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A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán mandátumot szerzett képviselők október 20-án a karcagi Városháza dísztermében vették át 
megbízólevelüket. A képen Dobos László polgármesternek adja át a megbízólevelet Dr. Czimbalmos Róbert, a Helyi Választási Bizottság elnöke. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

40 FESZTAlmaállomás 

A Földművelésügyi Minisz-
térium által indított Alma-
állomás programhoz csatla-
kozott a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara is. Október 
10-én pénteken Karcagon, a 
Toronyház előtti parkolóban 
kilónként 100 forintért lehe-

tett megvásárolni a 
nyírségi almát.

Hubai Imre Csaba 
megyei elnök elmond-
ta, Vásárosnaményból, 
közvetlenül a terme-
lőtől érkezett ide az al-
ma. 

- Az akcióval az 
a célunk, hogy a 
plusz 200 ezer ton-

na almát segítsük értékesíte-
ni, hiszen az orosz embargó 
miatt a többlettermést sem le-
het Oroszországba exportálni. 
Országosan megszerveztük az 
alma értékesítést, a 200 ezer 
tonna almát közel ezer eláru-
sító helyen, 2-3 alkalommal 

árusítjuk. Az alma a magyar 
gyümölcstermesztés egyik 
legfontosabb ágazata, egy-
ben a legegészségesebb hazai 
gyümölcsünk is, mely min-
den korosztály számára egész-
séges. A kamara felvállalta, 
hogy népszerűsíti ezt a ma-
gyar gyümölcsöt, ami hosszú 
ideig eltartható. Gyermekek, 
fiatalok, idősek naponta 1-2 
almát kell, hogy fogyasszanak 
ahhoz, hogy egészségesen táp-
lálkozzanak. Azon vagyunk, 
hogy még több hasonló akciót 
szervezzük – ígérte Hubai Im-
re Csaba.
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Október 11-én nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban zajlott 
le a 40 FESZT elnevezésű zenés est az Ifjúsági Ház emeleti termé-
ben. Elek János és Marsi Illés zenekarai születésnapjuk alkalmából 
léptek színpadra. A programot a szimfonikus rockot játszó, hege-
dűkkel megtámogatott Sinful Passions nyitotta, majd a Papa Blu-
es Band adott egy tartalmas koncertet, végezetül pedig a Pokolgép 
feldolgozásokat játszó Maximus rendezett fergeteges hangulatot.

-dh-
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Közéleti szilánkok

Ünnep és 

gyász

Régen láttam ennyire szuggesztív 

megemlékezést és emlékműsort 

október 23-ról, mint a mostani 

ünnepnapon, a karcagi Városháza 

dísztermében. Az ünnepi 

megemlékezést elsősorban 

Csíkos Sándor Jászai-díjas 

színművész,színigazgató és rendező 

lüktető dinamikájú forgatókönyve 

tette emlékezetessé -, míg dr. Fülöp 

Tamásnak, a Nemzeti Levéltár 

főigazgató-helyettesének egy 

minden sematizmust mellőző 

történeti áttekintést köszönhetünk.

Csíkos Sándor érdeme, hogy a 

bensőséget, személyes varázsán 

kívül úgy  érte el, hogy az egykori 

karcagi diák-szemével láttatta a 

karcagi forradalmi eseményeket- 

melynek aktív részese, később 

megbüntetettje is volt - és 

zseniálisan kapcsolta össze az 

országos történettel. S mindeközben 

egy pillanatra sem lankadhatott 

fi gyelmünk, mert a klasszikus 

drámák felépítését követve, Szent 

István imájával –(Ratkó: „Segitsd 

a királyt” című drámájából) – 

végképp kiteljesítette a katarzist. 

Az emlékező műsor nem csak a 

hősies 12 napot elevenítette föl, 

hanem az egész szabadságharcot, a 

bukás és a megtorlás jóval hosszabb 

intervallumát is, ám mégis 

megtörtét a varázslat, a forradalom 

és szabadságharc győzelme – 

erkölcsi győzelme - a diktatúrán! 

- feledtetve a történelmi tények 

fájdalmát. Bár nincs összehasonlítási 

alapom, nem hinném, hogy 

az országban bárhol is, ennél 

emberközelibb, magasztosabb és 

bensőségesebb megemlékezést 

rendeztek volna. Köszönet érte 

minden közreműködőnek!

Persze, nem lehet feledni 

november 4.-ét, a gyászos napok 

kezdetét, majd a 301-es és a 

többi, számozatlan parcellát sem. 

Óhatatlanul fülünkbe csengenek 

Ratkó József feledhetetlen 

sorai: „Magyarország temetőföld/ 

posztumusz humusz/ történelme soha 

/ el nem évülő priusz”

ács

KÖZÉLET
Mandátumátadó és alakuló testületi ülés

A városháza dísztermében 
vették át október 20-án megbí-
zólevelüket a 2014. október 12-i 
helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán 
mandátumot szerzett képviselők.

Rózsa Sándor jegyző köszön-
tője után dr. Czimbalmos Ró-
bert, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke számolt be a Helyi Vá-
lasztási Bizottság működéséről, 
és a polgármester, a helyi önkor-
mányzati képviselői, valamint a 
roma nemzetiségi önkormány-
zati képviselői választás ered-
ményéről. Ezt követően átad-
ta a megbízólevelet Dobos Lász-
ló polgármesternek, és az egyéni 
választókerületben megválasz-
tott, valamint a kompenzációs 
listán mandátumot szerzett ön-
kormányzati képviselőknek.

A mandátum átvétel után 
megtartotta alakuló ülését a 
képviselő-testület.

A testület tagjait, a meghívott 
vendégeket Dobos László polgár-

mester köszöntötte, majd meg-
nyitotta az alakuló ülést, ahol 
először esküt tettek a képviselők. 
Az eskü szövegét dr. Czimbalmos 
Róbert, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke olvasta elő.

A 2014. október 12-i helyi ön-
kormányzati választáson Karcag 
város választópolgárai Dobos 
Lászlót választották meg polgár-
mesternek, aki az ide vonatkozó 
törvény szerint a képviselő-tes-
tület előtt esküt tett.

- A magam és a Helyi Válasz-
tási Bizottság nevében gratulá-
lok, sikerekben gazdag, eredmé-
nyes munkát kívánok – mondta 
dr. Czimbalmos Róbert.

- Szeretnék gratulálni a megvá-
lasztott képviselőknek és jó mun-
kát kívánok mindannyiunknak – 
kezdte köszöntőjét Dobos László 
polgármester. - A képviselőség 
nem jutalom, hanem egy na-
gyon nehéz feladat, amit a vál-
lunkra raktak a választópolgár-
ok. Ezt kell szolgálnunk, hogy 

egy emberközponti település le-
gyen városunk. Célunk a telepü-
lés összetartása, a nagykunsá-
gi szerep fenntartása, erősítése. 
Ezen fogok munkálkodni, s er-
re kérek minden képviselőtársa-
mat is. Dolgozzunk együtt a vá-
ros érdekében – kérte a polgár-
mester, aki megköszönte a helyi 
választási bizottság és választá-
si iroda munkáját, s köszönetet 
mondott mindenkinek, aki segí-
tette a munkájukat. Külön meg-
köszönte ezt dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszternek, 
Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszternek, Kovács Sándor 
megyei közgyűlési elnöknek. - 
Köszönöm minden karcagi sza-
vazópolgárnak, akik ránk ad-
ta szavazatát. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy megvalósítsuk 
a programokat, amit vállaltunk 
és keresztül vigyük azt tűzön ví-
zen át – jelentette ki a városve-
zető, aki ugyanerre kért minden 
megválasztott képviselőt.

A képviselő-testületi ezt követő-
en több napirendet is megtárgyalt.

Megválasztották Molnár Pál 
képviselőt az Ügyrendi és Jo-
gi Bizottság elnökének (egyben 
tagjának), a bizottság tagja lett 
még Kovács Sándor képviselő és 
dr. Kovács László képviselő.

A Pénzügyi, Fejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság el-
nöke (egyben tag is) Karcagi-
Nagy Zoltán lett, a bizottság 
tagja lett még Molnár Pál kép-
viselő és Andrási András kép-
viselő.

Főállású, a képviselő-testü-
let tagjai közül választott al-
polgármesternek választották 
Gyurcsek János képviselőt, tár-
sadalmi megbízatású, nem a 
képviselő testület tagjai közül 
választott alpolgármesternek 
Kovács Szilviát, akik esküt tet-
tek a testület előtt. Dobos Lász-
ló általános helyettese Gyurcsek 
János alpolgármester lett.
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Választások után
Október 12-én lezajlottak a helyhatósági választások. Karcagon nagy fölénnyel a Fidesz nyerte a választást. Az eredményekről Andrási And-
rást, a Jobbik Magyarországért Mozgalom karcagi szervezetének elnökét és Kovács Sándort a Fidesz karcagi szervezetének elnökét kérdeztük.

- Hogyan értékeli az önkor-
mányzati választás karcagi 
eredményét?

- Az önkormányzati vá-
lasztások eredménye gyakor-
latilag azt az eredményt hoz-
ta, ami elvárható volt. A he-
lyi Jobbik erősödött. A sta-
tisztikák azt mutatják, hogy 
vannak területek ahol jelen-
tős erősödés és többletszava-
zatunk keletkezett. Az, hogy 
továbbra is két listás képvi-
selőnk van az önkormány-
zatban, az azt mutatja, hogy 
stabilan meg tudtuk tarta-
ni a pozíciónkat. Úgy gondo-
lom, hogy jelen pillanatban és 
a karcagi politikai erőviszo-
nyokat figyelembe véve meg-
felelő eredményt tudtunk el-
érni.

- Mi a véleménye arról, 
hogy ön a választókörzetében 
csak a harmadik helyen vég-
zett?

- Ez nagyon egyszerű. Mi-
vel én irányítottam az egész 
kampányt és nem csak a kar-
cagit, hanem a megyeit is, 
sokkal kevesebb időt tudtam 
erre a területre is összpon-
tosítani, tehát ez sajnos szo-

morú, de bizony a nagyobb 
feladatok elszólítottak ettől, 
többet kellett volna ott len-
nem az emberek között és ak-
kor nagy valószínűséggel jobb 
eredményt tudtam volna el-
érni. Ez kimondottan a na-
gyobb feladat terhe miatt tör-
tént. 

- Mi a véleménye arról, 
hogy a polgármesterjelöltjük-
től csupán 700 szavazattal ka-
pott kevesebbet Magyar Ildi-
kó Zsuzsánna (független), aki 
mögött nem állt országos párt?

- Meglepő volt, de ma-
ga a személynek az indulá-
sa is meglepő volt. Úgy gon-
dolom, hogy egy független 
jelölt indulása mindig érde-
kes, jó néhány olyan szava-
zót késztet arra, hogy füg-
getlen jelöltre adja le a szava-
zatát, aki semleges szeretne 
maradni. Se ide, se oda,- oda 
voksolok a függetlenre. Ezzel 
gyakorlatilag igazából még-
sem a függetlenre szavaz, ha-
nem az éppen regnáló győz-
tesre, aki megnyeri a válasz-
tásokat. De sokan így gon-
dolták és valószínű, hogy az 
a szavazótábor, amelyik erő-
sen ingadozik.  Ez a függet-
len jelölt bizony sok szava-
zatot vitt el tőlünk. Én úgy 
gondolom, hogy ha ő nem 
indul, akkor jobban, lénye-
gesen jobban tudott volna a 
mi jelöltünk szerepelni. Ne-
künk is meglepetés volt en-
nek a független jelöltnek az 
indulása. 

- Hogyan értékeli az önkormány-
zati választás karcagi eredményét?

- Úgy gondolom, hogy egy fel-
fokozott, de nyugodt hangula-
tú kampány után a karcagi lako-
sok a nyugalomra, a fejlődésre és 
a stabilitásra szavaztak. Ez igazol-
ta azt a négy, nyolc, vagy akár 25 
éve tartó munkát, amit Karcagon 
a Fidesz folytat. Dobos László pol-
gármester úr nagyon meggyőző, 
nagy fölénnyel többszörösét kapta 
szavazatba, annak a mennyiség-
nek, amit az ellenfelei kaptak. Azt 
gondolom, hogy a Fidesz is meg 
lehet elégedve az eredménnyel, 
mert minden egyes választókerü-
letben a fideszes jelöltek nagy fö-
lénnyel nyerték meg a körzetüket. 

- Mit tükröznek a számok? A 
karcagiak fel merik vállalni vé-
leményüket?

- Azt gondolom, hogy itt Karca-
gon mindenki felvállalhatta a véle-
ményét, hiszen volt olyan párt, még 
ha butaságot állított még azt is bát-
ran felvállalta és kiállt vele a nyilvá-
nosság elé, én azt gondolom, hogy a 
karcagi ember az olyan, hogy nem 
tartogatja, és nem rejti véka alá a 
véleményét. A karcagi ember han-
got is ad ennek. A karcagi embe-
rek hangot adtak a Fidesz elmúlt 25 
éves munkájáról, hiszen már 25 éve 
a Fidesz vezeti a várost, véleményt 
nyilvánítottak az elmúlt négy évről, 
és arról is hangot adtak, hogy mi-
lyen jövőt szeretnének a városnak. 
Azt a véleményüket is kinyilvání-
tották, hogy mit nem szeretnének. 
Ha valaki azt mondaná egy karca-
gira, hogy nem meri felvállalni a 
véleményét még akár titkos szava-

záson sem, az nagyon félreismerte 
a karcagi lakosokat.

- Elégedett-e a választókör-
zeti eredményével?

- Igazából van egy kis elégedet-
lenség, hiszen tudom azt, hogy az 
elmúlt négy évben minden nap 
Szolnokra jártam dolgozni, keve-
sebb időt sikerült töltenem az egyé-
ni választókerület munkájával, de 
így is nagyon köszönöm azt a bi-
zalmat, amit újfent kaptam a lakos-
ságtól. Nagyon komoly ellenfele-
im voltak, hiszen két polgármester-
jelölt is az én körzetemben indult 
képviselőjelöltnek is és azt gondo-
lom, hogy Nagy János (Jobbik) és 
Magyar Ildikó Zsuzsánna (függet-
len) nagyon komoly csatát vívtak, 
mint polgármesterjelöltek a má-
sodik helyért, de nem tudtak bele-
szólni a végeredménybe. Nem tud-
tak beleszólni abba, hogy ki legyen 
a város polgármestere, de a máso-
dik helyért nagyon nagy csatát vív-
tak. Ezt országosan is komoly fi-
gyelmeztetésnek gondolom, mert 
ha Magyar Ildikó Zsuzsánnának 
egy kicsivel több lehetősége lett 
volna, akár egy országos párt állt 
volna mögötte, akkor komolyan 
megszorította volna, még meg is 
előzte volna Karcagon a Jobbikot.

Andrási András Kovács Sándor
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ESEMÉNY

Cipőproblémák
A fényes bőrből készült cipő-

kön a hó, latyak vagy víz okoz-
ta csúnya fehér nyomokat dör-
zsölje át félbevágott hagymával 
vagy citromlével. Hagyja rajtuk 
egy rövid ideig, majd kefélje le. 
Ezután kenje be a cipőt a szoká-
sos módon cipőkrémmel. Velúr-
cipőknél a nedvességfoltok eltá-
volításához használjon sót. 

Ha kirojtosodik a cipőfűző 
vége, mártsa színtelen köröm-
lakkba, vagy tekerje körbe ra-
gasztószalaggal, hogy könnyeb-
ben be tudja fűzni a cipőjét. 

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Ki tart előadást november 7-én az Ifjúsági Házban?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben november 
3-án hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Háztartási jó tanácsok NyereményjátékFincsi szelet 
Hozzávalók:
60 dkg darált háztartási 

keksz, 10 dkg porcukor, 10 dkg 
cukrozatlan kakaópor, 4 dl tej, 
1 ek rum, 50 dkg túró, 25 dkg 
mascarpone, 10 dkg porcukor, 
1 csomag zselatinfix, 20 dkg 
csokoládé

A kekszhez hozzáadjuk a porcukrot, a kakaóport, a tejet 
és a rumot. Jól összedolgozzuk és egy közepes tepsi aljába 
nyomkodjuk a kezünkkel.

A túrót áttörjük a mascarponéval, cukorral és a zselatin-
nal, jól kikeverjük és a barna tésztára kenjük vizes lapáttal.

Tetejét csokimázzal bevonjuk, 3 óra hosszára hűtőbe tesz-
szük és szeletelhető is.

OTTHON

Október 23-án délelőtt a Városháza előtt 
a Nagykun Honvédbanda előadásában – ve-
zényelt Soós Pál karmester- térzenével in-
dult az 1956-as forradalom és szabadságharc 
58. évfordulója tiszteletére rendezett ünnep-
ség.

A Kováts Mihály Huszárbandérium hu-
szárjai felvonták az Országzászlót, majd ün-
nepi istentisztelet volt a református temp-
lomban, ahol igét hirdetett Nt. Konczné 
Lehoczky Krisztina református lelkész. Ezt 
követően az Északi temetőben Kemény Pál-
ra, az 1945 után politikai okokból, koholt vá-
dak alapján letartóztatott és ártatlanul meg-
hurcolt karcagi áldozatra emlékezett sírjánál 
Nt. Nagy Béla vallástanár, a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola igazgatóhelyettese. Ezt kö-
vetően a város vezetői, a családtagok és az 
emlékezők helyezték el a síron koszorúikat.

A Városházán az ünnepi önkormányza-
ti ülést Dobos László polgármester nyitotta 
meg, s köszöntötte a megjelenteket. Köztük 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
tert, városunk és térségünk országgyűlési 
képviselőjét, Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi minisztert, dr. Kállai Mária megyei kor-
mánymegbízottat, Kovács Sándort, a megyei 
közgyűlés elnökét, Hodos Juliannát, a Kar-
cagi Járási Hivatal hivatal vezetőjét, dr. Fü-
löp Tamást, a Magyar Nemzeti Levéltár fő-
igazgató-helyettesét, az ünnepi ülés szóno-
kát, Kemény Pál, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc karcagi mártírjának család-
ját, az 1956-os forradalomegykori résztvevő-
it, családtagjaikat.

Dr. Fülöp Tamás ünnepi köszöntőjében 
arról szólt, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc főszereplője a magyar társa-
dalom volt.

- Különösen igaz ez a vidéki települések-
re, ahol a Rákosi-diktatúra által megnyomo-
rított, megtört, megfélemlített tömegek ma-
guk vették kezükbe saját sorsuk irányítását 
– mondta. - Ezért is érezhetjük úgy, hogy a 
kommunista rendszer bukásán is túlmuta-
tó módon, minden tragédia és megtorlás el-
lenére nemzeti közösséget formált ez a vé-
gül elbukott, hosszú évtizedekig megvalósít-
hatatlan álmokat megfogalmazó szabadság-
harc – fogalmazott a szónok, akik az 56-os 
karcagi eseményeket is részletesen felidézte.

A Nagykun Települések - Berekfürdő, 
Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunma-

daras, Kunszentmárton, Mesterszállás és 
Túrkeve - Polgármestereinek Tanácsa Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisztert 2014-
ben, a Karcagért és a Nagykunságért vég-
zett kiemelkedő munkásságáért, régiófej-
lesztő tevékenységéért, a Nagykunság híré-
nek öregbítéséért, Nagykunságért Díj kitün-
tetésben részesítette.

A díjat számára Dobos László, Karcag 
polgármestere adta át, majd Varga Mihály 
meghatottan köszönte meg a díjat. A rangos 
elismeréshez miniszter társának dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter is gratu-
lált.

Ezután Csikos Sándor Jászai Mari-díjas, 
Érdemes Művész, színművész és Várhalmi 
Ilona tanárnő összeállított verses-zenés mű-
sora hangzott el, melyben karcagi, vagy a vá-
rosból elszármazott előadók: Bögös Attila 
orgonaművész, Szendrey Gitta, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem hallgatója, Már-
kus Luca, Mátyus Sándor, Mészáros László, 
Szabó Máté János, és a debreceni Ady End-
re Gimnázium drámatagozatos tanulói és 
Lehner Janka, Lehner Csongor, Lehner Za-
lán közreműködtek.

Az önkormányzati ülést követően, a Vá-
rosháza falán elhelyezett ‚56-os emléktáb-
lánál koszorúzásra került sor. Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter a miniszté-
rium koszorúját helyezte itt el. Dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter a Fidesz 
karcagi csoportjának tagjaival koszorúzott. 
A város nevében Dobos László polgármes-
ter, Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa 
Sándor jegyző koszorúzott, majd a pártok, 
intézmények, civil szervezetek képviselői is 
elhelyezték emlékvirágaikat.

A koszorúzás után dr. Fazekas Sándort 
az ’56-os eseményekről kérdeztük. A tárca-
vezető szerint a magyar volt az első olyan 
nemzet, amely fegyverrel kelt fel a kommu-
nizmus ellen. A miniszter úgy vélte ’56-ban 
elődeink hihetetlen tenni akarásról tettek ta-
núbizonyságot. Véleménye szerint ez ma is 
példa kell, hogy legyen mindannyiunk előtt, 
hiszen jól mutatja, hogy a történelem legne-
hezebb pillanataiban is helyt lehet állni. A 
Karcagon 58 évvel ezelőtti történtekről szól-
va hangsúlyozta, a Nagykunság fővárosa 
1956-ban is példát mutatott összefogásból és 
kitartásból, s a mártírokra ma is méltóság-
teljesen emlékeznek vissza.

DE

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulóján
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A könyvtárakban rejlő tájé-
kozódási, művelődési, tanulá-
si, kulturális lehetőségekre kí-
vánja felhívni a figyelmet az 
az egyhetes intenzív rendez-
vénysorozat, amelyet a szerve-
zők 2006-ban, Találkozzunk 
a könyvtárban! címmel indí-
tottak el. Az ország több ezer 
könyvtárára kiterjedő esemény 
néhány nap alatt sok ezer, a 
legváltozatosabb életkorú és 
érdeklődésű látogatónak szóló 
rendezvényt vonultat fel. A cél 
- az „olvasóvá nevelés” mellett 
- a könyvtárlátogatók számá-
nak gyarapítása.

Az idei tavaszon új épület-
be költözött karcagi Csokonai 
Könyvtárban verses, mesés 
előadásokkal, a szakma kép-
viselőinek szánt találkozóval, 
pénztörténeti kiállítással és 
felolvasással várták az érdek-

lődőket. A gyerekkorúaknak 
szánt foglalkozások között 
szerepelt a Gyógyulj mesével! 
című program, amikor isko-
lai könyvtárosok és a városi 
könyvtár dolgozói látogattak 
el a Kátai Gábor Kórház gyer-
mekosztályára, mesélni az ott 
gyógyuló gyerekeknek. (Ezt 
hívják biblioterápiának, ami 
már régi, ismert gyakorlat, de 

Karcagon – tudomásunk sze-
rint – első alkalommal él-
tek vele.) A gyerekeknek szólt 
Tóth Istvánné Ringató című 
foglalkozása, Sólyom Tamás 
pedig versekben, mondókák-
ban, dalokban gazdag, zenés-
bábos mesét adott elő a karca-
gi iskolák elsőseinek.

Október 16-án délután – a 
majdnem egy évtizede életre hí-
vott – iskolai könyvtáros mun-
kaközösség szakmai találkozó-
jára került sor. Kasuba Jánosné, 
a közösség vezetője a könyvtá-
rosok jelenlegi helyzetével kap-
csolatban tartott vitaindító elő-
adást, majd Szathmáry Lajosné 
(Református Gimnázium, Kar-
cag) összeállítása hangzott el a 
biblioterápiáról.

Kisari Sándor általános is-
kolás korában kezdte gyűjteni 
a régi pénzeket, mint elmond-

ta, gyűjteményét 
a 20. század ma-
gyar papírpén-
zei alapozták 
meg. A ma már 
re pre z ent at ív 
nagyságú, a ho-
ni pénzkiadást 
1892-től bemu-
tató kollekció-
ból nyílt kiállí-
tás október 16-
án délután. A 

kis tárlat jól beilleszthető pl. a 
rendhagyó történelemórák kö-
zé is, mert a koronától a pen-
gőig és a forintig tartalmas (és 
színes) látnivalót jelent. (No-
vember 7-ig tekinthető meg.)

A 2012 őszétől megjelenő 
Nemzeti Könyvtár sorozat kö-
teteivel számos gyűjtemény-
ben találkozhatunk, hiszen 
ezeket minden iskolai- és köz-
könyvtárnak, iskolaigazgatók-
nak, sőt a jelentősebb 
városok polgármes-
tereinek könyvtárá-
ba is eljuttatják. A te-
matikailag sokszínű 
sorozat volt a karca-
gi könyvtári napok 
utolsó rendezvényé-
nek tárgya. Ez al-
kalommal ugyanis 
Tormay Cécil egyik 
regényéből olvastak 
fel az érdeklődőknek.

A Csokonai Könyv-
tárba egyébként rö-
videsen megérkez-
nek a Márai Program 
révén vásárolt köte-
tek, hallottuk Fülöp 
Ilona csoportvezető-
től, ezen felül folya-
matban van az önkor-
mányzattól kapott tá-
mogatás felhasználá-
sa is. Egy-két hónap 

múlva tehát kézbe vehetők lesz-
nek a legújabb szerzemények. 
További könyvtári hír, hogy egy 
sikeres tavaszi pályázatnak kö-
szönhetően december 31-ig le-
cserélik a felnőtt könyvtár két 
részlegének polcait, s a tavasz 
folyamán a raktári állomány 
is az új épületbe költözik majd. 
Szóval, a könyvtárban mozgal-
mas évvége várható.

Elek György

Országos Könyvtári Napok (2014. október 13-20.)

145 évvel ezelőtt, a világon 
elsőként az Osztrák–Magyar 
Monarchiában hozták forga-
lomba a postai levelezőlapot 
(1869. október 1-jén). A lapon 
az osztrák és a magyar címerek 
mellett a Correspondenz-Karte 
felirat volt feltüntetve, amit 
csakhamar felváltott a Levele-
zési Lap megjelölés. A monar-
chia területén gyorsan rend-
kívül népszerűvé vált ez a le-
velezési forma, azonban közel 
tíz év kellett ahhoz, hogy egy 
nemzetközi postai konferen-
cián hivatalos küldeményként 
fogadják el a képeslapokat.

Bár a különböző képesla-
poknak korábbra nyúlik visz-
sza a története – hiszen már a 
17. századi Franciaországban 
is használtak képekkel díszí-

tett lapokat – azon-
ban ezek leginkább a 
névjegykártya előd-
jének számítottak és 
nem a posta, hanem 
küldöncök, titkárok 
juttatták el a célsze-
mélyhez. Magyar-
országon kezdetben 
mindössze két hiva-
talos levelezőlap volt 

forgalomban, azonban a mil-
lennium évétől folyamatossá 
vált a képeslapkiadás és lénye-
gében az internet komolyabb 
térhódításáig mindvégig töret-
len volt a népszerűsége. Azért 
a mindenható modern techni-
ka sem tud mindent legyőzni 
és kiszorítani. 

Az utóbbi években világ-
szerte érezhetően újra népsze-
rűvé válik a képeslapküldés. 
Leginkább nyaralás alkalmá-
val veszik igénybe ezt a szol-
gáltatást az emberek. A fiata-
labb korosztály is újból felfe-
dezte az üdvözletküldés ezen 
formáját, amely nem utol-
só sorban akár egy kirándu-
lás, vagy üdülés kézzelfogható 
emléke is lehet.

-dh- 

Újra népszerű a képeslapküldés
RENDŐRSÉGI HÍREK

Betörés 
Kenderesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt L. Já-
nos kenderesi lakos ellen. Az 
52 éves férfi 2014. október 14-
én 16 óra körüli időben betört 
egy kenderesi lakatlan házba, 
ahonnan különböző haszná-
lati tárgyakat tulajdonított el. 
Az egyenruhások a beszerzett 
adatok alapján kenderes egyik 
utcáján igazoltatták L. Jánost, 
akinek ruházatából elkerültek 
az ellopott értékek. A rendőrök 
előállították a férfit a Kisúj-
szállási Rendőrőrsre, ahol gya-
núsítottként kihallgatták.

Hűtőt lopott
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást F. Tamás 
kunhegyesi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a Kunhegyes belte-
rületén járőröző egyenruhás-
ok 2014. október 18-án 12 óra 

30 perc körüli időben figyeltek 
fel a kezében hűtőt cipelő fér-
fira. A járőrök ellenőrizték a 
férfit és megállapították, hogy 
a hűtőszekrényt egy közeli la-
katlan épületből tulajdonította 
el. A rendőrök elfogták és elő-
állították a kunhegyesi lakost a 
Karcagi Rendőrkapitányságra, 
ahol gyanúsítottként kihallgat-
ták. A nyomozók azt is megál-
lapították, hogy a férfi több ha-
sonló, vagyon elleni bűncselek-
mény elkövetésével is megala-
pozottan gyanúsítható, ezért 
őrizetbe vették és kezdemé-
nyezték előzetes letartóztatá-
sát.

Kutyát lopott
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást S. Lajos 
karcagi lakos ellen. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 27 éves férfi 2014. ok-
tóber 19-én 1 óra 30 perc és 
2 óra közötti időben betör-
te egy karcagi lakóház abla-
kát, majd az épületből ello-
pott egy mopsz fajtájú kutyát, 
készpénzt és egyéb értékeket. 

A rendőrök a begyűjtött ada-
tok alapján azonosították és 
lakásáról előállították a Kar-
cagi Rendőrkapitányságra a 
bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítha-
tó helyi lakost. A nyomozók S. 
Lajost gyanúsítottként kihall-
gatták.

Lopás 
Karcagon

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság eljárást indított lopás vét-
ség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt B. Dávid, 
B. Ferenc karcagi lakosok és 
két fiatalkorú társuk ellen. A 
négyfős társaság 2014. október 
23-án a kerítést kibontva be-
jutott egy karcagi lakatlan in-
gatlan udvarára, ahonnan vas 
anyagokat akartak eltulajdo-
nítani. Egy helyi lakos meg-
zavarta a kéretlen vendégeket, 
akik az összekészített tárgya-
kat hátrahagyva elmenekül-
tek. A rendőrök a beszerzett 
adatok alapján azonosították a 
jogsértőket, akiket előállítot-
tak a rendőrkapitányságra és 
gyanúsítottként kihallgattak.
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Október 14-én délután, az If-
júsági Házban a Városi Diák-
önkormányzat gyűlésére ke-
rült sor, melynek keretében a 
2014/2015. tanévi diákelnököt is 
megválasztották. Az eseményen 
részt vett Dobos László polgár-
mester, aki rövid köszöntőben 
üdvözölte a karcagi diákság je-
lenlévő küldötteit. A titkos sza-
vazást megelőzően az egybe-
gyűltek meghallgatták a DÖK 
2013/2014. tanévi munkájáról 
szóló beszámolót, majd megis-
merkedtek a diákjelöltekkel is.

Míg a szavazatok számlá-
lása zajlott, addig Bálega Já-
nos, a Központ Ifjúsági Egyesü-
let elnöke tartott tájékoztatót az 
ERASMUS+ programról, amely 
a felsőoktatási intézményekben 
továbbtanulni szándékozó fia-
taloknak nyújt különböző plusz 
lehetőségeket, például a külföldi 
tanulmányok megkezdése terén.

A 2014/2015. tanév diákelnö-
ke Szendrei Bianka, a Nagykun 
Református Gimnázium tanu-
lója lett.

-dh-

Még az év elején indult egy 
EU-s pályázat keretében a 
Kátai Gábor Kórházban egy 
dohányzásról leszokást segí-
tő program, amely budapesti 
központtal, de szolnoki veze-
téssel működik. Eddig három 
csoportot tudtak elindítani. A 
programról Dr. Fazekas Kata-
lin tüdőgyógyász, belgyógyász 
szakorvost kérdeztük.

- Hogy telt az idei év?

- Nagyon sok munkánk van 
a programban, érdekes tapasz-
talatokat szereztünk. Igyekez-
tünk segíteni azokon az em-
bereken, akikben megszületett 
az elhatározás, hogy le akar-
nak szokni a dohányzásról. 
Pozitív visszajelzéseket kap-
tunk tőlük.

- Ma Magyarországon meny-
nyien dohányoznak?

- Harminc százalék körüli a 
dohányosok aránya, ami lénye-
gesen kevesebb az 1970-1980-
as évek adataihoz viszonyítva. 
Ez annak is köszönhető rész-
ben, hogy nagyon magas a ci-
garetta ára és annak, hogy na-
gyon káros az egészségre és ezt 
egyre többen felismerik.

- Mi a dohányzás? Szenvedély, 
hobbi, rossz szokás?

- Ez így együtt mind a három. 
Elsősorban szenvedélybetegség, 
ami nagyon erős, és szertartás is. 

- Férfiak, vagy nők dohányoz-
nak többen?

- Férfiak inkább, de a fiatalok 
tekintetében egyforma az arány.

- Divat ma a dohányzás?
- Merem remélni, hogy egyre 

kevésbé lesz divat. 
- Nehéz leszokni?
- Akaraterő és elhatározás kell 

hozzá. El kell hinni, hogy sike-
rül. Ez az alap.

- Hogyan zajlanak a csoport-
foglalkozások?

- Hat alkalommal gyűlünk 
össze, heti egyszer másfél órá-
ban. Egy nyitókört követően 
napi tematikának megfelelően 
haladunk. Előkészítést követő-
en kijelöljük azt a napot, ami-

kor a csoporttagok elhagyják a 
dohányzást, utána pedig arról 
szól a foglalkozás, hogy ezt az 
absztinenciát fent tudjuk tarta-
ni. Nagyon fontos feladat, hogy 
a résztvevők ne szokjanak visz-
sza a dohányzásra. Arra sar-
kalljuk a résztvevőket, hogy 
szép dolgokkal motiválják ma-
gukat arra, hogy ne dohányoz-
zanak. Jutalmazzák meg ma-
gukat azért, hogy kitartóak.

- Milyen visszajelzéseik van-
nak?

- Vegyesek. Általában minden 
személynél sikerült csillapítani 
a dohányzást, van aki leszokott, 
de vannak olyanok is, akik le-
csökkentették a napi adagjukat.

- Miért nem jó cigarettázni? 
Milyen betegségeket kaphatunk?

- A legfélelmetesebb a tüdő-

rák és a garatrákok, a gyomor-
rák. A legtöbb daganatos beteg-
séggel összefüggésbe hozzák a 
cigarettát. A másik vezető halá-
lok a szív- és érrendszeri beteg-
ségeknek az előfordulását is nö-
veli. Nagy általánosságban azt 
lehet mondani, hogy aki nem 
dohányzik az 10 évvel él tovább, 
mint aki dohányzik.

- Indítanak még csoportot eb-
ben az évben?

- Igen még két csoportot sze-
retnénk elindítani. Várjuk a je-
lentkezőket itt a kórházban 
személyesen, vagy telefonon a 
kórház számát tárcsázva és a 
tüdőgondozót kell kérni. Sze-
retnénk jövőre is folytatni a 
programot.

Balogh Andrea

Szokjon le a dohányzásról!

Fotó: Internet

Szeptember végén rendezték meg a Kiskulcsosi Hetet, ahol 
a tagintézmény alsós és felsős diákjait különböző szabadté-
ri és tantermi programokkal várták. Volt aszfaltrajzverseny, 
sikítóverseny, akadályverseny, smink verseny, rókavadászat, az 
idősebbeknek floorball bajnokság. A hét közepén a kicsik ke-
rékpárversenyen, a nagyobbak pedig HI-HI-HI vetélkedőn vet-
tek részt. A Kiskulcsosi Hét a Városi Labdarúgó Torna megren-
dezésével zárult.

- A Déryné Kulturális Köz-
pontban úgy gondoltuk, hogy 
vannak érdekes karcagi kötő-
désű és a nagyvilágot bejárt 
emberek, akiknek próbálunk 
élménybeszámolókat szervez-
ni. Célunk, hogy be tudjuk mu-
tatni azokat az értékeket, ame-
lyeket a karcagiak megismer-
hettek, ezért is fontos a karcagi 
kötődés – mondta az élmény-
beszámolók szervezéséről Sze-
pesi Tibor, a DKK megbízott 
igazgatója. A következőkben 
hallhatjuk dr. Szathmáry Judit 
előadását az Amerikai Egye-
sült Államokról, ugyancsak ott 
járt Fazekas Róbert, aki szin-
tén megosztja velünk élménye-
it, Németh Mihály pedig nepá-
li utazásait fogja feleleveníteni.

- Az első élménybeszámo-
lót Péni István ifjúsági olimpiai 
bajnok tartja. Neki milyen kö-
tődése van a városhoz?

- A dédnagypapája Karcagon, 
a villanymalomban volt főmol-
nár. Van köztünk egy rokoni szál 
is, hiszen az ő dédnagypapája az 
én nagyapám, B. Tóth Elek volt – 
magyarázza Szepesi Tibor.

Mielőtt kiment felhívtam, s 
arra kértem fényképezzen na-
gyon sokat, mert ha dobogón 
végez, vagy ahogy reméltem, 

megnyeri az if-
júsági olimpiát, 
meghívjuk él-
ménybeszámo-
lóra Karcagon. 
Ezért érkezett 
ma városunkba 
– árulta el Sze-
pesi Tibor.

A 17 éves Péni 
István előbb fo-
cizott, majd egy 
sérülés miatt vál-

tott. Az új sportág választásához 
egyenes út vezetett, hiszen szü-
lei válogatott sportlövők voltak. 
Februárban, Moszkvában kva-
lifikálta magát Nanjingra, az if-
júsági olimpiára. Édesanyja, 
Lencz Erika válogatottságig vit-
te, édesapja, Péni István csapat-
ban Európa-bajnok, világbajno-
ki ezüstérmes. István verseny-
számai az 50 méter fekvő, az 50 
méter 3X40 összetett és a 10 mé-
ter légpuska 60 - az ifi olimpián 
utóbbiban versenyzett. Eredmé-
nyei közt kiemeli, hogy 12-szeres 
korosztályos magyar 
bajnok - ifiként a juni-
orok közt is - és 7-sze-
res csúcstartó. Büszke 
2012-es junior Eb-ne-
gyedik helyére is, me-
lyet Finnországban ért 
el a 21 évnél fiatalabbak 
mezőnyében - 15 esz-
tendősen.

- Bár sok rokonom él 
Karcagon, a versenyek 
miatt évente csak egy-
két alkalommal jövök 
ide, de képben vagyok 
teljesen, tudok a város-
ról - mondja a fiatal-
ember, aki egyszer sze-
retné édesapja eredmé-
nyeit is túlszárnyalni.

- Neki világbajnoksági ér-
me is van, bízom benne nekem 
is sikerül majd. A kitartásom 
megvan, hiszen a mostani olim-
piára is úgy készültem, bajnok 
szeretnék lenni. Egy arany és 
egy bronzéremmel tértem ha-
za. A rengeteg edzés meghoz-
ta az eredményt, bár nagyon iz-
gultam, nagy volt a teher, az el-
várás, de sikerült. Itt mindenki 
saját fegyverrel versenyez, egy 
kicsit a fegyver is hozzásegíti 
az embert a győzelemhez a sok 
gyakorlás és koncentrálás mel-
lett. Egy szponzor révén most 
nagyon jó fegyverem van, sze-
retnék a két év múlva megren-
dezendő felnőtt olimpián indul-
ni, remélem sikerrel. Addig pe-
dig a kvalifikációra koncentrá-
lok a versenyeken. Megkerestek 
külföldről is több egyetemről, 
valószínűleg érettségi után kint 
fogok tanulni és versenyezni- 
sorolta terveit az ifjásági olimpi-
ai bajnok.

DE

Olimpikon élménybeszámolója a Karcagi Ifjúsági HázbanDiákönkormányzati gyűlés
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK

A Karcag városban működő Helyi Választási Bizottság a 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, 
valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának jogerős eredményét Karcag településen az alábbiak szerint állapítja meg:

A polgármester választás eredménye Karcagon

Szavazólapi
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Dobos László FIDESZ-KDNP 4 016 67.48 %

2 Nagy János JOBBIK 1 350 22.69 %

3 Magyar Ildikó 
Zsuzsánna Független jelölt 585 9.83 %

Karcag 01. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Laczik Dénes 
Imréné KARCAGI IPT 57 7.74 %

2 Papp Zoltán András MIÉP 11 1.49 %

3 Molnár Pál FIDESZ-KDNP 482 65.49 %

4 Sebők József JOBBIK 186 25.27 %

Karcag 02. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Nagy János JOBBIK 206 26.31 %

2 Magyar Ildikó 
Zsuzsánna Független jelölt 61 7.79 %

3 Kovács Sándor FIDESZ-KDNP 349 44.57 %

4 Ferenczi Béla MIÉP 12 1.53 %

5 Dr. Kapusi Lajos 
Sándor KARCAGI IPT 150 19.16 %

6 Czinege József MUNKÁSPÁRT 5 0.64 %

Karcag 03. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Lengyel János JOBBIK 189 27.23 %

2 Nagy Józsefné MUNKÁSPÁRT 13 1.87 %

3 Tóth Gergő MIÉP 11 1.59 %

4 Nagyné László 
Erzsébet FIDESZ-KDNP 442 63.69 %

5 Kovács Sándor KARCAGI IPT 39 5.62 %

Karcag 04. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Nagy József MUNKÁSPÁRT 13 1.88 %

2 Dr. Kovács László KARCAGI IPT 94 13.56 %

3 Lévai Sándor JOBBIK 191 27.56 %

4 Gyurcsek János FIDESZ-KDNP 377 54.4 %

5 Boros István MIÉP 18 2.6 %

Karcag 05. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Csornai Csaba 
Ferenc KARCAGI IPT 73 8.82 %

2 Oláh Diána Judit JOBBIK 131 15.82 %

3 Horváth Sándor MUNKÁSPÁRT 29 3.5 %

4 Dobos László FIDESZ-KDNP 586 70.77 %

5 Mészáros Tibor MIÉP 9 1.09 %

Karcag 06. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Andrási András Pál JOBBIK 159 21.96 %

2 Horváth Sándorné MUNKÁSPÁRT 40 5.52 %

3 Kurucz István Attila KARCAGI IPT 183 25.28 %

4 Karcagi-Nagy Zol-
tán Imre FIDESZ-KDNP 342 47.24 %

Karcag 07. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Csizi Sándor KARCAGI IPT 35 5.41 %

2 Szepesi Tibor FIDESZ-KDNP 424 65.53 %

3 Czinege Piroska MUNKÁSPÁRT 14 2.16 %

4 Nagyné Imre 
Andrea JOBBIK 174 26.89 %

HIRDETMÉNY
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Karcag 08. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő vá-
lasztás eredménye

Szavazólapi 
sorszám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek)
Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Tóth Istvánné JOBBIK 100 12.22 %

2 Nagy József MUNKÁSPÁRT 24 2.93 %

3 Dr. Monori István KARCAGI IPT 50 6.11 %

4 Pánti Ildikó Anna FIDESZ-KDNP 644 78.73 %

Karcag kompenzációs listás választás eredménye
Kompenzációs 
lista neve

Töredékszava-
zatok száma

Megszerzett man-
dátumok száma

Be nem töltött man-
dátumok száma

1 FIDESZ-KDNP 0 0 0 

2 JOBBIK 1 336 2 0 

3 KARCAGI IPT 681 1 0 

4 MIÉP 61 0 0 

5 MUNKÁSPÁRT 138 0 0 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Jelölt sorszáma a listán

Andrási András Pál JOBBIK 2 

Dr. Kovács László KARCAGI IPT 1 

Nagy János JOBBIK 1 

Karcag 
Roma nemzetiségi választás eredménye

Szavazólapi 
sorszám

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat

1 Bakó Imre LUNGO DROM 215 

2 Tóth Dezső RPT 66 

3 Varga István LUNGO DROM 279 

4 Kiss Irén Borbála LUNGO DROM 223 

5 Varga Istvánné LUNGO DROM 222 

Dr. Czimbalmos Róbert s. k.
Helyi Választási Bizottság Elnöke

Amint közeledik az évforduló (1956. október 23), elhatároztam, 
hogy elmondom karcagi barátaimnak és ismerőseimnek az esemé-
nyekkel és volt évfolyamtársammal, Zolival kapcsolatos emlékeimet.

Nem sok ember lehet ebben a városban, akik ilyen közelről lát-
hatták az eseményeket, mint én. Abban az évben 3. éves egyete-
mi hallgató voltam, a Márai út 20. szám alatti kollégiumban lak-
tunk. De ki is volt ez a Tatay Zoli? A szerencsi állatorvos egyetlen 
gyermeke volt, akit azért írattak be az egyetemre, hogy folytassa 
apja hivatását. Rendkívül sziporkázó, jófejű, szimpatikus fiú volt, 
a legnehezebb tárgyakat is játszi könnyedséggel tanulta meg.

1956. október 23-án együtt mentünk délután 3 órára a mű-
egyetem udvarára. Ott már gyülekeztek a vidéki egyetemek diák-
jai is. Innen a Gellért rakparton keresztül a Bem térre vonult a tö-
meg. Szónoklatok után a Margit hídon keresztül az Alkotmány ut-
cán át a Parlament előtti Kossuth téren már nagy tömeg gyűlt ösz-
sze. Hangos követelésre Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti dalt, 
majd „10 perc múlva bemegyünk” kiabálások után megszólalt 
Nagy Imre beszéde. Éjfél felé elkezdett oszlania tömeg, megbeszél-
tük, hogy a koleszban találkozunk. A Nagykörúton hol villamossal, 
hol gyalog elértük a Blaha Lujza teret, ahol már verték szét Sztá-
lin Generalissimus Hősök teréről lebontott szobrát. A kollégiumba 
már nem tudtunk a Bródy Sándor utca felől hazamenni, mert a kö-
zeli rádió székháznál már álltak a harcok. Kerülőúton jutottunk a 
kollégiumba, de Tatay Zoli reggelig nem érkezett meg. A következő 
nap hallottuk, hogy holtan találták meg fehér köpenyben a 32-esek 
terén, mellére egy cédula volt tűzve a ruhájára, „Zoli valószínű-
leg vidéki fiú”. Az anyukája levele és holmija a szomszédos házban 
van. A levélben állítólag ez állt: „Zolikám, kisfiam, vigyázz magad-
ra, mert nagyon rossz érzésem van!” Az egyetemen ravatalozták fel, 
és ott temették el a kémiai tanszék falánál, fejfáján a következő fel-
irattal: „Ott essem el én a harc mezején, Tatay Zoltán 1936-1956.” 
Láttam egyszer az anyukáját, hogy dúlt lélekkel helyezte el a virága-
it a fia sírjára, emlékét tábla őrzi most is. Évekkel később elszállítot-
ták Zoli hamvait Szerencsre, végső nyughelyére.

Öt éve az állatorvosok baráti köre emlékérmet készíttetett a 
karcagi születésű Györffy Lajos szobrászművésszel. Ezt az ér-
met minden évben a május végi hősök napján adják ki az egye-
temen az arra érdemesült kollégának. A művész úrtól én is 
kaptam egy tisztelet példányt, Zoli emlékeit így is őrzöm.

Tőle tanultam a következőket: „Mondd, kinek írja az ősz ezt 
a sok levelet? Az őszi szél egy elsodort levelet kergetett vissza a 
feladójának.” Nagy veszteség, hogy nem lett ilyen értékes tagja 
a magyar állatorvos karnak. Szerintem Zoli ez az elsodort levél.

Dr. Fűzfői Béla
aranydiplomás állatorvos

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium négy diákja egy kosaras pá-
lyázat nyerteseként részt vett egy balatonszemesi 
táborban. A pályázatot az OTP Fáy András Ala-
pítvány írta ki. A tanulók július 15-20-ig élvez-
hették a tábor kínálta lehetőségeket. Délelőttön-
ként tréningeken voltak, délutánonként szabad 
programokon vettek részt. Szép emlékeket hoz-
tak haza, sok élménnyel és baráttal gazdagodtak. 

Ezúton szeretnék megköszönni az iskolának, 
Kun Mariann tanárnőnek és azoknak, akik se-
gítették, támogatták, biztatták őket. A csapat 
tagjai: Balázs Bettina, Kerekes Hajnalka, Öreg 
Nanetta, Regényi Zsuzsanna.

A Karcagi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Is-
kola tagintézményei – tanulók, 
pedagógusok, a szülők támo-
gatásával együtt – nagy öröm-
mel tettek eleget a felhívásnak, 
s nyújtottak be pályázatokat, 
nyertek, s így az Erzsébet Tá-
borok vendégei voltak.

A Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány által kiírt Erzsé-
bet tábori pályázatoknak kö-
szönhetően intézményünkből 
3 turnusban, több mint 50 diák 

jutott kedvezményes üdülési és 
táborozási lehetőséghez a nyá-
ri hónapokban, valamint szep-
temberben. 

Zánkán, a nyári táborokban 
és az őszi kirándulás alkalmá-
val eltöltött napok a gyerme-
kek számára rendkívüli, fan-
tasztikus élményszerző kikap-
csolódási lehetőséget biztosí-
tottak. Tanulóink megismerték 
a Balaton-felvidék természeti 
és történelmi értékekben gaz-
dag világát. A Balaton parti 

festői környezetben fekvő Er-
zsébet Üdülőközpont és Tá-
bor 209 hektáros területe is 
nagyszerű alkalmat biztosított 
a gyermekek szabadidejének 
hasznos eltöltésére. A színes 
programok valamennyi részt-
vevő számára szép és tartalmas 
időtöltést nyújtottak, melyeken 
észrevétlenül is új ismeretekre, 
tudásra tettek szert a tanulók.

A közös szórakozás, nya-
ralás, pihenés, a felejthetetlen 
programok kellemes, szép kö-
zös emlékként maradtak meg a 
gyermekekben. 

A Kiskulcsosi Tagintézmény 
diákjai júliusban táboroztak a 
Balatonnál

Augusztusban a Kováts Mi-
hály Tagintézmény tanulói 
utaztak Zánkára

Őszi kiránduláson a Györffy 
István Tagintézmény tanulói 
vettek részt

Szentannais diákok Balatonszemesen

„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk!
S lesz egy szép, közös emlékünk, ...”

In memoriam Tatay Zoltán (1936-1956)
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Anyakönyv
Házasságkötés

2014. október 25.
Kristóf Ágnes – Fehér Adrián

Születés
Tasi Valéria – Lázók Attila
Kg. Pacsirta u.10.

Petra
Laczi Tünde – Oláh Pál
Kg. Zöldfa u.45. 

Tamás
Nagy Mária Erika – Bodnár 
József
Kg. Kórház u. 8./b.

Levente
Halálozás

Laboncz Sándorné 
(Kacsándi Julianna)
Karcag (1930)
Mészáros András
Karcag (1950)
Csenda Sándor
Karcag (1930)

November 01. szombat
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – 

Széchenyi sgt.

Október 02. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – 

Széchenyi sgt.

November 08. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – 

Horváth F. u.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 09. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – 

Horváth F. u.

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 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 01-02. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
November 08-09. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

2014. október 31. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Zene Világnapján
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Sándor a JNSZ  
 Megyei Közgyűlés elnöke 
 Téma: választási eredmények
  Karcagi  Hírek  
 - Interjú Varga Mihály   
 nemzetgazdasági minszterrel
 - Diákönkormányzati választás
 - Könyvtári napok
 - Birkafőzők közgyűlése
 Háttér
 vendég: Andrási András a Jobbik  
 karcagi elnöke
 téma: választási eredmények
20.20 Városunk Október 23-ai 
megemlékezés

2014. november 04. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám - Református 
Istentisztelet  2014.10.26.

19.15 Karcagi hírek
19.45 A Hit Szava - Római Katolikus 
szentmise 2014.11.02.
20:35 Túri Vásár 2014 ősszefoglaló

2014. november 06. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Szentannai napok
18.25 Erzsébet porgram 
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kurucz István az  
 Ipartestület elnöke
 Téma:Választási eredmények              
 Karcagi  Hírek  
 - Kazah delegáció
 - TEKO sportnap
 - Bírkózók
 Háttér
 vendég:Boros István a MIÉP  
 karcagi elnöke
 téma: választási eredmények
20.20 Márkus Ica Jubileumi műsora I. 
rész

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 Karcagi Ipartestület 

képviselőjelöltjei köszönik 

a rájuk adott szavazatokat 

és a bizalmat.

Tisztelettel: a Karcagi 

Ipartestület jelöltjei

Keresztelés
Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség gyermekeknek, szüleiknek, kereszt-

szüleiknek, 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 szükséges, amit a Lelki-

pásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megtenni. Jelentkezni, érdeklődni a Hi-
vatalban vagy Konczné Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a +36-30/627-8613-
as telefonszámon lehet.

Konczné Lehoczky Krisztina
református lelkipásztor

„A Kátai Gábor Kórház - múlt héten megtartott ér-
tékesítést követően - folytatja a selejt készlet értékesítést  
2014.10.31-én pénteken 10 órától 18 óráig a Damjanich ut-
ca 67. szám alatt lévő volt ruhaipari épületben.

Értékesítésre kerülnek többek között íróasztalok, szekrények, 
székek, alkatrészként hasznosítható elektromos eszközök stb.

A vásárlás készpénzfizetés ellenében, azonnali elszállítás-
sal lehetséges.”

A Karcagi Református Egyházközség temetői megemlékezéseinek időpontjai.
Szeretettel meghívjuk a Kedves Testvéreket református temetői Istentiszte-

leteinkre, ahol az Úr Isten vigasztaló Igéjének hirdetése mellett idézhetjük fel 
elhunyt szeretteink emlékét és kérhetünk igazi vigaszt gyászban megtört szí-
veinknek. 
 - Déli református temető november 1. (szombat) 14 óra
 - Északi református temető november 1. (szombat) 14 óra
 - Borjúdűlő református temető november 1. (szombat) 15 óra
 - Szívos református temető november 1. (szombat) 15 óra

Hirdetmény
A Karcagi Református Egyházközség tájékoztatja a tisztelt temetőlátogató-

kat, hogy a személy- és vagyonvédelem érdekében 2014. NOVEMBER 1-JÉN 
(szombaton) a Déli és a Borjúdűlő Református temetők, a GÉPJÁRMŰFORGA-
LOM ELŐL ZÁRVA lesznek.

A mozgássérült kártyával rendelkezők gépjárművei továbbra is közleked-
hetnek a temető területén. Kérjük szíves megértésüket!

Telefonos információ: 0630/6278607.

Nagyvárosi és rezervátumi tapasztalatok 
az Egyesült Államokból

Előadó: Dr. Szathmári Judit
Időpont: 2014. november 7. (péntek) 17 óra

Helyszín: Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi u. 11.)
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-es 
kertes családi ház tulajdonostól alkuké-
pesen 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 fűtésrendszerű la-
kás garázzsal együtt is eladó. Tel.: 06/20-
451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. Tel.: 
06/30-357-9702.
Karcag központjában 1054 m²-es telken 
145 m²-es tégla építésű, 4 szoba össz-
komfortos családi ház rendezett udvar-
ral, garázzsal, alápincézett melléképü-
lettel 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 cse-
répkályha fűtéssel eladó. Kg., Zádor u. 
28. Tel.: 06/70-414-2622.
Régi típusú ház nagy portával, vállalko-
zásra alkalmas, eladó. Tel.: 06/20-282-
8697.
Karcagon a Bercsényi utcában 2 szobás 
(cserépkályhás, gázkonvektoros) családi 
ház eladó. Tel.: 06/70-409-3470.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es összkom-
fortos családi ház nagy alsóépülettel al-
ku képes áron eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
Kövesút melletti ingatlanból különálló 
lakóház (szoba, konyha, fürdőszoba) el-
adó. 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: nyílászárók, fű-
tés, komplett burkolás, festés, tetőszige-
telés. 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).
Eladó Karcag központjában a gimnázi-
um mellett egy 33 m²-es földszinti gar-
zonlakás új bútorral, szőnyeggel, füg-
gönyökkel, háztartási gépekkel beren-
dezve azonnal beköltözhető. Tel.: 06/20-
925-2991.
Karcagon 3 szobás ház, zárt+nyitott ga-
rázzsal, 495 négyzetméteres telekkel el-
adó vagy társasházi cserével is megold-
ható. Tel.:06/30-394-1350

Kertföld lakóépülettel eladó! Sok gyü-
mölcsfa, 17 sor szőlő, víz, kövesút, vil-
lany. Tel.:06/30-390-2818.
Kis családi ház eladó! Karcag, Cserepes 
u.26. Tel.: 06/59-311-090
Karcagon eladó Kossuth téri III.emeleti, 2 
szobás, 56 négyzetméteres, erkélyes la-
kás. Tel.:59/311-975, 06/30-385-4300

Állat
Liba van eladó. Érd.: Kg., Rákóczi u. 24.
Szemes takarmányon tar tot t  tar-
ka magyar kacsák, bóbitás kacsák, né-
ma kacsák és fehér vadkacsák eladók 
Karcagon. Tel.: 59/311-237 vagy 06/30-
287-3662.
Három hónapos erős, egészséges, szép 
félperzsa kiscicák ajándékba elvihetők. 
Tel.: 06/70-329-2792
Két anyakecske két gidával, bakkal el-
adó. Tel.: 06/20-260-3978
Pulyka, nyúl, kishízó és galambfióka el-
adó!. Tel. 06/30-362-0869
Kopasztott csirke eladó! Vágás minden 
pénteken. Megrendelést csütörtök dé-
lig szíveskedjenek leadni! Karcag, Soós 
I.u.12., Tel.: 59/311-969; 06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést csütör-
tök délig szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I.u. 12., Tel.: 59/311-969; 06/30-244-
5160
Tíz darab nyolchetes kismalac eladó! 
Tel.:06/30-470-8186

Állás
Számítástechnikai ismerettel és felső-
fokú angol nyelvvizsgával rendelkező 
megváltozott munkaképességű fiatal 
férfi adminisztratív és más jellegű mun-
kát 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 gyermek-
ágy, 5 polcos TV-állvány, autós ülés. Tel.: 
59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges faragott 
fali téka, 1 db új tölgyfa gurulós zsúrko-
csi, 1 db új Lampart LB 30-as faláttöréses 
gázkonvektor, 1 db új elektromos 4 csir-
kés 8260 W 50 Hz 2200 V kosaras grillsü-
tő, 1 db fekvő kondipad súlyok nélkül, 3 
db világos piros huzatú kagyló fotel, 1 
db dohányzó asztal, TV asztal, bárszek-
rények. Tel.: 06/70-300-9730.
A BHG soron a Nemzeti Dohányboltban 
bankkártyás fizetés is lehetséges. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig: 5-21 óráig, 
szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 órá-
ig. Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Eladó 2 db kikészített birkabőr, futósző-
nyegek, elektromos seprű, díszpárnák, 
befőttes üvegek, Panasonic TV eladó. 
Tel.: 06/20-258-8997.
Ezüst felvásárlás napi legmagasabb 
áron. Tel.: 06/30-974-2690.
Vásárolok zománcos vizeskannát, tejes-
kannát, vödröket, babafürdető kádat, 
zsírosbödönt, bekötött boros demizso-
nokat, sózóteknőt, ablakra való spalet-
tákat, paraszti fenyőbútorokat, régisé-
geket, teljes hagyatékot. Tel.: 06/20-996-
1346.
Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg áron, 
zsákonként is. Cserezsák szükséges vagy 
+100 Ft/db. Tel.: 06/30-812-0396.
Eladó gyerek szekrénysor, gyerek íróasz-
tal, pelenkázó, székek, asztalok, kerék-
párok és egyéb dolgok. Érd.: Kg., Tőkés 
u. 34. Tel.: 59/400-685.
Eladó 1 db 3 ajtós szekrény, 1 db üve-
ges TV szekrény, 2 db nagyméretű fo-
tel, 2 db kisméretű fotel, 2 db dohányzó 
asztal, 1 db varrógép, 1 db rácsos gyer-
mekágy, 2 db íróasztal, 1 db konyhai 
tárolószekrény, kukorica morzsoló, üst-
ház üsttel, Belker mérleg, 1 db 60x120-
as kókuszmatrac. Tel.: 06/70-409-3470.
Eladó nem használt 220 db Altek be-
toncserép 110 Ft/db áron. Tel.: 06/30-
219-6813.
Házi turi! Eladó olcsón új és jó minőségű 
használt pulóverek, nadrágok 500-1000 
Ft-ig, cipő és táska. Minden nap: 13 – 18 
óráig. Karcag, Soós I. u. 1/b.

Jó állapotban lévő 4 db 60 literes bo-
roshordó olcsón eladó. 1 db vezetékes 
3 égős gáztűzhely; 2 db gázpalack; 1 db 
étkező asztal 4-6 fősre állítható; 4 db ré-
gebbi díszes szék reális áron; 1 db 10 fm-
es slagvízmérték; 1 db 0,5 m³-es keve-
rő vasláda, 1 db fürdőkádhoz lévő ülőke 
még használva sem volt, kedvező árért 
elvihetők. Érd.: Kg., Szamos u. 62. Tel.: 
59/400-526.
300 literes hűtőláda eladó. Tel.: 06/30-
289-5103.
7 zsák perlit 300 Ft/zsák, fekete-tarka ki-
készített borjúbőr 18.000 Ft, 2x3-as sző-
nyeg 6.000 Ft, gyermek + felnőtt ruhák 
és sok más eladó. Érd.: Kg., Keleti u. 6. 
Tel.: 59/312-574 vagy 06/20-241-0846.
Eladó elöltöltős Zanussi szárítós mosó-
gép, 2 db éjjeliszekrény, babamérleg, 4 
személyes konyhaasztal (130x68-as), új 
egykerekű bicikli (monocikli), 1 db DIGI 
tv antenna, állólámpa és sarok állvány. 
Tel.: 06/30-530-1134.
Cefre 500 liter eladó! Tel.:06/30-390-
2818.
Garázsvásár! Szekrények, rekamiék, 
ágyak, sezlon, fotelágy, asztalok, üveg-
asztal, fotelok, székek, P4-es számító-
gép, szkenner, nyomtató, írógépek, klí-
ma, csillárok, falilámpák, telefon üze-
netrögzítő, fax, szgk. alkatrészek, fér-
fi nadrágok, ingek. Érd. Kg. Arany J. u. 
13. Nyitva: november 2., 5., 6., 9-én, 10-
17 óráig. Bejárat a Petőfi utca felől. Tel.: 
06/20 318-0875
Számítógép, színes Tv, Blaupunkt autó-
rádió erősítővel (550 Wattos), mélynyo-
mó eladók! Tel.: 06/30-363-7951
Mosógép, centrifuga, kempingkerékpár 
eladó!Tel.: 59/314-892
Eladó 28-as női kerékpár, régiség Singer 
varrógép, kézifűrészek, kisebb szőlő-
prés, új vasalóállvány, autó tető-cso-
magtartó, elektromos 4 kerekű moped. 
Tel.:59/312-157

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizetni? 
Végrehajtás van folyamatban? (Személyi 
hitel, hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel. : 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. Kg., 
Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Pa l a ,  c s e r é p te tő k  át f e d é s e  t á b -
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák épí-
tése, homlokzat festése, hőszigetelése. 
Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is vállalok. 
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, dauerolást, 
hajfestést vállalok! Tel.: 06/30-447-3918.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást 
és szakirányítást. Tel.: 06/30-785-0690.
Szendrei Üvegező Bt. Üvegezés, képke-
retezés, műanyag nyílászárók, tükrük, 
redőny, reluxa, szúnyogháló. Karcag, 
Villamos u. 21. Tel.: +36/30-684-4941

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-
SÉGET NEM VÁLLAL!

Ne feledje! Lapzárta: 
2014. november 3. (hétfő) 12 óra

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 külterület)
 - Építőipari segédmunkás (Karcag)
 - Boltvezető (Karcag)
 - Számviteli adminisztrátor (Kisújszállás)
 - Szobaasszony (Berekfürdő)
 - Könyvelő raktáros (Kenderes)
 - Bér- és munkaügyi előadó (Kenderes)
 - Kőműves (Karcag)
 - Szobafestő (Karcag)
 - Lakatos (Túrkeve)
 - Betanított lakatos (Túrkeve)
 - Szobafestő (Túrkeve)
 - Hegesztő (Túrkeve)
 - Szobafestő (Tiszafüred)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 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/
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SPORT

Szolnoki Honvéd SE – 
Kováts DSE Karcag III. 16:2

Karcagi győzelem: Dobrai 
István 2 győzelem.

Csornai Csaba: A volt NB 
III-as Honvéd ellen szoros 
mérkőzéseket játszottunk, de 
a nagyobb tudás érvényesült. 
Külön elismerés illeti Dobrai 
István kiváló győzelmeit.

Október 12-én rendezték 
meg Békéscsabán a hagyomá-
nyos Bándi Andor veterán em-
lékversenyt, ahol szakosztá-
lyunk versenyzője, Szlovik Fe-
renc a 75 évesek korosztá-
lyában bronzérmet szerzett. 
Gratulálunk az eredményéhez!

Következő mérkőzések: NB 

III. Alföld-csoport október 
19-én 11 órakor Kováts DSE 
Karcag – Szolnoki Jászkun 
Volán II. a Kováts M. Tagis-
kola tornatermében. Megyei 
I. osztályú bajnokság október 
17-én 18 órakor Tiszafüred 
ASE II – Kováts DSE Karcag 
II. Megyei II. osztályú bajnok-
ság október 26-án 9 órakor 
összevont forduló. A Városi 
Sportcsarnokban október 24-
én 9:30-kor Nagy Jenő orszá-
gos emlékverseny. Október 
25-én 9:30-kor Péter László 
nyílt emlékverseny. Október 
25-én 18 órakor Karcagi Asz-
taliteniszezők V. találkozója.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
Újszász VVSE – Kováts 

DSE Karcag II. 7:11
Karcagi győzelmek: Csiszár 

Csaba – Nagy Norbert 1 győ-
zelem párosban. Csiszár Csa-
ba 4, Nagy Norbert 4, Dr. Far-
kas Béla 2 győzelem.

Csornai Csaba: A min-
dig nagy játékerőt képvise-
lő és egységes Újszász ellen a 
két százszázalékos teljesítmé-
nyű versenyző mellett dr. Far-
kas Béla küzdeni tudása hozta 
meg az igen szép eredményt.

Megyei II. osztályú bajnokság

Túrkeve – Karcag 2:2 (0:0)
Túrkeve, 120 néző. Jv.: Mo-

zsár Gy. Segítői: Györfi D., 
Gönczi P.

Karcag: Agócs, Bukovszki Szí-
vós G., Orosz, Domokos A., Ku-
pai K. (Szőke R.), Nagy R., Erdei, 
Domokos R., Székely, Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A negyvennyolcadik percben 

Bukovszki a kapu elé továbbí-
tott Domokos A-nak, aki közel-
ről a kapu közepébe bombázott 
(0:1). Az ötvenegyedik percben 
egy jobboldali beadást az üresen 
maradt Kántor a léc alá lőtte (1:1). 
Az ötvennegyedik percben Lázók 
A. 35 m-es nagyerejű lövése a 
jobb felső sarokba vágódott (2:1). 
A hetvenkilencedik percben Szé-
kely kapta a labdát, majd a jobb-
oldalon álló Nagy R-hez passzolt, 
aki egy csel után 25 m-ről a jobb 
felső sarokba lőtt (2:2).

Jók: Lázók A., Jónás, Varga Z., 
Barna ill. Domokos A., Nagy R.

Varga László: Jó játékve-
zetés mellett győzelmet érde-
meltünk volna.

Orosz István: Ennyi volt a 
mai meccsben.

Karcag – Csépa 7:2 (1:2)
Karcag, 400 néző. Jv.: Csontos 

D. Segítői: Felföldi I., Ruszt T.
Karcag: Agócs, Kovács L. 

(Domokos R.), Orosz, Szívós G., 
Domokos A., Kupai K., Nagy R. 
(Bukovszki), Erdei, Szentannai 
(Szőke R.), Székely, Szívós Gy.

Edző: Orosz István
A mérkőzés előtt külön kö-

szöntötték Szendrei Józsefet, a 

Karcagról elszármazott válo-
gatott kapuvédőt, majd a kez-
dő rúgást elvégző válogatott já-
tékos előtt felléptek a Déryné 
Kulturális Központ mazsorett 
kis- és nagycsoportos tagjai. 

A tizennyolcadik percben egy 
jobbról érkező beadást Mile ka-
pásból 14 m-ről a léc alá bom-
bázta (0:1). A huszonötödik perc-
ben Kupai K. kiugrott a védők 
közül, majd a kapust is kicselez-
te, de Modla szabálytalanul sze-
relte – 11-es. A büntetőt Székely a 
kapu közepébe lőtte (1:1). A har-
minchetedik percben Mile a 16-
os környékén egy csel után a jobb 
alsó sarokba lőtt (1:2). A hatva-
nadik percben Domokos A. a 
bal alsó sarokba lőtt (2:2). A hat-
vankettedik percben gyors tá-
madás után Szőke R. a kapu kö-
zepébe rúgta a labdát (3:2). A het-
venedik percben Szívós G. egy 30 
m-es szabadrúgása a kapus ke-
zéről a bal alsó sarokba perdült a 
labda (4:2). A nyolcvanharmadik 
percben Domokos A. és Szőke R. 
volt a labda útja, majd Kupai K. a 
bal sarokba lőtt (5:2). A nyolcvan-
negyedik percben Kapai közelről 
a kapuba lőtt (6:2). A nyolcvan-
nyolcadik perben Domokos R. 
jobbról beívelt és Szőke R. közel-
ről a hálóba sodorta a labdát (7:2).

Jók: Szőke R., Kupai K., Do-
mokos A., Székely, ill. senki.

Orosz István: Sajnos 
megint elégedetlen vagyok a 
mutatott játékkal.

Fialka György: A hatvana-
dik percig kiválóan játszot-

tunk. A két perces rövidzár-
lat megpecsételte a mérkőzést. 
Gratulálunk a karcagiaknak!

Ifjúsági mérkőzés
Túrkeve – Karcag 0:6 (0:2)
Karcag: Bajusz, Németh E., 

Németh M., Kupai D., Szajkó, 
Lázók N., Marton, Ungi, Ba-
logh Cs., Kabai S., Hamar

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

Németh M., Hamar, Ungi, Né-
meth E.

Varga János: Gólra törő já-
tékkal hoztuk a kötelező győ-
zelmet.

Karcag – Csépa 7:1 (2:1)
Karcag: Oros, Németh E., 

Németh M., Kupai D., Horváth, 
Daróczi, Lázók N., Balogh Cs., 
Kabai S., Ungi, Hamar

Cserék: Bajusz, Marton, 
Szajkó, Balajti, Farkas

Edző: Varga János
Góllövők: Hamar (5), Szaj-

kó, Balogh 
Varga János: Könnyebb mér-

kőzésre számítottam, de végül 
ilyen eredményt értünk el.
Alarm-Matic kispályás 
labdarúgó bajnokság
4. forduló eredményei: 

MultiTec – B+B 3:2 (1:1), DKV 
– Brigád 8:3 (3:3), RoliSped – 
Ágyusok 5:1 (1:1), Gimnázium 
– Labonczfa 3:5 (2:2), Ajándék 
üzletház – Ökodízel 6:0 (3:0), 
Szuperinfó – Kelemen 5:11 (1:6).

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

A Magyar Birkózó Szövet-
ség már hosszú évek óta hiva-
talosan öt területre osztotta az 
országot, így a száztizennyolc 
szakosztály nagyjából arányos 
létszámban vetélkedhet meg 
a területi bajnoki címekért. 
Karcag csapata értelemsze-
rűen Jász-Nagykun-Szolnok, 
Bács-Kiskun, Csongrád, Bé-
kés-megye csapataival mér-
hette össze tudását október 
19-én Soltvadkerten. A bajno-
ki címekért huszonnyolc szak-
osztály 234 fiatalja vetélkedett 
az ideális körülmények között 
megrendezett színvonalas via-
dalon. A karcagi fiatalok egy-
mást felülmúlva, sorra szerez-

ték győzelmei-
ket. A végső siker 
nem is marad-
hatott el, hiszen 
a nyolc indu-
ló mindegyike a 
dobogón végzett. 
A megszerzett 
három bajnoki 
cím, a két ezüst 
és három bronz-
érem önmagá-
ért beszél. A leg-

impozánsabb versenyzést ezen 
a hétvégén Újfalvi Lili produ-
kálta, aki a fiúk mezőnyében 
az előkelő második helyet sze-
rezte meg.

Eredmények: Gyermek kor-
osztály, 25 kg: Csanádi Zoltán 
II.; Diák II. korosztály, 29 kg: 
Balajti Gábor I., 42 kg: Újfalvi 
Lili II., 46 kg: Pintér Áron I., 
Kis János III.; Diák I. korosz-
tály, 50 kg: Kun István III., 69 
kg: Újfalvi Csaba I., 85 kg: Do-
mokos Sára (fiúk között) III.

A rendhagyó csapatképen 
így érthető a fiatalok hazauta-
zás előtti boldogsága.

Sz. A. 

A hivatalos Területi Bajnokságot is 
sikeresen abszolválta a csapat

Meglepetésre a 3-4. fordulóban 
is remekelt a KSE férfi kézilabda 
csapata, újra két idegenbeli győ-
zelemmel rukkolt elő Túrkevén. 
A két győzelem azért is értékes, 
mert lássuk be, egyik mérkőzé-
sen sem a Karcag volt az esélyes, 
helyenként sok hibával ugyan, 
de fegyelmezett játékkal azon-
ban értékes 4 ponthoz jutott. Je-
lenleg ugyanennyi pont különb-
séggel vezeti a megyei I. osztályú 
bajnokságot. Együttesünk legkö-
zelebb Rákóczifalván (november 
9-én), majd november 23-n Kar-
cagon lép pályára, idehaza a Me-
zőtúr és Rákóczifalva csapatait 
fogadja együttesünk. Várjuk ked-
ves szurkolóinkat.
Karcagi SE-Rákóczifalva 22:20 
(12:10)

Karcag: Király, Jobbágy (6), 
Vályi (5), Major (5), Tóth Z., 
Tóth B. (3), Szepesi (2).

Csere: Ferenczi, Sebők, 
Gulybán, Papp, Koncz, Nagy 
(1), Hamar, Örsi.

Borzasztó kemény és haj-
tós mérkőzésen sikerült le-
győzni a remekül kézilabdázó 
Rákóczifalvát. A második fél-
idő eleji rövidzárlatot 5 gólos 
karcagi sorozat követte, de saj-
nos a végén szélsőink soroza-
tos hibái miatt vált izgalmassá 
a mérkőzés. A lényeg a győze-
lem, amelyből leginkább kapu-
saink vették ki részüket.
Túrkeve-Karcagi SE 21:25 (12:14)

Karcag: Király, Jobbágy (8), 
Vályi(3), Major (6), Tóth Z., 
Tóth B. (1), Szepesi (2).

Csere: Ferenczi, Sebők (4), 
Gulybán, Papp, Koncz, Nagy, 
Hamar, Örs i(1).

Játékos-edző: Major János.
A hazai pályán küzdő 

Túrkevét sikerült legyőzni a 
karcagi fiúknak, sajnos a so-
rozatos és elementáris játék-
vezetői hibák megmérgezték a 
mérkőzés hangulatát, amely-
ből mindenkinek le kell vonni 
a következtetéseket. A végjáték 
hibái miatt viszont csak saját 
csapatunk okolható, 24:18-as 
vezetés után alakult ki a vég-
eredmény. Nem volt könnyű ez 
sem, Jobbágy, Vályi és Király 
nyújtottak átlag feletti teljesít-
ményt.

MAJOR
szakedző

Csapatunk megőrizte veretlenségét


