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Karcagi Nagykun Vadásztársaság

A karcagi határ mezőgazda-
sági hasznosításának egy spe-
ciális szeletét jelenti a vadgaz-
dálkodás és a vadászat, ame-
lyek legjelentősebb itteni mű-
velője a Karcagi Nagykun 
Vadásztársaság. A kezelésébe 
tartozó 27 ezer hektáros (első-
sorban apróvadas) terület ősi 
örökségként a vízivad vadá-
szathoz kínál kedvező adottsá-
gokat, de a több évtizedes vad-
gazdálkodás eredményeként 
ma már jelentős őzállomány-
nyal is bír. A társaság is gaz-

dálkodik tehát, s a területen élő 
vad gondozása, a tagság vadá-
szati igényének kielégítése mel-
lett rendszeresen várja a pén-
zért vadászó külföldi vendége-
ket is. A vadászok „gazdasági 
éve” más időpontok köré szer-

veződik, most a téli készülődés 
kapcsán kerestük meg id. Hu-
bai Imrét, a társaság elnökét.

- A 2013-as esztendő a szél-
sőséges időjárás miatt a mi 
esetünkben is sok nehézség-
gel kezdődött, viszont az el-
ső vadászati idényünk – az őz-
bak vadászat – az átlagos évek 
eredményeit hozta: a bérbe ki-
lövetett bakoknak több mint a 
fele érmes minősítésű volt. A 
jó minőségű állomány azt mu-
tatja, hogy ez a vadfaj jól ér-
zi magát itt, másrészt pedig az 

is elmondható, hogy a vadász-
társak, főleg a hivatásos va-
dászok a helyzet magaslatán 
vannak. Az állományt jól gon-
doztuk, biztosítottuk számára 

Október 23.-án a Nagykun 
Honvédbanda előadásában 
térzenével indult az 1956-as 
forradalom és szabadságharc 
57. évfordulója tiszteletére 
rendezett városi ünnepség. A 
Kováts Mihály Huszárbandé-
rium huszárjai felvonták az 
Országzászlót, majd ünne-
pi istentisztelet következett 
a református templomban. A 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola diákjai-
nak ünnepi műsora után Nt. 
Nagy Béla református lelkész 
hirdetett igét.

Ezt követően a Városhá-
za előtti téren az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hő-
seire emlékeztek a jelenlé-
vők, köztük dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter, 
Farkas József ezredes, megyei 
rendőrfőkapitány és Kemény 
Pál családjának tagjai.

Kele János szavalata és Plósz 
Csilla tárogató játéka után dr. 
Horváth Miklós hadtörténész, 
egyetemi tanár mondott ün-
nepi beszédet.

- Október 23-a, az 56-os for-
radalom és szabadságharc em-
léknapja, amely nap a terror és 

az elnyomás elleni hősi küzde-
lemre, a szabadságharc sze-
retetére emlékeztet. 1956 nél-
kül ma Európa sem lenne az a 
szellemi, gazdasági és politikai 
közösség, melyben Magyaror-
szágnak helye van – kezdte be-
szédét a szónok, aki szólt ar-
ról, hogy a történelem ritkán 
ismétli önmagát. Az 1848-as 
szabadságharc és az 1956-os 
forradalom között is sok kü-

lönbség van, több mindenben 
mégis hasonlítanak.

- Nem véletlen, hogy ötven-
hét évvel ezelőtt, október 27-
én Karcagon a lelkes fiatalok, 
tanárok, és diákok, egymás-
ba karolva és nemes jelszava-
kat skandálva a Kossuth és a 
Petőfi szobor között menetel-
tek. Tudták, érezték, hogy 1848 
jelképeiből, eszményeiből kell 
erőt, bizonyosságot és bátor-
ságot meríteniük. Ők voltak 
azok, akik 19 pontban össze-
gezték kívánságaikat. Kinyil-
vánították, követeléseik nem 

teljesítése esetén akár fegyver-
rel is készek a függetlenség ki-
vívására és a szabadság meg-
védésére – emlékezett dr. Hor-
váth Miklós, majd szólt ok-
tóber 28-ról, a forradalmi 
események döntő fordulatáról, 
amikoris a kormány elrendel-
te az általános, azonnali tűz-
szünetet, valamint az egész 
népünket átfogó és eggyé for-
rasztó demokratikus mozga-

lomról és a forradalmi taná-
csokról. Külön kitért a karca-
gi Gábor Áron Gimnázium 
Diáktanácsa által megalkotott 
17 pontra, melyben többek kö-
zött azt kérték, a légoltalmi 
órák helyett vezessék be a mű-
vészet és a zenetörténet tan-
tárgyakat és tegyék lehetővé 
két nyelv fakultatív oktatását.

- Ezek a fiatalok azért a Ma-
gyarországért vállalták a koc-
kázatot, amelyikben nincsenek 
éhező gyerekek, munka nélkül 
tengődő rétegek, korosztály-
ok, de vannak lehetőségek és 
egyenlő esélyek a boldogulás-
hoz vezető úton. (…). A nem-
zetőrségben együtt őrizték az 
új rendet a diákok, fegyveres 
felkelők, katonák és rendőrök, 
elszántságuk, áldozatkészsé-
gük és helytállásuk közös, s 
ha kellett közös volt hősi ha-
láluk is. Nemcsak politikából 
vizsgázott kitűnően Magyar-
ország, hanem etikából is. Az 
emberek féltékenyen őrizték a 
forradalom tisztaságát. Elre-
teszelték az útját a törleszke-
dőknek, kaméleonoknak, száj-
tépőknek. Ha rövid ideig is, de 
tiszta volt a levegő. Jólesett te-
li tüdővel lélegezni. Karcag la-
kossága is hitte, mostantól más 
lesz Magyarországon élni, hogy 
a Rákosi-korszakot felváltja 
a normális élet, a félelem nél-
küli mindennapok lehetősége. 
Néhány napig úgy tűnt, októ-
ber 23-a tartós változásokat 
eredményezhet, ez az illúzió 
azonban hamar szertefoszlott 

A forradalom tanulsága az igazság

Folytatás a 2. oldalon

1956 októberére emlékeztünk

Régi vendégeink 
visszatérnek

Befejező szakaszába ért a re-
formátus templom fűtésének 
kivitelezése. A terv és az igény 
nem új keletű, – hisz ahogy 

akkor megírtuk – az egyház-
község presbitériuma évek-
kel ezelőtt elhatározta ezt a 
fejlesztést, aminek első lépé-
seként az elöregedett nyílás-
zárók cseréje történt meg, az 
idén nyáron pedig a kivitele-
ző cég a templomhajó északi 
oldalán megkezdte a modern 
padlófűtés beszerelését.

- Ez a fejlesztésnek az egyik 
része – hallottuk a beruházás-
ról megkérdezett Koncz Tibor 
vezető lelkésztől -, hiszen csak 
az északi oldalt érinti. Igye-

keztünk azonban úgy időzí-
teni a munkálatokat, hogy az 
október 23-ai ökumenikus 
ünnepi istentiszteletre már fű-

tött ülőhelyekkel várjuk a vá-
ros lakosságát. Egyelőre 700 
ülőhely, a szószék és a Mózes 
szék fűtése készült el. A dé-
li oldal padsorainak moder-
nizálásához is megvannak a 
szükséges felállások. Semmi-
féle pályázati lehetőség nin-
csen, ezért önerőből kell elő-
teremtenünk a szükséges nem 
kis összeget. Amint az rendel-
kezésre áll, a déli oldali pado-
kat is munkába vesszük.

Templom és temető 
halottak napja előtt

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
„…Október 
volt és jött

a tél”
Az ’56-os forradalom és szabad-

ságharc leverése után még soká-
ig voltak különböző módokon ille-
gális tiltakozások az új, ún. Munkás-
Paraszt kormány és miniszterelnöke 
ellen. Leggyakrabban röpcédulá-
kon, illegális falragaszokon és alkal-
mi, kézzel-közzel terjesztett versek-
ben. Az egyik ilyen verset Justus 
László, egy középszerű költő írta, aki 
részt vett a forradalomban is. „Be-
szélgetés a miniszterelnökkel” cí-
mű versében írja az alábbi sorokat: 
„…  Mit írnak majd a történészek? /
Hogy október volt és jött a tél.” Előt-
te viszont még fölteszi a kérdést: 
„De kérdezem, hogy ki felel majd / 
A vérbe tiport holnapért?” S a záró 
sor: „De jön még idő, s felelni fog, / 
Kádár „Miniszterelnök Úr!” Tudjuk, 
nem jött ilyen idő, Kádár nem felelt 
a tetteiért. Sőt, kialakult körülötte 
egy hamis népi mítosz, amit sokan 
még ma is táplálnak. S jó néhányan 
nosztalgiáznak is, hogy „bezzeg ak-
kor…”. Igen, csak később kiderült, 
hogy milyen áron. (A Fekete János 
által fölvett világbanki hitelek árán 
melyek mint egy guruló hólabda 
egyre nagyobbakká váltak és eladó-
sították hosszú távra az országot.)

A számonkérések, a felelősség-
re vonások pedig a rendszerváltozás 
után elmaradtak. Ennek már a ’90-
es évek elején meg kellett volna tör-
ténnie, de sajnos az új „politikai osz-
tály” el volt foglalva a volt állampárt 
anyagi és morális hagyományainak 
lebontásával: az egyáltalán nem 
olyan egyszerű „többpárt-rendszer” 
bevezetésével. A volt ’56-osok pe-
dig mindnyájan várták. Nem bosz-
szúra lihegtek, csupán a szembené-
zésre. Mint ahogy Antal József egy-
kori karcagi laktanyaparancsnok, a 
Karcagi Forradalmi Bizottmány ve-
zetője, aki 1990 elején nekem kül-
dött levelében ezeket írja: „…őszin-
tén gondolom, érzem, hogy én Kar-
cagtól nem tudok szabadulni. Hi-
szen tudja, ott születtem, nőttem 
fel. És nem beszélve az ’56-os ese-
mények örökké élni fognak ben-
nem. Az újságot (a Karcagi Hírmon-
dót – a szerk.) mindazoknak köszö-
nöm, akik küldték, elsősorban ma-
gának.(…) Itt a XX. kerületben, az 
egyik jelölt az MDF részéről egyik 
fogolytársam, akivel fél évig egy 
zárkában voltunk, dr. Vizy Béla, an-
nak segédkezem. Remélem sikerül 
neki a Parlamentbe jutnia. Végeze-
tül, én minden áron el akarok men-
ni Karcagra, ha javul az idő, és kín-
zóimmal szembenézni. Amiről majd 
akkor tájékoztatom. (…) Maradok 
tisztelettel, Antal József.”

Tudjuk, dr. Vízy Béla és az MDF is 
bejutott a parlamentbe, sőt a legna-
gyobb kormányzó párt lett. De az 
igazságtétel törvény elmaradt…

- ács -

HÍREKHÍREK
Véradás

Véradás Karcagon a Művelődési 
Házban 2013. október 25-én (pénte-
ken) 8:00 – 13:00 óráig, Berekfürdő-
ben 14:00 – 16:00 óráig várjuk a vér-
adókat. 

„Adj vért, adj esélyt!”

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdeklődő-

ket heti 1 óra időtartamban hétfőn-
ként 17 órától a Csokonai Könyvtár-
ba. A foglalkozásokon ismertetésre 
kerülnek az ország területén fellel-
hető ehető és mérges gombafajták.

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr.

Információ: 30/325-7724.

Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk a még 

aktív és nyugdíjban lévő pedagógu-
sokat 2013. október 28-án (hétfőn) 
16 órára a karcagi katolikus temp-
lomba. Gulyás Zsolt atya mond mi-
sét az élő, és a már elhunyt pedagó-
gusokért.

Közreműködnek: a Laurus Mű-
vészeti Iskola növendékei.

Szervezők: a Nyugdíjas Pe-
dagógus Klub tagjai és vezetője: 
Mátyusné Kiss-Pál Róza.

Vágányzári információ

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, 
hogy 2013. október 28-tól 2013. 
november 11-ig Szajol – Püspökla-
dány állomások között végzett pá-
lyaépítési munkák miatt a vonatok 
menetrendje módosul. Kérjük, hogy 
az utazni szándékozók az előbb em-
lített időszakban tájékozódjanak a 
vonatközlekedés változásairól az 
alábbi elérhetőségeken: www.mav-
start.hu ill. Mávdirekt: 06/40-49-
49-49.

A Karcagi Általános Iskola 
Kiskulcsosi Tagiskolájának 

Nevelőtestülete
és Szülői Közössége

tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját, 

2013. november 16-án (szombaton) 
19 órai kezdettel az iskola

ŐSZI BÁLJÁRA
az intézmény tornatermébe.

A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 
Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk.

Énekes és táncos műsor színesíti az estet.
A jó hangulatról Czank Tamás gondoskodik.
Az ízletes vacsorát az ESSEN Kft. szervírozza.

A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel 
várja Önt a tombola.

Kérjük, részvételi szándékát 2013. november 13-ig 
jelezze az iskola gondnokságán!

Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet. 

A „Karcagért” Közalapítvány Kuratóriuma, a Karcag Városi 
Önkormányzat és a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport 
Központ és Könyvtár jótékony célú 
Közéleti bált szervez, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves Partnerét.
A rendezvény címe:

A „KARCAGÉRT” Közalapítvány 
Közéleti bálja 

Helyszíne: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár II. emeleti díszterme
Időpontja: 2013. november 9. (szombat) 19. 00 óra
Szeretettel várjuk Önt és kedves Partnerét a műsorral és va-
csorával egybekötött táncos rendezvényünkre, amelynek 
nettó bevételét egy új, korszerű városi színpad megvásárlá-
sára fordítjuk.
Kérjük, ha Ön is támogatni kívánja elképzelésünk megvalósí-
tását és ideje, elfoglaltsága lehetővé teszi, fogadja el meghívá-
sunkat, legyen a vendégünk, töltsünk el együtt egy hangulatos, 
szép estét. Kérjük, ha rendezvényünkön részt tud venni, legké-
sőbb 2013. november 4-ig szíveskedjék a támogatói jegyek árát 
(tízezer forint/ fő) az alapítvány számlaszámára átutalni. 
Az alapítvány számlaszáma: 11745073-20008770.
További részletes információ kérhető: karcagert.
kozalapitvany@gmail.com 
Tisztelettel: 

a „Karcagért” Közalapítvány Kuratóriuma

a megfelelő élőhelyet és a nehe-
zebb időszakokon átsegítő ta-
karmányt is.

- Az apróvadak közül a fá-
cánt régóta nevelik, a mezei 
nyulat pedig pár éve kímélik, 
hogy helyre álljon, erőre kap-
jon az állomány.

- A vadásztársaságunk az 
idén 6500 fácáncsibét nevelt 
fel. A nevelt fácánok felét ki-
engedtük a területre, ahol 
majd bérvadászokkal vadász-
tatjuk le. Az állomány má-
sik felét más vadásztársaság-
oknak adtuk el. A mezei nyúl 
állománya az utóbbi években 
nagyon hektikus létszámot 
mutatott. Talán elmondhat-
juk, hogy a tavalyi esztendő-
ben észlelt növekedés az idén 
is folytatódott. Köztudott, 
hogy a határ nagyon alkalmas 
a vízivad számára, ezért na-
gyon jelentős nálunk ennek a 
vadfajnak a vadásztatása, ami 
vadvédelmi és természetvé-

delmi szempontok miatt de-
cember 1-jével kezdődik. Van 
egy olyan vadfajunk is, ami 
ma már aggasztó intenzitás-
sal szaporodik a területen: ez a 
vaddisznó.

- Húsz éve még a Horto-
bágyról jött át a területre, ma-
napság pedig már szinte min-
den évben megemlítették a 
kártételeit a vadász szakembe-
rek.

- Úgy néz ki, hogy a vaddisz-
nó az a vad, ami legjobban al-
kalmazkodott a jelenlegi hely-
zethez, illetőleg nagyon sza-
porodik, ami miatt a kilövését 
egyáltalán nem korlátozzuk.

- Hányat lőttek az idén?
- Eddig nyolcvan példány-

nál többet lőttünk ki, és úgy 
tűnik, ez az év ebből a szem-
pontból a rekordok közé fog 
tartozni.

- Jön a tél, amire önök 
ugyanúgy takarmány-betáro-
lással készülnek, mint valami 
állattartó telep.

- Ahhoz hasonlóan, de ná-

lunk a téli felkészülés az élet-
tér figyelembevételével törté-
nik. Karcag határában a gaz-
dák elég sok növényféleséget 
termelnek, ami nagy mérték-
ben elősegíti a vadak, a fácán, 
a mezei nyúl és az őz áttelelé-
sét. A vadásztársaság 91 hek-
tár vadföldet művel, ahol ku-
koricát, lucernát, búzát terme-
lünk. A téli vadetetéshez ed-
dig 400 bála lucernaszénát és 
200 mázsa csöves kukoricát 
tároltunk be és legalább ilyen 
mennyiségű szemestakar-
mányt is tartalékolunk. Most 
egyébként szép ősz van és a 
kedvező időjárásnak köszön-
hetően a vad jól készülhet a 
telelésre.

- A gazdálkodás jelentős be-
vételét jelenti a bérvadásztatás, 
vagyis a külföldi vendégvadász-
ok fogadása. Önöktől tudom, 
hogy a gazdasági válság e téren 
is érezhető volt. Oldódik-e már 
a recesszió hatása?

- A fenntartásunkhoz szük-
séges árbevétel biztosítása 
szempontjából az őzbak és a 
vízivad vadászata a kiemelke-
dő. Bár a csökkenés még min-
dig érződik a bérvadász lét-
számon, de likviditási gondjai 
nincsenek a vadásztársaság-
nak. Megfelelő gazdasági ala-
pokon tudunk tovább men-
ni. Manapság már – szerintem 
– az időközben Ukrajnában 
és Romániában megjelent, lé-
nyegesen alacsonyabb árak-
kal működő konkurencia je-
lenthet nekünk problémát. 
De egyelőre nincs gond. Régi 
vendégeink visszatérnek, hi-
szen jó minőségű szolgálta-
tást, megfelelő élményt talál-
nak nálunk.

Elek György

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ KARCAGON
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Időpont: 2013. október 25. (péntek)

Belépődíj: 200 Ft/fő

Program:
18.00-19.00 APRÓK TÁNCA

a nagyóvodásoknak és kisiskolásoknak.
19.00-22.00 TÁNCHÁZ

az ifjak és örökifjak részére.
A talpalávalót a SUTTYOMBA ZENEKAR húzza!

Tánc, játék, kézműves foglalkozás.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A rendezvény az NKA Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma támogatásával valósul meg. 

Folytatás az 1. oldalról

Régi vendégeink visszatérnek
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Par la men ti Nap ló

Aki kapcsolgat időnként a 
televíziós csatornák között, 
az már régóta felfedezhetett 
egy reklámot, amely külföl-
di adókon fut. Indiát reklá-
mozza, azt az országot, amely-
nek ezernyi kiismerhetetlen 
és felfedezésre váró arca van. 
Incredible India, mondja a 
reklám, vagyis hihetetlen In-
dia. Valóban az. Kormányza-

ti munkám hozta úgy, hogy a 
múlt héten hivatalos delegá-
ció tagjaként India két legna-
gyobb városát, Új-Delhit és 
Mumbai-t ismerhettem meg, 
persze felületesen, csak any-
nyira, amennyire egy három-
napos látogatás ezt kitekintve 
az ablakon engedi. A magyar 
miniszterelnöki látogatás rö-
vid volt, tartalmas, de elegen-
dő arra, hogy most pár sorban 
a Hírmondó olvasóinak is be-
számoljak.

Először is érdemes figye-
lembe venni a méretbeli kü-
lönbségeket. Jelenleg 1 milli-
árd 200 millió ember él Indiá-
ban, a Föld lakosságának igen 
jelentős aránya. Mumbai-ban 
– ez volt régen Bombay, de pár 
éve átkeresztelték – körülbe-
lül 20 millió ember él, persze a 
pontos számot senki sem tud-
ja. Amikor a helyi taxis meg-

kérdezte honnan jöttünk, a 
válaszra, hogy egy 10 milliós 
országból, Európából, olyan 
nevetésben tört ki, hogy félre 
kellett húzódnia, nehogy bal-
esetet okozzon. (Persze ak-
kor már nem nevetett ennyi-
re, mikor megtudta, hogy ez 
a kis ország 8 aranyat nyert a 
londoni olimpián, India pedig 
összesen egy bronzot…)

Elképesztő méretet jelent az 
is, hogy csak az indiai vasút-
társaságnál 1 millió 600 ezer 

ember dolgozik. Valószínű ez 
a világ legnagyobb létszámú 
cége. Az állapotokat persze fé-
lelmetesen írja le az a tény is, 
hogy Indiában 800 millió em-
ber napi két dollárnak megfe-
lelő összegből él, vagyis van 
szegénység, nem is kicsi. A fel-
hőkarcolók tövében ott a ha-
talmas nyomortelep, ahol né-
hány négyzetméteren nagy-
családok húzódnak össze, sok-
sok gyerekkel. Van, akinek 
egy pokróc az összes vagyona, 
este ezt leterítve alszik a ten-
gerparton.

Az arányok tehát nem ked-
vezőek, de a méretek miatt 
mégis ígéretesek az egész világ 
számára. Az angol gyarmatbi-
rodalom épületei és kulturá-
lis öröksége – szinte minden-
ki beszél angolul – az elmúlt 
években hozzájárultak In-
dia gyors változásához, az évi 
5-10 százalékos gazdasági nö-
vekedéshez. A kereskedelem-
ben, bizonyos iparágakban – 
acél-, textil-, informatika stb. 
– India egyre inkább megke-
rülhetetlen országgá válik. 
Szerencsére mi magyarok is 
ott vagyunk ezen a hatalmas 
piacon, informatikai cégekkel, 
gyógyszergyártással, víz- és 
szennyvízkezeléssel. Most kell 
ott lenni, hogy a jobb időkben 
is erős pozícióval kapaszkod-
junk az indiai gazdaság növe-
kedésébe. Ez vihet előre ben-
nünket is.

Varga Mihály

Incredible India

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

Október 26-27. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
November 1-2-3. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

- Közeleg a halottak napja, 
ezért kérdem meg: hogy’ nya-
raltak a temetők? Jelentkez-
tek-e ismét a fémtolvajok? El-
készült-e a Déli temetőben épí-
teni tervezett út?

- Az idei nyáron hála Isten-
nek nem volt nagyobb gond a 
temetőkkel. A sírgondozás-
hoz, kertészeti, virágültetési 
munkákhoz létesített kúthá-
lózatunkat nem bántotta sen-
ki, és egyetlen hulladéktárolót 
sem vittek el. Az útépítés vi-
szont az iskolafelújítási mun-
kák és a padfűtéssel kapcsola-
tos kiadások és feladatok mi-
att elmaradt. Nem tettünk le 
róla. Beszélgettünk a kivitele-
zővel és eddig úgy tűnik, hogy 
az útépítés a 2014-es év nagy 
munkája lesz.

- Az imént fejezte be a meg-
beszélést a főgondnok úrral, és 
ebben is szó volt a halottak na-
pi, temetőkkel kapcsolatos fel-
adatokról.

- Természetesen a héten 
kezdődő halottak napi meg-
emlékezésekre is készülünk. A 
temetőkben – különösen pe-
dig a Déli temetőben –ilyen-
kor hatalmasra nő a forgalom 
és nagyon nagy mennyisé-
gű a sírokról eltávolított „ker-
tészeti hulladék”. Az ezek-
kel kapcsolatos problémákra 
igyekszünk felkészülni. Ha-
lottak napján, valamint az azt 
megelőző napokban a koráb-
bi rendnek megfelelően szer-
vezett formában bonyolódik 
majd a temetőben a forgalom. 
Mivel rengeteg gondot okoz-
na a keskeny utakon zajló ha-
talmasra nőtt gépkocsiforga-
lom, ezért csakis mozgáskor-
látozott igazolvánnyal rendel-
kezőknek lesz lehetőségük a 
Déli temetőben autóval köz-
lekedni. Minden más kiláto-
gatót megkérünk, hogy kívül 
parkolják le a gépkocsit és sé-
táljanak el a sírhoz. Megérté-
süket előre is köszönjük!

Elek György

– jelentette ki az előadó, aki 
szerint az 1956-os magyar for-
radalom tanulsága az igaz-
ság, az önrendelkezés, a sza-
badság, a félelem nélküli élet, 
a demokrácia, amelynek eléré-
séért az ember minden áldo-
zatra kész. Ez a tanulság most 
is fontos, sőt a jövő számára is 
erőt adó érték.

- Hiszem, hogy az 56-os hő-
sök áldozata hídként köti össze 
a múlt és a jövő nemzedékeit. 
Az IGAZAK - a budapesti har-
cok következtében meghaltak 
közül - a karcagi születésű 16 
éves géplakatos hallgató, Mé-
száros András, a Rádió épüle-
ténél az államvédelem fegyve-
reitől életét vesztő katonatiszt, 
Kovács László, a Vasút ut-
ca 48-ban lakó, november 5.-
én Budapesten agyonlőtt Var-
ga László kőműves, a fejlövési 

sérülése következtében Debre-
cenben október 27-én elhunyt 
Ádám Mihály. Karcagon, a 
karhatalom által halálra kín-
zott Kemény Pál és a Jándi ut-
cában lakó, 1957. március 8-án 
a karhatalmisták által halál-
ba taszított Kovács József trak-
toros, a Szovjetúnióba hurcolt 
gépkocsivezető Győrfy Sándor, 
a megtorlás során szabadsá-
gától megfosztott, megkínzott 
karcagiak, az állásukból el-
bocsátott tanárok, a gimnázi-
umból forradalmi nézeteikért 
és tetteikért kicsapott diákok, 
Karcag ismert és névtelen hő-
seinek IGAZAI-nak önfeláldo-
zása… századról századra ta-
núskodni fog az ember mellett 
és hitet ad a jövőben - zárta 
emlékező szavait dr. Horváth 
Miklós.

A beszéd után a városhá-
za falán lévő 1956-os forra-
dalom karcagi emléktáblájá-

nál koszorúkat helyeztek el az 
emlékezők, majd Karcag Vá-
ros Önkormányzata és a Tör-
ténelmi Igazságtétel Bizottsá-
 ga nevében a bizottság karca-
gi képviselői és Kemény Pál 
családja koszorút helyezett el 
a Városudvarban, a volt bör-
tönépület falán elhelyezett 
emléktáblánál, mely az 1945 
után politikai okokból, ko-
holt vádak alapján letartóz-
tatott és ártatlanul meghur-
colt karcagi áldozatoknak ál-
lít emléket.

A városi megemlékezés az 
Északi temetőben Kemény Pál 
sírjánál folytatódott, ahol em-
lékező beszédet Nt. Koncz Ti-
bor elnök-lelkész mondott, 
majd Kemény Pál családja, a 
város vezetői, a pártok, civil 
szervezetek képviselői koszo-
rúkat helyeztek el és mécsest 
gyújtottak a karcagi mártírra 
emlékezve.

Folytatás az 1. oldalról

Templom és temető 
halottak napja előtt

Folytatás az 1. oldalról

A forradalom tanulsága az igazság
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Nyáron a Karcagi Nagykun 
Református Általános Isko-
la 30 tanulója - köztük mi is - a 
balatonberényi Erzsébet-tábor-
ban töltöttünk el hat napot. 

Augusztus 12-én 
reggel sok más di-
ákkal és szüleink-
kel együtt várakoz-
tunk a karcagi pá-
lyaudvaron, nagy 
bőröndöket húzva 
magunk után. In-
dulás az Erzsébet 
Táborba! 

A tikkasztó hő-
ségben sokáig utaztunk, de 
amikor megláttuk a Balaton 
kéklő vizét, mindenki felvi-
dult, tudtuk, lassan megérke-
zünk. Balatonberényben elfog-
laltuk a szállásunkat, és nem 
lepett meg minket, hogy raj-
tunk kívül több száz táboro-
zóval találkoztunk. Egy kis lu-
bickolás a hűsítő vízben, majd 
megtörtént a zászlófelvonás, 
később ismerkedéssel egybe-
kötött diszkó zárta az első na-
pot. Ezzel hivatalosan is kezde-
tét vette az Erzsébet-tábor. 

Az elkövetkezendő napok-
ban sok izgalmas programban 
vettünk részt mind a tábor, 
mind pedig az iskola szervezé-
sében. Megnéztük Keszthelyen 
a híres Festetics kastélyt, Vas-
útmodell-kiállítást, Vadásza-
ti Múzeumot, sétáltunk a vá-
ros főterén. Már ekkor szoros 
barátságok alakultak ki közöt-
tünk, amit mai napig is ápo-
lunk.

 Egy másik napon hajóval el-

mentünk Szigligetre, és felgya-
logoltunk a várba. A vár bás-
tyáiról gyönyörű panoráma tá-
rult elénk. A délutánt a helyi 
strandon töltöttük. 

Azért a tábor szervezői sem 
hagytak minket unatkozni: 
részt vettünk sorversenyeken, 
Ki mit tud?–on, éjszakai bátor-
ságpróbán, táncházon, zenés 
estéken és kézműves foglalko-
zásokon. A tábor ideje alatt az 
ország más tájairól érkező di-
ákokkal is megismerkedtünk. 
Amikor csak az idő engedte, 
megmártóztunk a Balcsi vizé-
ben. 

Augusztus 17-én kicsit szo-
morkásan indultunk haza sok 
új baráttal a szívünkben.

Köszönjük kísérő tanáraink-
nak, Erdeiné Kubicsek Kriszti-
na tanárnőnek, Nagy Péter és 
Boldizsár István tanár urak-
nak, hogy vigyáztak ránk. 
Nem felejtjük ezt a szép hetet, 
azt a sok-sok élményt, amit itt 
szereztünk a Balaton partján. 

„Az a víz, az a part, az a Nap 
is a Tiéd, Az ég meg folyton 
kék....”

Fazekas Enikő és Körmöndi 
Dóra

A Takács Péter úti tagóvo-
dában 2013. október 11-én 
délelőtt került sor a már ha-
gyománnyá vált „Pöttöm fo-
gadó” megrendezésére. Ezen 
a nyílt délelőttön az óvodában 

együtt szórakoztak a gyerekek 
és szüleik. A szülők betekin-
tést nyertek az óvoda minden-
napi életébe.  Örömmel kap-
csolódtak be a csoportokban 
zajló tevékenységekbe. A daj-
ka nénik almás süteményt sü-
töttek, és nagy szeretettel kí-
nálták a gyerekeket és a fel-
nőtteket. A kedvezőtlen idő-
járás miatt, a tornaszobában 
került sor a legkisebbek kö-
szöntésére. A versek és dalok 
elhangzása után közös körjá-

tékkal mutatták meg az ösz-
szetartozásukat. Ezt követően 
lovas kocsizni mentek a gye-
rekek. Ezúton mondunk kö-
szönetet a Karcagi Kunlovar-
da dolgozóinak és Mészáros 

Zsoltnak az óvo-
dának nyújtott 
tá mogatásáér t . 
Az óvodában já-
tékos mozgásos 
foglalkozás zaj-
lott, pl. kis talics-
kával tököt, ku-
koricát hordtak 
versenyszerűen a 
gyerekek és a fel-
nőttek. A kukori-

camorzsolás is nagyon tetszett 
az óvodásoknak, ezt felhasz-
nálták a kézműves tevékeny-
ség során, más termésekkel 
együtt. Nagy volt az érdeklő-
dés az arcfestés iránt, minden 
kisgyermek örömmel fogadta. 
Az ősz jegyében zajló, gazdag 
programot kínáló délelőtt sok 
vidámsággal zajlott, kellemes 
tevékenység volt ez felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt. 

Posztósné Kovács Éva
    tagóvoda vezető

Sajtóközlemény
A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor Kórházban

A rehabilitációs szakmákat illetően a Kórház infrastruktúrája fejlesztésre szorul. A pszichiátri-
ai rehabilitáció keretében rendelkezésre álló kapacitás jelentősen korlátozza a rehabilitációs el-
látásra kerülő betegek számát, a mozgásszervi rehabilitáció kezelési palettája szűkös, a kardio-
lógiai rehabilitáció új szakmaként jelent meg a Kórházban. Az egyre növekvő betegforgalom el-
látásához szükségessé vált a kiszolgáló egységek terápiás kapacitásainak bővítése, a kiszolgá-
ló építmények rekonstrukciója.
Az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-00001 jelű „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi 
régióban” című projekt 100%-os támogatási intenzitással összesen 801.718.393.-Ft-ot biztosít 
a karcagi Kátai Gábor Kórháznak a rehabilitációs ellátások megújítására.
A három fejlesztéssel érintett szakmai terület: 
1. a pszichiátriai rehabilitációs járó- és fekvőbeteg ellátás, 
2. a kardiológiai rehabilitációs járó beteg ellátás, és
3. a mozgásszervi rehabilitáció – valamint a hozzá tartozó szakrendelések. 
Az infrastrukturális fejlesztések mellett a szakmák kapacitásainak bővülése is megtörténik.
Az érintett szakmák a befejeződő beruházás révén új helyen, a Kórház keleti részén található 
régi pszichiátriai épületben kapnak elhelyezést, mely 1975-ban épült, így felújítása, korszerűsí-
tése halaszthatatlanná vált.
A parkkal, ligettel körbevett épületrészben való elhelyezés nyugodtabb környezetet biztosít a 
gyógyító munkához. A két fekvőbeteg ellátást nyújtó (a mozgásszervi és a pszichiátriai) rehabi-
litációs szakma közös épületben történő elhelyezése ideális körülményeket teremt mindkét el-
látási forma számára, valamint az érintett járó beteg rehabilitációs szakrendelések is (terápiás-
szoba, gyógytornaszoba, ergometriás-szoba, logopédia, pszichológiai) a magas szakmai színvo-
nalú ellátás biztosítására alkalmas helyiségeket kapnak. Ezek közös szinten történő elhelyezése 
csökkenti a jelenlegi betegutak hosszát, azok egyszerűsödése mellett, valamint költségkímélő 
megoldást jelent az Intézmény számára is.
A régi pszichiátriai épület rekonstrukciója és a bővítések mintegy 2.940 m2 területet érintenek.
A földszinten kialakításra kerülnek a járó beteg kardiológiai, pszichiátriai-, és a mozgásszervi 
rehabilitációs rendelők, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek.
Az első emeleten – 36 ággyal – a pszichiátriai rehabilitációs osztályt, a második emeleten a 48 
ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztályt helyezik el. A betegszobák ágystruktúrája korszerű-
vé és kényelmessé, a szobák és a szociális blokk közötti kapcsolat szorosabbá válik. A szobák 
három ágyasak lesznek, és valamennyihez zuhanyzóval, WC-vel és kézmosóval ellátott vizes-
blokk kapcsolódik.
Az építés felújítás költségeire a pályázat 667.835.945.-Ft-ot biztosít.
A fejlesztés kapcsán számos rehabilitációs munkához szükséges műszer, a gyógytornához és 
az izokinetikus terápiához szükséges eszköz és alapvető informatikai berendezések kerülnek 
beszerzésre, 60.552.164.-Ft értékben. 

Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 
Tel.: 59/507-111, Fax: 59/312-103.
E-mail: kgkorhaz@externet.hu

A Kátai Gábor Kórház a betegek rehabilitációs ellátása tekintetében a térség 
meghatározó intézménye. Az évtizedek óta meglévő pszichiátriai, valamint a 
mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg ellátás mellett 2012. július 1-jétől az 
új egészségügyi ellátó rendszer kialakítása kapcsán kardiológiai rehabilitációs 
fekvőbeteg ellátási feladatokat is kapott a Kórház.

„... benned a létra”

Nagyszerű tárlat nyílt a 
Györffy István Nagykun 
Múzeumban Kabai László 
festőművész-tanár fotóiból. 
A mikro- és makrokozmosz 
apróságait, óriási távlata-
it, hangulatait, impresszióit 
bemutató kiállítás novem-
ber 23-ig tekinthető meg.

Refisek Balatonberényben

„Pöttöm fogadó” 2013.
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A Karcag Testvérvárosai-
ért Közalapítvány néhány tag-
ja Nagy Éva alapítványi el-
nök, gimnáziumi tanárnő ka-
lauzolásával 2013. október 
11.-én Nagyváradon, és a Feke-
te-Körös völgyének festői kör-
nyezetben fekvő településein 
tett látogatást. A kirándulás-
hoz Szentesi Lajos főgondnok 
úr bocsájtotta rendelkezésre a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium kisbuszát, s vállal-
ta az egész napos, gyakran em-
bert próbáló utakon való navi-
gálást, melyért a résztvevők ez-
úton mondanak köszönetet. 
Az elnök asszony és a főgond-
nok úr jóvoltából így jutott el 
Pánti Ildikó képviselőasszony, 
Takácsné Csikós Anikó igazga-
tóhelyettes asszony, Dr. Sántha 
József nyug. főorvos, a Karca-
gi Nagykun Városvédő Egye-
sület tiszteletbeli elnöke, Dr. 
Nagy Molnár Miklós múzeum-
igazgató, és Pintér Zoltán gim-
náziumi tanár Nagyváradra a 
Szent László Székesegyházba, 
Magyarremetére az Árpád-ko-
ri falfreskó-
kat tartalma-
zó reformá-
tus templom-
ba, illetve 
utunk elsőd-
leges céljához: 
a várasfenesi 
Györffy István 
Táj- és Nép-
ismereti Ott-
honba. 

Györffy Ist-
ván a magyar néprajzkutatás 
iskolateremtő egyénisége, az Ő 
érdeme a magyarság népi kul-
túrájának autentikus leírása, 
kutatói tevékenységét épp e vi-
déken kezdi meg 1911 során. 
Mintegy 50 napos kutatóútján 
lejegyzi a Belényesi - meden-
ce és a Fekete-Körös völgy tör-
téneti-földrajzi, néprajzi érté-
keit, Várasfenesen két alkalom-
mal fordul meg. Születésének 
jövő évben ünnepeljük 130. év-
fordulóját, hírnevét szülőváros-
án kívül immár egykori kuta-
tásainak helyszíne, Várasfenes 
is ápolja. 

Várasfenesen vendéglátóink, 
Vura Ferenc vállalkozó és csa-
ládja, pénzt és időt nem kímél-
ve vette vállára a vidék szór-
vány magyarságának összefo-
gását. Mecenatúrájuknak há-
la, egyrészt önszerveződő 
keretek között, másrészt a Va-
sárnapi Iskola karcagi csapa-
tának kilencedik éve folyó ak-
tív és áldozatos közreműködé-
sével a felnövekvő generációk 
magyarságtudatának erősítése 
immár szervezetten, céltuda-
tosan, a kezdeményezők szív-
ügyeként folyik. A magyarként 
való fennmaradásért megví-
vott mindennapi próbatételek, 

az egyéni kezdeményezések tá-
mogatása, a román asszimi-
lációs kísérletek elleni küzde-
lem anyagi és eszközigénye je-
lentős. E hivatásnak eszköze a 
kultúra és a hagyományok ápo-
lását, Györffy kutatását ösz-
szegző, 2012-ben megnyitás-
ra került Györffy István Táj- és 
Népismereti Otthon. A magán-
tőkéből patronált, s kizárólag 
magyar mesteremberek mun-
kájával életre álmodott táj-
ház skanzenek tárgyi gazdag-
ságát idéző, rusztikus hangu-
latú paraszti udvarban kapott 
helyet. A kor színvonalának 
szinte minden korszerű tech-
nikai vívmányával fel van sze-
relve, mégis organikusan épül 
be a jellegzetes dél-bihari falu 
tájképébe. A legkorszerűbb el-
járásokat, és sok évszázad né-
pi bölcsességét összegző épület 
akaratlanul is mintegy szim-
bóluma a Partium déli részén 
immár nemzeti identitásáért 
önvédelmi harcot folytató ma-
gyarságnak. Erős támaszté-
kot lelve saját magasabb kultú-

rájában, a helyi magyar nem-
zeti kisebbség e példaértékű 
alkotással válaszol a román-
ság gyakran visszás hatást kel-
tő nemzetiségi politikájára, a 
magyarsággal szembeni jog-
tipró, és a történelemhamisí-
tástól sem mentes kísérleteire. 
A Györffy István Táj- és Népis-
mereti Otthon mintegy a múlt-
ban gyökerező, de a jövőbe mu-
tató, s így gesztusértékű színte-
ret teremt a népi kultúra ápolá-
sán keresztül folytatott modern 
keresztes hadjárat számára. A 
táj- és népismereti otthon im-
már több mint egy éve szolgál-
ja a magyar kultúra ápolását, 
erősítését, s nyújt hangulatá-
ban kellemes és meghitt teret a 
környék szegény sorsú magyar 
gyermekeinek nemzettörténe-
ti oktatásához, s egyéb hazafi-
as indíttatású rendezvények le-
bonyolításához. Kialakításáról, 
tárgyi gyűjteményéről megkö-
zelíthetőségéről a http://www.
varasfenes.ro weboldal szolgál-
tat részletes ismertetőt. 

Pintér Zoltán Árpád
tanár, PhD hallgató

Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 

Szakközépiskola

Karcagon a Step by Step 
nyelviskola tanulóival európai 
kiskörutazásra mentünk - gyer-
mekek és szülők közösen. A 37 
főből jó néhány a református 
általános iskola tanulója: Ju-
hász Bianka, Csontos Gyu-
rika, Csontos Gergő, Kardos 
Kevin, Laboncz Dávid, Ling 
Norbert. Túránk során meglá-
togattuk Brüsszel főterét, meg-
néztük jelképét, a pisilő kisfi-
út, majd a nap végén a francia-
országi Dunquerque-ben száll-
tunk meg. Következő nap kora 
reggel a csalagút felé vettük az 
irányt s keltünk át az Atlan-
ti Óceán alatt…. Angliába ér-
kezve megcsodáltuk a dove-
ri fehér sziklákat és a közel 800 
éves várat is. Csodás, feleme-
lő érzés mikor az ember a szik-
lák mellől fölfelé néz, s a közép-
kori vár látványa tárul elé, lefe-
lé pedig a tenger végtelensége 
nyűgözi le. Még föl sem ébred-
hettünk ebből az „ámulatból”, 
máris Greenwichben találtuk 
magunkat, megnéztük az ob-
szervatóriumot a 0 hosszúsá-

gi fokot /egyik lábunk a kele-
ti, másik a nyugati tekén állt/ 
kilátásunk nyílt London kele-
ti felére, az East Endre, ahol ta-
lálható az a stadion, ahol Berki 
Krisztián megszerezte olimpi-
ai aranyérmét is. Ezek után be-
vettük a Towert, vigyázva arra, 
hogy nehogy valaki „elveszít-
se a fejét”. Este Chingfordban 
/David Becham szülővárosa/ 
ún. befogadó családok vár-
tak minket. Másnap a Ma-
dame Tussaud’s panoptikum-
ban fényképezkedhettünk szá-
mos világsztárral, majd hosszú 
sétát tettünk London belváro-
sában. A teljesség igénye nél-
kül néhány nevezetesség, amit 
láttunk: Szent Pál katedrális, 
Shakespeare színháza, a Globe 
majd utunk végén a 134 mé-
ter magas London Eye-ról él-
veztük a panorámát. Követke-
ző nap első célpontunk a Kor-
mányzati negyed volt, West-
minster apátság , White Hall, 
Sain James’ park Buckingham 
palota, Trafalgar tér, ezek után a 
National History majd Science 

múzeum. Este újra átkeltünk a 
csalagúton s az éjszaka Calais-
ban töltöttük. Következő reggel 
Párizs felé vettük az irányt, ahol 
a Notre Dame, a Louvre, s a Di-
adalív is egyenként lenyűgöző 
élménye után az „öreg hölgy” 
az Eiffel toronynál zártuk a na-
pot. Majd a hét megkoronázása 
képpen, a gyerekek legnagyobb 
örömére várt minket a legna-
gyobb „kaland”: Disn eyland. 
Hiába is próbálnám, azt a me-
sevilágot nem tudom szavakkal 
jellemezni.

A fönt említett kiváló refis 
gyerekek rengeteg fotót készí-
tettek utunkról, amit remélem 
szívesen meg is osztanak az is-
kola pedagógusaival. Jómagam 
szeretném, örömömet kifejez-
ni, egyrészt mert ezeket a re-
mek gyerekeket mindkettőnk-
nek van szerencsénk ismerni 
és tanítani, másrészről köszö-
nöm a nyitottságot és az érdek-
lődést Igazgató Asszony részé-
ről, amelyet tanulmány utunk 
felé tanúsított.

Pályiné Kovács Ildikó

Alapítványi látogatás 
Várasfenesen A második világháborút kö-

vetően az egykori Szovjetunió 
hatalmát három esemény ráz-
ta meg Európában: az 1956-os 
forradalom és szabadságharc, 
az 1968-as prágai tavasz, majd 
pedig a lengyel Szolidaritás 
mozgalom. Ezek olyan vissza-
fordíthatatlan folyamatokat, 
olyan politikai és társadalmi 
erjedést indítottak el, amelyek 
végül a kelet-európai rend-
szerváltozáshoz, és a Szovjet-
unió felbomlásához vezettek. 
Az európai problémák mellett 
a szovjet hatalom 1979-
ben belefogott egy olyan 
háborúba Afganisztán-
nal, ami tíz évig tartott 
és hatalmas véráldozattal 
járt. Ez szintén megren-
gette hatalmát, sőt kifá-
rasztotta.

Az 1989-ben lezajlott 
közép- és kelet-európai 
fordulat jelentősen meg-
változtatta a világpolitika súly-
pontjait és a nagyhatalmak vi-
szonyát is. De hogy is kezdő-
dött, és hogy zárult le a hideg-
háború korszaka? Egyszerűen 
találkozókon és konferenciá-
kon döntöttek a világ sorsáról. 

1945 februárjában találko-
zott Churchill, Roosevelt, és 
Sztálin Jaltában. A konferen-
cia célja – hivatalos megfo-
galmazásban – a háború utá-
ni Európai országok újraszer-
vezésének megtárgyalása volt, 
de fogalmazhatunk úgy, hogy 
a kontinens – elsősorban kele-
ti részének – újrafelosztása tör-
tént meg. Az egésznek az volt 
a szépséghibája, hogy Sztálin a 

háborút követően rátette kezét 
a keleti térségre, és ezzel elkez-
dődött a fegyverkezési versen 
és a hidegháború. Churchill 
már akkor előre látta, hogy ez 
be fog következni, de Roosevelt 
a konferencián sokkal enge-
dékenyebb volt az oroszokkal 
szemben. Ezzel lényegében oda 
dobta Kelet-Európát a sztálini 
diktatúrának.

1956 egyértelműen az első 
olyan esemény volt, amely fel-
hívta a nyugati világ figyel-
mét arra, hogy itt egész népek, 

nemzetek viselnek rabigát. En-
nek ellenére nem történt sem-
mi, ugyanúgy, ahogy ’68-ban 
Prága, és ’81-ben Lengyelor-
szág ügyében sem. Aztán jött 
a szovjet-afgán háború, ami-
be a nyugati hatalmak szintén 
nem szóltak bele nyilvánosan, 
de volt egy amerikai képviselő, 
egy bizonyos Charlie Wilson, 
aki kongresszusi támoga-
tást szerzett a CIA történeté-
nek legnagyobb műveletéhez, 
melynek keretében modern, 
és hatásos fegyvereket juttat-
tak Afganisztánba. Ez hama-
rosan oda vezetett, hogy 1989 
februárjában a szovjet csapa-
tok kivonultak Afganisztán-

ból. (Persze most meg az ameri-
kaiak vonulgatnak ugyanott...) 
A Wilsonról készült mozifilm-
ben elhangzott egy érdekes 
mondat. Amikor a képviselő 
az afgán fegyverekről akart ér-
tekezni a Speciális Tevékenysé-
gek Osztályán, valami olyasmi 
választ kapott, hogy „erre most 
nem érünk rá, épp Kelet-Euró-
pa helyzetének rendezésén dol-
gozunk.” Mármint a CIA. Ér-
dekes. 

És tényleg! ’89 februárjá-
ban az oroszok kivonultak Af-

ganisztánból, de még az 
év decemberében Gor-
bacsov és az idősebb 
Bush Máltán találkoztak, 
megvitatni, hogy is ren-
deződjön Kelet-Európá-
ban a demokratikus át-
menet, mi legyen a né-
met újraegyesülés lehe-
tőségével. Történészek, 
már akkor a hideghábo-

rú lezárását látták a találko-
zóban. A Múlt-kor történelmi 
portál néhány éve találóan azt 
írta, hogy Máltán ért véget a 
jaltai világrend.

Nos igen, és elkezdődött va-
lami, amit rendszerváltásnak 
hívtak. Sok dolog nem jött be 
az akkori álmok és remények 
közül. Kelet-Európára inkább 
lenéznek Nyugat-Európából, 
közben hatalmas válságban 
van nem csak mind a kettő, de 
az egész világ is. Vajon most is 
dolgoznak-e valahol, valakik a 
megoldáson? Milyen megoldás 
lesz az? Mikor fog véget érni a 
máltai világrend?

-dh-

Világrendek

Európai kis körutazás
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Szeptember 28-án rendez-
ték meg Cegléden a Junior és 
U22-es korosztályú nemzet-
közi Kyokushin karate verse-
nyét. A versenyen négy ország 
– Szlovákia, Románia, Hor-
vátország és Magyarország – 
versenyzői vettek részt. Gyar-
mati Imre szakosztályvezető 
elmondta, hogy a karcagi szí-
neket 2 fő képviselte. A ver-
senyt felkészülésnek szánták 
az október 26-án megrende-
zésre kerülő Nagykun Kupa 
versenyükre. A tét a jó szerep-
lésen kívül a felkészül tesztelé-
se volt.

Karatékáink nem vallot-
tak szégyent. Junior korcso-
portban Sánta Vanda két győ-
zelemmel és egy vereséggel 
a harmadik helyet szerezte 
meg. Úgy gondolom - mond-
ta Gyarmati Imre -, hogy fi-
gyelmes és taktikusabb ver-
senyzéssel akár a győzelmet is 
megszerezhette volna, hiszen 
fizikai felkészültsége erre bi-
zonyíték.

Az U22-es korosztályban 
visszatért a versenyzéshez régi 
kiválóságunk, Raczkó Viktó-

ria. Számára a kihagyás után 
ez volt az első verseny. A dön-
tőben hatalmas csatát követő-
en méltán diadalmaskodott. 
Van még a felkészülésen mit 
javítani, ennek ellenére a szí-
ve most sem hagyta, hogy le-
győzzék.

Immár XIII. alkalommal 
rendezik meg a Nagykun Ku-
pát. A nevezések folyamatosan 
jönnek és várhatóan a létszám 
megközelíti a tavalyi évet, 
amely 260 karatést jelent. Szí-
vesen jönnek ide más szerve-
zetektől is, mert minden kor-
csoportban indítunk verseny-
zőket. Szakosztályunkat hat 
fő képviseli: Pallagi László fel-
nőtt 70 kg-ban, Raczkó Vik-
tória felnőtt 60 kg-ban, Sán-
ta Vanda Junior +65 kg-ban, 
Kemény Anett Junior +65 kg-
ban, Szabó Klaudia serdü-
lő középsúlyban, Gyarmati Il-
dikó forma gyakorlatban, aki 
szülés után most tér vissza a 
versenyzéshez. 

A felkészüléssel meg va-
gyunk elégedve, így bízunk a 
jó szereplésben.

B. I.

Lejátszotta első két mérkő-
zését a Karcagi SE férfi ké-
zilabda csapata, amely ha-
zai közönség előtt remek nyi-
tánnyal indította útjára az 
idei megyei férfi kézilab-
da bajnokság I. osztályát. Az 
együttes az idei szezonban is 
célként tűzte ki maga elé va-
lamelyik dobogós helyezés 
megszerzését, ami a jelenlegi 
játékos-állománnyal jóval re-
álisabbnak tűnhet, mint a ta-
valyi 3. helyezés, talán előre-
lépésre is van lehetőség. A ré-
gi, rutinosabb játékosok ma-
radtak, az újak, valamint a 
komolyabb szintre felfejlő-
dött játékosok pedig új színt 
vihetnek a játékba, amely az 
eredményességet segítheti. 
Eredmények:

Karcagi SE - Jászladányi 
ESE 35:18 (17:11)

Karcag: Nagy, Örsi (4), 
Vályi (2), Ferenczi (3), Hamar 
(2), Tóth (4), Karsai (2).

Csere: Nagy, Lajtos (5), Pá-
pai, Nagy (2), Papp (2), Sebők 
(3), Szepesi (1), Major (5).

A mérkőzés elején 9:9-
ig még fej-fej mellett men-
tek a csapatok, aztán kidom-
borodott a különbség a két 
együttes között. Tóth Botond, 
Karsai Imre és Vályi-Nagy 
Norbert dicsérhető játékukért.

Jászladányi ESE - Karcagi 
SE 36:21 (16:10)

Karcag: Nagy, Örsi, Vályi 

(4), Ferenczi (1), Hamar (3), 
Tóth (3), Karsai (1).

Csere: Nagy, Lajtos (3), Pá-
pai (2), Nagy (4), Papp (2), Se-
bők (9), Szepesi, Major (4).

A harmadik forduló-
ban is remekelt a KSE fér-
fi kézilabda csapata a me-
gyei I. osztályban , egy nagy-
szerű idegenbeli győzelem-
mel rukkolt elő a tavalyi 
bajnok Törökszentmiklós el-
len. Együttesünk legközelebb 
Rákóczifalván lép pályára ok-
tóber 27-én. 

Törökszentmiklós KE III. - 
Karcagi SE 21:26 (7:14)

Karcag: Nagy, Karsai (6), 
Vályi (7), Major (7), Tóth (5), 
Nagy (1), Szepesi.

Csere: Ferenczi, Lajtos, Se-
bők, Gulybán, Pápai.

Játékos-edző: Major János.
Az első félidő hajrájára, 

előnyre tett szert együttesünk, 
jó védekezésünk után, gyors 
támadásokból voltunk ered-
ményesek. A második félidő 
elején át kellett esnünk egy 
hosszabb ideig tartó mélypon-
ton, az ellenfél fel is jött 2 gól-
ra, de a mezőnyben remeke-
lő Nagy és Karsai átbillentet-
te a csapatot a rövidzárlaton, 
mindezek mellett pedig jó volt 
a kapusteljesítményünk. Gra-
tulálok a csapatnak az idegen-
beli győzelemhez. 

MAJOR
szakedző

Kezdődik a 
2013/14-es 
Bajnokság!

A Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztálya már augusztus-
ban megkezdte a felkészülést a 
2013/14-es bajnoki évadra. Az 
U-11-es és mini korosztály nap-
közis rendszerben, az U-12-es és 
a felnőtt korosztály délutánon-
ként-esténként „melegített”az 
évadra. Mint arról beszámol-
tunk augusztusban, a Nagykun-
sági Kulturális Napok keretein 
belül, nagysikerű Nyárbúcsúz-
tató Streetball Bajnokságon ve-
hettek részt a legkisebbektől a 
legnagyobbakig kosarasaink, 
majd szeptemberben folytatód-
tak a felkészülési edzések min-
den korosztály részére.

Jelenleg a felnőtt férfi csapat 
(edző: Fodor Csaba),az U-12-
es leány csapat (edző: Örlős 
Zoltán),az U-12-es fiú csapat 
(edző: Fodor Csaba), az U-11-es 
és Mini csapatok (edző: Örlős 
Zoltán), valamint a kezdő  kor-
osztályú csapatok (edzők: Kiss 
János és Simon László) alkotják 
a Karcagi SE Kosárlabda Szak-
osztályát. Örvendetes az a tény, 
hogy több mint 100 kosaras 
pattogtatja a labdát az edzése-
ken, s minden korosztály ver-
senyez valamilyen bajnokság-
ban. A felnőttek a Megyei, U12-
es csapataink az Országos és a 
Megyei Gyermek, U11-es csa-
pataink az Országos Kenguru, 
valamint a Megyei Mini, a leg-
kisebbek a Palánta Bajnokság-
ban. Ez nagyszerű, de mégis 
egy fontos dologban hiányt je-
lent, méghozzá az edzéslehető-
ségek beszűkülésében. Valljuk 
be, az egy darab Sportcsarnok, 
ahol kosárlabda méretű pályán 
lehet edzeni és játszani, kevés 
sajnos. Több város, amely Kar-
cagnál kisebb, sokkal kedve-
zőbb teremlehetőségekkel ren-
delkezik. Nyilván fenn is kell 
tartani egy, csak a mostanihoz 
hasonló méretű termet, de, 
edzéslehetőségek szempontjá-
ból, s itt nem csak a kosárlab-
da, hanem más sportágak és a 
mindennapos testnevelés vé-
gett is, fontos lenne még egy 
sportcsarnok Karcagon!

Természetesen a cél a minél 
jobb eredmény elérése mellett 
a sportág népszerűsítése, ezért 
a  szakosztály ismét meghirde-
ti majd az évek óta remek han-
gulatú Pingvin-kupát, melyen 
nem csak a kosárlabda edzése-
ket szorgalmasan látogatók, ha-
nem baráti társaságok, a szülők, 
vagy csak a kosárlabda szerete-
téért pályára lépőknek lehető-
ségük lesz mérkőzéseket játsza-
ni több korosztályban is! Figyel-
jen mindenki, mert nemsoká-
ra megjelenik az első fordulót 
meghirdető kiírás a Pingvin-
kupára!

         Az elmúlt héten beindult 
a „nagyüzem” és megkezdődtek 
a bajnokságok csapatainknak.

Megyei Felnőtt 
Bajnokság

Karcagi SE - Szolnoki Olaj 
KK. U-18.  79:71 (24:19, 16:13, 
20:16, 19:20)

Karcagi SE: Erdei József (13/3 
p.), Kovács István (31/6p.), Pász-
tor György, Tóth Imre (8 p.),

Vincze Mihály (6 p.),
Cserék: Hajdú Gábor (2p.), 

Kiss János, Simon László (8/6 
p.), Szepesi Balázs, Sebők Zol-
tán (11p.)

Fodor Csaba: Rutinos csapa-
tunk az elmúlt évad „bronzcsa-
tájának” visszavágóját magabiz-
tosan nyerte meg. A szép szám-
mal összegyűlt hazai közönség 
előtt jól sikerült az idei bajnok-
ság nyitó meccsén a   bemutat-
kozás, a lendületesen és harco-
san játszó „Olajos”fiatalok el-
lenében. A mérkőzés a 3. ne-
gyedre ugyan a már 20 pontos 
előnyünk  ellenére sem dőlt el,  
a vendég csapat edzője takti-
kusan igyekezett felzárkóztatni 
csapatát a végjátékra. ”Kovács 
Isu” azonban tarthatatlan volt, 
s minden pályára lépő „karcagi 
játékosnak helyén volt a szíve” 
és a keze. Korrekt játékvezetés 
mellett, sikeres évadkezdés. Re-
méljük ilyen lesz a folytatás is!

U-12 Kiemelt 
Megyei Bajnokság

Pityke Tiger Nagykőrös - 
Karcagi SE Champion’s 70:23 
(21:8, 22:6, 11:5, 16:4)

Karcagi SE: Kovács Péter 
(5p.), Molnár János (4p.), Kósa 
Csongor (1p.), Kósa Zoltán (4p.),

Szabó Mihály
Cserék: Ferencz-Reiff Dáni-

el, Pataki Máté (1p.), Erdei Kris-
tóf (5p.), Vajó Gergely, Fűtő 
Szabolcs (1p.), Ferenczi József, 
Magyari Zsolt (2p.), Kovács Ti-
bor, Ökrös Tamás

Fodor Csaba: Az eredeti 
programmal ellentétben beugró 
szerepet kellett játszanunk a há-
zigazda szolnokiak helyett. Be-
melegítés nélkül, kissé megille-
tődötten kezdtünk. Ezt a Nagy-
kőrösi Kosárlabda Akadémia já-
tékosai ki is használták. Igaz, 
heti 8 edzéssel a hátuk mögött, 
ponterősebb játékuknak kö-
szönhetően, megérdemelten 
nyertek a gyengébb dobófor-
mát kifogó, de mezőnyben egy-
re ügyesebben játszó csapatunk 
ellenében.

Szolnoki Bikák - Pityke 
Tiger Nagykőrös 49:45

Szolnoki Bikák - Karcagi SE 
Champion’s 33:26 (4:11, 18:5, 
4:3, 7:7)

Karcagi SE: Kovács Péter 
(4p.), Molnár János (8p.), Fűtő 

Szabolcs, Magyari Zsolt, Kósa 
Zoltán (9p.)

Cserék: Ferencz-Reiff Dániel 
(1p.), Kósa Csongor (1p.), Pata-
ki Máté (2p.), Erdei Kristóf, Sza-
bó Mihály, Vajó Gergely (1p.), 
Ferenczi József, Kovács Tibor, 
Ökrös Tamás

Fodor Csaba: Majdnem si-
került meglepni a vendéglátó-
inkat. Az első negyedben meg-
szerzett előny sajnos a máso-
dikra elfogyott, s a folytatás-
ban csak megszorítani tudtuk 
a Pityke ellen megfáradt Biká-
kat. Kár, hogy nem tudták a biz-
tosnak tűnő ziccereket bedobni 
kiskosarasaink, védő munkánk 
azonban remek volt a második 
félidőben.

Országos Gyermek 
Kupa

Szolnoki Tiszai Virágok - 
Karcagi SE Oroszlánok 59:30 
(19:5, 18:13, 15:4, 7:8)

Karcagi SE: Ferenczi Mag-
da (1p.), Szabó Gréta (3p.), Sza-
bó Szilvia, Méhes Mónika (5p.),

Tóth Anna (2p.)
Cserék: Hodos Imre (1p.), Er-

dei Kristóf (3p.), Pataki Máté 
(5p.), Ferenczi József (2p.), Vajó 
Gergely (2p.), Balogh János (6p.)

Fodor Csaba: Az U12-es 
Gyermek Kupában vegyes csa-
pattal veszünk részt. Ez alka-
lommal az elmúlt bajnoki év-
ben az országos legjobb 8-ig elju-
tó leány csapat ellen mutathatták 
meg „oroszlánkörmeiket” játé-
kosaink. Nagyon becsületesen 
végig küzdötte a meccset az ilyen 
összeállításban még sosem sze-
repelő „csapatunk” Szolnokon.

Karcagi SE Oroszlánok - 
Mezőberényi KK 29:40 (8:3, 
4:20, 5:3, 12:14)

Karcagi SE: Ferenczi Mag-
da (4p.), Szabó Gréta (3p.), Sza-
bó Szilvia (3p.), Méhes Mónika 
(4p.),

Tóth Anna (1p).
Cserék: Hodos Imre, Erdei 

Kristóf (6p.), Pataki Máté (3p.), 
Ferenczi József (3p.), Vajó Ger-
gely (2p.), Balogh János

Fodor Csaba: Az „orosz-
lányok„ megnyerhették vol-
na, de a fiúk a második negye-
det nagyon elszúrták, vagy in-
kább elszórták, mármint a lab-
dákat, s így az eladott labdákból 
rendre kosarat szerző, nagy ha-
gyományokkal rendelkező 
mezőberényiek  tudtak nyerni. 
Kár, hogy nem sikerült győzni, 
de a látottakkal elégedettek le-
hetünk, mert elértünk részsike-
reket. A részből lesz az egész!

Köszönjük a csapat Kabalát! 
Reméljük, legközelebb szeren-
csés győzelmeket hoz!

A hétvégén a még kisebbek is 
pályára lépnek. HAJRÁ KAR-
CAG!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

KOSÁRLABDA Férfi kézilabda 

Remek őszi nyitány

Karate
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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.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.
Karcag, Kátai G. utcában 3 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.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es II. emeleti, felújított, kétszobás 
lakás eladó vagy hosszútávra ki-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.
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 vele 
mit kezdeni? Szeretne egy új, két-
szobás, földszinti lakásba azon-
nal beköltözni? Itt a lehetőség! 
Cseréljünk most! Tel.: 06/20-805-
2338.
130 m²-es, központi, padlófűté-
ses, légkondis, hidroforos, ipari 
árammal felszerelt családi ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel cse-
re is érdekel. Tel.: 06/70-327-4676.
32 m²-es üzlethelyiség (büfé) 
egyéb tevékenységre is alkalmas 
– eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.

Eladó Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatti jó állapotú (erkélyes), 
1,5 szobás, I. emeleti lakás. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon a városközponthoz kö-
zel cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 2 szobás kertes – régi típusú 
– jó állapotban lévő családi ház 
kis portával eladó. Tel.: 06/70-
409-3470.
Tégla családi ház gáz és cserép-
kályha fűtéssel, lakható alsóépü-
lettel eladó. Tel.: 06/70-391-4295.
Városközpontban felújított 3 szo-
bás, földszinti lakás eladó vagy 
kertes házra cserélhető. Tel.: 
06/20-497-0487.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás tégla csalá-
di ház sürgősen eladó. U.itt na-
gyobb mennyiségű cefre van el-
adó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 18 óra után).
A karcagi 1383/50 hrsz. 94.18 AK 
értékű szántó eladó. Tel.: 06/30-
244-0682.
Komfort nélküli kis ház eladó Kg., 
Soós I. u. 25. sz. alatt. Tel.: 06/30-
244-0682.
Karcagon téglából épült, tel-
jes közműves kisebb kertes ház 
betegség miatt eladó. Érd.: Kg., 
Apavár u. 21. Tel.: 06/70-550-
2902.
Karcagon II. emeleti, 3 szobás la-
kás a Kórházi úti lakótelepen el-
adó vagy kertes lakás csere is ér-
dekel. Tel.. 06/20-923-2439.
Kertes családi ház eladó. 776 m² 
telken gáz + víz + villany + kábel 
TV 3 telefon vonal. I.ár: 4 M Ft. 
Kg., Kerekes I. u. 21. Tel.: 06/30-
485-0044 vagy 06/70-770-4933.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közmű-
vesített, ipari árammal ellátott, 
bontásra ítélt ház eladó. A telek 
alkalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
Tel.: 06/30-478-2714.

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

Kertes házban, magányos nőnek 
szoba kiadó! Tel.: 59/400-335.

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 pénteken. 
Megrendelést csütörtök délig szí-
veskedjenek leadni! Októberben 
még tavalyi áron! Karcag, Soós i. 
u. 12. Tel.: 59/311-969 vagy 06/30-
244-5160.
Limuzin üszőborjú és magyar tar-
ka bika eladó. Tel.: 06/30-244-
0682.
Két darab foxi jelképes összegért 
elvihető. Tel.: 06/30-470-8186.
120 kg-os hízó 480 Ft/kg-os áron 
eladó. Tel.: 06/30-612-5117.

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
Jani bácsi cirokseprűi újra kapha-
tók! Érd.: Kg., Vasút u. 89/b.
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 tölgy-
fa egyedi tornyos faragott, üve-
ges ajtajú fali téka; 1 db zsúrko-
csi; 1 db Zanussi Lehel jó állapotú 
hűtőszekrény; 1 db egyedi fából 
készült előszobafal; 1 db ková-
csolt vas előszobafogas; 2 db für-
dőszobai mosdókagyló; 1 db zu-
hany csaptelep; 10 m² világoskék 
kisméretű új fali csempe; örök-
égő öntöttvas szobakályha. Tel.: 
06/70-300-9730.
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 3 db középszőnyeg, 1 db 
3 m-es nagy futószőnyeg, 1 db 
bontott cserépkályha. Tel.: 06/20-
585-1734.
Eladó egy garanciás Fuji S4000 
digitális fényképezőgép sok tar-
tozékkal. Tel.: 06/30-637-6905.
Nova villanysütő, Móra 4 égős 
gáztűzhely eladó. Tel.: 59/300-
454.
Borshordók és 22 kg gázpa-
lack eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Új  e l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
Szilvacefre eladó. Tel.: 06/30-963-
9942.
Vadonatúj állapotban lévő japán 
gyártmányú, Silver-Reed típusú 
mechanikus asztali írógép eladó. 
Tel.: 59/313-170 vagy 06/30-240-
0413.
Eladó 2 db ágyneműtartós he-
verő jó állapotban és hozzá va-
ló 2 db fotel, egy akasztós, pol-
cos szekrény; alig használt falát-
töréses konvektor; malacvályú; 
zuhanyszett; fali kézmosó; 1 na-
gyobb és összekötő szőnyegek. 
Tel.: 59/311-962.
200 liter szilvacefre eladó. Tel.: 
06/30-458-4238.
Eladó színes TV 6.000 Ft-ért. Tel.: 
59/313-414.
Lejárt műszakival, 0,4 tonnás sze-
mélygépkocsi utánfutó eladó. 
Magasító, pótkerék tartozékkal. 
Tel.: 06/30-213-3113.

Eladó 50 kg birsalma egyben 80 
Ft-os áron. Tel.: 06/30-432-2454.
Eladó mosogató tálca, kalapá-
csos daráló, 400 l-es fagyasz-
tóláda, 120 l-es fagyasztószek-
rény, kandalló tartozékokkal, 
1000x2000-es malteros láda, 220 
V-os betonkeverő. Tel.: 06/30-
470–8186.
Kisbálás szalma és búza eladó. 
(A szállítás megoldható!) Tel.: 
06/30-856-6978.
Othello szőlő van eladó 150 Ft/
kg. Tel.: 06/30-480-4994.
Eladó 2db ágyneműtartós heve-
rő, 2 db fotel, 2 db TV-asztal, 2 db 
fotel, 1 db polcos-akasztós 3 aj-
tós szekrény, Karancs gáztűzhely, 
1 db palackos gáztűzhely, me-
chanikus varrógép, KD termény-
daráló és még különböző hagya-
téki tárgyak. U.itt jó állapotban 
lévő Babetta segédmotor-kerék-
pár eladó. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó 4 személyes rekamié + 2 
fotel (gurulós), zsírosbödönök. 
Tel.: 06/70-770-4954.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidő-
re vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-
384-0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 
06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is 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, bádo-
gos munkák végzése garanciá-
val. Filagóriák építése, homlokzat 
festése, hőszigetelése. Azonnali 
kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
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, hazaszállítás. 
Tel.: 06/30-336-6142.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-325-7724.
Gyermekfelügyeletet vállalok 
akár 1-2 órára is lakásomon. Tel.: 
06/30-522-5218.

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 25. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05  Aradi Vértanúkra emlékez-

tünk
18.40  Nika koncert
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Nagyné László Er-

zsébet                 
 Téma: Kátai Gábor Kórház
 Karcagi Hírek
 - Az év szülészete
 - Lengyel csatlakozás a 

konyhakert programba
 - 90 éves tűzoltó
 Háttér
 Háttér – különkiadás
 Egyedülálló szarvasmarha 

telep avató ünnepsége                  
20.10  Lovasnapok 2013

2013. október 29-30. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.05 Karcagi hírek

19.35  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.30  Főtéri Muzsika
 Divatbemutató, Hystory 

koncert
             
2013. október 31. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Konyhakertek I. rész
18.30  Szépkor
 Vendég: Varjú Mátyás
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Dr. Zsembeli József
 Téma: Kutató Intézet új igaz-

gatója
 Karcagi Hírek
 - 40 éves a Kádas
 - Ünnepi műsor a Déryné-

ben
 - Babaváró nyílt nap dr. Far-

kas Bélával
 - Patchwork kiállítás
 Háttér – különkiadás
 Vendég: Béres Sándor
 Téma: 1956
20.20  Városunk Október 23-ai 

megemlékezése

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2013. október 18.
Fazekas Éva és Bukó Lajos
2013. október 19.
Kiss Julianna és Bihari Sza-
bolcs

Születés

Batyiczki Krisztina – Né-
meth László
Kg., Ágota u. 30. 
 Róbert János
Martinkovics Éva – Tóth De-
zső
Kg., Jónás B. u. 4.  Éva
Tóth Julianna – Vígh József
Kg., Nyár u. 43.  Ramóna

Halálozás

Kovács Imre
 Karcag (1951.)
Lengyel József
 Kg., Erkel F. u. 10. (1926.)
Özv. Tóth Istvánné (Gyöke-

res Jolán)
 Kg., Liget u. 39. (1931.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 
2013. október 28. 

(hétfő) 12 óra

Október 26. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Október 27. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
November 1. péntek
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
utca

November 2. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
November 3. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 
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
Csépa – Karcag 0:4 (0:2)
Csépa, 60 néző. Jv.: Kubovics 

B. Segítői: Szilágyi S., Kormos 
B.

Karcag: Moga (Oros), Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs. (Ku-
pai), Szentannai, Szivós G., 
Bukovszki, Szivós Gy., Nagy 
R., Székely (Szőke R.), Erdei

Edző: Orosz István
Az ötödik percben Orosz be-

emelte a védők mögé a labdát 
és Székely fordulásból a bal fel-
ső sarokba bombázott (0:1). 
A harmincnyolcadik percben 
Nagy R. indította a jobbolda-
lon Székelyt, aki az alapvo-
nal közeléből középre adott és 
Bukovszki a kapust megelőzve 
a hálóba perdített (0:2). Az öt-
venhatodik percben Szivós G. 
23 méteres bomba szabadrúgá-
sa a bal felső sarokba vágódott 
(0:3). A hetvenegyedik percben 
Gustafik birkózott Szivós Gy-
vel a labdáért, amely Orosz elé 
került és a kapu felé tört, majd 

a kifutó Fényi mellett a kapuba 
gurított (0:4).

Jók: senki ill. Szivós G., 
Bukovszki, Székely

Gács Tibor: Sokkal gyor-
sabb, keményebb és sokkal 
pontosabb volt az ellenfél.

Orosz István: Jobbak vol-
tunk.

Ifjúsági bajnokság

Csépa – Karcag 1:8 (0:4)
Karcag: Fábián, Magyari, 

Szőke N., Szabó G., Herczeg, 
Daróczi, Ungi, Kabai, Németh, 
Berczi, Hamar

Cserék: Oros, Kónya
Edző: Varga László
Góllövők: Kupás ill. Berczi 

(2), Hamar (3), Szabó G., 
Kabai, Ungi

Varga László: Egy gyenge 
csapat ellen még ilyen arány-
ban is megérdemelten nyer-
tünk.

B. I.

Labdarúgás

Az ősz beköszöntével a gép-
járművel közlekedők egyik 
napról a másikra olyan idő-
járási viszonyokkal találkoz-
hatnak az utakon, ami a nyá-
ri időszakra korántsem jel-
lemző. A változékony időjárás 
fokozott figyelmet és más-
fajta vezetési technikát igé-
nyel. Ezen időszakban a bal-
esetek nagy része azért követ-
kezik be, mert az autósok nem 
a megváltozott időjárási, látá-
si és útviszonyoknak megfe-
lelően közlekednek. A vezeté-
si szokásokban és stílusban is 
egyaránt az előrelátásnak, az 
óvatosságnak és a biztonság-
nak kell érvényesülnie! 

Reggelente ködfoltok, ködös 
útszakaszok, nedves aszfalt 
nehezíti meg az autóval köz-
lekedők dolgát. Lassabb, kö-
rültekintőbb, előrelátóbb ve-
zetéssel megelőzhetők a köz-
lekedési balesetek, a nagyobb 
követési távolság betartásával 
elkerülhetők a „koccanások” 
és a velük együtt járó kelle-
metlenségek! 

A gépkocsikat, főként egy 
hosszabb út előtt, ajánlatos 
alaposan átnézni, megvizsgál-

va minden biztonsági beren-
dezést és tartozékot. A rossz 
látási viszonyok mellett elen-
gedhetetlen a világítás, ilyen-
kor gyakrabban kell tisztítani 
a fényszórókat és a többi lám-
pát, hiszen a gumiabroncsok, 
az akkumulátor és a fékrend-
szer ellenőrzése önmagában 
nem elegendő! 

Az őszi közlekedés fontos 
kellékei még a jól működő és 
„csíkmentesen” törlő ablak-
törlő lapátok, a megfelelő ab-
lakmosó folyadék, vagy a pá-
ramentesítő. 

Nem csak a rossz látási vi-
szonyok és az időjárás ne-
hezíti meg ősszel az autó-
sok dolgát, ebben az időszak-
ban több közúti baleset is tör-
ténik, a vadak megváltozott 
mozgási területe és viselkedé-
se miatt. Az új évszak bekö-
szöntével a vadak sajátos vi-
selkedési formát vesznek fel, 
ilyenkor más lesz a mozgásuk 
is. Csökken a veszélyérzetük, 
az éberségük, ugyanakkor nő 
az aktivitásuk különösen az 
esti szürkületi időben, vala-
mint az éjszakai és kora haj-
nali órákban.

Őszi közlekedés

Utánpótlás bajnokság
U15-ös korosztály: Tiszaújváros – Karcag 1:8 (1:4)

Karcag: Fekete, Örsi, Bencsik, Tóth F., Pesti, Balla G., Terjék, 
Moga, Györfi, Farkas A., Tyukodi L.
Cserék: Szendrei, Fábián, Farkas S.
Góllövők: Györfi (4), Terjék (2), Farkas A., Tóth F.
Kemecsi László: Erősen tartalékosan léptünk pályára, az 
új beugrók is biztatóan játszottak. Játékunk a sok kihagyott 
helyzet ellenére is magabiztos volt. Gratulálok a srácoknak.

U14-es korosztály: Tiszaújváros – Karcag 3:6 (0:5)
Karcag: Binder, Szabó V., Erdős, Szabó P., Sipos, Papp T., 
Balajti, Kiss S., Tóth R., Katona, Takács
Cserék: Karsai, Csontos, Varga
Góllövők: Takács T. (3), Balajti, Szabó P., öngól
Moga Lóránt: Az első félidőben kimaradt a kihagyhatatlan 
is, a másodikban pedig a rengeteg hiba adott okot a bosszan-
kodásra.

B. I.

HELYI TERMELŐI PIAC KARCAGON!
2013. OKTÓBER 25-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 ter-
mesztésű zöldséget, gyümölcsöt,  különféle egyéb házi készítésű 
élelmiszereket (pl. lekvárok, szörpök, méz, házi aprósütemények, 

mézes,  sajtok és egyéb tejtermékek, magolajak, füstölt házi húské-
szítmények, biotermékek stb.) valamint kézműves portékákat.

A  Karcagi Birkafőzők Egyesülete  BIRKAPÖRKÖLTET, a Kar-
cagi - Nagykun Ízőrzők Egyesülete helyben sütött kemencés sü-

teményeket 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!


