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Október 6-án (hétfőn) a város vezetése, a Karcagi Járási Hivatal vezetői, az intézmények, a pártok, a civil szervezetek képviselői, és diákok emlékeztek az ara-
di vértanúkra Karcagon. Emlékező beszédet mondott Kovács Sándor A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

BirkafőzőkÖregdiák találkozó

Öregdiák találkozó volt ok-
tóber 4- én (szombaton) a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumban. A diákok 
műsora után Dobos László 

polgármester adott áttekintést 
az elmúlt években a városban 
megvalósult fejlesztésekről, 
munkahelyteremtő beruházá-
sokról, de szólt a most kezdő-

dött városközponti felújítás-
ról is.

Mikus István, az Öregdi-
ákok Baráti Köre elnöke be-
számolója után Juhászné 
Zsadányi Erzsébet igazgató-
nő az iskola jelenéről szólt. 
Szöllősi János dr. Gaál Lászlóra 
(1891-1964), a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
egykori igazgatójára (1928-
1949) emlékezett, majd rész-
letek hangzottak el dr. Gaál 
László fordításaiból, a most 
megjelent Firdauszí: Sáhnáme 
- a Királyok Könyvéből. A ta-
lálkozó végén az öregdiákok 
megkoszorúzták a gimnázium 
emeletén lévő emléktáblákat.

Október 3-án (pénteken) tartotta taggyűlését a Karcagi Birka-
főzők Egyesülete, ahol Nagygyörgy Jenő elnök beszámolt arról, 
hogy nagyon sikeres és tempós volt ez az első kilenc hónapja az 
egyesületnek, hiszen a Karcagi Birkafőző Fesztiválon túl, száz-
nál több birkát főztek meg az ország harminc fesztiválján. - Volt 
olyan hétvége, amikor több csapatot is útnak indítottunk a kü-
lönböző fesztiválokra, hogy megfőzzék a hungarikum karcagi 
birkapörköltet - hangzott el a beszámolóban.
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Közéleti szilánkok

Papírformák

Lezajlottak hát az önkormányzati 
választások, rendben. Néhány 
szavazókörben lesznek majd később 
még időközi választások, ahol például 
egy egyéni jelölt másik listán is indult, 
és ott is nyert. Összességében a várt 
eredmények születtek – bár volt 
egy-két nagyon szoros eredmény 
is – főleg a polgármester jelöltek 
között, a nagyobb városokban. (Pl. 
Salgótarján.) De ezek a trendet 
alapjaiban nem változtatták meg. Ha 
körülnézünk a Nagykunságban, szinte 
100%-os a kormánypárthoz köthető 
jelöltek győzelme, noha kisebb 
településeken a „hagyományokhoz” 
híven, függetlenként indultak.
Úgy tűnik, a „függetlenség” még 
mindig vonzó címke a kisebb 
településeken, noha ez fából 
vaskarika, mert nagyon nehéz 
lenne fogalmilag – közéleti 
vonatkozásban – defi niálni ennek 
tartalmát. Szóval, a közvélemény-
kutatási prognózisok bejöttek – bár 
ehhez nem kellettek különleges 
módszerek, és nagyon nagy minták 
sem. Megmosolyogtató volt pl. a 
Nézőpont Intézet igazgatójának 
a választást megelőző harmadik 
napon tett egyik kijelentése: „Ha a 
Fidesz szavazói nem mennek el kellő 
számban, akkor az az ellenzéknek 
kedvez.” Ezt valószínűleg egy 
negyedikes gimnazista is tudja, 
akit egy kicsit is érdekel a közélet. 
Vaskos közhely, de érthető, 
hogy hirtelenjében a kérdező 
riporternek ezt válaszolja egy 
tudományos kutató. Ezzel az erővel 
mondhatta volna azt is: „Csodák 
pedig nincsenek.” Pedig vannak! A 
sebtiben megváltoztatott „baloldali” 
budapesti főpolgármester jelölt 
nagyon furcsán értékelte az 
eredményt, és nyílt konfrontációt 
hirdetett a kormánnyal szemben a 
továbbiakban is.
Szóval: tovább a bokros, 
kacskaringós úton. Ez elég kemény 
tévút, hiszen az MSZP pártelnöke is 
gratulált pl. a győztesnek, amit az 
előbbi jelölt úr direkte nem tett meg. 
Tehát, lehet látni az elkövetkezendő 
konfrontációk körvonalait. 
Ami továbbra is probléma, az 
az alacsony részvételi arány. 
Persze, lehet ezt többféleképpen 
magyarázni, elemezni. Valószínűleg 
az közelíti meg a valóságot: ha egy 
évben sok választást írnak ki, akkor 
csökken a hajlandóság: hiszen az 
előző választásokon, akiknek nem 
jött be esetleg a jelöltjük, azok a 
harmadikra vacillálnak és sokan 
már nem mennek el. Legyintenek, 
hogy már úgyis „lefutott”. Pedig 
nem így van; ezt jelzi sok szoros 
eredmény. Végig kell játszani a 
mérkőzést. Mint ahogy Bukarestben 
a magyar válogatott is tette: a 
lelkesedés sikert hozott. Mert ne 
feledjük: idegenben a döntetlen fél 
győzelem…

- ács -

KÖZÉLET

A nemzeti 
gyásznapon, ok-
tóber 6-án, az 
Aradi vértanúk 
terén a Kováts 
Mihály Huszár-
bandérium tag-
jainak bevonu-
lása és egy sza-
valat után Ko-
vács Sándor, a 
megyei közgyű-
lés elnöke emlékezett a hősök-
re.

- Ilyenkor ősszel, amikor 
sárgulnak a levelek, szárad-
nak a virágok, talán a termé-
szet is gyászol. Talán a termé-
szet is az elmúlást, a tél kezde-
tét ünnepli, a nyarat gyászolja. 
Ilyenkor mi, magyarok elfoj-
tott forradalmainkra, levert 
szabadságharcainkra emlék-
szünk, azokra a hősökre, akik 
értünk áldozták életüket. De 
mi, magyarok, egyedül emlé-
kezünk. Csak mi, hiszen hol 
vannak már azok, akik tort ül-
tek rajtunk? Hol van a mohácsi 
mező, a Világos sík, hol a Bu-
dapest utcáin kopogó lánctalp, 
hol van már a török, a Habs-
burg császár, a szovjet biro-
dalom? Sehol sincs, de itt va-
gyunk mi, magyarok Magyar-
országon és emlékezünk – 
mondta beszédében a szónok.

- Gondolhatnánk azt, hogy 
dicső ünnepet ülünk, hiszen 
mi maradtunk meg, de nem, 
mi fejet hajtunk a hősök, a 
mártírok előtt. Ma nem isme-
retlen hősök, áldozatok, név-
telen katonák előtt tisztelgünk, 
hanem 13 olyan férfi előtt, aki-
nek ismerjük tetteit, hősi csele-
kedeteit, haláluk előtti utolsó 
gondolataikat, amelyeket pa-
pírra vetettek. Ismerjük azokat 
a gondolatokat, amelyekkel el-
búcsúztak családtól, hazától, 
nemzettől. Ismerjük azokat a 
hősi tetteket, amiket karddal 
vívtak, s néha teljesen remény-
telen helyzetben csúfos veresé-
get mértek a túlerőben lévő, fé-
nyes császári hadakra. Ismer-
jük ezeket a fényes haditette-
ket, de azokat is, amelyekkel 
a magyar polgári kormányt, a 
magyar közigazgatást terem-
tették meg. Néhány hónap 
alatt megszervezték a magyar 
államot, a magyar közigazga-
tást, a magyar pénzt. Néhány 
hónap alatt bebizonyították, 
ha a magyarok saját kezükbe 
veszik sorsuk irányítását, ak-
kor világraszóló cselekedeteket 
tudnak végrehajtani. De hiába, 
akár karddal, fegyverrel, tollal, 
szervezéssel szervezték a ma-
gyar államot, a magyar sza-
badságot, a Habsburg-ház, az 
önkény szemében ők mind bű-
nösök voltak. Tudjuk, hogy a 
Habsburg-ház bosszújától már 

az elején félni kellett, hiszen 
figyelmeztetett bennünket az 
akkori Európa: ne lázadj ma-
gyar, törődj bele sorsodba, hi-
szen szörnyű bosszú vár rád! 
A bosszú beteljesedett. Ül-
dözték Deákot, bujdosni kel-
lett Táncsics Mihálynak, me-
nekülnie kellett Jókai Mórnak 
és távollétében felakasztották 
Andrássy grófot is. A bosszú 
nem állt ellen azoknak, akik a 
karddal kezükben, a csatatéren 
adták meg magukat - sorolta a 
szónok, aki így folytatta: Mire 
számíthattak ők ezután? Szá-
míthattak a Habsburg-ház, a 
császár kegyetlen bosszújára. 
Úgy gondolták, hogy haláluk-
kal meg van semmisítve a ma-
gyarság, a magyar nép, a ma-
gyar gondolat. De ebben téved-
tek. Az elbizakodott győztes 
részéről, Bach, az újonnan ki-
nevezett magyar miniszterel-
nök így fogalmazott: „Magyar-
ország eddig német-szláv gyar-
mat, ezután megszűnik a ma-
gyarság eszménye, ideálja és a 
múlt feledésbe kerül...” De ez 
nem így lett! A magyarság az-
óta is él, gyarpodik és virul. 
Bebizonyítottuk a világnak, 
hogy nem engedünk a ’48-ból, 
szabadságunkból, hazánkból, 
eszményeinkből, hiszen mind-
annyian tudjuk, hogy azok az 
áldozatok, azok a hősök, akik 
értünk áldozták életüket, tet-
tük nem volt hiábavaló. Fejet 
kell hajtani előttük, hiszen a 
mai világ embere, aki a sikert 
a pénzben, a javak fogyasztá-
sában képzeli el, meg sem tud-
ja érteni azt, milyen lehet az a 
hősiesség, ha valaki az életét, a 
vérét áldozza egy eszményért, 
egy nemzetért, a családjáért, a 
hazájáért. Ezek a hősök ilyenek 
voltak. Nekik köszönhetjük, 
hogy ma itt állhatunk Magyar-
országon, magyarul beszél-
hetünk, ezt a hazát Magyar-
országnak hívhatjuk. Minden 
tiszteletet megérdemelnek! Ké-
rem, hajtsunk fejet a mártírok, 
a hősök előtt! – zárta szavait 
Kovács Sándor, majd a város, a 
járás vezetői, az intézmények, a 
pártok, a civil szervezetek kép-
viselői elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit az aradi vérta-
núk emlékkövénél.

DE

Emlékezés az aradi vértanúkra Kitüntetettek
Karcag Város Kul-

túrájáért Díjat vehe-
tett át Hopka Józsefné, 
a Kuthen úti tagóvo-
da vezetője. 1976-ban 
diplomázott a Szarva-
si Óvónőképző Intézet-
ben, majd 1981-ig a Jó-
kai úti óvodában, azóta 
a Kuthen úti óvodában 
dolgozik, ahol tagin-
tézmény vezetői fel-
adatokat is ellát. 2005-
ben Hajdúböszörményben szakvizsgát és szakirányú végzettsé-
get tett – differenciáló fejlesztőpedagógus szakirányban. Elméle-
ti tudása és gyakorlati tapasztalatai alapján nagy hatékonysággal 
foglalkozik a differenciáló felzárkóztató foglalkozásokon a gyer-
mekekkel. Tagintézmény-vezetőként kreativitása, ötletgazdagsá-
ga, ösztönző hatása képessé teszi arra, hogy egyre jobban műkö-
dő közösség vezetője legyen. Fontosnak érzi, hogy nyitottak le-
gyenek a partnereik felé, részt vegyenek a rendezvényeiken, il-
letve, hogy mások is betekintsenek óvodai életükbe. 2011-ben 
elnyerték a „Zöld óvoda” címet. Hopka Józsefné olyan pedagó-
gus, akinek munkamorálja példamutató, amit a szülők, kollégái 
és az óvodavezetés is elismer.

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Művészeti Díj-
ban részesült Kabai Lász-
ló festőművész- művész-
tanár. Főiskolai tanulmá-
nyait a Kaposvári Egye-
tem Művészeti Főiskolai 
Karán és a Nyíregyhá-
zi Tanárképző Főisko-
lán folytatta. Kezdetben 
az ő alkotásait is inkább 
a realista látásmód és an-
nak megjelenése jellemez-
te. Korai grafikáin az alföldi pusztai táj szépségei tűnnek fel. Ebben 
az időszakban legtöbbet talán Bod László festőművésztől tanult. Ké-
pein eleinte kissé visszafogottan jelentek meg a színek, később egy 
angliai tanulmányút hatására festői világa színesebb lett. Akvarell 
és akril képeit a könnyed vonalvezetés és a szinte ösztönösen deko-
ratív színhasználat jellemzi. Mindez tudatos kompozíciós készséggel 
párosul. A táj, annak ábrázolása és hangulata érdeklődésének min-
dig is középpontjában állt. Több egyéni és csoportos kiállításon vett 
részt. Nemcsak festészettel, hanem néprajzi-szociológiai rövidfilmek 
forgatásával is foglalkozik. A „Naprúl napra, hónaprúl hónapra” című 
filmje 2011-ben két díjat is kapott. A művészeti iskola keretében adja 
át a rajz- és vizuális tudását, látásmódját diákjainak.

Karcag Város Kultú-
rájáért Díjat kapott dr. 
Nagyné Serfőző Éva, a 
Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakkö-
zépiskola igazgatóhelyet-
tese. Pályafutását 1978-
ban Hajdúdorogon kezd-
te, majd Karcagra ke-
rült, több helyen tanított. 
1993-tól a Gábor Áron 
Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola biológia-kémia szakos tanára volt. Jelenleg a 
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskolában tanít biológiát, kémiát és látja el az igazgatóhelyet-
tesi feladatokat. A tanórákon nagy hivatástudattal, kiváló szakmai 
felkészültséggel és elkötelezetten tanít. Lelkiismeretes szaktanári 
munkájának köszönhetően tanítványai jó helyezéseket érnek el ta-
nulmányi megmérettetéseken. Tanórán kívül is igyekszik diákjai 
tudását, látókörét szélesíteni. Diákjai számára hiteles személyiség, 
széles látókörű pedagógus, aki sokoldalú tevékenysége és eredmé-
nyei alapján öregbíti az iskola és a város hírnevét.



2014. október 17. 3KARCAGI HÍRMONDÓ

INTERJÚ

POSTALÁDA

A szeptembertől összevo-
nással létrejött Karcagi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézményvezető-
je Plósz Csilla lett, aki hosszú 
éveken keresztül a művészeti 
iskola irányítását látta el. Egy 
rövid beszélgetés erejéig leg-
fontosabb feladatairól, vala-
mint rövid és hosszú távú ter-
veiről kérdeztük.

– Az eddigi munkakörömet 
követően egy összevont intéz-
mény vezetését bízták rám, eb-
ből következik, hogy a tanu-
lók száma, a kollégák száma 
és természetesen a feladatok 
száma is megnövekedett. Úgy 
gondolom, hogy ahhoz, hogy 
egy ilyen nagy intézmény mű-
ködni tudjon, nagyon fontos a 
különböző partnerekkel tör-
ténő kapcsolattartás. Kiemel-
ten fontosnak tartom a szülők-
kel való kapcsolattartást, hi-
szen a tanulók nevelésének és 

oktatásának minősége nagy-
mértékben meghatározza a jö-
vőnket, az mindig a felnövek-
vő nemzedék kezébe van ad-
va. Közös a felelősségünk a 
szülőkkel, ezért közös célokat 
és a célok mentén közös elve-
ket kell megfogalmaznunk. Az 
együttműködés első állomá-
saként szeptember folyamán 
meglátogattam a tagintézmé-
nyek szülői értekezleteit, ahol 
tájékoztattam a kedves szülő-
ket a kapcsolattartás formái-
ról, lehetőségeiről és kértem az 
együttműködésüket a gyerme-
kek nevelésének folyamatában. 
Ez közös ügyünk.

Ha most általános célokról 
beszélünk, akkor nagyon fon-
tos, hogy az intézmények ed-
digi eredményeit, hagyomá-
nyait megőrizzük és ezekre 
alapozva keressünk és talál-
junk olyan új utakat, amelyek 
zálogai lehetnek a további fej-
lődésnek. Az a cél, hogy folya-
matosan fejlődjön az új intéz-
mény mind szakmailag, mind 
pedig tárgyi eszközökben.

– Az általános célok mellett 
melyek a legfontosabb szakmai 
szempontok?

– Elsődleges cél, hogy az ide 
járó gyerekek egyenlő esélye-
ket, színvonalas oktatást, ver-
senyképes tudást kapjanak a 
nyolc év alatt és a művésze-
ti tagintézmény nyújtotta le-
hetőségekkel élve alaposan fel 

tudjanak készülni a középis-
kolai továbbtanulásra, a pá-
lyaválasztásra. A tananyag el-
sajátítását nagyon fontosnak 
tartom, de ezen kívül vallom, 
hogy az iskolának egyfajta 
nyomot hagyó szerepe is kell 
legyen. Ezt úgy értem, hogy a 
köznevelés napjainkban törté-
nő átalakulása, illetve a meg-
változott tanulói társadalom 
új típusú motivációt, attitű-
döt igényel a pedagógusoktól. 
A pedagógus pedig nem csak 
tudást, hanem értéket is köz-
vetít, orientál. Úgy gondolom, 
elsősorban szeretni kell tanít-
ványainkat, példát mutatni 
számukra és átadni nekik azo-
kat az alapvető emberi normá-
kat és értékeket, melyek bir-
tokában magabiztosan helyt 
tudnak állni az élet minden te-
rületén.

– Jóval nagyobb létszámú 
testületet is kell irányítania. 
Erre hogy készült fel?

– A munkatársaimmal va-
ló kapcsolataimban előtérbe 
helyezem az egymás szemé-
lyiségének tiszteletben tartá-
sát, az igazságosságot és a to-
leranciát. A rendelkezésem-
re álló eszközök segítségével 
mindig támogatni kívánom a 
kollégáim szakmai megújulá-
sát, képzéseken való részvétel-
ét, hiszen ezek zálogai az isko-
la szakmai fejődésének. Isko-
lakultúránk része kell legyen 

továbbra is partnereink igé-
nyeinek meghallgatása és véle-
ményük megismerése. Szüksé-
ges továbbá egy újfajta szem-
lélet kialakítása, melyben a 
statikust felváltja a dinami-
kus, reflektív, alkalmazkodó 
szemlélet. Ebben a folyamat-
ban előkelő helyet kell elfog-
lalnia az együtt gondolkodás-
nak, az egymásra hangolódás-
nak, egymás segítésének.

– A köznevelés átalakulóban 
van és ezzel együtt újabb kihí-
vásoknak kell megfelelni or-
szágszerte valamennyi oktatá-
si intézménynek. Melyek azok 
amelyekre már most készülni 
kell?

– Nos, kihívásokban bővel-
kedni fog az előttünk álló idő-
szak. 2015-ben országosan 
kezdetét veszi a tanfelügyele-
ti rendszer működése, amely 
az intézmények ellenőrzésé-
ben és a pedagógusok minősí-
tésében fog realizálódni. Szin-
tén kiemelt feladatnak tar-
tom, hogy kollégáimat mindig 
a megfelelő információval lás-
sam el és felkészítsem őket és 
az intézményt is, hogy a meg-
felelő eredmények szülesse-
nek. Az országos tanfelügyele-
ti, illetve szaktanácsadói mun-
kában iskolánkból is vesznek 
részt pedagógusok, akik nem 
itt Karcagon, de az ország más 
intézményeiben fognak ellát-
ni ilyen irányú szakmai fel-

adatokat. Büszke vagyok ar-
ra, hogy erről beszámolhatok, 
mert az is fémjelzi egy iskola 
szakmai felkészültségét, hogy 
pedagógusai szorgalmas mun-
kájuk gyümölcseként bekerül-
hettek abba az 5000 fős csapat-
ba, akik „jogosítványt” kapnak 
szakmai tanácsadá sok, illetve 
ellenőrzések, minősítések le-
folytatására.

Hosszabb távon gondolkod-
va azt hiszem minden kollé-
gám nevében mondhatom, 
hogy valamennyien olyan in-
tézményben kívánunk hiva-
tásunknak élni, ahol az isko-
la tárgyi környezete, az emberi 
kapcsolatok minősége környe-
zetbarát és egészségmegtartó. 
Ahol biztosítva van a gyerme-
kek szakmai, szellemi, érzel-
mi, esztétikai és lelki fejlődése 
– ahol minden kolléga érzi az 
elfogadó és támogató légkört. 
Olyan fiatalokat szeretnénk 
útjukra bocsátani, akik kör-
nyezettudatos állampolgárok-
ká válnak, akiknek reális esé-
lyük van a sikeres munkavál-
lalásra, képesek az élethosszig 
tartó tanulásra.

Hivatásom, mindennapi te-
vékenységem során ezeket az 
elveket szem előtt tartva kívá-
nom végezni munkámat, az is-
kola érdekeit figyelembe véve 
és szolgálva.

-dh-  

Átalakuló köznevelés, dinamikus szemlélet
– Interjú Plósz Csilla intézményvezetővel – 

„Lassulnak lépteim, ahogy a 
szeptemberi verőfényben köze-
ledek hozzátok évszázados kö-
vekből épült ódon falak. Meg-
torpanok hatalmas kapudnál, 
lenyomom a kilincset, és az is-
merősen nehezen nyíló faajtó 
bebocsát. Fél évszázad távla-
tából törnek rám az emlékek, 
beülök a padba, és tanáraim 
előtt kis gimnazistának érzem 
magam megint…”

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskolában tartot-
tuk érettségi találkozónkat, az 

1964-ben érett-
ségizett IV. A 
osztály tagjai. A 
diákévek, az is-
kola összetartó 
erejét mutatja, 
hogy ötévente 
megtartjuk eze-
ket az alkalma-
kat, és nagy lét-
számban igyek-
szünk rajta részt 
venni, bármeny-

nyire szétszóródtunk azóta egy-
kori osztálytársak. Az Alma 
Mater falai között, új padok-
ban, de a régi társakkal beszél-
getve mindig kellemesen telnek 
ezek az összejövetelek. Köszö-
net Nt. Koncz Tibor elnök-lel-
kész úrnak, mint fenntartónak, 
Juhászné Zsadányi Erzsébet 
igazgatónőnek, valamint a Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola dolgozóinak, hogy le-
hetővé tették számunkra a talál-
kozó megtartását.

A szervezők

Ötven éve öregdiákok…

A Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola 7. b osztá-
lyos tanulói a Határtalanul pá-
lyázat keretében erdélyi kirándu-
láson vettek részt október 4-6-ig.

Szombaton reggel indultunk. 
Egy rövid nagyváradi pihe-
nő után Erdély kapujánál, a Ki-
rály-hágónál álltunk meg, majd 
Csucsa felé vettük az irányt. 
A Boncza kastélyhoz tartozó 
ún. Fehér Házban Ady Endre 
és Csinszka életével ismerked-
tünk meg egy kiállításon. Majd 
tovább indultunk Kolozsvár-
ra. Megtekintettük a Szent Mi-
hály templomot, a Mátyás szob-
rot, Hunyadi szülőházát, a Fel-

legvárat és az óri-
ási Házsongárdi 
temetőt. Később 
elfoglaltuk a szál-
lásunkat. A má-
sodik nap elmen-
tünk az alsóvárosi 
református temp-
lomba, aminek az 
az érdekessége, 
hogy a debreceni 

nagytemplom hasonmása. Ezen 
a napon nagyon vártuk, hogy a 
tordai sóbányába érjünk. Bejár-
tuk a hatalmas termeket, megis-
merkedtünk a bánya történeté-
vel, a sókitermelés folyamatával. 
Bementünk a visszhangterem-
be, ahol, ha nagyon erősen kia-
bálunk, a hangunk akár 16-szor 
is visszhangozhat. Szétnéztünk 
az árusoknál, felültünk a hatal-
mas óriáskerékre, kipróbáltuk 
a minigolfot és a pingpongot. 
Délután a kalotaszegi falvakat 
fedeztük fel, a bánffyhunyadi 
és a kalotaszentkirályi re-
formátus templomot néztük 
meg. Körösfőn a zsebpénzün-

ket költöttük el, majd fárad-
tan érkeztünk a szállásunkra, 
Fugyivásárhelyre. Október 6-án 
délelőtt a biharpüspöki iskolá-
ba látogattunk el. Az ottani he-
tedikes diákokkal közösen em-
lékeztünk meg az aradi vérta-
núkról. Az osztályunk műsorral 
készült erre az alkalomra, ami a 
gyerekeknek rendkívül tetszett. 
A műsor után átadtuk az aján-
dékokat, majd a gyerekek kör-
bevezettek minket az iskolájuk-
ban. Délután Nagyvárad bel-
városát néztük meg, sétánkat 
a püspöki palotánál és székes-
egyháznál fejeztük be. A kincs-
tárban volt egy érdekes kiállí-
tás, ahol Szent László király ko-
ponyájából is láttunk egy dara-
bot.  A hazaindulás előtt még 
kimentünk Románia legna-
gyobb gyógyfürdőjére, Félix 
fürdőre. A nap végére eléggé el-
fáradtunk, de nagyon sokat ta-
nultunk. Mindenkinek nagyon 
emlékezetes marad ez az út.

a 7. b osztály tanulói

Vendégként érkezni, barátként távozni
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Fugák tisztítása

Használjunk szódabi-
karbónát és fogkefét fu-
gák tisztításához. A fugát 
nedvesítsük be, a fogkefét 
mártsuk szódabikarbóná-
ba és kezdjük el átdörzsöl-
ni a fugát. Hagyjuk állni 1 
órán keresztül, majd tisz-
ta vízzel és puha ronggyal 
töröljük tá. Elég aprólékos 
munka, de ezt egy évben 
csak két alkalommal kell 
megtennünk. 

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Hány éve olvashatják a Karcagi Hírmondót?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben október 27-
én hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 1  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Kovács Tiborné (Karcag)

Háztartási jó tanácsok NyereményjátékSütőtöklekvár húsok mellé
Hozzávalók:
 - 2 kg sütőtök tisztítva, kockázva
 - fél liter víz
 - 2 db lime leve, héja csíkozva
 - 2 db narancs leve, héja csíkozva
 - cukor ízlés szerint, vagy méz
 - 2 db dzsemfix
 - egy pötty só, szerecsendió
 - kis kanálnyi csípős krém, vagy chili
 - kevés rozmaring, vagy menta

A tököket főzöm, sóval, szerecsendióval, lime-vel, na-
ranccsal puhára főzöm, beleteszem a dzsemfixet, 3 perc és 
kész. Turmixolom, majd belefőzöm a lime, narancs csíko-
kat. Kisebb üvegekbe töltöm, lezárom fejre állítom, majd 
száraz dunsztba teszem. Húsok mellé tálalom.

OTTHON

Szeptember 27-én (szombaton) „Miénk itt a tér” címmel Re-
formátus Közösségi Napot rendeztek a református általános is-
kola udvarán, ahol egész napos program várta a családokat és 
az érdeklődőket. Az Építő Közösségek c. programon belüli Re-
formátus Közösségi Napot a Karcagi Református Egyházköz-
ség, valamint a református általános iskola szervezte.

Az állatot egy karcagi családi ház udvarán látta meg egy férfi, 
aki szólt az ott lakóknak. Sokáig farkasszemet néztek az állattal, 
míg végül be merték fogni - mondta el Kovács Attila, aki nem 
hitt a szemének, amikor meglátta a kígyót az udvarán. A Hor-
tobágyi Nemzeti Park egyik munkatárást hívták segítségül, aki-
vel zsákba tették a siklót és elszállította a több mint másfél mé-
teres, 3 kg súlyú és 5 cm átmérőjű hüllőt. A 10 éves sikló végül 
a Debreceni Állatkertbe került. A gabonasikló a pikkelyes hül-
lők rendjének a kígyó alrendjébe, ezen belül a siklók családjába 
tartozik. Elterjedési területe az Amerikai Egyesült Államok dél-
keleti része, New Jerseytől Florida déli csücskéig, nyugat felé Te-
xasig. Általában csak 100-150 cm-re nő, de a rekord hossz 182 
cm volt. Rendkívül változatos színekben fordul elő. Gyakran ta-
lálható mezőgazdasági épületekben, rágcsálókra vadászva, ne-
vét is innen kapta, gabona illetve kukoricasikló.  A Karcagon ta-
lált példány valószínűleg egy terráriumból szökhetett el és azt 
mondják, hogy ha nem találják meg, akkor elpusztul, mert 22-24 
Celsius fokon lehet tartani. Más siklófélékhez hasonlóan ennek a 
fajnak sincs mérge.

Gabonasikló keltett riadalmat

Útalapot készített a Déli temető L-parcellájánál a Református 
Egyházközség Presbitériuma. Mint Szentesi Lajos főgondnok-
tól megtudtuk, a 160 méter hosszú, 2,5 méter széles útalap 35 
centi mély alappal rendelkezik.

- Az alapba saját zúzalékunkat töltöttük be egy karcagi vál-
lalkozóval, aki támogatásként adta nekünk ezt a nagy segítsé-
get, majd a vasúti építkezéstől kikerült murva-zúzalékkal lett 
az úttest-alap megtöltve, majd lehengerezve. Most már a teme-
tői főutak a három főútra becsatlakoznak, így a hátsó parcel-
lák is sármentesen megközelíthetők - sorolta Szentesi Lajos fő-
gondnok, akitől megtudtuk, a presbitérium egy év használat 
után szeretné ezt az útalapot is szilárd burkolattal lefedni, majd 
a Déli temető 1-es útját a ravatalozótól 45-50 méter hosszban 
továbbépíteni. Jövőre a Borjúdűlő temetőben is folytatná az 
egyházközség az útalapok építését.

Mini galériát rendeztek be a Csokonai Könyvtár gyermek-
könyvtárában. Szabó Péterné gyermekkönyvtárostól megtud-
tuk, hogy az induló tehetségek bemutatkozó képeit, rajzait vár-
ják, melyet kiállítanak, így teremtve nekik bemutatkozási lehe-
tőséget a város lakossága előtt.

Galéria a könyvtárban

Útalap a temetőben

Egy több mint 70 millió fo-
rintos, valamint egy több mint 
130 milliós pályázatnak kö-
szönhetően mezőgazdasá-
gi gépeket vásárolt a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazga-
tóság. A gépek olyan projek-
tekhez szükségesek, amelyek 
védett természeti területen, il-
letve NATURA 2000 területe-
ken és élőhelyeken valósulnak 
meg. Céljuk a kedvező termé-
szeti állapotok javítása, vala-
mint a hazai és közösségi jelen-
tőségű fajok megóvása. A 130 
milliós beruházás keretén be-
lül beszerzett gépek a nemze-
ti park túzokvédelmi területe-
inek fenntartásában is segítsé-
get nyújtanak.

Kapocsi István, általános 
igazgatóhelyettes lapunk kérdé-
sére elmondta, hogy a beszer-
zett erő-, és munkagépek se-
gítséget nyújtanak majd a kar-
cagi határban lévő Disznórét, 
túzok élőhely fenntartási mun-
káiban is. Ezeken a területeken 
a földön fészkelő madárfajok 
élőhelyi igényei szerint sávo-
san telepített évelő és egy éves 
szántóföldi növénykultúrák 
termesztését végzi a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság. 
A projekt az Európai Unió és a 
hazai költségvetés finanszíro-
zásában valósul meg. 

-dh-

Élőhely megóvás 
Karcag határában
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HIRDETMÉNYEK

A méhnyakrák a világon élő 
nők negyedik leggyakoribb 
megbetegedése, mely Magyar-
országon a 15 és 45 év közöt-
ti nőknél a leggyakoribb halált 
okozó rákos megbetegedés. 
Évente 1400-1500 ember fer-
tőződik meg. Minden évben 
több mint 400 fiatal nőt, anyát 
veszítünk el e rettegett megbe-
tegedés miatt. A méhnyakrák 
megbetegedést vírusok okoz-
zák az úgynevezett HPV (Hu-
mán Papilloma Vírus). 

A Humán Papilloma Víru-
sok a bőr, a szájüreg, és a ne-
mi szervek hámrétegében sza-
porodnak. A fertőzött terüle-
tek érintésével, összedörzsölé-
sével, eszközökkel, tárgyakkal 
vihető át az egyik emberről a 
másikra. A HPV a szexuáli-
san átvihető vírusok közé tar-
tozik. 

A bőrben (talpon, tenyéren) 
és a külső nemi szerveken sze-
mölcsöket okozhat, ezek jó-
indulatú elváltozások. Más 
Papilloma Vírusok, így a HPV 

16 és 18-as típusú kórokozók 
a nemi szervek hámjában fel-
színes fertőzést és rákos elfa-
julást is képesek létrehozni. 
Növeli a fertőzés kockázatát a 
gyakori partnerváltás, a hor-
monkészítmények, a dohány-
zás, és az immunrendszer 
gyengesége. 

Míg a bőrben kialakuló sze-
mölcsöket helyi kezeléssel el 
lehet távolítani, addig a méh-
szájon lévő fertőzés gyakran 
tünetmentes. Ha a vírus hosz-
szú ideig szaporodik a sejtek-
ben, először felszínes hám-
elváltozás jön létre, a nő-
gyógyászati szűrővizsgálat-
kor ezt ellenőrzik, vizsgálják. 
A tartós fertőzés több év alatt 
rosszindulatú daganathoz, 
méhnyakrákhoz vezethet. 

A szexuálisan terje-
dő vírusokat, így a Humán 
Papilloma Vírus fertőzést 
meg lehet előzni óvszer hasz-
nálatával, partnerhez való 
hűséggel, illetve a tisztálko-
dás is hatékonyan csökken-

ti a fertőzés esélyét. Egy új vé-
dekezési lehetőség a védőol-
tás. Magyarországon évek óta 
két HPV elleni védőoltás van 
forgalomban, melyek eddig is 
beszerezhetők voltak, orvosi 
rendelvényre. Több települé-
sen komoly anyagi áldozatok 
árán sikerült beoltani eddig is 
a lányokat. Országosan ked-
vező tapasztalatokat szerez-
tünk a védőoltásról. A drá-
ga oltóanyag most ingyen áll 
rendelkezésre a 7. osztályos, 
12 évet betöltött leányoknak 
Magyarországon. A Nemze-
ti Védőoltási Programban ez 
évtől önkéntes iskolai kam-
pányoltás keretében bizto-
sított, felmenő rendszerben. 
Az oltóanyag neve Cervarix, 
melyben nincs élő vírus, be-
tegséget nem okoz. Ez a HPV 
16 és 18 típusú, a leggyakrab-
ban előforduló vírusok el-
len véd, mely a méhnyakrák 
megbetegedések több mint 
70 %-át okozzák. Tehát a  vé-
dőoltás nem minden HPV el-

len véd, ezért a rendszeres 
méhnyakrák szűrés továbbra 
is fontos!

Országosan 46 ezer fő len-
ne jogosult a 7. osztályo-
sok korcsoportjából a védő-
oltás beadására, közülük 38 
ezer kérte, vagyis az oltan-
dók 82,6 %-a. A JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Já-
rási Hivatal Járási Népegész-
ségügyi Intézetének terüle-
tén lévő 19 településen az ol-
tandók 84 %-a kérte átlagosan 
az önkéntes védőoltás beadá-
sát, ami igen jó eredmény. Le-
hetőség van még most is arra, 
hogy ez év októberében még 
jelentkezzenek a 7. osztályo-
sok közül védőoltás igénybe-
vételére, akik meggondolnák 
magukat. Mivel a védőoltás 
azoknál a leghatásosabb, akik 
még nem estek át HPV fertő-
zésen, ezért került sor a 7. osz-
tályos korosztály védőoltás-
ára. Egyébként a védőoltás 45 
éves korig adható, háziorvos, 
bőrgyógyász és nőgyógyász is 

felírhatja receptre az oltóanya-
got, és be is adhatja. 

Az ajánlás szerint 9-től 15 
éves korig két alkalommal 
kell beadni a védőoltást, 15 
év fölött pedig három alka-
lommal kell beadni a meg-
felelő védettség kialakulásá-
nak érdekében. Fontos tud-
ni, hogy ha valaki a védőoltás 
első adagja beadásának nap-
ján betölti a 15. életévét, már 
három védőoltásban fog ré-
szesülni. A szülői beleegye-
ző nyilatkozatok elengedhe-
tetlenek. Bízunk benne, hogy 
a védőoltások bevezetésé-
vel és a komplex szűrőprog-
ram következetes végrehajtá-
sával a következő évtizedek-
ben el fog tűnni országunkból 
a méhnyakrák megbetegedés!

A tájékoztatót a www.oek.
hu honlapon található hiva-
talos járványügyi informá-
ciók és a helyi, Népegészség-
ügyi Intézeti adatok alapján 
Dr. Borsos Anikó járási tisz-
ti főorvos készítette. 

Tájékoztató a HPV elleni védőoltásról

A Karcag Városi Önkormányzat csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2015. évi fordulójához
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében 
meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók 
számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév 
első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati felté-
telei (2 tanulmányi félévre pályázható):
 - lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormány-

zat területén;
 - hátrányos szociális helyzet (a pályázóval egy háztartás-

ban élők egy főre jutó nettó keresete nem haladja meg a 
66.482 Ft-ot)

 - felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pá-
lyázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Embe-

ri Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati felté-
telei (6 tanulmányi félévre pályázható):
 - lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormány-

zat területén;
- hátrányos szociális helyzet (a pályázóval egy háztartás-

ban élők egy főre jutó nettó keresete nem haladja meg a 
66.482 Ft-ot)

 - korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe.
A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-

lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelynek el-
érése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói űrlapot kinyomtatva és aláírva a Karcagi Pol-
gármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 
1. 34. iroda), a szükséges mellékletekkel együtt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7. 
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Születés

Martinkovics Éva – Tóth De-
zső
Kg., Jónás B. u. 4. 

Tamara
Márki Mária – Juhász Lajos
Kg., Petőfi u. 40. 

Adél és Alíz
Makai Anikó – Nagy Zoltán
Kg., Forint u. 11. 

Péter
Cinege Jolán – Szabó Zsolt
Kg., Kántor S. u. 8. 

Lia
Rácz Dóra – Lengyel János
Kg., Zádor u. 31. 

Péter

Halálozás
Dr. Bene Sándor
 Karcag (1951.)
Kabai Gáborné (Mile Róza)

Október 19. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth F. út

Október 23. csütörtök 
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

Október 24. péntek
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Horváth 

F. utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Október 25. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

Október 26. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss a. utca

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

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

Október 19. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
Október 23-24. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat pályázat útján haszonbérbe adásra meghir-

deti az alábbi ingatlanjait:

Hrsz művelési ág terület (m2) AK érték

01313/1 szántó  8.7245  74,00

01313/2 szántó  1.4856  12,00

01313/3 szánó  9.3810  74,00

01313/4 szántó  1.2151  10,00

Összesen: - 20.8062 170,00

A pályázatra jelentkezők közül a haszonbérbe vevő személyéről a képvise-
lő-testület nyilvános pályázati tárgyalás keretében a pályázók licitálási ered-
ménye alapján dönt. A haszonbérbe vevőnek meg kell felelnie a mező- és er-
dőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 16.-17. §, és 
40.-43. §-ban foglalt feltételeknek. Haszonbérleti díj összege (kiinduló ösz-
szeg): 38.000.-Ft/ha/év, azaz harmincnyolcezer forint/hektár/év. Licit emelé-
sének mértéke (licitlépcső): 1000.-Ft, azaz ezer forint. A pályázat nyertese az 
lesz, aki a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot a nyilvá-
nos pályázati tárgyaláson, és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek-
nek megfelel. Fizetési feltétel: A haszonbérleti díj összegét minden év novem-
ber 15. napjáig kell egyösszegben megfizetni a haszonbérbe adó részére. A ha-
szonbérbe adó minden évben jogosult a haszonbérleti díj összegének legalább 
az infláció mértékével történő megemelésére. Az ingatlanok megtekintésére 
biztosított időpont: Eseti igény szerint hétfőtől-csütörtökig: 08:00-16:00 órá-
ig, péntek: 08:00-13:00 óráig. Pályázat benyújtásának módja: személyes. Pá-
lyázat benyújtásának helye: Karcagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag Kos-
suth tér 1. sz.) fsz. 51. számú irodájában.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a pályázat be-
nyújtásának helyszínén Lingné Orosz Hajnalka ügyintézőtől.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. október 23-ai nemzeti 

ünnep körüli munkarend változás miatt a Karcagi Járási Hiva-
talban az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint valósul meg:

- 2014. október 18. (szombat) munkanap, pénteki mun-
karend szerint, ügyfélfogadás: 8:00 - 12:00 óráig.

- 2014. október 23. (csütörtök) munkaszüneti nap, ügy-
félfogadás szünetel.

- 2014. október 24. (péntek) pihenőnap, ügyfélfogadás 
szünetel.

Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető

Keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, 

szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, felnőtteknek.
A csoportos keresztelés időpontja: 2014.november 9. és 

november 16. (vasárnap) 10 óra.
Helye: Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez a jelentkezési adatlap kitöltése szük-

séges, amit a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) le-
het megtenni. Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy 
Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a +36-30/627-
8613-as telefonszámon lehet.

Konczné Lehoczky Krisztina
református lelkipásztor

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

aktuális állásajánlatai
 - Gépi varró (Karcag)
 - Varrodai szálazó (Karcag)
 - Kubikos (Hortobágy)
 - Gépi varró (Kisújszállás)
 - Pultos (Karcag)
 - Inszeminátor (Karcag-Magyarka)
 - Lakatos (Karcag)
 - Villanyszerelő (Karcag)
 - Építőipari segédmunkás (Karcag)
 - Boltvezető (Karcag)
 - Állatgondozó (Karcag).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltsé-
gen (Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu

2014. október 17. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Erzsébet program
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Önkormányzati választás 2014
 Karcagi Hírek
 - Motoros találkozó
 - Útépítés a temetőben
 - Városközpont felújítás
 - A zene világnapján
 Háttér
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: aktuális rendőrségi események
20.20 Lovasnapok 2014

2014. október 18-19. szombat, 
vasárnap
17.00 Műsorajánlat
17.05 Kimba a fehér oroszlán 1. rész
18.00 Egészség klub
19.00 Zorró - fi lm
20.00 Nagykunsági Krónika - közéleti  
 magazin

2014. október 21-22. kedd, 

szerda

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám - Református  

 istentisztelet 2014.10.19.

19.05 Karcagi hírek

19.35 A Hit Szava - Római katolikus  

 szentmise 2014.10.19.

20:25 Öregdiák találkozó

2014. október 24. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Fekcske avató

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések 

 Karcagi Hírek 

 Háttér

20.20 Zene világnapja 2014

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

A felújított fűtési rendszer biztosítja a meleget a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium és Szakközépiskolában.

Megkezdődött az új energetikai rendszer hasznosítása 
a középiskolában. A kivitelező a beindítás során jelentke-
ző hibákat kijavította. Az új kazánok jól vizsgáznak. A nap-
elemes rendszerrel termelt villamos energia átadás-átvételi 
szerződése előkészítés alatt van.

Istentisztelet
A karcagi Görögkele-

ti templomban, a gimná-
zium mögött (Horváth F. 
utca) 2014. október 26-
án (vasárnap) 10 órakor 
ISTENTISZTELETET 
TARTUNK.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Október 20-án, hétfőn 17 órától a Déryné Kulturális Központ első 
emeleti klubtermében Fejesné Koppány Gabriella lesz a Kunhalom 
Polgári Kör vendége, aki Emlékek a csipkeverés nagykunsági történe-
téből címmel tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

V. Gy.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-
es kertes családi ház tulajdonostól al-
kuképesen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 
06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. 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 kö-
zel, reális áron, sürgősen eladó. Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 3 
szobás, klímás, egyedi fűtésrendsze-
rű lakás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 
06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. Tel.: 
06/30-357-9702.
Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es tégla építésű, 4 szoba 
összkomfortos családi ház rendezett 
udvarral, garázzsal, alápincézett mel-
léképülettel eladó. Tel.: 06/30-206-
5343.
Karcagon, a Kórház úton II. emeleti, 52 
m²-es, felújított lakás reális áron eladó. 
Tel.: 06/30-439-8880.

120 m²-es családi ház eladó Karcagon. 
Tel.: 06/30-643-8315.
Sátortetős ház eladó a Halom utcán. 
I.ár: 4,2 M Ft. Tel.: 06/30-219-6813.
2 szobás tégla kis családi ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., Zádor 
u. 28. Tel.: 06/70-414-2622.
Régi típusú ház nagy portával, vállal-
kozásra alkalmas, eladó. Tel.: 06/20-
282-8697.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szo-
bás (cserépkályhás, gázkonvektoros) 
családi ház eladó. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó 2 szoba összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51. (volt SZIM la-
kás).
Két és fél szobás ház, lakható alsóépü-
lettel, 3 garázzsal eladó vagy cserélhe-
tő II. emeletig, értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/70-389-2119.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Kövesút melletti ingatlanból különál-
ló lakóház (szoba, konyha, fürdőszo-
ba) eladó. I.ár: 2.800.000 Ft. Tel.: 06/30-
530-1134.
Karcagon, a Kórház u. 1/a. Alatt 73 m²-
es, kétszintes, 3 szobás, tehermentes 
lakás eladó. Teljesen felújítva: nyílás-
zárók, fűtés, komplett burkolás, festés, 
tetőszigetelés. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06/30-
530-3834.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás tégla családi ház el-
adó. Kg., Ágota u. 27. Cefre eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 19 óra 
után).

Albérlet
Alsóépületben 1 szobás garzon albér-
letbe kiadó. Tel.: 06/70-389-2119.

Állat
Liba van eladó. Érd.: Kg., Rákóczi u. 24.
Eladók 1,5 éves pónik, fél éves német-
juhász, libák, néma kacsák. Tel.: 06/30-
319-0232.
7 db csüngő hasú vietnámi fekete kis-
malac eladó. Tel.: 06/30-279-2880.
Egy kiscica szerető gazdira vár. Tel.: 
06/30-432-3514.

Állás
Számítástechnikai ismerettel és felső-
fokú angol nyelvvizsgával rendelke-
ző megváltozott munkaképességű fi-
atal férfi adminisztratív és más jelle-
gű munkát vállal. Tel.: 06/20-481-3521.

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

Vegyes
T r a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Bontakoztassa ki képességeit. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 3-2-1-es 
textilbőr ülőgarnitúra, 2 db grillsütő, fa 
etetőszék asztallal, autós gyermekágy, 
5 polcos TV-állvány, autós ülés. Tel.: 
59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fara-
gott fali téka, 1 db új tölgyfa gurulós 
zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-as fal-
áttöréses gázkonvektor, 1 db új elekt-
romos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 2200 V 
kosaras grillsütő, 1 db fekvő kondipad 
súlyok nélkül, 3 db világos piros huza-
tú kagyló fotel, 1 db dohányzó asztal, 
TV asztal, bárszekrények. Tel.: 06/70-
300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fizetés is 
lehetséges. Nyitva tartás: hétfőtől pén-
tekig: 5-21 óráig, szombat: 5-22 órá-
ig, vasárnap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, díszpár-
nák, befőttes üvegek, Panasonic TV el-
adó. Tel.: 06/20-258-8997.
Ezüst felvásárlás napi legmagasabb 
áron. Tel.: 06/30-974-2690.
Fejszék, ásók, kapák, gereblyék, csáká-
nyok, villáskulcsok, mákdarálók, dió-
darálók, terménydaráló, stb. eladó. 
Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 06/70-
532-6644.
Vásárolok régi fenyő paraszti bútoro-
kat: komód, kredenc, kanapé, asztal, 
stb., kar-, zseb- és faliórákat, festmé-
nyeket, Herendi – Zsolnay –  Hollóházi 
porcelánokat, nippeket, ill. mindenne-
mű régiségeket, régi dísztárgyakat, tel-
jes hagyatékot! Tel.: 06/20-996-1346.
155x13x70-es téli gumi (70-80 %-os) 
acélfelnivel eladó. 1986-2008-ig gyár-
tott Suzuki Swiftre használható. I.ár: 
45.000 Ft Tel.: 06/20-540-5567.
Eladó 1 db tárcsás mosógép, 1 db 
centrifuga. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57.
Búza eladó. Szállítás megoldható! Tel.: 
06/30-856-6978.
Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg áron, 
zsákonként is. Cserezsák szükséges 
vagy +100 Ft/db. Tel.: 06/30-812-0396.
Eladó gyerek szekrénysor, gyerek író-
asztal, pelenkázó, székek, asztalok, ke-
rékpárok és egyéb dolgok. Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34. Tel.: 59/400-685.
Jó állapotú kihúzhatós 2 személyes 
ágy eladó. I.ár: 23.000 Ft. Tel.: 06/30-
850-5795.

Eladó 1 db 3 ajtós szekrény, 1 db üve-
ges TV szekrény, 2 db nagyméretű fo-
tel, 2 db kisméretű fotel, 2 db dohány-
zó asztal, 1 db varrógép, 1 db rácsos 
gyermekágy, 2 db íróasztal, 1 db kony-
hai tárolószekrény, kukorica morzso-
ló, üstház üsttel, Belker mérleg, 1 db 
60x120-as kókuszmatrac. Tel.: 06/70-
409-3470.
6000-es Elektromoped rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
Eladó 28-as női kerékpár, régiség 
Zinger varrógép, kézi fűrészek, kisebb 
szőlőprés, új vasaló állvány, autó tető-
csomagtartó, elektromos 4 kerekű mo-
ped. Tel.: 59/312-157.
Eladó 1 db bejárati fa ajtó 90x202 
cm, 1 db beltéri katedrát üveges ajtó 
90x202 cm tok nélkül eladó. I.ár: 5.000 
Ft/db. Tel.: 06/70-310-6050.
Fekete szemű napraforgó eladó. Érd.: 
Kg., Sándor u. 20. Tel.: 06/30-458-4238.
Kukorica eladó új 4.500 Ft/mázsa, ré-
gi 2.500 Ft/mázsa. Tel.: 06/30-517-2434.
Garázs vásár! Szekrények, rekamiék, 
ágyak, sezlon, fotelágy, asztalok, üveg-
asztal, fotelok, székek, P4-es számító-
gép, szkenner, nyomtató, írógépek, klí-
ma, csillárok, fali lámpák, telefon üze-
netrögzítő, fax, szgk. alkatrészek, fér-
fi nadrágok, ingek. Érd.: Kg., Arany J. u. 
13. Nyitva: október 29-20-án 10-17 órá-
ig, 23-24-én 10-17 óráig. Tel.: 06/20-
318-0875.
Vásárolnék kétfiókos fagyasztószek-
rényt. Eladó fa kétszárnyas 150x150-es 
abalak új állapotban, hőszigetelt üveg-
gel és ivarérett Guppi halak eladók. 
Tel.: 06/30-545-6653.
Eladó nem használt 220 db Altek be-
toncserép 110 Ft/db áron. Tel.: 06/30-
219-6813.
Csomagtartó „Gombos féle” 3 db-os, 
Citroën Jumper Ducato Boxerhez el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.
Renaultra 13-as felni jó gumikkal, 
Opelre 14-es felni jó gumikkal 2-2 db 
eladó. Tel.: 06/30-363-7951.
15-ös autó gumi „C” és 4 db Nissan 
acélfelni 14-es eladó. Tel.: 06/30-363-
7951.
Két személyes rekamié, franciaágy, 
Mountainbike és 26-os női kerékpár-
ok, 32-es húsdaráló eladó. Tel.: 06/30-
914-5503.
Eladó 2 db csipkeverő szett, egy ki-
sebb és egy nagyobb. Tel.: 06/20-506-
6146.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág; bőrkabát var-
rását rövid határidőre vállalom! Tel.: 
59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 

Pala,  cseréptetők át fedése táb -
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák 
építése, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-
919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-
289-5103.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauero-
lást, hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-
3918.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-785-
0690.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Kedves Olvasóink!

Az október 23-i 

munkaszüneti napra 

való tekintettel 

következő 

lapszámunk október 

31-én jelenik meg.

Megértésüket 
köszönjük!

Ne feledje! Lapzárta: 

2014. október 27. (hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék Szerkesz-
tőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), 
vagy telefonon a 06/59-312-
415-ös telefonszámon!

A LEGJOBBAT! 
A LEGJOBB ÁRON!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKK

Bemutatótermünk:
5300 Karcag, 

Szent István sugárúton
a piaccsarnok bejárata mellett.

Tel.: 20/4015-599
www.civisablak.hu

Nyitva H.-P.: 8-16 Szo.: 8-12

Figyelem!

Karcagi telephelyekre va-
gyonőröket keresünk.
Feltétel: vagyonőri iga-
zolvány, tanúsítvány.
Tel.: 06/70-698-0006.
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SPORT

A férfi megyei I. osztályban 
is megkezdték a küzdelme-
ket kézilabdázóink. Egy szer-
vezettebbnek tűnő, megerő-
södött csapatokat felvonulta-
tó bajnokság rajtolt el októ-
ber 5-én Törökszentmiklóson. 
A karcagi együttes augusztus 
vége óta készült a bajnoki rajt-
ra. Többen távoztak a csapat-
ból, viszont új igazolásokat is 
elkönyvelhettünk, így csapa-
tunk még inkább fiatalodott, 
köztük Jobbágy Gergő, Ha-
mar Bence, Gulybán Olivér és 
Koncz Tibor, rögtön be is mu-
tatkoztak az első forduló mér-
kőzésein. A bajnokság annyi-
ban változott a tavalyi évhez 
képest, hogy ismét visszaállt 
a tornarendszer, így minden 
fordulóban két mérkőzést ját-
szanak a csapatok. Sajnos így 
a hazai közönség is csupán 
egy alkalommal láthatja majd 
idehaza a fiúkat, nevezetesen 
november 23-án két mérkőzé-
sen.

Csapatunk hétvégén az egyik 
nagy rivális, a Törökszentmiklós 
KE ellen kezdett, valamint az 
újonc Mezőtúr együttesével, 
szerencsére jól sikerült az epiló-
gus. További esélylatolgatások-
nak semmi értelme a bajnok-
ság kezdetén, erős a Túrkeve, 
még erősebbnek tűnik most 
a Rákóczifalva, de Szolnok is 

visszatért rutinos csapattal. Így 
mindenképpen bravúr lehet 
majd egy érem a csapat számá-
ra.

Eredmények:
Törökszentmiklós KE - Kar-

cag SE 21:25 (11:12)
Karcag: Király, Jobbágy (8), 

Tóth Z., Vályi (7), Szepesi (1), 
Tóth B. (1), Hamar B. (2). Cse-
re: Papp, Gulybán, Koncz, 
Major (6).

Játékos-edző: Major János
Nehezen indult be a szekér, 

a csapatok csak óvatosan kézi-
labdáztak egymással. A máso-
dik félidő elején csapatunk so-
rozatban ötször betalált az el-
lenfél kapujába, az előnyt meg 
is tartotta a mérkőzés végéig. 
Jól sikerült az új játékosok de-
bütálása, különösen Jobbágy 
és Gulybán teljesítménye di-
csérhető.

Karcag SE - Mezőtúri 
EDKE 34:26 (14:14)

A két csapat közti különb-
ség leginkább a második fél-
időben mutatkozott meg, 
de mindenképpen dicsérhe-
tő az ellenfél is a lelkesedése 
miatt. A mérkőzés hivatalos 
végeredménye 10:0 a karcagi 
együttes javára. Két hét múlva 
Túrkevén folytatjuk, két jóval 
erősebb csapat ellen. 

MAJOR 
szakedző

Férfi kézilabda
Remek őszi nyitány

Karcag – Martfű 2:0 (0:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: 

Skultéri Cs., segítői: Csontos 
D., Gönczi P.

Karcag: Agócs, Bukovszki, 
Orosz, Szívós G., Domokos A., 
Kupai K., Nagy R., Erdei, Do-
mokos R. (Szőke R.), Székely, 
Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A hatvanegyedik percben 

Domokos R. elhúzott a jobb-
oldalon, majd középre adott 
Nagy R. elé, aki kapura for-
dult és 14 m-ről a jobb fel-
ső sarokba bombázott (1:0). A 
hetvenedik percben Domokos 
A. végzett el egy szabadrúgást 
a kapu elé, majd a jobb kapufa 
mellett kupai K. közelről a há-
lóba lőtt (2:0).

Jók: Kupai K., Nagy R., Szí-
vós Gy. ill. Garáz, Ráfli, Bur-
ján, Csortos

Földi Tibor: Gratulálok a 
csapatomnak, de sajnos két 
figyelmetlenség megfosztott 
bennünket a bravúros ered-
ménytől.

Orosz István: Néha rossz 
játékkal is lehet mérkőzést 
nyerni.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Martfű 3:1 (1:1)
Karcag: Bajusz, Németh E., 

Daróczi, Kupai D., Balogh Cs., 
Lázónk N., Ungi, Horváth, 
Szajkó, Németh M., Balogh J.

Cserék: Oros, Kónya, Kabai, 
Nyíri, Magyari

Edző: Varga János
Góllövők: Balogh, Cs. (2), 

Lázók N., ill. Bogdán
Varga János: Sikerült kikö-

szörülni a múltheti csorbát, 
helyenként jó játékkal.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

2014. szeptember 27-én 
(szombaton) Karcagon a Vá-
rosi Sportcsarnokban került 
megrendezésre a megyei baj-
nokságban játszó felnőtt fér-
fi csapatok részvételével a IV. 
Zádor-híd Kupa felkészülé-
si kosárlabda torna. Ezen a na-
pon a Magyar Kosárlabdázás 
Napjáról az ország több pont-
ján is megemlékeztek, amely-
hez méltóképpen kapcsolódott 
ez a rendezvény is.

Az első meccsen a nagykun-
sági rangadón ők is kitettek 
magukért. A kisújiak tartaléko-
san, míg a hazaiak teljes csapat-
tal jelentek meg. A meccs ha-
mar eldőlt a vendéglátók javára, 
így Rideg László, az újdonsült 
karcagi edző mindenkit kipró-
bálhatott, s variálhatta a tak-
tikai repertoárját csapatának 
mind támadásban, mind véde-
kezésben.

A második mérkőzésen a 
Nagykőrösi Sólymok voltak a 

higgadtabbak ,s egy izgalmas, 
fordulatokban gazdag meccsen 
győztek a Szolnoki Baglyok el-
len.

A harmadik helyért játszott 
találkozón villám rajtot vet-
tek a Baglyok és magabiztosan 
gyűjtötték be a „bronzérmet” a 
láthatóan elfáradó Kisújszállá-
siak ellen.

A Zádor-híd Kupáért a dön-
tőben a körösiek folytatták a 
higgadt, összeszokott, ponterős 
játékukat, s gyakorlatilag vé-
gig vezetve a meccset szerez-
ték meg a győzelmet és vihették 
haza magukkal a Kupát.

EREDMÉNYEK:
Karcagi SE - Kisújszállási 

SE 77:48
Szolnoki Baglyok - Nagykő-

rösi Sólymok 73:79
3. helyért: Szolnoki Baglyok 

– Kisújszállási SE 79:34
1. helyért: Nagykőrösi Sóly-

mok – Karcagi SE 81:73
A második helyezést elérő 

Karcagi SE csapata: Erdei Jó-
zsef, Simon László, Sebők Zol-
tán, Kovács István, Tóth Im-
re, Kiss János, Pásztor György, 
Kohári István, Kovács Má-
té, Vincze Mihály, Hajdú Gá-
bor, Deák Zoltán. Edző: Rideg 
László.

Az eredményhirdetésen Ba-
logh László, a JNSZ Megyei 
Kosárlabda Szövetség elnöke, 
Szabó László, a Szövetség Ver-
senybizottságának elnöke ad-
tak át a szövetség részéről kü-
löndíjakat, valamint Fodor 
Csabával, a Karcagi SE Kosár-
labda Szakosztályának a veze-
tőjével közösen érmeket és a 
Kupát a csapatok számára.

A mérkőzések remekül szol-
gálták a felkészülést az októ-
ber közepén induló bajnok-
ságra a csapatok és a játékve-
zetők részére.

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

Zádor-híd Kupa Felkészülési Torna

Alarm-Matic kispályás labdarúgó bajnokság
I. forduló eredményei: MultiTec – Kelemen 9:0, Labonczfa – Szuperinfó 5:4, DKV – B+B 

2:1, Ajándék üzletház – Gimnázium 5:4, Roli Sped – Brigád 4:2.
II. forduló eredményei: B+B – Ökodízel 14:2, Szuperinfó – Ágyusok 5:3, Labonczfa – DKV 

5:3, Kelemen – Roli Sped 2:7, MultiTec – Ajándék üzletház 4:3, Gimnázium – Brigád 10:3.
III. forduló eredményei: Kelemen – B+B 3:4, Ökodízel – Szuperinfó 3:9, Ágyusok – Labonczfa 

2:7, Brigád – Ajándék üzletház 3:4, DKV – MultiTec 3:5, Roli Sped – Gimnázium 4:1.
Élcsoport: 1. MultiTec 9 pont, 2. Roli Sped 9 pont, 3. Labonczfa 9 pont, 4. B+B 6 pont, 5. 

Szuperinfó 6 pont.
B. I.

A regionális és az országos 
versenynaptár zsúfoltsága né-
ha kényszerű változtatások-
ra kényszeríti a rendező szak-
osztályokat. Így történhetett 
meg, hogy egymás utáni hét-
végén kellett a kabai szakosz-
tálynak megrendeznie azt a 
két emlékversenyt, amelyet 
más és más időpontra tervez-
tek eredetileg. Október 4-én 
rendezték meg a Porcsin Gyu-
la emlékversenyt 22 szakosz-
tály 125 indulója részvételé-
vel. Ezen Karcagot betegségek 
miatt csak három versenyző 
képviselte, de mind a hárman 
dobogóra állhattak. Eredmé-
nyek: diák II-es korcsoport 
42 kg: Újfalvi Lili I., Diák I-es 
korcsoport: Újfalvi Csaba I., 
Felnőtt 66 kg: Kiss Attila II. 
Október 11-én a hagyomá-

nyos Meteorit Kupa, egyben 
Antal Imre emlékversenyen 
szerepelt öt karcagi fiatal. 
Versenyzésüket öröm volt vé-
gigszurkolni, hiszen mind az 
öten éremmel térhettek haza 
bíztatóan jó, eredményes mér-
kőzések után. Ezen a viadalon 
26 szakosztály 146 versenyző-
je indult, köztük az egyre erő-

sebb Beregszász népes csapa-
ta is. Eredmények: Gyermek 
korcsoport: Csanádi Zoltán 
III., Diák II-es korcsoport, 29 
kg: Balajti Gábor I., 42 kg: Új-
falvi Lili (fiúk között) II., 46 
kg: Pintér Áron I., 54 kg: Kiss 
Tibor II.

Sz. A.

A birkózók két egymás utáni hétvégén is Kabán versenyeztek


