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Hétfőn megtörtént az új középiskola műszaki átadása

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 38. § (1) bekez-

dés b. pontja alapján közzéteszem a 2010. április 11. és ápri-
lis 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános 
választásán a választókerületben induló jelölteknek, a jelölő 
szervezeteknek a nevét, illetőleg a független jelölés tényét.
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VARGA MIHÁLY
FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

Rózsa Sándor
8. sz. OEVI vezetője

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 8. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerület Választási Bizottsága

Címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. Fsz. 48. sz. iroda
Telefonszám: 06 59/500-610
Telefax szám: 06 59/311-998
E-mail cím: phkarcag@ph.karcag.hu
A Választási Bizottság elnöke: Dr. Józsa Árpád
A Választási Bizottság elnök helyettese: Hajdu István György
A Választási Bizottság tagja: 
 Komáromi Kálmán
 Szabó Sándorné, MSZP
 Andrási András, Jobbik
 Dr. Varga László, FIDESZ-KDNP

Az agrárkörnyezet-gazdál-
kodási intézkedés keretében 
a területazonosítási kérelmek 
beadásának határidejét má-
jus 15-re hosszabbították meg. 
Az adatokat a földmérők ad-
ják, amit elektronikusan kell 
beadni.

A területalapú támogatási 
borítékok megérkeztek, ame-
lyet április 10-ig mindenki szí-
veskedjen átvenni. Nincs le-
hetőség a termelők felkeresé-
sére. A boríték tartalmazza a 
támogatás menetét. Szüksé-
ges a 2009. évben kiadott bo-
ríték, mert az abban szereplő 
jelszóval lehet ez évben is el-
készíteni a támogatást elekt-
ronikus úton. Ha nem találják 
a borítékot, új jelszót kell kér-

ni, amelyhez a nyomtatvány 
megtalálható a borítékban. 
A támogatás menete hason-
ló az előző éviekhez, időpont 
egyeztetéssel készítjük május 
15-ig. Aki 2009-ben igényelt 
támogatást, de 2010-ben nem 
igényel (bérbe adta), a borí-
ték még megérkezett, mert az 
MVH-nak nincs tudomása ar-
ról, hogy 2010-ben nem igé-
nyel támogatást.

Ez évtől ellenőrzik a kölcsö-
nös megfeleltetést, a növények 
vetésforgóban való elhelyezé-
sét. Április 1-től a kormányza-
ti portál elérhető. Március 20-
tól május 3-ig lehet benyújta-
ni az MVH-hoz szankciómen-
tesen az anyajuhtartás támo-
gatási kérelmet. A termelés-

hez kötött állatlétszám alapú 
anyajuh tartás támogatásnál 
a támogatható minimális lét-
szám 10 egyed. A kérelmező 
köteles a juhokat 100 egymást 
követő napon át (május 4-től) 
birtokon tartani. Az igény-
bevétel további feltétele, hogy 
a gazdálkodó gondoskodjon 
az állattenyésztési törvény-
ben foglaltak szerinti apaál-
lat használatról. A támogatá-
si kérelmet az MVH honlap-
ján közzétett formanyomtat-
ványon kell benyújtani.

Anyatehén tartós támoga-
tást június 1. - július 31. között 
lehet igényelni. Minimum 3 
egyed szükséges.

Szőke Sándorné
falugazdász

Március 25-én huszonki-
lenc napirendi pont került a 
képviselők asztalára. Ez alka-
lommal több napirend előtti 
felszólalás is elhangzott. Töb-
bek között Kovács Sándor a 
decemberben bezárt Karcag-
Tiszafüredi vasútvonallal kap-
csolatban kért szót megint, 
ugyanis a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium nemrég egy levelet 
küldött az önkormányzatnak, 
mégpedig egy korábbi, utas-
számlálással kapcsolatos leve-
lük magyarázataként.

Talán sokan emlékeznek 
még arra, hogy a vonal bezá-
rása előtt azt az információt 
küldte az illetékes tárca, hogy 
2008-ban naponta 319 fő uta-
zott a vonalon, ami vonaton-

kénti 9,6 fő átlagos utasszámot 
jelent. Akkor Kovács azzal a 
megjegyzéssel élt, hogy ez na-
pi 33 vonat indítását feltéte-
lezi, és ha ez így van, akkor a 
vonatszám csökkentésével to-
vábbra is gazdaságosan lehet-
ne üzemeltetni a vonalat. A 
mostani levél az előbb idézett 
számadatok magyarázatát tar-
talmazza. A képviselő, felszó-
lalásában megjegyezte, hogy 
a levél értelmetlen magyará-
zatot ad egy számítási hibá-
ra, és ezzel együtt kérte az ön-
kormányzatot, hogy ezentúl, 
már ebben a ciklusban, ennek 
a minisztériumnak ne írjanak 
levelet, mert érdemi válaszra 
nem számíthatnak.

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

2010. március 24-én, a Kádas György Általános Iskola étkezdéjében ke-
rült sor Pánti Ildikó és dr. Fazekas Sándor polgármester, a 8. és 9. sz. ke-
rületek önkormányzati képviselőinek lakossági fórumára. Az igen né-
pes hallgatóságot vonzó tájékoztatón előbb dr. Csala Anikó, a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájának vezetője tartott elő-
adást, majd dr. Fazekas Sándor mutatta be a közelmúlt fejlesztéseit.

A falugazdász hírei

Az elhatározás-
tól, a döntéstől 
kezdve egészen 
máig – a talán két 
évnyi idő alatt – 
elégszer megír-
tuk, bemutattuk 
az új karcagi kö-
zépiskola épüle-
tét, kivitelezés-
ének előzménye-
it vagy éppen elő-
re haladtát. S bár 
lehet többször 
is megfordul-
tunk az építke-
zésen, vagy meg-
néztük, mert épp 
arra jártunk, de 
ugyanúgy vártuk az elkészül-
tét, mint a városból – hiszem 
– nagyon sokan.

Az építkezéssel kapcsola-
tos utolsó hírünk: 2010. már-
cius 29-én délután, több száz 
vendég jelenlétében meg-
történt a Szentannai Sámu-
el Gimnázium és Szakközép-
iskola új épületének műsza-
ki átadása. Az átadáson jelen-
lévők előtt dr. Fazekas Sán-
dor polgármester szólt az új 
létesítmény eddigi történeté-
ről, kezdve ott, amikor a Kor-
mány 1098/2007. (XII. 13.) 
számú határozata alapján a 

Református Egyházközség tu-
lajdonába visszakerült gimná-
zium madarasi úti épületéért 
Karcag Város Önkormányza-
ta 550.000.000 forint kárta-
lanítást kapott. Ebből az ösz-
szegből a testület új gimnázi-
um építését határozta el. Mi-
vel a belvárosban nem találtak 
megfelelő nagyságú és adott-
ságú telket, az új beruházás a 
Szentannai Sámuel Szakkö-
zépiskola, Gimnázium és Kol-
légium területén valósult meg, 
s a testület 2008. január 31-én 
(a 33/2008. (I. 31.) „kt” számú 
határozatával ezen intézmény 

bővítéséhez szükséges építési 
engedélyezési tervek készítésé-
re írt ki pályázatot. A tervező 
kiválasztása után, 2008 tava-
szán készültek el az új tanügyi 
épület (hat osztályos gimná-
zium és szakközépiskola) en-
gedélyes és kiviteli tervei. (A 
terveket Gutman József gene-
rál tervező, Erdei György sta-
tikus tervező és Horváth Lajos 
gépészeti tervező közreműkö-
désével az EX! Építész Iroda 
készítette. A tervek elkészülte 

Iskolát építeni, jövőt építeni

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

A böjt vége
Húsvét a kereszténység egyik leg-

nagyobb ünnepe, Krisztus föltáma-
dására emlékeznek a hívők, de a nem 
hívők is átérzik ennek a jelentősé-
gét, mert a néphagyományba is  át-
szüremlett. A római egyház liturgiá-
ja szerint húsvétkor ér véget a nagy-
böjt, ami hamvazószerdától húsvét 
vasárnapjáig tart. Különböző kor-
szakokban változott ugyan a böjt 
ideje, és a néphagyományok is sokfé-
le formában jelenítették meg tartal-
mát, de nem erről akarok írni - ennek 
könyvtárnyi irodalma van.

A mostani húsvét hete közéleti je-
lentősége is ismert. A rá következő 
vasárnapon lesz az  országgyűlési vá-
lasztások első fordulója. Mondhatjuk, 
kiböjtöltük ezt is, kb. 72-szeres nagy-
böjti időszakkal. Egy ismerősöm pa-
naszolta, a globális felmelegedés „el-
csalta” tőlünk a tavaszt, szinte átme-
net nélkül jön a meleg évszak. Ta-
lán igaza is van, sokan marékszámra 
tömjük magunkba a C-vitamint, mert 
„hidegen fújtak a (böjti) szelek”. Azt 
is megemlítette, alig tud odafigyelni 
a kampányra, ami szerinte visszafo-
gott, nem is olyan, mint máskor.

Hát, nem tudom – válaszoltam, 
talán kevesebb a plakát, és óvatos 
becsléssel is, részben már lefutott. 
(Érdekes módon, most nem hallot-
tam Kovács László egykori MSZP el-
nök, mai EU képviselő szájából, 
hogy nem a közvélemény-kutatáso-
kat akarják megnyerni. Persze, lehet, 
hogy most is mondta valahol, és ta-
lán sokan még el is hiszik neki új-
fent.) Bár, hogy egy humorista „klasz-
szikust” idézzek: „még nincs vége a 
mérkőzésnek”. Mindenesetre ennek 
a húsz évnek a politika-történeté-
be ez a kampány úgy vonul majd be, 
mint amelyikben a legfurcsább lista-
manipulációk történtek. Mert ami itt 
egyes pártok listaállítása körül zaj-
lott, azt még Mikszáth sem hinné el, 
pedig neki igazán kifinomult volt a 
fantáziája, lévén honatya is, nemcsak 
jópalócos realista szépírónk. Kinek 
persze romantikus is, de a Két válasz-
tás Magyarországon c. művét, ha új-
ból elolvassuk, némely részei vissza-
köszönnek a napi hírekből.

Szóval, kiböjtöltük, mondjuk so-
kan. Csak hát ha jön majd „rosszked-
vünk nyara” – kérdi ismerősöm -, ak-
kor mi lesz? És az is nagy kérdés: el-
tűnnek-e majd a bolsevista  mani-
pulátorok? (A manipulátor meglehe-
tősen pejoratív szó: azt jelenti, hogy 
valaki ravaszul, mesterkedve rávesz 
valakit valami olyasminek a megtéte-
lére, amit az illető nem akar csinálni, 
nem is érdeke, hogy azt a „valamit” 
megtegye, ráadásul esetleg még ká-
ra is származhat belőle. Ha pedig 
nem cselekvésre ösztönöz a mani-
pulátor, akkor legalább el akar hitet-
ni valamit a manipulálttal, hogy ezzel 
azt megnyugtassa, illetve vélemény-
azonosságot hozzon létre.)

Lehet ezt ragozni – mondom, de 
egyelőre örüljünk, hogy vége a böjt-
nek…

- ács -

HÍREK
Közhírelés

A Nagykun Horgász Egye-
sület elnöksége ezúton 
közhíreli, hogy a horgásza-
ti kezelésében lévő Tégla-
gyári Horgásztavak terüle-
tén korlátozza a személyek be-
lépési és tartózkodási jogát. 
A területere csak az egyesü-
let által kiadott és az adott év-
re érvényes egyesületi tagsági 
könyvvel, vagy a tavakon hor-
gászatra jogosító érvényes te-
rületi jeggyel ill. érvényes na-
pi jeggyel lehet belépni ill. ott 
tartózkodni. E szabályt meg-
szegőkkel szemben az egyesü-
let szabálysértési, közigazgatá-
si jogi szankciókat fog alkal-
mazni.

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük: 

Dr. Fazekas Sándor polgár-
mester úr segítségét, a Tűzol-
tóság és a Városgondnokság 
dolgozóinak a munkáját, hogy 
az E-ON gallyazási felhívása 
alapján, a Deák krt.76.sz. alat-
ti családi házunk előtti hatal-
mas fa - az elektromos légve-
zeték biztonsági övezetén be-
lül található – ágait baleset-
mentesen eltávolították.

Fodor család

A Kunszövetség ez évben is 
várja, és szívesen fogadja a sze-
mélyi jövedelemadó és a helyi 
iparűzési adó 1 %-ának felaján-
lását. Kérjük, hogy támogassa 
egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyomány-

őrző és kulturális rendezvények 
támogatására, könyvkiadások tá-
mogatására kívánjuk felhasznál-
ni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Szerda
 Zöldségleves
 Bakonyi sertés borda, galuska
Csütörtök
 Zöldborsó leves
 Sertéspörkölt, burgonya főzelék, palacsinta
Péntek
 Gulyásleves
 Káposztás kocka, gyümölcs

Természetes alapanyagok - házias ízek!
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium (Karcag, Szentannai S. u. 18.) kiváló minőségű alapanyagokból 

készült, házias ízesítésű menüvel várja régi és új vendégeit.
A heti étlap az iskola honlapján is megtekinthető 

(www.szentannai-karcag.sulinet.hu), a menü ára: 600 Ft.
Ajánlatunk: 2010. 04. 7.- 2010. 04. 9.

A rendeléseket személyesen, vagy az 59/312-744-es telefonon 
várjuk, az étkezést megelőző nap 11 óráig.

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

Tavaszi vetőmagvak 
az AGROUNGÁRIA KFT.-től

Árpa, zab, köles, lucernamag, napraforgó, 
kukorica stb. vetőmagvak eladók. 

Műtrágyák, lombtrágyák, növényvédő szerek 
kaphatók. 

Mindenféle gépi szolgáltatás igényelhető.
Lucernamag tisztítást vállalunk.

Elérhetőségeink:
AGROUNGÁRIA KFT.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-
központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax:       06/59-400-894
Mobil:   06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

1. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti, emele-
ten található helyiség

 Helyiségei: 2 helyiség, előtér, vizesblokk, 
padfeljáró, erkély

 A helyiség alapterülete: 110 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 

április 19. napja 16:00 óráig beérkezően.

2. Karcag, Kálvin u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 2 helyiség, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 45,45 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 

április 19. napja 16:00 óráig beérkezően.

3. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség 
 Helyiségei: 3 helyiség, 3 vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 72,96 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának újabb határide-

je: 2010. április 19. napja 16:00 óráig beérke-
zően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklőd-
ni lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 
59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város hon-
lapján (www.karcag.hu).

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bérbeadásra 

meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeit:

Az első napirendi pont a 
Karcag városában lévő országos 
közutak állapotáról, a megva-
lósult és tervezett felújításokról 
szóló tájékoztató volt, amely-
nek előadója Kovács Károly, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei igazgatóságának vezetője 
volt, aki személyesen is megje-
lent az ülésen. Erre az alkalom-
ra dr. Vadai Ágnes, mint jelen-
legi kormánytag is meghívást 
kapott, ő viszont egyéb elfog-
laltságaira hivatkozva levélben 
mentette ki magát.

A tájékoztató tárgyalása so-
rán Kovács Károly hozzászó-
lása is alátámasztotta az írott 
anyag összefoglalójában leírt 
tényeket. Ezek szerint, az el-
múlt években a megyei és or-
szágos utak felújítására fordít-
ható források nagysága jelen-
tősen elmarad az úthasználói 
igényektől, miközben a forga-
lom hatásai és a romlás mér-
téke növekvő tendenciát mu-

tatnak. Magyarázatában hoz-
zátette, hogy ráadásul utó-fi-
nanszírozással dolgoznak, te-
hát közvetlen pénzkerettel 
nem is rendelkeznek.

Külön kérdésre elmondta, 
hogy a régi 4-esként ismert út-
szakasz végén, a vasúti átkelő-
höz közeli részén május végé-
ig kijavítják az ott elhelyezke-
dő csatornaáteresz megsüly-
lyedése által keletkezett hibát. 
Így, megszűnik a félpályás út-
lezárás. 

Két másik, jelentősen fon-
tos tájékoztató is elfogadásra 
került ezen a napon. Az egyik 
a város belvízvédelmi helyze-
téről és a további tennivalók-
ról szólt. Területünkön száz-
éves viszonylatban a negyed-
évre bontott átlagos csapadék-
mennyiség 125,5 mm, azon-
ban 2009 utolsó negyedév-
ében 231 mm csapadék hul-
lott, elsősorban hó formájá-
ban. Ez nagymértékben ked-
vezett a belvizek kialakulásá-
nak. A tájékoztató tartalmaz-
za az eddig elvégzett munká-

kat, és egyidejűleg tartalmaz-
za az idei évre szükséges fel-
adatokat is, amelyre az ön-
kormányzat 5,750 ezer forin-
tos keretet biztosít. A Püspök-
ladányi úton és a Maros utcán 
burkolt csapadékelvezető ár-
kok kialakítása is tervbe van 
véve, mintegy 12,000 ezer fo-
rintos keretből.

A másik tájékoztató, hasonló 
témában, a karcagi kül- és bel-
területi csapadékvíz elvezető 
rendszerek felújításának hely-
zetéről szólt. Dr. Fazekas Sán-
dor az anyag kapcsán elmond-
ta, hogy az önkormányzat 
hosszú évek óta eszközöl fej-
lesztéseket ezen a területen is. 
Az idén sem történik ez más-
képp. A testület azzal a kiegé-
szítéssel fogadta el a tájékozta-
tót, hogy egy esetleges pályá-
zat megírása során, amennyi-
ben ezt a feltételek megenge-
dik, kerüljön bele a dokumen-
tációba egy, a zárt csapadékel-
vezető rendszerek tisztítására 
alkalmas gép beszerzése.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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Nagypéntekhez hozzá tartozik a jele-
net. Íme, az ember. Pilátus az igaz-
ságosztó szerepében szeretne lenni. 

Ott áll Barabás a rablógyilkos balján, Jézus a 
maga szenvedésével megvetetten töviskoroná-
val a fején, hallgatagon jobbfelől. A tömeg a té-
ren. A választók, akiket már igyekeztek befo-
lyásolni az elmúlt napokban. Lefizetni. Min-
dent megmagyarázni. Befolyásolni, ameny-
nyire csak lehet. A nép dönt. Jöhet-e valami jó 
Galileából? Lázítja a népet. Nekünk a rabló-
gyilkos kell. Ő legyen szabad. Ezt a csodatévőt 
feszítsétek meg.

Van egy másik jelenet, amely a Golgota csú-
csára vezet el. Három kereszt. Jézus középen, 
és mellette jobbról, és balról rablógyilkosok. 
Két bűnöző. A jobb lator és bal lator, ahogy ne-
vezzük őket. A bal lator Jézushoz fordult. Sza-
badítsd meg magadat, és minket is, ha Isten 
fia vagy! A jobb lator: Nem félsz az Istentől? 
Mi méltán szenvedjük a bűneink következmé-
nyét, de ez semmi rosszat nem tett. Emlékez-
zél meg Rólam, ha országodba érkezel. Az íté-
lethozó maga Jézus. Még ma velem leszel a pa-
radicsomban.

Két jelenet. A két jelenetben a jó az, aki a 
szenvedést elviseli. ,,Övéi közé jött, de övéi 
nem fogadták be.” Nem ismerték fel benne a 
Messiást. Mindenütt jót cselekedett. A sok jó-
ért a jutalom a megvetés, a kiszolgáltatottság, 
a halál. Az igazat azonban nem lehet legyőz-
ni. Maga az igazságosztó, de az ő igazsága egé-
szen más, mint a mi igazságunk. Ő azt mondja 
a keresztről: , Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják mint cselekszenek”. ,,Még ma ve-
lem leszel a paradicsomban.” Ez Jézus győzel-
me. A győzelem jele a kereszt. Mi katoliku-
sok ezért helyezzük el a keresztet mindenho-
vá: templom, lakás, útszél, temető, nyakunk-
ba, autónkba, használati eszközeink jelül. Ez a 
győzelem jele. Jézus ugyanis e győzelmi jellel 
vezet át bennünket a Golgota csúcsáról az üres 
sír valóságába.

A győzelem beteljesülése Jézus feltámadása. 
Ez a húsvét ünnepe a mi számunkra.

Most ez a húsvét különösen is fontos ne-

künk. Oly hosszú volt a böjt. Oly nagyon ránk 
nehezedett az elmúlt évek lelketlensége, hitet-
lensége. Úttalanná váltunk, mint a pusztában 
vándorló nép. Elvesztettük az irányt. A Golgo-
ta irányvonalát. Széthúzás, züllés, elszegénye-
dés, korrupció, bálványimádás, személyek iste-
nítése. Mind-mind megfertőzték gondolkodá-
sunkat. Pilátus felszólítására te kit választanál? 
Rosszul döntöttünk. Barabást választottuk, és 
az igazat elvetettük. Közben mi magunk is a 
pusztulás felé haladtunk. A Golgota tövében 
messziről figyeltük az igaz haldoklását, az el-
lenség győzelmét, halotti torát. Még mindig a 
lefizetettek között kerestük az új utat.

Húsvét ünnepe a fordulópont. Most az üres 
sír már nem hagy kétséget bennünk, hogy kit 
kell választanunk.

Válasszuk az igazat, aki mindent eltűrt, és 
mindent elviselt kínzói részéről. Válasszuk a 
jót, aki a rosszra is tudott jó szóval felelni. Vá-
lasszuk a szeretettől teljeset, aki ellenségei fe-
lé is szeretettel fordult. Válasszuk az önmagát 
feláldozót, aki sohasem a maga akaratát keres-
te. Válasszuk azt, aki számára mindig a másik 
volt a fontos. Ezért jövendölte még az ellensé-
ge is róla, hogy a népért fog meghalni. Azért, 
hogy szétszóródott népét összeszedje. Válasz-
szuk azt, aki tudott szenvedni, és áldozatot 
hozni, hogy előre vigye ügyünket.

Milyen jó nekünk, keresztényeknek, akik 
a kereszt árnyékában is az üres sírból áradó 
fény látványában tudunk dönteni. Dönteni a jó 
irány felé. Dönteni az áldozatot is vállaló felé. 
Ha a feltámadás fényében döntünk, biztosak 
lehetünk a megújulásunkban.

Hisszük, hogy Jézus, aki legyőzte a halált, 
bennünket is megszólít, mint az apostolokat. 
Ne féljetek. Én legyőztem a világot.

A feltámadásba vetett hit örömével kí-
vánok boldog ünnepeket! Bízva, 
hogy Húsvét mindannyiunk életében 

meghozza a világos látást, és az új élet kezde-
tét.

Galsi János
plébános 

Mondd, te kit választanál?

Itt az idő!

Meghívó
Nagy szeretettel és zenei 

programokkal várunk mindenkit 
április 7-8-9-én a Múzeumparkban 

felállított kampánysátrunkban.

Fellépnek:
Matchbox
Kontrollzé

Papa Blues Band
Jamie Winchester

Mandala Dalszínház
A sátorban büfé várja az érdeklődőket!

A részletes programról érdeklődjön a helyszínen.
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A múlt héten megkezdődött a városi önkormányzati utak ja-
vítása, amelynek során mintegy 1500 négyzetméter útfelüle-
ten végezhetik el a burkolat pótlását, majd a Magyarkai bekö-
tőútnak a „régi négyes” és a 4. sz. főút közötti szakasza is új 
burkolatot kap.

Választási Iroda
Karcag

FELHÍVÁS

Tájékoztatom Tilalmas választópolgárait, hogy az ország-
gyűlési képviselők 2010. évi általános választása  alkalmából 

2010. április 11-én (vasárnap)
Tilalmasról Karcagra 9.00 és 14.00 órakor,
Karcagról Tilalmasra 10.00 és 15.00 órakor

közlekedő különjáratú busz térítésmentesen szállítja a sza-
vazókat a szavazókörbe, majd vissza.

Karcag, 2010. 03. 30.  

Rózsa Sándor
jegyző

Lak

Útja
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Burgonyás kifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 

dkg főtt burgonya passzírozva, 
15-20 dkg zsír, 20dkg cukor, 1 
db tojás, citromhéj, 1 csomag 
sütőpor, gyümölcslekvár, 1 
csomag vaníliás cukor.

Elkészítése: 50 dkg lisztet el-
keverem az 1 csomag sütő-
porral, a 20 dkg főtt, össze-
tört burgonyával. Hozzáadom 
a 15-20 dkg zsírt, a 20 dkg 
cukrot, 1 db tojást és citrom-
héját reszelünk bele. Jól ösz-
szegyúrjuk, és ha szükséges, 
kevés tejet teszünk hozzá. 2 
késfokvastagságnyira kinyújt-
juk, négyszögre vágjuk, és az 
egyes darabokat gyümölcsíz-
zel megtöltve kiflire formáljuk. 
Kizsírozott tepsibe vagy sütő 
papírral kibélelt tepsiben vilá-
gossárgára sütjük, vaníliás cu-
korral hintjük.

Aranyhaluska
Elkészítése: 6 db tojássárgá-

ját, 5 evőkanál lisztet, 7 evőka-
nál tejfölt habosra keverünk, 
és hozzáadjuk még a 6 db tojás 
kemény habját. Ebből a tésztá-
ból forró vaníliás tejbe kis ha-
luskákat főzünk, és tálra tesz-
szük őket, hogy a tej lecsurog-
jon. Minden egyes haluskát  ol-
vasztott vajjal bekenünk. A ha-
luskákat hőálló tálba rakjuk, 
soronként darált dióval, cukor-
ral, és mazsolával behintjük, és 
10 percig sütjük

Rónay szelet
Elkészítése: 50dkg darált ser-

téshúst, 2 db tojást, sót, borsot, 
zsírban pirított vöröshagymát 
zsemlemorzsával összegyú-
runk, háromujjnyi magas ru-
dat formálunk belőle. Egy zo-
máncos tepsit kenjünk meg 
vastagon fagyos zsírral, fektes-
sük középre a húst, szórjuk kö-
rül forrázott rizzsel, csíkok-
ra vágott zöldpaprikával, is-
mét rizzsel, amíg a tepsi meg 
nem telik. Fél liter átszűrt pa-

radicsomot, 3 deci tejfölt, ke-
vés sót keverjünk össze, öntsük 
a húsra és süssük meg.  Ha a le-
ve elsült, a húst szeleteljük föl, 
rakjuk tálra, s körítsük a rizses 
paprikával.

Gesztenyekrémleves
Hozzávalók: 10 dl tej, 1 cso-

mag vaníliás pudingpor, 3 evő-
kanál cukor,25 dkg gesztenye-
püré, 1 cs vaníliás cukor, 0,5 dl 
rum, 10 dkg mazsola.

Elkészítése: Előző este a ma-
zsolát a rumba beáztatjuk. A 
tejből egy bögrényit elveszünk,  
simára keverjük benne a pu-
dingport és a cukrot. A többi 
tejet felforraljuk. Folyamatos 
kevergetés mellett belecsorgat-
juk a pudingporos tejet, belere-
szeljük a gesztenyepürét és 1-2 
percig még főzzük. A tűzről le-
véve vanílás cukorral behint-
jük (az egészet botmixerrel ha-
bosítjuk) és végül a rumos ma-
zsolát beleszórjuk.

Húsvéti foszlós kalács
Hozzávalók: 2 dkg élesztő, 1 

liter + 3 dl liszt, 5 dl tej, 4 tojás, 
4 dkg cukor, csipet só, 9 dkg 
vaj Elkészítése: 2 dkg élesztőt 
keverünk el 2 dl langyos tej-
ben és 3 dl lisztet adunk hoz-
zá, hogy palacsinta keménysé-
gű tészta legyen. A tetejét meg-
hintjük liszttel, s meleg hely-
re tesszük kelni. Ha megkelt, 1 
liter lisztet adunk hozzá és 3 dl 
langyos tejet. 4 dkg cukrot, csi-
pet sót, 3 tojássárgáját. A tész-
tát jól kidolgozzuk, nyitott uj-
jakkal dagasztjuk, majd adunk 
bele 9 dkg olvasztott vajat, de 
csak kanalanként beledagaszt-
va. Ha ezzel is jól kidolgoztuk, 
meleg helyretesszük letakar-
va kelni. Ha megkelt, kiszakít-
juk, kikent tepsire tesszük. Ha 
újból megkelt, felvert tojással 
megkenjük és megsütjük.

Szabó Imre

Molnárétel ajánló

„Év múlik, évet ér, egymást 
hajtja négy testvér.
Víg tavasz virághintő…….” – 
mondja az ismert hónapsoro-
ló. 

Így igaz. Ismét eljött a ta-
vasz és eljött a már hagyomá-
nyos bemutató órák ideje is. 
Célunk, hogy becsalogassuk 
a leendő elsősöket és a szülei-
ket iskolánkba, hogy betekin-
tést nyerjenek az iskolánk éle-
tébe, az itt folyó oktató-nevelő 
munkába. 

Március hónapban minden 
szerdán egy-egy tanító néni, 
és egy-egy osztály várta a ven-
dégeket. Az iskolánkban fu-
tó két programot mutattuk be 
két első és két második osztá-
lyunkban.

A Lépésről – lépésre prog-
ram alapján felépített órákon 
a tanító nénik nagyszerűen 
mutatták be a program jelleg-
zetességeit: a bevezető rituálé-
kat, a kooperatív technikákat, 
a gyerekek változatos mun-
kaformában történő munkál-
tatását. Az első osztályban az 
értő és hangos olvasás tanítá-
sának kezdeti lépéseit láthat-
tuk. A tanító néni jól látha-
tó módon épített a gyerekek 

egyéni képességeire a felada-
tok összeállításánál. A máso-
dik osztályban pedig azt lát-
hattuk, hogy a gyerekek már 
sokkal magabiztosabban dol-
goznak fel egy egész olvas-
mányt is önállóan, és szépen 
olvasnak.  Mindehhez érdekes 
feladatok társultak. Ez a prog-
ram iskolaotthonos formá-
ban valósul meg. Ezekben az 
osztályokban délután is van-
nak tanórák, melyeket szabad-
idős tevékenységek színesíte-
nek szülők, gyerekek és peda-
gógusok megelégedésére. 

A Kompetencia alapú ok-
tatás egy gyermekbarát prog-
ram, mert teljes mértékben 
épít a gyerekek egyéni képes-
ségeire. A programra jellem-
ző játékosság mellett töb-
bek között erre láttunk kivá-
ló példát az első osztályban. 
Mindemellett az is szembetű-
nő volt, hogy a gyerekek mi-
lyen ügyesen dolgoznak cso-
portban is. A második osztá-
lyos óra pedig azt bizonyítot-
ta, hogy a két hónapos alapo-
zó szakasz mennyire megha-
tározó a gyerekek későbbi ta-
nulmányi előmenetele szem-
pontjából. A késleltetett ol-
vasástanítás ellenére a gye-

rekek ismeretterjesztő szöve-
geket, utasításokat is nagyon 
ügyesen olvastak. A játékos-
ság mellett a csoportmunka 
is jelen volt ezen az órán is. A 
kooperatív technikák alkal-
mazása mellett mindkét órán 
fontos szerep jutott a digitá-
lis technikának, az interaktív 
feladatoknak, melyek a gyere-
kek kedvencei. 

„Tehetségpont”-ra regiszt-
rált iskolaként ettől a tanévtől 
fokozott figyelmet fordítunk 
a tehetséges tanulók felfede-
zésére és fejlesztésére. Nyertes 
pályázataink ehhez nyújtanak 
majd anyagi segítséget. 

Mi, a gyerekek és a pedagó-
gusok, mindannyian nagy iz-
galommal készültünk ezekre 
a bemutató órákra, melyek re-
ményeink szerint elnyerték a 
jelenlévő szülők és óvodások 
tetszését. Ezúton is szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit 
iskolánkba! 

Kedves leendő elsős! Legyél 
Te is iskolánk tanulója, legyél 
Te is Kovátsos!

A Kováts Mihály Általános 
Iskola alsós munkaközössége 
nevében:

Magyar Sándorné 
munkaközösség vezető

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beíratásáról

A beíratás időpontja:
2010. április 22-től 23-ig
naponta 8:00-tól – 17:00 óráig

A közoktatási törvény alapján 2010-ben tanköteles korú 
az a gyermek, aki 2003. június 1. és 2004. május 31. között 
született.

Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, 
ha a hatodik életévét 2010. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személyazo-
nosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai szak-
vélemény.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Bemutató órák a Kovátsban

után, 2008 nyarán kétfordulós 
közbeszerzési pályázatot in-
dítottak, s a közbeszerzési el-
járás nyertese végül az IMO-
LA Építőipari Fővállalkozó 
Szolgáltató Kft. és a HUNÉP 
UNIVERSAL Zrt., mint kö-
zös ajánlattevő lett. A nyertes 
ajánlattevő ajánlati ára brut-
tó 533.542.302 forint volt. A 
vállalkozói szerződést, amely-
ben az építkezés befejezési ha-
táridejének 2010. március 31-
ét jelölték meg, 2009. február 
26-án írták alá, és márciusban 
megkezdődött a kivitelezés. A 
2010. március 29-én átadott 
épület földszint + I. emeletes, 
összesen 2150 m² bruttó be-
épített terület. Található ben-
ne 5 általános és 4 szaktante-
rem, egy személyfelvonó, és 35 
db parkolóval is rendelkezik. 
Az építkezés során nem volt 
határidő módosítás és nem 
lépték át a pénzügyi kerete-
ket sem. Fegyelmezett, pontos 
munkavégzés folyt. Így jött 
létre az új iskolai szárny, ami 
azt is igazolta – hangsúlyoz-
ta a polgármester -, hogy „egy 
modern épület is lehet szép, kí-
vülről és belülről is esztétikus. 
– És mint ilyen, nem is az első 
fecske a szép és modern épüle-
tekből a városban.”

Varga Mihály országgyűlé-
si képviselő szerint az új isko-

laépület egyszerre hordozza az 
igazság és a felelősség üzene-
tét. Az igazság akkor állt hely-
re, amikor a református egy-
házközség visszakapta ősi is-
koláját, amit az előző rend-
szer elvett, s az intézmény to-
vábbra is a város egyik oktatá-
si intézménye. A város, a tér-
ség jövője iránt érzett felelős-
séget az önkormányzat, ami-
kor úgy döntött, hogy a kár-
pótlásul kapott összeget teljes 
egészében oktatási fejlesztésre 
fordítja. „Karcag ezzel a lépés-
sel …azt üzente az országnak 
és a régiónak is, hogy iskolavá-
ros kíván lenni. Egy olyan vá-
ros, ahol érdemes tanulni, ér-
demes képezni magunkat, hi-
szen ha belegondolunk, három 
közképiskolai intézmény szol-
gálja ma a városban, a térség-

ben élőket. Kaput nyitunk a 
Jövőre. Ez a legfontosabb üze-
nete tehát ennek a beruházás-
nak”.

Gyökeres Sándor igazgató 
úr az intézményben legutób-
bi években elvégzett munkák 
összefoglalásával kezdte, majd 
kiemelte, hogy „a felújítások 
és fejlesztések koronája kétség-
telenül ez a korszerű, modern 
tanépület, ami egy olyan kor-
ban készült el, amelyben nem 
túl sok iskolát avattak orszá-
gosan sem. Sőt, az elmúlt nyolc 
évben több mint hétszáz isko-
lát zártak be, vagy vontak ösz-
sze az országban. Talán éppen 
ezért érzem úgy, hogy ennek az 
épületnek üzenete van mind-
annyiunk számára”.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Iskolát építeni, jövőt építeni
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A Kádas György Általános 
Iskola és Szakiskola karcagi 
diákjai spanyolországi szak-
mai gyakorlatának előzmé-
nyeiről januárban már szól-
tunk. Akkor a készülődés kö-
zepette vettük Posztós Károly 
tanár úr ígéretét egy rövid be-
számolóra. A csoport három 
hete haza érkezett. (Emlékez-
tetőül csak annyit, az iskola 
huszonkét tanulója és öt pe-
dagógusa egy sikeres pályázat 
nyomán utazhatott megismer-
kedni a külföldi szakmai gya-
korlattal.)

- Február 8-án Ferihegy-
ről indult a gépünk Madridba. 
Madridból busszal mentünk 
tovább Granadába. Ez a város 
volt a célállomásunk – sorol-
ja Posztós tanár úr az odave-
zető út állomásait. - Granada 
belvárosában, 
a Hotel Casab-
lancában volt a 
szállásunk, on-
nan jártunk 
munkanapokon 
a szakmai gya-
korlat helyszí-
neire.

- Nem csak 
e g y s z e r ű e n 
egy másik or-
szágba érkez-
tek meg, hanem 
egy olyan vi-
dékre, ami ná-
lunk jóval dé-
lebbre van. Te-
hát más az idő-
járása, mások 
az ott élők szo-
kásai, más a nö-
vényzete... Szó-
val, hogy sikerült megszokni az 
új helyet?

- Tény és való, teljesen más 
földrajzi környezetben és más 
flórával rendelkező vidéken 
jártunk. Az éghajlat is szokat-
lannak bizonyult. Nagyon so-
kat esett az eső. Volt hideg is 
egy kicsit, mert egyszer fagy-
pont alá is süllyedt a hőmé-
rő higanyszála, de volt olyan 
nap is, amikor huszonnyolc 
fokot mértek. Baj nem volt be-
lőle, megszoktuk. Más volt vi-
szont a spanyolok életritmu-
sa, napi időbeosztása. Ott ké-
sőn kelnek, a reggeli 9-10 óra 
körül van. Ennek megfelelő-
en csúszik az ebédidő. A dé-
li harangszó már réges-ré-
gen elmúlt, amikor (15 óra kö-
rül) ebédelnek. Hamar feltűnt, 
hogy keveset reggeliznek, de 
az ebéd már bőséges, és hosz-
szabb ideig is tart. A vacsora 
megszokott ideje későn, 21 óra 
körül van. A vacsora is köny-
nyebb ételekből áll, de jobban 
elhúzódik, mert családi-baráti 
körben, igen sok esetben étte-
remben, szórakozóhelyen fo-
gyasztják el. Azt is mondhat-
nám, hosszan elnyúló prog-
ram ez az étkezés. Az időbe-

osztás az elején nagyon szo-
katlan volt. Az ottani szokás-
hoz képest először elég hamar, 
21-22 órakor lefeküdtünk, ami 
a szálloda személyzetét ejtette 
ámulatba. Pár nap alatt új idő-
beosztást is megszoktuk, in-
kább most, a hazaérkezéskor 
volt nehéz visszaszokni az it-
teni rendhez.

- A munkahelyeken, tehát a 
gyakorlaton, hogy boldogul-
tak?

- A mezőgazdasági (kerti 
munkás, parkgondozó) szak-
macsoport mindennap más 
helyszínen dolgozott, és kert-
gondozási tevékenységet foly-
tattak. A mézeskalács készítők 
egy pék-cukrász üzembe ke-
rültek és ott rendesen beálltak 
a gyerekek a munkafolyamat-
ba. Szalagon dolgoztak, akár-

csak az ottaniak, teljes egészé-
ben részt vettek a munkában. 
A kosárfonók, szőnyegszövők 
és a kerékpárszerelők gyakor-
lata pedig egy foglalkoztató 
központban volt. Egy telephe-
lyen, de külön-külön voltak a 
foglalkozásaik. A szőnyegszö-
vők szőttest készítettek, per-
sze más technológiával és el-
járással, mint itthon. A kerék-
párszerelők a szerelés mellett 
a közlekedési szokásaik feltér-
képezésével is foglalkoztak. A 
kosárfonók, mivel ez kézmű-
ves szakmacsoport vagy tevé-
kenység, egy olyan festési eljá-
rással ismerkedtek meg, amit 
különböző felületekre, például 
üvegre is el lehetett készíteni. 
A spanyol házigazdák nagyon 
vendégszeretők és nagyon 
készségesek voltak velünk a 
gyakorlat során, úgyhogy bő-
ségesen kaptak információt a 
gyerekek, sokat tanultak.

- Mivel telt a szabadidő?
- Szerencsénkre a hotel a 

belvárosban volt, úgyhogy 
bármerre indultunk, min-
denütt látnivalókkal talál-
koztunk. Pár percre volt tő-
lünk a történelmi városrész, 
és háromnegyed óra alatt az 

Alhambrához is eljutottunk. 
Ez nemcsak világhírű, hanem 
ma már a világörökség része 
is. Rendkívül szép hely. So-
kat jöttünk-mentünk Grana-
dában, mert mindennapi sza-
badidős programunk volt a sé-
ta a városban. Sikerült lemen-
nünk a tengerhez is. Granada 
80 kilométernyire van a ten-
gerparttól, de találtunk egy 
nagyon jó buszjáratot, ami 
egyenesen odavitt.

- Milyen a spanyol konyha?
- Úgy vettük észre, hogy a 

magyar és a spanyol étkezé-
si szokások nem állnak olyan 
nagyon távol egymástól. Volt 
persze szokatlan abban is, 
mert például a sót nem olyan 
intenzíven használják, mint 
mi. Ezért aztán a kenyér az 
édes, és egyben szokatlan volt. 

A spanyol ételek egyébként 
egy kicsit erősebb fűszerezé-
sűek, és természetesen medi-
terrán fűszereket használnak, 
de például sok húst esznek, fő-
leg sültet, ám volt olyan étel is, 
ami nagyon hasonlított a pör-
költre, csak az ízvilága volt ki-
csit más. A gyerekek nem vá-
logattak az ételben, megettek 
mindent. Sőt, amikor egyszer 
a tenger gyümölcseiből ké-
szült ételt kaptunk, az is mind 
elfogyott. Azt hiszem bátran 
elmondható, hogy számunkra 
Spanyolország különlegesség 
volt. Különleges volt Granada 
történelmi városrésze a szűk 
utcáival, a meredek járdáival, 
de érdekesek voltak az épüle-
tek, az emberek szokásai, még 
az ottani közlekedés furcsa-
ságai is. Nagyon pozitív do-
log volt látni mennyit törőd-
nek a közterületeikkel, hogy 
szép és rendezett maradjon. 
Nagyon sok szélerőművet is 
láttunk például, tehát ott már 
kézzel fogható a környezettu-
datos gondolkodásmód. Tehát 
jó volt. Igazán sokat láttunk, 
tanultunk.

Elek György

Minden évben újra és újra 
rácsodálkozunk a tavasszal vi-
rágzó növények színeinek in-
tenzitására, és változatossá-
gára. Az idén igen korán van 
a húsvét, így tényleg jól esik 
majd a terített asztalnál is egy 
kis színkavalkád.

Ezt nagyon egyszerűen ol-
dottam meg. Elővettem üveg-
hengeremet (melyet már Mi-
kuláskor is használtam), tet-
tem az aljára egy kis fészket 
raffiából (natúr, zöld), majd 
ebbe belehelyeztem a külön-
bözőképpen díszített színes 
tojásokat, répát. A tetejére pe-
dig tyúkanyókat, nyuszikát 
ültettem. Az állatokat mara-
dék fonalból horgoltam. Így 
készen is lett a rendhagyó, 
hangulatos asztaldíszem.

Kellemes ünnepeket kívá-
nok:

Nyíriné Kátai Katalin

Zarándoklat Rómába
A Római katolikus plébánia zarándoklatot szervez Rómába.
Időpont: 2010. agusztus 1-8-ig.
Részvételi díj: 75.000 Ft., mely tartalmazza 4 éjszaka Róma 
tengerpartján, 1 éjszaka Predappióban, Kendes testvér vá-
rosában. 
Érdeklődni lehet a Katolikus plébánián. 
Telefon: 06/30-655-0387.

Jótékonysági Koncert
a Karcagi 

Állatmenhely 
megsegítésére

Fellépők:
Sinful Passions

Félúton 
(„Szemtől Szemben” 

lemezbemutató)
MYTRA
Helyszín:

Karcagi Ifjúsági Ház 
emeleti nagyterem

Időpont:
2010. április 3. (szombat) 

21:00 óra
Támogatói jegy ára: 

300 HUF

HÚSVÉTI 
KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁS
A KARCAGI 

IFJÚSÁGI HÁZBAN

2010. április 3. (szombat)
16 – 18 óráig.

Gyertek el, készüljünk 
együtt a húsvétra!

Az alábbi technikákkal is-
merkedhettek meg:
hímes tojás készítés 

berzseléssel, karcolással, 
viaszolással.

A foglalkozáson való rész-
vétel ingyenes!

HÚSVÉTI TÁNCHÁZ
Ha szereted a hagyományos magyar táncokat, 

és egy jó társaságban eltöltenél egy estét, vagy délutánt, 
akkor köztünk a helyed!

A következő táncok közül van lehetőségetek választani:
szatmári táncok,
somogyi táncok,
moldvai táncok,

székelyföldi táncok,
egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház áprilisi foglalkozásának időpontja:
2010. április 3. (szombat) 18:00 – 20:00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem

A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Négy hét SpanyolországbanVidám színeket a húsvéti 
asztalra!
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A Koko-team, megalaku-
lását tekintve, fiatal csapat-
nak és szakosztálynak tekint-
hető, s mégis, a fennállása né-
hány éve alatt országos szín-
vonalú versenyek rendezője és 
dobogós eredmények, helye-
zések birtokosa lett. A sport-
ág kedvelői előtt jól ismer-
tek Kabán, Hajdúszoboszlón, 
Kunmadarason rendezett, or-
szágos neveket felsorakozta-
tó versenyeik, amelyek a rally 
sport országos szövetségének, 
a MNASZ-nak az elismerését 
is kivívták.

A versenyszervezés a tavalyi 
évben is folytatódhatott vol-
na, hallom Pallagi Imrétől, a 
team menedzserétől, de a gaz-
dasági válság hozta pénztelen-
ség ezt a sportágat is súlyosan 
érintette. A pár éve még ko-
moly támogatóként jelentke-
ző szponzorok, egy-két kisebb 
cég kivételével, kénytelenek 
voltak felfüggeszteni, illet-
ve átütemezni a mecénásko-
dást. A válság persze nemcsak 
a Koko-team szándékait hiúsí-
totta meg, hanem a versenyző-
két is, mert az eddig 60-70 pi-
lóta helyett mindössze 25-30-
an jelentkeztek volna a terve-
zett futamokra. Ehhez járult 
még a bérleti díjak és más ki-
adások megdrágulása, úgy-
hogy az elmúlt évben leálltak 
a sprint versenyek szervezésé-
vel. (Mint írtuk, ezelőtt éven-
te öt ilyet is csináltak egy ku-
pasorozaton belül. Lett vol-
na ugyan tavaly is egy ilyen, 
de a főtámogató az utolsó pil-
lanatban lemondta.) Meg tud-

tak csinálni viszont egy olyan 
versenyt, amire évek óta vár-
tak. „Magasabb szinten sike-
rült olyan szponzorokat ösz-
szeszednünk – mondja Pallagi 
Imre -, akiknek a jóvoltá-
ból létrejött a Karcagi Kistér-
ségi Rally. Ez a nyáron az or-
szágos rally túra egyik állomá-
sa volt,” Karcag-Berekfürdő-
Kunmadaras és Tiszaderzs te-
rületén illetve térségében zaj-
lott le. Eleinte ezzel is elége-
detlenek voltak, mert keve-
sellték a létszámot, de a ké-
sőbbi versenyek megmutat-
ták, hogy még így is a jobbak 
között volt. „Karcagi vonat-
kozásban – veszi át a szót Ko-
vács Sándor (Koko) – egy nul-
lás vagy inkább minuszos ver-
seny volt.” Viszont az orszá-
gos visszhangja nagyon jó lett, 
mert az egyik legjobban szer-
vezett versenynek minősí-
tették. Mást már nem is tud-
tak szervezni a tavalyi évben, 
és az anyagiak miatt nagyon 
úgy néz ki, hogy 2010-ben 
sem lesz itt országos rally túra 
verseny. A szünet, meg a ver-
senyek elmaradása miatt az a 
hír is járta, hogy Koko és csa-
pata licencét bevonták. Mi-
kor rákérdezek, Koko nevet. 
Dehogyis. Nem vonták be, 
sőt Kokot a MNASZ felkér-
te a szövetség rally bizottsága 
egyik vezetőjének, ami a Rally 
II-t és az amatőr rally-t von-
ja maga után. Vagyis, minden 
olyan rally II-es vagy amatőr 
rendezvényt, amit regisztrál-
nak az MNASZ-nál, azt a Ko-
vács Sándor (Karcag) felügye-

li majd. Másrészt szintén a 
MNASZ kérte fel a jól műkö-
dő csapattal rendelkező Koko-
teamet, hogy rendezze meg a 
Budapest Rally-t, ami már tíz 
éve nincs, és kaptak egy fel-
kérést a húsz éve pihenő Deb-
recen Rally újraindítására is. 
Az utóbbit, ahol murvás pá-
lyát alakítanak ki majd, már 
megnézték, s ahogy hallani: 
„menni fog!” „Ebben az évben 
nem rendezünk itthon versenyt 
– zárja le a tervek felsorolá-
sát Kovács Sándor. - Sprintet 
semmiképpen.” Egy versenyt 
szeretnének még Karcagon 
és környékén lebonyolítani, a 
már ismerős ÁCI emlékkupát, 
ami nem szponzorfüggő, mert 
a MNASZ támogatja. Lehet, 
hogy a Karcagon szervezett 
versenyek elmaradnak még 
egy darabig. Legalább addig, 
amíg a támogatók ereje ismét 
el nem éri a négy évvel ezelőtti 
szintet. Addig, a csapat vezetői 
szerint nincs értelme.

Amúgy a versenyzés, vagyis 
a karcagi csapat tavalyi ver-
senyzői teljesítménye jónak 
mondható. Az első három fu-
tamban, ahol elindultak, ott 
mindháromszor dobogóra is 
állhattak. A szép sorozat utol-
só futama az annyira végle-
gesre sikerült, hogy kb. 300 
méterre a céltól totálkárosra 
törték az autót, személyi sérü-
lés nem történt. Most folyik az 
autó javítása. „De, az évet vé-
gig csináljuk, és a cél a dobo-
gó.”

Elek György 

A KSE szakosztályai

Autósport, avagy Koko-team

Az iskolában tanuló tehetsé-
ges tanulók  érdekében újabb, 
távlatokba mutató sikert ért el 
az iskola innovatív, új eljáráso-
kat is szívesen felvállaló nevelő-
testülete azzal, hogy két Uniós, 
valamint két Közoktatásért Ala-
pítvány által meghirdetett pá-
lyázati kiíráson nyert összesen 
több mint 20 millió forintot.

A TÁMOP-3.4.4.- Országos 
Tehetségsegítő Hálózat kiala-
kítása – Magyar Géniusz In-
tegrált Tehetségsegítő Program 
keretében benyújtott „Összefo-
gás a Kováts-Tehetségpontért” 
projekttel közel 10 millió forin-
tot,  valamint a TÁMOP-3.4.3 
„Kováts - Tehetségpont pont 
a tehetségért” pályázattal pe-
dig több mint 8 millió forin-
tot hasznosíthatunk a tehetség-
gondozás érdekében. Az iskolai 
tehetséggondozásra kiírt Köz-
oktatásért pályázatokkal össze-
sen 2 millió forintot. 

A nem kevés összeg az isko-
lai tehetséggondozás feltétel-
rendszerének a fejlesztését, a 
pedagógusok szakmai-mód-
szertani felkészítését, valamint 
az iskolai tehetséggondozási te-
vékenységek és programok ösz-
tönzését, elterjesztését fogja 
szolgálni. Segíteni fogja intéz-
ményünkben a személyre szó-
ló tehetséggondozást végző pe-
dagógusokat, valamint a tehet-
séges fiatalok bekapcsolását  az 
országos tehetségsegítő háló-
zatba.

Felzárkóztatás vagy tehet-
séggondozás? Válaszunk: sze-
mélyre szóló fejlesztés, ön-
megvalósítás, melynek fon-
tos eleme a tehetségek kibon-
takoztatása. Ennek érdekében 
a 2009/2010-es tanévtől isko-
lánk mint regisztrált „Kováts-
Tehetségpont”  kezdte meg  
nevelő-oktató munkáját,  meg-
erősítve a sikeres programokat 

és elindítva a tehetséggondozás 
új módszereit. Célunk az esély-
növelő tehetséggondozáshoz 
szükséges intézményi együtt-
működések és a hálózat támo-
gatása, fejlesztése, valamint a 
fiatal tehetségek kibontakozá-
sát ösztönző és a kiváló teljesít-
mény eredményét hasznosítani 
képes támogató rendszerek ki-
dolgozása. 

Nevelőtestületünk ismét ké-
szen áll a  kihívásra! A siker-
hez nyújtanak majd ismételten 
anyagi és szakmai bázist a pá-
lyázati források, és az eddigi 
pályázataink által birtokba vett  
pedagógiai tudás és a modern 
informatikai háttér.  Az isko-
lánkban tanuló diákok megfe-
lelő teret,  és  lehetőséget  kap-
nak  tehetségük kibontakozta-
tásához. 

Chrappánné Papp Ágnes
 igazgató

Újabb siker a Kováts Mihály Iskolában, a tehetséges 
tanulók  érdekében!

Néhány hónapja időnként 
felbukkan a város központ-
jában, vagy a ligetben egy is-
meretlen, különös ember. Mé-
ricskél, távcsövez, rajzol. Ő 
Zentai József, tájfutó és tér-
képkészítő. A Karcagi Sport-
egyesület Tájfutó szakosztá-
lyának kérésére – egy pályá-
zat keretében – térképet ké-
szít Karcag belvárosáról és egy 
másikat a sportpálya környé-
kéről, az erdei futópályáról, a 
fürdő előtti területről.

Célunk az, hogy térképol-
vasási, tájékozódási alapokat 

elsajátíttassunk a város diák-
jaival. Ennek kapcsán sok is-
meret birtokába juthatnak ta-
nulóink, pl. a méretarányról, 
a becslésről, a távolságmérés-
ről, a térképjelekről. Verse-
nyek rendezésével szeretnénk 
felkelteni az érdeklődést a táj-
futás iránt.

No, de visszatérve a térkép-
készítéshez: március közepén 
az utolsó simításokat végez-
te Zentai sporttárs a térképe-
ken. A Kováts Mihály Általá-

nos Iskola udvarán dolgozott, 
amikor egy nem mindenna-
pi találkozást sikerült össze-
hozni. A Kováts – Tehetség-
pont tagja, Magyari Szabolcs 
7. c osztályos tanuló már maga 
is próbálkozott térképrajzolás-
sal. Most megismerkedhetett 
a profik eszközeivel: a távol-
ságméréshez használt távcső-
vel, az irányok pontos megál-
lapítására szolgáló tájolóval, a 
tájfutó térképek jeleivel, vala-
mint a térképrajzolás titkaival.

Szabolcs elmesélte első pró-
bálkozásait, melyek a Sistak 

környéki terep feltérképezé-
sére vonatkoztak. Zentai Józsi 
elismerően nyilatkozott mun-
kájáról, arról, hogy komoly 
felszerelés híján milyen ügye-
sen feltalálta magát Szabolcs. 
Kis kitartással belőle is jó tér-
képkészítő válhat.

Remélhetően ehhez a 
Kováts – Tehetségpont is hoz-
zájárulhatott.

Lévainé Kovács Róza
szakmai vezető

Hogyan készül….?

FELHÍVÁS
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület 2010. 

április 10-én (szombaton) 8 órától, a Vágóhíd mögött találha-
tó ideiglenes állatotthon területén, munkára vár minden egye-
sületi tagot és segíteni szándékozó, állatbarát karcagi lakost. 
Aki tud, hozzon magával kézi szerszámot (lapát, kapa, gereb-
lye stb.).

Kérjük, aki kőműves, hegesztő és lakatos szakipari munkával 
tud segíteni, jelezze a 06/20/938-4462-es telefonszámon.

Köszönettel:
az Egyesület vezetősége

Állati hírek
Az Állatvédelmi Törvény értelmében az ÁLLATKÍNZÁS 

BŰNCSELEKMÉNY! Ezért, ha Ön állatkínzást tapasztal, ak-
kor bűncselekmény szemtanúja, ami ellen azonnal lépnie kell. 
Tegye meg bejelentését – akár névtelenül is – a Rendőrkapi-
tányság 500-250-es telefonszámán.

Ha Ön azt észleli környezetében, hogy valaki nem megfele-
lő módon tartja állatát, nem a jó gazda gondosságával jár el, ak-
kor az Állatvédelmi Törvény megszegésének tanúja, ami sza-
bálysértésnek minősül. Erről értesítse – akár névtelenül is – a 
Polgármesteri Hivatalt, az 500-622 telefonon vagy az Állat-
egészségügyi Állomást, az 503-458 telefonon.

Köszönjük, hogy megteszi!   
a karcagi állatvédők
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M 
Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak el-
adó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-
es, két szobás családi ház, 1676 m²-
es telekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 
vagy +36/30-320-9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás családi 
ház nagy telekkel igényesnek eladó. 
Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-
198 v. +36/30-363-9585.
A 4. sz. főút és Bucsa között szán-
tóföldet bérelnék. Időjárástól füg-
getlen, korrekt fizetés mellett. Tel.: 
+36/30-432-8600.
Karcagon kisebb típusú, teljes köz-
műves kertes ház eladó. Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető. Kg., 
Apavár utca 21. Tel.: +36/70-273-
7268.
Két szobás, földszinti, most festett, 
fürdőszobás, kabinos, parkettás, 2 
db új konvektoros lakás eladó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-301-
5886.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/461-
6358.
Karcag belvárosában új társasházban 
befejezés előtt álló lakás tulajdonos-
tól eladó. Tel.: +36/30-336-3854.
Kövesút mellett, tégla építésű vízpar-
ti tanya sok melléképülettel, állattar-
tási lehetőséggel, méhészkedésre, 
tanyasi turizmusra, horgászatra kivá-
lóan alkalmas, reális áron eladó. (Víz, 
villany van.) Tel.: +36/30-229-8516.
Karcag frekventált negyedében, a IV. 
Béla király úton amerikai konyhás, 4 
szobás (2 fürdőszobás, 2 WC), 2 fő-
bejáratos, tetőteres családi ház 120 
m²-es díszkertes, összkomfortos, lak-
ható melléképülettel és garázzsal el-
adó. Vállalkozásra és több generáció 
együttlakására is alkalmas. Mélyen 
áron alul, akár hitelátvállalással is el-
adó. Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-
2922..
Karcag belvárosában, a Csokonai 
könyvtárnál tetőteres kertes csa-
ládi ház beépíthető telekkel eladó. 
U.itt új gyermek kerékpár eladó. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Eladó Karcag kertvárosi részén egy 
2 szobás, 80 m²-es összkomfortos, 
gáz- és vegyes tüzelésű családi ház. 
Tel.: +36/70-326-7292 v. +36/70-326-
7293.

Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis 
kertes családi ház eladó. U.itt garázs 
eladó a hűtőház mögötti garázsso-
ron. Tel.: +36/30-239-7616 v. +36/30-
552-1573.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti 
3 szobás, nappalis, kétszintes kertes 
ház eladó. Ára: CSAK 12 millió Ft. Tel.: 
+36/30-517-2434.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgő-
sen eladó. U.itt cefre van eladó. Tel.: 
59/400-802.

Albérlet
Városközponti, 2 szobás, IV. emele-
ti lakás részben bútorozottan kiadó. 
Tel.: +36/30-547-9987.
Városközpontban IV. emeleti lakás 
bútorozottan hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-340-6244.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emeleti bú-
torozatlan lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: 59/312-679.
Szépen felújított Varró úti I. emele-
ti lakás igényesnek kiadó vagy eladó. 
Tel.: +36/20-957-9091.
Karcagon főtéri, II. emeleti lakás má-
jus 1-től hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-644-7542

Vegyes
Transzcendentál is  Meditáció! 
Tudományosan igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, 
gardrób szekrény eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: 
évszámos írott cserépbutellát, fa mé-
zeskalács formát, fa tüzelésű pléh 
fürdőkádat, ülőfürdőkádat, mindkét 
oldalán zománcozott lábon álló für-
dőkádat, sokfiókos bolti és gyógy-
szertári pultokat, férfi mechanikus 
karórát, faragott kapufélfát, bekötött 
és nem bekötött nagy üvegeket, dió 
furnéros lakkozott szekrényt anyag-
nak, festett vagy faragott fali tékát, 
kőből faragott kerti tárgyakat, cse-
répstukkót, öntöttvas dísztárgyakat, 
festményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-
963-5073.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), fa 
targonca (10.000 Ft), 1 db szobake-
rékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg famá-
zsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. ut-
ca 2. Tel.: 59/313-198 v. +36/30-363-
9585.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.000 Ft/kg, akác (folyékony): 1.200 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba Tel.: 
+36/30-963-5073.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, iga-
zolatlan kimaradások miatt tönkre-
ment seprűket asszonyaitoknak ön-
költségi áron cserélem a karcagi pia-
con vagy a Takács P. utca 9/a sz. alatt 
Jani bácsinál.

Partos I. sz. kertben 6,5 sor kertföld 
eladó. Tel.: 59/300-515.
Bontásból kikerült hőszigetelt ajtók, 
ablakszárnyak eladók. Tel.: 59/400-
654.
220 v-os, nagy teljesítményű hegesz-
tő, töltő, indító berendezés, valamint 
egy ETZ 150-as motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó. Tel.: +36/30-336-
6142.
2 személyes rekamié 2 fotellal (új), kis 
konyhaszekrény (8.000 Ft), 2 db füg-
gönytartó (1 db 220 cm, 1 db 290 
cm), Dachia csomagtartó, Zinger var-
rógép eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 óráig)
Eladó jó állapotban lévő bébi légzés-
figyelő és kézi mellszívó, valamint fiú 
babakocsi 1 éves korig. Tel.: +36/70-
326-7293.
Hely szűke miatt egy három fiókos 
mélyhűtő még három év garanciával 
eladó. Egy kétajtós fényezett akasz-
tós szekrény eladó. Tel.: 59/300-732.
5 db esztergált fa függönytartó (kar-
nis), motoros fűnyíró, régi tálalószek-
rény, szobaasztal eladó. Tel.: +36/30-
289-6816.
Két fejes, váltva forgató eke eladó 
Karcagon. Tel.: +36/30-320-3483.
Masszírozós fotel puffal; konyhaszek-
rény; fotelok; ruhaneműk eladó. Tel.: 
+36/30-484-1572. 
Eladó 5 mázsáig mérő mázsa; birka-
főző lábas gyári égővel; új 38-as Nike 
cipő. Tel.: +36/70-368-8962.
Eladó Norton kút (5.000 Ft); 1 éves 
40 A akkumulátor (5.000 Ft); vaddisz-
nóbőr (6.000 Ft); kecskebőr (3.000 
Ft); kandalló látványosságú fűtő-hű-
tő berendezés; fali gáz vízmelegítő 
(17.000 Ft). Tel.: +36/30-524-1446.
Eladó 2 db kis méretű piros színű fo-
tel; 1 db PB gázpalack; 1 db heverő; 1 
db heverő betét; függöny karnisok; 1 
db mikrohullámú sütő; ásó és kasza 
nyél; 1 db kis Camping kerékpár. Tel.: 
+36/70-389-9231 (12-15 h. között).
Újszerű állapotban lévő Indesit auto-
mata mosógép; ülőgarnitúra két fo-
tellal eladó. Tel.: +36/30-694-3197.

Állat
3 hónapos kiskutya jó gazdit keres. 
Tel.: 59/300-515.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-
4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: +36/70-
300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.
Fa kivágást, felvágást vállalok haza-
szállítással, vidékről is. Tel.: +36/30-
336-6142.
Általános iskolások korrepetálá-
sát vállalom matematikából. Tel.: 
+36/20-445-3064.

Apróhirdetés Sakk

A nyolcadik fordulót ját-
szottuk az elmúlt vasárnap a 
sakk NB. II-ben a Tóth Lász-
ló csoportjában. Ebben a for-
dulóban Nádudvar csapata lá-
togatott el hozzánk. Ellenük 
kötelező volt egy nagyobb ará-
nyú győzelem, de ez nem tel-
jesen sikerült. A 2009/10. évi 
bajnokságban a legtöbbször 
sereghajtó és örökös kieső, de 
ügyes diplomáciával mégis-
csak bent maradó Nádudvar 
eddig kiválóan szerepelt, és ez 
nálunk sem volt másképpen.

A vendégek szívósan tart-
va állásaikat, nemcsak döntet-
lent, hanem meglepő győzel-
meket is aratva, végül is csak 
7:5 arányban maradtak alul. 
Győztek a táblák sorrendjé-
ben. A. G. Catalin elsőtáblán 
már természetesnek vehető-
en nyert. Papp József könnyen 
túljátszotta ellenfelét, Kovács 
Róbertnek az utolsó percben 
sikerült a keményen ellenál-
ló partnerét legyűrni. Dr. Ko-
zák Ottó sokáig manőverezett 
a győzelemért. Egyed Viktória 
fejezte be leghamarabb a játé-
kot győzelemmel. Neki arány-
lag könnyű ellenfél jutott. 
Harcos döntetlent ért el Puha 
Péter és Egyed Zsolt. Én köny-
nyű nyerést rontottam dön-
tetlenre. Ugyanígy járt Nagy 
Szilárd, nyerés helyett neki is 
meg kellett elégednie a dön-
tetlennel. Csapatunk tartja 
hatodik helyét az eddig meg-
szerzett 52 pontjával. Az igaz-

sághoz tartozik azonban az, 
hogy a hátralévő három mér-
kőzésünket az előttünk álló 
csapatokkal kell megmérkőz-
ni, ráadásul ebből kettő ide-
genben.

A rendkívül hosszúra sike-
rült 2009/10. évi városi egyéni 
sakkbajnokság véget ért. Több 
visszalépés, betegség és egyéb 
elfoglaltság révén öt hónapig 
tartott a verseny. A bajnoki cí-
met nekem sikerült megsze-
rezni, ugyanis 9,5 pontot ér-
tem el. Nem számoltam össze, 
de ez 25-30 közötti bajnoki cí-
mem lehetett.

A további helyezések 2. Kó-
nya László 9 pont, 3. Vízkeleti 
Pál 8 pont, 4-5-6. Egyed Zsolt, 
Egyed Gábor és László Béla 
egyaránt 7-7 pontot szereztek. 
7. Nagy Szilárd 6 pont, 8-9. 
Gál Sándor és Rab János 5,5 
– 5,5 pont, 10-11. Dr. Kozák 
Ottó és Egyed Judit 4-4 pont, 
12. Kovács Sándor 3 pont és 
13. Egyed Viktória 2,5 pont. 
A versenyen senki nem ma-
radt veretlen, váltakozva érde-
kes partik és csúnya elnézések 
is voltak.

A két esélyes közül Kónya 
Lászlónak nem ment a játék, 
míg Egyed Zsoltot munkahe-
lyi elfoglaltsága akadályozta a 
jobb szereplésben.

Köszönetet mondunk ifj. 
Vámosi István úrnak a Veritas 
Póker Club tulajdonosának, 
hogy befogadta versenyünket.

Fodor István

Kosárlabda emléktorna
Kedves kosárlabda kedvelő Barátunk!
Tisztelettel meghívunk a 2010. április 17-én (szombaton) 

megrendezendő nagykun senior Szepesváry Gábor Kosár-
labda Emléktornára.

A kosárlabda emléktorna két szálon fut össze majd ezen 
a napon.

Szeretnénk megemlékezni Szepesváry Gábor volt gim-
náziumi testnevelő, Fair Play-díjas edzőről. Emlékére nosz-
talgia mérkőzések lennének a valamikor a Gimnáziumban 
vagy a Karcagi SE/Fáklya csapatában játszók számára. Vala-
mint lesz a Senior torna a még jelenleg is aktívan egy évben 
többször is együtt játszó női és férfi csapatok részvételével. 
A mérkőzéseket követően Kosaras-bált szervezünk.

Ha szeretnél részt venni a tornán bármilyen szerepkör-
ben, pl. játékos, bálon résztvevő, a megemlékezésen résztve-
vő, a torna támogatója stb., kérünk jelentkezz!

Azok jelentkezését is várjuk, akik nem játszani szeretné-
nek, hanem a rég nem látott egykori csapattársakkal akar-
nak találkozni.

Részletes programot fogunk küldeni, és ha bármilyen ja-
vaslatod van, amellyel emelhetnénk a rendezvény színvona-
lát, írj nekünk, vagy hívj bennünket.

Jelentkezés lehetőleg2010. április 10 –ig telefonon, mailen, 
vagy személyesen a végleges program és a Kosarasbál vacso-
ralétszáma miatt!

Üdvözlettel:
Fodor Csaba focsa7@gmail.com 06/70-774-3002
Löwinger Kata lowingerkata@freemail.hu 06/20-775-

6214.
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2010. április 01. csütörtök 
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub 
18.35  Kórus találkozó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagy Emese, téma: 

húsvéti szokások
 Karcag Hírek
 Téma: Mesterházy Attila az 

MSZP miniszterelnök jelölt-
je Karcagon 

 Háttér
 Vendég: Chrappánné Papp 

Ágnes
 Téma: Népszerű a Kováts 

Mihály Ált. Iskola
20.10  Önkormányzati ülés

2010.április 04, 05 hétfő, kedd
17.00 Műsorajánló
17.05  Herkules – amerikai film 

1.rész
18.20  Herkules – amerikai film 2. 

rész
19.30  Nagykunsági Krónika

20.30  Pokoli utazás – amerikai 
film

2010.április 06, 07 kedd, szerda
18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
18.58  Megyei Tükör
19.30  Zenés Fürdő Show
 - Kovács Kriszta, Sülyi Kár-

oly, Barkóczi Zoltán
21.00  Muzsikaszó
 - Toman Erika, Márkus Ica, 

Koltai László, Balogh Már-
ton

2010. április 08. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Híradó
18.30  Állománygyűlés a Tűzoltó-

ságon
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Háttér
20.10  Györffy Bál

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

Kosárlabda

Lapzárta: kedd 12 óra

Megyei I. osztályú bajnokság

Április 2. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
április 3. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
április 4. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
április 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
április 6. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
április 7. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
április 8. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
április 9. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertá-
rak a másnap reggeli 7:30-as 
nyitásig (vagy a vasárnap 9:00 
órától kezdődő ügyeletig).
A készenlét ideje alatt a meg-
adott telefonszámon lehet el-
érni a készenlétes gyógysze-
részt.
Telefon: 06/30-230-4001

Gyógyszertári 
ügyelet

Jászárokszállás – Karcag 
1:2 (1:1)

Jászárokszállás, 200 néző. 
Jv.: Csukás A. (Kallé, Vösagai)

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Orosz, Lévai, Erdei, Balogh R., 
Nagy D., Nagy R. (Fodor B.), 
Bodor, Bódi (Kardos), Hajdú T.

Játékos-edző: Orosz István
A tizennyolcadik percben 

Hajdú T. indította a jobbolda-
lon Balogh R-t, aki 16 m-ről 
a kifutó kapus fölött a háló-
ba emelet (0:1). A huszadik 
percben Kovács vagy 35 m-ről 
ívelt a kapu elé és Ördög fejjel 
a jobb alsó sarokba csúsztatta 
(1:1). Az ötvenegyedik percben 
egy hazai támadás során Móga 
Györki elől megszerezte a lab-
dát. Az ötvenötödik percben 
Bodor szögletrúgását a berob-
banó Lévai közelről a léc alá fe-
jelte (1:2). 

Jók: Ördög ill. Balogh R., Lé-
vai, Erdei, Hajdú T.

Lukácsi Antal: Sajnos 
megint csak a gratuláció ma-
radt a számomra.

Orosz István: Gratulálok 
a játékosaimnak a tavasz első 
győzelméhez, úgy érzem a lá-
tottak alapján a győzelem reá-
lis volt.

Ifjúsági mérkőzés
Jászárokszállás – Karcag 

4:0

Utánpótlás focinap
Április 2-án pénteken ke-

rül megrendezésre az utánpót-
lás 9-es korosztályúak számá-
ra kiírt labdarúgó torna. A be-
nevezett 12 csapat két csoport-
ba került beosztásra. Az „A” 
csoportba került fiatalok a Vá-
rosi Sportcsarnok parkettáján, 
a „B” csoportba kerültek pedig 
a műfüves pályán mérik össze 
tudásukat. Előtte kerül meg-
rendezésre a Városi Sportcsar-
nok felújításának ünnepélyes 
átadása. A mérkőzések 8:30-
kor kezdődnek.

Városi műfüves kispályás 
bajnokság

Március 28-án rendezték 
meg a városi műfüves kispá-
lyás bajnokság második fordu-
lóját.

Eredmények: Armacomp 
– MultiTec 2:12, Brazil – 
Ho-Ri-Ko 3:1, Szuperinfó – 
Helldoradó 3:3, Weld-Impex – 
Flottok 4:3, Thomas – Devils 
1:4, Brigád – Agrosprint 2:7, 
Kelemen – Roli Sped 4:3, ZSG 
BSK 1:5, DKV FC – Öko-
Diesel 3:10.

Szabadnaposok: Família, 
Blades, Veritas, Póker.

A következő bajnoki – 3. for-
duló – április 10-én (szomba-
ton) kerül megrendezésre, mi-
vel a műfüves pálya feltöltésre 
kerül, ezért bajnoki szünet lesz.

B. I.

Moziműsor
Április 2. péntek
 Alkonyat – Újhold
 Feliratos amerikai fantasy
Április 3. szombat
 Chéri – Egy 

kurtizán szerelme
 Feliratos angol romantikus 

film
Április 6. kedd
 Kilenc
 Amerikai filmmusical
Április 8. csütörtök
 A hídember
 Magyar történelmi 

filmmusical12
 Filmkezdés: 15 óra
Április 9. péntek
 Becstelen 

brigantik
 Amerikai-német háborús 

filmdráma

12

12

12

18

Anyakönyv
Születés

Farkas Melinda – Balog Tibor
Kg., Bihari utca 26.  Tibor
Köteles Katalin – Horváth 
Kálmán
Kg., Duna utca 8.  László
Lázók Julianna – Farkas Sán-
dor
Kg., Gyep utca 3.  Dávid

Halálozás
Czinege Sándorné (Laczi Etel-

ka)
 Karcag (1951.)
Sarkadi József
 Kg., Villamos utca 45. 

(1949.)
Soós János
 Karcag (1933.)

Az alapszakasz záró forduló-
ján Jászberényben lépett pályá-
ra a sérülésektől-betegségtől hi-
ányos csapatunk. A csonka csa-
pat azonban Erdei ponterőssé-
gével, Vincze kiváló irányítá-
sával és minden pályára lépő 
nagyszerű játékával magabiz-
tos győzelmeket ért el. Az első 
mérkőzésen a Szolnoki Honvéd 
ellen fokozatosan növelve a kü-
lönbséget nyert csapatunk, míg 
a második mérkőzésen a Jász-
berény NB. I./B-s utánpótlás 
csapata ellen harcolták ki a győ-
zelmet kosarasaink.

Eredmények: 
Karcagi SE - Szol-

noki Honvéd 93:71 
/22:16,26:18,27:17,18:20/

Karcagi SE: Erdrei J. 19/3 p., 
Simon L. 12/6 p., Rideg L. 12 p., 
Tóth I. 6 p., Vincze M. 25/9 p.,

Csere: Hajdú G. 2 p., Kovács 
M. 11 p., Mészáros A. 6/3 p.

Karcagi SE - Jászberényi KSE 
II.86:77 /27:27,29:9,14:24,16:17/

Karcagi SE: Erdei J. 24/6 p., 
Simon L. 13/3 p., Rideg L. 8 
p.,Tóth I. 14 p., Vincze M. 18/3 
p., Hajdú G. 2 p.,Kovács M. 4 
p.,Mészáros A.

Edző: Fodor Csaba 

Következik a rájátszás, ahol 
az „A”csoport győzteseként 
nem lehet más a cél a továb-
biakban,  mint a bajnoki cím 
megszerzése.

Hajrá Karcag!

Megyei Felnőtt Férfi Bajnokság

A Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Ház rendezvényei

Április 8-án (csütörtökön) 15 órakor
A HÍDEMBER című film vetítése 

Darvas Iván, Cserhalmi György, Sinkó László 
főszereplésével.
Belépés díjtalan!

Április 12. (hétfő) 9 órakor
JÁTÉKOS TUDOMÁNY A FIZIKA CSODÁI 

című kiállítás
A kiállítás április 17-ig naponta 9-16 óráig.

Csoportok jelentkezését előre kérjük jelezni!
Belépő: 200.- Ft

Április 12-én (hétfőn) 16 órakor
NOSZTALGIA MOZI 

NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL 
című film vetítése Mécs Károly, Petényi Ilona és 

Krencsey Marianne főszereplésével.
Belépő: 250.- Ft

Április 20-án (kedden) 19 órakor
A kassai Thália Színház előadása

Molnár Ferenc: AZ ÖRDÖG
Főbb szerepekben: 

Reiter Zoltán, Varga Lívia, Petrik Szilárd, Korognai Károly, 
Šafařik Katalin, Márkus Judit, Pólos Árpád…

Jegyek korlátozott számban még válthatók a DMIK 
I. emeleti irodájában.

Április 21-én (szerdán) 11.45 órakor
FILHARMÓNIA HANGVERSENYSOROZAT  
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK III. előadás

„ HÁRMASHANGZAT”
Radványi – Balog – Borzsák trió hangverseny


