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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola júni-
usban már a 13. tanévét zárja 
le. Földváriné Simon Ilona a 

kezdetektől az intézmény ve-
zetője. Az 1996-97-es tanév-
ben, öt alsó tagozatos tanuló-
csoportban 113 tanulóval in-
dultak, a mostani tanévben 

14 tanulócsoport 327 tanuló-
ja fejezheti be az évet. A kö-
vetkező 2009/2010-es tanév-
re is megtörtént a beiratko-

zás és várhatóan 370 tanu-
lóval, és 16 tanulócsoporttal 
indulnak. „Az iskolánk iránt 
való érdeklődést az is mutat-
ja, hogy ebben a tanévben és a 

következő tanévben is három 
első osztályt indíthatunk” – 
mondja az igazgatónő. Az is-
kolai létszám növekedésével 
természetesen szükség volt az 
épület bővítésére, amit a gyü-
lekezeti ház elkészülte tett le-
hetővé. 1996-ban hat fő ta-
nítóval kezdték a munkát, a 
2009/2010-es tanévben pedig 
várhatóan 26 pedagógus ok-
tatja majd a tanulókat. 

A Zádor utcai Szent Pál Ró-
mai Katolikus Általános Is-
kola szervezéséről és indítá-
sáról egy hónapja adtunk hírt 
először. Akkor közzétettük az 
egyház és az intézmény veze-
tésének elképzeléseit, illetve a 
beiratkozás ekkor még folya-
matban lévő előkészítésének 
eseményeit. Nagy Józsefné 
igazgatónő szerint komoly fi-
gyelem kíséri az új iskolát. A 
beiratkozás előtti időszakban 
játékos délutánokat rendeztek 
az óvodásoknak és személye-
sen is megkeresték a szülő-
ket. Sokan elis mentek ezek-
re az alkalmakra és nagyon 
jól érezték magukat. Jól sike-
rült a beiratkozás is, 35 gyer-
mek iratkozott be, négyen 

Népszerűek az egyházi iskolák

Folytatás a 4. oldalon

Ősztől három egyházi fenntartású iskola (két általános 
és egy gimnázium) kezdi meg az oktatást Karcagon. Ami-
kor az egyházi iskolák létesítése, indítása ismét megjelent 
mint lehetőség, a korábbi negyven év hatásaként, némi tar-
tózkodás, tanácstalanság mutatkozott. Azóta majd’ más-
fél évtized telt el, amely alatt megalapozódott és stabilizá-
lódott ezen iskolák tekintélye és népszerűsége. A jelenlegi 
helyzetről az intézmények vezetőit, illetve Koncz Tibort, a 
református egyházközség vezető lelkészét kérdeztük. 

Az év elején a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat hirdet-
te meg azt a pályázatot, amel-
lyel 65 évüket betöltött idős 
emberek otthonait segítették 
kicsit komfortosabbá tenni. 
A komfort itt az életkorhoz, 
egészségi állapothoz szabott 
felújításokat, például aka-
dálymentesítést, udvari jár-
daépítést, fürdőszobai zu-
hanyzó kialakítását jelentet-
te. Mert hát bizonyos koron 
túl már nehéz ki meg beszáll-
ni a fürdőkádba, biztonságo-
sabb (és egészségesebb is) a 
zuhanyzás, amivel együtt járt 
a csúszásmentes csempe lera-
kása. Az elfáradt, beteg lába-
kat jól helyettesíti a mostaná-
ban egyre divatosabb három-
kerekű, az EL-GO, de annak 
az udvaron is simán járha-
tó út kell, ne teljen egy órai 

fáradságba a kitolása az ut-
cára. Szóval ilyen apróság-
nak tűnő újítások jelentették 
a komfortot abban a hat kar-
cagi házban, ahol ilyen ké-
szült. Az önerőt nem igénylő 
munkákra ugyanis a Karcagi 
Többcélú Kisebbségi Társu-
lás Szociális Szolgáltató Cso-

portja munkatársainak jóvol-
tából 15 személy pályázott és 
közülük heten nyertek is. A 
legalább 100 ezer, de maxi-
mum 400 ezer forintba kerü-
lő munkák legtöbbjét már át 
is adták a kivitelezők, az idős 
emberek nagy örömére.

- e -

Járda, zuhanyzó, csúszásmentes burkolat

FELHÍVÁS
Tájékoztatom Tilalmas választópolgárait, hogy az Európai 

Parlament tagjainak 2009. évi választás alkalmából
2009. június 7-én (vasárnap)

Tilalmasról Karcagra 9:00 órakor,
Karcagról Tilalmasra 10:00 órakor

közlekedő különjáratú busz térítésmentesen szállítja a 
szavazókat a szavazókörbe, majd vissza.

Rózsa Sándor
jegyző

Megkérdeztük 
a polgármestert

- Polgármester úr! Július 1-
jétől érvénybe lép az egészség-
ügyi intézmények finanszíro-
zását 30 %-kal csökkentő ren-
delet, ami nagyon sok pénz 

elvonását jelenti. Mi lesz a 
karcagi kórházzal?

- A kormányzat részéről ez 

A nyárról azt szokták mondani, hogy események és hírek 
szempontjából uborkaszezon, vagyis amikor véget ér az isko-
la a közéletben is megkezdődik az álmosító vakáció. Hát az 
idei nyárra (ami időjárás szempontjából már április végétől 
nemhogy beköszöntött, hanem tombol), ez nem lesz jellem-
ző. Először is június elején választunk, aztán meg sorra-rend-
re életbe lépnek a síppal-dobbal talált kormánynak az előző 
esztendők kárait enyhíteni szándékozó rendeletei, amelyek 
– ahogy hallottuk – mindenkinek fájni fognak. Dr. Fazekas 
Sándort a nyárra készülődve kerestük fel néhány kérdéssel.

Folytatás a 2. oldalon

Túrkevei aranyak

A Túrkevei Juhászfesztiválon valóságos „aranyeső” jutal-
mazta a karcagiak birkafőző tudását. A százkilenc nevező 
közül a Bernáth Zoltán, Tóth István, Láposi Sándor alkotta 
csapatot is arany minősítéssel díjazták és elhozták az egyik 
különdíjat is. Gratulálunk.
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Közéleti szilánkok

Víz, 
vagyon, 
választás

Az elmúlt héten talán ez a három szó 
hangzott el legtöbbször a híradásokban, 
különféle alakban, szóösszetételekben. 
Azon túl, hogy mindegyik ugyanazzal a 
mássalhangzóval kezdődik, az is közös 
bennük, hogy hiányukat így vagy úgy, de 
megérezzük. No és azért is marad meg 
az ember memóriájában, mert majd-
nem mindegyik fogalomhoz kapcsolha-
tó az adó fogalma is. Ami már a mai köz-
élet és közbeszéd epicentruma. Közvetle-
nül vagy közvetve hat a tudatunkra és a 
tudatalattinkra különböző szinonimáival, 
mint pl. a teher, a sarc és a többi. A vál-
ságkezelő ideiglenes kormányban pedig 
az adó adu lett. Milyen érdekes az a népi-
es kifejezés, hogy aduzás; ütéskényszert 
jelent a kártyajátékokban. Úgy tűnik, a 
mostani kormányzásnál is, csakhogy tő-
lük nem játékosak az ütések, hanem hús-
ba vágóak, mint egykor a deresen. 

A vízről már az elemi iskolában meg-
tanítják, hogy olyan folyadék, amely nél-
kül nincs élet. Aztán később megtanuljuk 
kémiai összetételét, azt, hogy mi minden-
re lehet használni, hasznosítani. Felsőbb 
iskolákban még több információhoz jut-
hatunk. Ám attól tartok, az átlagos mű-
veltségű honpolgár nem csak a vízi erő-
művekről, de a vízművekről is csak felszí-
nes ismeretekkel rendelkezik. Mert már 
az utóbbi is bonyolult technikát igény-
lő szakmai ágazat, és erről hézagosak az 
ismereteink. Hacsak nincs valami gond a 
vízellátásunkkal, ritkán gondolkozunk el 
a működésükön. Legfeljebb a víz- és csa-
tornadíj számlát nézzük meg, amit pl. a 
gáz vagy a villanyszámlához képest kön-
nyebben is megértünk. (Bevallom, ami-
kor néha megnézem, mindig felmerül, mi 
lehet a szolgáltató neve alatt a MaVíz rö-
vidítés, de mindig elfelejtem megkérdez-
ni.) A különböző regionális vízművekről 
meg még kevesebb ismeretei lehetnek 
az emberek többségének, és a „nemzeti 
vízvagyon” fogalmát sem hiszem, hogy 
szabatosan meg tudnám fogalmazni. Ám 
még is halljuk a híreket, hogy ezt a köz-
vagyont is privatizálni akarja a kormány-
zat. Habár tagadják, de a hír fölröppent. 
És a mára, sajnos „klasszikusnak” számító 
„nem lesz gázár emelés” ígéret óta, már 
volt több tucat hasonló tapasztalatunk az 
ígéretekkel. Ezt még a legvérmesebb kor-
mánypártiak sem tagadhatják…

Szóval, el lehet zárni a csapot, még 
ha a vizet nem is adják el. (A fővárosi víz-
szolgáltatás pl. francia tulajdonban van, a 
menedzsment 5-7 milliárd hasznot visz ki 
évente, ő felügyeli a karbantartást, még 
a legegyszerűbb tömítő gyűrűt is kint-
ről hozza.)

A vagyon-, ill. ingatlanadó körüli el-
képzelések pedig a cirkuszi mutatványok 
kategóriájába tartoznak. Ezzel az áltár-
sadalmi igazságossággal azt hiszi a kor-
mányzat, hogy a sok szegény, vagyonta-
lan ember úgy gondolja, ebből majd neki 
is jut, mint egykoron, mikor rekviráltak... 
Ezért kell majd őket választani..

- 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.

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

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Nagykun-
ságban és a Kiskunságban az elmúlt évek-
ben felmerült a Kunok I. Világtalálkozójának 
megszervezése az önkormányzati és a civil 
szféra területén. A Világtalálkozó előkészí-
tésére és megszervezésére összefogást kezde-
ményeztünk az érintett önkormányzatok, in-
tézmények és civil szervezetek között. 2008. 
szeptember 14-én 49 alapító taggal megala-
kult a „Kun Összefogás” Konzorcium. A kon-
zorcium legfontosabb célja a kun identitástu-
dat és hagyomány megőrzése, ápolása és to-
vábbfejlesztése, ennek érdekében a tudomá-
nyos, oktatási, kulturális és turisztikai közös 
célok megvalósítása a konzorciumi tagok 
együttműködésével. A konzorciumi tanács 
döntött a Kunok Világtalálkozójának három-
évenként való megszervezéséről is, amelyre 
első alkalommal 2009. szeptember 12. és 27. 
között kerül sor a Kun Összefogás Konzorci-
umhoz tartozó településeken. 2009-ben ün-
nepeljük a kunok Magyarországra történő 
betelepülésnek 770. évfordulóját. Az ország 
védelmének megerősítése érdekében IV. Béla 
király 1239-ben telepítette be a kunokat első-
sorban a mai Kiskunság és Nagykunság terü-
letére. A kunok az évszázadok során nyelvük-
ben és érzéseikben egyaránt magyarrá váltak, 
azonban kun identitásukat a jelenben is őr-
zik, ápolják hagyományaikat.

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a „Kun 
 Összefogás” Konzorciummal és a Kunok I. 
Világtalálkozójával kapcsolatban további in-
formációk érhetők el egyrészt a www.kunos-
szefogas.hu, másrészt 6100. Kiskunfélegyháza, 
Kossuth utca1.,valamint a 76/562-013-as tele-
fonon, illetve a polgarmester@kiskunfelegy-
haza.hu. e-mail címen, valamint, 5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1., valamint az 59/500-638-as 
telefonon és a polgarmester@ph.karcag.hu  e-
mail címen. A Kunok I. Világtalálkozója ter-
vezett programjainak színvonalas megszerve-
zése támogatók nélkül elképzelhetetlen, ezért 
a Konzorcium Bizottsága azzal a kéréssel for-
dul a gazdasági, közigazgatási és a civil szfé-
ra képviselőihez, valamint minden olyan kö-
zösséghez és magánszemélyhez,- amennyi-
ben érzelmileg kötődnek a Kiskunsághoz és 
a Nagykunsághoz, és a fenti célokkal egyetér-
tenek, támogassák a Kun Összefogás Konzor-
ciumot. Támogatásukat az alábbi számlaszá-
mon tehetik meg: 

OTP Bank Nyrt. 11732071-20045364
Bízunk abban, hogy e széleskörű, közös 

 összefogással megrendezésre kerülő világta-
lálkozó sikeres lesz, és ezzel is hozzá tudunk 
járulni a Kárpát-medencében élő közösségek 
hagyományainak ápolásához, valamint to-
vábbi fejlődéséhez.

FELHÍVÁS
a Kunok I. Világtalálkozójának megszervezéséhez Meghívó

Szeretettel és tisztelet-
tel meghívjuk Önöket KIS 
KRISZTIÁN BÁLINT 
TÜKÖRÍR ÁS-TÜKÖR-
KÉP című antik könyv és 
lepke festmény kiállításá-
ra.

Helyszín: Verseghy Fe-
renc Megyei Könyvtár és 
Művelődési Intézet (5000 
SZOLNOK, Kossuth tér 2. 
I. emelet).

A kiállításon megte-
kinthetők:

  - 1644 és 1890 között 
megjelent különböző nyel-
vű könyvek (magyar cím-
fordítással),

    valamint
  - méretarányosan fes-

tett lepkék és pillangók, a 
világ minden tájáról.

A kiállítás megtekint-
hető: július 24-ig, keddtől 
péntekig 10 és 18 óra kö-
zött.

egy cinikus, betegellenes, az 
egészségügyre mért csapás-
sal felérő intézkedés. Az ön-
kormányzat, hogy a helyze-
tet felmérje és hogy hatékony 
beavatkozásra kerüljön sor, 
biztost nevezett ki a kórház 
ügyeinek a vitelére. A biz-
tos intézkedési tervet készít 
elő és folyamatosan, operatí-
van is részt vesz a kórházi ta-
karékoskodásban, a költségek 
csökkentésében. Nehéz fel-
becsülni egy ilyen intézkedés 
hatását, hiszen – gondoljunk 
csak bele – mi történik akkor, 
ha valaki fizetésének elveszik 
az egyharmadát, ugyanakkor 
ugyanúgy elvárják tőle, hogy 
teljesítse a kiadásait és a költ-
ségeit. Ez a mostani kormány 
tehetetlenségének és a kár-
okozásának a példája.  Min-
dent megteszünk, hogy a kór-
ház talpon maradjon, de ez 
aligha megy áldozatok nél-
kül. Az intézkedési terv, amit 
az önkormányzati biztos, il-
letve a kórházi vezetés kidol-
goz, érinteni fogja a kórhá-
zi profilokat, a kórházi létszá-
mot, a foglalkoztatást is. Nem 
hiszem, hogy az ellátásokat 
szűkíteni kellene, az viszont 
lehetséges, lesznek olyan el-
látási formák, ahol a fekvő 
részleg megszűnik, vagy ki-
sebb lesz. Az elvonások mér-
téke miatt alig hiszem, hogy 
a jelenlegi létszám fenntart-

ható lenne, de egy ilyen el-
vonásnak részben az a cél-
ja, hogy a kórházak létszámát 
még lejjebb csökkentsék. Ez 
is igazolja  mennyire dolgozó- 
és betegellenes intézkedésről 
van szó.

- Mostanában párszor meg-
fordultam a madarasi ország-
úton. Hogy ne mondjam, kri-
minális, itt-ott a régi bucsai 
útra emlékeztet. Van-e már 
valami hír a felújításról?

- Az állami utak – közte a 
Madarasi út – állapota való-
ban tragikus, és a felújítása 
évek óta húzódik. Az is isme-
retes, meg kellett küzdenünk 
azért, hogy ez a felújítás ne 
máshová kerüljön. Ez egyéb-
ként EU-s projekt, s én úgy 
látom, ezek csak a kormány 
diadalittas jelentéseiben lé-
teznek, mert valódi munka-
végzés nincsen. Tudomásunk 
szerint jelenleg az útfelújítás 
tervezése van folyamatban, 
ami szintén érthetetlen, mert 
a szükséges döntések már ta-
valy ősszel megszülettek. De 
van egy másik utunk is,  ami 
ilyen szempontból még meg-
említhető. A 4. sz. főútra bő-
ven ráférne a fejlesztés és a 
felújítás. El is hangzott, hogy 
ez kiemelt projekt. Jó lenne 
hát végre egy útépítő gépet is 
látni rajta.

- Az elmúlt hét év mennyi-
re bánt el az önkormányza-
tokkal?

- A helyzetet bezárt isko-

lákkal, leépített kórházakkal, 
elbocsátott pedagógusokkal, 
tönkrement utakkal, elbocsá-
tott emberek sorsaival lehet-
ne a legjobban jellemezni. Az 
önkormányzatok ugyanúgy 
elszegényedőben vannak, 
mint a magánemberek. Osz-
tozunk az ország sorsában. 
Az önkormányzatok nagyon 
nehéz helyzetben vannak, s 
miközben a feladataikat el 
kell látniuk, egyre kevesebb 
pénzhez jutnak. Most vegyük 
az adóemelést. Az áfát meg-
emeli az állam, és hát ezt az 
önkormányzat ugyanúgy fi-
zeti (közvilágítás, közterület 
fenntartás, iskolák fenntar-
tása stb.), de szó sincs arról, 
honnan teremtsék elő a költ-
ségnövekedés fedezetét. Nyil-
ván még több embert lesznek 
kénytelenek elbocsátani, még 
több iskolát zárnak majd be, 
még kevesebb feladatot fog-
nak ellátni, amely feladatok 
az emberek életszínvonalának 
is részét képezik. Ilyen körül-
mények között kell helytáll-
nunk. Hát Karcag városa ed-
dig még helytállt, de hát ez 
nem áldozatmentes, hiszen 
az elmúlt években mi is egy-
re kisebb és kisebb lehetősé-
gekkel rendelkeztünk, egyre 
óvatosabban kellett gazdál-
kodnunk és hát ennek a város 
fejlődése kárát láthatja.

Elek György   

Megkérdeztük a polgármestert
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

A parlamenti hét legfonto-
sabb döntései a családtámo-
gatási rendszerhez kötődnek. 
A gyes időtartama három év-
ről két évre rövidül, a drá-
gább gyedre csak az lesz jo-
gosult, aki a szülést megelő-
ző két évben legalább egy év 
munkaviszonnyal (biztosítási 
idővel) rendelkezik. Ez utób-
bihoz eddig elegendő volt 180 
nap, most a duplája is kevés 
lesz. Jövőre nem emelkedik 
a családi pótlék összege, ezt 
is elfogadta az Országgyűlés 
MSZP-SZDSZ-es többsége. 
2010. augusztus 31-től módo-
sul a családi pótlék folyósítá-
sának időtartama is. A köz-
oktatási intézményben tanu-
ló gyermek után az eddigi 23 
éves kor helyett csak 20 éves 
korig jár családi pótlék.

Mit lehet ehhez hozzáten-
ni? Egy kérdést: vajon abban 
az országban, ahol évente 40 
ezerrel vagyunk keveseb-
ben, lehet-e, szabad-e a gyer-
mekvállalási és gyermekne-
velési támogatásokon spó-
rolni? A kérdés persze költői. 
Ha a környező országok ma-

gyar lakosságából nem tele-
pültek volna át nagyon so-
kan az anyaországba, akkor 
Magyarország lakosságszá-
ma már rég 9 millióval kez-
dődne. A bevándorlás ellep-
lezi azt a tényt, hogy pusztító 
erővel csökken a magyarság 
lélekszáma. Mivel lehet akkor 
magyarázni a hétfői MSZP-
SZDSZ döntést?

Egy érvet hallottam ed-
dig a kormánytól: ha a szü-
lő anya úgy gondolja, hama-
rabb tudjon visszamenni dol-
gozni. Két probléma helyből 
van ezzel a mondattal. Elő-
ször is nincs annyi bölcsődei 
hely, mint kellene, mivel az 
elmúlt években sorra zártak 
be a bölcsődék. A kormány-
zat elvonta a bölcsődék támo-
gatását, a települések sok he-
lyen nem tudták átvállalni 
a működtetés költségeit, így 
maradt a bezárás. Az anyu-
ka ezért nem tudja hol elhe-
lyezni a gyereket, hacsak nem 
maradnak a nagyszülők, vagy 
megfizetett gyermekgondo-
zó. Másrészt van-e hová el-
helyezkedni? Itt is többször 

írtam már a növekvő mun-
kanélküliségről, amely mu-
tató jelenleg 568 ezer regiszt-
rált álláskeresőnél tart. Sokan 
állnának munkába gyermek 
nélkül, vagy gyermekkel, ha 
lenne hová dolgozni men-
ni, de nincs! Az elmúlt évek, 
pláne most a válság, bezárás-
ról, leépítésről, elbocsátás-
ról szólt, nem arról, hogy hol 
várják tárt karokkal a friss 
munkaerőt. Elég a Tiszántúl, 
de szűkebb pátriánk, Karcag 
és környéke munkanélkülisé-
gi adataira gondolni.

Kormányzati ígéretből 
most sem állunk rosszul. Év 
végéig 1700 új bölcsődei fé-
rőhelyet ígér a minisztéri-
um illetékese, vagyis decem-
berre kiderül, mennyi való-
sult meg ebből. Nagyobb baj, 
hogy munkahelyek létrehozá-
sára még ígéret sincs. Talán a 
gazdaságban is ezért van egy-
re messzebb az ígéret földje.

Varga Mihály

Kevesebb lesz a gyes, gyed, és a családi pótlék

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

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

FILMKLUB !
2009. június 15. hétfőn 17 órakor a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ mozitermében a FILMKLUB következő 

előadásaként
A HÖLGY EGY KISSÉ BOGARAS

című 1938-ban forgatott filmet vetítjük, 
Tolnai Klára, Rádai Imre, Gobbi Hilda és Gózon Gyula fő-

szereplésével.
Belépő: 250.- Ft

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
„MAGYARORSZÁG, ÉDES HAZÁM”

BUDAI ILONA 
népdalénekes műsora

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

dísztermében
A belépés díjtalan.

A műsort követően – a Nagykun Polgári Kör szerve-
zésében – Trianoni megemlékezés és mécses gyújtás a re-

formátus templom előtti országzászlónál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pedagógus pályafutásom újab-
ban tele van meglepetések-
kel. Most is ez történt velem. 
A minap megkeresett egy szü-
lő, hogy mit szólnék ahhoz, ha 
benevezné az osztályt a „Szü-
lői Labdarugó Torná”-ra. Én 
beleegyeztem, s mindjárt el is 
kezdődött a szervezés. 

Május 24-én szép napra éb-
redtünk. Felnőtt, gyerek izga-
tottan készült. Apáék a focira, 
anyáék a főzésre. 

A nap bővelkedett megle-
petésekben. A szülők minden 
erejüket beleadva fociztak, mi 
pedig lelkesen szurkoltunk. 
Az „alkalmi szakácsok” pe-
dig főztek, mégpedig paprikás 
krumplit. A mérőzések szü-
netében „banyafutás” és tizen-
egyes rúgó verseny volt. Mi 
mindenbe beneveztünk. 

És hogy milyen eredmén-
nyel zártuk a napot? Nos, er-
re nem is számítottunk. Mind 
a szülői fociban, mind pedig a 
főzésben harmadik helyezést 
értünk el. Egy kis tanítvá-
nyom pedig benne volt a leg-
jobb tíz között, a tizenegyes 
rúgó versenyben. Az ered-

ményhirdetés 
után pedig jó-
ízűen fogyasz-
tottuk el a fi-
nom ebédet. 

Az eredmé-
nyeknek na-
gyon örülünk, 
és szívből gra-
tulálunk a 
köz remű kö -
dőknek. Azon-
ban a lényeg 

véleményem szerint mégsem 
ez. Egy nagyon jó hangulatú 
napot szereztek nekünk a szü-
lők, ahol mindenki nagyon jól 
érezte magát. Aminek pedig 
ezen felül kimondottan örü-
lök, az pedig az, hogy kezd 
egy jó kis közösséggé alakul-
ni az osztályunk, melyben a 
lelkes szülőknek is igen nagy 
szerepük van. 

Kedves támogató Szülők! 
Köszönjük ezt a napot!

Ezúton gratulálunk isko-
lánk 6.b osztályának az első 
helyhez!

A Kováts Mihály Álatlános 
Iskola 1.b. osztályos tanulói 
nevében:

Magyar Sándorné 
tanító néni

Sportos vasárnap a sportpályán
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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2009. június 6-án (szombaton) 19 órára
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

II. emeleti hangversenytermébe a

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
HANGVERSENYÉRE

Közreműködik: 

Csécsi Andrea – oboa

Egri Izabella – gordonka

Kóti Gergő – hegedű

Műsoron: 

J.S.Bach, J.Haydn, L.van Beethoven művei

Vezényel: 

Pazár István

Belépők 1.200.- és 1.700.- Ft-os áron kaphatók a 

Közönségszolgálati irodában. 

Információ: 59/503-224-es telefonon.

még váró listán vannak. A 
Szent Pál iskolában tehát két 
első osztállyal indulhat az új 
(első) tanév. Az iskola létszá-
ma tulajdonképpen nem vál-
tozott. A tanulók közül ket-
ten jelezték, hogy nem kato-
likus iskolában kívánják foly-
tatni, a nevelők közül egy fő 
távozott más intézménybe. A 
tanulók létszáma a 2008/09-
es tanévben 240 fő.

Két hete ballagtak az utol-
só „gáboráronos” diákok a 
gimnáziumból, jövőre már a 
Nagykun Református Gim-
názium végzősei nézhetnek 
 vissza az öreg épületre. „Na-
gyon komoly iskolaszervező 
munka van mögöttünk” - sum-
mázza az elmúlt egy év törté-
néseit Koncz Tibor nagytisz-

teletű úr, aki azt sem titkolja, 
hogy még jó néhány nehéz fel-
adat is hátra van. A Kirsch At-
tila igazgató úr vezette gimná-
ziumban az emelt szintű angol 
nyelv, emelt szintű természet-
tudományos és az általános 
gimnáziumi osztályok mellett 
az egészségügyi szakközépis-
kolát is beindították. Ahogy 
lelkész úr mondja, a mércét a 
kezdetektől magasra rakták – 
ami nyilván minden gimnázi-
umban magától értetődő do-
log -, de „előre jeleztük, hogy 
azok jelentkezzenek, akik ko-
moly munkát akarnak végezni. 
Nagyon komolyan a minőségre 
esküdtünk fel. Tudatosítanunk 
kellett, hogy ez új szellemisé-
get, alapelveket és kőkeményen 
betartandó új értékrendet is je-
lent”. Egyébként itt is hasonló 
a helyzet, mint a római katoli-

kus iskola esetében. A koráb-
bi évfolyamokból minimális 
számú tanuló kíván távozni és 
egészben marad a tanári kar 
is. A jelentkezésekkel semmi 
gond. Most még minden for-
málódik ugyan, de úgy tűnik, 
az emelt szintű angol, a ter-
mészettudományos és az ál-
talános osztályban is 30 fő fe-
letti jelentkezővel indulhat az 
új tanév, az egészségügyi osz-
tálynál látszik a „legképléke-
nyebbnek” a dolog, ami az 
egészségügy általános helyze-
tét tekintve talán nem is cso-
da. A Nagykun Református 
Gimnázium – lelkész úr vé-
lekedése szerint – száz fő fe-
letti kilencedikessel, össze-
sen mintegy 450 fős tanulói 
létszámmal kezdheti meg a 
2009/2010-es tanévet. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Népszerűek az egyházi iskolák
Lassan már hagyománnyá 

válik, hogy minden év őszén 
és tavaszán kiskulcsosi diá-
kok lepik el a környék útja-
it megszállottan biciklizve, 
hogy felkészüljenek a diák-
olimpiák versenyeire.

Ebben az évben május 8-
9-én került megrendezésre 
a Kerékpáros Országos Di-
ákolimpiai Döntő Lipóton. 
Nagy lelkesedéssel keltünk 
a hosszú útra 11 diákkal. A 
gyönyörű idő és a csodálatos 
környezet megfelelően dop-
pingolta a versenyzőinket.

 Igen szép eredmények szü-

lettek városunknak, nem-
csak iskolánk tanulói által. 
Az ilyen sportesemények arra 
is alkalmasak, hogy a város 
különböző iskoláiban tanuló 
gyerekek és az ott tanító ta-
nárok jobban megismerked-
jenek, szurkoljanak és segít-
senek egymásnak.

A verseny eredményhirde-

tése az ország egyik legszebb 
fürdőjében volt Lipóton- a 
gyerekek nagy örömére. 

Kiemelkedő eredményeink:
Időfutam: Márkus Anikó 

3. hely III. kcs., Kerekes Haj-
nalka 4. hely III. kcs. Mezőny 
futam: Kerekes Hajnalka 2. 
hely III. kcs. Összetett: Kere-
kes Hajnalka 2. hely III. kcs.

Iskolánk III. és IV. korcso-
portos csapatai egyaránt 3. 
helyezést értek el.

A csapatok tagjai: III. kor-
csoport: Kerekes Hajnalka, 
Márkus Anikó, Deák Zol-
tán, Berzétei Tibor, Herczegh 

Zsolt és Veres László.
IV: korcsoport: Kovács Cin-

tia, Vass Bianka, Bojti Sándor, 
Rácz János és Király Ádám.

Gratulálunk a kiemelke-
dő eredményekhez és további 
sok sikert kívánunk!

Király Józsefné és Futóné 
Szabó Margit

Ez volt a címe annak a ha-
gyományőrző és tehetség-
kutató programnak, melyet 
M.I.E.O. P.Sz. multikultu-
rális munkaközössége ren-
dezett május 13-án a Dé-
rynében.

„Az ember hivatása, hogy 
szeresse a szépet, kövesse a jót, 
és cselekedje a legjobbat!”

Az a 12 óvónéni, akik ebben 
a munkaközösségben tevé-
kenykednek évek óta, cselek-
szik a legjobbat. Céljuk, és fel-
adatuk az elfelejtett kultúrák, 
hagyományok ápolása, életre 
keltése, és azok megismerte-
tése az óvodás-iskolás korosz-
tállyal. A még fennmaradt né-
pi énekek, mondókák, versek,  
mesék átörökítése, közvetítése 
a gyermekek felé, így az iden-
titástudat kialakítása, illetve a 
másság elfogadása. Készítettek 
már gyűjtőmunkával mese-
vers-ének és mondóka gyűj-
teményt. Sikeres kiállítás ren-
dezésében vettek részt, Sztaj-
hó József: Miniatűr cigányvi-
lág-át ismertették meg a város 
fiataljaival. Sikeres pályázatot 
is írtak, ahol közel 1.000.000 
millió Ft-ot nyertek, amelyből 
fejlesztő játékokat vásároltak a 
város 10 óvodájának. 

2 héttel ezelőtt azt vállalták 
fel, hogy bemutassák az óvo-
dák, iskolák által ápolt ha-
gyományokat napjainkig, és 
a tehetséges gyermekeknek 
is lehetősége nyílt a bemutat-
kozásra. Honnan indultunk – 
hová tartunk? 5 óvoda vállalta 
fel mindezt: Kinizsi úti óvoda 
3 csoportja, Kuthen úti óvo-
da mind az 5 csoportja, Tán-
csics 17-es óvoda, Táncsics 19-
es óvoda, Zöldfa úti óvoda. Az 
iskolák közül az Arany János 
és a Zádor Úti Általános Isko-
la készítette fel tanulóit több 

műsorszámmal is. Hálásan 
köszönjük! Ezek az óvodape-
dagógusok és tanárnők, akik 
felvállalták mindezt, kitűnőre 
vizsgáztak gyermekszeretet-
ből, empátiából, toleranciából 
és a másság elfogadásából.

A műsor két fővédnöke: 
Varga Mihály országgyűlési 
képviselő, Farkas Flórián or-
szággyűlési képviselő. Mind-
ketten megtekintették a mű-
sort, és elismerték ezt a mun-
kát, amely nagy felkészülést, 
alázatot, szervezőkészséget 
igényelt a pedagógusoktól. 

A műsor színes és színvona-
las produkciókkal örvendez-
tette meg a közönséget. Volt 
csodálatosan éneklő és tán-
coló hagyományőrző csoport, 
de vidámságot csalogató, szép 
mesét mondó és érzelmi-lelki 
összetartozást bemutató cso-
port is. A Barna Gyöngyök 
együttes ragyogó tánctudá-
sát csillogtatta meg. A műsor 
közben és utána is megcsodál-
hatta a közönség 9 óvoda óvo-
dásainak a gyönyörű rajzki-
állítását. A rendezvény végén 
minden gyermek ajándékot 
kapott, és külön az iskolák és 
az óvodák csoportjai egy aján-
dékcsomagot. Ezúton szeret-
nénk megköszönni azoknak 

az embereknek a jóságát, akik 
támogatták rendezvényünket. 
Nagyon jó egészséget, továb-
bi sikeres életutat kívánunk 
nekik: Betánia Gyógyszertár, 
Csombordi Piroska ügyveze-
tő igazgató, Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ, Er-
dei Zoltán cukrász, ESSEN 
Kft., Főtéri 100 Ft-os bolt, Fő-
téri Papír- és játékbolt, Fülöp 
Gábor vállalkozó, Független 
Nőszövetség – Kovácsné Za-
bolai Éva elnök, Good’s Mar-
ket, Karcagi Hírmondó, Kis-
né Horváth Erzsébet, Komfort 
méteráru bolt, Liza baba já-
tékbolt, Mediátor TV, Mészá-
ros Zsolt – Nagykun Lovarda, 
Pánti Ildikó önkormányza-
ti képviselő, rinoceros Grafi-
kai Stúdió – T. Szabó Pál igaz-
gató, Szilágyi Lajosné, Sutyi 
cukrászda – Mátyus István-
né cukrász, Tőkés utcai mű-
anyagbolt, Varázs ajándék üz-
let, Varga István önkormány-
zati képviselő.

Külön köszönet ifj. Hubai 
Imre igazgató úrnak, a Nim-
ród Bio hotel és étterem tulaj-
donosának, hogy programun-
kat szívesen támogatta és egy 
nagyon finom vacsorával zár-
hattuk rendezvényünket.

Sántháné Karászi Júlia

Újra nyeregben!

Virágszekéren érkeztünk
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A Györffy István Általános 
Iskolában az ötödik évfolya-
mosoknak tíz éve folyik drá-
maoktatás heti egy órában. 

Négy évvel ezelőtt kezdő-
dött iskolánk hagyo mánnyá 
vált programja, a Vidor-
ka Fesztivál. Az ötödikesek 
a drámaórákon egy-egy nép-
mesét dolgoznak fel, amellyel 
itt bemutatkozhatnak. Több 
kategóriában is értékel a gyer-
mek zsűri, amely volt színját-
szószakkörösökből áll. Mi is 
tagjai vagyunk immáron két 
éve ennek a zsűrinek, és min-
den egyes alkalommal élvez-
zük a produkciókat, ame-
lyek rendkívül színvonalasak. 
Több évig voltunk színját-
szó körösök, és a tapasztala-
taink a fesztivállal kapcsolat-
ban csak pozitívak. Látszik a 
lelkesedés, a sok belefektetett 
munka és idő, és ami a leg-
fontosabb, hogy szívvel-lé-
lekkel próbálnak a közönség 
kedvére tenni. 

Ez a délután mindig na-
gyon sok izgalommal jár az 
ötödikesek számára, hiszen 
egész évben erre a délutánra 
készültek. 3 éve mi magunk 

is felléptünk ezen a rendezvé-
nye, mi is élveztük az összes 
drámaórát, de legfőképpen a 
fellépést, amelyen rendkívül 
lelkesek voltunk. Mindig na-
gyon sok érdeklődő tekinti 
meg a produkciókat, hozzá-
tartozók és diákok egyaránt.

A tanulók megkaphatják 
a legjobb csapatnak, illet-
ve a legügyesebb gyermek-
színésznek járó díjat. Ebben 
az évben néhány új dolog is 
a délután része lesz. Az egyik 
szintén egy versenyszám, 
amelyben a vállalkozó kedvű 
diákok különböző szituációk-
ban mutathatják meg impro-
vizációs készségüket. Továb-
bá iskolánk meghívta a Kun 
Kuckó nevű városi színjátszó 
szakkört, akik egy színvona-
las produkcióval fogják meg-
nyitni a délutánt.

Reméljük cikkünkkel fel-
keltettük a hozzátartozók, lá-
togatók érdeklődését. Min-
denkit szeretettel várunk má-
jus 29-én 1430-kor a Györffy 
István Általános Iskola ebéd-
lőjében!
Patkó Dóra és Szendrei Git-

ta

A magyar nyelv szépsége, 
népünk történelme, hagyo-
mányai számomra mindig 
a legfontosabb dolgok közé 
tartoztak. Ezért is mondtam 
igent osztályfőnökömnek, 
amikor megkért, vegyek részt 
a vasárnapi iskola munkájá-
ban. Többször voltam Váras-
fenesen, Belényesen és Kis-
nyégerfalván, ahol az ottani 
lelkészek és családtagjaik fo-
gadtak bennünket. Az isko-
lában nemcsak óvodás ko-
rú gyermekek, hanem még a 
nyolcadik osztályos tanulók 
is várnak bennünket.

Számukra ruhát, élelmi-
szert, játékokat, taneszközö-
ket viszünk, azok felajánlását, 
akik szívesen segítenek a ha-
táron túli rászoruló gyerme-
keken. 

A magyar történelem fon-
tos fordulópontjaival és ki-
emelkedő alakjaival ismer-
tetjük meg őket. Beszélge-
tés közben a szép magyar ki-
ejtést is gyakoroltatjuk velük. 

Ezután uzsonnát készítünk 
nekik, amit szinte pillanatok 
alatt jóízűen fogyasztanak el. 
Majd kézműves foglalkozás 
következik. 

Nemcsak történelmi té-
mákról esik szó, hanem iro-
dalommal is foglalkozunk. 
Legközelebb magyar népme-
séket és verseket olvasunk 
majd közösen. Késő délután 
nehéz szívvel búcsúzunk el 
tőlük, mert hálásak a gyere-
kek a sok kedves és jó szó-
ért. A mi lelkünk is megtelik 
jó érzéssel, mert tudjuk, hogy 
valami szépet adhattunk. Kö-
szönet gimnáziumi osztályfő-
nökömnek, Nagy Éva tanár-
nőnek, valamint Nagy János-
né és Selmeczi Edit tanárnők-
nek, hogy lehetőséget adtak 
arra, hogy velük tartsak, és 
segítőjük lehettem a foglalko-
zásokon. 

Dobos Csenge 
osztályos tanuló

Gábor Áron Gimnázium

A magyar nyelv szépsége

Vidorka Fesztivál a Györffy-ben

Az évente bemutatott nép-
mozgalmi adatok szerint vá-
rosunk lakossága esztendők 
óta folyamatosan apad. Okai 
a születések számának csök-
kenésében,  illetve az elköl-
tözésekben keresendők. A 
folyamat, 1990 óta mutatko-
zik erőteljesebben, és – mon-
dunk sem kell, hiszen köztu-
dott – országos jelenségről 
van szó.

 Karcag város lakosainak 
száma (ha a korábbi adatokat 
jól keresgéltem össze) 1980-
ban 25.230, 1990-ben 23.828, 
2001-ben 22.574 fő volt. 2007. 
január 1-jén 22.032,  2008. ja-
nuár 1-jén 21.824, 2009. janu-
ár 1-jén 21.658 karcagi lakost 
mutattak a statisztikák – tud-
tam meg dr. Zsembeliné Ko-
vács Mária anyakönyvveze-
tőtől.

A születések 2006-ban 
mutatták a közelmúlt mély-
pontját. Ebben az évben 760 
gyermek születését anya-
könyvezték Karcagon, közü-
lük 192-en voltak helybeliek. 
„2007-ben (765) 195, 2008-
ban (756) 196 karcagi baba 
született, vagyis a születések 
száma minimális emelkedést 
mutat. (Meg kell jegyezzük 
viszont, hogy tíz évvel ez-
előtt, azaz 1998-ban 241 ba-

ba született.) Említésre érde-
mes lehet még az a jelenség, 
hogy az itt „ anyakönyvezett 
gyermekeknek kb. egyhar-
mada születik házasságból. 
Csökken viszont a rendezet-
len családi jogállású születé-
sek száma, ami azzal magya-
rázható, hogy a szülők már a 
születés előtt rendezik a csa-
ládi jogállást apai elisme-
rő nyilatkozattal. Ezzel sok 
olyan kellemetlenségtől kímé-
lik meg magukat, ami a gyer-
mek születését követő néhány 
hétben jelentkezne”- mond-
ja az anyakönyvvezető, aki 
hozzáfűzi még, hogy az elso-
rolt anyakönyvi adatok csak 
a helyi anyakönyvi esemé-
nyeket jelentik. Másutt szü-
letett vagy elhalt karcagiakat 
nem tartalmazza. És ha már 
születés, nézzük a névadási 
szokásokat. A legnépszerűbb 
férfi utónevek voltak tavaly:  
Gábor, Zoltán, Zsombor, Ba-
lázs, de olyan különlegesebb 
nevek is előfordultak, mint 
Daren, Noel, Kende, Csegő, 
Arisztid, Ruben. A lányok 
esetében a Jázmin, Vivien és 
a Regina voltak a legnépsze-
rűbbek és olyan ritkább utó-
nevek is előfordultak, mint 
Lea, Mia, Lina, Jana, Miléna, 
Alina.  „Az utónévadásban 

segítséget jelenthet a Ladó-
féle utónévkönyv, de a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézeté-
nek honlapján (www.nytud.
hu) megtalálhatók azok az 
utónevek, amelyeket anya-
könyvi bejegyzésre alkalmas-
nak ítélt az intézet. Ám azt is 
tudni kell erről a jegyzékről, 
hogy nem rendszeresen frissí-
tik, éppen ezért keressék fel a 
hivatalunkat, ha az utónevet 
nem találják az adatbázis-
ban. Amennyiben a kiválasz-
tott név nem szerepel adható-
ként, akkor a lakóhely szerin-
ti anyakönyvvezető útján kér-
hetik a véleményezést.” 

A 2008-as év egyébként a 
házasságkötések számának 
alakulásában múlt alul min-
denféle korábbi mutatót. Ta-
valy ugyanis 59 pár kötött há-
zasságot (2006-ban 104, 2007-
ben 87 házasságkötés volt.)

A halálesetek száma sta-
bilnak mutatkozik. 2006-ban 
746 halálozást anyakönyvez-
tek, ebből 268 a karcagi el-
haltak száma. 2007-ben  (763) 
269, 2008-ban (721) 257 kar-
cagi lakos halálát anyaköny-
vezték. 2008-ban tehát 257 
karcagi halálesetre 196 helyi 
születés jutott.

Elek György

Meghívó

A Nyugdíjas Pedagógus Klub szeretettel várja tagjait és 
leendő tagjait

2009. június 8-án (hétfőn) 15 órakor 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 

nagytermében tartandó
PEDAGÓGUSNAPI RENDEZVÉNYÉRE.

1944. július 20-án a Hit-
ler ellen elkövetett utol-
só merénylet sem sikerült. 
A kudarccal végződött ak-
ció kulcsfigurája Stauffen-
berg vezérkari ezredes volt, 
aki a lengyelországi főha-
diszállásán akart végezni 
a náci vezérrel, úgy hogy a 
tartalékhadsereg bevetésé-
re kidolgozott Walkűr ter-
vet alakította át céljának 
megvalósításához. Az ötlet 
alapvetően kiválónak bizo-
nyult, azonban a kidolgo-
zása és végrehajtása elnagy-
olt, és elkapkodott volt. Vég-
eredményben a merényletet 
előkészítő társaság bukása 
Stauffenberg figyelmetlen-
ségén múlott. Az összeeskü-
vés tagjait szinte még aznap 
elfogták, és tárgyalás nélkül 
kivégezték.

Nos, a ’44 júliusának ese-
ményeit feldolgozó Walkűr 
című film sem sikerült iga-
zán. Én, ugyan érdeklődve 
vártam a film bemutatóját, 
de csalódnom kellett. Hiába a 
neves színészeket felvonulta-
tó stáb, hiába a korhű jelme-
zek, a kiváló képi megjelení-
tés és a digitális technika – a 
film nem rázza meg a nézőt. 
Sőt kifejezetten lapos alko-
tás, az utolsó fél óra pedig ki-

fejezetten unalmas. A Stauf-
fenberget alakító Tom Crui-
se még csak-csak, de például 
a Tresckow őrnagyot alakí-
tó Kenneth Branagh idegesí-
tően erőltetett, és gyenge. A 
többiről nem is beszélek.

A film dokumentarista al-
kotásnak gyenge, akciófilm-
nek még gyengébb, történel-
mi, vagy háborús filmnek, 
pedig középszerű. Ha már 
második világháború, akkor 
ott van a Sztálingrád, Ryan 
közlegény…, Sindler listája, 
Ellenség a kapuknál. Ha meg 
Hitler, akkor ott van a Bukás. 
Talán a Hitler poklát meg-
elégelő tisztek és politikusok 
emlékét részletesebben, az 

érzelmek oldaláról jobban ki-
domborított forgatókönyvvel 
kellett volna megörökíteni. 

A tudósítások szerint a 
film németországi fogadtatá-
sa sem volt viharoktól men-
tes. Stauffenberg fia, de még 
a Védelmi Minisztérium is 
ellenérzését fejezte ki az-
zal kapcsolatban, hogy Tom 
Cruise személyében egy szci-
entológus színész alakítsa az 
ezredest. 

A témában kevésbé járatos 
mozikedvelőknek talán egy-
szer érdemes megnézni a fil-
met, de szerintem kevesek te-
szik majd a gyűjteményük 
közé.

Cselényi Csaba

Karcag város népességi mutatói 2008-ban

Nem sikerült
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Iskolánk – a Kováts Mihály 
Baráti Társaság Egyesület, a 
Kováts Mihály Alapítvány és  
Karcag Város Önkormányza-
ta messzemenő támogatásá-
val - nemcsak névadót ünne-
pel minden év május 11-én, 
immáron 17. esztendeje.

Városi szinten is hagyo-
mány teremtődött, melynek 
bázisa, központi helyszíne let-
tünk. Nagyrészt mi adunk 
otthont, teret arra, hogy Kar-
cag polgárai méltón emlékez-
hessenek idegenbe szakadt, 
hősként tisztelt ezredesünkre.

A programok évről év-
re  visszatérnek és bővülnek is 
egyben. Az idei paletta külö-
nösen színes volt.

Régi hagyomány, hogy az 
emléknapokat váltóversennyel 
kezdjük. Május 11-én a város 
iskoláiból 3-3 lány és ugyan-
ennyi fiú alkotott csapatot. Is-
kolánktól a Kováts Emlékpar-
kig tartott a táv. Ebben az év-
ben a versenyt a Református 
Általános Iskola nyerte, így 
egy évig birtokolja az emlék-
serleget. Második a Arany Já-
nos Általános Iskola csapata 
lett, őket követte a Kováts Mi-
hály Általános Iskola.

A táv végeztével Pánti Ildi-
kó képviselő asszony köszön-
tötte a résztvevő diákokat és 
kísérő nevelőiket. Minden csa-
pat üdítőket és oklevelet ka-
pott. A képviselő asszony át-
adta a díjazott csapatoknak az 
érmeket és a győzteseknek já-
ró ajándékokat.

Idei „újításunk”  a rendha-
gyó projektnap-megemléke-
zés volt 12-én délelőtt. A gye-
rekek élvezettel vetették bele 
magukat a kutatásba, versen-
gésbe. A város nevezetessége-
it is körül kellett járniuk, hogy 
meg tudják oldani a feladato-
kat. Az iskolaudvaron aka-
dálypályát alakítottunk ki, 
ennek is nagy sikere volt. A 
Városi Csokonai Könyvtár 
( Szabó Péterné ) is segítsé-
günkre volt feladatokkal. Te-
vékenykedtetésben tehát nem 
volt hiány, de sok ötlet maradt 
még a tarsolyunkban!

Még délelőtt került sor a 
Kováts-kapu előtti koszorú-
zásra is. 

A 4. b osztályosok katona-
dalokat adtak elő, a nyolcadi-
kos Fodor Kitti Kováts Mihály 
életét, hősi halálát méltatta. 
Pánti Ildikó önkormányzati 
képviselő, az Idegenforgalmi 
és Külkapcsolati Bizottság el-
nöke a jelenlévő vendégeknek 
bemutatta a most megalakult 
Kováts Mihály Emlékrajt. 
Karcag Város Önkormány-
zata, a Kováts Mihály Baráti 
Társaság Egyesület, a Kováts 
Mihály Alapítvány, továbbá 
vállalkozók és egyéni felaján-

lások segítségével az emlék-
raj korhű huszár ruhában vo-
nult fel. Vezetője Tóth Endre, 
az egyesület tagja. 

A délutáni ünnepi megem-
lékezés már az iskola előtti té-
ren zajlott. Varga Mihály or-
szággyűlési képviselő ünnepi 
köszöntője után itt került sor 
az idei Bodó-díjak átadására. 
A nyolcadikos Scardovi Szofi 
szavalatán túl a felsős énekkar 
és a táncszerető 6. b színvo-
nalas műsora következett, de 
külön köszönet illeti az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Fúvósze-
nekarát is Hidi János vezény-
letével!

Az ünnepség után került sor 
Szűcsné Nagy Erzsébet faze-
kas, népi iparművész ( isko-
lánk volt tanítványa ) és Szűcs 
Imre fazekas, a népművészet 
mestere kiállításának meg-
nyitójára. Dr. Füvessy Ani-
kó néprajzkutató, kandidátus 
méltató szavai után az érdek-
lődők elgyönyörködhettek a 
művészek alkotásaiban.

Az ezt követő könyvbe-
mutató igazi kuriózumo-
kat tartogatott. Mindkét szer-
ző maga mutatta be mű-
vét: Győrffy-Villám András 
hö.dandártábornok, a Ma-
gyar Huszár és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetség el-
nöke „Az utolsó huszárok” 
című könyvét, Elek György 
helytörténész a „Kováts Mi-
hály Emlékezete” című kiad-
ványát ajánlotta a hallgatóság 
figyelmébe.

   Május 13-án a néhány éve 
megyei rangra emelkedett „If-
jú Történészek” tanulmányi 
versenyünkön idén 14 iskola 
képviseltette magát 120 tanu-
lóval. Itt voltak Abádszalók, 
Berekfürdő, Jászberény, Jász-
szentandrás, Szolnok, Mező-
túr, Nagyiván legjobbjai mel-
lett a Györffy, az Arany, a Kis-
kulcsos, a Református és a Ko-
váts Mihály Általános Iskola 
versenyzői. 

Az elért legjobb 3 helyezés 
összesítéséből tevődött ki az 
iskolák versenye:

Első helyen a Kováts Mi-
hály Általános Iskola végzett 
(két első, egy második helye-
zett ).

Másodikként a Györffy Ist-
ván Általános Iskola végzett 
(egy első, két második helye-
zett ).

Harmadik lett a szolnoki 
Kodály Zoltán Általános Is-
kola (egy második, egy har-
madik, egy hatodik helyezett).

Amíg a zsűri javított, a ver-
senyzőket, kísérőiket és a vá-
rosból idesereglett érdeklő-
dőket színes program várta 
a múzeum előtti parkban: a 
„Pusztai Róka” Hagyomány-
őrző Egyesület bemutatója és 
a Bengecseg  Alapítvány ut-
caszínházi programja.

Május 14-én délelőtt angol 
és német idegennyelvi órá-
kon vehettek részt a hozzá-
tartozók a felújított nyelvi la-
borban. Az Iskolaszék támo-
gatásával egy megújult, szép 
tantermet vehettek birtokuk-
ba a diákok. A bemutató órá-
kat tartották:

A szülők visszajelzései alap-
ján elmondható: tartalmas, 
változatos módszereket felvo-
nultató órákat láttak, nagy fel-
készültségű pedagógusokkal 
és megalapozott tudással ren-
delkező diákokkal.

A csütörtök napnak az es-
téje  a műsoros est, egyben a 
rendezvénysorozat zárásául is 
szolgált. Idén különösen szép-
re, érdekesre és színvonalas-
ra sikerült a műsor, melynek 
helyszíne szokás szerint a Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ volt.

Bábelőadás, a zeneiskolai 
tanulók fellépése, Arany János 
és Nógrádi Gábor egy-egy da-
rabja került a színpadra. Kitű-
nő táncoslábú diákjaink is be-
mutatkoztak.

Ez volt tehát 2009. máju-
sának Kováts Mihályra em-
lékező rendezvénysorozata – 
számos külső és belső segítő-
vel, szervezővel, rendezővel, 
programalkotóval és kivitele-
zővel. Köszönet illet minden-
kit, gyermeket és felnőttet, ki-
csit és nagyot, akik segítettek a 
megvalósításában!

a Kováts Mihály Általános 
Iskola 

a Kováts Mihály Baráti 
Társaság Egyesület és 

a Kováts Mihály 
Alapítvány

„Visszatekintés”  a KOVÁTS 
MIHÁLY emléknapokra

A Homokon megrende-
zett megyei elődöntőn a kis-
kulcsosi lányok ott folytatták, 
ahol Debrecenben abbahagy-
ták. A megyebeli fiúkat is si-
mán legyőzve, magabiztos já-
tékkal kerültek be a megyei 
döntőbe, ahol szintén fiú csa-
patok várnak rájuk. Jó volt 
látni, hogy egyre jobb formá-
ba lendülnek az országos dön-
tő előtt. Szemet gyönyörköd-
tető játékkal kivívták a felnőt-
tek elismerését.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
- JÁSZ- Sólymok 69-13 (16-2, 
32-0, /1-2/, 10-4, 10-5)

Rácz L. (12), Nagy K. (15), 
Papp E., Béres I. (2), Lócsi E. 
(10), Hajnal T. (4), Pintér Á. (4), 
Lócsi Enikő (4), Fehér M. (6), 

Lippai A. (12), Székely A., Lá-
zók V., Csíkos L. Mihácsi Sz.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
- Szolnoki Kobrák 54-36 (15-
7, 9-3, /2-5/, 9-7, 19-14)

Rácz L. (10), Nagy K. (9), 
Papp E., Béres I., Lócsi E. (17), 
Hajnal T. (3), Pintér Á., Lócsi 
Enikő (5), Fehér M. (4), Lip-
pai A. (6), Székely A., Lázók V., 
Csíkos L. Mihácsi Sz.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
– Tiszakürt 78-11 (23-0, 18-3, 
/5-3/, 20-4, 18-1)

Rácz L. (21), Nagy K. (11), 
Papp E., Béres I., Lócsi E. (11), 
Hajnal T. (1), Pintér Á., Lócsi 
Enikő (4), Fehér M. (12), Lip-
pai A. (9), Székely A. (4), Lázók 
V., Csíkos L. Mihácsi Sz.(5),

Edző: Őrlős Zoltán.

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.

Ezüstérmesek a serdülő lányok
Karcagon került megren-

dezésre a megyei serdülő baj-
nokság döntője. Az első mér-
kőzésen a megyei bajnokság 
2. és 3. helyezettje találkozott 
egymással. A karcagi lányok 
a magabiztos játékkal győz-
ték le a szarvasi lányokat, így 
az aranyéremért játszhattak. 
A döntőben óriási küzdelem 
zajlott, nem bírt egymással a 
két csapat. Felváltva estek a 
kosarak, végül az utolsó má-
sodpercekben kapott kosárral 
maradt alul a karcagi csapat. 

Karcagi SE – Szarvasi Vil-

lámok 55-36 (19-10, 6-15, 
18-3, 12-8)

Szabó K. (5), Kerekes H. (4), 
Karsai D. (6), Biro A., Szabó 
F., Bokor G. (25), Kabai D., 
Séta G. (7), Regényi Zs. (4), 
Házi M. (4), Hérmán F.

Karcagi SE – Szolnoki 
VSE 42-44 (9-8, 10-10, 14-
14, 9-12)

Szabó K. (2), Kerekes H. (3), 
Karsai D. (4), Biro A., Szabó 
F., Bokor G. (21), Kabai D.(1), 
Séta G. (3), Regényi Zs., Há-
zi M. (6), Hérmán F.(4). Edző: 
Őrlős Zoltán

A lányok megleckéztették a fiúkat
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, ipari 
árammal, fúrott kúttal, szerelő ak-
nás alsó épülettel több generáci-
ónak 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 csalá-
di ház gáz-, központi fűtéses + cse-
répkályha beépítve mindkét szo-
bába 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.
Karcagon az Apavár utcában tég-
lából épült teljes közműves kisebb 
kertes ház betegség miatt sürgő-
sen eladó. U.itt I. emeletig 1 szobás 
tömblakást vagy főtér közeli össz-
komfortos házrészt keresek. Tel.: 
06/70-273-7268. 
Karcagon 2 szobás, fürdőszobás, 
gázos ház garázzsal, nagy portával, 
sok alsóépülettel, központ közel-
ben eladó vagy I. emeletig tömb-
lakás csere is érdekel. Tel.: 06/30-
959-9373.
Karcag központjában 2 szobás 
földszinti lakás hosszú távra kiadó 
(irodának is). Tel.: 06/30-259-7124.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti csalá-
di ház gáz-, központi fűtéses + cse-
répkályha beépítve mindkét szo-
bába eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. 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 te-
tőteres ház eladó. Tel.: 06/70-211-
8788.
Mátrafüreden családi nyaraló üdü-
lésre kiadó 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.
Karcag, Kerekes I. u. 22. sz. alat-
ti családi ház költözés miatt eladó. 
Tel.: 06/20-376-3588 v. 06/20-226-
3376.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, 
garázzsal eladó vagy budapestire, 
esetleg környékére cserélhető. Tel.: 
06/30-245-7897.

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 gyer-
mek 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.

Eladó motoros bőrdzseki, vesz-
tern csizma, öltönyök, balon dzse-
kik, rövid és hosszú ujjú ingek, bib-
lia, 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 
hálószoba bútor + 2 heverő (nem 
régi típus), Energomat automata 
mosógép (felültöltős), régi kanapé 
asztallal, 2 kis méretű fotel, stb. va-
lamint ablak-ajtó fölé való akác át-
hidalók, hullám pala kúppal, 50 l-
es és 100 l-es villanybojlerok stb. 
eladók Karcagon. Tel.: 59/311-129.

Fűkaszáló gép és 2 db cserépkály-
ha eladó. Tel.: 59/311-477.

Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db 
gyermek bicikli pótkerékkel, 1 db 
irodai forgószék. Tel.: 0670/613-
6765.

3 db-os világos szekrénysor, 1 db 
dohányzó asztal, 1 db konyhai asz-
tal olcsón eladó. U.itt fa tüzelésű 
bojlert vennék. 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 építé-
si törmelék ingyen elvihető. Tel.: 
06/20-216-5636.

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

42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: 06/30-647-7357.

Megkímélt állapotban lévő 3 funk-
ciós babakocsi, 1 db bébihordo-
zó 10 kg-ig eladó. Tel.: 06/30-463-
2991. 

Eladó szekrénysor, ebédlő asztal 6 
székkel, tálaló szekrény. Tel.: 06/20-
464-7973.

1 db világos színű faláttöréses kon-
vektor, 1 db dió színű gyermek író-
asztal eladó. Tel.: 59/314-831.

Eladó alig futott 4 db 195/50-es R-
15-ös alufelnivel szerelt autógu-
mi. Gumi márka: Bridgestone. Tel.: 
06/30-649-3040.

A nyári szélviharok, a böjti sze-
lek erejét megduplázva tarkít-
ják szeméttel járdáinkat, terein-
ket. 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 ren-
delhető Jani bácsinál. 

6 személyes, utánfutós lakósátor 
eladó! Autóval vontatható, de ud-
varon felállítva vendégek fogadá-
sára is alkalmas. Mérete kb. szoba 
nagyságú mosogatóval, gázrezsó-
val felszerelve. Érd.: Kg., Kossuth L. 
utca 22. Tel.: 06/30-255-6742.

Eladó 2 db megkímélt állapotban 
lévő fotel. Tel.: 06/30-903-5227.

Kristálytiszta ivóvizet otthonába! 
Ozmózisos víztisztító rendszer-
rel! Érdeklődni és megrendelni a 
06/30-915-4773-as telefonon le-
het.

Csepel női versenykerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-751-5143.

Camping kerékpár és sarok szá-
mítógép asztal eladó. Tel.: 06/20-
809-5424.

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

Vágó birka tetszés szerint rendel-
hető. Tel.: 06/70-368-8962 (17 óra 
után)

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 
v. 06/30-509-0352.

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

Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiá-
val, garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok vidéken is haza-
szállítással. Tel.: 06/30-336-6142.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-
647-7454.

Vállalok özvegy, magányos szemé-
lyeknek – legyen idős néni vagy 
idős bácsi – bevásárlást, vagy 
gyógyszer bevásárlást, postára 
menni. Magányos özvegyek előny-
be. Tel.: 59/400-802.

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

Eladó Romet Kadett 780-as motor 
+ sok alkatrész, hidraulikus raklap-
emelő (béka),. 300 literes erede-
ti Mercedes műanyag üzemanyag-
tank tartóval, magas nyomású 380 
V-os mosó eladó. Tel.: 06/30-570-
8375.

Apróhirdetés

Karate

Megyei I. osztályú férfi kézilabda

j

A hét végén Törökszent-
miklóson rendezték a me-
gyei férfi kézilabda bajnok-
ság utolsó fordulóját, me-
lyen a Karcagi SE csapata sú-
lyos vereséget szenvedett a 
bajnok Heves együttesétől. 
A vereség, és annak ellené-
re, hogy a Törökszentmik-
lós nyerni tudott az ezüstér-
mes Szolnok ellen, együtte-
sünk azonos ponttal ugyan, 
de jobb egymás elleni ered-
ménnyel megelőzte a mikló-
si gárdát, így a tavalyi ezüst-
érem után az idei megyei fér-
fi kézilabda bajnokságban 3. 
helyen végzett. A jövőt illető-
en a többségében 15-20 éves 
fiatalokból álló együttesünk-
nek nagyon sokat kellene fej-
lődnie ahhoz a következő fel-
készülési időszakban, hogy 
a 2009/10-es bajnoki szezon-
ban dobogó közelben marad-
jon. Bízzunk a jó folytatás-
ban, panaszra egyelőre nem 
lehet okunk, leszámítva az 
utolsó fordulóban elszenve-
dett nagyarányú vereséget.

Heves – Karcag 37:20(20:7)
Karcag: Nagy, Lajtos (4), 

Papp (1), Hamar (1), Ferenczi 
(5), Örsi, Major (7).

Cserék: Lippai, Kardos (1), 
Sebők, Vályi-Nagy N (1),  Tóth.

Játékos-edző: Major János
M.J.: Úgy látszik, hogy nem 

szeretnek gólt dobni fiatal já-
tékosaink, az eredmény min-

dent elárul teljesítményünk-
ről. Az utolsó forduló ered-
ményétől függetlenül gratu-
lálok a fiúknak, mindamellett 
pedig köszönöm, hogy kitar-
tanak mind az egyesületben, 
mind pedig mellettem. Most 
már jöhet a záró bankett.

A 2008/2009-es Megyei 
Férfi Kézilabda Bajnokság-
ban bronzérmet nyert Karca-
gi SE csapata: Nagy Péter, Lip-
pai Mihály, Tóth Gergely, Se-
bők Kálmán, Lajtos Lajos, 
Papp Imre, Örsi Péter, Hamar 
László, Csordás László, Feren-
czi Csaba, Vályi- Nagy Nor-
bert, Vályi- Nagy István, Kar-
dos Ferenc. Játékos-edző: Ma-
jor János.

A bajnokság végeredménye: 
1. Heves 38 pont 2. Szolnok 
32 pont 3. Karcag 28 pont 
(21 mérkőzés, 13 győzelem, 
2 döntetlen, 6 vereség) 4. Tö-
rökszentmiklós 28 pont 5. Ti-
szakürt 22 pont 6. Kunszent-
márton 12 pont 7. Jászladány 
8 pont 8. Túrkeve 0 pont.

Gratulálunk valamennyi já-
tékosnak, tisztelettel megkö-
szönjük Karcag Város Ön-
kormányzatának és a Karcagi 
Sportegyesületnek, hogy mű-
ködésünkhöz biztosította a 
2008/2009-es bajnoki szezon-
ban az anyagi feltételeket. Kel-
lemes nyári szünetet kívánunk 
mindenkinek!

Major

Az elmúlt hétvégén a karca-
gi karate szakosztály sportolói 
Sátoraljaújhelyen vettek részt 
az utánpótlás és felnőtt orszá-
gos bajnokságon. Amint azt 
Gyarmati Imrétől megtudtuk, 
25 klub 150 versenyzője küz-
dött meg az érmekért. A ver-
senyzők magas színvonalára 
jellemző, hogy világbajnokok 
és világbajnoki helyezettek és 
Európa bajnoki helyezettek is 
részt vettek. Szakosztályunk 
a szokott létszámtól egy ki-
csit kevesebb létszámmal vett 
részt. 11 versenyzőnk volt je-

len a sérülések miatt, de így is 
remekük szerepeltek. 

Eredmények: Gyermek ne-
hézsúly: Ráczkevy Sándor III. 
helyezés, I. középsúly: Ko-
zák János, II. helyezés, Fel-
nőtt +80 kg: Dobák László III. 
helyezés, Gyerek lány nehéz-
súly: Kemény Anett I. helye-
zés, Serdülő középsúly: Racz-
kó Dániel I. helyezés. A karate 
szakosztályból Raczkó György 
és Gyarmati Imre mint meg-
hívott vezető bíró vett részt a 
versenyen.

B. I. 

Megvan a bronzérem

KUKAVÁSÁR
Kedvezményes kukavásár 

a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. telephelyén: 
120 literes kerekes guruló szürke kuka:

6.960.-Ft
Az akció a készlet erejéig tart!

Megvásárolni az alábbi időben és helyen lehet:
Hétfőn és szerdán 8-15 óráig a

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. telephelyén 
Karcag, Villamos u. 109/2

Tel: 59/503-317
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Anyakönyvi hírek
Születés

Monoki Krisztina – Kiss 
Márton
Kg., Cserepes u. 6.  Laura

Halálozás
Mándi Róza
 Kg., Kórház u. 8. (1930.)
Kirzsa Péter
 Kg., Szondi u. 15. (1933.)
Özv. Szabó Ferencné (Nagy 

Rozália)
 Kg., Munkácsy u. 6. 

(1925.)
Özv. Antal Ferencné (Spitzer 

Margit)
 Karcag (1923.)
Győri Imre
 Karcag (1943.)

2009. május 29. péntek, szom-
bat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás a Szentannaiban
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Czókoly Viktorián 

tűzoltó őrnagy
 Karcagi hírek
 Toy Run
 Műfüves pálya átadó ün-

nepsége
 Mezőgazdasági helyzetkép
 Háttér
 Téma: Egyenruhában
20.10  Karcag - Parlament futball-

mérkőzés közvetítése

2009. június 2. kedd /szerda
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. június 4. csütörtök
17.30  Műsorajánlat
17.35  Karcag SE - Kunszentmár-

ton futballmérkőzés közve-
títése

19.05  Nagykunsági Krónika – vá-
rosi közéleti magazin

 Aktuális kérdések
 Vendég: Varjú Mátyás
 Karcagi hírek
 Karcagi Határkép
 Tüdőszűrés
 Kézműves mesterek - 2.rész 

: Tyukodi László
 Háttér
 Egyenruhában
20.10  Önkormányzati ülés – köz-

vetítés felvételről

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

SPORT Labdarúgás

Megyei I.osztályú bajnokság

Lapzárta: kedd 12 óra

Május 29. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Május 30. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva
Május 31. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
június 1. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Június 2. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Június 3. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Június 4. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Június 5. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Karcag – Kunszentmárton 
1:1 (0:0)

Karcag, 130 néző. Jv.: Jandó 
F. (Kóródi, Ali)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L., Bor-
si A. (Sindel), Habóczki (Var-
ga J.), Békési, Nagy R., Balo-
gh, Kardos

Edző: Varga János
Az első percben Oberna el-

futott a jobb oldalon, majd 
lövését Móga vetődve hárítot-
ta, de közben megsérült. A ti-
zenharmadik percben Békési 
30 m-es lövése elzúgott a léc 
fölött. A tizennyolcadik perc-
ben Kohári beadását Nagy 
R. kapásból kapura lőtte, de 
Berta megfogta a labdát. A 
harmincnegyedik percben 
Balogh R. 32 méteres szabad-
rúgását Berta a léc alól ütötte 
szögletre. Az ötvenkettedik 
percben Habóczkit felrúgták 
a kaputól 22 méterre. A sza-
badrúgást Kardos félmagasan 
a bal sarokba ívelte (1:0). Az 
ötvennyolcadik percben egy 
baloldali vendégtámadás so-
rán Oberna elhúzott a védők 
mellett, majd a kapu elé pas-
szolt és Imrei közelről a bal 
sarokba lőtt (1:1). A nyolc-
vannegyedik percben Nagy 
R. szögletét Orosz nagy hely-
zetben a jobb kapufa mellé fe-
jelte.

Jók: Orosz, Békési ill. Ga-
ráz, Patatóczki, Gazdag, Im-
rei, Oberna

Bende József: Egy nagysze-
rű csapat otthonában célfut-
ballunk ma eredményes volt.

Varga János: Nagyon ros-
szul jött ez a pontszerzés, de 
nem érdemtelenül szerzett 
pontot a vendégcsapat.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Kunszentmár-
ton 3:0

Góllövők: Rajcsányi, Tövis-
kes, Kocsis

U 13-as korosztály: Karcag 
– Cegléd 2:1

Góllövők: Székely D., Var-
ga K.

U 15-ös korosztály: Karcag 
– Cegléd 0:4

1. Jánoshida 30 20 2 6 106-43 68
2. Kunszentmárton 30 20 4 6 80-33 64
3. Karcag 30 18 6 6 78-47 60
4. Jászárokszállás 29 18 3 8 98-56 57
5. Kunhegyes 29 18 3 8 94-40 57
6. Besenyszög 30 17 6 7 88-45 57
7. Újszász 30 17 4 9 66-27 55
8. Jászfényszaru 30 17 2 11 108-63 53
9. Szajol 30 14 7 9 80-54 49
10. Törökszentmiklós 29 12 4 13 76-65 40
11. Fegyvernek 28 11 6 11 61-66 39
12. Mezőtúr 28 9 3 16 66-75 30
13. Abádszalók 30 8 6 16 46-111 30
14. Kenderes 30 8 4 18 67-115 28
15. Nagyiván 30 8 3 19 73-135 27
16. Jászladány 29 7 6 16 46-82 27
17. Kunmadaras 30 5 1 24 61-116 16
18. Túrkeve 30 1 2 27 29-150 5

Bosnyák Imre

2009. május 17-én ke-
rült megrendezésre a Városi 
Sporcsarnokban a thai boksz 
edzőmérkőzések. Amint azt 
ifj. Gyarmati Imrétől meg-
tudtuk, erre azért volt szük-
ség, hogy egy sportoló szá-
mára valós körülmények kö-
zött – de tét nélküli – ver-
senysportot képviseljenek. Az 
edzőmérkőzéseken megjelent 
egyesületek: Gönczi team – 
Nyíregyháza, Helmeczy team 
– Nyíregyháza, Kunkli team 
– Miskolc és a karcagi kara-
te és thai boksz szakosztá-
lya. Ezen a rendezvényen il-
lusztris vendégek is megjelen-

tek. A karcagi karate és thai 
boksz szakosztály tagjai közül 
14 thai boksz harcos lépett a 
küzdőtérre. Szőnyegre lép-
tek még: Gönczi János kick-
box világbajnok, Balogh Sza-
bolcs K1-es győztes, Kunk-
li Tivadar többszörös utcai 
harci megyei bajnok és hala-
dó versenyzők. Fontos felké-
szülési állomás volt a gyer-
mekek számára is, így többek 
között Szűcs Roland és Patrik 
számára a diákolimpiai felké-
szüléshez. A verseny szerve-
zői köszönetet mondanak a 
támogatóiknak.

B. I.

Thai boksz edzőmérkőzések 
Karcagon

Horgásztábor
A Nagykun HE horgásztá-

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

Részvételi díj: 16.800 Ft, 
melyből az egyesület 1.800 Ft-
ot átvállal. A részvételi díj tar-
talmazza a napi háromszori 
étkezést, a szállás költségeit.

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 hétfőn, 
kedden és pénteken 17 és 18 
óra között 5.000 Ft előleg be-
fizetésével. 

A kerékpár diákolimpia or-
szágos döntője után is mozgal-
masan teltek a napok a kiskul-
csosi diákok számára, szám-
talan sporteseményen vettek 
részt. Sok sportágban méret-
tettek meg a megyei diákolim-
piai döntőkben. 

Atlétikában: A II. korcs. fi-
úk V. helyezést értek el. Csapat 
tagjai: Nagy István, Terjék Pé-
ter, Mészáros Krisztián, Bajusz 
Szabolcs, Kozák János, Mészá-
ros Márkó. Testnevelő: Őrlős 
Zoltán A II. korcs. lányok III. 
helyezést értek el. Csapat tag-
jai: Lócsi Erika, Rácz Lilla, Fe-
hér Mariann, Hajnal Tímea, 
Nagy Kitti, Lócsi Enikő. Egyé-
niben Lócsi Erika VI. helyezett 
lett. Testnevelő: Őrlős Zoltán

Labdarúgásban:A II. korcs. 
fiúk IV. helyezést értek el. A 
MGYLSZ megyei döntőjében 
szintén negyedikek lettek és 
bejutottak az országos döntő-
be. Csapat tagjai: Bajusz Sza-
bolcs, Terjék Péter, Mészáros 
Krisztián, Nagy István, Kozák 
János, Mészáros Márkó, Ben-
csik Zoltán, Szabó Erik, De-
ák Attila. Edző: Kemecsi Lász-
ló, testnevelő Lőkös Zoltán. A 
III. korcs. fiúk  VI. helyezést 

értek el. A MGYLSZ megyei 
döntőjében IX. helyen végez-
tek. Csapat tagjai: Deák Zol-
tán, Őkrös Szabolcs, Andrá-
si Bence, Berzétei Tibor, Mé-
száros Mihály, Magyari József, 
Mészáros János, Herczeg Gá-
bor, Boros Dominik, Pócs Sán-
dor, Herczeg Zsolt, Tóth Gyu-
la, Horváth Kálmán. Testneve-
lő: Őrlős Zoltán

Kosárlabdában már az or-
szágos diákolimpiai elődön-
tőkben szerepeltek tanuló-
ink. A III. korcs. leányok Mis-
kolcon III. helyezettek lettek. 
Csapat tagjai: Kerekes Hajnal-
ka, Regényi Zsuzsanna, Sza-
bó Klaudia, Lócsi Erika, Rá-
cz Lilla, Vass Bianka, Hérmán 
Adrienn, Márkus Anikó, Szé-
kely Alexandra, Lippai Anna, 
Fehér Mariann, Nagy Kitti. 
Testnevelő: Őrlős Zoltán A III. 
korcs. fiúk Mezőberényben IV. 
helyezést értek el. Csapat tag-
jai: Deák Zoltán, Ábrahám 
Máté, Herczeg Zsolt, Andrá-
si Bence, Ökrös Szabolcs, Pin-
tér Tamás, Veres László, Rózsa 
Imre, Boros Dominik, Berzétei 
Tibor, Tóth Gergő, Herczeg 
Gábor. Edző: Kiss János, test-
nevelő Őrlős Zoltán.

Kiskulcsosi sportsikerek szériában


