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HÍRMONDÓ

A méhekről és a méhészek-
ről egy korábbi, de a télhez 
közelebb eső lapszámban 
egy kiállítás kapcsán már ír-
tunk pár szót. Egy rövid tu-
dósítás mégis akkortól lett 
igazán időszerű, amikor a 
 hosszabban kitartó hideg 
után átmenet nélkül ránk 
szakadt a nyár és darazsak, 
méhek meg egyéb bogarak 
versenyt dongták a virágzó 
fákat.

A jó idő tartja magát, a mé-
hészek és a méhek javában te-
szik a dolgukat. Az akác ez-
után kezdi a virágzást, de ott 
a vetések, gyümölcsösök kí-
nálta más lehetőség. A régi is-
merőst, Szabó Istvánt a pia-
ci standjánál, pontosabban ál-
landó helyénél kerestem meg 
előbb, aztán a kaptárai között 
mutogatott, magyarázott és 
válaszolt a kérdésekre. (Majd 
huszonöt éve főállású méhész. 
Jelenleg 160 családdal ván-
dorol, most már csak akácra, 
a Nyírségbe. Régebben még 
felvidéki helyszínt is „felvál-
lalt”, de ma már nem. A nem 
vándorló állomány az itteni 
„akácról hord”, és kerül hozzá 
egyéb virágméz is. Ez, mond-
ja, alacsonyabb értékű, de na-
gyon jó minőségű termék.)

- Az ősz szárazsággal bú-
csúzott, a tél viszont január-
ban igyekezett megfelelni az 
évszak „hagyományainak”. 
Többször volt igen komoly hi-
deg és még március közepén is 
volt valamicske hó. Hogyan te-
leltek a méhek?

- Náluk a téli készülődés 
július 20-ától kezdődik. Ak-
korra már elvettük tőlük a 
vegyes mézet és el kell kez-
deni serkenteni, etetni, hogy 
megfelelő létszámú telelő ál-
lomány alakuljon ki. Fontos 
természetesen az is, hogy a 
téli hidegre megfelelő erőnlét-
ben legyenek. Ha ez rendben 
lezajlik, akkor elvileg nem 

történhet komolyabb gond. A 
januári hideg most nem oko-
zott különösebb problémát. 
Amikor a hideg engedett, 
még sokáig hűvös maradt az 
idő, ezért aztán a fiasítás sem 
indult meg hamarabb a szo-
kásosnál. Vagyis elég jól kite-
leltek, nem volt nagy elhullás.

- A jó idővel a munkát is 
megkezdték, azóta meg már a 
repce is szépen sárgállik…

- A telephelyem olyan 
adottságú, ahonnan elérik a 
gyümölcsvirágot is, de a leg-
első nagyobb tömegű virágot 
a repce jelenti. Az viszont lát-

A Déryné Művelődési Köz-
pont földszinti színház- és 
moziterme a ’70-es évek vé-
gén kapta a jelenlegi beren-
dezését és formáját. Azóta az 
1990-es évek végén történ-
tek benne nagyobb korrek-

ciók – ekkor a színpad pad-
lóját gyógykezelték, a „vilá-
got jelentő deszkák” környe-
zete azonban nem változott. 
A harminc éve felrakott sö-
tétkék függönyök és drapé-
riák mára inkább delejes fél-

homályt kölcsönöztek a szín-
padnak, úgyhogy éppen 
időszerű lett a felújítás. Bol-
govics Andrásné, az intéz-
mény megbízott igazgatója 
azt is elmondta, hogy a füg-
gönycserét, valamint a szín-
pad padlójának felcsiszolását 
a Karcagért Közalapítvány fi-
nanszírozta – köszönet érte. 
Ez az apró munka a beveze-
tője a nyáron kezdődő teljes 
külső felújításnak, ami ismét 
csak régebbi terv már. A szín-
házteremben sajnos nem vár-
ható további változtatás, de 
töretlen lelkesedéssel figyelik 
a pályázatokat. Egyelőre az is 
szép teljesítmény, hogy május 
4-én már felfrissült színpad 
várja az Apáca-pác szereplőit 
és a nézőket.
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Felújították a színpadot

Két hét múlva akácvirágzás

Folytatás a 2. oldalon

Kunok a világhálón
Ezúton hívjuk fel a „Kunok a világhálón” című interne-

tes vetélkedőhöz már csatlakozott és az ezután csatlakozó 
diákok figyelmét arra, hogy 2009. május 4-től mindhárom 
forduló feladatai elérhetők a Városi Csokonai Könyvtár 
honlapján keresztül (http://www.vcsk.hu). A három fordu-
ló beküldésének végső határideje: 2009. május 22. Minden 
nevezőnek eredményes versenyzést kívánunk!

a könyvtárosok

TÁJÉKOZTATÓ
a 2009. évben tanköteles korú gyermekek 

pótbeíratásának időpontjáról
A beíratás időpontja: 

Arany János Általános Iskola: 
2009. május 18-án 15 órától 16 óráig,

Györffy István Általános Iskola: 
2009. május 18-án 15 órától 16 óráig,

Kiskulcsosi Általános Iskola: 
2009. május 18-án 15 órától 16 óráig,

Kováts Mihály Általános Iskola: 
2009. május 18-án 14 órától 16 óráig,

Zádor Úti Általános Iskola: 
2009. május 18-án 15 órától 16 óráig.

A pótbeíratáshoz szükséges a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, lakcímkártyája, a szülő személyazonosí-
tó igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai szakvé-
lemény.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

A Déryné Művelődési Központ KOPOGÓK néptánc-cso-
portja ismét NÍVÓDÍJAT kapott a Jászkun-Világ Művészeti 
Szemle megyei döntőjén. Tavaly Somogyi, most Dél-alföldi 
táncokkal varázsolták el a zsűrit és a közönséget. A csoport 
vezetője Oroszné Millinkhoffer Rita tanárnő. Gratulálunk!

Karcagi siker Martfűn!

Nagykun Diák Sportviadal

A múlt héten, azaz április 23-24-25-én Karcag város 
adott otthont a XXI.  Nagykun Diák Sportviadal versenye-
inek. A háromnapos rendezvény, „régi nagy híréhez” mél-
tón, ez alkalommal is sportolók és érdeklődők százait moz-
gatta meg. Írásunk a 6. oldalon olvasható.
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Közéleti szilánkok

Kenterben, 
nyolc 

hosszal (2)
Egyik jó ismerősöm - olvasva az előző 

részt – megjegyezte: nem érti, miért neve-
zik Overdose-t magyar lónak, holott apja 
angol, anyja ír, tulajdonosa pedig egy szlo-
vák állampolgár. Sajnos már ahogy em-
lítettem, jegyzetem terjedelmébe - még 
érintőlegesen is- csak néhány momentum 
fér bele a lóversenyzéssel kapcsolatosan. 
A versenyló „nemzetisége” mindig attól 
függ, hogy hol áll idomításban, hol, melyik 
istállóban trenírozzák és az idomár nem-
zetisége a döntő. Overdose esetében te-
hát Ribárszki Sándor az idomár, és Magyar-
ország területén van az istálló. Szóval a lé-
nyeg, hogy magyar idomítás. Az sem mel-
lékes persze, hogy a tulajdonos, Mikóczy 
Zoltán szlovákiai-magyar ember, akiben 
van nemzeti érzés, és jól tudja, az a „kincs”, 
ami a kezében van, az összmagyarságnak 
is dicsőséget és jó hírnevet hoz! (Egy jelen-
téktelen pozsonyi versenyen az „anekdota” 
szerint csak azért indította lovát, hogy Bra-
tislavában fölcsendüljön a győztesnek járó 
magyar himnusz.)

Sajnos, nem csak a nagyközönség, de 
az újságírók többsége is eléggé alulinfor-
mált turf-ügyekben. Azzal sincsenek tisz-
tában, hogy a galoppverseny-lovaknál az 
időeredmény másodlagos, hiszen a lovon 
vitt súly (a zsoké + az ólomnehezékek sú-
lya) döntő a handicappelésnél, ahol a jobb 
kategóriába sorolt lovak súlyelőnyt ad-
nak a kevésbé jobbaknak. Így adva meg az 
esélyt, hogy akár a rosszabb képességű ló 
is nyerni tudjon. (Az ügetőlovaknál számít 
a km-idő, itt ezért méterekben történik az 
esélykiegyenlítés.)

Furcsa módon a magyar bolsevista ha-
talom mindig a lóversenyzés ellen volt, an-
nak ellenére, hogy a Szovjetunióban nagy 
becsben állt a versenyzés, bár a nagy ve-
zetők, Sztálin, és a többiek, csak a harcban 
használhatóság szempontjait vették első-
sorban figyelembe. Kun Béla pl. föl akarta 
szántatni ’19-ben - pontosan 90 évvel ez-
előtt - a versenypályákat. Viszont 1956 nya-
rán Prágában a Szocialista Országok Nagy-
díját megnyerő Imit, (Imperiál apját) a tri-
bünről lélekszakadva lerohanó Bugyonij 
marsall (egykori szovjet lovasdandár- tá-
bornok) simogatva kísérte a lenyergelésig 
a mázsaházhoz, mert ő tudta, milyen óriá-
si sportértékű lóval találkozott. De itthon, 
ennek dacára mostoha-sportként kezelték, 
hiába igyekezett dr. Fehér Dezső és egy-
két társírója néhány könyvében ezt koz-
metikázni. Egyedül dr. Vecseklőy József írta 
meg az igazat, de őt „osztályellenségnek „ 
tartották, és a „tűrt” kategóriába tartozott.

A „rendszerváltás” sem jót hozott, ta-
lán még jobban összekuszálódtak a viszo-
nyok. Elkótyavetyélték a műemlék ügető-
pályát a Kerepesi út 9. sz. alatt – ami nem 
sikerült Kun Bélának, mostani szellemi örö-
kösei végrehajtották. Valami francia tulaj-
donú borzadály áll a helyén.

Talán most már Orbán Viktor is – aki 
kint volt 19-én a Kincsem parkban – tud-
ja, hogy Overdose, és a magyar lóverseny-
zés mit jelent a magyar identitás tudat-
ban. Ezért kell nyerniük nekik is, kenterben, 
nyolc hosszal…

- ács -

HÍREK
Felhívás

A Kunsági Cukorbeteg 
Egyesület Egészségnapot hir-
det május 9-én 9 – 12 óráig. 

Helye: Rákóczi u. 3. sz. 
Egyesületek háza

Vérnyomásmérés, BMI, 
vércukor mérés, lábvizsgálat, 
életmódi tanácsok.

Szeretettel várjuk a város 
lakosságát.

Kovács Istvánné
KUCE elnök

Figyelem!
Felhívjuk az érdeklődők fi-

gyelmét, hogy a Kövesdará-
ló és Malomtörténeti gyűjte-
mény 2009. május 1-jén dél-
előtt és délután nyitva lesz és 
várja a látogatókat.

Meghívó
2009. május 6-án (szerdán) 

14.30 órakor a Városi Csoko-
nai Könyvtárban könyvbe-
mutatóra kerül sor, melyen 
Csatáné Bartha Irén ajánlja 
Otthon ízű szavak verseskö-
tetét a karcagi olvasóknak.

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket a VCSK dolgozói.

KEDVES FIATALOK!
„Anyák napi készülődés” 

címmel kézműves foglalko-
zást szervezünk a Karcagi If-
júsági Házban.

A foglalkozás időpont-
ja: 2009. május 2. (szombat) 
16:00 óra.

A foglalkozás során az 
alábbi technikákkal ismer-
kedhettek meg:
- virágkosár készítése papír-

hajtogatással,
- kép és képkeret készítése 

papírból és más természe-
tes anyagokból,

- gyöngyszövés.
Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!
A részvétel ingyenes!

2009. május 4-én (hétfőn) 
19 órakor a 

Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 
színháztermében

Dan Goggin:
APÁCA-PÁC

című táncos, zenés 
komédia

Mária Amnesia nővér 
szerepében a karcagi 

MÁRKUS JUDIT látható.
Jegyek 1.600.- és 1.200.- 

Ft-os áron hathatók 
a Közönségszolgálati 

Irodában, vagy 
rendelhetők az 59/503-
224-es telefonszámon.

ható, hogy az őszi aszály és a 
hó nélküli telelés ezt is meg-
viselte. Ha most jó idő lesz és 
csapadék is kerül, akkor vár-
ható, hogy lesz belőle nek-
tár. Ha nem jön el az opti-
mális időjárás, akkor legfel-
jebb annyi lesz, amit a méhek 
a szaporodáshoz, a fiasításra 
fel tudnak használni. Ez kb. 
két hét múlva derül ki, de két 
hét múlva – sajnos elég ko-
rán – várható az akác virág-
zása. Ha nem melegszik túl 
az idő, akkor (főleg a nyírsé-
gi) akác május közepéig-végé-
ig kihúzza, vagyis május 15-
től 30-ig várható az akácvi-
rágzás zöme. A családok leg-
nagyobb népessége akkorra 
fejlődik majd ki. A népesség 
egyébként – itt a kaptárak-
nál látható – máris elfogad-
ható szintű, de a csúcs május-

ra várható. Akácra a Nyírség-
be megyünk, azt meg már ott 
látjuk, milyen időt sikerül ki-
fogni. Ebbe beletartozik még 
a fagyosszentek is, de remél-
jük, gond nem lesz.

- Korábban sok panasz hal-
latszott az Ázsiából meg más-
honnan érkező konkuren-
cia miatt. Milyen manapság a 
méz ára?

- A méz az mindig doll-
ár elszámolású, tehát a doll-
ár erősödése az egyik oka an-
nak, hogy a méz ára erősö-
dött. A másik oka pedig az, 
hogy a nagy méztermelő or-
szágokban nem jelentkezett 
olyan mennyiség, mint a ko-
rábbi években.

- Vajon miért?
- Az aszály is az oka, de 

például az USA-ban és a fran-
ciáknál is gondot jelentenek a 
génmanipulált növények és a 
„nagytáblásított” rendszerek, 

amik miatt sok a pusztulás… 
Ráadásul a méhészet munka-
igényes, nemigen lehet gépe-
síteni. A fejlett országokban 
ezért  nem szeretnek foglal-
kozni vele és kisebb a méhál-
lomány. A jelenlegi ár, ahogy 
mondtam, felfelé indult. Egy 
évvel ezelőtt a vegyes virág-
méz nagybani ára megkö-
zelítően 350 forint volt, ma-
napság viszont 650 forint. Az 
akácméz tavalyi 550 forintos 
ára 950 forintnál tart és ha 
gyenge vagy nagyon kicsi ter-
més lesz, emelkedni fog. Ha 
bőséges termés lesz, akkor 
valamelyes csökkenés várha-
tó, de az év végére ismét vis-
szaállhat a mostani szintre. A 
piaci árak (kicsiben) kiegyen-
súlyozottabbak. A vegyes vi-
rágméz 1.000, az akác 1.200 
forint. Ez nemigen fog változ-
ni.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Két hét múlva akácvirágzás

Programok:
Május 11-én
14:30 órakor
 Váltófutó-verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése
 A díjakat átadja: Pánti Ildikó
 a 8. számú választókerület önkormányzati képvi-

selője
Május 12-én
11:00 órakor
 Koszorúzás
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati 

képviselő, az Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bi-
zottság elnöke

 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános 
Iskola tanulói

 Felvonul a Kováts Mihály Huszár Emlékraj
14:30 órakor
 Ünnepi megemlékezés
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola előtti tér
 (Karcag, Kálvin u. 9.)
 Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Fúvószene-
kara

 Vezényel: Hidi János tanár
 A Kováts Mihály Huszár Emlékraj felvonu-

lása
 Köszöntőt mond: Varga Mihály országgyűlési 

képviselő
 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános 

Iskola tanulói
 Koszorúzás
15:45 órakor
 Kiállítás
 Szűcsné Nagy Erzsébet fazekas, népi iparmű-

vész – az iskola volt tanítványa – és 

 Szűcs Imre fazekas, a népművészet mestere al-
kotásaiból

 A kiállítást megnyitja: dr. Füvessy Anikó nép-
rajzkutató, a néprajztudományok kandidátusa

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
16:30 órakor

 Könyvbemutató 

 „Az utolsó huszárok” című könyvet bemu-
tatja a szerző Győrffy-Villám András hö. dan-
dártábornok, a Magyar Huszár és Katonai Hagyo-
mányőrző Szövetség elnöke

 A „Kováts Mihály emlékezete” című kiad-
ványt bemutatja a szerző, Elek György helytör-
ténész

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
Május 13-án

14:00 órakor

 „Ifjú történészek” Megyei történelmi ta-

nulmányi verseny

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15:15 órakor

 A „Pusztai Róka” Hagyományőrző Egye-

sület bemutatója

 Bengecseg Alapítvány utcaszínházi prog-

ramja

 Helyszín: Múzeumpark
Május 14-én

délelőtt

 „Nyílt nap a szülőkkel” idegen nyelvi 

órák

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola nyelvi la-
boratóriuma

16:30 órakor

 Műsoros est

 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola 

és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tanulói

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata, a Kováts Mihály Általános Iskola, 

a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Kováts Mihály Alapítvány és
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

tisztelettel meghívja Önt és Családját
a

Kováts Mihály emléknapok 2009. évi rendezvényeire
Ideje: 2009. május 11-14.
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Par la men ti Nap ló

Parlamenti soraimat ezút-
tal a patinás prágai Hoffmeis-
ter íróasztalán vetem papírra, 
mivel hétfőn-kedden a magyar 
helyett a cseh parlament ülés-
termeit koptattam. Az Euró-
pai Unió soros elnökségét adó 
Csehország hívta össze a nem-
zeti parlamentek költségvetési 
bizottságainak elnökeit. A két 
napra két téma jutott: 1. Ho-
gyan kellene az Unió 2013 utá-
ni költségvetését megtervez-
ni, hogy abból a legjobb ered-
mény jöjjön ki? 2. Miként le-
hetne erősíteni az ellenőrzést a 
pénzpiacok – főként a bankok, 
hedge fundok stb. – felett?

Hétfőn legalább addig sike-
rült eljutni, hogy várhatóan 
milyen ügyek lesznek a legfon-
tosabbak a következő években. 
Megegyeztünk abban, hogy a 
klímaváltozás, az energiaellá-
tás biztonsága, és az Unió gaz-
dasági hátrányának lefaragá-
sa lesznek azok a szempontok, 
amelyek alapján a pénz fel-
használása majd – ha ezt 2012 
táján az Európai Parlament is 

jóváhagyja – megtörténhet. 
Az ördög persze a részletekben 
van, sok függ attól, hogy kuta-
tásra, fejlesztésre, környezetvé-
delemre vagy mezőgazdaságra 
mi is jut az eurócentekből.

Izgalmat hozott a máso-
dik nap is, hiszen bankokról, 
megtakarításról, hitelről, egy-
szóval pénzről volt szó. Bár a 
prágai utcákon már ilyenkor is 
sok a turista, az itt élő embe-
rek kényelmesen isszák a sö-
rüket a hangulatos kiskocs-
mákban, ráérősen közleked-
nek (bár Pesten járna ennyi 
villamos!), napoznak a váro-
si parkokban, egyszóval nehéz 
észrevenni a válságot, még-
is, a külföldi tulajdonban lé-
vő bankok legalább olyan bi-
zonytalan helyzetben vannak, 
mint Magyarországon. Eltűnt 
a pénz, amiből hiteleket lehet-
ne adni, a külföldi anyaban-
kok nem sietnek támogatást 
adni. A cseh jegybank elnöke, 
Zdenek Tuma, hosszan beszélt 
arról, milyen problémáik van-
nak a cseh bankoknak, de jó-

val rövidebben szólt a megol-
dás lehetőségeiről. Még keve-
sebb szót ejtett a banki veze-
tők fizetésének ügyéről, amit 
portugál kollégám vetett fel. 
Talán egyszer majd erre is lesz 
uniós szabály…

Végül csak halkan emlí-
tem meg, hogy a cseheknél 
 tavasszal a kormány bedob-
ta a törülközőt, lemondott, így 
a cseh választók készülnek az 
októberi választásokra. Még az 
sem zavarta őket, hogy éppen 
Csehország az Európai Unió 
soros elnöke. Van, ahol nem 
lehet azzal a mesével hitegetni 
az embereket, hogy most nem 
szabad választani, mert min-
den percért kár. Ők már job-
ban tudják nálunk, hogy néha 
éppen abból van nagyobb kár, 
ha nincsenek választások, és 
marad a kormány. Talán ezért 
is van Prágában a kommuniz-
musnak múzeuma, ahol időn-
ként megszólal az Internacio-
nálé. Mármint a múzeumban.

Varga Mihály

Prágai képeslap, új választások idején

Meghívó
A Francia- Magyar Baráti Társaság 

2009. május 8-án (péntek) 16. 30 órára, 
találkozóra várja a társaság tagjait és a kedves 

érdeklődő közönséget. 

Téma:  Franciaországi utibeszámoló 
 Párizsi emlékek képekben
Vendég  Antalócziné Balogh Ágnes tanárnő 
Az összejövetel helyszíne:  
 Kováts Mihály Általános Iskola.

Meghívó
Nagy szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör 

következő rendezvényére.
Időpont: 2009. május 8. péntek 18:00 óra

Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet
Karcag, Dózsa György út 5-7.

Téma:

Kalandor demokrácia
Vendégeink:

Bayer Zsolt
újságíró

Tóth Gy. László 
politológus

Zárug Péter Farkas
politológus

Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

Részvételére számítva, őszinte tisztelettel:

Nagykun Polgári Kör

Lakossági Fórum a Zádorban
A katolikus városrész lakóit 2009. április 22-én lakossági 

fórumra vártuk a Zádor Úti Általános Iskolába. A köszöntő 
és rövid bevezető után dr. Fazekas Sándor polgármester úr 
és Fejes Zoltán rendőrkapitány úr tájékoztatója hangzott el, 
majd kérdések feltételére nyílt lehetőség. A felmerült problé-
mák egy részére azonnal választ kaptak a jelenlévők, más té-
mák további intézkedést igényelnek. Különösen foglalkoztat-
ta a megjelenteket a város közbiztonsága, a cigányság helyze-
te, az autósok és motorosok közlekedési szokásai, a kerékpá-
rosok közlekedése, kiemelten a zajtalan elektromos biciklik 
veszélyessége, a csapadékvíz elvezetés, járdajavítás, útkátyúk, 
a Borjúdűlő temető megközelítése, az ottani közlekedési hely-
zet, a további fejlesztések lehetősége, fakivágás, fűnyírás. Kö-
szönjük az érdeklődők megjelenését, a kérdéseket, javaslato-
kat. Külön köszönjük dr. Fazekas Sándor polgármester úr és 
Fejes Zoltán rendőrkapitány úr részvételét.

Gyurcsek János és Kovácsné Kerekes Katalin
 önkormányzati képviselők

Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete által bérbeadásra 
meghirdetett ingatlanok-
kal kapcsolatosan folya-
matban lévő pályázatok:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. 

sz. alatti műhely helyi-
ség

 A műhely helyiség alap-
területe: 45 m².

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. 
sz. alatti 6. számú ga-
rázs helyiség

 A 6. számú garázs he-
lyiség alapterülete: 18,6 
m².

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. 
sz. alatti 8. számú ga-
rázs helyiség

 A 8. számú garázs helyi-
ség alapterülete: 15 m².
A részletes pályázati fel-

tételekről érdeklődni lehet 
a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Szociális Iro-
dájában (fsz.: 53. sz. iroda, 
tel.: 59/500-669).

A pályázati kiírások 
megtekinthetőek a Kar-
cag Városi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtábláján, valamint 
a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Dr. Csala Anikó
irodavezető

Kedves Szikfolt-foltvarró klub!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szakkör ado-

mányozóinak, hogy alkotásaikkal szebbé teszik környeze-
tünket, nap mint nap csodálhatjuk munkájukat az osztá-
lyunk folyosóján.

Köszönettel:
A Kátai Gábor Kórház

Gyermekprofil kis betegei, dolgozói és
Gyermeképség alapítványa

A Karcagi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési 
Iroda Hírei

Mezőgazdasági vállalkozások, 
őstermelők figyelmébe

Felhívom a mezőgazdasági termelők (őstermelők, vál-
lalkozások, vállalkozók) szíves figyelmét, hogy akik az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alábbi 
intézkedései keretében támogatásban részesültek, vagy ré-
szesülnek (támogatási határozattal rendelkeznek), azok-
nak kötelező képzésen kell részt venniük! Az intézkedé-
sek a következők: 
-  mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvá-

sárlási támogatást); 
-  a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása; 
-  a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok 

támogatása; 
-  mezőgazdasági termékek értéknövelése; 
-  agrár-környezetgazdálkodási kifizetések; 
-  erdő-környezetvédelmi kifizetések és 
-  Natura 2000 kifizetések. 

A képzésekről, annak helyéről és a jelentkezés módjáról 
bővebb információ kérhető a Karcagi Kistérség Helyi Vi-
dékfejlesztési Irodájában.

Tájékoztatom Tisztelt ügyfeleimet és a lakosságot, hogy 
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 2009. május 1-től új helyre 
költözik: 

Karcagi Kistérség - Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
Nagykun 2000 Mezőgazdasági Rt. Irodaháza
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22. II. emelet 
Elérhetőségeim nem változnak:
Telefon: 06 70 590 9700, e-mail: karcagi@vkszi.hu
A fax számom módosulni fog, amiről a későbbiekben 

tájékoztatni fogom Önöket! 
Tisztelettel: 

Máthé Zsolt
HVI irodavezető
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Kunhalom Polgári Kör

A múlt hétfőn Elek György 
helytörténész, újságíró volt a 
Kunhalom Polgári Kör ven-
dége. Legújabb, igen speciá-
lisnak tűnő, Téglagyárak és 
téglabélyegek című előadá-
sát azzal kezdte, hogy a kar-
cagi téglakészítés történetével 
a Monarchia Bélyeges Tég-
la Gyűjtők Egyesülete tava-
lyi, Berekfürdőben megren-
dezett vándorgyűlése kap-
csán kezdett el foglalkozni. 
A téglagyűjtők helyi tagtár-
sa, Kovács S. László őt kérte 
fel egy ezzel kapcsolatos elő-
adás megtartására, úgyhogy 
a felkészülés során nemcsak a 
helyi tégla és cserépipari vál-
lalkozókat és üzemeket, de az 
általuk védjegyként vagy tu-
lajdoni jegyként használt tég-
labélyegeket is azonosította.

Mint mondotta, az itteni 
agyag kitűnő építőipari tulaj-
donságaira már a középkor-
ban felfigyeltek az itt élők, hi-
szen a Kápolnás-halmon ta-
lált leletek szerint, az ottani 
Árpád-kori templom falai és 
kerítése már téglából készül-
tek. Téglaépületek voltak a 
környékbeli kun falvak temp-
lomai is, de sokáig csak ez az 
épület készült téglából, mert 
a lakóházak építésére hosszú 
ideig általánosan a vertfalat 
vagy a vályogot részesítették 
előnyben. 1937-től vannak az 
első írásos emlékek a karca-
gi téglakészítésről. Az is meg-
figyelhető az írásokból, hogy 
a 18. században még inkább a 
nagyobb építkezésekhez (vá-
rosháza, református templom 
/1743-1757/, katolikus temp-
lom /1771-17773/) alkalom-
szerűen rendeltek téglát, úgy 
hogy a téglavetőt adott díja-
zással, adott mennyiség el-
készítésére fogadták fel. Az 
évenkénti, rendszeres tégla-

készíttetést az 1790-es évektől 
meginduló nagy építkezések, 
a Helytartótanács rendeletei 
és a lakásépítésben beállott 
változások tették szükséges-
sé. A helyi igények kielégíté-
sére rendszeresített iparágat 
az 1850-es években, a vasút-
építéssel megjelenő kereslet 
miatt fejlesztették valóságos 
nagyüzemi szintű gyártás-
sá. Az 1856-ban a város ala-
pította meg a Közbirtokos-
sági téglagyárat, amely (Kis-
téglagyár néven) egészen az 
1970-es évek közepéig, vagyis 
százhúsz évig dolgozott. A 19. 
század második felétől újabb 
vállalkozások jelentek meg. 
Elek György a téglakészítő-
ként feltűnő Mándoki Gá-
bort, majd a téglagyárat nyitó 
Décsei Lőrincet, Hein Antalt, 
Oroszi Imrét, Éliás Jakabot és 
másokat említett meg és vetí-
tett képeken nemcsak az egy-
kori agyagbányák helyét, ha-
nem gyáraikban készült tég-
lák bélyegeit is bemutat-
ta. Összesen tizennégy ilyen 
üzemet ismerünk és legtöb-
büknek a jelét is sikerült fel-
találni. A téglaipar a század-
fordulón ezer embernek adott 
munkát Karcagon, és az 1949 
után fennmaradt két nagyobb 
üzem is több száz embert fog-
lalkoztatott, mára azonban 
teljesen megszűnt ez a munka 
a városban.

Május 4-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné Művelődési 
Központ első emeleti klubter-
mében Tóth Endre lesz a kör 
vendége, aki a Kováts Mi-
hály Huszár Emlékraj vezető-
je, karcagi vállalkozó. Beszél 
munkájáról, németországi ta-
pasztalatairól és a lovaglás-
ról. Minden érdeklődőt sze-
retettel vár a Kunhalom Pol-
gári Kör!

Vendégünk a huszárok vezetőjeAz apavári erdő Karcag 
város határának legnagyobb 
kiterjedésű erdeje. Mint 
a szűkebb környék többi 
 összefüggő fás területe, ez 
sem ősvadon, vagyis nem az 
egykori alföldi erdők ma-
radéka, hanem ültetvény. A 
helyén az 1840-es években 
még jó szénatermő szigetek-
kel, szárazulatokkal tarkí-
tott, vízjárta vagy belvizes 
ártér terpeszkedett egészen 
a Hortobágy csatorna 1890-
es évekbeli végleges elké-
szültéig. Fák, főleg erdők a 
folyószabályozás sikeres le-
zárulta után sem termettek 
itt, de jött az „ötvenes évek”, 
amikor illett szembemen-
ni a józan ésszel – no, és ak-
kor telepítették ide a határ-
ra, a 4. számú főútvonal és 
a Hortobágy-csatorna szom-
szédságába a kb. 600 hek-
táros erdőt, abba meg vagy 
húsz évvel később egy barát-
ságos vadászházat építettek. 
Legnagyobb erdőnk mos-
tanra, hatvan év elteltével 
„beállt”. Úgy látszik szélté-
ben-hosszában és magassá-
gában is elérte a legnagyobb 
kiterjedést.

Vagy három éve még vol-
tak újabb telepítésű részek 
– tudtam meg még akkori-
ban Donkó Ferenc erdésztől, 
a NEFAG Zrt. karcagi kerü-
letének vezető erdészétől -, 
de mostanában már nem volt 
ilyen. Az erdőtömb egysége 
megmaradt, de nem bővítet-
ték. Igaz, tarra vágás sincsen, 
de a „száradékolás”, vagyis az 
év közben kiszáradt fák ki-
vétele elég munkát ad. A 600 
hektáron a kocsányos tölgy az 
uralkodó fafaj, de van benne 
valamennyi cser, magas kő-
ris, amerikai kőris, vadkörte, 
mezei juhar, hegyi juhar, me-
zei szil. Talán a vegyes elegyí-
tés miatt is lehetséges – vé-
li az erdész -, hogy egy-egy 

rovarkártevő tömeges men-
nyiségben el tud szaporodni, 
ami aztán egész erdőrésze-
ket tarvágással fenyeget. Há-
rom esztendeje egy ilyen ese-
mény kapcsán látogattunk ki 
Apavárára. (Azóta nem volt 
hasonló probléma, de az per-
sze nem jelenti azt, hogy töb-
bé nem is lesz.)

Apavárán nem sikerült 
ugyan bővíteni, de az állami 
tulajdonú földek egy részének 
beerdősítésére meghirdetett 
program kapcsán több helyen 
– pl. a Kunlaposon és Berek-
fürdő alatt is -  terveztek te-
lepítést. Az ehhez szükséges 
talajminta vételeket is elvé-

gezték, de még mindig a ha-
tározatra várnak. Ha elfogad-
ják a terveket 80-100 hektá-
ron létesül erdő. Az országos 
közmunkaprogram minde-
nesetre Apavárán is megkez-
dődhet a hónap végén. Az er-
dészet április 27-től nyolc főt 
szándékozik foglalkoztatni, s 
most, hogy a várva várt eső-
vel megindult a gyomosodás, 
el is kél majd a munkáskéz.

Apavára eddig sem volt 
néptelen, hiszen van egy nem 
erdészeti, de azzal szorosan 
összefüggő másik foglala-
tosságuk is, mégpedig a va-
dásztatás. A NEFAG Zrt. va-

dászterülete a 4. számú főút, 
Hortobágy csatorna, Füzes-
gyarmati (Bucsai) út bezárta 
háromszögben mintegy 5.000 
hektárt jelent. Ezen a karcag-
apavári földtulajdonosi kö-
zösség gyakorolja a vadászati 
jogot, s a vadászati feladatok 
végrehajtója a NEFAG Zrt. Ez 
a NEFAG vadászainak impé-
riuma, szép őzállománnyal, 
fácán és vízivad tenyészet-
tel. Április végére itt is „lefu-
tott” az őzbak kilövés, amit 
az idén, a tavaly év közben 
tapasztalt elhullás miatt most 
visszafogtak. Szintén vissza-
fogták a fácánnevelést (és va-
dászatot) is, mert az előző két 

év gyenge (gazdasági) teljesít-
ménye miatt kicsit „pihente-
tik” ezt is. Ami viszont erő-
södött és fejlesztésre került, 
az a vadkacsa nevelése és va-
dászata. Gazdaságos és ked-
velt vadászzsákmány, jó ke-
reslet várható iránta. S ez na-
gyon fontos, mert – ahogy 
donkó Ferenc kifejti – a gaz-
dasági válság itt is érződik. 
A régi, visszajáró vendégva-
dászok továbbra is jönnek és 
elégedettek, de újabbak szer-
vezése már nagyon erős mar-
ketingmunkát igényel.

Elek György 

Április végétől indul a munka

Megkezdődött 
a 
vadászidény
Április közepén őz-
bak kilövéssel meg-
kezdődött az idei va-
dászszezon. A Nagy-
kun Vadásztársa-
ság területén napok 
óta tart a vadászta-
tás, mint a Vadász-
ház udvarán készült 
képek is mutatják – 
eredményesen.

NÉPTÁNCGÁLA
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban működő 

NÉPTÁNCCSOPORTOK 
5 ÉVES 

JUBILEUMI MŰSORA

2009. május 9-én (szombaton) 17 órakor a moziteremben
Fellépnek:

Kis Toporgók néptánccsoport
Nagy Toporgók néptánccsoport

Kopogók néptánccsoport
Pántlika néptánccsoport

Pántlika Kamara néptánccsoport
Felnőtt tánckör

Vendégeink:
Csokonai úti Óvoda Aprólábak néptánccsoportja és a 

Gábor Áron Gimnázium „Biljana” tánccsoportja
Belépő: 250.- Ft

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A néhány hete, ezen újság 
hasábjain megjelent „Tanítás 
és tanulás” című cikk ébresz-
tette bennem a következő 
gondolatokat a kompetencia 
alapú oktatásról.

A pontosság kedvéért in-
duljunk ki a definícióból: 
kompetencia = ismeret + ké-
pesség + készség + attitűd + 
motiváció.

Látható, hogy a kompe-
tencia alapú oktatás is az is-
meretekből indul ki, fontos-
nak tartja az ismeretek álta-
li képesség- és készségfejlesz-
tést, de ezek megvalósítása 
során arra törekszik, hogy a 
tanuló életkori sajátossága-
ihoz igazodjon és a gyakor-
latban használható tudással 
vértezze fel a tanulókat. Ezek 
érdekében játékos feladato-
kat iktat be (pl. fizika órán 
keresztrejtvény, matematika 
órán torpedó a helymeghatá-
rozás előkészítéséhez), vagy 
a hétköznapi élethez kapcso-
lódó feladatokat vesz (pl. az 
 összeadás tanulásánál egy ét-
lap alapján a tanuló állítja 
 össze, mennyibe kerülne az 
általa kiválasztott ebéd).

A kompetencia alapú ok-

tatás nagy hangsúlyt fektet a 
tanulási folyamat elsajátítá-
sára is. A jövő nemzedékére 
az állandó tanulás vár, a mai 
diákoknak képeseknek kell 
lenniük a megújulásra, mi-
vel életük folyamán legalább 
10-14 munkakör betöltésével 
számolhatnak. A megfelelő 
tanulási stílus kialakulása se-
gítheti az élethosszig tartó ta-
nulást.

John Dewey már 1899-ben 
felismerte ezt: 

„A modern termelési felté-
telek gyors változásai miatt 
nem lehet a gyermeket konk-
rét helyzetekre felkészíteni.”

A pusztán ismeretátadásra 
építő oktatás magára hagyja 
diákjait ebben a változások-
kal teli világban.

Tisztelt Szülők!
Bizonyára Önök is tapasz-

talták, hogy egy új mobiltele-
fon, elektrotechnikai eszköz 
megvásárlásakor gyermekük 
hamar megbarátkozik azzal, 
rövid idő alatt megfejti a mű-
ködését. Számítógépes mun-
káik során nem segített még 
Önöknek a tizenéves gyerme-
kük? Nem szégyen beismerni, 
hogy ez a technika a fiatalok-

hoz áll közelebb, ez az ő vilá-
guk!

A kompetencia alapú ok-
tatás egyik hozadéka, hogy 
olyan technikai feltételeket 
próbál teremteni, amelyben 
jól érzi magát a diák, amely-
ben otthon van.

„Félig sem oly fontos az, 
amit tanítunk gyermekeink-
nek, mint az, hogy’ tanítunk. 
Amit az iskolában tanulunk, 
annak legnagyobb részét el-
felejtjük, de a hatás, melyet 
egy jó rendszer szellemi te-
hetségeinkre gyakorol, meg-
marad.” Eötvös József (1813-
1871)

További gondolataimat, ta-
pasztalataimat szívesen meg-
osztom az érdeklődőkkel, 
szeretettel látom őket órái-
mon, a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolában.

Lévainé Kovács Róza
matematika szaktárgyi 

mentor,
tanár, pedagógus-képző, 

szaktanácsadó, szakértő és 
folyamat-tanácsadó a kompe-

tencia alapú oktatásban

Tanulás és tanítás
A mostani globális válsá-

got elemző prominensek úgy 
vélik: ha kikerül ebből a gö-
dörből a világgazdaság, az-
után már semmi sem mehet 
úgy, mint eddig. Gyökerestül 
kell változni, változtatni. Ami 
most van, egy korszak vége és 
egy új kezdete. És nemcsak a 
gazdaságban. A 21. század em-
bere nem élhet, gondolkodhat, 
tanulhat úgy, mint elei.

El kell higgyük, mert érez-
zük a magunk bőrén. Mi, pe-
dagógusok is. Ezek a gyere-
kek, akikkel nap mint nap 
találkozunk az osztályter-
mekben, már nem azok a gye-
rekek. Nem okosabbak és 
nem butábbak. Mások. „Siet-
nek.” Nem konkrét ismerete-
ket akarnak hallani tőlünk, 

hanem az ismeretekhez vezető 
utat tudakolják. Hálót kérnek, 
és nem halat.

Nehéz dolguk van velünk! 
A ma pedagógusainak nagy 
része nem tartja a „hálószö-
vést”= a kompetenciafejlesz-
tést kiemelt feladatnak. Ma-
rad a hagyományos pedagógi-
ai funkciók prioritása: a kul-
túra átadása, az intellektuális 
fejlesztés, a versenyeztetés.

Az igazság úgy kerek, ha 
gyorsan hozzátesszük: azért 
– is – ez a nagy bizonytalan-
kodás a kompetencia kapcsán, 
mert még a frissdiplomások 
sem mondhatnak mást, mint-
hogy ezen a téren kapták a 
képző intézményektől a legke-
vesebb segítséget.

A Kováts Mihály Általános 
Iskola 2006-ban indította el a 
kompetencia alapú oktatást. 
Számos sikerünkről beszá-
moltak, beszámoltunk. Nem 
új keletű feladatunk, hogy se-
gítsük a Kiskulcsosi Általános 
Iskolát ugyanezen program 
beindításában.

Keserűné Ébner Tünde kol-
léganőnk szövegértés-szöveg-
alkotás óráiról többször hírt 
adtunk. Idén április 20-án 
több volt az érdeklődő peda-
gógus a bemutatón, mint az 
5.c-s gyerekek. Gyakorlati út-
mutatót kaphattak a látogatók 
a keresztkompetenciák fejlesz-
tésének lehetőségeiről.

A keresztkompetencia nem 
tömbösítést, nem is tantár-

gyi koncentrációt jelent. Tan-
tárgyköziségről van szó, hi-
szen a kereszttantervi kompe-
tenciák tantárgyakon átívelő 
módon fejleszthetők. Mit je-
lent ez a gyakorlatban?

A gyerek „én és a világ”-él-
ménye organikus, komplex. 
Olyan sűrű „áthallások”, egy-
mást-feltételezések vannak 
benne, hogy mindez átüt a 
klasszikus tantárgyi rendsze-
ren.

A látott, csoportmunkára 
épülő, kooperatív techniká-
kat alkalmazó órán volt „láz-
lap”, topográfia, kódolás, hal-
mazábra, „pókháló”, diagram, 
játék a valódi törtekkel – a fel-
sorolás csak a keresztkompe-
tenciák képességeit fejlesztő 
tevékenységeket listázza.

Ha ehhez hozzáteszem az 
óra „anyagát”: János vitéz, ak-
kor világossá válik, hogy a 
szövegértést-szövegalkotást 
fejlesztő munkáltatás ismerte-
tése külön bekezdést igényel-
ne.

Az ilyen órákra nem egy-
szerű a felkészülés!  Új szem-
léletet, másfajta hozzáállást, 
munkastílust igényel. Már 
csak azért is, mert egy tanítási 
napra nem lehet három napig 
készülni! Fiatal kolléganőnk 
újra való fogékonysága, rugal-
massága, komoly szakmai fel-
készültsége elismerésre méltó. 
Mint ahogy elismerésre méltó 
azon egyre több alsós és felsős 
kollégánk erőfeszítése is, akik 
szintén részt vállalnak a város 
alapfokú oktatásának megújí-
tásában: Magyar Sándorné, 
Kiss Ferencné Némethné Tő-
kés Éva, Lévainé Kovács Ró-
za, Antalócziné Balog Ágnes, 
Halászné Virág Mária, Dr. 
Kovácsné Mikola Éva, Cson-
tosné Szilágyi Erzsébet, Mán-
doki Erzsébet, Dorkovics Ág-
nes, Keserű Sándor, Dedinsz-
ki László 

Természetesen szívesen láto-
gatjuk más intézmények „ifjú 
titánjainak” vagy „nagy öreg-
jeinek” óráit is, hiszen nem 
„az én váram” önérzeteskedé-
se a fontos, hanem az új nem-
zedék, ezen belül a karcagi if-
júság jövőbeni boldogulása!

Dorkovics Ágnes
Humán m.k.vez.

„HAL HELYETT HÁLÓT”

Deák Bill Gyulát, azt hi-
szem senkinek nem kell be-
mutatni. Magyarország leg-
jobb blues énekesét még az is 
ismeri, aki nem kísérte figye-
lemmel pályafutását, nem vet-
te meg lemezeit – ha máshon-
nan nem, akkor az István a ki-
rályban nyújtott alakításáról 
emlékeznek rá tízezrek. ’84-
ben azt nyilatkozta egy inter-
júban, hogy nem a rockope-
ra miatt lett belőle Deák Bill 
Gyula, viszont az is igaz, hogy 
Szörényiék műve olyan közön-
ség előtt is ismertté tett jó né-
hány előadót, akik nem hall-
gattak rockot, vagy bluest. 

A tavalyi évben Hatvan csa-
pás címmel jelent meg leg-
utóbbi albuma, amellyel hat-
vanadik születésnapját ünne-
pelte meg Bill Kapitány. Ki-
váló, nagyon beszédes lemezt 
sikerült összehoznia a Kormo-
rán együttessel, azonban még-
sem erről az anyagról szeret-
nék írni, ugyanis néhány he-
te sikerült beszereznem egy 
– szerintem méltatlanul elfele-
dett – régi lemezét. 

A Mindhalálig Blues 1986-
ban jelent meg, amit szintén 
Koltay Gergelyékkel sikerült 
kiadnia az öregnek. Emlék-
szem, akkoriban egy jó féléven 
keresztül elég nagy reklámot 
kapott az album, viszont va-
lahogy egy idő után eltűnt a 
forgatagban. Akkor még ba-
keliten és kazettán jelent meg, 

de utánnyomására, a digitális 
verzióra egészen 2001-ig kel-
lett várni. Ahogy az előbb ír-
tam, én is csak nem rég buk-
kantam rá a CD-re, de egyből 
elvarázsolt újra.

A tíz dal között olyan kivá-
ló szerzemények sorakoznak, 
mint a Transit Blues I., Ne for-
dulj el, vagy a magyar rock 
akkori húsz évének emlékei-
ből összeállított Mindhalálig 
holnap. A lemezen helyet ka-
pott még néhány, mondhat-
ni politikai töltetű dal is, úgy, 
mint a Válaszolni nem kell, 
Transit Blues II., amelyek sze-
rintem akkoriban elég merész 
vállalkozásnak számíthattak. 
A Kérlek anyám /Ne ölj meg 
engem/, viszont gyönyörű dal-
lamával, megrázó szövegével, 

és progresszív zenei felépíté-
sével bűvöli el a hallgatót. Na 
persze a címadó dalt sem le-
het kihagyni, ami olyan erővel 
zárja le az anyagot, hogy föld-
be gyökerezik az ember lába. 

A Kormorán tagjai mellett 
az albumon feltűnnek még 
olyan neves zenészek is mint 
Balázs Ferenc, Tolcsvay Lász-
ló, Sárközi Gergely. Mai füllel, 
talán a gitárok hangzásán le-
hetett volna vastagítani az új-
rakiadás előtt, azonban így is 
maximálisan élvezhető a zene. 
Amit pedig Deák Bill nyújt, az 
egyszerűen zseniális.

(Ajánlott oldalak: Google 
keresés: Deák Bill Gyula hon-
lapja, Wikipédia, www.rock-
diszkont.hu)

Cselényi Csaba

Kompos óra a Kovátsban

Mindhalálig Blues
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2008 szeptemberétől a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és Peda-
gógiai Szakszolgálat intézmé-
nyében az önkormányzat biz-
tosította a lehetőséget, hogy el-
induljon az iskolapszichológiai 
szolgáltatás Karcagon, amely ki-
terjed az óvodákra, általános is-
kolákra, középiskolákra egyará-
nt.

Az iskolapszichológia a lé-
lektannak az a sajátos területe, 
amely az iskolai élet minden sze-
replőjének (diákok, pedagógusok, 
szülők) pszichológiai szempon-
tú támogatására helyezi a hang-
súlyt. A legfőbb feladat a megfe-
lelő oktató-nevelői légkör kiala-
kításában való segítségnyújtás.

Mivel fordulhatnak a diákok az 
iskolapszichológushoz?
• ha kérdésük van az alábbi té-

mákkal kapcsolatban: pálya-
választás, tanulási módszerek, 
párkapcsolat, tehetség, barát-
ság, család, drog, alkohol, do-
hányzás, szex;

• ha szeretnének valamilyen 
pszichológiai témájú dologról 
többet megtudni osztályfőnöki 
óra keretében (osztályfőnökkel 
való egyeztetéssel);

• krízishelyzetben: válás vagy 
halál a környezetükben;

• ha valamelyik barát bajba ke-
rült és segíteni szeretnének ne-
ki, és tanácstalanok abban, ho-
gyan segítsenek neki;

• ha olyan problémájuk van az 
iskolában vagy otthon, amely-
re szeretnének megoldást talál-
ni.
Mivel fordulhatnak a pedagó-

gusok az iskolapszichológushoz?
• ha szeretnének többet megtud-

ni pszichológiai témákról akár 
egyéni, akár csoportos formá-
ban;

• ha az osztályfőnöki órát vala-
milyen pszichológiai, preven-
ciós téma köré szeretnék fel-
építeni;

• ha problémájuk akad valame-
lyik osztállyal, diákkal, szülő-
vel, másik pedagógussal, és a 
megoldásban szeretnének se-
gítséget kérni;

• ha olyan személyes problémá-
jukban szeretnének tanácsot 
kérni, amely érinti iskolai te-
vékenységüket.
Mivel fordulhatnak a szülők az 

iskolapszichológushoz?
• ha kérdésük van valamilyen 

pszichológiai témával kapcso-
latban: nevelési kérdések, pá-
lyaválasztás, drog, alkohol, te-
hetség, krízishelyzetek (halál, 
válás) kezelése;

• ha valamilyen pszichológiai té-
mában szeretnének egy szülő-
értekezletet;

• ha problémájuk van gyerme-
kükkel, más gyermekével, má-
sik szülővel, pedagógussal, és 
ezt szeretnék megoldani.
Minden intézményben lelke-

sen fogadtak bennünket, nagyon 
örültek ennek az új szolgáltatás-
nak. A velünk – mint az iskola-

pszichológia területén dolgozó 
szakemberekkel – szemben tá-
masztott igények, elvárások in-
tézményenként változóak voltak, 
amikhez a szakmai határaink 
szem előtt tartásával megpró-
báltunk alkalmazkodni. Maguk 
az intézmények is alkalmazkod-
tak az általunk nyújtható lehe-
tőségekhez, ami a segítette a kö-
zös munkát. Hamar sikerült tisz-
táznunk az olyan félreértéseket, 
mint például: az iskolapszicho-
lógus nem közvetlenül vesz részt 
a nevelői munkában, nem lehet 
pedagógus a pedagógus helyett, 
nem változtatja meg csettintés-
re a diákot, vagy a körülménye-
ket, hanem speciális módszerek-
kel segíti az intézményi munkát, 
hogy az adaptívabb legyen. Ta-
nácsaival, szakértelmével gazda-
gítja a szülők nevelési eszköztá-
rát, perspektíváikat, illetve sajá-
tos nézőpontjával fejleszti a ta-
nulók önismeretét. A félév során 
sikerült jelentősen csökkenteni 
a megbélyegzettségtől („őrült”, 
„bolond”) való félelmet a diákság 
és a szülők körében, hiszen egyre 
többen keresnek meg minket ma-
guktól is olyan témákban, mint 
pl.: pályaválasztás, jobb tanulá-
si módszerek, osztálytermi konf-
liktus, családi problémák, drog- 
és párkapcsolati kérdések.

Reméljük, hogy munkánk a to-
vábbiakban is sok segítséget nyújt 
majd Karcag város oktatási intéz-
ményeinek.

Az iskolapszichológusi ellátás 
a következő szakembereknél ve-
hető az alábbi intézményekben: 

dr. Dömösiné Rápolti Éva
Kováts Mihály Általános Iskola
Szülői fogadó óra: Minden 

szerdán (1530-1630)
Zádor úti Általános Iskola 
Szülői fogadó óra: Minden csü-

törtökön (1500-1600)
Gupcsó Tímea
Madarász Imre Egyesített Óvo-

da tagóvodái
Szülői fogadó óra: Minden hó-

nap első szerdája (1400-1700)
Helyszín: A városi Nevelési 

Tanácsadóban (Karcagi Ifjúsá-
gi Ház) 

Győrffy István Általános Iskola
Szülői fogadó óra az alsó tago-

zatosoknak: Minden hónap első 
hétfője (1600-1700)

Szülői fogadó óra a felső tago-
zatosoknak: Minden hónap má-
sodik hétfője (1600-1700)

Kiskulcsosi Általános Iskola
Szülői fogadó óra: Minden hó-

nap első csütörtöke (1530-1630)
Szentannai Sámuel Mezőgaz-

dasági Szakközépiskola
Szülői fogadó óra: Minden hó-

nap első keddje (1530-1630)
Bíró Gergely
Arany János Általános Iskola
Szülői fogadó óra: Minden hét-

főn (1500-1600)
Varró István Szakiskola
Szülői fogadó óra: Minden 

szerdán (1500-1600)
Iskolapszichológusok

Iskolapszichológia Karcagon

A „Nagykun” - amúgy – 
kétszeres jubileumot ünne-
pelhetett az idén. A „testi erő 
és ügyesség, valamint a nagy-
kun testvéri érzés ápolása cél-
jából” 1929 februárjában 
megalakult Nagykun Sport 
Liga ez év augusztusában 
rendezte meg először a Nagy-
kun Viadalt, amit a mostani-
hoz hasonló lelkesedés és el-
szántság mellett „vívtak meg” 
a sportolók. A népszerűvé 
lett térségi sportrendezvényt 
1949-től kezdve hosszú idő-
re leállították, csak húsz év 
múlva sikerült ismét megren-
dezni. Ekkortól lett belőle di-
ák sportviadal, amin a nagy-
kunsági középiskolák tanulói 
versenyeznek. (Az életre hí-
vásban Karcag és főként Var-
ga József igazgató úr – Gábor 
Áron Gimnázium – oroszlán-
részt vállalt.) Kétévente ren-
dezték meg, s mindig a győz-
tes iskola kapta meg a rende-
zés jogát, de ezt mára már át-
alakították. „Manapság más 
és más településeken kell meg-
rendezni, úgyhogy előttünk 
Kisújszállás rendezte, utá-
nunk pedig Kunhegyes rendezi 
majd, aztán Kunszentmárton, 
Túrkeve és így tovább” - hal-
lom Szepesi Tibortól, a Sport-
szolgáltató Központ vezetőjé-
től, akit egy kis összefoglalás-
ra kértem meg a „Nagykun” 
zárását követő napon. 

Jó kis esemény volt, hisz 
nyolc iskola ötszázötven ver-
senyzője és szurkolók sokasá-
ga foglalhatta el a városi in-
tézmények erre kijelölt sport-
pályáit és tornatermeit. Négy 
labdajátékban: kézilabdában, 
kosárlabdában, röplabdában, 
kispályás labdarúgásban va-
lamint atlétikában, torná-
ban – pontversenyen kívül 
– asztaliteniszben mérkőz-
hettek az iskola válogatottak. 
Minden versenyszám pon-
tozásra került, összetett ver-
senyről lévén szó, az olimpi-
ai pontozásnak megfelelően. 
Az iskolai csapatok összpont-
száma alapján kerül kihir-
detésre a versenyek végén a 
Nagykun Diáksport Viadal 

győztese, amely két évig bir-
tokolja a vándorserleget. Sze-
pesi Tibor azt is elmondta, 
hogy amelyik csapat a neve-
zetes trófeát egymás után há-
romszor is elnyeri, az örökre 
megtarthatja és mint sajátját 
őrizheti az intézményi relik-
viák között. Legutóbb a kar-
cagi Gábor Áron Gimnázi-
um teljesítette ezt a követel-
ményt ( hattyúdal!), úgyhogy 
nekik már megvan a serle-
gük. Az idén új serleg indult 
útjára, legelőször is Kisújszál-
lásra, mert a torna győztese a 
Móricz Zsigmond Gimnázi-

um lett.
Ahogy látni lehetett – je-

gyeztem meg – a Nagykun 
Viadal összecsapásai és ver-
senyei a városnak igen min-
den arra megfelelő létesítmé-
nyét ellepték.

- Nyilván három nap alatt 
nehéz úgy lebonyolítani egy 
sportrendezvényt, hogy min-
dig, minden a számára ideá-
lis helyszínen kerüljön meg-
rendezésre – mondja a szá-
mos „Nagykunon” megfordult 
Szepesi Tibor. - Korábban volt 
olyan, hogy salakpályán kel-
lett kézilabdázni, bitumenes 
pályán kosárlabdázni és így 
tovább. Most Karcagon meg-

próbáltuk azt, hogy minden 
minden sportág a céljának 
megfelelő teremben kerüljön 
megrendezésre. Először for-
dulhatott elő tehát, hogy az 
összes kosárlabda és kézilab-
da rendezvény parkettás te-
remben, a Városi Sportcsar-
nokban került lebonyolításra. 
A röplabda mérkőzéseket a 
GÁG tornatermében játszot-
ták. Az atlétikai versenyek és 
a kispályás labdarúgó torná-
nak természetesen a Liget ut-
cai sporttelep adott helyet. Az 
időjárás hál’ Istennek a ke-
gyeibe fogadott bennünket. 

A szép időben ugyan jó 
eredmények születtek az at-
létikában, és a Nagykun Via-
dal 40 éves történetében elő-
ször megrendezett kispályás 
labdarúgásban is. (Az eddigi 
viadalokon mindig nagy pá-
lyán fociztak az iskolák csa-
patai, most kispályás mérkő-
zések folytak a gyepen.) Az 
asztaliteniszt (hagyományo-
san) a Kováts Mihály Általá-
nos Iskola tornatermében, a 
szertornát a gimnázium tor-
natermében rendezték. A vi-
adal eredményeit napi frissí-
téssel a rendezvény honlapján 
tették közzé, és naponta egy 
újságot is összeállítottak.

Aki ellátogatott a helyszí-
nekre, maga is meggyőződ-
hetett róla, hogy a száz főnyi 
rendezőség – dolgozók, segí-
tők, egykori sportolók, ver-
senybírák, játékvezetők, pe-
dagógusok -, de általában 
mindenki kitett magáért, 
mert a viadal minden sport-
ága jó helyszínen, izgalmas 
versenyeken és nagyon sok 
nézővel bonyolódhatott le. A 
versenyzőket és a rendezőket 
egyaránt elismerés illeti.

Elek György

Nagykun Diák Sportviadal

Kisújszállásra került a serleg
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdőszo-
bás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési lehe-
tőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, szere-
lő aknás alsó épülettel több generációnak 
sürgősen, áron alul eladó, ill. vállalkozásra 
is alkalmas. Szolnoki csere is érdekel.  Tel.: 
06/20-669-5366. 

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/401-207.

3 szobás, összközműves családi ház eladó. 
Gáz és vegyes tüzelésű központi fűtéssel. 
Érd.: Kg., Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.

Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi ház 
gáz-, központi fűtéses + cserépkályha be-
építve mindkét szobába eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 

Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 négy-
szögöles portával. Tel.: 06/30-929-8175.

Karcag, Ady E. utca 54. sz. alatti felújításra 
szoruló első lakás sürgősen leadó a hozzá-
tartozó kertrésszel. Érdeklődni lehet a 2-es 
ajtónál vagy 06/30-682-9751.

Karcagon főtéri 2 szoba erkélyes, felújított, 
bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/20-327-5719.

Külön bejáratú, komfort nélküli szoba kony-
hás, bútorozott házrész kiadó egy személy 
részére. Tel.: 59/312-679.

Tanya eladó jó állattartási lehetőséggel. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/30-229-
8516.

Sürgősen eladó Karcag, Fürst S. úti ház. Tel.: 
06/20-950-7829.

Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti 3 szo-
ba + nappalis, kertes családi ház eladó vagy 
debreceni, szolnoki, ill. Karcag főtéri társas-
házi lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-517-2434.

3 szobás házamat javítást igénylő nagy ud-
varral elcserélném kisebb II. emeletig lakás-
ra. Tel.: 59/300-515.

Karcagon 3 szobás + nappalis ház eladó, 
vagy Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.

3 szobás ház + nappalis, udvarral, garázzsal 
eladó vagy budapestire, esetleg környékére 
cserélhető. Tel.: 06/30-245-7897.

Eladó Bercsényi u. 37. sz. alatti 6 szobás csa-
ládi ház, ipari árammal, 70 m²-es garáz-
zsal, fütés: gázkonvektor + cserépkályha, 
fúrott kút az udvaron. Berekfürdői, hajdú-
szoboszlói kisebb csere érdekel. Érd.: Kg., 
Bercsényi u. 37.

Garázs eladó a Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. 
Tel.: 06/30-546-4990.

Karcagon kis családi ház eladó. Víz, gáz és 
cserépkályha van. Építési lehetőséggel. I.ár: 
4,5 millió Ft. Tel.: 06/30-423-3054.

Karcagon bontásra való ház a piachoz közel 
eladó. I.ár: 3 millió Ft. Tel.: 06/30-423-3054.

Az I. sz. Tégláskertben 20 sor hereföld éves 
használatra haszonbérbe kiadó. Érd.: Kabai 
Gábor Kg., Ketel u. 40.

Karcagon cserépkályhás és gázkonvektoros 
1,5 szobás családi ház sürgősen eladó. U.itt 
épület faanyag eladó. Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben és 18 órától).

Karcag, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatti, II. emeleti 
kétszobás lakás eladó. Tel.: 59/300-483 (es-
ti órákban)

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mély pihenés, 
kevesebb stressz, több energia. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu

Eladó 80 éves fa bölcső, függönykarnis, zu-
hanykabin + tálca, ülőfürdő kád, 2 szemé-
lyes kihúzhatós gyermek heverő. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.

Két darab világos színű, fal áttöréses gáz-
konvektor eladó. Tel.: 59/314-831.

Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL mére-
tűek. Tel.: 06/30-467-9706.

A böjti szelek szemét hordalékkal tarkítják 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létra méretre is-
mét rendelhető Jani bácsinál.

ÜDÜLÉS. 6 személyes, rendszámos Németh 
lakósátor felszerelt konyhával (két főzőla-
pos gázrezsó, mosogatós beépítve) eladó. 
Árban megegyezünk. Karcag, Kossuth L. u. 
22. Tel.: 06/30-255-6742.

Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 ajtós 
szekrény, gáztűzhely, varrógép, asztalok 
eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295. 

Jó minőségű gátszéna eladó. Tel.: 06/30-
229-8516.

SK. E-H fém lökhárító, B 30-as új tégla, zsá-
kos rizshaj, használt fürdőkád, 200 l-es vas-
hordó, Siesta kályha, új üstház, cserépkály-
ha ajtók, tárcsalapok eladók. Tel.: 59/312-
679.

Bontásból esetleg kimaradt építő anyagot 
vennék, B30 téglát, tetőlécet, deszkát. Tel.: 
59/312-562 v. 06/20-411-9686.

Mátrafüred-Pipishegyen családi nyaraló 
májustól kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-
455-6995.

Fekete öltöny eladó. Kb. 165 cm magas ifú-
nak. Tel.: 59/300-515.

Eladó 40x40-es pala, kúppala, Hajdú mo-
sógép, centrifuga, színes televízió, CO he-
gesztő (220 V – 180 A-os), 220 V-os levegő 
kompresszor, új és használt ajtók, ablakok. 
Tel.: 59/312-679.

Olcsón eladó alig használt 120 l-es gázboj-
ler. Tel.: 59/312-562.

Figyelem! Ingóságok, ún. A66-os háló-
szoba bútor + 2 heverő (nem régi típus), 
Energomat automata mosógép (felültöltős), 
régi kanapé asztallal, 2 kis méretű fotel, stb. 
valamint ablak-ajtó fölé való akác áthidalók 
és sok egyéb holmik eladók Karcagon. Tel.: 
59/311-129.

Baba etetőszék (CAM olasz) és összecsukha-
tós babakocsi eladó. Tel.: 06/20-448-7476.

Figyelem! Palánta vásár naponta 14-17 
óráig, a készlet erejéig tart. Lévai Érd.: Kg., 
Villamos u. 96. sz.

Eladó 1.000 db új vályog (2 éve vetették 
ki) jó kiszikkadt állapotban 140 Ft/db áron. 
Ugyanitt pár sor kertet keresek kunyhó-
val 100.000 Ft-ig. Tel.: 06/20-411-9686 v. 
59/312-562. (hétfőtől)

Eladó 1 db Sony Ericsson K500-as kamerás, 
kártyafüggetlen mobiltelefon; klíma (hű-
tő-fűtő); elektromos és mechanikus írógép; 
talpas kézmosó és csap, valamint fürdő-
szobai poc; franciaágy; szék; asztal; Samara 
új kormánymű, Trabant, Wartburg, Lada 
személygépkocsi bontott alkatrészek, 1 db 
175x70/13-as Radial külső gumi; 40 db ket-
tős üvegezésű ablakszárny (90x140-es); 10 
db 90x40-es ablakszárny; 2 db ötágú fa csil-
lár. Cserélhetők háztartási gépre, motorke-
rékpárra, hízóra stb. Tel.: 06/20-318-0875.

LUCERNALISZT; 8 db 5 fm beton gerenda, 
betonba öntött oszlopok, beton oszlopok 
eladók. Érd.: Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859. 

Partos kertbe kellene szántani. Ha valaki 
vállalja, kérem keressen ezen a számon: 
59/300-515.

Állat
Kecskék eladók vagy értékegyeztetéssel 
kancacsikóra cserélhetők. Tel.: 06/30-538-
8805.

Fiatal, tenyészszemlés yorkie kant veszek. 
Tel.: 06/30-252-8698. 

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzáloghitel 
akár jövedelemigazolás nélkül is. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 06/70-
314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 06/30-509-
0352.

Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.

Palatető felújítása bitumenes zsindely le-
mezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-
1465.

Palatető beázás megszüntetése egyedi zá-
rólemezes technológiával, garanciával. ZMK 
Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-1465.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok vidéken is hazaszállítással. Tel.: 
06/30-336-6142.

Kamilla felvásárlás! Karcagon, a Tőkés utca 
40. sz. alatt 2009. május 3-tól. Átvétel na-
ponta 8-10 és 16-18 óráig. Tel.: 59/313-845 
v. 06/30-233-8189.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.

Eladó Romet Kadett 780-as motor + sok al-
katrész. Hidraulikus raklapemelő (béka) el-
adó. 300 literes eredeti Mercedes műanyag 
üzemanyagtank tartóval eladó. Tel.: 06/30-
570-8375.

Eladó Suzuki Swift 1.3-as és egy Csepel férfi 
félverseny kerékpár. Tel.: 06/30-506-7387.

Suziki Swift 1.0 kat. 1990-es évjáratú gép-
jármű 40.000 km-rel, első tulajdonostól, 
kitűnő állapotban eladó. Műszaki vizsga: 
2010. május hó. Tel.: 59/312-249 v. 06/70-
247-5477.

Apróhirdetés Sakk NB II.

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse szemé-

lyesen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Befejeződtek a csapatbajno-
ki küzdelmek a Sakk NB II. 
„Tóth László” csoportjában.

Az utolsó fordulót a szoká-
sos helyünkön Berekfürdőben 
játszottuk április19-én, ami-
kor is Békés csapatát fogad-
tuk. Nevükkel ellentétben a 
vendégek igen harcias hangu-
latban játszotta, nyoma sem 
volt a békés megegyezésnek, 
ami így helyes.

Számunkra már nem volt 
tétje a mérkőzésnek, így talán 
kicsit kényelmesen is játszot-
tunk, mert nem sikerült győ-
zelemmel búcsúzni, ugyanis 
7:5 arányban a vendégek nyer-
tek Különösen a második hat 
táblán gyengélkedtünk, mert 
itt csak másfél pontot szerez-
tünk, szemben az első hat táb-
la szép 3,5:2,5 arányú győzel-
mével szemben.

Az öt pontunk a következő 
körülmények között született: 
Kónya László szép végjáték-
ban nyert. Puha Péter kom-
binációban bővelkedő parti-
ban bizonyult jobbnak. Egyed 
Zsolt ismét túljátszotta ellen-
felét és, mint a csapat egyik 
legjobb pontszerzője fejezte be 
a játékot. Egyed Gábor formá-
ban van, sötéttel könnyen túl-
játszotta ellenfelét. Két küzdel-
mes döntetlen is volt. Az egyi-

ket én játszottam, míg Nagy 
Szilárd a másikat produkálta.

Csapatunk a tizenkét csapat 
közül a tizedik helyen végzett, 
három nyert, két döntetlen és 
7 csapat vereség mellett, ami-
nél már korábban volt jobb 
is. Mentségére szolgál a csa-
patnak, hogy különböző okok 
miatt, legtöbbször az éltáblá-
kon hiányoztak játékosaink.

Tizenkilenc játékos jutott 
szóhoz, ami túl sok. Egyénileg 
csak pár játékost lehet kiemel-
ni. Első táblán A. G. Catal tíz 
mérkőzésből 7,5 pont kivá-
ló teljesítmény. Egyed Zsolt 
eredménye is nagyszerű, ráa-
dásul a csapat minden gond-
ja az Ő vállán fekszik.11 parti-
ból 6,5 pontot gyűjtött. Kónya 
László második táblán nyert 5 
pontja 11 mérkőzésből is di-
cséretes. Még két versenyzőt 
lehet kiemelni, Puha Péter 8-
ból 4 pontját és Egyed Gábor 
11 partiból szerzett 5 pontját. 
A többiek igen mérsékelten 
teljesítettek.

A csapatküzdelmeknek ez-
zel vége, most az egyéni verse-
nyek sora következik.

Reméljük, hogy a következő 
szezonban csapatunk jobban 
teljesít majd.

Fodor István

A múlt hét végén a Városgondnokság megkezdte a közterüle-
ti játszóterek felújítását. Képünk a főtéren, a Városháza mellett 
készült, de hamarosan a további kilenc játszótér is sorra kerül.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Május 5. kedd
 Marley és én
 Amerikai vígjáték
Május 8. péntek
 Star Wars: 

A klónok 
háborúja

 Amerikai animációs film
Május 12. kedd
 Coraline és a 

titkos ajtó
 Amerikai animációs film
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Anyakönyvi hírek

Házasságkötés

2009. április 25.

Hérer Tamás – Rápolti Csil-

la

Jambrik Beáta – Földi Ist-

ván

Halálozás

Kis János

 Kg., Fürst S. u. 38. (1927.)

Mátyus Ferencné (Kis Erzsé-

bet)

 Kg., Vasut u. 1. (1920.)

Bartha Ferenc

 Kg., Fecske u. 2. (1935.)

Vad Sándor

 Karcag (1929.)

Budai Béláné (Kóródi Juli-

anna)

 Karcag (1958.)

2009. május 1. péntek (szom-

bat, vasárnap)

17.30  Műsorajánlat
17.35  Karcag Sport 
 Karcag-Besenyszög fut-

ballmérkőzés közvetítése
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Interjú Dobos László al-

polgármesterrel
 Karcagi hírek
 Karcagi Vadásztársaság
 Fazekasság helyzete 
 Nívódíj a Toporgóknak
 Katolikus Általános Iskola
 Háttér
 Vendég: Mátyusné Kispál 

Róza
20.10 Néptáncbál 1. rész

2009. május 5. kedd

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – refor-

mátus Istentisztelet
19.05 Megyei tükör –magazin
19.30 A hit szava – katolikus 

szentmise
21.10 Nótaszó: Szitai Rudolf 

emlékkoncert

2009. május 7. csütörtök

17.00 Műsorajánlat
17.35 Karcag Sport 
 Törökszentmiklós-Karcag 

futballmérkőzés közvetí-
tése

19.05 Nagykunsági Krónika – 
városi közéleti magazin

 Aktuális kérdések 
 Vendég: Varga Mihály 

ogy. képviselő
 Karcagi hírek
 Új eszközök a Szélmalom-

ban
 Internetes verseny a 

könyvtárosok szerve-
zésében

 Karcagi Erdésztársaság
 Nagykun Sportviadal
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: Egyenruhában…
20.10 CIB Bank fiókavató

Minden szombaton és vasárnap 
9.00-tól előző heti műsoraink-
ból láthatnak összeállítást

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság

Lapzárta: kedd 12 óra
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Április 20-án zárat-
lan parkoló autóból lopott a 
szemfüles tolvaj. Kihasznál-
ta a lehetőséget, hogy aka-
dály nélkül kivegye a kiste-
her gépkocsi középső ülésé-
ről a sértett bőrtárcáját, ben-
ne irataival, bankkártyáival 
és 15 ezer forint készpénzé-
vel. A tolvajnak csak a pénz 
kellett, mert a tárca az ira-
tokkal a sértett postaládájá-
ba dobva megkerült.

Régen hallottunk ró-
la! 4 milliós nyeremény ígé-
retével csaptak be egy helyi 
 asszonyt. Nem kellett mást 
tennie, „csupán” 42000 Ft 
értékben vásárolni feltöl-
tő kártyát majd azok száma-
it mobiltelefonon bediktál-
ni. Talán nem meglepő, hogy 
a nyeremény nem érkezett 
meg a mobilszolgáltatótól, de 
a feltöltő kártyát sem lehetett 
újra felhasználni. 

Garázdaság miatt kell bí-
róság elé állnia annak a he-
lyi 14 éves fiúnak, aki 24-én 
éjszaka az egyik szórakozó-
hely előtti közterületen elő-
zetes szóváltást követően 
tettleg bántalmazott egy 20 
éves férfit, aki nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérü-
léseket szenvedett. 

Április 27-én délután egy 
bárándi hölgy egy parkoló-
ból szándékozott jobbra kis 
ívben kitolatni, de a mellet-
te parkoló járművektől nem 
vette észre a neki jobbról 
szabályosan érkező kerék-
párost, aki az úttestre esett 
és nyolc napon túl gyógyu-
ló súlyos – csonttörés - sérü-
lést szenvedett. A gépkocsi-
ban 10 ezer forint anyagi kár 
keletkezett.

Május 1. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Május 2. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Május 3. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Május 4. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Május 5. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 6. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Május 7. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.

Május 8. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Karcag – Besenyszög 2:1 
(0:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Batkó 
(Gömöri, Jakab)

Karcag: Móga, Kohári (Ha-
bóczki), Orosz, Lévai, Varga 
L., Balogh R., Bujdosó, Béké-
si, Nagy R., Sindel, Kardos.

Edző: Varga János.
Az ötödik percben Szalai 

lövését védte Móga. A har-
mincötödik percben Kar-
dost szabálytalanul szerelték. 
Orosz 22 méteres szabadrú-
gását a kapus kiütötte. A hat-
vankilencedik percben Sindel 
32 méterről a bal alsó sarok-
ba bombázott (1:0). A hetven-
negyedik percben Tóth Z. 13 
méterről a jobb sarokba lőtt 
(1:1). A hetvenhetedik perc-
ben Varga L. balról ívelt a ka-
pu elé, Kardos a kapust meg-

előzve fejelt a kapuba (2:1). A 
nyolcvannegyedik percben 
Szalai 22 méteres szabadrú-
gását Móga biztosan védte. 

Jók: Móga, Lévai, Bujdosó, 
Nagy R., Kardos, Sindel.

L. Kiss Lajos: A kulturáltan 
játszó Karcag a játékvezető 
támogatásával vert meg ben-
nünket.

Varga János: Sokat tettünk 
ezért a győzelemért, így meg-
érdemelten tartottuk itt a há-
rom pontot.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Besenyszög 1:1 
(0:1)

Góllövő: Balla S.

Bosnyák Imre
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Jászladány ESE – Berekfür-
dő SE 19:23 (10:11)

Berekfürdő: Vonáné, Kiss 
A., Bánhegyiné Bakó É. (11), 
Kun M. (1), Andrási Zs. (5), 
Cseke P. (1), Pergéné Varga 
Zs.

Cserék: Varga A., Szabó I. 
(1), Perge Zs. (4), Papp E., D. 
Nagy J.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő SE – Fegyver-
nek KSE 20:22 (11:10)

Berekfürdő: Vonáné, Kiss 
A. (1), Bánhegyiné Bakó É. 

(8), Kun M. (3), Andrási Zs. 
(4), Cseke P. (3), Pergéné Var-
ga Zs. (2)

Cserék: Varga A., Szabó 
I. (1), Perge Zs., Papp E., D. 
Nagy J.

Bánhegyiné Bakó Éva:  A 
jászladányi lányok elleni győ-
zelemmel megőriztük a 3. he-
lyünket. A következő mérkő-
zés 2. félidejében az első mec-
cs fáradalmai már kiütköz-
tek: rossz indítások, eladott 
labdák, be nem lőtt helyze-
tekkel sanszot adtunk az el-
lenfélnek, és a végjátékban ők 
kerekedtek felül.

Kézilabda
Megyei női I. osztályú bajnokság

Karate

A Magyar Karate Szövetség Budapesten rendezte meg a 
HM. Stefánia palotájában a 2009. évi kyokushin bajnoksá-
gát. A patinás épület méltó volt a verseny színvonalához. 
Az országból 130 versenyző 41 klubból volt érdekelt a kü-
lönböző minőségű érmékért. A versenynek a bajnoki cím 
elnyerése mellett még volt egy másik célfeladata is. Neve-
zetesen az, hogy október 2-án megrendezésre kerülő kyo-
kushin világbajnokságra kvalifikálja az erre legméltóbb 
versenyzőket. Ebbe a versenybe kerülhet be ifj. Gyarmati 
Imre, aki a 70 kg-os súlycsoportban érdekelt. Most a vár-
ható teljesítményétől egy picit elmaradt, de így is az előke-
lő harmadik helyezést szerezte meg. Ezzel az eredményé-
vel indulhat a budapesti Sport Arénában megrendezendő 
világbajnokságon. 

B. I.  


