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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. június 15-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

A Kovács Györgyi (DE 
AMTC Karcagi Kutató Intéze-
te) kommentálta helybeli mete-

orológiai mérések és feljegyzé-
sek szerint a január igazi télnek 
indult, hideget, havat hozott, 
ahogy az rendes tél esetén meg-
szokott. Az esztendő második 
hónapja már változékony idővel 
(napsütéssel, hóval, esővel etc.) 
indult. Február 7-én például a 
napi maximum hőmérséklet el-

érte a napi 14,1 C fokot és az éj-
szakák is viszonylag enyhének 
bizonyultak. A hónap közepén 

viszont megfordult az időjá-
rás és 13-ától hideggel és hóval 
visszatért a tél, amivel együtt 
a napi középhőmérsékletek is 
fagypont alá süllyedtek. Febru-
ár 19-én éjszaka –12,2 Celsiust 
mértek és ezekben a napokban 
hóesésben is többször volt ré-
szünk.

A március eleje a tavasz kö-
zeledtét mutatta. Elmaradtak 
az éjszakai fagyok, a napi ma-
ximum középhőmérséklet 10 C 
fok körül alakult ugyanakkor a 
hónap feléig több mint 40 milli-
méter csapadék érkezett. Márci-
us második felében (március 16-
ra virradóra) hóval, hideggel és 
éjszakai fagyokkal, ismét télies-
re fordult  az idő. Március 25-én  
-5,8 C fokot mértek éjszaka, s -
5 fok körül alakultak a követke-
ző éjszakák is. Harmadnapra vi-
szont a napi maximum hőmér-
séklet már elérte a 19,8 C fokot, 
vagyis három nap alatt kellemes 
tavaszra fordult az idő. Ezekkel 
együtt márciusról elmondha-
tó, hogy a hónap középhőmér-
séklete 5,4 fok, ami hajszállal 
enyhébb az ötven éves átlagnál 
(4,9). Nem így az április, ami 
3,8 fokkal volt melegebb a szo-
kottnál és a hónapot végégkísé-
rő meleghez a két évvel ezelőt-
tihez hasonló szárazság társult. 
Áprilisban mind összesen 17 
mm csapadék hullott Karcagon, 
ami a 43 milliméteres átlagnak 
jóval alatta van. És ez maradt, 
mert  május közepéig, azaz 18-
adikáig, amikor ezeket írom, 
még nem volt csapadék, legfel-
jebb nyomokban.

Május 16-án koradélután, közel száz motoros dübörgött végig városunk utcáin. Előbb a Város-
háza parkolójában tartottak pihenőt a többek között a fővárosból, a Dunántúlról, Kelet-Ma-
gyarországról, sőt a Felvidékről érkezett motoros klubok képviselői, akik a karcagi Kátai Gábor 
Kórház Gyermekosztályának hoztak adományokat. A több száz játékot, és a pénzben összegyűj-
tött adományt már a kórház épületében adták át a Gyermeképség Alapítvány képviselőjének. 
Miután a motorosok az említett osztályon is látogatást tettek, a Városi Strandfürdő területén pi-
henhették ki az utazás fáradalmait, ahol étellel, itallal és zenével látta őket vendégül a város. 

Nagy gondot okoz az aszály

Egy jó eső még mindig aranyat érne

Folytatás a 2. oldalon

Átadták a műfüves pályát
A kivitelező Harmonia Nice Light Kft. szakemberei a múlt héten 

befejezték a munkát, és ezzel megtörténhetett a Sportcsarnok régi bi-
tumenpályája helyén létesített műfüves pálya hivatalos átadására.

A pályavatásra szombaton délelőtt, szép számú érdeklődő előtt, az 
ifjú labdarúgók ez alkalomra meghirdetett tornáját követően került 
sor. Az új létesítmény kapcsán dr. Fazekas Sándor, Dobos László al-
polgármester és Molnár Tamás a kivitelező kft vezetője szólt a bővü-
lő sportlehetőségekről. A beszédeket követően a nemzetiszín szalag át-
vágásával a 40x20 méteres pályát hivatalosan is átadták a sportolók-
nak. Az ifjú focisták tornája után  a parlamenti (HavasiTibor – Varga 
Mihály, Tállai András, Csanya Zsolt, Rácz László, Szabó Csaba, Bódi 
András, Zsurkó Sándor, dr. Fazekas Sándor) és az önkormányzati vá-
logatott (Buzalka Lajos- Szabó György, Karcagi Nagy Zoltán, dr. Te-
mesvári Tamás, Csordás Ferenc, Huszár István, Molnár Pál, Donkó 
Gábor, Kovács Zoltán, Szabó Tibor) összecsapása következett. Az ered-
mény 3:3-as eldöntetlen lett.  B.I.

Most vasárnap, május 17-én múlt két hónapja, hogy a karca-
gi határban jelentősebb mennyiségű csapadékot kaptak a ve-
tések. Ez jócskán lesír a földekről is, s a gazdálkodók vélemé-
nye szerint az őszi vetésűek egy részére keresztet lehet vetni. 
Az már a legeslegjobb  eset lesz, ha a tavalyi eredmény felét 
betakaríthatja valaki, míg a megye más tájain egyszerűen le-
tárcsázták a víz nélkül kínlódó repcét, mondván, learatni kész 
ráfizetés. Pedig a tavasz elég jól indult...
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Közéleti szilánkok

Sötét sereg
Durvul az EP kampány, olvas-

hatjuk több szalagcímben és hall-
hatjuk több elemzőtől a különbö-
ző csatornákon, mindkét oldal-
ról. Valóban olyan nyilatkozatok, 
vagdalkozások és jelzős szerkeze-
tek hangzanak el, melyekről azt 
gondolhatjuk, ezek már nem fér-
hetnének bele egy nyugat-euró-
pai demokratikus ország választá-
si kódexébe. Ám akármennyire is 
tárgyilagosan nézzük, ezek a bal-
oldalról, pontosabban a kormány-
párti oldalról jönnek. Szomorúan 
konstatálhatjuk, nincs már szin-
te alsó határ; amit a legaljának hi-
szünk, annál is van lejjebb. Az MR1 
vasárnap esti híradásában elké-
pesztő nyilatkozatot hallhattunk 
Vadai Ágnes képviselő-asszony-
tól. Ami egyrészt azért érthetet-
len, mert teljesen elrugaszkodik a 
valóságtól, másrészt nem hiszem, 
hogy célravezető lenne saját párt-
ja kampánystratégiája szempont-
jából is. A többszörös összetett 
mondatokból álló néhány per-
ces nyilatkozatában ugyanis sötét 
seregnek nevezte az ellenzéket, 
amelyet mindenáron meg kell ál-
lítani, mert tönkreteszik az eddigi 
eredményeket, az ország stabilitá-
sát, a munkahelyteremtés lehető-
ségeit, és különösképpen nem „el-
számoltatni„ akarnak,  amennyiben 
hatalomra kerülnek, hanem „leszá-
molni”… Sajnos, nem tudtam rög-
zíteni a mondatait, (interneten ta-
lán föllelhető a teljes szöveg) de a 
lényege ez volt. Attól tartok, még 
ha most politikai munkásságá-
nak fontos momentumának tartja 
is ezt a nyilatkozatát, egykor nem 
lesz majd büszke rá. Valószínűleg 
beválogatják abba a szöveggyűj-
teménybe, amit leendő társada-
lomtudományi hallgatóknak állí-
tanak össze annak illusztrálására, 
hogy milyen egy negatív, lejára-
tó, már-már a gyűlöletbeszéd ha-
tárát súroló kampányszöveg-mo-
zaik, amely célját tekintve, éppen 
ellenkező hatást ér el. A stílusele-
mekről csupán annyit; a „csinál” 
ige különböző alakban jó néhány-
szor fület sértő módon hangzik el 
a szövegben. (Pl. vissza akarják csi-
nálni az ingatlanadót, stb.)

Kérdés az, mennyire volt tuda-
tos ez, hiszen mégis csak föltéte-
lezünk részéről bizonyos közéle-
ti intelligenciát. Vagy csak egy el-
hamarkodott, hangulati kitörés, 
amelyben közrejátszott esetleg 
az elszámoltatástól való félelem? 
Nem tudni. Mindenesetre érzi az 
ember, hogy az MSZP-ben lévő 
törésvonalak egyre jobban repe-
deznek a pécsi polgármesteri vá-
lasztások óta, és talán ingerléke-
nyebbé tesz néhány vehemens 
kormánypárti képviselőt. Mert az 
általa említett „sereget” nagyon 
sokan nem látják sötétnek. Szerin-
tem ő sem, csak sötétben…

- ács -

HÍREK
Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 
értesíti a Tisztelt Lakosságot

A központi orvosi ügyeletet te-
lefonon, 2009. június 1-től kizá-
rólag az  59/300-235-ös  telefon-
számon lehet elérni.

TERAMO 2009
A Gábor Áron Gimnázium 

sporttábort szervez 2009. július 
3-14-ig az olaszországi TERA-
MO városába. Részvételi díj: 40 
ezer Ft+100 euró (utazás, szál-
lás, teljes ellátás). Érdeklődni 
és jelentkezni a gimnáziumban 
Rauschenbergerné Szabó And-
reánál vagy a 06/30-439-3089-es 
telefonszámon lehet.

2009. május 23-án (szomba-
ton) 17 órakor a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ mozi-
termében

CSENDÜL A NÓTA 
– Gálaműsor két részben
Közreműködők: Tóth Éva, 

Leblanc Győző, Kalmár Magda, 
Kovács Marika, Gránát Zsuzsa, 
Bokor János, Szentendrei Klára, 
Dömsödi Farkas Bálint, Fényes 
György.  Kísér: Berki László és 
cigányzenekara

Helyreszóló jegyek 2.000.- Ft-
os egységáron kaphatók a Kö-
zönségszolgálati Irodában, vagy 
igényelhetők az 59/503-224-es 
telefonszámon. 

Felvételi és beiratkozás 
az Erkel Ferenc 

Művészeti Iskolában
Az új növendékek beiratko-

zására a 2009/2010. tanévre az 
alábbi időpontokban kerül sor:
2009. június 8-án, hétfőn 14-18 
óráig és június 9-én, kedden 14-
18 óráig.

Várjuk a zenét és képzőmű-
vészetet tanulni vágyó gyerme-
keket!

Kérjük, hogy szüleikkel 
együtt jöjjenek a felvételire.

A Művészeti Iskola tanévzáró 
ünnepségére 2009. június 11-én, 
csütörtökön 17 órakor kerül sor 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ mozitermében.

Sipos Antal
igazgató

Az aszály miatt az őszi ve-
tésű növények fejlődése na-
gyon lelassult, szinte le is állt – 
mondja a szakember. - A növé-
nyek a megkívánt nagyságnak 
mindössze a felét vagy a har-
madát érik el, s például a rep-
cénél nem fejlődtek ki rendesen 
az oldalágak, ami miatt csak fe-
lényi termésre lehet számítani. 
A tavasziak időben a talajba ke-
rülhettek, de a kelésük a csapa-
dékhiány miatt nagyon vonta-
tott. Egy részük ki is pusztult, 
az újravetett táblák viszont csak 
kínlódnak.

Kiss Mihály karcagi gaz-
da 300 hektáron gazdálkodik. 
Amikor felhívom valahonnan 
a Nyírségből fogadja a köszö-
nésemet, méhészkedik is, ép-
pen pergetni van. Ahogy két 
nappal később, immár idehaza 
– mondja -, a virágzás is előbb 
van mint szokott, de az akác 
még most van dandárjában.

- Március közepéig  úgy né-
zett ki, hogy a határban is min-
den jól fog alakulni. Volt tél, 
volt hideg, ami gyérítette a kár-
tevőket. A talaj feltöltődött csa-

padékkal. A búza, az őszi ká-
posztarepce jól telelt és a száraz 
hideg  ellenére sem volt velük 
baj. Szóval – bizakodtunk. Már-
cius közepe óta viszont nem 
esett jelentősebb eső, legfel-
jebb 1-2-3 milliméteres csapa-
déknyomot tapasztaltunk. Pon-
tosabban, a karcagi határ egyik 
fele szerencsésnek mondható, 
mert azon 20 milliméter körüli 
esőt mértek legutóbb és ott még 
ma is elfogadhatók a vetések.

- Másutt? - nézek körül a 
Kunhegyesi út melletti táblán, 
ahol éppen öntöznek.

- Úgy tűnik a „vízválasztó” a 
Madarasi út, mert itt a cserháti 
és a bereki részen 1-2 millimé-
ter csapadék volt csak, úgyhogy 
katasztrofális a helyzet. Ebben 
a táblában az olajtök vetésnek 

igyekszünk segíteni úgyneve-
zett  kelesztő soröntözéssel. Re-
méljük hamarosan megérkezik 
a várva várt eső.

- Egyébként mit mutatnak a 
vetések?

- Az az őszi repce, ami meg-
ázott, ha nem is hozza a tavalyi 
átlagot, de -szerintem -, elfo-
gadható termést fog produkál-
ni. A búzáknál ugyanez a hely-
zet. Amelyik megkapta a 20 
milliméteres esőt, azzal most 
sincs gond, a többivel viszont 
eléggé elbánt az aszály. Sem 
mennyiségi, sem minőségi ter-
mésre nem lehet számítani. A 
tavasziak esetében – a tavaszi 
árpa kivételével – egy belátható 
időn belül érkező eső még sok 
mindent helyre hozna.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Egy jó eső még mindig aranyat érne

Tisztelettel 
meghívjuk az 

érdeklődőket az 
ARTHUNGÁRIA 
TRADE KFT. által 
szervezett kortárs 
képzőművészeti 

kiállításra.
Helyszín: Berekfürdő, 

Bod László Művelődési 
Ház, Fürdő u.2.sz.

2009.május 28. 
(csütörtök) 17 óra

A GYERMEKÉPSÉG Alapít-
vány kuratóriuma nevében 
ezúton fejezem ki köszönete-
met a jótékony célú motoros 
vonulás, a TOY RUN foga-
dásában, a programok meg-
szervezésében, lebonyolítá-
sában résztvevő helyi támo-
gatóknak, szervezőknek. 

Az alábbi személyek, szer-
vezetek támogatták rendezvé-
nyünket: 

Karcag Város Önkormány-
zata, Dr. Fazekas Sándor pol-
gármester, Varga Mihály or-
szággyűlési képviselő, Dobos 
László alpolgármester, a Ká-
tai Gábor Kórház Igazgatósá-
ga: Dr. Tóth Katalin főigazgató, 
Dr. Kapusi Lajos orvos-igazga-
tó, Mészárosné Hakucsák Eri-
ka ápolási igazgató, Dr. Farkas 
Béla orvos-igazgatóhelyettes, 

Dr. Szabó Mária főorvos és a 
gyermekosztály munkatársai, a 
Karcagi Polgárőrség,  Rigó Zol-
tán elnök és a polgárőrség tag-
jai, Jenei József közterületfel-
ügyelő, Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. Kálmánné Nagy 
Mária igazgatónő és munkatár-
sai, Molnár Pál a Városgond-
nokság igazgatója és munka-
társai, BF Security Bt. Balogh 
András és munkatársai, KVG 
Kft. Rábai Sándor igazgató úr , 
Bio Hotel Nimród Hubai Imre 
tulajdonos és munkatársa  Tóth 
Zoltán, rinoceros Grafikai Stú-

dió T. Szabó Pál igazgató és 
munkatársai, Pelikán Papírbolt 
Nagy Imre tulajdonos, Karcag 
Televízió  Pengő Ferenc tulaj-
donos és Balogh Andrea ripor-
ter, Karcagi Hírmondó Dede 
Géza főszerkesztő és Cselényi 
Csaba újságíró

Daróczi Erzsébet újságíró, If-
júsági Ház Mulicz Ferenc igaz-
gató és munkatársa Madarász 
Krisztián 

Mulicz Zoltán technikus, 
Bala István vállalkozó és mun-
katársai, Husonyicza Lász-
ló vállalkozó és munkatársai, 
Nagy Katalin, Lovas Erzsébet, 
Sántha László karcagi motoros 
szervező.

A jótékonysági motoros 
vonulás eredményeképpen 
494.385,- Ft. adomány gyűlt 
 össze. Ebből az összegből a 
Gyermeképség Alapítvány a 

Kátai Gábor Kórház Gyermek-
osztályának (gyermek fekvő- 
és járóbeteg ellátás, gyermek-
kardiológia, újszülött részleg) 
vásárol új, 12 csatornás EKG 
készüléket, a tizenhat éves, ki-
szolgált régi műszer helyett.

Köszönet minden támogatá-
sért a kis páciensek nevében!  

Végezetül, de nem utol-
só sorban köszönjük a HELLS 
ANGELS MC tagjainak, a vo-
nuláshoz csatlakozó motoros 
kluboknak, hogy ebben az év-
ben is megtisztelték alapítvá-
nyukat, támogattak bennün-
ket, mind anyagilag, mind er-
kölcsileg! 

Reménykedve várunk min-
den támogatót, szervezőt 2010-
ben is!

Dr. Aradi Erzsébet
Gyermeképség Alapítvány

kuratóriumi elnök 

TOY RUN 2009. 
Köszönet a támogatásért! 
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Par la men ti Nap ló

Akár parlament, akár ut-
ca, a legtöbbet emlegetett té-
ma manapság az ingatlanadó 
ügye. Lesz? Nem lesz? Mi-
lyen formában lesz? Mióta a 
miniszterelnök bejelentette 
az ingatlanok megadóztatá-
sát, ez a leggyakoribb beszéd-
téma. Hétfő reggel az egyik 
kereskedelmi TV műsorában 
a következő kérdésre várták 
a telefonos szavazatokat: Ön 
szerint legyen ingatlanadó? 
A válaszok: Igen, Nem, Kósa. 
Ebben az esetben a „Kósa” je-
lű válasz azt jelentette, hogy 
hagynia kellene az MSZP-nek 
az erőlködést, ezt egy követ-
kező kormány úgyis eltörli. 
Így érthették a nézők is, mi-
vel ez a válasz kapta a voksok 
67 százalékát.

Mint képviselő, hétfői fel-
szólalásomban erre próbál-
tam kollégáim figyelmét fel-
hívni. A lakás, a ház elemi 
létszükséglet, fedél az ember 
feje fölé. Az én házam, az én 
váram – tartja a mondás. Így 
van. Ide térhet meg az ember 
munka után pihenni, itt lehet 
együtt családtagjaival, itt töl-

tődhet fel a következő mun-
kájára. Sok ember számára 
ez az egyetlen vagyontárgy, 
amit egy élet munkájával ke-
resett meg. Magyarországon 
4 millió 300 ezer lakást tar-
tanak nyilván, ebből 1 mil-
lió 300 ezer lakáson van jel-
zálog, azaz minden negyedik 
lakástulajdonos hitelből is 
törleszt a saját fedélre. Biztos 
nem segíti őket, hogy a kor-
mány július 1-jével megszün-
teti a szociálpolitikai támoga-
tást, vagyis a lakásépítéshez, 
-vásárláshoz adott gyermek-
szám szerint járó állami ki-
egészítést.

Az első változat szerint egy 
10 millió forintos ingatlan 
után évi 35 ezer forintot kel-
lene ingatlanadóként fizet-
ni. Arra a kérdésre, hogy mi 
van, ha valaki ezt nem tudja 
fizetni, Bajnai miniszterelnök 
nemes egyszerűséggel felelte: 
Akkor kisebbe lehet költözni. 
Mármint el kell adni a lakást, 
és kisebbe kell költözni. Nem 
kommentálom a kijelentést, 
maga a kormányfő is bocsá-
natot kért elhamarkodott ki-

jelentéséért. De el tudja valaki 
képzelni, hogy az ingatlaná-
rak zuhanása közben éppen 
az lenne valakinek a legjobb 
megoldás, hogy eladja és ki-
sebbet vegyen? Nem életsze-
rű, és ez csak az egyik prob-
léma. Mi van az értékbecslés-
sel? Ki állapítja meg, és ho-
gyan, mi alapján? Mi lesz az 
ingatlanadó hatása az építő-
iparra, gazdaságra? 600 ezer 
munkanélküli van az ország-
ban, egy új adó a gazdaság-
nak inkább árt, mint segít.

Az ingatlanadó elhibázott 
bejelentését az MSZP-ben is 
kritika fogadta. Nem véletlen, 
hogy múlt hét közepe óta in-
kább vagyonadóról beszélnek, 
a drága hajók és helikopterek 
megadóztatásáról. Ez rendben 
is lenne, csak akkor honnan 
lesz beszedve az a 100 milliárd 
forint, amit a pénzügyminisz-
ter az új adóból vár? 

A június 7-i európai parla-
menti választások erre is vá-
laszt adnak. Az ingatlanadó 
sorsa szavazással pecsételőd-
het meg.

Varga Mihály

„Szocpol” helyett jön az ingatlanadó

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.

M e g h í v ó
Szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör követke-
ző rendezvényére, melyet a karcagi Déryné Művelődési 

Központ II. emeleti nagytermében tartunk.
Időpont: 2009. június 5. (péntek) 18 óra

Téma:
Európa és kereszténység 

Vendégeink:
Hankiss Ágnes

EP képviselőjelölt
Hoffmann Rózsa

országgyűlési képviselő-KDNP
Mráz Ágoston

politológus
Lanczendorfer Erzsébet

országgyűlési képviselő, a KÉSZ győri elnöke
Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

Minden érdeklődőre számítunk!
Nagykun Polgári Kör

A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
a 2009 / 2010. tanévre az alábbi képzésekre 

hirdet felvételt
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSEK
Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 17.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak 2éves
Természet- és környezetvédelmi technikus szak 2 éves
Agrár közgazdasági és áruforgalmazó technikus szak 2 éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-asszisztens 2 éves (4 félév)
(Debreceni Egyetem Informatikai Kar felsőfokú szakképzése, ta-
nulói jogviszony)
FELNŐTTKÉPZÉS - LEVELEZŐ TAGOZAT (nem tanköteles 
tanulók részére felnőtt képzés)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. AUGUSZTUS 31.
JELENTKEZÉSI FELTÉTEL: az általános iskola 8. osztályának 
sikeres elvégzése
Szakközépiskola
Közgazdaság szakmacsoport
Egy idegen nyelv kötelező (angol)
Jelentkezés: a titkárságon személyesen, illetve levélben vagy e-
mailben.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail: sztannai@externet.hu

F E L H Í V Á S 

helyi iparűzési adóbevallásra
A Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivata-

la felhívja az önkormányzat illetékességi területén állan-
dó jelleggel vállalkozási (iparűzési) tevékenységet folytató 
adóalany vállalkozók figyelmét, hogy a  2008.   évi  helyi   
iparűzési   adóbevallások   benyújtási  határideje 

2009. június 2-án lejár.

A késedelem miatti bírság elkerülése érdekében kérjük a 
bevallási határidő betartását. 

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványok beszerez-
hetők a Polgármesteri Hivatal fsz. 42. sz. helyiségében, il-
letve  letölthetők a www.karcag.hu honlapról.

Karcag Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

„A VARÁZSLATOS 
NAGYKUNSÁG”

címmel
délutáni és esti 
programokra 

szeretnénk meghívni 
Benneteket a 

Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Napok keretein belül.

A programok helyszíne:
Szélmalmi Fogadóház 
5300 Karcag, Vágóhíd u. 1.
 Időpontja:
2009. május 29. (péntek) 
15. 00 órától.

Programok:

- kiállítás,
- előadások,
- filmvetítés,
- vetélkedő,
- szélmalom megtekinté-

se,
- íjászkodás,
- este: szalonnasütés.

Találkozó:
az Ifiház előtt 14.30-kor.

Kerékpárral illetve gya-
logosan érkezünk meg a 
helyszínre, kinek melyik-
hez van kedve!
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Kunhalom Polgári Kör

Május 18-án a kör összejö-
vetelén a Karcagon megren-
dezett XXI. Nagykun Diák 
Sportviadal eseményeinek fel-
idézésére és értékelésre került 
sor testnevelő tanárok, spor-
toló középiskolások és érdek-
lődők jelenlétében. A beveze-
tő gondolatok után Fodor Csa-
ba, a Varró Szakközépiskola 
tanára, a viadal egyik szerve-
zője méltatta a három karcagi 
középiskola tanulóinak dicsé-
retre méltó eredményeit. Rau-
schenbergerné Szabó Andrea 
és Bíróné Tichi Márta testne-
velő tanárnők a Gábor Áron 
Gimnázium versenyzőinek 
lelkes felkészülését, a lány röp-
labda és a fiú kosárlabda csa-
pat meggyőző sikerét emelték 
ki, s azt, hogy a diákok fon-
tosnak tartották a helytállást. 
Kevés pont hiányzott a vég-
ső győzelemhez. Az összpont-
szám alapján a Nagykun Ku-
pa ez alkalommal Kisújszál-
lásra került, a legtöbb éremért 
járó Varga József Vándorserle-
get pedig már másodszor Túr-
keve nyerte. 

A programon jelen volt né-
hány dobogós helyen végzett 
sportoló is, köztük Tóth Kata-
lin (Kóti Istvánné), az 1973-as 
„Nagykun” tollaslabda és asz-
talitenisz sportágakban érmes 
versenyzője. A beszélgetés köz-
ben a kivetítőn a 2009-es via-
dal izgalmas mérkőzéseinek és 
küzdelmeinek emlékezetes ké-
peit lehetett látni, amelyek el-
érhetők a www.nagykunsport.
buzz.hu honlapról. Ugyanott 
olvasható a különdíjasok ne-
ve, az öt nagykun város nyolc 
iskolájának nagyszerű telje-
sítménye. Kinyomtatható a 
Nagykun Híradó megjelent 
három száma visszaemlékezé-
sekkel, érdekes riportokkal. 

A meghívott előadó Szepe-
si Tibor, a Városi Sportcsar-
nok igazgatója volt, aki do-
kumentumok bemutatásával 
emlékezett a 80 évvel ezelőtt 

elindult Nagykun Viadal szel-
lemére. Míg a régi viadalok a 
Nagykunság felnőtt sportolói-
nak versenyei voltak, a Nagy-
kun Diák Sportviadal, amely 
éppen 40 évvel ezelőtt került 
először megrendezésre Karca-
gon, a nagykun középiskolák 
diákjainak nevezetes sportver-
senye lett. 

A Nagykun Viadalok emel-
kedett szellemiségét tartal-
mazta az a felolvasásra került 
levél, amelyet Nemesdaró-
czi István II. éves testnevelé-
si főiskolai hallgató írt 1938-
ban. Ebből való a következő 
pár sor: „A kezdetben hat vá-
ros 260 indulója közti versen-
gés most már tizenkét város 
500 indulója között folyik le 
évente rendszerint augusztus 
20-a körül: atlétika, birkózás, 
labdarúgás, kerékpár, lovas-
verseny, népies torna, tenisz, 
torna, úszás és vívás sportág-
ban.”

Néhány értékes kéziratot, pl. 
a Csokai Istvánét, és sok szép 
érmet is megcsodálhattak a je-
lenlévők. Megtudták, hogy a 
tervek közt szerepel egy állan-
dó kiállítás a viadalok törté-
netéről a Sportcsarnokban, és 
egy 25 km-es kerékpáros tú-
ra útvonalának kialakítása a 
Szélmalmi Fogadóháztól kiin-
dulva. A különleges informá-
ciók mellé a sportbarátok még 
pár plakátot és érmet is kaptak 
ajándékba Szepesi Tibortól. 
Köszönet mindazoknak, akik 
a Sportviadal élményét lehető-
vé tették mai fiatalságunk szá-
mára!

Május 25-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné Művelődési Köz-
pont első emeletén dr. Kaszás 
Zsolt fül- orr - gége szakorvos 
lesz a kör előadója, aki Világ-
látás másképp címmel három 
kontinensen szerzett tapasz-
talatait adja át az érdeklődők-
nek. Mindenkit szeretettel hív 
a Kunhalom Polgári Kör!

V. Gy. 

Nagykun ViadalokA múlt hét péntekén a Samu-
el Vulcan Líceum matema-
tika tagozatos osztályának 
meghívására a Gábor Áron 
Gimnázium 25 tanulója 4 ta-
nárnő kíséretében indult út-
nak. A cél a Bihari-hegység-
ben levő Belényes volt.

Már napokkal előtte cso-
portokban készültünk, hogy 
egy környezetvédelmi projekt 
keretében bemutassuk vá-
rosunkat egy történész-, egy 
kormányzati képviselő-, egy 
mérnök-, és egy állampolgár 
szemszögéből. 

Megérkezésünk után rövid 
ismerkedés következett az is-
kolával és a vendéglátóink-
kal, majd a „Szennyezett vá-
rosok – meddig?” című pro-
jekt bemutatására került sor. 
Minden belényesi és karcagi 
csoport angol nyelven tartot-
ta meg előadását a megadott 
témában. Ezután elfoglaltuk 
szálláshelyünket, amely az is-
kola kollégiumában volt. Dél-
után megnéztük a magyarre-
metei református templomot. 
A templom az Árpád korban 
épült, falát freskók díszítik 
(pl. a Szent László legendáját 
ábrázoló freskó), melyek res-
taurálása folyamatban van. 
Utunkat folytatva megérkez-
tünk a Czárán Gyula által 
felfedezett Mézgedi barlang-
hoz, melynek különlegessége, 
hogy nincs kiépítve és kivilá-
gítva. A látogatók karbid lám-
pával világítva járhatják be 
ezt a denevér lakta csodálatos 
cseppkőbarlangot. A barlang-

túra után szalonnát sütöt-
tünk a menedékháznál, majd 
az iskolában folytattuk az es-
tét, ahol zenével és jó hangu-
lattal vártak minket. Másnap 
délelőtt a közelben lévő Med-
ve barlangban túráztunk. 
Délután a Pádis fennsík vi-
har tépte erdőinek újratelepí-
tésében segédkeztünk 50 fa-
csemete ültetésével. A vacso-
rát is itt a hegyekben fogyasz-
tottuk el, este ismét együtt 
szórakoztunk, sportoltunk 
vendéglátóinkkal. Az utolsó 
délelőttöt Belényestől 3 km-
re a várasfenesi völgyben töl-
töttük. 10 km-t túráztunk a 
IV. Béla várának romjait rej-
tő hegyen (sajnos a romokhoz 
így sem értünk el). A jó han-
gulatban elköltött ebéd után 
azzal vettünk búcsút vendég-
látóinktól, hogy egy hét múl-
va találkozunk. 

Az út során gyönyörű he-

lyeken jártunk, megismerked-
tünk az ottani tájjal és az ott 
élő emberek nemzeti ételei-
vel (pl.: puliszka, román pala-
csinta, csorba leves). Nagy se-
gítségünkre volt ebben ven-
déglátó osztályunk osztályfő-
nöke Gábor Mihály tanár úr. 

Ezúton is szeretném a ki-
ránduló csoport nevében 
megköszönni Dr. Nagy-
né Serfőző Éva igazgatóhe-
lyettesnek, Kisari Katalin, 
Nagy Éva, Poórné Tassi Ildi-
kó tanárnőknek, hogy az utat 
megszervezték és felejthetet-
lenné tették számunkra, va-
lamint a Pro Schola Alapít-
ványnak, hogy anyagilag tá-
mogatta.

Vendéglátó osztályunkat 
pedig nagy szeretettel és gaz-
dag programmal várjuk hét-
végén itt Karcagon.

Kovács Anna
9. B osztályos tanuló 

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

Három csodálatos nap a Bihari-hegységben

Iskolánk egyik legnagyobb 
hagyományai, közé tartozik 
a minden évben megrende-
zésre kerülő Kiskulcsosi Hét. 
Idén már második alkalom-
mal látogattak el hozzánk 
sepsiszentgyörgyi testvérvá-
rosi iskolánk tanulói. Ápri-
lis utolsó hete a szép időjá-
rásnak is köszönhetően, azt 
gondoljuk sokak számára 
hozott maradandó élményt. 

Amikor a programokat ös-
szeállítjuk mindig figyelem-
be, vesszük, a gyerekek kéré-
seit. Nem történt ez másképp 
most sem. Nagy érdeklődés 
köszöntötte az alsó tagoza-
tosoknak rendezett aszfalt-
rajz-, a kerékpáros ügyessé-
gi- és gumizós versenyeket. 
Eközben a felsősök interne-
tes vetélkedőben szurkolhat-
tak a csapatoknak. Nagy si-
kert aratott a nyári táborban 
először megrendezett Ki ne-
vet a végén? társasjáték, ahol 
élő bábúkkal, dobókockával 
izgulhattak a csapatok, hogy 
ki lesz a befutó?

Kedden érkeztek meg a 

vendégeink, és került sor a 
Kiskulcsos- Szepsi Baráti 
sporttalálkozó megrendezé-
sére. Fociban és kosárlabdá-
ban mérhették össze a tudá-
sukat a gyerekek, amit a ha-
gyományos tanár-diák meccs 
zárt. Este, hogy kellően leve-
zessük az energiáinkat, Nagy 
Emese vezetésével tánchá-
zat rendeztünk, ahol mold-
vai táncokat tanulhattunk. 
Az alsósok a mi mókázásunk 
alatt, törték a fejüket a váro-
si környezetismereti vetélke-
dő érdekes és változatos kér-
désein. Az alsós tanító né-
nik kitettek magukért és egy, 
a környezetismereti jártassá-
gok minden terét megmozga-
tó feladatsort állítottak össze. 
Üres kézzel senki, hasznos tu-
dással viszont mindenki gaz-
dagabb lett. Amíg ők verse-
nyeztek, a negyedikesek egy 
aktív, jó kézügyességű cso-
portja Rácz Lajos vezetésével 
zöldségszobrászkodott, és sok 
szép érdekes növény- és állat-
figurát készítettek. 

Nem maradhat el a Kiskul-

csosi Héten a Hi-hi- hi vetél-
kedő sem. A gyerekek egy fel-
nőtt vezetésével 5 fős csapato-
kat alakítottak, majd a közös 
csatakiáltás, és bemutatko-
zás után, sok érdekes, játékos 
feladatot oldottak meg. A 11 
csapat összes résztvevője, azt 
gondoljuk egy jó hangulatú, 
vidám délutánt tudhatott ma-
ga mögött. 

Csütörtökön családi na-
pot rendeztünk.  Délelőtt, az 
osztályok, és a szülők csapa-
ta, egy játékos sorversenyen 
mérhette össze tudását. Sétál-
tak gólyalábon, labdáztak a 
lepedők segítségével, választ-
hattak a fej vagy írás között. 
Az eredményhirdetést köve-
tően, mindenki elfogyaszt-
hatta a jól megérdemelt ebéd-
jét, amit akkorra már a szü-
lők, nagyszülők elkészítettek. 
Volt itt ínycsiklandozó lán-
gos, paprikás krumpli, slam-
buc, hot-dog, hamburger. 

Bár rövid volt a hét, még-
is egy jól sikerült, vidám he-
tet zártunk. 

 Diákönkormányzat

Kiskulcsosi Hét
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Szeretnénk megköszönni 
azt a felejthetetlen napot, amit 
Bene Sándor a Pusztai Rókák 
Egyesület vezetője és tagjai 
nyújtottak 2009. május 8-án a 

Csokonai úti tagóvoda Katica 
csoportos gyermekeinek és a 
felnőtt kísérőknek. A mai ro-
hanó világban a puszta csend-
je és nyugalma átölelt ben-
nünket a Bene tanyán. 

Nagy élmény volt számunk-
ra, hogy a Kutató Intézettől 
lovaskocsin nosztalgiázhat-
tunk a tanyáig, végig nótáz-
tuk az utat. Ott kitárult előt-
tünk a tanya szépsége, tiszta-
sága, csendje. Ezt megérezni 
és meglátni számunkra csoda 
volt. Nem kell nekünk  messze 
menni Karcag határain kí-

vül, itt is megtapasztalhattuk 
a puszta szépségeit. Élvezhet-
tük a növények sokféleségét és 
az állatok közelségét. Láthat-
tunk olyan mesterséget, ami 

már kihalóban van, pl.: birka-
körmölés. Szájtátva nézhettük 
a lovasbemutatót, még az íjá-
szatot is kipróbálhattuk, élvez-
hettük a lovaglást is. Felnőttek 
és gyermekek számára is nagy 
élmény volt ez a nap.

Kedves Sanyi! Köszönjük 
nektek ezt a jól szervezett cso-
dálatos élményekben gazdag 
napot. Kívánjuk, hogy más is 
éljen ezzel a lehetőséggel!

Benéné Kecskeméti Anna
Konczné Pecze Margit

óvodapedagógusok

Május 5-6-án a kaposvári 
Munkácsy Mihály Gimnázi-
um és Szakközépiskola adott 
otthont a Lóczy Lajos Föld-
rajzi Tanulmányi Verseny or-
szágos döntőjének. A kapos-
vári rendezésű országos ver-
seny régmúlt időkre tekint 
vissza, több mint 30 éve már, 
hogy az egykori jeles föld-
rajztudós, Lóczy Lajos uno-
kája, nagyapja tiszteletére 
létrehozta és elindította Ma-
gyarország legnívósabb föld-
rajzi versenyét, melyen a 9. és 
10. évfolyamos tanulók ver-
senyezhetnek és adhatnak 
számot tudásukról rendkívül 
magas szinten. 

Néhány évvel ezelőtt a kar-
cagi gimnáziumból már volt 
résztvevője a verseny országos 
döntőjének, az idei, 2008/09-
es tanév pedig hasonlóan jóra 
sikerült. A karcagi gimnázi-
umból két tanuló, Deák Attila 
és Székely András-mindketten 
10.B osztályos tanulók- jelent-
keztek a versenyre, és az írás-
beli forduló alapján mindket-
ten bejutottak a verseny orszá-
gos szóbeli és gyakorlati dön-
tőjébe. A több száz versenyző 
közül a döntőbe országos 
szinten a legjobb 31-31 tanulót 
hívták be mind 9., mind 10. 
évfolyamon.

Az országos döntőbe jutott 
karcagi versenyzők vitték ma-
gukkal az írásbeli pontjaik fe-
lét - az írásbeli feladatlap az 
idén is nehézségével hívta fel 
magára a figyelmet a földrajz-
versenyek sorában -, a szóbe-
li döntőn pedig két tételt húz-
tak két külön bizottságnál, 
egyet társadalomföldrajzból, 
egyet pedig regionális gazda-
ságföldrajzból, s neves egye-
temi és középiskolai tanárok-
ból álló zsűri előtt kellett vizs-
gázniuk. Ez után következett 
a gyakorlati rész, amely tere-
pi feladatokból állt, ebben a 
részben találkozott egymással 

a földrajz, a térkép és a tájéko-
zódási futás.

Deák Attila az országos 
döntőn 14. helyezést ért el. A 
döntőn a regionális gazdasági 
integrációkról, valamint ha-
zánk természeti erőforrásairól 
szóló tételekről kellett számot 
adnia, majd ehhez jött még a 
gyakorlati rész. Attila tavaly 
egyébként megnyerte a Me-
gyei Bacsó Nándor Földrajz-
versenyt, az idén ugyanennek 
a versenynek 2. helyezettje 
volt, általános iskolás korában 
pedig már a Teleki Országos 
Földrajzverseny döntőjében is 
szerepelt, itt egykori tanárnő-
jével, Katona Mihályné, Sári-
ka nénivel értek el országos 
szintű eredményeket a „Re-
fi” színeiben. Hát igen, azt hi-
szem, hogy Sárika néni nevét 
minden további nélkül arany-
ba foglalhatjuk, ő már nagyon 
sok jó, igazi földrajzos gyere-
keket adott éveken keresztül a 
karcagi gimnáziumnak.

Székely András az orszá-
gos döntőn 29. helyezést ért 
el. A szóbeli döntőn a meg-
újuló energiaforrásokról, va-
lamint Kanada és Ausztrá-
lia  összehasonlító elemzéséből 
kellett vizsgáznia, s az elméleti 
pontok mellé ő is hangyaszor-
galommal gyűjtögette a gya-
korlati pontokat a zselici tere-
pen. András a tavalyi évben a 
Bacsó Nándor Megyei Föld-

rajzversenyen 7., az idei évben 
már 4. helyezést ért el. S az, 
hogy az idei tanévben már or-
szágos döntőben is szerepelt, 
talán a legjobb indexe annak, 
hogy rendkívül sokat fejlődött 
és sokat is készült a versenyre 
földrajzból ebben a tanévben, 
s tudása alapján egyre inkább 
jön feljebb és feljebb.

Azt gondolom, hogy mind-
két tanuló büszke lehet magá-
ra, a szülők, mint gyermekeik-
re, a gimnázium pedig, mint 
diákjaikra. Országos hírne-
vet szereztek a karcagi gim-
náziumnak, teljesítményükkel 
ott a helyük az ország legjobb 
földrajzosai között. 

A versenyzők, a szülők, Ma-
jor János szaktanár, valamint 
a Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Kollégium nevében külön 
szeretnénk megköszönni Lé-
vai Kálmánnak, a karcagi Sza-
bó Ágoston Tűzoltólaktanya 
Parancsnokának és kedves fe-
leségének, Lévai Kálmánné-
nak, Rózsika néninek, a Ko-
váts Mihály Általános Isko-
la tanárnőjének, hogy az or-
szágos döntőben szerepelt két 
karcagi tanulót felkészítették 
a döntő gyakorlati részére.

A két versenyzőnek pedig 
őszinte szeretettel gratulá-
lunk!

Major János
szaktanár

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Tanulmányi Verseny

Az ország legjobbjai között a karcagi 
gimnázium srácai

Látogatás a karcagi pusztában

Május 16-17-én került meg-
rendezésre Túrkevén a XI. 
Kevi Juhászfesztivál, amelyen 
több karcagi siker is született. 
Ez alkalommal, a legtöbb ér-
met a korábban már számta-
lan fesztiválon kiválóan sze-
replő Csontos család hoz-
hatta el a neves rendezvény-
ről. Mindkét napon három 
bronz, három ezüst, és három 
aranyérmet osztottak ki a leg-
jobb szakácsok között. Cson-
tos György ezüstérmes, ifj. 
Csontos György aranyérmes, 
Csontos Péter pedig szintén 
aranyérmes birkapörköltöt 
főzött a vasárnapi megméret-
tetésen. Péter emellett a leg-
több pontot szerző birkafő-
zőnek számított a versenyen, 
így a rendezvény különdíját is 
elnyerte.

Csontos György lapunknak 
elmondta, hogy nagyon büsz-
ke fiai teljesítményére, de az is 
jóleső érzéssel és büszkeség-
gel tölti el, hogy tovább öreg-
bíthették városunk nevét és a 
karcagi birkapörkölt hírét. 

A Csontos család sikere Túrkevén

KEDVES FIATALOK!

„GYERMEK NAPI KÉSZÜLŐDÉS”
címmel

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁST SZERVEZÜNK A KAR-
CAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

- zsonglőreszközökkel való ismerkedés: poi, gólyaláb, 
egykerekű bringa, háromlabda, stb.

- nemezlabda készítés háromlabdához
A foglalkozás időpontja:

2009. május 23. (szombat) 16. 00 órától.
Várjuk jelentkezéseteket!
A részvétel ingyenes!

2009. június 4-én 
(csütörtökön) 18 órakor a 
Déryné Művelődési és If-
júsági Központ II. emeleti 

dísztermében
MAGYARORSZÁG, 

ÉDES HAZÁM
BUDAI ILONA 

népdalénekes műsora

A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!

2009. május 24-én (vasárnap) 14-18 óráig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ előtti téren

GYERMEKNAP – CSALÁDI NAP- 
AUTÓKIÁLLÍTÁS

A gyermeknapon a család valamennyi tagja talál vonzó 
programot: 
színpadi produkciók, játszóházak, vidámpark, sétakocsi-
kázás, pónilovaglás, ajándéksorsolás és játékos tűzoltó fel-
adatok várják a kicsiket és a nagyokat.
Az autókiállítás keretén belül a környék autószalonjainak 
legújabb modelljeit nézhetik meg  érdeklődők.

18 órától 
FILMVETÍTÉS – KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN
A belépés díjtalan.
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2009. május 4-én, hétfőn, 15 
órakor a 3. a osztály „A rátóti csi-
kótojás” című mesejátékával, a 
Benedek Elek meséi alapján meg-
hirdetett rajzpályázat eredmény-
hirdetésével kezdődtek meg az 
idei Zádor-hét eseményei.

Nagy Józsefné igazgatónő meg-
nyitóbeszédében ismertette a 
rendezvénysorozat programja-
it, amelyekben hagyományaink-
nak megfelelően iskolai és városi 
szintű tanulmányi- és sportverse-
nyek, valamint közös szabadidős 
tevékenységek egyaránt helyet 
kaptak. Ezután értékelte a beér-
kezett pályamunkákat, amelynek 
során kiemelte az óvodás-kisis-
kolás gyermekrajzok gondolat-
érzelmi gazdagságát, változatos 
technikákkal megoldott, gondos 
kivitelezettségét. A zsűri dönté-
se alapján a a következő eredmé-
nyek születtek:

Óvodások: I. Somodóczki Di-
ána (Táncsics krt. 19. sz. óvoda). 
Felkészítők: Gál Andrásné és Kiss 
Imréné óvónők. II. Ferenczi Jó-
zsef (Táncsics krt. 19. sz. óvoda). 
Felkészítők: Gál Andrásné és Kiss 
Imréné óvónők. II. Fodor Csaba 
(Kinizsi úti óvoda). Felkészítők: 
Farkas Jánosné és Sántháné Kará-
szi Júlia óvónők. III. Sz. Nagy Dó-
ra (Csokonai úti óvoda). Felkészí-
tő: Lövei Gáborné óvónő. III. Var-
ga Petra (Táncsics krt. 19. sz. óvo-
da). Felkészítők: Gál Andrásné és 
Kiss Imréné óvónők.

1-2. osztályosok: I. Varga Ró-
bert Zoltán 2. b (Kováts M. Ált. 
Isk.) Felkészítő: Kiss Ferenc-
né tanítónő. I. Kiss Szabolcs 2. 
b (Zádor Úti Ált. Isk.) Felké-
szítő: Dr. Mihályné Szabó Ani-
kó. II. Rauschenberger Zsófia 2. 
c (Györffy I. Ált. Isk.) Felkészítő: 
Pengő Ferencné tanítónő. II. Ba-
jusz Fruzsina 2. a (Zádor Úti Ált. 
Isk.) Felkészítő: Némethné Nagy 
Julianna tanítónő. III. Sexty Vi-
rág 2. c (Györffy I. Ált. Isk.) Fel-
készítő: Pengő Ferencné tanítónő. 
III. Al-Attar Julianna 2. b (Kováts 
M. Ált. Isk.) Felkészítő: Kiss Fe-
rencné tanítónő.

3-4. osztályosok: I. Barna Haj-
nalka 3. a (Zádor Úti Ált. Isk.) 
Felkészítő: Alexa Józsefné tanító-
nő. I. Vas Márió 3. a (Zádor Úti 
Ált. Isk.) Felkészítő: Alexa József-
né tanítónő. II. Farkas Klaudia 3. 
a (Zádor Úti Ált. Isk.) Felkészítő: 
Alexa Józsefné tanítónő. II. Má-
tyus Bianka 4. b (Györffy I. Ált. 
Isk.) Felkészítő: Takács Nikolet-
ta tanítónő. III. Farkas Tifani 4. 
a (Kiskulcsosi Ált. Isk.) Felkészí-
tő: Kovács Lászlóné tanítónő. III. 
Seres László 3. a (Zádor Úti Ált. 
Isk.) Felkészítő: Alexa Józsefné 
tanítónő. A díjazottak oklevelet 
és egy-egy szép könyvet, felkészí-
tőik emléklapot vehettek át igaz-
gatónőtől.

Május 5-én, kedden, 14 órától 
iskolánk könyvtártermében ke-
rült sor az alsó tagozatosok sza-
valóversenyére „Legkedvesebb 
versem” címmel. Véleményünk 

alapján: I. Varga Viktória (2.b), II. 
Bajusz Fruzsina (2.a), Varga Pál 
(2.b), III. Farkas István (4.b), Fá-
tyol Norbert (4.a). Különdíjban 
részesültek: Kelemen Szilvia és 
Seres Szabina (1.a), Jónás Regina 
és Rostás Erika (2. b), Kiss Már-
ton (3.a) osztályos tanulók.

Ugyancsak ezen a délutánon 
14 órai kezdettel angol és német 
nyelvi verseny zajlott a 7-8. osztá-
lyosok részére. Az esemény meg-
nyitásaként a 4. a osztályos cso-
port mesejátékot és egy dalt adott 
elő német nyelven, amely jó han-
gulatot teremtett a nyelvészke-
dők rangadóján. A gyerekek tu-
dását alaposan próbára tevő fel-
adatlapok javítása után a zsűri a 
következő eredményt hirdette ki: 
Német nyelv: 7. osztály: I. Vadász 
Brigitta (7.a), Csík Dániel (7.a), II. 
Makai Katalin (7.a), 8. osztály: I. 
Lázók Jácin (8.a), II. Szász Csil-
la (8.a), III. Seres István (8.a). An-
gol nyelv: 7. osztály: I. Seres Eri-
ka (7.a), II. Béres Dávid (7.a), III. 
Szabó Csaba (7.a). 8. osztály: I. Éri 
Dóra (8.a), II. Dobrai Zsolt (8.a), 
III. Olajos Anikó (8.a). Mind-
két verseny helyezettjei oklevelet 
és ajándéktárgyakat vehettek át a 
zsűri elnökétől.

Május 6-án, szerdán, 14 órától 
iskolánk tornatermében játékos 
sorversenyen izgulhatott verseny-
ző és nézőközönség egyaránt. 
Változatos, szellemes feladatok-
ban bizonyították ügyességüket 
és gyorsaságukat először az 1-2. 
osztályos, majd a 3-4. osztályos 
gyerekek. Igen szoros verseny 
alakult ki a csapatok között. A 
végső sorrendet az 1-2. osztályo-
sok korcsoportjában csak pótfel-
adat elvégzésével lehetett felállíta-
ni, amely a következőképpen ala-
kult: I. 2. a osztály csapata, II. 1. 
a osztály csapata, III. 2. b osztály 
csapata. A 3-4. osztályosok kor-
csoportjában is az utolsó feladat 
pontozása döntötte el a végső sor-
rendet: I. 4. a osztály csapata, II. 
4. b osztály csapata, III. 3. a osz-
tály csapata. A csapatok oklevél-
lel és friss gyümölcsjutalommal, 
az első helyezést elérő 4. a-sok dr. 
Farkas Béláné nyugalmazott ta-
nítónő felajánlásaként egy új foci-
labdával is gazdagodtak, no meg 
a jókedvű mozgás élményével. 

Ugyanezen a napon 14.30 órai 
kezdettel mesevetélkedő zajlott is-
kolánk felső tagozatos tanulóinak 
részvételével. Előzetes feladatként 
négy mesével kellett megismer-
kedniük a versenyre jelentkező 4-
4 fős csapatoknak, amelyek isme-
retében már könnyedén megold-
hatták az első forduló feladatait. 
A vetélkedő második részében jól 
ismert, népszerű magyar és más 
népek meséjéhez kapcsolódó, vál-
tozatos próbatételek elé állították 
a gyerekeket a program szerve-
zői. Végül villámkérdések helyes 
megválaszolásával gyűjthettek 
pontokat, amelyek összegzésével 
a következő eredmények szület-
tek: I. az 5. a osztály „Tündérek” 

csapata (Bakó Mária, Bakó Róza 
Katalin, Farkas Lívia, Váradi Juli-
anna). II. a 6. a osztály „Mesehar-
cosok” csapata (Bajusz Bernadett, 
Farkas Zoltán, Gődér Dóra, Tö-
rőcsik Alexandra). III. a 7. a osz-
tály „Mesefalók” csapata (Béres 
Dávid, Lázók Richárd, Makai Ka-
talin, Vadász Brigitta). A vidám 
délután első három helyezett csa-
patának minden tagja oklevél- és 
könyvjutalomban részesült.

Ezzel a versennyel párhuzamo-
san iskolánk informatikai terme 
látta vendégül – immár hagyo-
mányosan – a város iskoláinak 
képviselőit a Városi Informatika 
Versenyen.

Május 7-én, csütörtökön került 
sor a Zádor Kupa Városi Labda-
rúgó Tornára, amely a karcagi ál-
talános iskolák focicsapatait hív-
ta küzdelemre iskolánk sportpá-
lyájára.

A Zádor-hét zárórendezvényei 
remek hangulatban, népes né-
zősereg előtt zajlottak úgy az al-
só-, mint a felső tagozaton. A le-
gügyesebb kezű kisiskolások asz-
faltrajzversenyen csillogtathatták 
meg tehetségüket. Csoportosan 
és egyénileg is készíthettek ábrá-
zolásokat az alsó tagozat betono-
zott udvarrészén. A zsűri a követ-
kezőképpen rangsorolta az elké-
szült munkákat: I. a 3. a osztály 
csapata, II. a 4. a osztály csapata, 
III. Kiss Szabolcs 2. b osztályos 
tanuló.

Ezzel párhuzamosan táncház 
teremtett jó hangulatot a rajzo-
lóktól kissé távolabb. Csanádi Ti-
bor és Csanádi Irén Virág tanít-
gatta tánclépésekre az „aprókat”. 
Népi gyermekjátékok elsajátításá-
val  hangolták rá a kisdiákokat a 
„lélek ünnepére”, majd a néptánc 
alaplépéseit tekintették át körtánc 
formájában, még mindig sok já-
tékos elemmel vidámítva a fel-
adatokat. A „haladó” szakaszban 
már párosan ropták a lelkes lur-
kók – kis irányítással – a remek 
muzsikára!

A felső tagozatosok ez idő 
alatt iskolánk tornatermében KI 
MIT TUD?-on mutathatták be 
rátermettségüket és szorgalmas 
munkájuk eredményét. Hallot-
tunk szavalatot, bemutatkozott a 
cigány nyelvi szakkör egy tréfás 
történettel, a német nyelvet ta-
nulók hangszeres kísérettel elő-
adott dala is nagy tetszést ara-
tott a közönség körében. A leg-
nagyobb sikere talán mégis a 6. 
b osztály produkciójának volt, 
amely a „Hófehérke és a hét tör-
pe” humoros átirataként dolgoz-
tatta meg mindannyiunk rekesz-
izmát!

Befejeződött az utolsó Zádor-
heti rendezvénysorozatunk, de 
reméljük, kulturális életünk, is-
kolai eredményeink bemutatásá-
ra Szent Pál Katolikus Általános 
Iskolaként is lesz majd lehetősé-
günk!

Andrási Zoltánné
könyvtárpedagógus 

Az utolsó Zádor-hét krónikája

Az idei év tavaszán több 
megyei és egy nemzetközi 
zenei versenyen is bemutat-
koztak növendékeink, még-
hozzá a Zeneiskola törté-
netében is kiemelkedő ered-
ményekkel. Minden túlzás 
nélkül állíthatom, színvo-
nalas produkcióikkal rekord 
mennyiségű díjat szereztek 
meg tanulóink.

A megmérettetések kezde-
tét a március 11-én megren-
dezésre kerülő Megyei Fafú-
vósverseny jelentette. A leg-
kisebbek közül Tóth Do-
monkos klarinétos és Házi 
Helga fuvolista különdí-
jat, Kiss Adrienn oboa sza-
kos növendék III. helye-
zést ért el. A 2. korcsoportos 
Varga Ágnes a szaxofono-
sok között a II. díjat szerezte 
meg, Plesu Éva Fruzsina és 
Orosz Gitta egyaránt I. he-
lyen végzett a fuvolisták 3., 
illetve 4. korcsoportjában. 
Tanáraik: Plósz Csilla – kla-
rinét, szaxofon, Mucsina Pé-
ter – Oboa és Sipos Antal – 
fuvola.

Alig egy hét elteltével ze-
neiskolánkban fogadhattuk 
a megye kiemelkedő furu-
lyásait. A március 18-i ver-
senyen 4 tanulónk indult: 
az 1. korcsoportban Tóth 
Gergely II. (tanár Mucsina 
Péter), a 3. korcsoportban 
Horváth Anna III. (tanára 
Soós Pálné), a 4. korcsoport-
ban Kacsándi Zita II. (taná-
ra Mucsina Péter), és Med-
gyaszai Jennifer III. (taná-
ra Plósz Csilla) díjat vehe-
tett át.

Április 2. és 4. között ren-
dezték meg Törökszent-
miklóson azt a nemzetkö-
zi hegedűfesztivált, ahol há-
rom karcagi diák mutatta 
meg tudását. A legfiatalab-
bak mezőnyében Vass Már-
ton arany minősítést szer-
zett, ugyanilyen kiváló 
eredményt ért el Erdős Vik-
tor is a 3. korcsoportos ver-
senyzők között, mindkettő-
jüket Zbiskó Zoltán tanítja. 
A 4. korcsoportos Kovács 
Éva ezüst minősítéssel tér-
hetett haza, felkészítő taná-
ra Székelyné Szabados An-
namária. 

A következő megméret-
tetés a Szolnokon megren-
dezett Megyei Kamarazenei 
Találkozó volt. Az április 
24-i eseményre négy kama-
racsoport készült, s minden 
együttes eredményesen sze-
repelt. A Kerekes Ágnes ta-
nárnő által vezetett vonós-
négyes ( Kovács Éva és Tó-
th Dániel – hegedű, Oros 
Petra – brácsa, Czinege Or-

solya – cselló) nívódíjban 
részesült. Kiemelt nívódí-
jat kapott a fuvolaquartett 
(Orosz Gitta, Porok Edit 
Klaudia, Kocsis Dorottya 
és Plesu Éva Fruzsina, fel-
készítő tanáruk Sipos An-
tal), valamint a zongorat-
rió (Erdős Viktor és Czine-
ge Edina – hegedű, K. Nagy 
Rebeka – cselló, Tóth Ádám 
– zongora, tanáruk: Zbiskó 
Zoltán). A versenyen feszti-
váldíjat érdemlő produkciót 
adott elő az Orosz Gitta – 
Porok Edit Klaudia – Plesu 
Éva Fruzsina alkotta fuvo-
latrió, tanáruk Sipos Antal.

Másnap, 25-én két ver-
senyen is izgulhattunk nö-
vendékeinkért. Martfű adott 
otthont a Jászkun Világ Mű-
vészeti Szemle idei döntőjé-
nek, ahonnan két nívódíjjal 
térhettek vissza tanulóink. 
Az előző napon fesztiváldí-
jas fuvolatrió most is reme-
kelt, valamint szintén nívó-
díjat érdemelt Szűcs Atti-
la magánének tanszakos nö-
vendékünk előadása, tanára 
Sáray Mária.

Szintén április 25-én zaj-
lott Tiszafüreden a Megyei 
Rézfúvósverseny. Az 1. kor-
csoportban induló bariton-
kürtös Vinis Máté III. he-
lyezett lett, az ugyancsak 1. 
korcsoportos Fenyődi Attila 
Botond a trombitások ver-
senyében I. díjat vehetett át. 
Az 5. korcsoportos Parázsó 
Gábor tuba szakos növen-
dék I. helyezést ért el. Fel-
készítő tanáraik: Hidi János 
(trombita) és Soós Pál (bari-
tonkürt, tuba).

A versenyzők munkáját a 
hangszeres tanáraikon kívül 
segítették a zongorakísérő 
tanárok is, megköszönjük 
Zbiskó Zoltánné, Kocsisné 
Halák Éva és Dusik István 
lelkiismeretes munkáját. Itt 
szeretnénk kiemelni a szü-
lők szerepvállalását, hiszen 
nemcsak a nyugodt felké-
szülést biztosították tanu-
lóinknak a versenyekre, ha-
nem részt vállaltak az uta-
zások szervezésében, együtt 
izgultak velünk a szép pro-
dukciókért. Természetesen 
a diákokat felkészítő hang-
szeres tanároknak és legfő-
képpen a gyerekeknek kö-
szönjük ezeket a fantaszti-
kus eredményeket, kívánjuk, 
hogy az elkövetkező szerep-
léseik is sikeresek legyenek. 
Hozzanak dicsőséget isko-
lánknak, szüleiknek, persze 
önmaguknak és mindig lel-
jék örömüket a zenélésben!

Urbánné Tóth Klára  

Díjeső a zenei 
versenyeken
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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 fűté-
si lehetőséggel, ipari árammal, fúrott kút-
tal, szerelő aknás alsó épülettel több ge-
nerációnak 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.
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. 
Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 
négyszögöles portával. Tel.: 06/30-929-
8175.
Tanya eladó jó állattartási lehetőséggel. 
Villany, víz, kövesút van. Tel.: 06/30-229-
8516.
Karcagon az Apavár utcában téglából 
épült teljes közműves kisebb kertes ház 
betegség miatt sürgősen eladó. U.itt I. 
emeletig 1 szobás tömblakást vagy főtér 
közeli összkomfortos házrészt keresek. 
Tel.: 06/70-273-7268. 
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.
Karcag központjában 2 szobás földszin-
ti lakás hosszú távra kiadó (irodának is). 
Tel.: 06/30-259-7124.
Karcagon 1 teljes közművel ellátott építé-
si 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 a Madarasi úton 100 m²-es ház 
954 m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/30-393-
9013.
Karcagon 3 szobás + nappalis ház eladó, 
vagy Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
06/20-505-3467.
Eladó Karcagon, a Toldi úton 751 m²-es 
telken 2 szobás, konyhás, fürdőszobás, 
gázos, cserépkályhás családi ház teljes 
közművel. Tel.: 06/30-471-7199 v. 06/30-
646-2304.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Karcag, Rózsa utca 23. sz. alatt tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.
Mátrafüreden családi nyaraló üdülésre ki-
adó szeptember 30-ig. Érd.: Kg., Liget u. 
45. Tel.: 59/311-782.
Garázs eladó vagy kiadó. Kg., Szécnenyi 
sgt. 26. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon, városközpontban kétszobás la-
kás második emeleten eladó. Tel.: 06/20-
252-8156 (esti órákban).
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).
Komfort nélküli szoba-konyha bútorozott 
házrész 1 személynek albérletbe kiadó. 
Tel.: 59/312-679.
Karcagon főtéri, 2 szobás, földszinti, bú-
torozatlan üres lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: 06/20-327-5719.
Karcag, Kerekes I. u. 22. sz. alatti családi 
ház költözés miatt eladó. Tel.: 06/20-376-
3588 v. 06/20-226-3376.

Vegyes
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 mé-
retűek. Tel.: 06/30-467-9706.
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. eladók 
Karcagon. Tel.: 59/311-129.
Szemes kukorica van eladó. Tel.: 06/30-
985-4098.
40 q hagyományos kőpor 500 Ft/q áron 
eladó. Tel.: 06/30-985-0281.
Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 aj-
tós szekrény, gáztűzhely, varrógép, aszta-
lok eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
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).
Használt vagy új PVC-t vásárolnék. Tel.: 
59/313-899.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel férfi 
kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-216-5636.
Kb. 1500 db hódfarkú cserép eladó. Tel.: 
06/30-262-2872.
Lucerna föld egész évre kiadó. U.itt kisbá-
lás lucerna eladó. Birkát beszámítok. Tel.: 
06/30-963-9942.
Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 aj-
tós szekrény, gáztűzhely, varrógép, aszta-
lok 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 el-
adó. Tel.: 06/30-463-2991. 
Eladó szekrénysor, ebédlő asztal 6 szék-
kel, tálaló szekrény. Tel.: 06/20-464-7973.
1 db világos színű faláttöréses konvektor, 
1 db dió színű gyermek íróasztal eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Háromlépcsős szivattyú három fázisú vil-
lanymotorral eladó. Érd.: Kg., Kiss a. utca 
15. Tel.: 59/312-961.
Eladó alig futott 4 db 195/50-es R-15-ös 
alufelnivel szerelt autógumi. Gumi már-
ka: Bridgestone. Tel.: 06/30-649-3040.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létre 
méretre ismét rendelhető Jani bácsinál.

Kétszáz kilóig mérő mázsát vennék, eset-
leg lehet nagyobb is. Tel.: 06/70-368-8962 
(16 óra után).
Jó állapotú, 6 személyes ovális asztalt ke-
resek megvételre. Tel.: 06/30-863-4791.
Alig használt 100 literes gázbojler olcsón 
eladó. Tel.: 59/312-562.
Bontásból vagy építkezésből kimaradt fa-
anyagot (tetőlécet, padlódeszkát, akácfa 
áthidalót) vennék. Tel.: 59/312-562.
6 személyes, utánfutós lakósátor eladó! 
Autóval vontatható, de udvaron felállítva 
vendégek fogadására is alkalmas. Mérete 
kb. szoba nagyságú mosogatóval, gázre-
zsóval felszerelve. Érd.: Kg., Kossuth L. ut-
ca 22. Tel.: 06/30-255-6742.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fo-
tel. Tel.: 06/30-903-5227.
Eladó egy új elektromos L-GO háromke-
rekű moped és 1 db 25 literes fagyasztó-
láda. Tel.: 59/312-274 (18 óra után).
K r i s t á l y t i s z t a  i vóv i ze t  o t t h o n á -
ba! Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.

Állat
Kecskék eladók vagy értékegyeztetés-
sel kancacsikóra cserélhetők. Tel.: 06/30-
538-8805.
Eladó 8 db 8 hetes hús jellegű malacok; 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.
Négy kiscicát ajándékba adok. Törő 
Erzsébet – Karcag, Erzsébet utca 1.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! 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 egyedi 
zárólemezes technológiával, garanciával. 
ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-1465.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok vidéken is hazaszállítással. 
Tel.: 06/30-336-6142.
A Company Nyelviskola beszédcent-
rikus angol (3 szinten) és német (kez-
dő) nyelvi képzést indít Karcagon a 
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskolában berendezett multi-
médiás nyelvstúdióban. Jelentkezés: Dulai 
László szaktanácsadó 06/30-329-4941.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os 
eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
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.
E-300-as 1998-as modell ezüst színű 
Mercedes kombi eladó vagy elcserélhető. 
Tel.: 06/1-203-3187

Apróhirdetés Kosárlabda

j

KENGURU KUPA

Újra országos döntőben a Karcagi 
Oroszlánkölykök kosárlabda csapata

Bravúrosan szerepeltek a lányok a Kenguru Kupában. A 
sorsdöntő mérkőzésen sikerült a debreceni lányokat legyőz-
ni, ezzel bejutottak a Sopronban megrendezésre kerülő Baj-
nokok Tornájára.  A második mérkőzés már felkészülési mér-
kőzésnek is felfogható volt, egy fiú csapat ellen rendkívül iz-
galmas és szoros mérkőzésen, ismét nyertek a lányok és sze-
rezték meg a „B” csoport első helyét. A siker értékét növeli, 
hogy egy gyermek kivételével a csapat minden tagja a Kiskul-
csosi Általános Iskola tanulója.

Karcagi Oroszlánkölykök – Tempó Kenguruk 93-19 (29-
0, 16-4, /3-2/, 28-2, 17-11)

Rácz Lilla (19), Papp Enikő, Nagy Kitti (5), Lócsi Erika (32), 
Pintér Ágnes (6), Béres Ildikó, Lippai Anna (6), Mihácsi Szi-
monetta, Hajnal Tímea (4),Fehér Mariann (16), Lócsi Enikő 
(4), Csíkos Lilla (1).

Karcagi Oroszlánkölykök – Basketball’s Devil 57-49 (21-
10, 7-14, /2-5/, 17-9, 10-10)

Rácz Lilla (6), Papp Enikő, Nagy Kitti (5), Lócsi Erika (27), 
Pintér Ágnes , Béres Ildikó, Lippai Anna (3), Mihácsi Szimo-
netta, Hajnal Tímea (4), Fehér Mariann (9), Lócsi Enikő (1), 
Csíkos Lilla (1), Edző Őrlős Zolzán

GYERMEK BAJNOKSÁG

Hajszálon múlt az országos döntőbe jutás
Majdnem sikerült a bravúr. A tavalyi országos döntőbe ju-

tás után az idén, csak az influenzának köszönhető, hogy nem 
került be csapatunk a döntőbe. Hiába nyerte meg utolsó két 
mérkőzését csapatunk és végzett holtversenyben a mezőberé-
nyi lányokkal, mégis ők jutottak tovább. Utólag az egymás el-
leni mérkőzés döntött, melyet még decemberben játszottunk 
és a betegségek miatt, legjobb öt játékosunkat nélkülözve áll-
tunk ki. Akkor kikaptunk, s utána már nem találkoztuk ve-
lük, hol ők hol mi jutottunk az „A” csoportba, a két legjobb 
fiú csapat közé.

Karcagi Oroszlánkölykök – Szarvasi Villámok 69-29
Karcagi Oroszlánkölykök – Berényi Pici Pockok 71-40 ( 

18-6, 9-8, / 5-5/, 26-7, 13-14 )
Nagy Kitti, Kerekes Hajnalka (11), Bíró Márta (7), Kabai 

Diana (3), Lippai Anna (5), Szabó Klaudia (2), Klász Alet-
ta, Fehér Mariann (6), Hidasi Dorottya, Rácz Lilla (18), Lócsi 
Erika (2), Séta Gabriella (17). Edző: Őrlős Zoltán

A képen döntőbe jutott kenguru csapat. A játékosok: Papp 
Enikő, Béres Ildikó, Lippai Anna, Fehér Mariann, Lócsi Eri-
ka, Lócsi Enikő, Nagy Kitti, Rácz Lilla, Mihácsi Szimonetta, 
Hajnal Tímea, Pintér Ágnes, Csíkos Lilla

Martin Zoltán magyar birkózó bajnok
Május 3-án Dunaújvárosban rendezték meg a Főiskolai- 

és Egyetemi Magyar Birkózó Bajnokságot. A karcagi bir-
kózó szakosztály hírnevét tovább öregbítette Martin Zol-
tán, aki jelenleg a nyíregyházi Tanárképző Főiskola test-
nevelés szak negyedik éves hallgatója. Ezen a bajnokságon 
harmadik helyezést ért el. Felkészítői: ifj. Kurucz István és 
Ferenczi Elek. A sportbarátok nevében gratulálunk ehhez 
a komoly sikerhez. B. I.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Május 22. péntek
 Elrabolva
 Feliratos francia 

akciófilm
Május 24. vasárnap
 Kincskereső 

kisködmön
Magyar filmdráma
 Belépő: ingyenes!
 Kezdés: 18 órakor
Május 26. kedd
 Dragonball – 

Evolúció
 Amerikai film
Május 30. szombat
 Álom.net
 Magyar vígjáték
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. május 10.
Szél Angéla - Molnár Zoltán 
(Budapest)
2009.május 16.
Nagy Nikolett – Bernát 
László

Születés
Lólé Erzsébet – Burai Gyula
Kg. Jókai u.21.
 Kinga Hanna
Boldizsár Szilvia – Ecsedi 
Levente
Kg.Dózsa Gy.u.36. Anna 

Halálozás

Pótári Istvánné (Tóth Juli-
anna Mária)

 Karcag  (1932)

2009. május 22. péntek, szom-
bat, vasárnap,hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a gimiben
18.30  Kaleidoszkóp
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Stúdióvendégünk: Varga 

Mihály ogy. képviselő
 Karcagi hírek
 Gimnáziumi alapkőletétel
 Tűzoltónap a Kunlovardá-

ban
 Interjú városunk főépítész 

asszonyával
 Buszbaleset
 Háttér
 Téma: Dr. Farkas Béla rend-

hagyó szülinapi rendezvé-
nye

20.10  Kováts Napok

2009. május 26. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  A hit szava – katolikus 

szentmise
20.30  Nótaszó: Zenés Fürdő Show
                  
2009. május 28. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Szentannaiban
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Dr. Farkas Béla rend-

hagyó szülinapi rendezvé-
nye

20.10 Karcag - Parlament futball-
mérkőzés

Minden szombaton és vasárnap 
9.00-tól előző heti műsorainkból 
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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Május 11-én délelőtt egy ro-
mán állampolgár haladt sze-
mélygépkocsijával a Gyarma-
ti úton a Vasút utca irányá-
ba.  Vasút utca kereszteződése 
előtt szabálytalanul előzni kez-
dett egy mezőgazdasági vonta-
tót, majd az ÁLLJ! Elsőbbség-
adás kötelező! Jelzőtáblát figyel-
men kívül hagyva hajtott be a 
kereszteződésbe, ahol összeüt-
között a szabályosan közlekedő 
autóbusszal.. 

A baleset során az okozó jár-
mű utasa 8 napon belül gyógyu-
ló könnyű sérülést szenvedett. 
A személygépkocsiban 1 millió, 
míg a buszban 400 ezer forint 
anyagi kár keletkezett.

Május 13-án délelőtt ismeret-
len személy a kerítésen átmász-
va ment be egy udvarra, majd 
a nyitott ablakról letépte a szú-
nyoghálót és behatolt a lakóház-
ba. Odabenn igen eredményes 
kutatást végzett, mert a hálószo-
ba szekrényben 770 ezer forintot 
talált, amit magához vett.

Egy helyi idős személy vált 
áldozattá, amikor egy ismeretlen 
férfi virágvásárlás ürügyén ment 
be a házába. A tolvaj 20.000 Ft-
os bankjeggyel fizetett, s mivel 
a sértett zsebből nem tudott vis-
szaadni, megfigyelhette, hogy 

az idős ember honnan veszi elő 
a megtakarított pénzét. 290 ezer 
forinttal lett gazdagabb, mert el-
vitte a spórolt pénzt. 

Május! Mintegy 300 ezer fo-
rintos rongálási kárt okozott az 
a szerelmes ismeretlen, aki egy 
helyi lakos házának frissen va-
kolt utcafronti falába véste érzé-
seit. 

A kutyaugatásra lett figyel-
mes egy helybeli férfi az éjszakai 
órákban. Meglepődve tapasztal-
ta, hogy az udvarán egy nő jár-
kál. Kérdőre vonta, de az ittassá-
ga miatt nem tudta megmonda-
ni, hogy mit is keres ott, sőt még 
azt sem tudta, hogy milyen tele-
pülésen van, csak azt mondogat-
ta, hogy haza akar menni.

Körözött személyt fogtak el a 
rendőrök május 15-én, akit átkí-
sértek a Debreceni Fiúnevelő In-
tézetbe.

Garázdaság. Május 16-án es-
te egy személygépkocsi mindkét 
oldali visszapillantó tükrét tör-
te le ismeretlen személy, majd 
azokat bedobta a szemetes kon-
ténerbe, az autó karosszériáját 
is több helyen megkarcolta.  Az 
elkövető garázdaság és rongálás 
miatt felel tettéért. 

Május 22. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Május 23. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Május 24. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 25. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Május 26. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 27. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Május 28. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Május 29. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Kenderes – Karcag 1:5  
0:2)

Kenderes, 200 néző
Jv. Gyertyás (Varga J.,Ali 

J.)
Karcag: Móga (Bézi), Ko-

hári, Nagy R., Lévai, Varga 
L., Balogh R., Bujdosó, (Var-
ga J.) Habóczki, Békési, Sin-
del, Kardos

Edző: Varga János
A nyolcadik percben  Balogh 

R. lövését hárította Kota, a 
következő percben Móga há-
rította Nagy közeli fejesét. A 
huszonegyedik percben Sindel 
szögletrúgása került Habócz-
ki elé, aki nyolc méterről a há-
lóba lőtt.(0:1) A huszonhete-
dik percben Balogh R. 35 mé-
teres szabadrúgása zúgott el 
a bal felső sarok mellett. Két 
perccel később Sipos lövését 
tolta szögletre Móga. A har-
mincnyolcadik percben Béké-
si indult meg középen és har-
minc méterről megszerezte a 
karcagiak második gólját. A 
negyvenedik percben Bujdo-
só beadása után Kardos a léc 
fölé emelt. A negyvenhetedik 
percben Nagy lövését hárítot-
ta Móga. A második játékrész 
első karcagi gólját Balogh R. 
szerezte, akinek harmincmé-
teres szabadrúgása egy védő 
fejét érintve vágódott a bal fel-
ső sarokba (0:3) A hatvanhete-
dik percben egy felszabadító 
rúgás Kohári kezére pattant s 
a játékvezető tizenegyest ítélt, 
amit Ficzere értékesített. (1:3) 
A hatvannyolcadik percben 
Habóczki – Kardos – Sindel 
összjáték hozta meg a negye-
dik karcagi gólt. A hetvenötö-

dik percben Sindel jobb oldali 
szabadrúgását vétették el a vé-
dők, a labda Habóczkihoz ke-
rült, aki a kapu közepébe lőtt 
(1:5). Bár a hátralévő negyed-
órában még kialakultak hely-
zetek, de további gól már nem 
született.

Jók: Zsindely, Nagy, Ficze-
re, illetve Nagy R., Habóczki, 
Békési, Kardos, Sindel, Balo-
gh R., Varga L.

Lajtos László: - Bármilyen 
más mérkőzésen örülhettem 
volna a karcagi győzelem-
nek...

Varga János: - Nehezen ke-
rültünk játékba, de a vezető 
gól után már a mi akaratunk 
érvényesült. Most kezd csak 
érdekes lenni a bajnokság. 

Ifjúsági mérkőzések

Kenderes – Karcag  1:3
Góllövők: Balla S.(2), Tó-

th K.
U-13-as korosztály
Karcag-Makó   8:0
Góllövők: Hamar J. (2), 

Varga K. (2), Székely D. (2), 
Berczig, Mészáros J.

U-15-ös korosztály
Karcag-Makó   3:2
Góllövők-Lippai M.(2), Sző-

ke K.

Megyei III. osztályú 
labdarúgó Bajnokság

Kétpó – Karcag II. Agro-
sprint 2:2

Kétpó, 100 néző, jv. Varga
Karcagi góllövők: Kovács 

I., Oláh A.
 Bosnyák Imre    

Kézilabda
Megyei női I. osztályú bajnokság
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Törökszentmiklósi Városi Sportcsarnok. Jv.: Buru I., 
Major G.

Törökszentmiklós Székács KE – Berekfürdő SE 19:15 
(6:7)

Berekfürdő: Vonáné, Pergéné Varga Zs. (2), Andrási Zs. 
(3), Bánhegyiné Bakó É. (5), Cseke P. (2), Szabó I., Antal 
B. (1)

Csere: Varga A., Illés-Sütő N., Perge Zs. (2), Papp E.
Játékos-edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: Az utolsó mérkőzésünket az el-

ső helyen álló Törökszentmiklós ellen játszottuk. Az első 
félidőben végig vezettünk, de a hazai pályán játszó ellen-
fél a második félidőre feljavulva nyert. Nincs okunk szo-
morkodni, mert a sok sérülés mellett is meg tudtuk őriz-
ni a 3. helyünket. 

Köszönöm a lányok kitartó, lelkes munkáját, és gratulá-
lok az elért eredményhez. Köszönjük a Berekfürdői Sport-
egyesület és Perge József, az egyesület elnöke segítségét, 
valamint a szponzorok anyagi támogatását.


