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Egy iskola negyven éve

Negyvenedik születésnapjá-
ra emlékezett október 3-án és 
4-én a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kádas György Általá-
nos Iskola, Szakiskola karca-
gi tagintézménye. Az kétnapos 
ünnepség első napján az egy-
kori tanárok és diákok részé-
re szerveztek találkozót, más-
nap a Városháza dísztermé-
ben szép ünnepséggel, azután 
pedig szakmai tanácskozással 
köszöntötték a jubiláló iskolát.

Az évfordulót az adta, hogy 
az intézmény négy évtizede 
foglalhatta el a Kisújszállási 
út 45. sz. alatti új épületét, ám 
az iskolatörténet előzményei, a 
gyógypedagógiai oktatás kez-
detei még az ’50-es évek elejé-
re nyúlnak vissza.

A történet közvetlen előz-
ményét az a minisztériumi 
rendelet jelenti, amellyel or-

szágos szinten mérették fel az 
értelmi fogyatékos gyerekek 
létszámát. A felmérés eredmé-
nye Karcagon egy gyógypeda-
gógiai osztály felállítását tet-
te indokolttá, s ezt az új fel-
adatot a város egyik szintén 
új általános iskolájára, a Kál-
vin u. 9.sz. Általános Iskolára 
(ma Kováts Mihály Tagisko-
la) ruházták. A „Kálvin 9” fel-

ügyelete alatt működő gyógy-
pedagógiai osztályok szá-
ma a későbbiekben fokozato-
san emelkedett – 1964-ben a 
tagozat már 94 tanulót, illet-
ve hat tanólcsoportot számlált 
–, s már ekkor felmerült egy 
önálló gyógypedagógiai isko-
la gondolata.

Egy hónapja kezdődtek meg 
a madarasi, és az azt a 4. sz. 
főúttal összekötő Püspökla-
dányi út felújítási munkái. Az 
ilyesmi – mint otthon a lakás-
festés – mindig sok kellemet-
lenséggel jár, de rég várt és 
hasznos munkákról lévén szó, 
szinte nincs is panasz miat-

ta. (Ez pedig azt jelenti, hogy 
örülünk neki.) Másrészt pe-
dig, ha meghosszabbodott 
menetidővel is, de a város bel-
sejében és a berekig tartó sza-
kaszon is biztosítják a forgal-

mat. Ezen felül pedig a mun-
ka jó ütemben halad. Nyester 
Ferenc műszaki irodavezető 
tájékoztatása szerint a jelen-
tős városi forgalmat levezény-
lő Püspökladányi úton közel 
100 %-ban eltávolították a ré-
gi aszfaltborítást – épp a na-
pokban a Széchenyi sgt. - La-

dányi úti kereszteződést is fel-
marták. Az előkészített felü-
letre a keleti városszél felől 
indulva kezdték meg a kötő-
réteg felvitelét, ami már az út-
felület 95 %-ában elkészült. A 

Kálvin utca – Varró utca – Fő-
tér közötti szakaszán csaknem 
teljes szélességében kicserélés-
re kerül a pályaszerkezet. A 
munkába vett oldalon, ahogy 
látni is lehetett, teljes alépít-
ményi munkát végeztek. Az 
alap itt is elkészült, a kötőré-
teg is fenn van, most a másik 
oldalt vették munkába, a for-
galomnak a templom felőli ol-
dal sávját biztosítják. Minden-
képp említést érdemel, hogy a 
buszmegállókat nem aszfalt-
tal, hanem térkővel burkolják 
majd. Ez esztétikai és műsza-
ki (tartóssági) szempontból is 
sokkal jobb lesz, mert eddig 
általános problémát jelentett, 
hogy az aszfaltot felgyűrték a 
buszok.

A madarasi út berekig tartó 
szakaszán is folyamatos az út-
alap megerősítése. A vasútol-
dal felőli rész már jórészt kész, 
bizonyos szakaszokon a kötő-
réteget is eltüntették és a leg-
felső, a „kopóréteg” terítése is 
elkezdődött. A munka tehát jó 
ütemben halad.

Elek György

Jó ütemben halad az útfelújítás

Folytatás a 4. oldalon

Az idén 2013. szeptember 
18-22-e között a Hungexpo te-
rületén, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium és az Agrár Mar-
keting Centrum szervezésében 
ismét megrendezésre került az 
Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás és Vá-
sár. Városunk a Turisztikai Pa-

vilonban felállított impozáns 
Tisza-tavi Régió Standján mu-
tatkozott be. A karcagi stan-
don a Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár által szervezett meg-
jelenést segítették a karcagi 
Nagykun Népművészeti Egye-
sület tagjai: Fejesné Koppány 
Gabriella népi iparművész, 
csipkeverő, Pinczésné Soós 
Gyöngyi népi iparművész csip-
keverő, kunhímző, Tyukodi 
Lászlóné gyöngyfűző, csuhé-
készítő, Tyukodi László népi 
faszobrász tartott bemutatót. A 
rögtönzött kiállításon, a szebb-
nél szebb népművészeti alkotá-

sok mellett karcagi kiadványo-
kat, a várost bemutató szóróla-
pokat, prospektusokat kínál-
tunk a szép számú látogatónak. 
Szűcs Imre fazekas, a Népmű-
vészet Mestere (karcagi) a ti-
szafüredi műhelyt képviselte. 
A karcagi kiállítók között volt 
a Hubai és Társa Kft. vezette 

Nimród Bioszálloda 
Bioétterem és Biobolt a  

bioélelmiszerekkel, Andrá-
si Mihály mézeskaláccsal, míg 
Kovács Lajos a kézműves lek-
várokkal, szörpökkel volt je-
len. Bemutatkozásunk nagy si-
kert aratott a kiállítás látogató-
inak körében. Reméljük, hogy 
jövőre a hungarikum karcagi 
birkapörkölt kóstoltatásának is 
meg tudjuk teremteni a feltét-
eleit, hiszen Karcag és a birka-
pörkölt elválaszthatatlan egy-
mástól. Köszönjük minden 
közreműködő és támogató se-
gítségét!

GK

A két héttel ezelőtti lovasnap 
sporteredményei mellett egy 
gasztronómiai rekorddal is 
szolgált: elkészült ugyan-

is a Karcagon nagy becsben ál-
ló ferdinánd történetének leg-
nagyobb példánya, amelyet il-
lő ünnepélyességgel (és öröm-
rivalgás mellett) mutattak be a 
Zuglógerben. A Nr. 1. ferdinánd 
világrekordot a Kerekcipó Kft. 
tulajdonosai és munkatársai 
állították fel. A világnagy sü-
temény történetét felidézendő 
Laczik Dénesnét, a kft. ügyve-
zetőjét kérdeztük meg.

- Többször is megkértek már 
bennünket, hogy erre vagy ar-
ra a jeles alkalomra süssünk 
ferdinándot. Most a lovasnap 
szervezői választották a kedves-

kedésnek ezt a formáját és mi 
kaptuk meg a lehetőséget a sü-
temény elkészítésére.

A szemre is gyönyörű és ha-

talmas ferdinándhoz 25 kiló 
lisztet, 13 liter tejet, 80 tojássár-
gáját, 4 kilogram vajat használ-
tak fel – és 800 tekercs lett be-
lőle.

- Kora reggel kimértük a hoz-
závalókat és a férjem bedagasz-
totta a tésztát. 9-től a pékek – 
Éliás János, Varga Károly és 
Ökrös Lászlóné – segítségével 
készültek el a tekercsek, amik-
ből százhúsz darab fért a legna-
gyobb edénybe. Szépen kisült – 
ezután került ki a Zuglógerbe, a 
lovasnap helyszínére.

A világnagy ferdinánd

A karcagiak az OMÉK-on

A 4. sz. főútig készül el a Ladányi út

Folytatás a 3. oldalon

Születésnapot ünnepelt a Kádas György Iskola karcagi tagintézménye
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Civódó 

magyarok
(egy vértanú 

naplójegyzeteiről)
Minden október 6-án, a Nem-

zeti Gyásznapon nem csak emlé-
kezik az ember a hősökre, a vér-
tanúkra, hanem el is gondolkodik. 
Különösen egy olyan választáso-
kat megelőző évben, mint a mos-
tani is. Mikor még nem is vagyunk 
még „kampányidőszakban”, de 
egyik-másik párt durva és közön-
séges lejáratásba kezd a kormány-
pártokkal és annak elnök-minisz-
terelnöke ellen. Vajon ezekben a 
pártokban kik közelítenék meg 
az olyan emberi kiállást és honfél-
tést, amely az aradi 13-akat vagy a 
szabadságharc vezetőit jellemez-
te? 

Tudjuk jól, hogy köztük so-
kan nem is magyar származású-
ak voltak, mégis magyar patrió-
tának vallották magukat. S azt is, 
hogy köztük is voltak civódások, 
sőt veszekedések – komoly ellen-
szenvek. De mindez azért, hogy 
a haza védelmét segítsék elő. 
Éppen a napokban hallgattam 
egy rádióműsort gr. Leiningen – 
Westerburg Károly 1848-49-es 
naplójegyzeteiből összeállítva. Ő 
Hessenben született és németek 
voltak a felmenői között sokan. 
Katonacsalád volt, császáriaknál 
szolgált, de látva a magyar hely-
zetet, a szabadságharc katonája, 
tábornoka lett. S olyan igaz ma-
gyar patrióta, hogy tényleg lebo-
rulhatunk a nagysága előtt, „áldó 
imádsággal”. ’49 tavaszán dandár-
jával erre járt a Tiszavidéken. Le-
írja, hogy érkeztek Kunhegyesre, 
aztán Tiszaszőlősre, majd Tiszafü-
reden keresztül Poroszlóra jutnak. 
Aztán elvergődtek ágyúikkal az 
olvadt hó okozta sárban Porosz-
lóig, ahol találkozott a négy had-
test. Ott ismerkedett meg, márc. 
27-én Görgeyvel, – akit halálá-
ig nagyon tisztelt és igazi katoná-
nak tartott, aki pontosan fölmérte 
a kockázatokat, mennyi áldozatot 
veszíthet a nép. Oldalakat ír róla.

Leveleinek stílusa teljesen tisz-
ta, világos, amikor ezekről a na-
pokról mesél – pedig tudja, halál 
vár rá: golyó vagy kötél. Mégis azt 
írja: „Drága Lizám! Most, hogy új-
ra átgondolom e napok történe-
tét – érzem, jobb ember leszek”. S 
írja, hogy akik vádaskodnak ellene 
az Allgemeine Zeitung-ban – alá-
való hazudozók. (Azt terjesztették 
róla, hogy Buda visszafoglalása-
kor császári hadifoglyokat mészá-
roltatott le.) Ez az újságcikk bán-
totta legjobban…

Ha belegondolunk: a mai, 
a nép „érdekeire hivatkozva”, 
Allgemeine Zeitung-ba is „diktáló 
hazafiakra” – láthatjuk, fényévek-
re vannak Leiningentől… 

-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 12-13. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Október 19-20. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdeklő-

dőket heti 1 óra időtartamban csü-
törtökönként 17 órától a Csokonai 
Könyvtárba. A foglalkozásokon is-
mertetésre kerülnek az ország te-
rületén fellelhető ehető és mérges 
gombafajták.

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.

Információ: 30/325-7724.

Helyreigazítás
Lapunk előző (32.) számában je-

lent meg Magyarország legszebb 
konyhakertje című beszámolónk, 
amelybe sajnálatos sajtóhiba került. 
Kovács Szilvia nyilatkozatának el-
ső mondata helyesen így hangzik: 
„Összesen 939 egyéni nevezés ér-
kezett be, s közülük 35 település, 68 
kertet juttatott be a Magyarország 
legszebb konyhakertje díjra.” A saj-
tóhibáért szíves elnézésüket kérjük!

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium 
négy diákja bővíthette szak-
mai tapasztalatát a nyár folya-
mán Walesben, egy Llangollen 
nevű kisvárosban. Két diák 
négy hetet, míg két diák há-
rom hónapot tölthetett kint 
a Leonardo program kere-
tében. A karcagi iskola mel-
lett Kecskemétről és Miskolc-
ról is utaztak ki tanulók. Min-
denkit a saját szakmájának 
megfelelően próbált kiközve-
títeni munkahelyekre a he-
lyi kapcsolattartó iroda. A ke-
reskedők boltban, internet ká-
vézóban és múzeumban dol-
goztak, a szakácsok, pincérek 
pedig éttermekben kaptak 
munkát. Ez egy nagyon jó le-
hetőség volt nekik nyelvtudá-
suk fejlesztésére, továbbá egy 
teljesen más kultúra megisme-
résére, hiszen jó volt tapasz-

talni a helyi emberek kedves-
ségét és segítőkészségét. Per-
sze nem csak dolgoztak kint, 
hanem hétvégén bejárták a 
környéket, megnézték a neve-
zetességeket és természetesen 
a látnivalók közül a tengerpart 
sem maradhatott ki. Nagyon 

jól vizsgáztak diákjaink kitar-
tásból, munkabírásból, ren-
geteg élményt, tapasztalatot 
szereztek, és arra is nagyon jó 
volt ez a program, hogy min-
denki kipróbálhatta magát, 
hogyan boldogulna egy ide-
gen országban.

Walesben töltötték szakmai gyakorlatukat 
a Varrós diákok

„Az Elektronikai 

Hulladékhasznosító Kft 
üzemébe az alábbi munkakörök 
betöltésére várjuk szakemberek 
jelentkezését:

1. Titkárnő - 1 fő. Elvárás: szükséges 
számítástechnikai ismeretek, tárgyalásszintű angol 
nyelvtudás

2. Kereskedelmi asszisztens - 1 fő. Elvárás: Érettségi, 
könyvelési, és számítástechnikai ismeretek. 
Előny: hulladékelszámoló programban való jártasság

3. Áruforgalmi előadó - 1 fő. Elvárás: áruforgalmi 
könyvelésben való jártasság. Előny: áruforgalmi 
program ismerete, és/vagy hulladékgazdálkodásban/
fémkereskedelemben való jártasság.

Jelentkezni lehet: Fényképes szakmai önéletrajz 
mindkét alább megadott e-mail címre történő 
elküldésével:

 margl.istvan@e-hull.hu és kovacs.szilvia@e-hull.hu .
Határidő: 2013.10.20.

Karcagi Kalendárium 2014.
A Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné Kulturális, Tu-

risztikai, Sport Központ és Könyvtár ez évben is megjelenteti a 
Karcagi Kalendárium 2014. című kiadványt.

A lakóhelyünkhöz kötődő kiadvány megújult formában, szí-
nes borítóval és számos színes fotóval, érdekes, izgalmas, olvasmá-
nyos tartalommal szeretné az új esztendőben is megörvendeztetni 
a karcagi, valamint a várost szerető és tisztelő Olvasókat. 

A kiadványban reklámok elhelyezésére is lesz lehetőség. Az 
árak az ÁFA-át is tartalmazzák. 
Hirdetés

Mérete Színes  Tisztelet-
példány fekete fehér Tisztelet-

példány
A/5 oldal  
borító hátsó 70000.-Ft 7 db
A/5 oldal  
borító belső 60000.-Ft 7 db
A/5 oldal-
belső hir-
detés 

50000.-Ft 5 db 30000.-Ft
3 db

A/6 oldal 
belső 25000.-Ft 2 db 12.000 Ft 1 db
A/5 PR cikk 
1 fotó + logo 30000.-Ft 3 db 15.000.-ft 1 db

A hirdetési összeg tartalmazza a megadott anyag szerkeszté-
sét, korrektúrázását, tördelését és az 500 példányban megjelenő 
kiadványban a megjelentetést.

A kötet színes borítóval, színes és fekete-fehér fotókkal jele-
nik meg kb. 300 oldal terjedelemben, A/5-ös méretben,500 pél-
dányban. A megjelenés határideje: 2013. december 10.

A hirdetési szerződés megkötésének és az anyagok leadásá-
nak határideje: 2013.október 25. 

Kérem, ha hirdetés vagy PR cikk elhelyezésével Ön is támo-
gatni kívánja a Karcagi Kalendárium megjelenését, szíveskedjék 
2013. október 18-ig telefonon, e-mailben vagy személyesen je-
lezni a Déryné Kulturális Központba az alábbi elérhetőségeken. 

Tel.: +36/59/503-224/19 mellék, 30/436-0466, 
e-mail: garaik@derynekarcag.hu
Várjuk Kedves régi és új Hirdetőinket!

-GK-

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár, 
valamint a

SZIKFOLT FOLTVARRÓ KLUB
szeretettel várja a kedves látogatókat

A MI SZÍNVILÁGUNK 
című patchwork kiállítására 

a Déryné Kulturális Központ II. emeleti nagytermébe.
Kiállítók: Antalócziné Balogh Ágnes, Bojti Istvánné, 

Bojtiné Péntek Ildikó, Bón Károlyné, Budainé Kovács Mária, 
Ézsiás Antalné, Federics Lászlóné, Fodor Károlyné, Márki Anikó, 

Márkus Jánosné, Dr. Nyíri Lászlóné, Nyíriné Kátai Katalin, 
Papp Sándorné, Rózsa Sándorné, Sándorné H. Tóth Mária, 

Szabó Józsefné
A kiállítás megtekinthető:

2013. október 17-ig munkanapokon 8.00-17.00 óráig
Technikai okok miatt zárva: 2013. október 11-én (pénteken) és 

október 14-én (hétfőn).
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Par la men ti Nap ló

A magyar parlament egyre 
inkább kampány-üzemmódba 
kapcsol. Tudom jól, a válasz-
tások csak jövő tavasszal lesz-
nek, de nem lehet nem észre-
venni, hogy szeptem-
ber óta mindennek 
a jövő évi vokso-
lás az elrendezője. Itt 
van mindjárt a hét-
fői nap.

Hétfő délután az 
azonnali kérdések 
órájában a miniszter-
elnök válaszolt a kép-
viselői felvetésekre. 
Két kérdés kivételé-
vel az összes kérdező 
őt szólította meg. Mi-
vel a parlamenti Ház-
szabály szerint a mi-
niszterelnök köteles 
a legkésőbb harma-
dik alkalommal sze-
mélyesen válaszol-
ni, így könnyű kiszá-
mítani, mikor lehet 
hozzá intézni a kér-
déseket. Ezt tudva 
az ellenzéki képvise-
lők is készültek. Volt itt min-
den. Kezdésnek egy koráb-
bi LMP-képviselő hölgy, most 
éppen nem tudom LMP, vagy 
PM nevű formációban van-e, 
szóval a hölgy próbált egy kis-
vonatot átadni a miniszterel-
nöknek. Kisietett a parlamen-
ti patkóba, és büszkén lenget-
ve a kisvonatot megpróbálta 

átadni. Természetesen az ak-
ció legfontosabb része az volt, 
hogy a karzaton ülő fotósok 
le tudják fényképezni, ezért 
hosszan mosolygott a karzat 

felé, miközben a miniszterel-
nök már a hozzá kérdést inté-
ző MSZP-s képviselőt hallgat-
ta volna… 

Gőgös Zoltán képviselő 
hosszan beszélt a Pápai Hús-
üzem sorsáról, miközben már 
rég megjelent az a kormány-
rendelet, amely a beszállítók 
kifizetését rendezi. Nehezen 

lehetett kitalálni, tulajdonkép-
pen mi baja is van a képviselő-
nek? A felvetés késett néhány 
hetet. Egy másik ellenzéki fel-
vetés az EON gáztározóinak 

megvásárlását érin-
tette, eközben a kép-
viselő kikérte ma-
gának, hogy őt „ta-
karítónőnek” néz-
zék, mármint hogy 
ne adjanak kielégí-
tő és részletes választ 
a kérdésére. Erre jött 
a válasz, hogy több 
tiszteletet a takarító-
nőknek.

De nem volt sok-
kal szerencsésebb az 
LMP frakcióvezetőjé-
nek felvetése sem, aki 
egy önkormányza-
ti torzsalkodás ügyét 
hozta be a parlament-
be, ez iránt érdeklőd-
ve a kormányfőnél. 
Erre jött a replika: 
„Minden ügyet meg 
lehet velem beszélni, 
ami rám tartozik, a 

többit ne velem akarja megbe-
szélni.”

Izgalmas, érdekes fél évünk 
lesz még, ha már ilyen hőfo-
kon ég a kampánytűz. A kér-
dés csak az, van-e az ország-
nak fél éve arra, hogy pusztán 
a választási kampány adjon 
tennivalót a parlamentnek?

Varga Mihály

Mi jöhet még?

A korábbi találkozóktól el-
térően a legutóbbi 43 éves ta-
lálkozón úgy döntöttünk, 
hogy nem ötévente, hanem 
már kétévente összejövünk.  
Ennek megfelelően folyt a 
szervező munka, amelyből 
oroszlánrészt vállalt Sinka Ist-
ván. Sajnos egy váratlan meg-
hívás miatt éppen ő nem tu-
dott részt venni a találkozón. 
Sajnos osztályfőnökünk, Kátai 
Klmánné is egy rendkívüli 
esemény miatt nem tudott je-
len lenni. Helyette Smid János 
tanár urat hívtuk meg. A szo-
kásos üdvözlések és beszélge-

tések után a Technikum eme-
leti kultúrtermében gyülekez-
tünk. Mielőtt elkezdtük volna 
a beszélgetéseket, egy perces 
néma felállással és gyertya-
gyújtással emlékeztünk meg 
azokról, akik már nem le-
hetnek közöttünk. Név sze-
rint: Balogh Juliánna, Hor-
váth Anna, Hajdú Péter, Ko-
vács Imre, Szabó Imre I., Né-
meth Mátyás, Széchenyi Pál, 
Németh Attila, K. Nagy Lász-
ló és Jenei József. Ezután név-
sor szerint „feleltek” az im-

már „öreg diákok” Smid ta-
nár úr felkérésére. A beszá-
molókból előtűntek a lassan 
fél évszázad eseményei, meg-
rázó történetek, családi örö-
mök, szakmai eredmények és 
persze a most már gyakrab-
ban fellépő betegségek is. De 
azért voltak örömteli pillana-
tok is, főleg ha a családi élet-
ről és főleg az unokákról volt 
szó. A beszámolók után fel-
kerekedtünk és a Kaiser étte-
rem felé vettük az irányt, aho-
vá néhányunkat az életük pár-
ja is elkísért. A vacsora mellett 
már oldottabb volt a hangulat. 

Már későre járt, amikor elbú-
csúztunk abban a reményben, 
hogy egy megbeszélt időpont-
ban ismét találkozunk.

A találkozón résztvevők 
névsora: Boldizsár Imre, Bos-
nyák Imre, Bukó Lajos, Cson-
tos János, Dániel Mihály, Disz-
nós Erzsébet, Gulyás István, 
Jenei Etelka, Sánta Péter, Sza-
bó Imre II., P. Szűcs Mária és 
Smid János tanár úr.

Az osztálytársak nevében a 
fentieket lejegyezte:

Bosnyák Imre

Ahol pillanatok alatt elfo-
gyott az egész, ahogy láthat-
tuk is. Az elismerésre mél-
tó teljesítményről egyébként 
nem szóltak senkinek, mond-
ta Laczik Dénesné. „Ez csak 
próba volt. Reméljük jövőre si-
került túlteljesíteni, és akkor 
majd mehet élesbe.”

- Még néhány nap és itt van 
október 16. a kenyér világnap-
ja. Milyen kondícióban műkö-
dik 2013 októberében az önök 
egyetlen péksége?

- 10-12 -féle (fehér, házi jel-
legű magvas, korpás, rozsos, 
árpás, csökkentett szénhid-
rát tartalmú etc.) kenyeret és 
mintegy 80-féle péksüteményt 
készítünk. Értékesítés szem-
pontjából a saját boltjaink a 
meghatározók, de nem nagy 
mennyiségben egyéb üzletek-
nek is szállítunk.

- Két évtizede látják el ke-
nyérrel a város lakosságát. 
Változtak-e mára a kenyérfo-
gyasztási szokásaink?

- Huszonegy évvel ezelőtt, 
amikor az üzem elindult, a 
kétkilós kenyérből sütöttük 
a legtöbbet. Most az egyki-
lós az, ami nálunk a legkelen-
dőbb, megrendelés nélkül bol-
ti forgalomban elég nehéz len-
ne már kétkilós kenyeret elad-
ni. Az ínyencek előszeretettel 
veszik a tökmagos vagy más 
magvas kenyereket. Az idő-
sebb emberek azt mondják, 
hogy ők elég sok barna ke-
nyeret megettek a háború ide-
jén, úgyhogy csak a fehér ke-
nyér mellett maradnak, mint 
ahogy a fehér kenyér a legke-
lendőbb nálunk. Én teljesen 
egyet is értek az emberekkel, 
mert a birkapörköltet is példá-
ul a fehér kenyérrel a legjobb 
megenni.

- A jó kenyér alapanyaga a 
jó liszt. Karcagon egy malom 
sem üzemel már. Honnan szer-
zik be a lisztet?

- Amikor kezdtük, sehol 
olyan liszt nem volt szerin-
tem, mint itt Karcagon. Az-
óta megszűntek a karcagi 
malmok. Jászjákóhalmáról 
és a Kecskemét melletti Kun-
szállásról kapjuk a lisztet. 
Nincs problémánk a minősé-
gével, már a malmok is több 
helyről vásárolják és keverik 
a búzát.

- Húsz éve készítik a kenye-
ret a karcagiaknak. Hány em-
bernek adnak kenyeret, azaz 
munkát?

- Az üzemben és a 
boltjainkban összesen 
huszonhárman dolgoznak.

- Jó munkát és jó egészséget 
mindannyiuknak!

Elek György

45 éves osztálytalálkozó

A világnagy ferdinánd
Folytatás az 1. oldalról

Október 6.

A karcagi iskolák fiatalsága, a társadalmi szervezetek 
és a helyi cégek képviselői emlékeztek az 1849-ben Ara-
don kivégzett tábornokokra. Az önkormányzat koszorú-
ját Dobos László polgármester, valamint Kovács Szilvia és 
Gyurcsek János alpolgármesterek helyezték el az aradiak 
emlékkövénél.
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Október 7-én két közép-
iskolás volt a kör meghívott 
előadója: Hidasi Dorottya 
és Soós Dávid. Mindketten a 
Nagykun Református Gim-
názium 10. osztályos tanulói, 
akik külföldi élményeiket ad-
ták közre diaképes illusztrá-
cióval. Közös vonásuk a kivá-
ló tanulmányi munka, amely 
máris nagyszerű versenyered-
ményeket hozott számukra. 
Mindketten szívesen tanulják 
az idegen nyelveket, az angol 
kultúrát, s már külföldön is 
próbára tehették tudásukat, de 
az is igaz, hogy a nyelvtanu-
lásnak soha nincs vége – „it’s a 
never-ending game”.

Dorottyának alkalma nyílt 
tavaly nyáron Angliában, az 
idén Németországban tölteni 
pár hetet, ahol barátságok köt-
tettek, „világot látott” és anya-
nyelvi környezetben gyakorol-
hatta a tanult nyelveket. Meg-
ismerhette Dél-Angliát, majd 
Berlint, s tapasztalhatta, hogy 
mit jelent a közös nyelv a kü-
lönböző nemzetiségű fiatalok 
számára, miközben együtt ta-
nultak, utaztak, szórakoztak, 
sportoltak. A Nyelviskola kol-
légiumában egy-ágyas szo-
bákban laktak, természetes 
volt a sok mozgás: futás, fü-
ves pályán teniszezés – a bű-
vészmutatványokról, a színhá-
zi előadásról, kastély- és vár-
látogatásról nem is szólva! (Az 
angol konyha azonban nem-
igen nyerte el tetszését.) Szin-
te észrevétlenül gazdagodott 
nyelvtudása, s az Angliában 
szerzett német barátnőjét ezen 
a nyáron ő látogatta meg ha-

zájában, ahol különleges kör-
nyezetben, egy úszó hajón lak-
tak.

Soós Dávid részletesen be-
számolt (a Karcagi Hírmondó 
szeptember 13-ai számában 
megjelent) Bosznia-Hercego-
vinába és Montenegróba tett 
jutalomútjáról, ezért nagy vá-
rakozással tekintettünk a fel-
sorolt természeti szépségű he-
lyek kivetített képeken történő 
megismerése és az élvezetes 
magyarázatok elé. Először is 
feltűnt, hogy imponáló köny-
nyedséggel sorolta fel név sze-
rint a számtalan hegy, hágó, 
völgy, tó, folyó, híd és város 
nevét, amelyeket megcsodált 
és lefényképezett. A meredek, 
havas, csúszós hegyoldalak, a 
kétezer méter feletti csúcsok 
bizony veszélyesek voltak – 
néha négykézláb kellett mász-
ni –, de nagy bátorsággal, fi-
gyelemmel minden baj nélkül 
hazatért a csapat. A lélegzetel-
állító hegyi panoráma, a Piva-
kanyon, Kotor óvárosa – töb-
bek közt – örök emlék marad. 
Kívánjuk, hogy minél többen 
részesüljenek hasonló nagy-
szerű élményekben! A két di-
áknak köszönetképpen át-
adott karcagi könyv jelképes, 
ahogy ők is vallják: Itt vagyok 
„honn”.

Október 14-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné első emeletén 
Papp Lászlóné és férje előadá-
sa következik a közelmúltban 
tett afrikai útjukról, Tanzáni-
áról. Szeretettel hívjuk az ér-
deklődőket!

V. Gy.

Tanulmányutak
Az új intézményt - Állami 

Gyógypedagógiai Iskola né-
ven - hamarosan létre is hoz-
ták (első székhelye az Ady E. 
utca 8. sz. alatt volt). A város 
vezetése már 1966-ban meg-
fogalmazta, hogy a gyógype-
dagógiai munka feltételeinek 
megjobbításához „egy olyan 
bentlakásos intézmény létesíté-
se szükséges, amely minden vo-
natkozásban biztosítja a hosz-
szabb ideig tartó gyógyítva-
nevelő munkának a lehető-
ségét.” A speciálisan e célra 
épített és berendezett intéz-
mény megszervezése és az is-
kola feladatainak kidolgozá-
sa a következő években meg is 
kezdődött, ennek tudható be, 
hogy már 1969-ben térségi fel-
adatokhoz jutott a karcagi in-
tézmény (1969/70-ben idetar-
tozott Abádszalók, Kunmada-
ras, Tiszafüred és Tiszabura 
kihelyezett gyógypedagógiai 
osztályainak szakmai felügye-
lete). Az épület kivitelezése 
csak a következő ötéves terv-
ben indulhatott meg, ám az 
1972-ben megkezdett építkezés 
olyan jól haladt, hogy az isko-
la már az 1973/74-es tanévet a 
Kisújszállási úti egységben nyi-
totta meg. Innen számítódik 
tehát a mostani, immár negy-
venedik születésnap.

Az itt végzett munkáról ta-
núskodik az a kimutatás, 
amely szerint a tanulók létszá-
ma az 1973 és 1982 között el-
telt évtizedben 128-ról 181-
re növekedett, a pedagógusok 
gyógypedagógiai szakképzett-
sége 1976-ra pedig már 72%-os 
volt. A munka lehetőségeit je-
lentősen kibővítette a kollégi-
um felépítése.

Az újabb fejlesztési időszak 
az 1990-es években vette kez-
detét: 1991-ben beindult az el-
ső óvodai csoport, 1992-ben 
pedig megalakították a Speciá-

lis Szakiskolát, ami teljessé tet-
te a képzési rendszert. Az évek 
során változás történt a fenn-
tartó szerv körül is: az 1970-es 
években a megyei tanács, majd 
a megyei közgyűlés után ma-
napság a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Szol-
noki Tankerülete irányítja az 
iskolát, amely 2007-ben a kis-
újszállási Kádas György Iskolá-
val került összevonásra, jelen-
leg annak tagintézményeként 
működik. Működéséhez Kar-
cag város évente 35 millió fo-
rinttal járul hozzá.

- A szakképzés jó néhány éve 
kiegészíti az intézmény biztosí-
totta lehetőségeket azzal, hogy 
az általános iskolában vég-
ző gyerekek ugyanitt folytat-
hatják a tanulmányaikat. En-
nek az előnyeit már számos 
család igyekszik kihasználni, 
úgyhogy nemcsak a megye te-
lepüléseiről, de más megyék-
ből is érkeznek hozzánk ta-
nulók – mondta a születésnap 
kapcsán készített interjúnkban 
Sándorné Szakácsi Ildikó igaz-
gatónő. - Ma már mindenhol 
problémát jelent az, hogy a fi-
atalok a munkaerőpiacon helyt 
tudjanak állni és ez a mi in-
tézményünk tanulói esetében 
még kifejezettebb. Szerencsé-
re arról lehet beszámolni, hogy 
mind a kertészek, mind a mé-
zeskalács-készítők sikerrel he-
lyezkednek el és helyt is tud-
nak állni a munkahelyen. Si-
keres pályázatok segítségével 
eddig Finnországban, Spanyol-
országban, Németországban 
voltak szakmai gyakorlatokon 
a tanulóink.

- A hasonló lehetőségeket, 
korábbi beszélgetéseinkből tu-
dom, az iskolafejlesztésre, pél-
dául műhelyfelszerelésre is 
igyekeznek kihasználni. Sok 
pályázatot írnak?

- Minden lehetőséget igyek-
szünk megragadni és hát ez 
bizony a pedagógusaink idejét 

terheli, hiszen rengeteg mun-
ka, rengeteg adminisztráció 
van vele, de csak így tudunk 
előrelépni.

- Önöknél okozott vala-
mi változást a délutáni iskola 
megszervezése?

- Igazából nem, mert az álta-
lános iskolásaink szülei 96%-
ban igénylik a délutáni foglal-
koztatás lehetőségét, illetve a 
gyerekeknek sokkal jobb, ha itt 
tanulhatnak, felügyelet mellett 
lehetnek. Mi – azt lehet mon-
dani – bizonyos szociális hálót 
is jelentünk, mert a tanulóink 
főként nehéz sorsú gyerekek, és 
nem mindegy hol és hogy töl-
tik el az idejüket. Már régeb-
ben is kínáltunk és manapság 
is kínálunk nekik sportkört, 
szakkört és más szabadidős te-
vékenységet. 

„A gyógypedagógiai nevelés-
oktatás a városban mindig se-
gítő támogató környezetre ta-
lált, ez azoknak a nagysze-
rű pedagógusoknak, intézmé-
nyi dolgozóknak is köszönhető, 
akik a humánusan, az élet re-
alitásait józanul megfogalmaz-
va, etikai elkötelezettséggel, 
személyes életükkel és alkotá-
saikkal példát mutattak tanít-
ványaiknak - emelte ki ünne-
pi beszédében Dobos Lász-
ló polgármester. - A gyógype-
dagógus hivatásszerűen segítő 
szakember. Mindig azok olda-
lán áll, akik nem elég erősek, 
akik támaszra szorulnak. Ki-
emelt szerepet játszanak a fo-
gyatékos ember elfogadtatá-
sában, hisznek a sérült gyer-
mekek fejleszthetőségében, a 
fogyatékosságügy fontosságá-
ban. Kívánom, hogy az ünnep-
lő tagintézmény valamennyi 
mai és leendő növendéke, va-
lamint szüleik olyan segítséget 
kapjanak az intézmény mun-
katársaitól, amelynek hatására 
könnyebbé, értelmesebbé, szeb-
bé válhat az életük.” 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

HELYI TERMELŐI PIAC KARCAGON!
2013. OKTÓBER 11-ÉN, PÉNTEKEN 14 órától

A NAGYKUN LÁTOGATÓKÖZPONT UDVARÁN 
( KARCAG, TÁNCSICS KRT. 46. )  

 NAGYKUN TERMELŐI PIAC
   NYITVA TARTÁS: 

 Páratlan hét PÉNTEK
14.00 – 18.00 óráig 

A piacon helyi és környékbeli termelőktől
vásárolhatnak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, 

különféle egyéb házi készítésű élelmiszereket (pl. lekvárok, ször-
pök, méz, házi aprósütemények, mézes, sajtok és egyéb tejter-

mékek, magolajak, füstölt házi húskészítmények, 
biotermékek stb.) valamint kézműves portékákat.

A Karcagi Birkafőzők Egyesülete 
BIRKAPÖRKÖLTET,

a Karcagi - Nagykun Ízőrzők Egyesülete
helyben sütött kemencés süteményeket árusít.

Várjuk helyi és környékbeli (Karcag 40 km-es körzetéből) kister-
melők jelentkezését árusításra az 59/503-224-es telefonon.

Látogasson el Ön is, 
vásárlásával ösztönözze és támogassa a helyi termelőket!

„egy az Úr, egy a hit, egy 
a keresztség…” (Efézus 4:5)
Csoportos keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehető-
ség gyermekeknek, szüleiknek, kereszt-
szüleiknek, rokonoknak, felnőtteknek.
A csoportos keresztelés időpontja 
2013. október 20. és október 27. vasár-
nap 10 óra.
Helye: Karcagi Református Nagytemp-
lom.
A kereszteléshez a jelentkezési adat-
lap kitöltése szükséges, amit a Lelki-
pásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) le-
het megtenni. 
Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban 
vagy Konczné Lehoczky Krisztina lel-
kipásztornál a +36/30-627-8613-as te-
lefonszámon lehet.

Konczné Lehoczky Krisztina
református lelkipásztor

Egy iskola negyven éve

Karcagi-Ízek és házi lekvárok és szörpök viszonteladók 
jelentkezését várja Karcag és környékén.

Tel.: 06/70-315-3158.

Szauna!!!

Akácliget fürdő
Szauna!!!

Véget ért a nyár és beköszöntött újra a hideg, 
borús őszi idő, de ezzel együtt megérkezett a 
sokak által már várt igazi szauna szezon is.

Az Akácliget Fürdő wellness részlegén előzetes 
bejelentkezéssel elérhető a fi nn-, és infraszauna, 
merülőmedence, valamint a melegvizes jacuzzi.

Bejelentkezés: 59/312-353

Várjuk kedves vendégeinket, akik 
egészségük megőrzése érdekében, vagy 

méregtelenítés céljából a szaunázást 
választják.
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A múlt hét közepén a Déryné 
emeleti termében – nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében – nyitot-
ta meg a Szikfolt Foltvarró Klub 
idei gyűjteményes tárlatát Sze-
pesi Tibor, a kulturális központ 
igazgatója.

A patchwork eredendően tar-
ka világát most is legalább száz 
kézimunka hozza elénk: faliké-
pek, szövetből készült haszná-
lati tárgyak (táskák, terítők, ta-
karók etc.) alakjában. Rengeteg 
az újdonság, az újabb technika, 
de ami egyből feltűnik – ezúttal 
hiányzik a foltvarrások hege-
móniája, vagy mondjuk úgy, az 
egységes tömbbe jól láthatóan 
más kézimunkák is utat vertek.

- A mi tagjaink nemcsak folt-
varrással, hanem kötéssel, hor-
golással, csipkeveréssel, sőt, tű-
gobelin készítéssel is foglal-
koznak. Most ilyen munkákat 
is kiállítottunk ezért különle-
ges tárlat az idei – mondta kér-
désünkre dr. Nyíri Lászlóné, a 
klub vezetője.- Másrészt pedig 
Nyugat-Európából elindult egy 
új trend, a „retro a romantika 
jegyében”. Ez azt jelenti, hogy 
előszedjük a nagymamák féltett 
csipkéit, falvédőit, a régi kézi-
munkákat és új, modern anya-
gokba dolgozzuk be. Ez a retro 
teljesen új, csak ebben az év-
ben csináltuk, de néhányat ki-
állítottunk ez alkalommal is. 
Nagy divat lett a közelmúltban 
a flamenco sálak horgolása, s ez 
a mi tagságunkat is hatalmába 
kerítette és volt, aki két-három 
ilyet is készített. Ezek is látha-
tók a tárlaton. Az új lehetőségek 
és az alkotások - újdonságuk-
nál - fogva feldobták a tagságot 
és új hangulatot csempésztek az 

anyagunkba, aminek az alapja 
persze továbbra is a foltvarrás.

- Honnan a cím: A mi színvi-
lágunk?

- A klubon belülről jött az öt-
let, amely alapján személyen-
ként 10x10 vagy 20x20 cm-es 
képeket készítettünk különbö-
ző technikákkal. 20-25 ilyen 
képből készített ki-ki egy nagy 
felületű darabot – faliképet 
vagy ágyterítőt. Ezek nagyon 
szépen tükrözik az általunk is-
mert technikákat és reme-
kül kihozzák az alkotók egyé-
ni színvilágát. Innen adtuk a cí-
met.

A klub tizennégy éve alakult 
öt taggal, de valamivel később 
már 21 tagtárs látogatta a kö-
zös varrásokat és hozta újdon-
ságait az éves „összefoglaló” 
tárlatokra. Változások (elköltö-
zés, betegség, elhalálozás miatt) 
természetesen itt is voltak, ám 
még manapság is 19 taggal mű-
ködnek, s ami továbbra is állan-
dó, az az éves kiállítás, a folya-
matos munka reprezentációja.

- Mi az, ami ezt a csapatot 
ennyire lendületben tartja?

- A tű, a cérna és a szöve-
tek szeretete mellett az alko-
tás lehetősége. A nyugdíjas ta-
gok esetében hasznosan tölti ki 
a szabadidőt, másrészt pedig 
ez a munka segít megoldani az 
ajándékozási problémákat ka-
rácsonyra, névnapra és szüle-
tésnapra – de egy kis jótékony-
kodást, örömszerzést is lehető-
vé tesz. Vagyis a foltvarrás na-
gyon hasznos dolog!

A Szikfolt Klub 2013. évi tár-
lata október 17-ig tekinthető 
meg.

Elek György

A világon jelenleg körül-
belül száz olyan törzs létezik, 
amely közvetlenül sosem, vagy 
csak nagyon ritkán érintke-
zett a civilizációval. Ezek kö-
zül egyes feltételezések szerint 
több, mint ötven Brazília és 
Peru őserdeiben él. Más forrá-
sok szerint hetven, megint más 
adatok alapján hetvenhét ilyen 
törzs rejtőzködik Dél-Ameri-
kában. Brazíliában külön kor-
mánymegbízott foglalkozik 
a kérdéssel, de az érintett te-
rületeken jelen van a Survival 
International elnevezésű szer-
vezet is, amely kifejezetten az 
ilyen csoportok védelmében 
működik.

Természetesen az nem telje-
sen igaz, hogy ezen törzsek kö-
zül egyetlen egy sem érintke-
zett civilizált emberekkel, hi-
szen vannak olyan csoportok, 
amelyek már évszázadokkal 
ezelőtt a dzsungelbe menekül-
tek a tömegmészárlások és a 
betegségek elől – mert bizony 
nem egy példa volt már erre a 
történelem során. A Survival 
International kizártnak tart-
ja, hogy még léteznek felfede-
zetlen, vagy teljesen elveszett 
törzsek, mivel a nagy távolsá-
gok ellenére is tudnak egymás 
szomszédságáról, létezéséről. 
Az viszont biztos, hogy leg-
többjük nagyon ritkán talál-
kozik úgymond modern em-
berekkel. India közelében az 
Északi-Sentinel szigeten él egy 
olyan kolónia, amelyik feltéte-
lezések szerint az elmúlt 55-60 
ezer évben alig lépett kapcso-
latba a külvilággal. Ezt az ál-
lítást arra alapozzák, hogy a 
nyelvük nyomokban sem ha-
sonlít a környező törzsek nyel-
vére. Tud róluk a kormány és 
szigorú szabályokat hoztak an-
nak érdekében, hogy senki ne 
zaklassa a szigetlakókat.

Egy brazil légi felvétel ké-
szítői szerint is létezik olyan 
törzs, amelyik fizikailag so-
sem érintkezett másokkal. Re-
pülőgépeket ugyan láthattak, 
de a felvételeken látható reak-
ciók alapján fogalmuk sincs ar-
ról, hogy mik lehetnek azok. 
Nemrég egy természetfilm be 
is mutatta ezt a felvételt. Ott a 
kormány leginkább abban vesz 
tevékenyen részt, hogy az il-
legális fakitermelés el ne érje 

ezeket az eddig érintetlen terü-
leteket. Nem csak azért, mert 
ez veszélyezteti az ott élők la-
kóhelyeit, hanem azért mert 
a favágók gyakran megölik a 
bennszülötteket és a közön-
séges betegségek is hatalmas, 
akár halálos fenyegetést jelent-
hetnek számukra.

A szakértők szerint azonban 
senki ne gondolja azt, hogy 
ezek a törzsek teljesen fejlet-
lenek. A maguk eszközeivel 
ugyan, de alkalomadtán meg 
tudják védeni magukat. Ilyen 
esetre 2004-ben került sor 
az Amazonas mentén, ahol a 
cinta-larga törzs huszonkilenc 
gyémántbányászt mészárolt le, 
akik illegálisan és erőszako-
san hatoltak be a területükre. 
A Sentinel sziget közelében pe-

dig a parthoz túl közel merész-
kedő halászok fizettek életük-
kel vakmerőségük, vagy figyel-
metlenségük miatt. 

Peru egyes területein szin-
te ugyanolyan hajtóvadászat 
zajlik a bennszülöttek ellen, 
mint az amerikai kontinens 
felfedezését követő gyarmato-
sítások idején. Legtöbb eset-
ben ugyanazokkal a módsze-
rekkel, csak épp modernebb 
fegyverekkel vadásznak az ott 

élőkre. Ennek következmé-
nyeképp egyre több bennszü-
lött csoport menekül Brazí-
liába az illegális fakitermelés 
miatt elszabadult vérengzések 
elől. A Survival International 
szerint a rejtőzködő törzsek-
nek joguk van ahhoz, hogy a 
maguk csendességében, elszi-
getelten éljenek, még akkor is, 
ha a tőke és a civilizációs igé-
nyek érzéketlenül mást dik-
tálnak. Döbbenetes volt lát-
ni a brazil filmesek felvétele-
in, ahogy a kunyhók között 
álldogáló indiánok csodálkoz-
va nézik a fölöttük köröző re-
pülőgépet. A kormánybiztos 
csak annyit mondott: Ők ott 
lent, talán a világ utolsó sza-
bad emberei.

-dh- 

A 2012 szeptemberében ré-
gi iskolájukban, gimnáziu-
muk épületének egyik föld-
szinti tantermében össze-
gyűlt, 1962-ben érettségizett 
negyedik c osztály tanulói az 
50 éves találkozójukon olyan 
döntésre jutottak, hogy jó len-
ne minden év szeptemberé-
nek második szombatján ta-
lálkozni, „öregdiákként” visz-
szaidézni a régi emlékeket, 
kötetlenül beszélgetni életút-
jukról, amiben az „alma ma-
ter”-ben elsajátított tudás, az 
abból az osztályközösségből 
magukkal vitt közösségi szel-
lem, az egymásra odafigyelés, 
egymás tisztelete volt a meg-
határozó, és beszámolni a sok 
év alatt megélt örömökről és 
sikerekről, kudarcokról és bá-
natokról.

Ennek az elhatározásnak 
a szellemében jött létre szep-
tember 14-én a rendhagyó, 
51 éves érettségi találkozónk, 
amelynek a színhelye a Kaiser 
étterem volt. Fehér abrosszal 
terített asztalokhoz ültünk le, 
az asztalon minden volt, ne-
gyedik c-s diáklány elhelyez-
te azt a csodálatos piros ró-
zsát, amellyel sok éve nem lá-
tott kedves osztálytársunk 
köszöntött bennünket. Meg-
hallgattuk azoknak az egyko-
ri osztálytársaknak a beszá-
molóját, akik egy évvel ezelőtt 
nem tudtak eljönni. Remek 
hangulatban teltek az órák. 
Nem volt szó munkát vállal-
ni külföldre ment gyerekek-
ről, unokákról, válásról, fel-
bomlott családokról. Ehelyett 
őszintén örültünk egymás 

magánéleti és szakmai sikere-
inek, a gyerekekről, unokákról 
szóló beszámolóknak. 

Nagyon hiányoztak azok a 
társaink, akik az idén nem le-
hettek jelen a találkozónkon. 
Szervezőink, Mocsári Pötyi és 
Nagy Ilike ugyan részletesen 
beszámoltak a megkeresett, de 
jelen nem levő volt osztálytár-
sainkról, de ez aligha pótolta a 
személyes jelenlétet. 

Kedves volt Osztálytársak! 
Akik olvassátok, akikhez el-
jut ez a rövid beszámoló, érez-
zétek meg azt a kimondhatat-
lan örömöt, amelyet ez a talál-
kozás jelentett nekünk, és bi-
zonyára jelentett volna Nektek 
is, és szeretettel várunk ben-
neteket egy év múlva az 52 
érettségi találkozónkra!

Péczkáné Kovács Mária

Civilizáción kívül

Rendhagyó érettségi találkozó

„A mi színvilágunk”
Megnyílt a Szikfolt Klub őszi kiállítása
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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 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.
Karcagon a Postánál magasföld-
szinti, 3 szobás lakás eladó. Tel.: 
59/300-064 vagy 06/70-773-
4582.
Karcagon 01930/12 hrsz. alatt 
4,655 ha, 97,99 AK értékű szántó-
föld eladó. Tel.: 06/20-491-1456.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszo-
bás lakás eladó vagy hosszútáv-
ra 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.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
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).
Szántóföld eladó Cserhát mel-
lett. Tel.: 06/46-350-573.
Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 
56 m²-es, III. emeleti lakás teher-
mentesen, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-385-4300.
Karcagon van egy öreg, lakha-
tatlan kertes háza? Nem tud ve-
le mit kezdeni? Szeretne egy 
új, kétszobás, földszinti lakásba 
azonnal beköltözni? Itt a lehető-
ség! Cseréljünk most! Tel.: 06/20-
805-2338.
Családi ház eladó Kg., Kerekes I. 
u. 21. sz. alatt. (I.ár: 4 M Ft). Tel.: 
06/30-485-0044 vagy 06/70-
770-4933.
Most megvásárolható áron alul 
Karcag központhoz közeli csalá-
di ház. Akár többszöri részletfize-
téssel. Tel.: 06/70-426-4852.
A Kisvénkertben a Barackos 
úton 5 sor szántóföld eladó. Tel.: 
59/312-562.

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.
Fajtatiszta, rövid szőrű magyar 
vizsla kölykök eladók oltva, fé-
regtelenítve, törzskönyv nélkül. 
Tel.: 06/30-458-6556.

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.
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.
Foxi kiskutyák jelképes összegért 
elvihetők. Tel.: 06/30-470-8186.

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.
A Posta közelében garázs zárt 
udvaron eladó november 1-i be-
költözéssel. Tel.: 59/312-249 vagy 
06/70-385-4893.

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).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. 
Tel.: 06/59-311-477.
Karcagi-Ízek házi lekváros és 
szörpök, cukros és cukormentes 
termékei folyamatosan elérhető-
ek a BHG soron a Bioboltban.
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.
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.
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

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.

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.

Körbálás gyepszéna eladó. Tel.: 
06/30-463-9033.

Eladó 3 db középszőnyeg, 1 
db 3 m-es nagy futószőnyeg, 1 
db bontott cserépkályha. Tel.: 
06/20-585-1734.

Fagyasztóládák, hűtőszekrény 
eladó. Tel.: 06/30-470-8186.

Eladó 1 db Sving Csepel kerék-
pár (aluvázas rehab), 4 személyes 
rekamié + 2 fotel (gurulós). Tel.: 
06/70-770-4954.

Mosógép, centrifuga, 26-os ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-892.

Eladó egy garanciás Fuji S4000 
digitális fényképezőgép sok tar-
tozékkal. Tel.: 06/30-637-6905.

Régebbi típusú felültöltős köze-
pes méretű Siemens mosógépet 
vásárolnék. Tel.: 06/20-461-1470.

Elektromos hóelfújó csaknem új 
állapotban 20 ezer forintért el-
adó. Tel.: 06/20-461-1470.

Alig használt kandalló csővel 
együtt eladó. Érd.: Kg., Nyár u. 
19. Tel.: 06/30-269-8023.

Elektromos Carella típusú, 4 ke-
rekes autókormányos, nagy cso-
magteres rokkant kocsi eladó. 
I.ár: 150.000 Ft. U.itt csaknem új 
állapotban Boddy Care sokprog-
ramos mágneses levegős masz-
szírozó fotel lábszékkel 250.000 
Ft-ért eladó. Tel.: 59/312-562.

Birsalmát veszek (90 Ft/kg-ért). 
Tel.: 06/30-252-8698.

Eladó 1000 V-os új villanyszere-
lő védőbakancs. Tel.: 06/30-252-
8698.

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.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.
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 nyelvoktatást 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.
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

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hosszú várakozás elke-
rülése érdekében lehetőség van az okmányirodai ügyek in-
tézéséhez előzetes időpontfoglalásra az alábbi módokon:
Telefon:

 59/401-245 (személyi igazolvány, útlevél, vezetői enge-
dély, lakcímkártya)

 59/500-662 (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány)
 59/500-661 (lakcímfiktiválás, ügyfélkapu)
 59/500-652 (járműigazgatási ügyek)

Internet: www.magyarorszag.hu
Személyesen (Karcag, Kossuth tér 1.):

 fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, ve-
zetői engedély, lakcímkártya 

 fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási iga-
zolvány, ügyfélkapu, lakcímfiktiválás 

 fsz. 40. sz. irodában: járműigazgatási ügyek
Dr. Bihari Gitta

osztályvezető
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2013. október 11. péntek-hét-

fő

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség klub
             Téma: Védőnői hálózat
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Varga Nándor
 Ipari parki beruházások
 Karcagi Hírek
 Parkolás a postánál?
 Veszélyes zebra
 Civilek éjszakája
 Csángó gyerekek a Bene ta-

nyán
 Új öltöző épül a sportpá-

lyán
 Háttér
 Vendég: Dr. Aradi Erzsébet 
20.20  Rezsicsökkentés 2013

2013. október 15-16. kedd, 

szerda

18.00 Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.55 Főtéri Muzsika - Diri-Dongó 

Együttes

2013. október 17. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Péter Szabó Szilvia koncert-

je
18.30  Egészség klub      
 Vendég: id. Dr. Zsembeli Jó-

zsef      
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: kinevezték rendőrka-

pitánnyá
 Karcagi Hírek
 A világ legszebb kutyája
 Lövészet
 Jövőnk energiája
 Háttér
 Vendég: Szentesi Lajos

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 28.
Elek Katalin és Cseppentő 
László
Fodor Boglárka és Györfi 
Csaba

Születés

Szabó Ilona – Fábián István
Berekfürdő, Tűzoltó u. 14. 
 Regina

Halálozás

Iványi-Nagy Lászlóné 
(Hézinger Ilona)

 Karcag (1940.)
Kövesdi Istvánné (Szabó 

Mária)
 Karcag (1957.)
Özv. Szabó Lászlóné (Sántha 

Ilona)
 Karcag (1913.)
Váradi Szabolcs Gyula
 Karcag (1942.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

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

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
Október 19. szombat
 8-13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Október 20. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 A fenti időpont-

okon túl sürgős esetben 
egészségügyi ellátás a Há-
ziorvosi ügyeleten (Kar-
cag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Fegyvernek – Karcag 0:3 (0:2)

Fegyvernek, 200 néző. Jv.: 
Viczián M. Segítői: Czirbally 
M., Belicza B.

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

Edző: Orosz István
Az ötödik percben Szentannai 

kiugratta Bukovszkit, aki elvitte 
a labdát a kifutó Kormány mel-
lett is, de kisodródott és közép-
re adott, ahonnan Erdei a rövid 
felső sarokba bombázott (0:1). 
A huszonkettedik percben Szé-
kely elhúzott a baloldalon a ki-
futó kapus mellett középre pasz-
szolt és Nagy R. a kapu közepé-
be vágta a labdát (0:2). A negy-
vennyolcadik percben Nagy R. 
szöglete Orosz közreműködésé-
vel a hálóba vágódott (0:3).

Jók: senki, ill. Nagy R., Szé-
kely, Erdei

Faragó Attila: Enerváltan és 
fegyelmezetlenül játszottunk.

Orosz István: Gratulálok a 
csapatnak.

Ifjúsági mérkőzés

Fegyvernek – Karcag 0:4 (0:1)
Karcag: Fábián, Szabó G., 

Szőke R., Szőke N., Magyari, 
Németh, Kabai, Kupai, Ungi, 
Berczi, Földi

Cserék: Kónya, Herczeg, Oros

Edző: Varga László
Góllövők: Kupai, Szőke N., 

Földi, Berczi
Varga László: Végre nem 

kaptunk gólt és a helyzetek fe-
lét értékesítettük, így biztosan 
nyertünk.

Utánpótlás bajnokság

U15-ös korosztály: DVSC – 
Karcag 2:0 (1:0)

Karcag: Fekete, Örsi, Mester, 
Nábrádi, Szendrei, Balla, Moga, 
Terjék, Tóth F., Györfi, Farkas 
A.

Cserék: Kupai, Pesti
Kemecsi László: Sajnos a va-

lós tudásunk felét sem adtuk a 
mérkőzéshez, elmaradt a mi-
nimálisan elvárhatótól is. Több 
húzó emberünk is mélyen tu-
dása alatt játszott, azonban ez is 
csak egy mérkőzés volt a sok kö-
zül. Dolgozunk tovább.

U14-es korosztály: DVSC – 
Karcag 6:0 (3:0)

Karcag: Karsai, Szabó V., Er-
dős R., Szabó P., Sipos, Papp T., 
Kiss S., Balajti, Tóth R., Katona, 
Takács T.

Cserék: Binder, Szabó F., 
Csontos

Móga Lóránt: Az ügyesen és 
szervezetten játszó Loki, ha kis 
bírói segítséggel is, de megérde-
melten nyerte a találkozót.

B.I.

Labdarúgás

Garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított nyomozást a 
Karcagi Rendőrkapitányság 
egy fiatalkorúval szemben. A 
15 éves fiú 2013. szeptember 
24-én az iskola előtt korábbi sé-
relem miatt bántalmazott egy 
kisújszállási fiút. A gyerme-
ket gyanúsítottként kihallgat-
ták, aki ellen bíróság elé állítás-
sal van folyamatban a büntető-
eljárás.

Lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított nyomozást a Kar-
cagi rendőrkapitányság R. Jó-
zsef kenderesi lakos ellen. A 40 
éves férfi 2013. szeptember 24-
én reggel betört egy kisújszál-
lási családi házba, ahonnan ká-
beleket, ülőgarnitúrát és egyéb 
berendezési tárgyakat tulajdo-
nított el. A férfi a terhére rótt 
bűncselekményt elismerte, a 
nála tartott házkutatás során 
a lopott tárgyak egy részét a 
rendőrök megtalálták.

Lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást a helyi rend-
őrkapitányság F. Béla és K. Béla 
kunmadarasi lakosok ellen. A 
rendőrök 2013. szeptember 24–
én Kenderes belterületén iga-
zoltatták a 18 és 19 éves fiatal-
embereket, akik egy kerékpárt 
toltak. Elszámoltatásuk alatt 
kiderült, hogy a kétkerekűt rö-
viddel igazoltatásuk előtt tulaj-
donították el. A rendőrök a tol-
vajoktól a kerékpárt lefoglalták 
és tulajdonosának visszaadták.

Garázdaság vétség elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást a Kar-
cagi rendőrkapitányság egy fi-
atalkorú ellen. A rendelkezés-
re álló adatok alapján a 17 éves 
fiú 2013. szeptember 27-én az 
éjszakai órákban egy karcagi 
szórakozóhely előtt három fia-
talkorú személyt bántalmazott. 
A garázdát a rendőrök előállí-
tották a rendőrségre, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki.

Alarm-Matic 
műfüves bajnokság

13. záró forduló eredményei: 
Szuperinfó – Kelemen 4:6, Blades-
Zsoan – DKV 1:17, Devils – RoliSped 
5:5, Együtt Fa-Va-Vári – Arizóna 
Sport 4:1, AgroSprint – MultiTec 3:6, 
AgroSprint – Együtt Fa-Va-Vári 6:5, 
VGT-Brigád – Familia 3:7, Profix-
Bituman – Ökodízel 5:3.

A bajnokság végeredménye: 1. 
AgroSprint 36 pont, 2. Família 32, 3. 
MultiTec 30, 4. DKV 28, 5. RoliSped 
27, 6. Együtt Fa-Va-Vári 22, 7. Kele-
men 21, 8. VGT-Brigád 18, 9. Devils 
14, 10. Ökodizel 13, 11. Profix-
Bituman 11, 12. ArizónaSport 5, 13. 
Szupironfó 4, 14. Blades-Zsoan 3 pont.

Góllövő lista: 1. Balla Sándor (DKV 
– 40), 2. Bíró Csaba (MultiTec – 27), 3. 
Szabó Tibor (Devils – 229, 4. Ifj. Kele-
men László (Kelemen – 20), 5. Mészá-
ros Imre (Familia – 19).

Október 6-án rendezték meg 
a 110 nevezés alapján ezt a na-
gyon színvonalas versenyt. Fel-
nőtt és ifjúsági korosztályban 
egyes és páros versenyszámok-
ban nyerték el a helyezettek az 
érmeket és kupákat.

Az ifjúsági korosztályban 6 fő 
válogatott kerettag, a felnőttek 
között több extraligában szerep-
lő versenyző is indult.

Szolnok megyei eredmények: 
Női egyéni: III. Nagy-Pál Már-
ta (Jászkun-Volán Szolnok). Női 
páros: II. Nagy-Pál Márta-Fehér 
Zsófia (Jászkun-Volán Szolnok). 
Férfi egyéni: Skumáth István 
(Kováts DSE Karcag), Lukács Ri-
chárd (Jászkun-Volán Szolnok) 
Szepesi Bence a legjobb nyolc kö-
zép jutott. Férfi páros: III. Imrei 
Ferenc – Gazdag Zsolt (Kováts 
DSE Karcag). Ifjúsági leány egyé-
ni: II. Nagy-Pál Márta (Jászkun-
Volán Szolnok). Ifjúsági leány pá-
ros: I. Nagy-Pál Márta – Fehér 
Zsófia (Jászkun-Volán Szolnok). 
Ifjúsági fiú egyéni: III. Molnár 
István (Jászkun-Volán Szolnok). 
Szepesi Bence a legjobb nyolc 

közé jutott. Ifjúsági fiú páros: 1. 
Molnár István – Balázs Bence 
(Jászkun-Volán Szolnok).

Csornai Csaba: Kiváló ren-
dezés, jó versenykörülmények 
jellemezték a versenyt, ahol Ke-
let-Magyarország minden jelen-
tősebb utánpótlás és felnőtt bá-
zisa képviseltette magát. A dön-
tők minden korosztályban igen 
magas színvonalú küzdelmeket 
hoztak. A jó rendezés és a ki-
váló körülmények tovább öreg-
bítették városunk asztalitenisz 
sportjának jó hírnevét. Követke-
ző nagy versenyünk október 19-
20-án a Péter László nemzetközi 
asztalitenisz emlékverseny lesz, 
melyre 100-120 versenyzőt vá-
runk. A helyszín a karcagi Vá-
rosi Sportcsarnok lesz.

Csapatbajnokságok: NB II-es 
csapat (halasztott mérkőzésen) 
október 13-án Jánoshidán ját-
szik. A megyei I. osztályú csapat 
pedig október 10-én Jászapátin 
vendégszerepel, míg a megyei II. 
osztályú csapat október 20-án 
összevont fordulóban vesz részt.

B. I.

Kelet-magyarországi felnőtt és ifjúsági 
ranglista verseny


