc (Tiszaföldvár) végzett.

Elek György

XVIII. Karcagi Lovasnapok
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Október 7-én, hétfőn a kör 
előadói középiskolások lesz-
nek: Hidasi Dorottya és Soós 
Dávid, a Nagykun Reformá-
tus Gimnázium tanulói nyári 
külföldi úti élményeikről szá-
molnak be, amelyeket többek 
közt Montenegróban, Angli-
ában és Németországban sze-
reztek. A jutalomút és nyelv-
gyakorlás előzményeire és kö-
vetkezményeire is fény derül a 

képekkel illusztrált előadások 
során.

A színesnek és tanulságos-
nak ígérkező program a szo-
kott időben és helyen: délután 
fél hattól a Déryné Kulturá-
lis Központ első emeleti klub-
termében kerül sorra, amely-
re mind a fiatalokat, mind az 
idősebbeket szeretettel hívja a 
Kunhalom Polgári Kör!

V. Gy.

Tanulmányutak

A 15 éves Gyermeképség Alapítvány ismételten megrendezi kredit 
pontszerző konferenciáját „V. Kórházi Gyermek-egészségügyi Napok” 
címmel 2013. november 8-9-én (Kátai Gábor Kórház – előadói terem).

A korábbi hagyományokat folytatva rendezvényünk fő témája az 
újraélesztés elméletben és gyakorlatban, ill. gyermekeink egészséges 
fejlődése testi-lelki-mentális téren.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, pedagó-
gusokat, egészségügyi szakdolgozókat, orvos kollégákat, egyszóval 
mindenkit, aki gyermekekkel találkozhat. Reméljük, hogy ismét si-
keres, interaktív, vidám, ám de annál tanulságosabb órákat fogunk 
együtt tölteni.
Előzetes a programból:
2013. november 9. 10:00
1. Melyiket válasszam? Nyugati orvoslás vagy alternatív gyógyítás?
 Dr. Aradi Erzsébet gyermekgyógyász – Kátai Gábor Kórház Karcag
 Napjainkban a két egymás mellett élő, sokszor szembenálló gyógyí-

tók és elméleteik között a beteg ember tanácstalan, akár saját magá-
ról, de különösen, ha gyermekéről van szó. A nyugati orvoslás alapel-
veiről és a hagyományos gyógyítás-megelőzés elméletéről és típusai-
ról hallhatunk áttekintő ismertetést.

2. Újabb elvek a koraszülöttek ellátásában és gyógyításában
 Prof. Dr. Balla György gyermekgyógyász, neonatológus – DE OEC 

Gyermekklinika
 A fejlett technikai eszközös-műszeres-adekvát gyógyszeres kezelés 

mellett mára bizonyított ténnyé vált, hogy akár a 800 gr-os, igen kis 
súlyú koraszülöttek is holisztikus gyógyításra-ápolásra jobban, gyor-
sabban gyógyulnak, növekednek.

3. A legfontosabb szakmai feladatok a gyermekellátásban 60 éve és 
most

 Prof. emeritus Dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász, neonatológus – 
SZOTE Szeged

 Melyek voltak a legfontosabb tennivalók a gyermekek egészsége ér-
dekében 60 évvel ezelőtt, és milyen feladatok kerültek előtérbe napja-
inkra.

4. Hinni vagy tudni
 Felföldi László római katolikus plébános, püspöki helynök - Debrecen
 Mi a szerepe a HIT-nek az egészség megőrzésében, a betegségből való 

gyógyulásban, a megváltoztathatatlanba való belenyugvásban. A lel-
ki béke és a szeretet jelentősége életünkben.

GYENKA – 2013.

Szeptember 27-én kora este a 
Déryné Művelődési Központ-
ban tartott lakossági fórum 
vendége volt Németh Szilárd, 
Csepel polgármestere, a Fi-
desz rezsicsökkentésért fe-
lelős képviselője. A fórumra 
nem csak Karcagról, hanem 
a környező településekről is 
szép számmal érkeztek érdek-
lődők. A politikus az előadást 
megelőzően adott interjút la-
punknak.

– Képviselő úr, meddig és mi-
lyen okokra vezethető vissza a 
közüzemi szolgáltatások árá-
nak elszabadulása? Azt hiszem 
mondhatjuk, hogy a témát ille-
tően lassan már történelmi táv-
latokban gondolkodhatunk. 
Gondolok itt a ’90-es években 
elindult privatizációkra.

– Egyértelműen az 1995-ben 
indult privatizációtól eredez-
tethető. 2006-ra fejeződött be 
a teljes privatizáció, addigra a 
fővárosi önkormányzat is el-
adta minden egyes szolgálta-
tóját, de az energiacégek ma-
gánosítása 1995-1996-ban tör-
tént meg. A legnagyobbaké 
hat nap alatt, a Horn-kormány 
idején. A Horn-kormánynak 
annak idején ugyanúgy meg-
volt a kétharmados támoga-
tottsága a Parlamentben, mint 
most a Fidesznek. Tehát ez-
zel ellenkező döntést is lehe-
tett volna hozni. Akár el lehe-
tett volna már akkor kezde-
ni a rezsicsökkentést. Viszont 
azt tapasztaljuk, amikor meg-
vizsgáljuk, hogy a magyar fo-
gyasztók, a magyar családok 
mennyit fizettek a háztartá-
si energiáért, a gázért, a villa-
nyért és a távfűtésért – amint 
befejeződött a privatizáció 
meredeken emelkedni kezd-
tek az árak. Hogy egy pél-
dát mondjak, 2002 és 2010 kö-
zött – a Gyurcsány-, és Bajnai-
kormány idején, amikor Mes-
terházi Attila is kormánytag 
volt – a gáz és a villamos ener-
gia árát összesen tizenötször 
emelték. Talán a karcagiak is 
emlékeznek arra, hogy 2002 
áprilisában Lendvai Ildikó ezt 
hazudta mindannyiónknak: 
„Lassan mondom, nem lesz 
gázáremelés”. Majd tizenötször 
emelték. A gáz ára 206%-kal, 
több mint háromszorosára, a 
villany ára 97%-kal, majdnem 
kétszeresére emelkedett.

Azt is hozzá kell tenni, hogy 
közben az összesítet inflá-
ció ennek csak a fele, negye-
de, 58,8% volt. Tehát, a bukott 
baloldal nyolc éve alatt, bőven 
az átlag infláció fölött emel-
kedtek a rezsiárak. Az akko-
ri szocialista-szabad demokra-
ta kormányok döntései kizáró-
lag a privatizált cégek külföldi 
tulajdonosait szolgálták, nekik 
biztosították az extraprofitot, 

amit velünk, magyar fogyasz-
tókkal fizettettek meg.

A 2010-es kormányváltáskor 
azonnal cselekedtünk. Orbán 
Viktor kormánya már nem en-
gedte, hogy a háztartási energia 
ára az inflációnál magasabban 
emelkedjen. Aztán 2012. végén, 
amikor már látszottak azok a 
pozitív jelek, hogy erősödik a 
gazdaság, nő a foglalkoztatott-
ság, kimászhatunk az adósság-
csapdából, egyszóval: az ország 
jobban teljesít. Nos, akkor azt 
lehetett mondani, itt az ideje, 
hogy azok is visszaadjanak va-
lamit a magyar családoknak, 
akik eddig belőlük éltek. A kül-
földi szolgáltatók 1040 milliárd 
forintot vittek ki az országból. 
Ezt a hatalmas pénzt a magyar 
családoktól vették el. Ekkor in-
dult a rezsicsökkentés, aminek 

a fő célja, hogy több pénz ma-
radjon az embereknél.

– Érezhető-e még nemzetközi 
nyomás?

– Az embereknek van egy jó 
hírem, ami persze a bukott bal-
oldalnak, a külföldi szolgálta-
tóknak, a brüsszeli bürokraták-
nak rossz hír. A rezsicsökken-
tés még csak most kezdődik. 
„Háromszor veri ezt Kenden 
Ludas Matyi vissza.” Ez a hely-
zet. Nem hogy véget ért a rezsi-
csökkentés, hanem csak most 
kezdődik.

Már kezdetben meg kel-
lett védenünk a rezsicsökken-
tést. Köszönet a 22 ezer karcagi 
és Karcag környéki lakosnak, 
akik aláírásukkal támogatták 
ezt a kezdeményezést! De nem 
állhatunk meg! Továbbra is 
össze kell kapaszkodnunk, egy-
séget kell mutatnunk! Most je-
lentette be Bajnai, hogy ameny-
nyiben ő kerül hatalomra, visz-
szacsinálja a rezsicsökkentést. 
Ne legyen illúziója senkinek, 
a vele szövetséges MSZP is 
ugyanazt képviseli. Gyurcsány- 
Bajnai-Mesterházy egyszer már 
együtt tették tönkre az orszá-
got, együtt hagyták elszegé-
nyedni a magyar családokat. 
Most is ezt tennék, újra együtt.

Velük ellentétben a Fidesz a 
családok, a magyar fogyasztók 
oldalán áll. Politikánk sarok-
köve a rezsicsökkentés. Ezért 
nyújtottunk be most is egy 

újabb rezsicsökkentő tételt. A 
gáz, a távhő és a villany ára is-
mét, immár 11,1%-al csökken 
november 1-jétől. Ezzel az ár-
ral egyébként Európában a kö-
zépmezőnybe fogunk kerülni, s 
ez komoly sikere a magyar em-
bereknek.

De továbbra is meg kell véde-
nünk és fenntarthatóvá is kell 
tenni a rezsicsökkentést. Ahogy 
miniszterelnök úr mondta, va-
lóságos rezsiharc kezdődik el. 
Ennek egyébként egy nagyon 
fontos lépése, hogy közössé-
gi tulajdonba kerüljenek ezek 
a közműszolgáltatók, és olyan 
jogszabályt kell megalkotnunk, 
amely garantálja a teljes lakos-
sági szektort nonprofittá válá-
sát. Így megfizethető és arányos 
árak lesznek, és folytatódhat a 
rezsicsökkentés. Ehhez kérjük 

a karcagiak és a környéken élők 
támogatását is.

– Hova fordulhatnak panasz-
szal azok, akiknek a számlái 
nem tükrözik a kitűzött csök-
kentéseket?

- Miniszterelnök úr azzal 
a feladattal bízott meg, vizs-
gáljam, hogy minden ma-
gyar családnál érvényesítik-e 
a rezsicsökkentést. Hozzám 
egyébként a polgarmester@
csepel.hu-ra lehet írni, de a 
legfontosabb az, hogy a szol-
gáltató felé azonnal jelez-
zék az emberek, ha számlával 
problémájuk van. Amennyi-
ben a szolgáltató ezt nem javít-
ja ki, akkor a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormány-
hivatal fogyasztóvédelmi 
igazgatósága áll az Önök ren-
delkezésére (a rezsicsökkentési 
zöld szám 06/80205386). Nem 
babra megy a játék, hiszen, ha 
bebizonyosodik, hogy a szol-
gáltató nem megfelelő szám-
lát állított ki, vagy nem érvé-
nyesítette a rezsicsökkentést, 
és ezt nem is hajlandó kijavíta-
ni, akkor minden hibás szám-
la után a fogyasztónak tízezer 
forint kötbér jár. Legutóbb tíz 
távhőszolgáltató akadt fönt a 
fogyasztóvédelmi hálón, és ők 
kő kemény kötbért kell, hogy 
fizessenek, 56 ezer fogyasztó-
nak, összesen 560 millió forin-
tot. Ez is a rezsicsökkentés po-
litikájának köszönhető.

„A rezsicsökkentés még csak most kezdődik”
Interjú Németh Szilárdal, a kormány rezsicsökkentésért felelős képviselőjével
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Ahogy tapasztaltuk, a 
Hungaricum cím (státusz) el-
nyerése igen komoly felada-
tokat rakott a Karcagi Birka-
főzők Egyesülete tagsága vál-
lára. Az idei nyarat általában 
véve főzéssel, a karcagi bir-
ka országos népszerűsítésé-
vel töltötték. És hát a bemuta-
tók nem álltak meg az ország-
határoknál. A Csontos család 
a tengerentúlon mutatta be a 
birkafőzés (és a pásztorok) tu-
dományát, a Kunok, azaz Kun 
László tanár úr és nagyobbik 
fia Lackó Belgium és az EU 
fővárosában Brüsszelben je-
leskedett. Szeptember 13-15. 
között ugyanis itt rendezték 
meg az Eat! Brussels fesztivált, 
ahol a budapesti Araz étte-
rem mesterszakácsai – Barka 
Áron és Bakonyi Balázs – ál-
tal összeállított magyaros étel-
sort egy hagyományos magyar 
étellel egészítették ki.

A magyar pavilon mottó-
ja az idén „Modernitás és Tra-
díció kéz a kézben” volt. Az 
ínyencek számára összeál-
lított ételek (libamájpásté-
tom konfitált kajszibarackkal 
és vajas kaláccsal, majorán-
nás kacsa- és libamáj csicsó-
kahabbal, kökényes-vörösbo-
ros marhapörkölt dödöllével) 
mellett Kun László a Bois de 
la Cambre park fái alatt sza-
bad tűzön készítette a karcagi 
birkapörköltet.

- Hogy érezte magát ott a 
nemzetközi gasztronómiai tár-
saságban, hiszen a brüsszeli 

éttermek mellett ázsiai, afrikai 
országok és kanadai, ukrán, 
bolgár és más főzők, szakácsok 
és ételeik is bemutatkoztak?

- Kicsit szokatlan volt, mert 
az itthoni verőfényes nyár-
utóból komor esős őszbe ér-
keztünk meg. Szombaton főz-
tünk először szabad tűzön, és 
izgultam egy kicsit, hogy át-
ázunk, elmaradnak a látoga-
tók, de nem így lett. Az ot-
tani magyarok és a fesztivál 
„nemzetközi” közönsége ki-
fejezett érdeklődéssel fogadta 
a birkapörköltet. Ahogy az il-
lata szállni kezdett, egyre töb-
ben jöttek oda, hogy: mi ké-
szül itt? Másrészt meg a fiam, 
Lackó, aki szintén népviselet-
ben ott volt velem a parkban, 
egyszer csak fogta a karikást 
és csattogtatni kezdett. A csa-
pó az esőtől vizes volt és egy-
egy cserdítéskor olyan volt, 
mintha füstölne. Ezt is sokan 
látni akarták, aztán érezve a 
pörkölt illatát, ott is ragadtak.

- Kérdezgették mi ez?
- Hogyne. Még séfek is jöt-

tek megkérdezni, hogyan ké-
szül, én meg elmondtam, hogy 
kell bele hús, hagyma, papri-
ka, egy maréknyi só – ahogy 
tanultam. Egyébként ponto-
san úgy főztem, ahogy itthon 
szoktuk, ahogy keresztanyám-
tól, Béres Mihályné Márki Pi-
roskától tanultam.

- Karcagi birka főtt?
- Igen, itthonról vittünk 

mindent. Húst, vaslábast, fű-
szereket. Még abból a hagy-
mából is csomagoltam, amit a 
fiam termelt itthon a kertben.

A magyar ételek, közte a 
karcagi birkapörkölt sikere – 
ahogy a fesztiválról készült 
beszámolókból látjuk – nem 
is maradt el: a magyar pavilon 
előtt kígyóztak a leghosszabb 
sorok a két napon, s a pörkölt-
nek is nagy sikere volt, igazol-
va a kunsági hungarikum hír-
nevét.

Elek György

Brüsszel legszebb parkjában főtt a birka
avagy a Kunok Belgiumban

In memoriam
Varsóczi Zsuzsanna

(1967 – 2013)
A Madarász Imre Egyesí-

tett Óvoda valamennyi dol-
gozóját és a szülőket, min-
den ismerősét mélyen meg-
rendítette Varsóczi Zsuzsan-
na óvó néni, rövid lefolyású 
súlyos betegsége és a hír, 
hogy eltávozott közülünk.

1967. október 29-én szü-
letett Dévaványán. Gyer-
mekkorát Ecsegfalván töltöt-
te, Szeghalmon érettségizett. 
Óvodapedagógus pályája 
1986-ban a Zöldfa utcai (ak-
kor Lenin úti) óvodában kez-
dődött. 1989 nyarán örökbe fogadta bátyja 5 hónapos leányát. 
A gyes ideje alatt szerzett óvónői diplomát, s 1990. augusztus 
1-től kapott kinevezést a Kinizsi úti óvodába. 1994-ben elvé-
gezte a Gyermektorna vezetés szakosító képzést, 1997-ben az 
EKTF által szervezett gyógytestnevelési tanfolyamot végez-
te el. 2002-ben középfokú nyelvvizsgát tett cigány (lovári) 
nyelvből. A Kinizsi úti óvodában több mint 15 évig eredmé-
nyesen végezte a gyermekek egyéni differenciált fejlesztését. 
2003 nyarán megszületett gyermeke Réka. 

2008 őszétől ismét a Zöldfa utcai tagóvodában dolgozott, 
s ez év decemberében a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagó-
giai Főiskolai Karán óvodapedagógusi gyógytestnevelés 
pedagógus szakvizsgát tett. 2007-től lett a „Környezetün-
kért” Óvodai Egyesület tagja, és a környezeti nevelés terüle-
tén is kimagasló eredményeket ért el. Óvodája kétszer nyer-
te el „Zöld” óvoda kitüntető címet, amihez az ő munkája is 
nagymértékben hozzájárult.

A tehetséggondozásba való bekapcsolódás nagy kihívást 
jelentett számára. Pedagógiai munkássága során a mozgás-
fejlesztés területén szerzett tapasztalatait felhasználva szer-
vezte meg a jó mozgású gyermekek számára a „Mozdulj rá” 
tehetséggondozó műhelyt. A gyakorlati bemutató foglalko-
zásokon megtapasztalhattuk rátermettségét, lelkesedését. 
Példaértékű szakmai munkája hozzájárult, hogy intézmé-
nyünk elnyerje az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 
2013.szeptember 15-én bekövetkezett halálával egy aktív, 
tartalmas pedagógus pálya szakadt meg. 

Köszönjük az éveket, amelyeket velünk töltöttél!
Szarka Lászlóné

a Madarász Imre Egyesített Óvoda
intézményvezetője

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, Ránky 
Edit, a Belga Királyi Nagykö-
vetség gazdasági kereskedel-
mi attaséja, Kovács Szilvia al-
polgármester, valamint kar-
cagi gazdálkodók és a meg-
hívott vendégek jelenlétében 
szeptember 27-én délelőtt fel-
avatták a Szilágyi gazdaság 
ecsezugi állattartó telepét.

A húsmarhák nevelésé-
re szakosodott Szilágyi csa-
lád 2007-ben vásárolta meg az 
egykori állami gazdaság tele-
pét a következő tulajdonostól, 
az olasz UNIAL Kft.-től. A te-
lep épületeinek korszerűsíté-

sét – 33 millió forint saját tő-
kével – 2010-ben kezdték meg.

- Az egész telepen végrehaj-
tottuk a vízveze-
ték felújítását, ami 
azt jelenti, hogy 
lecseréltük a cső-
hálózatot, ezen 
felül 12 darab 6 
köbméteres le-
mezvályút készít-
tettünk. A hodá-
lyok régi nádtete-
jét teljes egészé-

ben újrarakattuk, amivel egy 
1600 és egy 1200 négyzetmé-
teres tető újult meg – részle-
tezte a felújítási munkákat ifj. 
Szilágyi János.

A telepen, amelyen három 
családi gazdaság működik, je-
lenleg 450 szarvasmarhát tar-
tanak, de az elkövetkező évek-
ben fejleszteni kívánják az ál-
lományt és a marhatartás mel-
lett a gyöngytyúk tenyésztését 
is megkezdik majd.

Elek György

Állattartó telepet avattak EcsezugbanIdősek Világnapja
A Zenei Világ-
nap és az Idősek 
Világnapja alkal-
mából a Zeneis-
kola nagytermé-
ben adtak műsort 
az Erkel Ferenc 
Művészeti Isko-
la növendékei és 
az idősek október 
1-jén. Délután a 
Déryné Kulturális 

Kö z p o n t b a n 
Dobos Lász-
ló polgármes-
ter, valamint 
az Erkel Fe-
renc Művészeti 
Iskola növen-
dékei és a Kun 
Kuckó színját-
szói köszön-
tötték a szép-
korúakat.
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Megyei I. osztályú bajnokság
Biztos győzelem az évadnyitón

Kisújszállás Házszépítő SE – Kováts DSE Karcag 5:13
Karcagi győzelmek: párosban Nagy Norbert – Kovács Mik-

lós 1 győzelem, egyéniben: Kovács Sándor, Nagy Norbert, Ko-
vács Miklós négy-négy győzelem.

Csornai Csaba: Pontos, precíz játékkal sima győzelmet arat-
tunk az egységes és erős Kisújszállás ellen. 

Mezőtúr AFC – Kováts DSE Karcag 3:15
Karcagi győzelmek: párosban Skumáth István – dr. Hubert 

Attila és Szepesi Bence – Imrei Ferenc egy-egy győzelem, egyé-
niben: Skumáth István 4, dr. Hubert Attila 3, Szepesi Bence 3, 
Imrei Ferenc 3 győzelem.

Csornai Csaba: Magabiztos játékkal biztos győzelmet arat-
tunk a tavaly még NB I-es csapat ellen.

* * *

Kováts DSE II. Karcag – Tiszafüred ASE II. 12:6
Karcagi győzelmek: párosban Csornai Csaba – Kovács Mik-

lós egy győzelem, egyéniben: Kovács Sándor 4, Kovács Miklós 
3, dr. Farkas Béla 2, Szlovik Ferenc 2 győzelem.

Csornai Csaba: Jó játékkal nem a legerősebb összeállításban 
is biztos győzelmet arattunk a jó képességű játékosokból álló 
Tiszafüred ellen.

Észak-Alföldi Régiós Ranglista verseny
J-N-Sz. megyei győzelmek: férfi egyesben: I. Lukács Richárd 

(Szolnoki Volán), II. Skumáth István (Kováts DSE Karcag), 
III. Imrei Ferenc (Kováts DSE Karcag). Férfi párosban: I. Luk-
ács Richárd – ifj. Szőllősi Péter (Szolnoki Volán), III. Imrei Fe-
renc – Katona Csaba (Kováts DSE Karcag), III. Skumáth István 
(Kováts DSE Karcag) – Szepesi Bence (Szolnoki Volán). Ifjúsá-
gi fiú egyesben: I. Szepesi Bence (Szolnoki Volán), III. Csanálosi 
Miklós (Mezőtúri AFC). Serdülő fiú egyesben: III. Tóth Attila 
(Szolnoki Volán), III. Csanálosi Miklós (Mezőtúri AFC). Újonc 
leány egyéniben: II. Patkós Klaudia (Mezőtúri AFC), III. Varró 
Barbara (H-generál SE Jászberény), III. Fórizs Nikoletta (Me-
zőtúri AFC). Ifjúsági leány egyéniben: II. Varró Barbara (H-ge-
nerál SE Jászberény).

Csornai Csaba: Különböző korcsoportokban 106 nevezés 
alapján születtek az eredmények. A színvonalas mérkőzéseken 
nagy küzdelmeket láthattunk.

Október 6-án Jánoshida SE – Kováts DSE Karcag mérkőzés, 
október 13-án Jászapáti - Kováts DSE II. Karcag mérkőzés. Ok-
tóber 6-án 9 órakor a Sportcsarnokban Kelet-magyarországi 
ranglistaverseny utánpótlás és felnőtt korú játékosok részére. 
Várhatóan mindkét korosztályban szerepel a magyar élmezőny 
egy része, ami azt jelenti, hogy a magyar extraliga bajnokság-
ban és válogatott szintű játékosok is játszanak. A nevezési ha-
táridő előtt 3 nappal 100 nevezés is beérkezett. B. I.

Asztalitenisz

2013 augusztusában ez-
zel a jelmondattal rendeztek 
Schwarzheide és testvérvárosai-
nak (Karcag, Székelykeresztúr, 
Krosno Odrzaňskie) diákjai szá-
mára egy kéthetes tábort a né-
metországi Hörlitzben. A tábor 
célja többek között az európai 
választási rendszer, az Európai 
Unió és a résztvevő nemzetek 
kultúrájának megismerése volt. 

A táborban négy vegyes nem-
zetiségű csapatot alakítottunk 
ki, és német csapatvezetőink se-
gítségével pártokká szerveződ-
tünk, majd ennek megfelelő-
en megfogalmaztuk „politikai” 
programjainkat. Kreativitá-
sunkra többször is szükségünk 
volt. Logót terveztünk, kitalál-
tunk jelmondatot, reklámvideót 
forgattunk a pártoknak, amit 
közvetlenül a választás előtt ve-
títettek le, ezzel segítve azt, hogy 
mindenki könnyedén el tudja 
dönteni, melyik pártot szeretné 
támogatni szavazatával. A nyel-
vi nehézségeket mindenki gond 
nélkül áthidalta, ki németül, ki 
angolul szólalt meg egy-egy be-
szélgetés során. Reggelente kö-
zös játékkal alapoztuk meg a 
nap hangulatát, délelőttönként 
pedig a négy párt különvonult 
saját céljaik megvalósításán dol-
gozni. 

A második napon az új 
senftenbergi kikötőbe kirándul-
tunk el, ahol Schwarzheide pol-
gármestere, Christoph Schmidt 
köszöntött minket. A kikötő 
azon tavak egyikénél épült, me-
lyek a 30 éve tartó domborza-
ti átalakítás eredményei. Ennek 
a tónak a helyén korábban nyílt 
színi szénbányászat folyt. 

Az első hét elején Schwarz-

heidébe látogattunk egy elő-
adásra az EU-ról és az uniós pol-
gárságról. Megtudtuk, milyen 
lehetőségeink vannak uniós ál-
lampolgárként, ha külföldön 
szeretnénk tanulni vagy dolgoz-
ni; megismertük az unió parla-
 mentjének összetételét és felada-
tait. A következő napon a négy 
város diákjai is előadást tartot-

tak EU-s kötelességeinkről és jo-
gainkról. 

Hogy egymás kultúráját job-
ban megismerjük, mindenki egy 
nemzeti esten mutathatta be ha-
záját. A bemutatók sorát a kar-
cagi csapat kezdte. Az estek főbb 
témái az országok híres embere-
inek, a külföldiek humoros szte-
reotípiáinak és saját városunk 
bemutatása köré szerveződtek. 

A második héten az egészsé-
ges életmód és a sport témája ke-
rült előtérbe, hivatásos edző se-
gítségével sportoltunk, majd egy 
dietetikus előadását hallgattuk 
meg.

A két hét alatt volt alkal-
munk bejárni a környéket is, egy 
egész délutánt töltöttünk példá-
ul Spreewald strandján, majd a 
szervezők megleptek minket egy 

kajaktúrával. A kirándulások 
fénypontja az első senftenbergi 
kikötőfesztivál volt. 

A négy párt közötti szavazás a 
schwarzheidei moziban történt, 
ekkor mutathattuk be reklám-
filmjeinket, és foglaltuk össze 
célkitűzéseinket. A szavazáson 
mind a diákok, mind a tanárok, 
mind pedig a szervezők részt ve-

hettek. Végül a választáson két 
csapat egyenlő szavazatot ka-
pott, így „koalícióra léptek”.

A tábor végén elutaztunk Ber-
linbe, bejártuk a kormányza-
ti negyedet is, a Brandenburgi 
Kapu környékét. Ellátogattunk 
a Reichstagba, és a kupolából 
megcsodáltuk a város panorá-
máját. Végül az Alexanderplatz 
megtekintése után körbejártuk 
a híres, vörös téglából épült vá-
rosházát. 

Köszönjük a szervezőknek és 
a tanárainknak, hogy lehetővé 
tették számunkra ezt a felejthe-
tetlen tábort!

Juhász Noémi 12.D
Szentannai Sámuel 

Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium

„Hidakon át Brüsszelbe, gondolkozz 
Európában, a döntés a te kezedben van”

Sokan meghallották a Kato-
likus Egyházközség hívószavát 
a szeptember 22-i jótékonysá-
gi kórushangversenyre. Öröm 
volt látni, hogy nem csupán a 
templomba járó hívek töltöt-
ték meg a katolikus templomot. 
Sokan jöttek a jó célt – a Ka-
tolikus Ótemető körbekeríté-
sét – támogatni, s a kórushang-
verseny zenei élményében gyö-
nyörködni.

A mezőkövesdiek nem csu-
pán a birkafőző fesztivál ven-
dégszereplőiként, hanem egy 
jótékonysági hangverseny sze-
replőiként is gazdagítottak 
bennünket. Rendkívüli zenei 
élményben volt részünk. A ze-
neművek hallgatása közben 
éreztem meg, hogy nem pusz-
tán jól megtanult művek elő-
adásának voltunk tanúi, ha-
nem lélektől-lélekig ható, tisz-
ta szívből sugárzó szeretetnek 
is. Ez a szeretet egyrészt az el-

hangzott – többnyire vallásos 
témájú – műveknek, de minden 
bizonnyal a hangverseny hall-
gatóinak is szólt. Ez a kisugárzó 
szeretet az alapja annak, hogy 
18 éve énekelnek együtt.

Hazai számos szereplésük 
mellett – az ismertetőjükben 
felsorolt – sok-sok jelentős kül-
földi szereplés is gazdagítja tör-
ténetüket. Sikereik titka a fen-
tieken túl a jól érzékelhető, ki-
művelt énekhang, az egységes 
(homogén) hangzás, s a nem el-
hanyagolható tiszta intonáció.

Nehéz kiemelni az egyórás, 
magas színvonalú műsorból 
bármelyik produkciót. Szá-
momra mégis említésre mél-
tó Nagy Olivér: Szent László él 
című kórusműve. Talán ez sem 
véletlen, hisz a Szent László Ka-
marakórus névadójának törté-
nelmi, emberi nagyságát a ze-
ne nyelvén is megérezte és meg-
éreztette a hallgatókkal.

A zeneművek megszólaltatá-
sában közreműködő szólisták 
kedvesen, és magabiztos ének-
tudással színesítették a mű-
sort, épp úgy, mint Mozer At-
tila kiváló harsonajátékával.

Az elismerés, a gratuláció 
mellett hálás köszönetet mon-
dunk Mozerné Horga Stefánia 
kórusvezetőnek a lelket gyö-
nyörködtető hangverseny mű-
sorért. Köszönet a kórus vala-
mennyi tagjának, hogy csat-
lakoztak tervünk megvalósí-
tásához. Díjazás nélkül, saját 
költségükön jöttek Karcagra 
és saját CD lemezük bevételét 
is felajánlották támogatásunk-
ra. Köszönet minden résztve-
vőnek, aki jelenlétével, adomá-
nyával bátorított és támogatott 
bennünket tervünk megvaló-
sításában.

Sipos Antal
világi elnök

Jótékonysági hangverseny

Alarm-Matic műfüves bajnokság
12. forduló eredményei: MultiTec – Profix-Bituman 14:7, 

VGT-Brigád – Arizóna Sport 5:2, AgroSprint – Famili 4:2, 
Devils – Kelemen 4:5, RoliSped – Együtt Fa-Va-Vári 7:2, 
Ökodízel – Blades-Zsoan 4:4.

Az elmúlt hétvégén meg-
kezdődött a kisújszállási mű-
füves bajnokság. Az átalakult 
női karcagi csapatból öten tá-
voztak, ezért meglehetősen 
tartalékosan álltak ki az első 
két mérkőzésre. Hárman meg-
sérültek, köztük a kapus Nagy 
Brigitta. A másik két játékos 
munkahelyi elfoglaltság miatt 
hiányzott.

Az első mérkőzést – a kar-
cagi Donkó Szilvia vezényleté-

vel – 3:2-re a kisújszállási csa-
pat nyerte. Ezután következett 
a Vörös Sárkányok csapata, 
amelyet harcos-lelkes játékkal 
2:1-re sikerült megnyerni.

A karcagi csapat tagjai: Se-
bők Dóra, Nagyné Erika, 
Pegéné Zsuzsa, Mészáros An-
na, Pintér Petra, Egedi Lilla, 
Mága Alexandra.

Góllövők: Egedi L. (2), 
Mága A., Pintér P.

Női labdarúgás
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
8,5 M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 
06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel.  Tel. : 
06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
A Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 3 szobás lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szo-
bás, kertes családi ház külső és 
tetőszigeteléssel, gazdasági épü-
letekkel, 2 garázzsal eladó. I.ár: 
8,4 M Ft. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon összkomfortos családi 
ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehető-
séggel. Földszinti lakás csere ér-
dekel. Tel.: 06/30-483-6705.
Karcag, Gépgyár u. 28. sz. alatt 
egyszobás, konyhás, spájzos ház 
eladó. Tel.: 06/70-613-6785.
Karcagon a Postánál magasföld-
szinti, 3 szobás lakás eladó. Tel.: 
59/300-064 vagy 06/70-773-
4582.
Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon téglából épült, teljes 
közműves kisebb kertes ház be-
tegség miatt sürgősen eladó. 
Érd.: Kg., Apavár u. 21. Tel.: 06/70-
550-2902.

Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Karcagon 01930/12 hrsz. alatt 
4,655 ha, 97,99 AK értékű szántó-
föld eladó. Tel.: 06/20-491-1456.
Karcagon bútorozott kertes ház 
áron alul eladó vagy idős néni-
nek, bácsinak kiadó. Tel.: 06/70-
426-4852.
Eladó 2 szobás családi ház 
Karcag központjában.  Tel . : 
06/70-528-3619.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszo-
bás lakás eladó vagy hosszútávra 
kiadó. Tel.: 06/30-439-8880.
Karcagi keretes ház eladó több 
generáció részére. Karcagi kertes 
ház csere is érdekel. I.ár: 13 M Ft. 
Tel.: 06/30-422-8334.
Karcag, Ifjúsági lakótelepen 3 
szoba + nappalis, garázzsal ház 
eladó vagy budapesti csere is ér-
dekel.  Tel.: 06/20-505-3467
Karcagon és környékén keresek 
eladó szántóföldet. Tel.: 06/30-
450-5723.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás tégla 
családi ház sürgősen eladó. U.itt 
nagyobb mennyiségű cefre van 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 18 óra után).

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Kopasz tot t kövér kacsa el -
adó! Vágás minden pénte -
ken. Megrendelést csütörtök 
délig szíveskedjenek leadni! 
Októberben még tavalyi áron! 
Karcag, Soós i. u. 12. Tel.: 59/311-
969 vagy 06/30-244-5160.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, fé-
regtelenítve, törzskönyv nélkül. 
Tel.: 06/30-458-6556.
Magyar kacsák, barna néma ka-
csák és fehér vadkacsák eladók. 
Tel.: 59/311-237 vagy 06/30-287-
3662.

9 hetes boxer kölykök eladók. 
Tel.: 06/30-320-9470.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. 
SZÉP kár t ya 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).
Diófából készült 50 l-es hordók 
eladók. Tel.: 06/30-475-9754.
Karcagi-Ízek házi lekvárok és 
szörpök, cukros és cukormentes 
termékei folyamatosan elérhető-
ek a BHG soron a Bioboltban.
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
Reális áron eladó: 2 db új tölgyfa 
egyedi tornyos faragott, üveges 
ajtajú fali téka; 1 db zsúrkocsi; 1 
db Zanussi Lehel jó állapotú hű-
tőszekrény; 1 db egyedi fából ké-
szült előszobafal; 1 db kovácsolt 
vas előszobafogas; 2 db fürdő-
szobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
Jó állapotban lévő elektromos 
suhanó (40.000 Ft), egy Kemping 
kerékpár (20.000 Ft), 2 db 50 lite-
res fahordó, gyári daráló és sző-
lőprés eladó. Tel.: 06/30-966-
5492.
Eladó 1 db íróasztal, 1 db gyer-
mek szekrény, 1 db kétszárnyú 
ablak tokkal együtt. Tel.: 06/70-
528-3619.
Konyhabútor, lábbal hajtós var-
rógép, TV asztal, íróasztal, masz-
szírozó fotel, kétajtós, akasztós 
szekrény, 18-as gyermek kerék-
pár, 120 l-es hűtőszekrény eladó. 
Tel.: 06/30-484-1572.
Terápia levegőszűrős asztmások-
nak kitűnő készülék a Zeptertől 
eladó.  Tel.: 06/20-505-3467.
15 m³ sóder olcsón eladó vagy 
takarmányra, Robi kapára, robo-
góra cserélhető vagy bármilyen 
hasznos dologra. Tel.: 06/30-261-
0785.
Frissen szedet t tuja eladó. 
Érd.: Kg.,  Móricz Zs. u. 56. Tel.: 
59/300-454.
Karcagon 4 részes, új állapotú vi-
lágoskék szekrénysor eladó. I.ár: 
50.000 Ft. Tel.: 06/20-505-3467.
Szilvacefre és dohányzóasztal el-
adó. Tel.: 06/30-511-2556.

Eladó támlás heverő (90x190) 
10 . 0 0 0  F t ,  r u g ó s  m a t r a c 
(100x200) 3.000 Ft, térelválasz-
tó polc 13.000 Ft-ért. Tel.: 06/30-
415-5551.
Eladó nagykapu kiskapuval; má-
zsák; függönytartó; 10-20 és 60 
l-es műanyag kannák; olajsü-
tő; 70 l-es üst üstházzal; 18-20 
q-ás terménytároló vastartály; 
1 db kétfelé nyíló konyhaasz-
tal; tányérok; lábasok; poharak; 
2 db fotel. Tel.: 59/314-483 vagy 
06/30-482-2697.
Eladó 1 db világos, elemes, 
akasztós, vitrines és 1 db sö-
tét akasztós, vitrines szoba-
bútor; 380-as korong fűrész; 
380-as takarmány keverő; ló-
cák; 5 m-es létra; kézi morzso-
ló ládával;ráfutófékes utánfutó; 
hódfarkú cserép; bontott tég-
la; tükrös, kalaptartós előszoba-
fal; mázsa súllyal; kőműves ta-
licska; dohányzó asztal; 1 m-es 
asztal; kerti szerszámok. Tel.: 
06/30 -553- 4773 egész nap, 
06/30-617-8891 16 óra után.
Eladó fehér WC kagyló (elől öb-
lítő); új mosdókagyló; „Z” ágú 7 
fokos falétra; 100-as hűtő; 43-as 
gumicsizma és bakancs; 3x1.95-
ös, 4x4,5-ös szőnyeg; Hajdú mo-
sógép motor; Zimes villanymo-
tor; 80-as kasza nyéllel; 4 db szék 
műbőr üléssel; 115-ös sarok csi-
szológép; vas TV asztal; 90x2 
m-es heverő; eszpresszó kávé-
főző burkolat nélkül; dob mosó-
gép szivattyú; olasz turmix mo-
tor; népzenészek 7 l-es alukanna; 
fényterápiás lámpa; 6 db fe-
hér kávéscsésze (új) eladó. Tel.: 
06/30-503-0516.
Eladó otelló szőlő, 50 l-es üveg-
ballon és 1 db kéménybe köthe-
tő gázkonvektor. Tel.: 59/311-732.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig: 5-22 óráig, 
péntek, szombat: 5-23 óráig, va-
sárnap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László
Szekrény, rekamié, ágy, fotel-
ágy, asztal, székek, fotelok, 
konyhabútor, dohányzó asz-
tal, számítógép, porszívó, mik-
ró, kávéfőző, írógépek, csillá-
rok, telefon+üzenetrögzítő+fax, 
fürdőszobai felszerelés, új csap, 
vízforraló, éjjeli lámpák, villany-
motorok, szőnyegek, új karnis, 
16,5x14-es 4 évszakos gumi el-
adó, cserélhető hízóra, házi szár-
nyasra, laptopra, láncfűrészre 
stb. Tel.: 06/20-318-0875.
Zug II-ben 10 sor kertföld termő 
gyümölcsfákkal eladó. Víz, vil-
lany van. U.itt 600 liter cefre el-
adó. Tel.: 06/30-587-9678.
Körbálás gyepszéna eladó. Tel.: 
06/30-463-9033.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág; bőrkabát varrását rövid ha-
táridőre vállalom! Tel.: 06/59-311-
910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-4403 
vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos 
munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Vállaljuk az alábbi munkálato-
kat: kőműves munkát, épüle-
tek építését, aláfalazást, vako-
lást, simítást, burkolást, betono-
zást, épületek bontását, alapok 
ásását; udvarok, terepek takarí-
tását, tisztítását; bármilyen ne-
mű földmunkákat, ácsmunká-
kat; tető építését, bontását, cse-
rép forgatását; járdák, kapubejá-
rók helyreállítását, újjáépítését; 
sírok gondozását, takarítását. 
Jól képzett, gyakorlattal rendel-
kező emberekkel dolgozunk. 
Kedvezményt tudunk biztosítani. 
Tel.: 06/20-982-6101.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Fakivágás, felvágás, hazaszállí-
tás. Tel.: 06/30-336-6142.
Gyermekfelügyeletet vállalok, 
plusz főzést Heves megyei ízek-
kel. Minden megoldás érdekel. 
Tel.: 06/30-522-5218.
KERÍTÉSLÉC mintázott akácfá-
ból kapható többféle mintával. 
Mintát küldök! Szállítás megold-
ható! Tel.: 06/30-265-4197.
TRAPÉZ ÉS CSEREPES LEMEZ 
k a p h a t ó  1. 4 9 0  F t /m ² - t ő l . 
(Kerítésnek, tetőnek, garázsnak.) 
Tel.: 06/30-265-4197.
Ház körüli munkát: ásást, fabe-
hordást, vágást, kerítés festést, 
javítást, stb. vállalok. Tel.: 06/20-
500-8242.

Apróhirdetés
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2013. október 4. péntek
17.30  Műsorajánló
17.35  Barna gyöngyök
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia
 Eredményes konyhakert 

program
 Karcagi Hírek
 - Interjú Németh Szilárddal
 - Biogazdák Karcagon
 - Kazak nagyköveti látoga-

tás
 - Állatvédők közgyűlése
 - Ipari Park lakossági fórum 

- riport
 Háttér
 Tiszafüredi Ipari Park szer-

ződés aláírása
20.10  Lakossági fórum az új Ipari 

parki üzemről

2013. október 08-09. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.15  Karcagi hírek

19.50  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.45  Folklór Fesztivál 
Tiszaszentimrén és 
Szentimrei Napok össze-
foglaló

2013. október 10. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Péter Szabó Szilvia koncert-

je
18.30  Egészség klub
 Téma: Védőnői hálózat
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Nándor
 Téma: Ipari Park
 Karcagi Hírek
 - Civilek éjszakája
 - Csángó gyerekek a Bene 

tanyán
 - Új öltöző épül a sportpá-

lyán
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos
20.10 Lakossági fórum: rezsicsök-

kentés 2013.

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. szeptember 21.
Szilágyi Anikó – Fehér Attila 

Születés

Andrási Erika – Szilágyi Já-
nos
Kg., Baross u. 10.  Kata
Kelemen Brigitta – Hodos 
Arisztid
Kg., Jónás B. u. 19.  Tünde 

Halálozás

Nagy Zoltán
 Kg., Keleti utca 14. (1977.)
Péntek József
 Karcag (1932.)

Lapzárta: 2013. október 7. (hétfő) 12 óra

Október 5. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 6. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 12. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 13. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Újszász 4:1 (2:1)
Karcag, 100 néző. Jv.: 

Kubovics B. Segítői: Kormos 
B., Szilágyi S.

Karcag: Moga, Németh, 
Orosz, Kovács Cs., Szívós G., 
Szentannai, Bukovszki, Szívós 
Gy., Nagy R., Székely, Kovács 
L. (Szőke R.)

Edző: Orosz István
A nyolcadik percben karca-

gi szögletrúgás után a berobba-
nó Kovács Cs. az ötösről a ka-
pu közepébe fejelt (1:0). A har-
minchatodik percben Székely 
jobbról keresztbe beívelt és a 
jókor érkező Bukovszki a bal 
felső sarokba bombázott (2:0). 
A negyvenharmadik percben 
egy kiugratás után Sipos kö-
zelről a bal alsó sarokba küld-
te a labdát (2:1). Az ötvenhar-
madik percben Bukovszki lö-
vésébe Lengyel belenyúlt és a 
vetődő Kovács kapus mellett 
a labda a bal felső sarokba vá-
gódott (3:1). A nyolcvanötö-
dik percben Bukovszki becse-
lezte magát a 16-oson belülre, 
majd Nagy R. elé passzolt, aki 
egy lövőcsel után a bal sarokba 
lőtt (4:1).

Jók: Székely, Bukovszki, 
Nagy R., Kovács Cs. ill. senki

Orosz István: A végére elfá-
radt a vendégcsapat.

Mérész Zoltán: A héten 600 
km-t is utaztunk, amit egy 
profi csapat sem tudna jobban 
elviselni. Gratulálok a karcagi-
aknak.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Újszász 3:4 (0:3)
Karcag: Oros, Daróczi, Sző-

ke N., Balogh Cs., Magyari, 
Ungi, Berczi, Herczeg, Kupai, 
Földi, Hamar

Cserék: Szabó, Kabai, Kónya
Edző: Varga László
Góllövők: Berczi, Hamar, 

Földi ill. Molnár (3), Szarvák.
Varga László: Egy félidő 

előnyt adtunk az ellenfélnek, 
így nehéz pontot szerezni.

Utánpótlás bajnokság

U15-ös korosztály: Karcag – 
Kamilla Gyógyfürdő Balmaz-
újváros 6:1 (4:1)

Karcag: Fekete, Örsi, Mes-
ter, Nábrádi, Szendrei, Balla G., 
Moga, Terjék, Tóth F., Györfi, 
Farkas A.

Cserék: Farkas S., Pesti
Góllövők: Györfi (4), Terjék 

(2)
Kemecsi László: A szerve-

zetten játszó ellenfelünk ha-
mar megszerezte a vezetést, 
ezután tetszetős játékkal és jó 
helyzetkihasználásunknak kö-
szönhetően sikerült nyernünk.

U11-es korosztály: Karcag – 
Balmazújváros 9:0 (2:0)

Karcag: Karsai B., Szabó V., 
Szabó P., Erdős, Fábián, Papp, 
Kiss S., Balajti, Tóth R., Kato-
na, Takács

Cserék: Sipos, Csontos, Var-
ga, Czinege

Góllövők: Katona (5), Tóth 
R. (2), Papp T. (2)

Moga Lóránt: Az I. félidő a 
rossz helyzetkihasználásunk 
miatt eléggé nyögvenyelősre si-
keredett, de aztán sikerült javí-
tanunk.

B. I.

Labdarúgás

A második fordulót is-
mét idegenben játszotta a kar-
cagi sakkcsapat. Szerencsé-
re csak Abonyba kellett utaz-
ni, ahol egy hasonló győzelem-
ben reménykedtünk, mint az 
1. fordulóban. Már a kezdés-
nél örömmel láttuk, hogy az el-
lenfél nem a legerősebb össze-
állításban áll ki ellenünk. En-
nek megfelelően a csapat a hát-
só táblákon próbált meg minél 
jobb eredményt elérni, mely 
alaphangját dr. Kozák Ottó és 
Rab János villámgyőzelme ad-
ta meg. Náluk gyorsan sikerült 
érvényesíteni a jóval nagyobb 
játékerőt. Már ekkor több táb-
lán alakult nekünk megfelelő-
en az állás, amit előbb Fodor 
István szép nyeréssel, majd 
Puha Péter matt támadással fe-

jezett be. Ekkor már felsejlett a 
kiütéses győzelem reménye, de 
sajnos Papp József és Mohácsi 
Imre megnyitási pontatlansá-
gát az ellenfél szívós játékkal 
fokozta nyerésig. A hazaiak en-
nél sokkal többnek nem is tud-
tak örülni, mert Kónya László 
tisztet nyert, amivel szép győ-
zelmet aratott. Ezalatt Egyed 
Viktória ellenfelét a megnyi-
tásban túljátszva, a nap egyik 
leglátványosabb győzelmét 
aratta. Egyed Zsolt partijá-
ban lépésről lépésre fokozta pi-
ci előnyét, amit a végjátékban 
egy kis kombinációval nyert 
meg. Az első táblán Ardelean 
George Catalin gyalog előnyt 
szerzett, de egy óvatlan lépés-
sel sajnos döntetlenre rontot-
ta a partiját. Ekkor már csak 

Kovács Róbert és Egyed Gá-
bor játszott, ahol Robi előnyös 
állását pontos játékkal nyerte 
meg. Gábor hátrányos közép-
játékban kiváló ellen játékot ta-
lált, ahol futója romba döntöt-
te ellenfele állását és sikerült a 
győzelmet megszereznie. Ezzel 
a 9,5-2,5 arányú győzelemmel
újabb nagy lépést tett a csapat 
a dobogó felé, mivel jelenleg 
Újszász mögött a 2. helyen áll.

Jelenleg 3 játékosért szurkol 
a csapat, akik a korcsoportos 
EB-n vesznek részt Budván. 
Romániai játékosunk Doros 
Radu Marian, aki a feladvány-
fejtésben Európa bajnoki címet 
szerzett a múlt héten, valamint 
Egyed Judit és Egyed Viktória
veszik fel a harcot Európa leg-
jobbjaival.

Villámrajt a sakk NB II-ben


