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Szombaton, késő délután-
ba hajló időben kezdődött 
a művelődési központ nép-
tánc csoportjainak jubileu-
mi műsora. Ha volt az alka-
lomhoz illő jubileumi torta 
is, akkor azon öt szál gyer-
tyát kellett gyújtani és egy 
levegővel elfújni további jó-
kat és még jobbakat kíván-
va.

A Kultúrpalota moziter-
mében öt csoport, Kis To-
porgók, Nagy Toporgók, 
Kopogók, Pántlika, a Pánt-
lika Kamara csoportja és az 
örökifjakból szervezett fel-
nőtt tánckör váltotta egy-

mást a színpadon, de két 
vendég csoport, a Csokonai 
úti óvoda Apró lábak nép-
táncköre és a Biljana is fellé-
pett. A muzsikát a Pipás ze-
nekar szolgáltatta. A hangu-
lat – mint rendesen – most is 
kitűnő volt, a nézőtéren he-
lyet foglalók igazán jól érez-
ték magukat, bár szerintem 
lehettünk volna többen is.

- Az örökifjakat leszámít-
va az életkor 4 évtől a hu-
szonévesig terjed – mondja 
Oroszné Millinkhoffer Rita, 
aki néptánc oktató és a tánc-
csoportok vezetője, mentora, 

felkészítője és (egyik) felvirá-
goztatója.

- Úgy emlékszem, annak 
idején a Györffy István Álta-
lános Iskola néptáncosai ad-
ták a városi néptánckörök bá-
zisát. Manapság már az óvo-
dásokat is sikerült bevonni.

- Igen. Ma már nagyon jól 
működik a felmenő rendszer. 
A határt négy éves korban 
szoktuk megszabni. Ettől az 
évtől lehet elkezdeni és a tán-
cosok évenként egy csoport-
tal előre lépnek. Az óvodá-
sok néptánc oktatásával Kun-
né Nánási Mónika foglalko-
zik. Óvodapedagógusként a 
tánc külön szakterülete és 
különböző gyermekjátékok-
kal, ritmikai gyakorlatokkal 
nagyon jól felkészíti nekünk 
az óvodásokat. A legkisebbek 
táncolnak a Kis Toporgók és 
a Nagy Toporgók csoportja-
iban. A következő csoport a 
Kopogók, az ifjúsági csopor-
tunkban pedig – amely ma 
már valóban lányokból és le-
gényekből, vagyis 17 év fe-
letti, de 25 év alatti fiatalok-
ból áll – a legidősebbek tán-
colnak.

Jubiláló táncosok

Folytatás a 2. oldalon

Jó néhány év óta tart már 
az egészséges életmódért, 
azon belül is a cukorbetegség, 
a diabétesz kivédéséért, meg-
előzéséért, korai felismerésé-
ért indított kampány. Mert 
az emberiség nemcsak egy-

re magasabb (akceleráció), de 
egyre súlyosabb is, s a jobb 
mód, jobb táplálkozás, a moz-
gásszegény élet magával hoz-
ta, felerősítette megannyi be-
tegség lehetőségét, sőt aggasz-
tó elterjedését. S amint hízik 
a világ, úgy jelentkeznek a 
szív- és érrendszeri, emésztő-
szervi, mozgásszervi és egyéb 
betegségek a szervezet kön-
nyen sebezhetőségét mutató 
allergiákról nem is beszélve. 
Ezeken belül már több mint 
jelzés a cukorbetegek számá-
nak emelkedése, s amelyben 
a szakemberek intése sze-

rint minden korosztály, tár-
sadalmi csoport, réteg stb. ér-
dekelt, kivétel nincs. S hogy 
„az oroszok már mennyire a 
spájzban vannak”, jól mutat-
ja az, hogy most így körmölés 
közben minden nehézség nél-

kül felsorolok magamban hat 
ismerőst, akik már régebb óta 
együtt élnek a diabétesszel. Jó 
erőben és egészségben hál’ Is-
tennek, mert a cukorbetegség 
alattomos, de időben nyakon 
csípve, és megfelelő diétá-
val igen jámborrá szelídíthe-
tő. Az orvosok és más egész-
ségügyisek nem győzik elég-
szer elmondani a korai felis-
merés, ezzel együtt pedig a 
szűrővizsgálatok jelentősé-
gét. Ezeknek ma már semmi 

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. május 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Május 8-án Fejér Andor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke, Varga 
Mihály országgyűlési képvi-
selő, dr. Fazekas Sándor pol-
gármester, Csányi Sándor, 
a 7. sz. kerület képviselője, 
Gyökeres Sándor, a Szentan-
nai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Gimnázi-
um, valamint a kivitelező cé-
gek vezetői jelenlétében letet-
ték az építés alatt álló gimná-
zium alapkövét. „Nem min-
dennap épül iskola egy-egy 
településen – mondta be-
szédében Dobos László al-
polgármester. - Városunk-
ban ez is az első alkalom a 
rendszerváltás óta. Amikor 
ennek az iskolának az alap-
kövét rakjuk le, reményeink 

szerint egy fejlettebb, boldo-
gabb jövőnek az alapjait is le-
tesszük. Ha úgy tetszik, tele-
pülésünk modern kori okta-

tásának az alapjait rakjuk le 
ma”. A 21. századi színvona-
lú épület átadására várhatóan 
2010-ben kerülhet sor.

Letették az új gimnázium alapkövét

Öt év eredményei

Mi újság a Langerhans-
szigeteken?

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok

Optikai és más 
érzékcsalódások

A most vasárnapi időközi pécsi pol-
gármesteri választás utáni első MSZP-
s reagálások és elemzések juttatták 
eszembe a fizikában, a fénytanban 
előforduló jelenséget, az optikai csa-
lódást. Ott szükségszerű látási téve-
dést értenek alatta; a szemben, a re-
cehártyán keletkező képben a pontok 
elmosódnak és nem a valóságot látjuk. 
(Bár nyilvánvalóan ez is egyfajta „való-
ság”, de ez már nem a fénytan, hanem 
a filozófia problematikája.) A hasonlat-
tal csupán arra a közéleti látásmódi za-
varra szeretnék utalni, ami jellemző a 
legtöbb MSZP-s vezetőre; „szükségsze-
rűen” nem a társadalom valóságos ké-
pét látják, hanem elmosódott, maguk-
ból kivetített képet. Vagy csak amo-
lyan optikai trükköt alkalmaznak, mint 
mikor bizonyos ábrákat többfélekép-
pen láthatunk? (Pl. ha ellenkező irányú 
nyilakat teszünk egy egyenes végé-
re, ugyanaz a távolság egyik esetben 
rövidebbnek tűnik, stb.) Valószínűleg 
mindkettőről szó van. Zuchmann Ta-
más első nyilatkozatában: azt mondta, 
hogy szorosabb eredményt vártak a 
közvélemény kutatások alapján. (Hogy 
mennyire szorosat, azt nem részletez-
te, feltételezem nem néhány száz sza-
vazat különbségre gondolt. Mert ak-
kor vagy csak „részben bontotta ki az 
igazságot”, vagy nagyon sok vak lo-
vat láthatott gyerekkorában.) Érdekes 
módon azt elismerte, hogy az embe-
rek a zsebükre és a megszorítások el-
len is voksoltak, ugyanakkor arra a kér-
désre, hogy folytatják-e tovább a meg-
szorításokat, hevesen bólogatott, hogy 
igen. S hiába volt név szerinti szavazás 
hétfőn a parlamentben, egyedül csak 
a székesfehérvári MSZP-s polgármes-
ter szavazott nemmel a Bajnai-féle 
megszorítási csomagra. Amelyről ma-
ga Bajnai úgy nyilatkozott, hogy a köz-
vélemény kutatások azt jelezték szá-
mukra, hogy 70%-ban egyetértenek 
az emberek a megszorító intézkedések 
szükségességével. Hát ez fölöttébb 
érdekes, mert nagyon blöff–ízűnek 
hangzik, különösen a pécsi választási 
eredményt elemezve – mert ott erről 
is szólt a választás, nem csak személy-
ről. De lehet, hogy mi is érzékcsalódás-
ban szenvedünk – mondhatják; össze-
keverjük a szezont az „előszezonnal”.

Kétségtelen, úgy tűnt Szili Kata-
lint nem túlságosan viselte meg ez a 
vereség. Ő tisztes helytállásnak tar-
totta a szereplését, s lehet, hogy még 
„rá is játszottak”, hogy ilyen arányú le-
gyen. Föltételezve, hogy az EP válasz-
táson valamivel kisebb lesz a különb-
ség, és az már a pozitív tartományba 
írandó? Mert a 2010-es o.gy. választás 
lesz a döntő. Addig még trükkök szá-
zai jöhetnek. S vigyázzunk az érzék- 
és optikai csalásokra. Mert aki Pesten 
járt, láthatta jó néhány plakáton: „ha 
így nézzük, Marylin Monroe, ha úgy, 
J.F. Kennedy”…Így sulykolják már be a 
hétköznapokon is az egyszerű járóke-
lőkbe az optika trükköt. 

- ács -

HÍREK
Figyelem!

A Vöröskereszt terüle-
ti csoportja szervezésében 
2009. május 18-án (hétfőn) 
8-13 óráig a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban 
véradást szervezünk.

Mindenki segítségére szá-
mítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

Falugazdász
hírek

Értesítem a termelőket, 
hogy 2009. május 20-án 
(szerdán) 15 órakor a Város-
háza dísztermében előadást 
tartunk.

Az előadás témája: Tájé-
koztató az Agrárkörnyezet-
gazdálkodási program megin-
dulásáról, a programban való 
részvétel lehetőségeiről.

Előadó: a Megyei Szakigaz-
gatási Hivatal szakreferense.

Minden érdeklődőt tiszte-
lettel meghívunk és elvárunk.

Szőke Sándorné
falugazdász

Felhívás

A karcagi Szentannai Sá-
muel Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola, Gimnázium és Kol-
légium a Karcag Városi Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tületének 178/2009. (IV.30.) 
„kt.” sz. határozata alapján 
értékesíteni kívánja a RÁBA 
250-s típusú erőgépét.

A gép megtekinthető mun-
kaidőben (7:30-16:00 óra) az 
iskola gépudvarában.

Bővebb információt kér-
ni Örsi Péter 06/30-434-6439 
vagy Sánta György 06/30-
434-3676 telefonszámon le-
het.

Az árajánlatokat írásban az 
iskola címére 2009. május 26-
ig kérjük benyújtani.

Cím: Karcag, Szentannai S. 
u. 18. 

Tel./fax: 59/312-744 v. 
59/312-451. 

E-mail: sztannai@exter-
net.hu

Gyökeres Sándor
igazgató

- Fűzzük hozzá, egyre ko-
molyabb sikerekkel.

- Bátran elmondható, hogy 
az eredmények már egy-
re kimagaslóbbak. 2006-ban 
a Magyar Kultúra Napján a 
szolnoki megyeházán táncol-
hatott a Pántlika. Ezt az al-
kalmat és fellépést szakmai 
sikerként könyvelhettük el. 
Két év múlva, azaz tavaly a 
Kopogók néptánccsoport ka-
pott nívódíjat a Jászkun Vi-
lág művészeti szemlén. Ezt a 
komoly eredményt ez év áp-
rilisában megismételték, mert 
a martfűi megyei gáláról is-
mét nívódíjjal térhettek ha-

za. Ezen felül: felkérést kap-
tunk a szolnoki Pünkösdi 
Fesztiválra. Ott a Hild terem-
ben lesz nagyszabású rendez-
vény amatőr együttesekkel, s 
erre meghívták a mi ifjúsá-
gi csapatunkat, a Pántlikát 
is. (A Pántlikáról tudni kell, 
hogy kiválasztottunk közü-
lük három párt, akik Pánt-
lika Kamara néven működ-
nek, és velük külön is foglal-
koztunk.) A Pántlika tagjait 
egyébként 2008 óta Bíró At-
tila, a Pipás zenekar vezető-
je oktatja, mindenki megelé-
gedésére, mert a keze alatt 
olyanná formálódott a csapat, 
amilyennek lennie kell.

A táncosok – minden cso-

port – heti két alkalommal 
próbálnak, de a próbaidők 
jócskán kitolódnak, ha va-
lamilyen rendezvényre ké-
szülnek. Ilyen pedig gyakor-
ta előfordul, hisz az idei nyár 
is tele van rendezvénnyel, ott 
a Birkafőző Fesztivál, az ara-
tófelvonulás, a főtéri rande-
vú, no és a tábor. Mert a tán-
cosok immár harmadik éve 
nyaranta táborba vonulnak. 
Kétszer Nagyvisnyón voltak, 
az idén Berekfürdőn táboroz-
nak és tanulnak. Sok sikert 
hozzá. Az estig tartó táncokat 
és mulatságot pedig köszön-
jük nekik és a Pipás zenekar-
nak is.

Elek György 

különös akadálya nincsen, 
mert a tesztelések „tábori kö-
rülmények” között is kön-
nyűszerrel és biztonsággal el-
végezhetők. Aki tehát nem 
akar várakozni vagy siet, bát-
ran igénybe veheti ezeket a 
lehetőségeket. Az így felderí-
tett állapot, eredmény lehet 
megnyugtató, vagy lehet fi-
gyelmeztetés vagy éppen út 
az orvoshoz. Mindenképpen 
jobb a nemtörődömségnél. 

Nos, mindezeket tudva 
szedelődzködtem és keres-
tem fel a Kunsági Cukorbe-
teg Egyesület múlt szombat-
ra meghirdetett egészségnap-
ját a Rákóczi utcai Egyesüle-
tek Házában. A diabétesszel 
élők húsz évvel ezelőtt hoz-
ták létre az első csoportot, 
de csak 2002-től lettek egye-
sület, amelynek immár har-
madik éve Kovács Istvánné 
a vezetője. A vezetőnő a kór-
ház diabetológiai szakasszisz-

tense és – ahogy a szomba-
ti egészségnapon elmondta – 
maga is diabéteszes. Elkötele-
zettsége és hozzáértése jól is 
jött a csoportnak, mert a kez-
deti tizennégyről mára har-
mincnégy főre nőtt a taglét-
szám, ráadásul aktív tagokról 
van szó, akik új feladatokat is 
kitűztek maguk elé. Mégpe-
dig ezt a mostani alkalmat. 
A célkitűzés ugyanis a króni-
kus betegségben (asztma, ma-
gas vérnyomás, szívbetegsé-
gek etc.) szenvedők segítése, 
de nagyon fontosnak tartják 
a megelőzést. Ezért határoz-
ták el – a kórház szakembe-
rinek segítségét kérve -, hogy 
negyedévenként kórházon kí-
vüli szűrővizsgálatot szer-
veznek. Ez jó kezdeménye-
zés, mert sokan nem akarnak 
– csak a szűrés miatt – dok-
torhoz menni, várakozni a la-
borban, stb. Így viszont pár 
perc alatt elvégezhető a vizs-
gálat, aminek az egyesületi 
ház udvarán magam is aláve-

tettem magam. Vérnyomás-
mérés, vércukor- és koleszte-
rinmérés, lábvizsgálat. Nem 
volt ugyan semmi baj, de elő-
szedtem a tervemet a test-
súlycsökkentésről és a meg-
felelő szakember máris javas-
latot tett, hogy hány kalóriát 
„vigyek be”, hány alkalomra 
osszam fel a „bevitelt” és még 
kalóriatáblázatot is kaptam. 
Az egész talán húsz perc volt. 
Szerintem ennyit akármilyen 
elfoglalt ember áldozhat az 
egészségéért.

Most szombaton volt hát az 
első szűrővizsgálati lehetőség. 
Ahogy hallottam, harmincan 
nézették meg magukat, ami 
kezdésnek igazán nem  rossz. 
Legközelebb viszont már a 
sétáló utcára vagy valami 
más központi helyre tervezik, 
ahol jobban szem előtt lesz a 
lehetőség. Amit – igazolom – 
érdemes kihasználni, mert fő 
az egészség.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Öt év eredményei

Mi újság a Langerhans-szigeteken?
Folytatás az 1. oldalról

Madarak és Fák Napja

Száznál több éve már, hogy május 10-e a Madarak és Fák 
Napja, amikor a diákok a környezet értékeivel ismerkedhet-
nek. Nálunk az idén a Városi Csokonai Könyvtár Gyermek-
könyvtára is csatlakozott az ünnepi eseményekhez, a Szél-
malmi Fogadóház udvarán játékos foglalkozást szerveztek.

Horgásztábor
A Nagykun HE horgásztá-

bort szervez Abádszalókon a 
Tisza tónál gyermek és ifjú-
sági horgászai részére 2009. 
06. 28. - 07. 04-ig. 

Részvételi díj: 16.800 Ft, 
melyből az egyesület 1.800 
Ft-ot átvállal. A részvételi díj 
tartalmazza a napi három-
szori étkezést, a szállás költ-
ségeit.

Az első 30 fő jelentkezését 
tudjuk elfogadni. A tábor 15 
fő jelentkezése esetén indul. 

Jelentkezni a horgászegye-
sület irodájában lehet (Pár-
tok Háza) június 10-ig hét-
főn, kedden és pénteken 17 és 
18 óra között 5.000 Ft előleg 
befizetésével. 

Vezetőség
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Par la men ti Nap ló

Hétfő délután az Országgyű-
lés elfogadta az MSZP-csomag 
legfontosabb tételeit. Adóeme-
lés ÁFA és jövedéki adónál (ez 
utóbbi a dohány-, alkohol- és 
üzemanyagárakat érinti), bér-
befagyasztás, nyugdíjak csök-
kentése, kevesebb táppénz, 65 
éves nyugdíjkorhatár 2012-től. 
Ezek a legfontosabb döntések. 
A hírek szerint ez csak a kez-
det, a pénzügyminiszter már 
lázasan dolgozik az ingatlan-
adó tervezetén, ami jövőre lép-
ne hatályba. A keserű pirulát 
igyekeznek becsomagolni, ami 
azt jelenti, hogy 2 millió forint 
alatti értékű ingatlannál nem 
lenne adó, nyugdíjasoknak pe-
dig nem kellene fizetni, majd 
csak az örökösöknek. Hogy ad-
dig hogyan, milyen módon ter-
helnék az adót a házra, ne kér-
dezzék, még csak sajtóhírekről 
van szó, a tervezetet senki nem 
látta. (Persze megáll a kérdés: 
lehet, hogy az örökös már nem 
örököl semmit, mert mire be-
fizeti az ingatlanadót nem ma-
rad ingatlan?)

A parlamenti hét alapvető-

en mégis a pécsi időközi pol-
gármester-választásról szólt. A 
vasárnapi választáson 55 ezer 
pécsi jelent meg, ebből 36 ezer 
választó voksolt Páva Zsoltra, 
a Fidesz jelöltjére, 18 ezer pe-
dig Szili Katalinra, az MSZP 
támogatottjára, az Országgyű-
lés jelenlegi elnökére. A nagy-
arányú különbség mindenkit 
meglepett, hiszen korábban az 
elemzők szoros eredményről 
beszéltek. Ráadásul Szili Ka-
talin az MSZP legnépszerűbb 
politikusa, országosan ismert 
személy, aki olyan helyen szállt 
küzdelembe, ahol az MSZP 
mindent nyerni szokott.

A választásból Szili és az 
MSZP számára keserű való-
ság lett. Ez a mértékű különb-
ség nem magyarázható más-
sal, csak a közvélemény orszá-
gos szintű kiábrándultságából, 
a kormány és az MSZP iránti 
ellenszenvéből. Ha egy népsze-
rűnek tartott politikus egy szá-
mára erős helyen ekkora vere-
séget szenved, akkor a mély-
ben valami nagyon rossznak 
kell lennie. Hétfőn napirend 

előtti felszólalásában erről be-
szélt Bánki Erik képviselő. A 
pécsiek bebizonyították, hogy 
van értelme szavazni, mert így 
elérhető a változás. Bánki ki-
emelte: az igazság mindig győz 
a hazugság felett, mert aki azt 
gondolja, hogy az embereket 
hosszú távon be lehet csapni, 
félre lehet vezetni, az rosszul 
gondolja. Szili Katalin még a 
választási kampány során, azt 
mondta, hogyha vége a válasz-
tásnak, egy órára bezárkózik 
a szobájába, és elgondolkodik. 
Nos, valamennyi szocialis-
ta politikusra ráférne, hogy el-
gondolkodjanak. Elgondolkod-
janak azokon az éveken, ame-
lyeket maguk mögött hagytak, 
elgondolkozzanak azon, mi ve-
zethette Magyarországot ebbe 
a nehéz helyzetbe, és mi a fe-
lelősségük nekik abban, hogy 
Magyarország ide jutott.

Pécs üzenete ezért a remény: 
van esély a változásra. Ha ezt 
az üzenetet mindenki meg-
hallja, az ország tud hamarabb 
talpra állni.

Varga Mihály

Pécs üzenete a remény

Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala értesíti 

a Tisztelt Lakosságot
Az ÁNTSZ regionális tiszti főorvosa a 1542-10/2009. sz. 

határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél 
idősebb lakosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei 
Tüdőgondozó Intézet

2009. május 21-től – 2009. július 28-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát 

az alábbiak szerint:
A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház 

PSZICHIÁTRIA ÉPÜLETE  (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:

Hétfő 12,30-tól-16,30-ig
Kedd  8,30-tól-12,30-ig
Szerda 12,30-tól-16,30-ig
Csütörtök  8,30-tól-12,30-ig
Péntek  8,30-tól-12,30-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, 
akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vet-
tek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt 
állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolvá-
nyával és betegkártyájával (TAJ szám) lehetőség szerint 
a személyre szóló értesítésen megjelölt időpontban  szí-
veskedjen a vizsgálaton részt venni.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tü-
dőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, 
vagy távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést 
követ el, mely a 218/1999.(XII.28.) kormányrendelet 102. §. 
(1) bekezdésben foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.

Tűzoltónap

Szent Flórián Napja alkalmából látta vendégül a városi tűz-
oltókat Mészáros Zsolt vállalkozó. A Kunlovardában rende-
zett jó hangulatú pikniken családostul jelentek meg az egy-
ség tagjai.

Örökre szívembe 
zártalak 

KISCSILLAG 
lemezbemutató 

koncert 
2009. május 23-án

(szombaton) 
21 órakor 

Kisújszálláson 
a Művelődési 

Házban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal ezúton tá-
jékoztatja a termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. Előírásainak 
megfelelően 2009 május hónapban megkezdi a hasznosítás-
sal kapcsolatos kötelezettségek betartásának éves ellenőr-
zését határszemle keretén belül. A határszemlék befejezése 
2009 szeptember hónap.

A határszemle kapcsán a földhivatal munkatársai a megye 
erdő nélküli termőterületének 20 %-át ellenőrzik majd, me-
lyet 2009 július hónaptól összekapcsolnak a parlagfű elleni 
hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival is. A ha-
társzemle során ellenőrzésre kerülő terület közel 94.298 hek-
tár.

A határszemlén a termőföld hasznosítási kötelezettség 
betartásán túl egyéb ellenőrzést végez a földhivatal, így kü-

lönös figyelmet fordít majd a termőföld engedély nélküli más 
célú hasznosításának feltárására, a termőföldeknek a termé-
szetbeni és az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott mű-
velési ága egyezőségének ellenőrzésére, a más célú hasznosí-
tásra kiadott engedélyek alapján az előírások betartására.

Felhívjuk a figyelmét a termőföldet használóknak arra is, 
hogy az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok miatt a 
földhivatalnak hivatalból eljárást kell indítania.

A határszemle a következő településeket érinti: 
A Jászberényi Körzeti Földhivatal illetékességi területén: 

Jászapáti, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek. A Kunszent-
mártoni Körzeti Földhivatal illetékességi területén: Cibakhá-
za, Nagyrév, Tiszainoka. A Szolnoki Körzeti Földhivatal illeté-
kességi területén: Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs. A Törökszent-
miklósi Körzeti Földhivatal illetékességi területén: Karcag.

Tájékoztató

TE MEG ÉN
Détár Enikő és Rékasi Károly zenés- irodalmi estje

2009. május 29-én 19 órakor a Déryné Művelődési és 
Ijfúsági Központban

Mottó: „Minden pillanatban újjászülethetünk. Minden pilla-
nat lehet egy új kezdete, csak döntés kérdése. A mi döntésünké.„

A magyar és világirodalom legszebb versei férfi és nő kap-
csolatáról, a születéstől az elmúlásig. A műsorban elhangza-
nak Ady, Kosztolányi, József Attila, Radnóti, Nagy László, 
Burns, Shakespeare, Ahmatova írásai, valamint ismert dal-
lamok a Kabarétól Cserháti Zsuzsáig, mindez két nagyszerű 
színész verses, prózai, zenés tolmácsolásában.

Jegyár: 2.500,- Ft és 2.000,- Ft 
Jegyek kaphatók:
Déryné Művelődési Központ: 06/59-503-224
Kun-Mediátor Utazási Iroda: 06/59/401-049
Szabóné Márkus Szilvia: 06/30-983-0547
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Május 4-én Tóth Endre, a 
karcagi SZIM-metria Gépipari 
és Kereskedelmi Kft. ügyveze-
tő igazgatója, a Kováts Mihály 
Huszár Emlékraj vezetője volt 
a kör vendége. Megpróbáltatá-
sokban és kalandokban bővel-
kedő eddigi életútját sok hu-
morral és öniróniával átsző-
ve adta elő, amely különösen a 
jelenlévők közt szép számban 
ülő fiatalok számára tanulság-
gal is szolgálhatott. 

Kisújszálláson született, de 
iskolába már Karcagon járt. 
A gimnáziumban érettségi-
zett, ahol politechnikai okta-
tásban is részesült. Érdekel-
te a növénytermesztés, mégis 
a Miskolci Műszaki Egyetem-
re, majd Kecskemétre került, 
ahol világmegváltó gondola-
tok foglalkoztatták, mígnem 
megnősült, s hazakerült Kar-
cagra. Többféle szakképzett-
séggel rendelkezett, pl. fémön-
tő, géplakatos mestervizsgája 
volt, amikor kiment Németor-
szágba. Ott különböző nem-
zetiségű emberekkel dolgo-
zott együtt, sokféle tapasztala-
tot szerzett, jó tanuló időszak 
volt számára. A rendszervál-
tás után azonnal hazajött. Vál-
tozott a gazdasági helyzet, új 
termék – új piac foglalkoztat-
ta, pl. a gipsz kereskedelem, a 
biogáz gyártás. Jelenlegi cégük 
1993-ban kezdte meg működé-
sét Karcagon, amelyről részle-
tesen olvasható a www.szim-
metria.hu honlapon. Többek 
közt olajprés gyártással és for-
galmazással, különféle szer-
számgépek és forgácsolt alkat-
részeket gyártásával (zömében 
német megrendelésre), lézeres 
lemeztermék vágással, kisesz-
terga gyártással foglalkoznak. 
A cég dolgozóinak összlétszá-
ma száz fő körüli.

Nagyon érdekes része volt 
az előadásnak a lovaglással, 
lótenyésztéssel és a lóverse-
nyekkel kapcsolatos beszélge-
tés. Az előadó hobbija két sza-
már, majd két ló megvásár-
lásával kezdődött, aztán már 
több lóval, egyre jobb lovag-
lással folytatódott, míg ló-
kedvelő ismerőseivel a hagyo-
mányőrzés és a minőség mel-
lett kötelezték el magukat. 
Megalakult a Kováts Mihály 
Huszár Emlékraj, amely a má-
jus 12-ei ünnepségeken vonult 
fel először nyolc lóval, az ere-
detit idéző szép lószerszámok-
kal, és az 1750-es évek szabvá-
nyos, csodálatos huszárruhá-
ját viselő lovasokkal.  A polgá-
ri kör összejövetelén alkalmuk 
volt a jelenlévőknek megis-
merkedni különféle anyagú és 
formájú nyergekkel, díszes ló-
szerszámokkal, pl. a kantárral 
és a zablával, valamint láthat-
ták a Rákóczi Szabadságharcot 
idéző kalpagot. Szó volt a Má-
tyás király korabeli könnyűlo-
vasság cseles harcmodoráról, 
azután az apró termetű, a ka-
tonai, az igavonó és a hátas lo-
vakról. Mulatságos epizódo-
kat idézett fel az előadó a lovas 
versenyeken való részvételéről, 
eredményeiről, a díjugratásról 
és a versenylovakról. Köszön-
jük Tóth Endrének az élveze-
tes előadást, és további sikere-
ket kívánunk!

Május 18-án, hétfőn fél hat-
tól a Déryné MIK első eme-
letén a XXI. Nagykun Di-
ák Sportviadal eseménye-
it idézzük fel sportoló diákok 
és edzőik segítségével. A kör 
meghívott előadója Szepesi 
Tibor, a karcagi Sportcsarnok 
igazgatója lesz. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

V. Gy.

Soha ne add fel!

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Város-

gondnoksága pályázatot hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére: közterületi csoport-
vezető.

Betöltéshez szükséges feltételek:
- szakirányú (kertészeti, agrár, erdészeti, 

műszaki) középfokú vagy felsőfokú isko-
lai végzettség,

- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályá-
zó részletes szakmai önéletrajzát, munka-
körrel kapcsolatos elképzeléseit, végzettségét, 
képzettségét igazoló okiratok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 
2009. június 15.

Jelentkezni írásban 2009. június 3-ig lehet 
az alábbi címünkre: Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága. 5300 Karcag, Villamos u. 
109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Város-

gondnoksága pályázatot hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére: műszaki csoportve-
zető.

Betöltéshez szükséges feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályá-
zó részletes szakmai önéletrajzát, munka-
körrel kapcsolatos elképzeléseit, végzettségét, 
képzettségét igazoló okiratok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 
2009. június 8.

Jelentkezni írásban 2009. június 3-ig lehet 
az alábbi címünkre: Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága. 5300 Karcag, Villamos u. 
109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

A Kiskulcsosi Általános Is-
kolában sikeresen véget ért 
az „Együtt lenni jó!” című, 
az alap- és középfokú oktatá-
si intézmények számára iskolai 
egészségfejlesztési-drogmegelő-
zési tevékenység támogatásá-
ra kiírt nyertes pályázat meg-
valósítása. A 2009. március1. - 
április 30. közötti időszakban a 
6. évfolyamra járó tanulók vet-
tek részt a programban. Ez a 
projekt, az előző évi pályáza-
ti program folytatása volt. He-
ti egy alkalommal dolgoztuk 
fel azokat a témaköröket, me-
lyek az elsődleges prevenció ke-
retében olyan egészségszemléle-
tet és életmódi szokásrendszer 
kialakítását segítik elő, mely-
nek hatására a fiatalok eredmé-
nyes védelmi stratégiát alakíta-

nak ki. A tematikában hangsú-
lyosan szerepelt az önismeret, 
az egyén helye a közösségben, 
az egészséges életszemlélet. 

A témák feldolgozása inte-
raktív módon, kommunikációs 
és önismereti játékokkal, a ko-
operatív tanulási technikák al-
kalmazásával történt. Sokat ját-
szottunk, nevettünk és meg-
éreztük, hogy „Együtt lenni 
jó!„

Remélem, a tanultakat alkal-
mazni tudják tanulóink a min-
dennapokban és átérzik a kö-
zösséghez tartozás örömét és 
felelősségét. 

A projekt a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával valósult meg. 

Lakatos Mihályné
programvezető

A Városi Csokonai Könyvtár 
és Könyvtárostanárok Munka-
közössége rajzpályázatot hirde-
tett Kunok mese és mondavilá-
ga címmel. Azzal a szándékkal 
választottuk ezt a témát, hogy 
a  gyerekek nyelvén mi is ké-
szüljünk a Kunok I. Világta-
lálkozójának őszi eseményére. 
Nagy öröm számunkra, hogy a 
pályázatra 230 rajz érkezett.

A Nagykunság mese és 
mondavilága nem túl ismert, 
de szerencsére találunk olyan 
műveket, amelyek bemutatják 
a kun nép történetét, érzelem 
és gondolatvilágát. A kun kö-
zösségek számos népi elemet 
megőriztek és hagyományoz-
tak apáról fiúra, ami más vi-
dékkel össze nem téveszthető 
kultúrát teremtett itt a Nagy-
kunságban.

Köszönet és megbecsülés a 
gyerekeket tanító pedagógu-
soknak, hogy ösztönözték a ta-
nulókat a művek elolvasására, 
és az olvasmányélmények raj-
zokban való kifejezésére.

A zsűri szakmai munkáját 
Kabai László festőművész ta-
nár segítette. 43 rajz került dí-
jazásra a sok szép és színvona-
las munkából.

 A gyermekkönyvtárban áp-
rilis 27-én ünnepélyes keretek 
között nyitottuk meg azt a ki-
állítást, ahol minden gyermek 
munkája látható, és szeptem-
ber végéig látogatható. A meg-
nyitón a gyerekek meghall-
gathatták a Nagykun Vers- és 
Prózamondó Verseny idei he-
lyezettjeinek, Szabó Máté 7.o 
(Kováts) és Kis Ildikó 6.o (Kis-

kulcsos) tanulók tolmácsolásá-
ban a sokak által kedvelt törté-
neteket.

Megköszönjük a díjazáshoz 
adott önzetlen segítséget And-
rásiné Peszeki Ágnes mézes-
kalács készítő népművésznek 
és a Tőkés Lajosné kerámia ké-
szítőnek.

Díjazottak: 1-2. osztály: I. 
Magyar Enikő (Györffy), I. 
Kréz Gabriella (Györffy), II. 
Al-Attar Julianna (Kováts), 
II. Dobrai Norbert (Zádor), 
III. Tóth Krisztián (Zádor). 
3. osztály: I. Barna Hajnalka 
(Zádor), I. Nagy Laura (Györf-
fy), II. Farkas Klaudia (Zádor), 
II. Makai József (Zádor), III. 
Veres László (Györffy). 4. osz-
tály: I. Botos Erzsébet (Arany), 
I. Tóth Domonkos (Nagykun 
Ref.), II. Gődér Dávid (Zádor), 
II. Fátyol Norbert (Zádor), III. 
Fodor Viktor (Nagykun Ref.), 
IV. Keszler Béla (Nagykun 
Ref.). 5-6. osztály: I. Balogh 
Norbert (Nagykun Ref.), I. Cs. 
Szabó Bence (Nagykun Ref.), 

II. Szoboszlai Dávid (Nagykun 
Ref.), IV. Seres Annamária 
(Arany). 7 -8 osztály: I. Sza-
bó Nikolett (Györffy), I. Var-
ga Erika (Kováts M.), II. Györ-
fi Viktória (Györffy), III. Pat-
kó Dóra (Györffy). Művészeti 
iskola: Nagy Viktória, Bérczi 
Emese. Középiskolások: Racz-
kó Viktória, Ruskó Andrea 
(GÁG). 

Ezen kívül még 15 tanuló 
kapott a szép munkájáért kü-
löndíjat.

Gratulálunk a tanulóknak és 
a felkészítő tanáraiknak !

A rajzkiállítás sikere igazolja 
azt, hogy minden gyermekben 
él az a szép emberi vágy, hogy 
bizonyítsa, szükség van rá! 
Zelk Zoltán versének sorai va-
lóra váltak a könyvtár falai kö-
zött: Mert olyan szép és nagy 
csodát tehet ceruza és ecset.

Szeretettel meghívunk min-
den érdeklődőt a kiállítás meg-
tekintésére.

Szabó Péterné
Dr. Kasuba Jánosné

Mesék és rajzok

Együtt lenni jó!
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Pályázat 
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Madarasi út 4. sz. alatti ingatlan.
A helyiségek adatai:
- Üzlethelyiség
 Helyiségei: üzlettér, 2 iroda, előtér, folyosó, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 101,76 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, víz, önálló gáz 

fűtés.
- 1. számú garázs helyiség
 Helyiségei: 1 légterű helyiség
 A helyiség alapterülete: 21 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha.
- 2. számú garázs helyiség
 Helyiségei: 1 légterű helyiség.
 A helyiség alapterülete: 18 m²
 Közművei, komfortfokozata: közös villany, cserépkályha.
 A 2 garázsban közös a cserépkályha, amely a 21 m² alapte-

rületű helyiség felől fűthető.
Az összes helyiségre egy villanyóra van.
Fenti helyiségeket külön-külön, vagy együttesen is lehet pá-

lyázni.
Előnyben részesül az a pályázó, aki a Karcag, Madarasi út 4. 

sz. alatti helyiségeket együttesen kívánja bérelni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 26. 16:00 

óráig beérkezően.
A pályázati igénylőlapot átvenni és a részletes pályázati felté-

telekről érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, tel.: 06/59-500-
669).

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamint 
a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu). 

2008 a Reneszánsz éve 
volt, ennek jegyében hirdet-
te meg az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium a Tenger-
tánc 2008 című pályázatot. A 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban öt éve indult 
a néptánc oktatása, mára öt 
csoportunk működik. Látva a 
gyermekek és a szülők lelke-
sedését, néptánc iránti érdek-
lődését, jó gondolatnak tűnt 
az OKM által kiírt pályázat-
hoz csatlakozni, így „Élőze-
nés táncházak reneszánsza” 
címmel elkészült a progra-
munk, mely 350 000 Ft támo-
gatást kapott a Minisztérium-
tól. Az elnyert pénzösszeg le-
hetővé tette, hogy a táncházi 
alkalmakat belépődíj nélkül 
látogathassák az érdeklődők. 
Köszönetünket fejezzük ki az 
anyagi támogatásért, s bízunk 
abban, hogy a jövőben is lesz 
lehetőség hasonló projektek 
megvalósítására.

Az Élőzenés táncházak cí-
mű programsorozat 2008 no-
vemberében kezdődött, s 
2009. április hónapban ért vé-
get. A rendezvények látoga-
tottsága átlagosan 100-150 fő, 
a legnépesebb foglalkozáson a 
résztvevők száma meghaladta 
a 250 főt. Úgy gondolom, ér-
demes visszatekinteni az el-
múlt fél esztendőre, s felidézni 
az emlékezetes pillanatokat. 

Az első táncházat 2008. no-
vember 22-ére szerveztük, új-
sághirdetésben, plakátokon, 
szórólapokon hirdettük prog-
ramunkat. Külön értesítettük 
az intézményünkben műkö-
dő néptánccsoportok tagjait, s 
eljuttattuk felhívásunkat min-
den karcagi óvodába, általá-
nos és középiskolába. A tánc-
házi foglalkozás szombat dél-
után az Aprók tánca című 
programmal kezdődött, ahol 
néptáncoktató várta a legki-
sebbeket. A közös játékba be-
vontuk a gyermekeket elkísé-
rő szülőket, nagyszülőket is. 
A hangulatteremtő játék után 
tánctanulás, táncolás követke-
zett, a talpalávalót a Pipás Ze-
nekar húzta. Kísérőprogram-
ként kézműves-foglalkozáson 
vehettek részt az érdeklődők, 
ahol a közelgő karácsonyi ün-
nepkörhöz kapcsolódó aszta-
li és ablakdíszeket készíthet-
tek. Népszerű volt a gyerekek 
 körében az arcfestés, szép vi-
rágmotívumok ékesítették a 
bájos arcokat.

A második táncházunkat 
Luca napján rendeztük, felele-
venítve a jeles naphoz kötődő 
néphagyományokat: Luca-bú-
za ültetés, Luca-naptár és Lu-
ca-báb készítés várta a kézmű-
ves-foglalkozáson résztvevő-
ket. Nagy Emese dramatikus 
játékkal indította a progra-
mot. Ezt követően moldvai 
táncokat tanulhattak, illetve 

gyakorolhattak vendégeink, 
a zenét a debreceni Sugalló 
Népzenei Együttes szolgáltat-
ta, akik a rendezvény zárása-
ként egy gyönyörű dalt taní-
tottak meg a közönséggel.

A harmadik táncházun-
kat 2009. január 17-én tartot-
tuk, Az Aprók tánca foglal-
kozást Oroszné Millinkhoffer 
Rita vezette, a résztvevők kö-
zött örömmel üdvözölhettük 
visszatérő vendégeinket is. A 
felnőtteknek a Jászságból ér-
kezett néptáncospár tanítot-
ta nagy szeretettel a szatmári, 
mezőségi, széki táncok alaplé-
péseit. Jó hangulatban telt az 
este, a talpalávalót ismét a Bí-
ró Attila vezette Pipás Zene-
kar húzta.

Negyedik élőzenés tánchá-
zunk a farsang idejére esett, a 
felnőtt Tánckör tagjai jelmez-

be öltözve várták a vendége-
ket, nagy derültséget okozva. 
A kézműves-foglalkozáson ál-
arcokat készítettek az érdek-
lődők, az est folyamán pedig 
„Bolondlakodalom” címmel 
dramatikus játékkal szóra-
koztattuk a jelenlévőket, nagy 
volt a kacagás, vidámság, éj-
szakába nyúló táncmulat-
sággal búcsúztattuk a telet. A 
már korábban tanult moldvai 
táncokat roptuk Nagy Eme-
se irányításával. A fergeteges 
hangulathoz a muzsikát ismét 
a Sugalló Népzenei Együttes 
szolgáltatta.

Az ötödik táncház márci-
us végén várta az érdeklődő-
ket, az immár hagyományos-
sá vált Aprók tánca program, 
a kézműves-foglalkozás, vala-
mint a felnőtt táncház is szép 
számmal vonzotta a vendége-
ket. Ez alkalommal a közelgő 
húsvétra készülhetett dekorá-
ció, ajándék a kézműves-asz-
taloknál. Örömmel mondha-
tom, hogy ismét egy jó han-
gulatú táncházban vehettünk 
részt. A foglalkozás vezetésé-
re Debrecenből hívtunk nép-
táncosokat, akik nagyon ked-
vesen tanítgatták a táncolni 
vágyókat. A Pipás Zenekar is-
mét kitett magáért, muzsikál-
tak, énekeltek.

A programsorozat zárófog-
lalkozása április utolsó heté-
re esett, a szokásos kézműves-
foglalkozáson anyák napjára 
készültek szép virágok csuhé-
ból, illetve a Szent György na-
pi hagyományokra utalva bá-
ránybábokat alkottak a részt-
vevők. A foglalkozást Tóth-
né Mándoki Ibolya óvónő és 
Bolgovics Andrásné vezette. 
A táncház természetesen most 
is remek hangulatban zajlott, 
moldvai körtáncokat, illet-
ve páros táncokat járhattunk 
Nagy Emese vezetésével, a Su-
galló Népzenei Együttes zené-
jére.

Összegzésként elmondha-
tom, hogy a programsorozat 
elérte célját: sikerült egy 100-
150 fős néptánc iránt érdek-
lődő csoportot kialakítani, a 
foglalkozásokon nagy szere-

pet kapott a hagyományőrzés: 
jeles napok felidézése, nép-
szokások felelevenítése, ha-
gyományos anyagok, tech-
nikák alkalmazása a kézmű-
ves-foglalkozásokon és ter-
mészetesen maga a néptánc, 
a népzene népszerűsítése. Si-
került tartalmas, értékes órá-
kat eltöltenünk együtt, erősö-
dött a generációk közötti kap-
csolat, a táncházba a nagyma-
ma elhozta az unokáit, vagy 
az unokák hívták magukkal a 
nagymamát is. A visszajelzé-
sekből kitűnik, hogy a folyta-
tásra van igény, van érdeklő-
dés, így szép kihívás intézmé-
nyünknek a további táncházi 
alkalmak szervezése, lebonyo-
lítása.

Az Élőzenés táncházak 
programunk az Oktatási és 
Kulturális minisztérium tá-
mogatásával, a Reneszánsz év 
2008 programsorozat kerete-
in belül valósult meg. A rene-
szánsz szó újjászületést jelent, 
ezzel a rendezvénysorozattal 
- a jelek szerint - sikerült újjá-
éleszteni Karcagon a tánchá-
zat, és adott a feladat: a jó kez-
deményezést tovább folytatni.

Kovácsné Kerekes Katalin
Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központ

Élőzenés táncházak a reneszánsz jegyébenA Varró István Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium a 2009/2010. tanévre az alábbi 

képzésekre hirdet felvételt

Középfokú szakképzés:
 Logisztikai ügyintéző 
  Képzési idő: 2 év
  Jelentkezés feltétele: érettségi vizsga
  Korhatár: 21 év
Alapfokú szakképzés:
Képzési idő 3 év Képzési idő: 2 év
 Festő, mázoló és tapétázó 
 Élelmiszer és vegyi áru eladó
 Kőműves Jelentkezési korhatár: 16-21 év 
 Villanyszerelő
 Gépi forgácsoló
 Bútorasztalos
 Jelentkezési korhatár: 16-20 év
Felnőtt szakközépiskolai képzés:
A képzés célja az érettségi vizsga megszerzése.
Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik szak-

munkás bizonyítvány megszerzése után szeretnének érett-
ségi vizsgára felkészülni. Jelentkezhetnek 10. osztály vég-
zett, 16. életévüket betöltött tanulók is.

Képzési idő: 3 év
Jelentkezési korhatár: 16-20 év

A képzések nappali tagozaton folynak. 
Az első szakmai végzettség megszerzése minden szak-

mában ingyenes. Hátrányos helyzetű tanulók a második 
szakma megszerzése esetén is mentesülnek a tandíj fizeté-
si kötelezettség alól.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.
Jelentkezési határidő: 2009. június 30.
Jelentkezés: a titkárságon személyesen, illetve levélben 

vagy e-mail-ben.
E-mail: suli@varroi-karcag.sulinet.hu
Jelentkezési lap letölthető a www.varroi-karcag.sulinet.

hu oldalról
A képzéseket kellő számú jelentkező esetén indítjuk.

Puháné Urbán Katalin
igazgató



6 2009. május 15.

Immár a XXI. volt az 1969 
óta Karcagról induló, két-
évenként megrendezésre ke-
rülő nemes vetélkedés.

Aki részt vett valaha is a 
Nagykunság diákságának 
sportseregszemléjén sporto-
lóként, szurkolóként, szerve-
zőként, vagy felkészítő tanár-
ként, mindig izgalommal és 
tisztelettel gondol reá. Talán 
ez a viadal sokkal kisebb je-
lentőségű, mint egy országos 
verseny, mégis nagyon sokat 
jelent. Nem csak az eredmé-
nyessége, hanem a nagykun 
térséghez kötődés, a hovatar-
tozás megerősítése, valamint 
a kísérőprogramok nagyszerű 
élményei és az ezek során ki-
alakuló kapcsolatok miatt is, 
melyek végigkísérik a min-
denkori résztvevők életét.

Karcag város középiskolá-
inak sportolói az idén is lel-
kesen, szorgalmasan készü-
lődtek felkészítő tanáraik ve-
zetése mellett a „Nagykun-
ra”. Oda, ahol három napon 
keresztül a sport állt a kö-
zéppontba, s minden résztve-
vő nagyon igyekezett, hogy 
sporttudása legjavát megmu-
tassa. A pillanatnyi teljesítmé-
nyek mögött nyilván hosszú 
idők munkája rejlett és a kar-
cagi iskolák minden eredmén-
nyel nem teljesen elégedettek, 
de példaértékű a felkészülés 
során a közös edzések, edző-
meccsek az intézményeink kö-
zött, melynek következtében 
majdnem ismét Karcagra ke-
rült a „Nagykun Kupa”. A Gá-
bor Áron Gimnázium sporto-
lóinak eredményessége mellé 
a Varró István SZKI. is igye-
kezett felzárkózni és dicsére-
tesen szerepelni, míg a Szen-
tannai Sámuel Gimnázium és 
MGSZKI. mérsékelt eredmé-
nyeket ért el. A sportverseny-
re való felkészülés mellett ren-
dezői feladatokkal is meg kel-
lett birkóznia városunknak, 
amely a résztvevők szerint 
nagyszerűen sikerült. A ver-
senyek helyszínein a sporto-
lók ideális körülmények kö-
zött versenyezhettek szurkoló-
ik fergeteges biztatásától.

Két év múlva Kunhegye-
sen kerül megrendezésre ez a 
nagy hagyományú, nagysze-
rű sportverseny, remélhetőleg 
szép karcagi sikerrel.

Atlétikai eredmények: 
100 m leány: 1. Antal Berna-
dett (GÁG) Fiú: 2. Papp Zsolt 
(Varró SZKI); 200 m leány: 
3. Cseke Petra (Szentannai) 
Fiú: 2. Kovács István (Varró 
SZKI); 400 m leány: 1. Czebe-
czauer Debóra (GÁG) Fiú: 2. 
Lódi Krisztián (Varró SZKI), 
3. Rácz Zoltán (Szentannai); 
800 m leány: 2. Fehér Odett 
(Szentannai), 3. Nagy Renáta 

(GÁG); 1500 m fiú: 1. Koszta 
Sándor (Varró SZKI), 3. Sze-
pesi Balázs (GÁG); 3000 m 
fiú: 2. Koszta Sándor (Varró 
SZKI)

Távolugrás: Leány: 2. Antal 
Bernadett (GÁG) Fiú: 1. Papp 
Zsolt (Varró SZKI), 3. Béres 
Imre (GÁG)

Magasugrás: Leány: 1. Ko-
vács Ágnes (GÁG) Fiú: 1. Papp 
Zsolt (Varró SZKI)

Súlylökés: Leány: 1. Pető 
Magdolna (Varró SZKI) Fiú: 
2. Kiss Lajos (Varró SZKI), 3. 
Vincze Gábor (Szentannai)

Gerelyhajítás: Leány: 2. 
Csomor Krisztina (Varró 
SZKI) Fiú: 2. Kiss Lajos (Var-
ró SZKI)

Svéd váltó: Leány: 2. GÁG 
Fiú: 3. Varró SZKI

Összetett csapat: Leány: 2. 
Gábor Áron Gimnázium, 4. 
Varró SZKI., 6. Szentannai 
Sámuel MGSZKI. Fiú: 2. Var-
ró SZKI., 4. Gábor Áron Gim-
názium, 

Kispályás labdarúgás: Fiú: 
5. Gábor Áron Gimnázium, 6. 
Szentannai Sámuel MGSZKI

Kézilabda: Leány: 2. Gábor 
Áron Gimnázium, 6. Szen-
tannai Sámuel MGSZKI. Fiú: 
2. Gábor Áron Gimnázium, 5. 
Szentannai Sámuel MGSZKI.

Kosárlabda: Leány: 2. Var-
ró SZKI., 3. Gábor Áron Gim-
názium, 6. Szentannai Sámuel 
MGSZKI. Fiú: 1.Gábor Áron 
Gimnázium, 3. Varró SZKI.

Röplabda: Leány: 1. Gá-
bor Áron Gimnázium, 4. Var-
ró SZKI. Fiú: 2. Gábor Áron 
Gimnázium, 6. Szentannai Sá-
muel MGSZKI

Szertorna: Leány: 3. Gábor 
Áron Gimnázium

Csapatversenyek összesített 
eredményei: 1. Móricz Zsig-
mond Gimnázium 528 pont 
– Kisújszállás, 2. Gábor Áron 
Gimnázium 517 pont - Karcag 
Felkészítők: Rauschenberger-
né Szabó Andrea, Bíróné Ti-
chi Márta, Major János, Boj-
tos Gábor. 3. Ványai Ambrus 
Gimn. 506 pont – Túrkeve, 4. 
Nagy László Gimnázium 385 
pont – Kunhegyes, 5. Veress 
János Gimnázium 275 pont 
– Kunszentmárton, 6. Varró 
István SZKI. 220 pont - Kar-
cag Felkészítők: Fodor Csaba, 
Kiss János, Barna Sándor, Ko-
vács Sándor. 7. Illéssy Sándor 
SZKI. 88 pont – Kisújszállás, 
8. Szentannai Sámuel MGSZ-
KI. 77 pont - Karcag Felkészí-
tők: Z.Tóth Tamás, Bújdosó 
Attila, Juhász József

Pontversenyen kívül: Asz-
talitenisz Leány: 2. Var-
ró SZKI, 3. Gábor Á. . Gimn. 
Fiú: 1. Szentannai S. MGSZ-
KI., , 2.Varró SZKI, 3. Gábor 
Á. Gimn.

A XXI. Nagykun Diák 
Sportviadal Különdíjai:

- Legjobb Leány Kosárlab-
dázó: Chrappán Renáta (Gá-
bor Áron Gimnázium)

- Legjobb Fiú Kosárlabdázó: 
Kovács Márk Zsombor (Gábor 
Áron Gimnázium)

- Legjobb Leány Asztaliteni-
szező: Szilágyi Mónika (Varró 
SZKI.)

- Legjobb Fiú Asztaliteni-
szező: Nagy Norbert (Szen-
tannai S. MGSZKI)

- Legeredményesebb Karca-
gi Leány Sportoló: Antal Ber-
nadett (Gábor Áron Gimn.)

- Legeredményesebb Kar-
cagi Fiú Sportoló: Papp Zsolt 
(Varró SZKI.)

Köszönet a megrendezés-
ben nyújtott segítségért: An-
tal Lőrinc, Csontosné Szilá-
gyi Erzsébet, Dedinszki Csa-
ba, Dedinszki László, Don-
kó Gábor, Ézsiás Attila, Fodor 
Csaba, Halász István, Halász-
né Tollas Ildikó, Jobbágy Ger-
gő, Jobbágyné Ungvári Sára, 
Kardosné Szilágyi Anikó, Ke-
serű Sándor, Kis János, Ko-
vács István, Kun László, Kun 
Mariann, Lökös Zoltán, Mi-
kola Miklósné, Örlős Zoltán, 
Pete Anita, Péter László, Soós 
Géza, Szabó Tamás, Tömöry 
István, Z. Tóth Tamás, Czina 
Ferencné, Essen Gyermekélel-
mezési Kft., Euro Kft., Györf-
fy István Általános Iskola, If-
júsági Ház néptánccsoport-
ja és huszár kísérőik, Ifjúsá-
gi Ház Karcag, JNSZ Megyei 
Diáksport Tanács, JNSZ Me-
gyei Kosárlabda Szövetség, 
JNSZ Megyei Sportszövetsé-
gek Szövetsége, Karcag Városi 
Önkormányzat, Karcag Váro-
si Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal, Karcagi Hírmon-
dó, Karcagi Lovas Egyesület, 
Karcagi Nyomda Kft., Karcagi 
Városgondnokság, Kerekcipó 
Kft., Kerekes Cukrászat, Ko-
váts Mihály Általános Iskola, 
Labonczfa Kft., Lugas Vendég-
lő, Magyar Diáksport Szövet-
ség, Majorett csoport tánco-
sai, Mészáros Bt., Nagy Eme-
se, Pusztai Róka Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület, Rácz 
Lajos, Rauschenberger Zoltán, 
Sárga Ház Vendéglő, Nagy Já-
nos; Szuperinfó Karcag, Tóth 
Istvánné, Zeke Attila, Haran-
gi Mária, Szentannai Sámuel 
Mezőgazdasági Szakközépis-
kola, Gimnázium és Kollégi-
um, Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-
um; Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium, Sport Szolgálta-
tó Központ.

A Nagykun Viadalról rész-
letes eredmények, fotók látha-
tóak a: www.nagykunsport.
buzz.hu honlapon.

A karcagi középiskolák eredményei
XXI. NAGYKUN DIÁK SPORTVIADAL 2009.

Amatőr Röplabda Diákolimpia 
Országos Döntő

2009. április 24-26-án rendezték meg Debrecenben az 
Amatőr Röplabda Diákolimpia V-VI. korcsoportjának or-
szágos döntőjét, melyen a fiúk mezőnyében Jász-Nagykun-
Szolnok megyét a karcagi Gábor Áron Gimnázium fiú 
csapata képviselte, miután márciusban megyei diákolim-
piai bajnoki címet nyert Szolnokon. Az országos döntőre 
20 csapat kvalifikálta magát, a 19 megyei bajnok, valamint 
Budapest bajnokcsapata.

A karcagi gimnázium fiataljai az országos döntőn 11. 
helyezést értek el, eredményük jóval elmaradt az eredeti 
célkitűzéstől, csapatunkat az 5-8. helyre vártuk reálisan, 
de sajnos ez most nem sikerült. Az elért eredmény azt mu-
tatja, hogy a jövőben még többet kell edzeni, gyakorolni, 
még több időt kell fordítani a röplabdára.

A karcagi gimnázium mérkőzései:

I. Csoportmérkőzések:
1. Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen - Karcag: 2:0 

(25-17, 25-20); 2. Bolyai János Gimnázium, Ócsa - Karcag: 
2:0 (25-21, 25-20); 3. Karcag - Siklósi Közoktatási Intéz-
mény: 2:0 (25-17, 25-19); 4. Karcag - Ságvári Endre Gim-
názium, Kazincbarcika: 2.0 (25-14, 25-20)

II. Keresztjáték a 9-12. helyért:
Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola, Budapest - Kar-

cag: 2:1 (25-19, 17-25, 15-12)

III. helyosztó a 11-12. helyért:
Karcag - Szent László Szakképző Iskola Bonyhád: 2:0 

(19-25, 25-16, 15-10)
Az országos döntő résztvevői: Nagy Attila, Halász Ri-

chárd, Kun Csaba, Andrási Bence, Vígh Zsolt, Háló Zsolt, 
Futó Tamás, Csináth Ádám, Gyökeres Árpád, Budai Csa-
ba, Kozák János, Oszlánczi Máté. Felkészítők: Nagy Tibor, 
Major János.

Valamennyi játékosnak gratulálunk!
Major János

edző

Május 10-én Tiszakécskén 
rendezték meg a megyei férfi 
kézilabda bajnokság újabb két 
fordulóját, melyről a Karca-
gi SE kézilabdásai sajnos nul-
la ponttal tértek haza, miután 
vereséget szenvedtek mind a 
Szolnok, mind a Törökszent-
miklós együtteseitől. Az utol-
só fordulót május 24-én ren-
dezik majd Törökszentmik-
lóson, együttesünk jelenleg 
még a 3. helyen áll, a bronz-
érem megszerzéséhez - attól 
függetlenül, hogy csapatunk 
akár nyer, akár bukik az utol-
só fordulón a már toronyma-
gasan bajnok Heves ellen - az 
is elegendő lenne, hogy szá-
munkra kedvezően alakulja-
nak más csapatok mérkőzése-
inek eredményei is. Egy kicsit 
bízhatunk a szerencsében is.

Szolnok – Karcag 24:18 
(13:5)

Karcag: Nagy, Csordás, Ör-
si, Ferenczi (5), Hamar, Lajtos 
(3), Major (7).

Csere: Lippai, Sebők (2), 
Papp, Kardos (1).

Játékos edző: Major János
M.J.: Csak kapussal, ennyi 

eladott labdával és ilyen hoz-
záállással örüljünk annak, 
hogy csak 6 góllal maradtunk 
alul az ezüstérmes Szolnok 
ellen. Ráadásul tetőzte a bajt 
Csordás mérkőzés elején el-
szenvedett sérülése.

Törökszentmiklós - Kar-
cag 30:29 (16:12)

Karcag: Lippai, Papp (1), 
Örsi (9), Ferenczi (1), Hamar, 
Lajtos (10), Major (7).

Csere: Lippai, Sebők, Kar-
dos (1).

Játékos edző: Major János
M.J.: Sajnos a 18 éves játé-

kosaim még képtelenek meg-
tartani a pályán röpke 90-100 
kilós átlövőket és beállóso-
kat, védekezésünk miatt kap-
tunk ki. Becsületesen küz-
döttünk, szép gólokat lőttünk 
leginkább rendezetlen véde-
lem ellen gyors lerohanások-
ból. Bízzunk az utolsó fordu-
lót érintő szerencsében.

Major János
edző

Megyei I. osztályú férfi kézilabda

Vereség és vereség
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.

Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fű-
tési lehetőséggel, ipari árammal, fúrott 
kúttal, szerelő 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.

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

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

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

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

Karcag, Ady E. út 39. sz. alatti családi ház 
eladó. Tel.: 06/20-218-7775.

Eladó a Kisvénkertben a 3. úton 9 sor 
kert épülettel 1 sor gyümölcsfával és 
szőlővel eladó (be is van vetve). Villany, 
víz van. Betegség miatt sürgősen eladó. 
Tel.: 59/300-090. 

Karcagon az Apavár utcában téglából 
épült teljes közműves kisebb kertes ház 
betegség miatt sürgősen eladó. U.itt I. 
emeletig 1 szobás tömblakást vagy fő-
tér közeli összkomfortos házrészt kere-
sek. Tel.: 06/70-273-7268. 

3 szobás ház + nappalis, udvarral, ga-
rázzsal eladó vagy budapestire, eset-
leg környékére cserélhető. Tel.: 06/30-
245-7897.

Eladó Bercsényi u. 37. sz. alatti 6 szo-
bás családi ház, ipari árammal, 70 m²-
es garázzsal, fütés: gázkonvektor + 
cserépkályha, fúrott kút az udvaron. 
Berekfürdői, hajdúszoboszlói kisebb 
csere érdekel. Érd.: Kg., Bercsényi u. 37.

Karcagon 2 szobás, fürdőszobás, gázos 
ház garázzsal, nagy portával, sok alsó-
épülettel, központ közelben eladó vagy 
I. emeletig tömblakás csere is érdekel. 
Tel.: 06/30-959-9373.

73 m²-es lakás sürgősen eladó ill. ér-
tékegyeztetéssel nagyobbra cserélhe-
tő Kg., Varró u. 18/5 alatt. I.ár: 6 M Ft. 
Érd.: a helyszínen. Tel.: 06/20-225-2236 
v. 06/30-742-2543.

Karcag központjában 2 szobás földszin-
ti lakás hosszú távra kiadó (irodának is). 
Tel.: 06/30-259-7124.

Telekkönyvezett garázst vásárolnék a 
városközpontban. Tel.: 59/312-249 v. 
06/70-247-5477.

Karcagon 1 teljes közművel ellátott épí-
tési telek eladó. Tel.: 06/30-262-2872.

Karcagon, az Ady E. út 28. sz. alatti lakás 
eladó. Tel.: 59/313-594.

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

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

Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, ülőfürdő kád, 2 
személyes kihúzhatós gyermek heverő. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL 
méretűek. Tel.: 06/30-467-9706.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló májustól kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 
06/30-455-6995.
Eladó motoros bőrdzseki, vesztern csiz-
ma, öltönyök, balon dzsekik, rövid és 
hosszú ujjú ingek, biblia, énekes könyv, 
Lélek idomár I-II. 100 éves, 4 db Dunlop 
autógumi új utánfutóra cserélhető. Tel.: 
06/30-995-6929.
Figyelem! Ingóságok, ún. A66-os háló-
szoba bútor + 2 heverő (nem régi típus), 
Energomat automata mosógép (felül-
töltős), régi kanapé asztallal, 2 kis mére-
tű fotel, stb. valamint ablak-ajtó fölé va-
ló akác áthidalók, hullám pala kúppal, 
50 l-es és 100 l-es villanybojlerok stb. el-
adók Karcagon. Tel.: 59/311-129.
Szemes kukorica van eladó. Tel.: 06/30-
985-4098.
Bontott beltéri ajtók olcsón, valamint 2 
db gyermek bicikli eladók. Tel.: 06/30-
740-6105.
Eladó 1 db rácsos gyermekágy betéttel 
(új); 1 db bébi fürdető kád (műanyag); 1 
db 6 személyes asztal; 1 db kenyérsütő-
gép (elektromos). Tel.: 59/312-618.
40 q hagyományos kőpor 500 Ft/q áron 
eladó. Tel.: 06/30-985-0281.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai for-
gószék. Tel.: 0670/613-6765.
3 db-os világos szekrénysor, 1 db do-
hányzó asztal, 1 db konyhai asztal ol-
csón eladó. U.itt fa tüzelésű bojlert ven-
nék. Tel.: 06/30-358-5947 (15 órától).
Nagyon jó állapotban lévő 2 részes nyúl-
ketrec olcsón eladó. Tel.: 59/313-899.
Új kisbálás lucerna és lucerna liszt el-
adó. Érd.: Kg., Kinzsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859.
Használt vagy új PVC-t vásárolnék. Tel.: 
59/313-899.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel 
férfi kerékpár. U.itt építési törmelék in-
gyen elvihető. Tel.: 06/20-216-5636.
Férfi vadász zakó szarvas gombbal; va-
dász ingek; női népitánc ruhák; férfi bő 
ujjú lenvászon ing fekete mellénnyel; 
kalocsai hímzett függöny drapériával 
és szép menyasszonyi ruha eladó. Tel.: 
59/312-562.
Kb. 1500 db hódfarkú cserép eladó. Tel.: 
06/30-262-2872.
Lucerna föld egész évre kiadó. U.itt kis-
bálás lucerna eladó. Birkát beszámítok. 
Tel.: 06/30-963-9942.
Mosógép, centrifuga és Camping kerék-
pár eladó. Tel.: 59/314-892.
Eladnám vagy kisebbre elcserélném 8 
személyes régi ovális asztalom. U.itt na-
gyobb csiszolt üveges vitrin eladó. Tel.: 
06/20-411-9686 v. 06/59/312-562.
Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 aj-
tós szekrény, gáztűzhely, varrógép, asz-
talok eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295. 
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.

Gázrezsó, Norton kút, parabola belté-
ri egységgel, videó lejátszó. Tel.: 06/30-
524-1446.

Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós 
babakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig, 
1 db pelenkázó asztal eladó. Tel.: 06/30-
463-2991. 

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

Két felnőtt és négy kölyök degu eladó. 
Tel.: 06/30-459-6865.

Eladó 1 db yorkie szuka törzskönyvvel, 
tetoválva, háromszor beoltva csak ked-
vencnek. Tel.: 06/30-252-8698.

Félidős hasas anyakoca eladó. Tel.: 
06/30-266-2859.

Eladó 8 db 8 hetes hús jellegű mala-
cok; 6 db kos bárány kb. 25 kg-osak. Tel.: 
06/30-393-3343.

5 db héthetes hús jellegű malacok, anya 
és bak nyulak reális áron eladók. Karcag. 
06/30-524-1446.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! 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 
lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-
465-1465.

Palatető beázás megszüntetése egye-
di zárólemezes technológiával, garanci-
ával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-
1465.

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

Nyári munka eü.-kék könyvvel rendel-
kező „kerós” diáklány részére. Tel.: 06/30-
462-7141.

A Company Nyelviskola beszédcent-
rikus angol (3 szinten) és német (kez-
dő) nyelvi képzést indít Karcagon a 
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában berendezett mul-
timédiás nyelvstúdióban. Jelentkezés: 
Dubai László szaktanácsadó 06/30-329-
4941.

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

Babetta motorkerékpár felújítva eladó. 
U.itt grillsütő eladó. Tel.: 06/30-862-
4976.

1993-as évjáratú Suzuki Swift 1.3-as 
sedan 2010. márciusban lejáró műsza-
kival eladó. I.ár: 310.000 Ft. Tel.: 06/30-
589-1224.

Eladó Romet Kadett 780-as motor + sok 
alkatrész, hidraulikus raklapemelő (bé-
ka),. 300 literes eredeti Mercedes mű-
anyag üzemanyagtank tartóval, ma-
gas nyomású 380 V-os mosó eladó. Tel.: 
06/30-570-8375.

Apróhirdetés Megyei sakkcsapatbajnokság

Április 26-án Újszászon 
megrendezett helyosztóval be-
fejeződött a 2008/09. évi me-
gyei sakkcsapatbajnokság.

A két részre osztott me-
zőnyben, mint ismeretes, Kar-
cag lett az első meggyőző fö-
lénnyel. Ezek szerint a má-
sik csoport győztesével kellett 
megmérkőzni a megye bajno-
ka címért.

Az Abony elleni mérkőzés 
nehéznek ígérkezett, ismer-
ve a két csapat erőkülönbsé-
gét, de ennek ellenére titkon 
reménykedtünk a sikerben. Ez 
majdnem meg is történt, mert 
bár 6:4 arányban Abony bizo-
nyult jobbnak, kis szerencsé-
vel és nagyobb összpontosí-
tással, akár minimális győze-
lem is születhetett volna.

Győzelmeket a következő 
játékosok érték el: Gál Sándor 
túljátszotta ellenfelét, Egyed 
Judit partnere matt előtt egy 
lépéssel feladta a partit. Ko-
vács Sándor könnyen érte 
el az egy pontot. Két harcos 

döntetlen is volt. Rab János 
hosszú partiban biztosítot-
ta a remit, míg Nagy Szilárd a 
nyerést kihagyta ugyan, de a 
döntetlent könnyen érte el. A 
csapatvezető beszámolója sze-
rint a vesztett partikban is va-
lameddig jobban álltunk, de 
végül is a rutinosabb ellenfél 
nyert. A második hely is igen 
dicséretes, hiszen korábban a 
csapat a mezőny végén kullo-
gott. A jobb csapat összeállí-
tás és az ifjúsági játékosok fej-
lődése meghozta a várt sikert.

Egyénileg sok játékost ki 
lehet emelni, többek között 
Egyed Gábort, Gál Sándort, 
Nagy Szilárdot, Egyed Juditot 
és Kovács Sándort. A többi-
ek is becsületesen küzdöttek, 
de néha váratlan vereséget is 
szenvedtek.

Megköszönjük a támogató-
ink segítségét, így KVG Kft.-
nek, Karcag Városi Önkor-
mányzatnak, EURÓ Kft.-nek, 
Kerekes László és Wolf Lász-
ló uraknak.

j

Az idén Szombathelyen ke-
rült megrendezésre a Diák 
Sakkolimpia országos 2008/09. 
évi sakkcsapatbajnoksága. Az 
előzmények nem voltak túl sze-
rencsések, mert a megyei dön-
tőn a versenykiírás rossz értel-
mezése miatt, csak a második 
helyet tudtuk megszerezni, így 
az országos döntőre csak késve 
kaptunk meghívást. Ez nagy-
ban akadályozta a felkészülést. 

Az április 30. és május 2. kö-
zött lezajlott 8 fordulós három-
fős csapatversenyen a karcagi 
Györffy I. Általános iskola alsó 
tagozatos lányok versengésében 
csapatunk, mindezek ellené-
re, a bravúrnak számító máso-
dik helyet szerezte meg. A kis-
lányok a hatodik forduló után 
az élen álltak, és végül is mind-
össze egy fél ponttal szorultak 
le az aranyérmes dobogóról.

Első táblán Egyed Judit-
nak kimagasló az eredménye, 
8 partiból hetet nyert meg. Ra-
gyogó teljesítménye minden el-

ismerést megérdemel. Többek 
között nyert a tavalyi bajnok 
ellen is. Ráadásul még két év-
vel fiatalabb is vetélytársainál. 
Ezzel élő pontszámát is jelentő-
sen növelte.

A második táblán Egyed 
Viktória testvére eredményét 
elérve, szintén 7 pontot szer-
zett, és veretlen maradt. A csa-
patvezető elmondása szerint a 
döntetlen partiban is volt esély 
a nyerésre.

A harmadik táblán újonc 
kislány Donkó Anna Zsófia 
játszott, igaz neki két pontot si-
került begyűjteni, de ez a két 
pont nagyban hozzájárult a si-
kerhez.

A csapat öt csapatgyőzelem, 
két döntetlen, és egy vereség 
mellett összesen 16 pontot elér-
ve szerezte meg a második he-
lyet. Kiváló szereplésük elisme-
rést váltott ki a jelenlevő szak-
emberektől. 

Fodor István

Bravúr a Diák Sakkolimpián

TOY RUN jótékonysági motoros futam
Időpont: 2009. május 16. szombat

Célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai Gábor Kórház – Csecse-
mő-, Újszülött- és Gyermek osztálya részére. Adományok csekken befizet-
hetők, illetve a rendezvény napján, a helyszínen készpénzben is adhatók.

Program:
14:00 A motorosok megérkezése Karcagra a Városháza parkolójába
15:00 Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett motorosok-

kal behajtható)
Utána: gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a gyógyfürdő-

ben.
A rendezvény minden bevétele, (fürdőbelépő, gulyás) az adományok 

részét képezi. 
A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti programon, 

adományaikat örömmel fogadják. A támogatás összegéről igazolást ad a 
Gyermeképség Alapítvány.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Május 15. péntek
 Made in Hungária
 Magyar zenés film
Május 16. szombat
 Nem kellesz 

eléggé!
 Amerikai-német vígjáték
Május 18. hétfő
 FILMKLUB!
 Gül Baba
 Fekete-fehér magyar 

játékfilm
Május 22. péntek
 Elrabolva
 Feliratos francia akciófilm
Május 24. vasárnap
 Kincskereső 

kisködmön
 Magyar filmdráma
 Belépő: ingyenes!
 Kezdés: 18 órakor

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. május 9. Bácskossuth-
falva
Fazekas Róbert (polgármes-
ter) – Pintér Izabella

Születés
Tukarcs Margit – Kocsis Já-
nos
Kg., Kisújszállási út 8. 
 Levente
Szentesi Anikó – Oros János
Kg., Vörösmarty u. 32. 
 Anikó Tímea

Halálozás
Özv. Varró Jánosné (Győri 

Erzsébet)
 Kg., Fürst S. u. 14. (1922.)
Lázók Sándor
 Karcag (1956.)
Toldi Antal
 Karcag (1929.)
Bakó István
 Karcag (1943.)
Berzétei József
 Karcag (1944.)
Péntek László
 Karcag (1929.)
Özv. Balogh Sándorné (Vi-

rág Katalin)
 Kg., Kórház u. 12/c. Fsz. 

1. (1954.)

2009. május 15. péntek (szombat, 
vasárnap, hétfő)

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Varróban
18.30  Kopjafaavatás a Tűzoltóság 

előtt
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcagi hírek
 Új színpad és függöny a Dé-

rynében
 Interjú Balajti Józseffel
 A karcagi méz
 A Horgászegyesület idény-

munkái
 Háttér
 Vendég: Kele János
20.10  Nagykun Polgári Kör
 vendég: Bayer Zsolt

2009. május 19. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  A hit szava – katolikus szent-

mise
21.10  Nótaszó: Szitai Rudolf emlék-

koncert
                  
2009. május 21. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Szentannaiban
18.30  Kaleidoszkóp
19.05  Nagykunsági Krónika – váro-

si közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Kováts Napok
 Háttér
 Téma: Dr. Farkas Béla rendha-

gyó szülinapi rendezvénye
20.10  Ballagás a ,,Gimiben,,

Minden szombaton és vasárnap 
9.00-tól előző heti műsorainkból lát-
hatnak 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
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Május 06-án egy helyi 
 asszony kerékpárjával vit-
te unokáját a Deák krt.-on a 
Kisújszállási út irányába. A 
kerékpárútra történő balra 
kanyarodása során nem adott 
elsőbbséget a kerékpárúton 
a városközpont felől egye-
nesen elektromos kerékpár-
ral érkező asszonynak, aki-
vel  összeütközött. A baleset 
során mindketten elestek, de 
csak a biciklis szenvedett 8 
napon belüli könnyű sérülést.

 
A késő esti órákban egy 

helyi férfi ment be jogtalanul 
a volt barátnője szülői házá-
nak udvarára, ahol megron-
gálta a lány kerékpárját, mert 
nem tud belenyugodni a kap-
csolatuk megszűnésébe, te-

lefonon is folyamatosan zak-
latja őt. Ellene büntetőeljárás 
indult. 

07-ére virradóra ismeretlen 
tettes a Déli Temető csősz-
kunyhójának ajtaját rúgta be, 
ahonnan kéziszerszámokat 
tulajdonított el 20 ezer forint 
értékben.

Délután az ALDI bevásár-
lóközpont felől a Kisújszállási 
útra ráhajtó autós mulasztott 
el elsőbbséget adni a kerék-
párúton haladó biciklisnek, 
ezért összeütköztek. A kerék-
páros 8 napon belül gyógyu-
ló hámhorzsolásos sérülést 
szenvedett, a kár 55 ezer fo-
rint.

Május 15. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Május 16. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - nyitva
Május 17. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 18. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 19. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 20. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Május 21. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 22. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Karcag – Jászladány 5:0 
(3:0)

Karcag, 130 néző. Jv.: Enye-
di P. (Munkácsi L., Nagy S.)

Karcag: Móga (Bézi), Ko-
hári (Borsi), Orosz, lévai, No-
vák, Habóczki (Varga J.), Buj-
dosó, Varga L., Nagy R., Sin-
del, Kardos

Edző: Varga János
Az ötödik percben Bogdán 

lövése Kardos fejéről szöglet-
re vágódott. A tizenegyedik 
percben Fekete Sindelt „el-
kaszálta” a 16-oson belül. A 
büntetőt a sértett a jobb sa-
rokba lőtte (2:0). A negyven-
harmadik percben Habóczki 
szöktette a jobb oldalon Buj-
dosót, aki az alapvonal köze-
léből a kapu elé ívelt és a jó-
kor érkező Kardos a bal fel-
ső sarokba fejelt (3:0). A hat-
vanötödik percben Bujdosó 
kapura lövését Rácz másod-
szorra megfogta. A nyolc-
vanharmadik percben Varga 
L. indította Sindelt, aki a 16-
oson belül a bal alsó sarokba 
lőtt (4:0). A nyolcvanhetedik 
percben Bujdosó egyéni játék 
után laposan a jobb alsó sa-
rokba bombázott (5:0).

Jók: Lévai, Sindel, Habócz-
ki, Nagy R., Bujdosó, Kardos

Rácz Róbert: A két perc 
alatt bekapott 11-es és öngól 
megpecsételte a sorsunkat, 
és sajnos hetek óta félek attól, 
hogy bele szaladunk egy mé-
retes zakóba.

Varga János: A mérkőzés 
azon szakaszában lőttük gól-
jainkat, amikor az nagyon 
kellett.

1. Besenyszög 28 16 9 3 55-21 57
2. Túrkeve 28 17 4 7 47-34 55
3. Jászárokszállás 28 16 6 6 63-37 54
4. Karcag 28 16 4 8 51-27 52
5. Jánoshida 28 15 5 8 55-36 50
6. Kunhegyes 27 14 4 9 51-40 46
7. Kunszentmárton 28 12 6 10 58-45 42
8. Mezőtúr 27 13 2 12 62-48 41
9. Jászfényszaru 28 11 5 12 41-52 38
10. Újszász 28 10 8 10 46-40 38
11. Nagyiván 28 10 5 13 45-45 35
12. Fegyvernek 28 8 7 13 32-52 31
13. Jászladány 28 13 6 9 39-36 30
14. Törökszentmiklós 28 7 7 14 42-47 28
15. Abádszalók 28 6 8 14 21-47 26
16. Szajol 28 7 2 19 41-80 23
17. Kunmadaras 28 6 4 18 40-65 22
18. Kenderes 28 5 6 17 29-66 21

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Jászladány 1:1
Góllövő: Oros A.
U 13-as korosztály: Gyula – 

Karcag 0:6
Góllövők: Varga K. (3), Berczi 

G., Hamar J., Székely D.
U 15-os korosztály: Gyula – 

Karcag 9:1
Góllövő: Sánta P.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Karcag II. Agrosprint – 
Kőtelek 5:2 (1:1)

Karcag, 80 néző. Jv.: Tóth
Karcag II. Agrosprint: 

Bartha, Méhes, Kocsis, L. 
Kis, Szabó, Bíró Cs., Varga 
Zs., Kovács Cs., Kovács I., Al-
bert, Oláh

Edző: Garát Péter. Góllö-
vők: Varga Zs. (3), Oláh (2)

Legközelebb Kétpón lépnek 
pályára.

B. I.

16

Mini Morris találkozó
Király Ferenctől, a Mini Hungary alapítójától megtudtuk, ez évben is 

lesz „Minis” találkozó Karcagon. Bár a központi rendezvény főleg Kisúj-
szállás és Kenderes, a Horthy-kastély helyszínnel lesz, de szombat dél-
után 15 órától a karcagi Kutató Intézetben találkoznak. Ezután még a 
programban szerepel egy rövid felvonulás a város központjában. Va-
sárnap délelőtt – immár hagyományosan – a Horthy családi sírbolt-
ját megkoszorúzzák. Májusban pedig a szlovákiai Zsolnán és Ausztri-
ában Tullban lesz „Minis” program. A nyári nagy találkozó júliusban a 
Baja melletti Dávod községben lesz. Ide körülbelül 130 mini tulajdo-
nost várnak.

Az idén május elején rendez-
tünk meg a Zádor-héten belül ha-
gyományos kispályás focitorná-
kat, a Zádor kupát. Ebben az év-
ben 7 csapat tisztelt meg minket 
részvételével.

A résztvevők: Arany János Ált. 
Isk., Györffy István Ált. Isk., Kar-
cagi nagykun Református Ált. 
Isk., Kiskulcsosi Ált. Isk., Ko-
váts Mihály Ált. Isk., II. Rákó-
czi Ferenc Ált. Isk., és házigaz-
daként a Zádor Úti Ált. Isk. A já-
téknak az időjárás is kedvezett, 
szép napos idő volt egész nap. A 
csoport mérkőzéseken jó játékot, 
nagy csatákat láttunk, de az iga-
zi küzdelmet a helyosztó mérkő-
zések hozták. A döntőre a közös-
ség hangereje is felerősödött, és 
minden adott volt, hogy a Zádor 
kupagyőztes legyen. sajnos nem 
sikerült. Pedig vezetünk, de vé-
gül mégis a Kováts Mihály Isko-

la nyert,  így  övék lett a győzelem 
és azzal járó kupa.

Helyosztók eredményei: 7. he-
lyezett: Arany, 5.-6. helyért Refor-
mátus - Bucsa 3:2, 3.-4.   helyért 
Györffy - Kiskulcsos 3:0, 1.-2. he-
lyért Kováts Mihály - Zádor 2:1.

Iskolánk csapata így a 2. helyen 
végzett. A csapat tagjai:Kiss Má-
té, Duka Norbert, Simai László, 
Berczi Gergő, Farkas Kristóf, Se-
res István, Csík Dániel, Kiss Atti-
la, Farkas Zsolt.

Különdíjakat is osztottunk: 
Legjobb mezőjátékos: Koncz Dá-
vid (Református), legjobb kapus:  
Szőke Norbert (Kováts), gólkirály: 
Simai László (Zádor), legjobb ha-
zai játékos: Seres István.

Külön köszönjünk szponzora-
ink támogatását : Essen Kft., Tó-
biás Vasbolt.

Nagy Péter
edző

Zádor kupa


