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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A szokásosnál esősebbnek bi-
zonyuló tavasz kezdetén, ápri-
lis elsejével a Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft. munkatársai 
megkezdték a Városi Strandfür-
dő felkészítését a nyári szezon-
ra. Szabóné Péter Éva, a fürdő 
és kereskedelmi szálláshely ve-
zetője tájékoztatása szerint az 

eső egy kicsit hátráltatja ugyan 
a munkát, de a medencék rend-
betétele, felújítása és a beren-
dezések karbantartása időben 
megtörténik, s a május 1-jei sze-
zonnyitást semmi sem hátrál-
tatja majd. A tavaly nyár köze-
pén átadott gyermekmeden-
cét idén már májusban birtok-
ba vehetik a gyerekek. Rájuk 
másképp is gondolt a fürdő ve-
zetése, mert a gomba-büféből 

játszóházat alakítanak ki, ahol 
mesedélutánokkal, kézügyes-
ségi programokkal várják majd 
az érdeklődőket. Programok-
ban egyébként sem lesz hiány. 
A tervek szerint májusban pl. a 
Zádor hídig tartó kerékpártú-
rát, Zenés fürdő show-t, a hó-
nap elején anyák napi megem-

lékezést, a hó utolsó vasárnap-
jára, a gyermeknapra, családi 
délutánt terveztek – sok egyéb 
mellett. Júniusban Szentiván éji 
tűzugrás, júliusban vizes póló 
verseny, augusztusban bionap 
várja a látogatókat. A strand 
mellett egyelőre majdnem üre-
sen (egy lakókocsit láttam) áll a 
kemping. Ahogy a strandvezető 
mondja, a kempingezők száma 
sajnos visszaesőben van, s csak 

bizakodni lehet, hogy a jó idő és 
a kedvező előszezoni árak be-
népesítik a karcagi kempinget. 
S ha már az árak kerültek szó-
ba, szeretnénk közölni: a tulaj-
donos önkormányzat dönté-
se alapján a strandon a tavalyi 
árak maradtak. A kereskedelmi 
szálláshelyek főszezoni árai az 
előző éviekhez képest 15 %-os 
emelkedéssel kerültek ugyan 
kialakításra, de ez csak a július 
1. - augusztus 31. közötti idő-
szakra érvényes, mert az elő- és 
az utószezon lényegesen kedve-
zőbb árakkal csábíthatja majd a 
vendégeket.

Egy éve körül írtunk arról, 
hogy a strandon – a cég sike-
res pályázatában bizakodva – 
esetleg komoly bővítési mun-
kák kezdődhetnek. Kálmánné 
Nagy Mária, a Nagykun Víz- 
és Csatornamű Kft. vezetője 
továbbra is bizakodik. A 2008 
februárjában benyújtott pályá-
zatuk elbírálása még jelenleg is 
folyamatban van. A bíráló bi-
zottság április 21-én ül majd 
össze és remélhetőleg még eb-
ben a hónapban tájékoztatást 
kapnak az eredményről. Hát 
reméljük...

Elek György

Szezonnyitás előtt a fürdő
Változatlan árakkal

Megbékélés Háza

Az elmúlt héten, április 17-én hálaadó ünnepség keretében 
adták át a berekfürdői Megbékélés Háza új létesítményeit. A 
több feladatot is ellátó református konferencia központot az 
elmúlt évben a Tiszántúli Református Egyházkerület, a svájci 
HEKS által biztosított önerő mellett sikeres pályázatból szár-
mazó pénzből bővítették és korszerűsítették. A 176 millió fo-
rintos beruházás során egy 150 fő befogadására alkalmas kö-
zösségi termet alakítottak ki, modernebbé tették a konyhát, 
elkészült a földszint padlófűtése, a meleg víz előállítását biz-
tosító napkollektoros rendszer, az épület teljes akadálymente-
sítése, kibővült a vendégfogadó rész és egy kondicionáló tor-
natermet és masszázs helyiséget is átadtak.  

Óvodások részére rendeztek kerékpáros akadályversenyt 2010. 
április 9-én a Táncsics krt. főtérrel szomszédos szakaszán. A 
résztvevők nagy lelkesedéssel vették a helyes közlekedést is 
bemutató akadályokat.

Megjelent a pályázati felhí-
vás a 259/2009. XI. 23. Kor-
mányrendelete a termőföld ál-
lam által életjáradék fizeté-
se ellenében történő megvásár-
lására. A pályázat benyújtásá-
ra az 55. életévét betöltött, sa-
ját jogú nyugellátásban részesü-
lő, továbbá az öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltött természetes 
személy jogosult, aki a felaján-
landó termőföldnek, a pályázat 
meghirdetésekor legalább 3 éve 
az ingatlannyilvántartásban be-
jegyzett tulajdonosa, kivéve, 
ha a tulajdonszerzése öröklés, 
részarány kiadás, vagy hatósá-
gi intézkedés vagy bírói ítélet 
alapján került sor.

Zártkerti ingatlan, valamint 
erdő művelési ágú és erdő mű-
velési ágú alrészletet tartalmazó 
termőföld felajánlására nincs 
lehetőség. 

Életjáradék fizetése ellenében 
1 ha-tól 20 ha ajánlható fel.

A pályázat benyújtása 2010. 
április 19. napjától 2010. június 
28. napjáig, hétfőtől csütörtökig 
8:30 – 16 óráig, pénteki napo-
kon 8:30 – 12 óráig a MLN Zrt. 
felajánlandó termőföld fekvése 
szerinti megyei székhelyén mű-
ködő területi irodáján. Szolnok, 
Baross G. út 20.

Felvilágosítás telefonon: 
56/513-375.

A pályázat adatainak rögzíté-
se a területi iroda munkatársai-
nak közreműködésével, részben 
elektronikus úton kerül sor az-
zal, hogy a pályázó az így kitöl-
tött és kinyomtatott pályázatot 
köteles aláírásával ellátni.

Pályázat mellékletei:
- felajánlott termőföld tulaj-

donú lapot és földhasználási la-
pot a területi iroda biztosítja,

- a pályázó személyazonosí-
tására szolgáló igazolványok,

- hatósági igazolvány másola-
ta a társadalombiztosítási azo-
nosító jelről,

- adóigazolvány másolata,
- nyugdíjas törzsszámot iga-

zoló okirat másolata,
- 30 napnál nem régebbi, a 

felajánlott földrészlet fekvé-
se szerinti illetékes jegyző által 
kiadott adó- és értékbizonyít-
vány,

- ha a termőföld használa-
tát a pályázó korábban harma-
dik személy részére átengedte, a 
hatályos szerződés eredeti pél-
dányát vagy közjegyző által hi-
telesített másolatát csatolni kell.

Bővebb felvilágosítás a MNV 
Zrt. honlapján: www.mnvzrt.
hu.

Szőke Sándorné
falugazdász

A falugazdász hírei

MEGHÍVÓ
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

szeretettel meghívja Önt 
2010. április 29. (csütörtök) 17:00 órakor 

A szelektív hulladékgyűjtés és az 
újrahasznosítási lehetőségek 
című bemutatóval egybekötött előadásra.

Előadó: Baka Éva Italos Karton Környezetvédelmi Szolgál-
tató Egyesülés ügyvezető igazgatója.
Téma:

- A szelektív gyűjtés kommunikációja
- Újrahasznosítási gyakorlati bemutató.

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. eme-
leti nagyterem
(5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7)

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Bolgovics Andrásné

mb. igazgató
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Közéleti szilánkok

Katyn 
keresztje...

Sokan talán most, Lech Kaczynski len-
gyel államfő és kíséretének tragédiája után 
érzik át, vagy értik meg, mit jelentett Katyin 
a lengyel néplélekben. Milyen keresztet 
(nem szakrális, hanem átvitt értelemben) 
hordott több mint fél évszázada a nem-
zet többsége. A katyini történet kronológi-
áját még dióhéjban sem lehetne fölsorolni 
egy ilyen jegyzetben. De néhány momen-
tum: a katyini kivégzéseket 1940. márci-
us 5-én az SZKP legfelsőbb vezetői, Sztalin, 
Berija, Molotov, Vorosilov, Mikoján stb. ren-
delték el. Több mint húszezer lengyel hadi-
fogoly – többségükben tisztek – voltak az 
áldozatok, mert Sztalin felszólítása ellenére 
sem álltak be a Vörös Hadseregbe harcolni. 
A lengyel értelmiség színe-java, akik egyfor-
mán viszolyogtak a  hitlerizmustól és a bol-
sevizmustól…

Nemrég egy 1985-ben elhunyt emigráns 
lengyel írónak, Jozef Mackiewicznek olvas-
tam a Kontra c. könyvét. Ő volt 1943 áprilisá-
ban az egyedüli lengyel szemtanú, amikor a 
németek feltáratták a katyini tömegsírokat, 
és tudtára adták a világnak, hogy a szovje-
tek követték el a gyalázatos népirtást. A ki-
végzéseket 1940. március 5-én rendelték el, 
és áprilisban végre is hajtották. Ez a regé-
nye ugyan nem erről szól, de néhány sorban 
megdöbbentő utalás van a történtekre: „…
Akkor a legnehezebb védekezni, amikor 
már nincs remény. Tudja, hadnagy, hány 
lengyel tisztnek volt összekötözve a keze 
Katyinban? Csak négy százalékuknak. Pe-
dig ott voltak olyan emberek, akiknek he-
lyén volt a szívük, abban biztos lehet…”

Később aztán eljut Rómába, 1945-ben, 
ahol az Anders tábornok II. hadtesténél 
működő  Tanulmányi Iroda megbízásából, 
megírja a katyini mészárlás fehér könyvét.

A ’43 áprilisi sírfeltárást végző nemzetkö-
zi bizottságnak egyébként egy magyar tag-
ja is volt, Orsós Ferenc patológus professzor 
személyében, aki a kivégzettek halálának 
pontos idejét rögzítette jelentésében. Ezért 
később háborús bűnösnek (!) nyilvánították, 
és Németországba menekült. A szovjetek 
kérték a kiadatását (mert a professzor mód-
szere egyértelműen megcáfolta a szovjetek 
állítását, akik 1941 őszére tették a hadifog-
lyok kivégzésének idejét, amikor szerintük 
a németek voltak az elkövetők), de a szövet-
ségesek ezt visszautasították -  szerencsé-
re. Szovjet részről csak 1990. április 13-án is-
merték el a katyini tömegmészárlás tényét, 
az NKDV–t téve felelőssé a történtekért. Ad-
dig sajnos a „művelt nyugat” is hallgatott. 
Pedig ’43-ban, az emigráns lengyel kormány 
miniszterelnöke, Wladislaw Sikorski tábor-
nok többször meg akarta győzni Churchillt 
az igazságról. Az év nyarán Gibraltár mel-
lett Sikorski tábornok repülőgépe lezuhant, 
életét vesztette. (Történészek azt gyanítják, 
merénylet áldozata lett, Mai napig is folynak 
a vizsgálatok.)

A jelenlegi lengyel külügyminiszter, a fi-
atal, 1963-ban született Radoslaw Tomasz 
Sikorski  (aki egyébként szintén Angliába 
emigrált 1981-ben és 1988-ig ott tanult), 
csak névrokona. A legnagyobb lengyel na-
pilapnak nyilatkozta: remélhetőleg új feje-
zet kezdődik majd az orosz– lengyel kap-
csolatokban, de katyin vonatkozásában 
vannak még elvarratlan szálak… 

- ács -

HÍREK
A Déryné Művelődési és If-

júsági Központban a 2010. 
április 24-én (szombat) 18 
órára meghirdetett SZENT 
GYÖRGY NAPI TÁNCHÁZ 
E L M A R A D! 

Szíves megértésüket kö-
szönjük!

Gombász szakkör

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését.

A foglalkozásokat minden 
héten kedden 17-18 óra között 
tartjuk, előre láthatóan 2010. 
június közepéig.

Részvételi díj: 500 Ft/hó/fő.
18 év alatti tanulók számára 

ingyenes a részvétel.
Ismertetésre kerülnek Ma-

gyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges 
gombák – mintegy 200 faj -, 
különös tekintettel a környé-
künkön előfordulókra.

Jelentkezni lehet a 30/325-
7724-es telefonszámon, vagy a 
helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Az AGROHUNGÁRIA 
CÉGCSOPORT

Felvételre keres:
- földmunkagép vezetőt (kotró)
- erőgépvezetőt
- DT vezetőt.

Érdeklődni: Agrohungária Kft.
Tel.: 59/503-553.

Mobil: 20/353-5738.

Hétfő
 Köménymag leves
 Eszterházy rostélyos, ki-

főtt tészta
Kedd
 Tésztaleves
 Töltött káposzta, tiramisu
Szerda
 Csontleves
 Tűzdelt marhasült, párolt 

rizs

Csütörtök

 Karalábé leves

 Cigánypecsenye, sült bur-

gonya, savanyúság

Péntek

 Borsógulyás

 Mákos metélt, alma

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. 19.- 2010. 04. 23.

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

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

Számítógépek, 
számítástechnikai 
eszközök javítása 

otthonában, és hétvégén is! 
Tel.: +36/70-452-5135.

Az AGROHUNGÁRIA 
CÉGCSOPORT

motorkerékpárral rendelkező 
éjjeliőrt keres tanyára tartós 

munkavégzésre Karcagról vagy 
Kunmadarasról.

Érdeklődni: Agrohungária Kft.
Tel.: 59/503-553.

Mobil: 20/353-5738.

A Darázs Keverő 2000. Kft. 
Jászberény 

megnyitotta 
takarmány üzletét 

Karcag, Reggel utca 31. 
szám alatt.

A tavaszi szünet után, ápri-
lis 7-11-ig kedves vendégeket 
fogadott a Györffy István Ál-
talános Iskola tantestülete. A 
székelykeresztúri Petőfi Sán-
dor Általános Iskola küldöttsége 
érkezett hozzánk. A kirándulás 
célja a két iskola közti kapcso-
lat erősítése volt. Nagy izgalom-
mal készültünk erre a látogatás-
ra, megpróbáltunk minél válto-
zatosabb programot összeállíta-
ni a kollégák számára.

Ez alatt a néhány 
nap alatt betekinthet-
tek az iskola életébe, 
lehetőség volt a szak-
mai tapasztalatcseré-
re, egymás munká-
jának megismerésé-
re. Csütörtökön a felső 
tagozattal ismerkedtek 
a vendégek, órákat lá-
togattak, így voltak pl. 
angol, kémia, matematika, ének, 
természetismeret órán. Lehető-
ség volt beszélgetésre, tapaszta-
latcserére. Ezen a napon az isko-
la előtti parkban egy emlékosz-
lop felállítására és egy emlékfa 
ültetésére került sor. Az énekkar 
műsorával színesített ünnepség 
keretében felelevenítettük a két 
iskola közti kapcsolat történetét, 
mely 1992-ig nyúlik vissza. A 
most érkezett delegációban töb-
ben voltak olyanok, akik alapítói 
voltak ennek a kapcsolatnak. Az 
iskolaigazgatók által ültetett kő-
risfa a két intézmény közti ba-
rátságot szimbolizálja, és bízunk 
abban, hogy az iskoláink közti 
barátság is olyan szépen erősö-
dik majd, mint ez a növény.

Pénteken az alsó tagozat lát-
ta vendégül erdélyi barátainkat. 
Az iskola udvarán tartott ün-
nepséggel köszöntötték őket a 
gyerekek. Varga Istvánné taní-
tónő  verse után az alsósok kis 
énekkara közös éneklésre buz-
dított mindenkit, majd Lazányi 
Bernadett 2.a osztályos tanuló 
szavalata és az 1. b osztályosok 
népi játéka következett, amelyet 
táncház zárt. Jó hangulatú be-

mutatóórákon, napközis foglal-
kozásokon vehettek részt itt is a 
kollégák.

Természetesen lehetőségük 
volt megismerkedni Karcaggal 
is. Az egyik délután a Kunlovar-
da lovas kocsijával járták körbe 
a várost és környékét, Ruzicska 
Ferenc és Pengő Ferenc vezeté-
sével a főteret nézték meg, de él-
vezhették a termálvizet is a vá-
rosi fürdőben.

Szombaton vendégeink és 
tantestületünk Egerbe kirán-
dult. Bár zord időjárás fogadott 
bennünket, nagyon jól éreztük 
magunkat. Az egri vár, a Dobó 
tér, a Város a város alatt című 
kiállítás mindannyiunkat le-
nyűgözött. Bizonyára mindenki 

szívesen emlékszik majd a Szép-
asszony-völgyben tett látogatás-
ra is. A napot egy közös vacso-
rával zártuk, ahol a viszontlátás 
reményében búcsúztunk el ven-
dégeinktől.

Sokat beszélgettünk a kap-
csolattartás lehetőségeiről, ar-
ról, milyen formában fejleszt-
hető a két intézmény közti 
együttműködés. Reméljük, ha-
marosan újabb látogatásokra 

kerül sor, amikor már 
a tanulóink is megis-
merkedhetnek a test-
vériskolával.

Köszönetünket fe-
jezzük ki Dr. Faze-
kas Sándor polgár-
mester úrnak, a Hu-
mán Szolgáltatási Iro-
da munkatársainak, 
Pánti Ildikó önkor-
mányzati képviselő-

nek, Kálmánné Nagy Máriá-
nak a Karcagi Nagykun Víz- 
és Csatornamű Kft. ügyveze-
tő igazgatójának, Szepesi Ti-
bornak a Sportszolgáltató Köz-
pont Igazgatójának, Ruzicska 
Ferencnek, Pengő Ferencnek, 
Mészáros Zsoltnak és feleségé-
nek, Rusói Istvánnak, Körmen-
di Lajosnénak, Laboncz János-
nak, Patkó Gyulának, Szopkó 
Lászlónak és családjának, is-
kolánk valamennyi pedagógu-
sának, dolgozójának és mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez a látogatás em-
lékezetes legyen. 

Györffy István Általános Is-
kola tantestülete

Székelykeresztúri vendégek a Györffyben
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Az AGROHUNGÁRIA 
CÉGCSOPORT 

határozott, jó fellépésű női 
dolgozót keres mezőgazdasági 

kereskedelmi üzletágba.
Követelmény:  - mezőgazdasági vagy közgazdasági 
  egyetemi diploma
 - számítógépes ismeretek
 - jó kommunikációs készség
 - gépkocsivezetésben jártasság.
Előny:  -  nyelvtudás
 -  egyéb végzettség.

Érdeklődni lehet: AGROHUNGÁRIA KFT.
Tel.: 59/503-553, mobil: 20/353-5738
e-mail: agrohungaria@freemail.hu

Az „ötvenen felülieknek” 
felkínált, a számítástechni-
kai ismeretek elsajátítása mel-
lett a testmozgást is megcél-
zó Senior Sport sorozatot elő-
ször 2007-ben szervezte meg 
a Sport Szolgáltató Központ. 
A teljesen újszerű rendez-
vény – bátran elmondhatjuk 
– nagyon nagy siker volt. Nem 
csoda, hiszen színes progra-
mot állítottak össze. Az első 
sorozatban asztaliteniszezés-
re, úszásra és táncra, számító-
gépes alapismeretek elsajátítá-
sára és várostörténettel egybe-
szőtt városnézésre is lehetőség 
nyílt. Ugyanez ismétlődött (a 
táncalkalmak kivételével) egy 
év múlva, amikor például - te-
kintettel a nagy érdeklődésre 
- a számítógépes ismereteket 
már több csoportban oktat-
ták. A seniorok örömmel vet-
tek részt az új sorozat kínál-
ta programokon. Csodálkoz-
tam is, hogy tavaly nem volt 
ilyen, de két hete Szepesi Ti-
bor jelezte, szervezik az újabb 
eseménysorozatot, ismét lesz 
Senior Sport.

- Honnan származik az öt-
let?

- Az első két rendezvény 
úgy alakult ki, hogy egy kis-
térségeknek meghirdetett pá-
lyázat lehetőséget nyújtott az 
50 év feletti korosztályt cél-
zó programok kidolgozásá-
ra. Az nem volt leírva sehol, 
hogy ennek hogy kell kinéz-
nie, „ilyen és ilyen” programo-
kat kell tartalmaznia. A már 
megismert sorozatot itt Kar-
cagon próbáltuk meg meg-
szervezni, kitalálni és végre-
hajtani a programjait. Azt is 
mondhatom, hogy országos 
példa lett ez, mert később na-
gyon sok településen, kistér-
ségben próbálták így megszer-
vezni a programukat. Tulaj-
donképpen az első év kedvező 

tapasztalatainak, a programok 
sikerének köszönhető, hogy 
a következő évben is kiírásra 
került a Senior Sport. Egyéb-
ként egy kitétel volt, mégpedig 
az, hogy a számítástechnikát 
bele kellett tenni a programba, 
vagyis a köré kellett  felépíte-
ni a többi rendezvényt. Azért 
hirdettük meg úgy, hogy aki 
részt vesz a számítástechni-
kán, annak kötelező még va-
lami testmozgással együtt já-
ró programban is részt venni. 
Az már külön öröm, hogy lett 
az úszásnak vagy a városné-
zéssel egybekötött gyalogtúrá-
nak ekkora sikere. Az asztali-
tenisz is nagyon népszerű volt, 
s a végén ez a sportág lett az, 
ahol ott ragadtak a senior ko-
rú érdeklődők és később az ő 
részükre is el lehetett indítani 
egy amatőr szintű bajnoksá-
got. Tehát a Senior Sport elő-

ző sorozatainak ilyen koroná-
ja is volt.

- Egy év mégis kimaradt. 
Miért?

- Tavaly vártuk a pályázati 
lehetőséget, de a dolgok sajnos 
másképp alakultak. Az önkor-
mányzati minisztérium elég 
nagy szerkezeti átalakuláson 
ment keresztül, és az amatőr 
sportnak ez a része sem kapta 
meg a támogatást. Egyébként 
az idén sincsen ilyen pályázat, 
de az önkormányzattal együtt 
úgy gondoltuk, hogy a Sport 
Szolgáltató Központ a saját 
költségvetéséből ki fogja tudni 
gazdálkodni, annál is inkább, 
mert óriási igény van rá.

- Az ezzel kapcsolatos felhí-
vásból úgy tűnik a hagyomá-
nyos programok folytatódnak.

- Úgy voltunk vele, hogy ha 
valami sikeres, azon ne vál-
toztassunk. Meghagytunk hát 
minden olyan elemet, ami si-
keres volt. Ismét az úszás, az 
asztalitenisz és a számítás-
technika lesz az, amit heti 
rendszerességgel – azaz nyolc 
héten keresztül – minden hé-
ten ugyanazokon a napokon 
kerül megrendezésre. Min-
den második héten lesz vá-
rosnéző túra/séta, ám ez az 
idén egy kicsit bővült. Mégpe-
dig úgy, hogy két alkalom sé-
ta, a másik kettő pedig kerék-
páros túra lesz. Van még ko-
rábbról egy adósságunk, egy 
kirándulás. Ennek a törlesz-
tésével szeretnénk zárni az 
egész programot, valamikor 
júniusban. Ez egy autóbuszos 
túra lenne a Tisza-tavi tanös-
vényhez. A várostörténeti sé-
tákra természetesen nem csak 
a seniorokat várjuk. Az első 
városnéző séta április 24-én 
lesz, találkozás a Városi Sport-
csarnok előtt 14 órakor. A cél 
a Sistak, majd a Morgó csárda.

Elek György

Hétfőn indult a Senior Sport
A Kiskulcsosi Általános Is-

kola alsó tagozatán már he-
tekkel ezelőtt elkezdtük szer-
vezni a március 31-i színház-
látogatást, a szolnoki Sziglige-
ti Színház méltán népszerű A 
Félőlény című mesés játéká-
nak előadására.

A gyerekek nagy izgalom-
mal készültek erre a napra, 
mely nem volt hiábavaló, hi-
szen csodálatos élményben 
volt részük. Közülük sokan 
most voltak először színház-
ba, s elvarázsolta őket a szín-
ház épületének külső és belső 
harmóniája, a színpadi díszlet 
és technika csodája, a színé-
szek tehetséges játéka. A há-
lás gyermekközönség hatal-

mas tapssal köszönte meg az 
előadást. Külön szenzáció volt 
számukra a művészekkel va-
ló személyes találkozás, a leg-
népszerűbb volt közülük Dó-
sa Mátyás fiatal színész, akit 
szinte megrohamoztak a gye-
rekek, hogy autogramot kér-
jenek tőle. Néhányan megvá-
sárolták a zenés előadás CD-
jét is, így át tudták adni itthon 
maradt társaiknak zenében, 
rajzban, képekben ezt a csodá-
latos színházi élményt. 

Köszönjük az iskolavezetés 
és a Diákönkormányzat támo-
gatását, mellyel hozzájárultak 
a program szervezéséhez. 

Dr. Szabó Jánosné
Alsós munkaközösség-vezető

Seniorok 
figyelem

2010. április 24-én 
(szombaton) városnéző 
sétára kerül sor. A séta 

résztvevői 14 órakor 
találkoznak a Városi 
Sportcsarnok előtt.

Útvonal: Sportcsarnok 
– Ady E. utca – Sistak – 
Morgó csárda. A résztve-
vők útközben is csatlakoz-
hatnak a csoporthoz. Eső 
esetén későbbi időpontra 
halasztva.

A sétát vezeti: Pán-
ti Ildikó képviselő és Elek 
György helytörténész.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Figyelem!
A Vöröskereszt Karca-

gi Területi Szervezete vér-
adást szervez 2010. április 
27-én (kedden) 8-13 óráig 
a Déryné Művelődési és If-
júsági Központban.

Beteg embertársaink ne-
vében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket

A Karcag Városi 
Gyógyvizű Strandfürdőben 

2010. április 24-én 1400 
órától 

ingyenes Egészségnevelési 
Napot szervez a Betánia 

Gyógyszertár. 
 Minden Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

KÖSZÖNET!
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 

megköszöni a Karcagi Ifjúsági Ház vezetőjének, Mulicz Fe-
rencnek és a Ház dolgozóinak, hogy lehetővé tették 2010. 
április 03-án egy jól sikerült jótékonysági koncert megtartá-
sát az állatmenhely megsegítésére.

Külön köszönjük Elek Jánosnak a rendezvény ötletét és 
megszervezését.

Természetesen mindez nem jött volna létre a fellépő 
együttesek nélkül, akik önzetlenül, ingyen vállalták a fellé-
pést. 

Ők voltak: 
MYTRA   *  FÉLÚTON   *  SINFUL PASSIONS

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy 
állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.” (Anatole France)

Hívja a 06/30/525-0760-as telefonszámot, ha önkéntes-
ként vagy ideiglenes befogadóként tudna és szeretne segíteni 
az állatok ellátásában, sétáltatásában.

Szeretettel várjuk!

Színházi élmény Szolnokon
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Egy régóta „visszajáró” elő-
adó, Elek György helytörténész 
volt a Kunhalom Polgári Kör 
vendége április 19-én. Az elő-
adó, akinek számos helytör-
téneti témájú előadását hall-
hattuk már, ez alkalommal a 
18-19. századi Karcag levéltá-
ri anyagában megőrződött táp-
lálkozástörténeti megfigyelé-
seiről beszélt. Amint bevezető-
jében elmondta, a városi levél-
tár iratai elsősorban a közigaz-
gatás, illetve az egyházi felada-
tok intézésekor keletkeztek, és 
csak hivatali munka során fel-
vetődő ügyekkel kapcsolat-
ban kerültek beléjük a táplál-
kozás történetéhez felhasznál-
ható adatok. Ezért van az, hogy 
a két évtizednyi kutatás alatt 
összegyűlt anyag nem tartal-
maz olyan (elvárható) táplálko-
zástörténeti érdekességet, mint 
például korabeli ételrecep-
tek. Nagyon jól megállapítha-
tók viszont a karcagiak kony-
hájának főbb vonásai. Az alap-
anyagokat (a gabonát, a húst, 
a tejtermékeket) döntő rész-
ben a parasztgazdaság állítot-
ta elő, behozatalra szorult vi-
szont a város gyümölcsből és 
borból. A Himnuszból jól tud-
juk, hogy a kunsági búza már 
a reformkorban országos hír-
névnek örvendett és nagyon 
híres volt a belőle készült kar-
cagi kenyér és kalács, amely-
lyel még a 20.század első felé-
ben is járták a debreceni pia-
cot az itteni sütőasszonyok. A 
18-19.században kedvelt éte-
lek készültek az árpából, a ku-
koricából  és a kölesből is, de 
ezek mára – legalábbis Karca-
gon – teljesen eltűntek a kony-
hákból. A krumpli, akár Euró-
pa más országaiban, nálunk is 
a hatóság szorgalmazására ter-
jedt el. 1816-ban szólította fel a 
Jászkun Kerület a várost, hogy 
a krumplit vetni szándékozók 
részére külön területet biztosít-
son. Az előadó két régészeti be-
számoló eredményeivel igazol-
ta, hogy a kunságiak régebben 
is a húst részesítették előnyben. 
A 16. században a szarvasmar-
ha, a juh, a sertés és barom-

fi jelentette a fazekakba vagy 
nyársra kerülő húsféleséget. A 
18-19.században ugyanezek-
nek a háziállatoknak a húsát 
fogyasztották, de a sok szalon-
náról és hájról készült feljegy-
zés elárulja, hogy ekkoriban 
már nagyon fontos szerep ju-
tott a sertés hizlalásnak és vá-
gásnak. Az állattartáshoz kö-
tődik a tej és a tejtermékek fo-
gyasztása. A sajtot, vajat, túrót 
a juh- és a tehéntejből készítet-
ték. A város körüli kertek előz-
ményei már bizonyára a Hó-
doltság idején megvoltak, de 
a mai kerteknek 1720-ból ta-
láljuk az első nyomát. Az el-
ső két kertet, a Kisvénkertet és 
a Nagyvénkertet  szőlőnek lé-
tesítették, de a zöldséget és a 
gyümölcsöt is itt termelték.  A 
kertek területe a 19.század ele-
jén jócskán megnövekedett, de 
gyümölcsből mindig behoza-
talra szorult a város. Az előadó 
végezetül kifejtette, hogy a vá-
sárlási elszámolások szerint a 
18. századi karcagi konyha sok, 
ma már majdnem ismeretlen  
fűszert használt. Rendszeresen 
megtalálható ezekben a listák-
ban a gyömbér, a szerecsendió, 
a szegfűszeg, a sáfrány, amiket 
később a paprika teljesen ki-
szorított, de számos példa van 
olyan növényekre, amelyeket 
ma is jól ismerünk, ilyenek a 
vereshagyma és a fokhagyma, 
a kapor, a zeller, a petrezse-
lyem, a répa, torma stb. 

Kunhalom Polgári Kör kö-
vetkező összejövetelén, ápri-
lis 26-án, hétfőn fél hattól a 
Déryné MIK első emeleti klub-
termében Tokajiné Szabó Il-
dikó tanárnő lesz a vendég. 
A REFlektor című diáklapot 
mutatja be, amelynek szerkesz-
tő tanára, valamint beszél a 
gimnáziumban elindult kötele-
ző latin oktatásról. Jelen lesz a 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola újságjának 
néhány végzős diák szerkesztő-
je és főszerkesztője, Nagy Ka-
ta is. Az érdeklődőket szeretet-
tel várjuk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

„Értünk Kunság mezején”

LELKEK ÉRINTÉSE
„Köszönet az Életért!”

Ünnepi koncert

2010. május 7. 19 óra

Karcagi Református 
Nagytemplom

Karcag, Kossuth tér 2.

Szeretettel meghívom Önt 2010. május 7-én este 7 
órakor megrendezésre kerülő

LELKEK ÉRINTÉSE – Ünnepi koncertemre.
Legyen részese egy felejthetetlen estének, melynek 

szereplői a zene, a közönség, a pánsíp és a szaxofon.

„Utazók vagyunk egy kozmikus utazásban – csillagpor, amely
a végtelenség örvénylésében kavarog. Az Élet örök. Az élet
kifejeződései azonban tünékenyek, elsuhanóak, mulandóak….
Egy”pillanatra” megálltunk, hogy találkozzunk egymással, érezzük,
szeressük egymást és részesüljünk egymásból. Ez becses pillanat,
futólagos. Kis epizód az Örökkévalóságban. Ha gondoskodásban,
tisztaszívűségben, szeretetben részesülünk, gazdagságot és örömet
teremtünk egymás számára.
És azt mondom, hogy ezért a pillanatért megérte!
Szárnyaljunk együtt tovább !

St. Martin

Szülők Diákok 
figyelem!

A 2010/2011-es tanévben 
az alábbi szakmákra lehet 

jelentkezni:
-  Kerékpárszerelő
-  Kerti munkás
- Kosárfonó-és fonottbútor 

készítő.
Iskolánk könnyen megköze-

líthető kollégiumi ellátást tud 
biztosítani. Bővebb informá-
ció található a honlapunkon, 
vagy személyesen, illetve te-
lefonon kérhető az intézmény 
vezetőjétől.

Elérhetőségeink:
Cím: J.N.SZ. Megyei Ká-

das György Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézmény, Diákott-
hon, Gyermekotthon Tagin-
tézmény Karcag 
5300 Karcag, 
Kisújszállási út 45
Telefon: 59/503-144
Web: http://tagintezmeny.
kadaskisuj.hu/

Jól éreztük magunkat! Köszönjük!

A Kádas György Általános Iskola és Szakiskola a spanyol-
országi utazásukhoz 22 tanuló és 5 kísérő pedagógus köszö-
netet mond a következő támogatóknak: Berek Patika, Dr. 
Vass Éva, KUN-MEDIÁTOR Utazási Iroda, JNSZ Megyei 
Önkormányzat, Városi Önkormányzat (Karcag).

Külön kiemelném azokat, akik névtelenül segítették ki-
sebb-nagyobb adományokkal kiutazásunk sikerességét.

…a spanyol csapat

A Városi Csokonai Könyv-
tár Gyermekkönyvtára és a 
Könyvtáros Tanárok Mun-
kaközössége a Költészet Nap-
ja alkalmából városi szavaló-
versenyt hirdetett. Ebben az 
évben a versenyzőknek hatá-
ron túli magyar költők ver-
seiből kellett felkészülniük. 
A verseket szerető gyerme-
kek közül sokan most talál-
kozhattak először Szalai Bor-
bála, Páskándi Géza, Szilágyi 
Domokos vagy Kányádi Sán-
dor gyermekverseivel. Örülök 
annak, hogy az általános is-
kolák nevelői is fontosnak tar-
tották, hogy minél több gye-
rek ismerje meg ezeket a köl-
teményeket, és minél többen 
kapjanak lehetőséget arra is, 
hogy közönség előtt szerepel-
jenek. Tudom, hogy sok in-
tézményben a többszörös túl-
jelentkezés miatt selejtező-
ket tartottak, hogy a Messzike 
címmel meghirdetett verseny-
re a legjobban felkészült gyer-
meket küldhessék. Hiszem, 
hogy az olvasást és a verseket 
szerető diákok „lelkében szép 
az ének”, mert minden perc, 
amelyben a szép emberi gon-
dolatok átélésével és értelme-
zésével töltünk, az nem feles-
leges, hanem éppen emberi lé-
nyegünk.

A rendezvényt Dr. Kasuba 
Jánosné nyitotta meg, aki a 
Messzike névadás indoklásá-
tól eljutott azokhoz a gyerme-
kekhez, akiknek ezek a ma-
gyar nyelven íródott költemé-
nyek nagyon sokat jelentenek, 
hiszen legtöbbször nem anya-

nyelvi környezetben kell a vi-
lágot megismerniük, tanulni-
uk. Plósz Csilla, az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója, tárogatón ját-
szott gyönyörű népdalokkal 
varázsolta el a teremben ülő 
ünneplőket. A versenyen az 
alsó tagozatosoknak egy kö-
telező és egy szabadon válasz-
tott verset kellett elmondani-
uk. A felső tagozatos tanulók 
versválasztása nem volt köny-
nyű. Wass Albert, Reményik 
Sándor és Áprily Lajos súlyos 
gondolatai még sokáig vissz-
hangoznak bennünk. Bízunk 
abban, hogy a versek szeretete 
nem divat kérdése, és a szavak 
ereje még sokáig megtalálja a 
gyermeki lelkeket is.

Köszönjük a versenyzőknek, 
a versenyzők szüleinek, és a 
felkészítő nevelőknek, hogy 
ebben az évben is méltókép-
pen ünnepelhettük a magyar 
költészet napját.

Zsűri tagjai: Nagy 
Mihályné (VCSK igazgató), 
Plósz Csilla (Erkel F. Alapfo-

kú Műv. Isk. igazgató), Szabó 
Péterné (gyermekkönyvtáros, 
magyar szakos tanár)

Eredmények:
1-2. osztály: I. Papp Rebeka 

Virág (Kiskucsosi Ált. Isk.), II. 
Tukarcs Gabriella (Kováts M. 
Ált. Isk.), III. Lazányi Berna-
dett (Györffy István Ált Isk.) 
Különdíj: Duka Erika (Arany 
J. Ált. Isk.)

3-4. osztály: I. Kele Ádám 
(Györffy I. Ált. Isk.), I. Mát-
rai Attila (Györffy I. Ált. Isk.), 
II. Varga Nóra (Kováts M. 
Ált Isk.), III. Balogh Fruzsina 
(Kováts M. Ált. Isk.), III. Har-
csa Vivien Leona (Kiskulcsosi 
Ált. Isk.) Különdíjak: Mága 
Alexandra (Arany J. Ált. Isk.), 
Nagy Zsuzsanna (Nagykun 
Ref. Ált. Isk.), Szabó Éva Erika 
(Kiskulcsosi Ált. Isk.)

Felső tagozat: I. Hidasi Do-
rottya (Györffy I. Ált. Isk.), 
II. Nagy Vivien (Györffy I. 
Ált Isk.), III. Bernáth Gergő 
(Györffy I. Ált. Isk.).

Szabó Péterné

Szavalóverseny a könyvtárban
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Pályázat

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-
lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterüle-
ti csoportvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú (kertészeti, erdészeti) felsőfokú iskolai végzett-

ség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat
- saját tulajdonú személygépkocsi
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai ön-
életrajzát; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok máso-
latát.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2010. június 1.
Jelentkezni írásban 2010. május 10-ig lehet az alábbi cí-

münkön: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 
Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 fax: 59/311-538.

Köszönet

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat Táncsics krt. 19-es számú tagóvoda közössége tisz-
telettel megköszöni a számunkra nyújtott támogatást, ame-
lyet a „Gyermekünk mosolya – Egészséges gyermekekért” 
alapítvány számlájára fizettek be: Buzánszky Jenőnek, a le-
gendás „Aranycsapat” tagjának; Somos Árpád vállalkozó-
nak; Wolf László OTP vezérigazgató-helyettesnek (egyko-
ri Táncsics krt. 19-es óvodásnak); dr. Fazekas Sándor pol-
gármester úrnak, a rendezvény fővédnökének; Kurucz 
Istvánnénak, a „Gyermekünk mosolya – Egészséges gyer-
mekekért” alapítvány elnökének; Kurucz István vállalko-
zónak az önzetlen segítségét, valamint Perge Tibornak, a 
XV. Nagykunság Szépe szépségverseny szervezőjének, hogy 
anyagi támogatásukkal a mi óvodánkat tisztelték meg.

Táncsics krt. 19. óvoda gyermeki és
felnőtt közössége

Az idén lesz negyven éve, 
hogy elhunyt Jimi Hendrix, 
minden idők legnagyobb ha-
tású gitárosa. Mindössze négy 
évig tündökölt az elektromos 
gitárzene úttörői között, vi-
szont máig is érzékelhető ha-
tással volt a modern rockze-
ne kialakulására, fejlődésé-
re. Újabb és újabb generációk 
nyúlnak vissza hozzá. 

Mindig is voltak precí-
zebb, magasan kvalifikált gi-
tárművészek a világon, azon-
ban Hendrixből csak is egy 
volt (és van). Teljesen egye-
di módon használta hangszer-
ét, megfogalmazhatatlan má-
giával hatott közönségére. Még 
életében, és korai halálát köve-
tően is számos hang- és kép-
anyag látott napvilágot; a sima 
sorlemezek mellett koncert-
felvételek, rádiós és televízi-
ós szereplések, és természe-
tesen kalózlemezek is. A ha-
gyatékot ápoló Hendrix csa-
lád nem egy alkalommal ho-
zott nyilvánosságra kuriózum-
nak számító felvételeket, vi-
szont az idén – gondolom a ke-
rek évforduló alkalmával – ti-
zenkét, eddig még nem hallott 
stúdiófelvétel került kiadásra 
Valleys Of Neptune címmel. 
Az album érdekessége, hogy 
a legendás Hendrix-Mitchell-
Redding formáció által 1969-
70-ben rögzített dalokat tar-
talmazza. Félreértés ne essék, 
nem csak eddig totálisan isme-
retlen szerzemények kerültek 
a korongra! Jó néhány régebbi, 
nagy dal újragondolása is he-

lyet kapott a lemezen, viszont 
eddig ezek a felvételek sem ke-
rültek semmilyen formában 
kiadásra. 

Természetesen a hallgatót 
legelőször az „új” dalok érdek-
lik, amelyek akár már annak 
idején is piacra kerülhettek 
volna, hiszen rendesen kidol-
gozott zenékről van szó. Bár 
nem olyan izgalmasak mint a 
korábbi lemezeken hallható le-
gendás szerzemények, de meg 
van a sajátos hangulatuk. Per-
sze ez is csak szubjektív véle-
mény részemről. Nekem ma-
rad a Woodoo Child, vagy a 
Machine Gun a favorit.) 

Egyszóval érdemes beleásni 
magunkat a már jól ismert té-
mákba is (Stone Free, Fire, Red 

House). Például a Red House 
igazán a jó öreg Jimire jellem-
ző improvizálós hangfolyam-
má válik a hangszórókban. 
Szerintem ezt a dalt sem ját-
szotta kétszer ugyanúgy. Egy-
szerűen zseniális. 

Az egyszer biztos, hogy min-
den gyűjtőnek a polcán ott kell 
lenni ennek a lemeznek, ami 
egyébként bakeliten is megje-
lent. Itt még megjegyzésre szo-
rul, hogy az utóbbi években 
Jimi Hendrix legtöbb hivata-
losan megjelent albuma újra 
maszterizálva, tehát a hangmi-
nőségen javítva is megjelent – 
némelyik DVD melléklettel is.

(Ajánlott oldal: www.
jimihendrix.com) 

Cselényi Csaba

Felhívás

A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület keretén belül 
működő Kováts Mihály Huszár Bandérium tagjai önerőből 
és szponzorok által nyújtott támogatásból az elmúlt évek-
ben új huszárruhát és kiegészítő kellékeket készíttettek és 
vásároltak. A városi ünnepségeken láthattuk a huszárok im-
pozáns viseletét. Az egyesület vezetősége, a közalapítvány 
és a Bandérium tagjai úgy döntöttek, hogy elkészíttetik a 
Kováts Mihály Huszár Bandérium történelmi zászlaját, s 
ennek anyagi feltételét adományokból szeretnék biztosítani.

A történelmi zászló elkészíttetése érdekében felhívással 
fordulunk mindazokhoz, akik a hagyományőrzést fontos-
nak találják, támogassák a karcagi Kováts Mihály Huszár 
Bandérium zászlajának elkészítését.

Tisztelettel várjuk adományaikat a Kováts Mihály Köz-
alapítvány K&H Bank karcagi fiókjánál vezetett 10404522-
45210686-00000000 számú számlájára,”Zászlókészítés 
támogatása””kifejezés feltüntetésével.

Az alapítvány kuratóriuma az átutalt támogatásról igazo-
lást ad.

Hozzájárulásukat ezúton előre is köszönjük.
Dr. Fazekas Sándor

polgármester
a Kováts Mihály Baráti Társaság

Egyesület elnöke

FELHÍVÁS 

Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány
TAMOP-5.5.4.A-09 számú „Tanuljunk egymástól” című projekt keretében

Mozgóképgyártó
OKJ-s végzettséget adó képzést indít.

érettségizett, 
regisztrált munkanélküli, 

fogyatékossággal élő emberek jelentkezését várjuk!
A projekt célja
A projekt célja, hogy fogyatékos emberek csoportjának médiaképzési lehetőséget biztosítson annak 
érdekében, hogy megjelenhessenek a média területén, mint munkavállalók, továbbá, hogy munkale-
hetőséget biztosítson a megszerzett képesítéssel. A projekt során OKJ-s mozgóképgyártó képesítést 
lehet szerezni és a legjobbaknak munkalehetőséget kínál a program. 
Amit a képzésről tudni kell
A képzési program térítésmentes;
A képzés időtartama 6 hónap, intenzív, bentlakásos képzési formában;
A képzés televíziós gyakorlati lehetőséget biztosít;
A programban a résztvevők szakmai és személyi mentori támogatást kapnak;
Térítésmentes és akadálymentes szállást valamint étkezést biztosítunk;
A legsikeresebb hallgatók számára munkalehetőséget kínál a program televíziós szerkesztőségeknél.
A képzésben való részvétel feltételei
A képzéshez érettségi bizonyítvány szükséges;
A képzés megkezdésekor fontos, hogy a megyei munkaügyi központok kirendeltségein nyilvántar-
tott álláskereső legyen a jelentkező;
Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi 
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal  együtt korlátozhatja az adott sze-
mély teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. (2007. évi XCII. törvény)
Jelentkezési határidő: 2010. május 31.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
tanuljunk.egymastol@gmail.com vagy Monostori Katalinnál 06/30-511-6770

A Neptunusz völgyei
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Két hete szombaton a 18. 
fordulóban a karcagi asztali-
teniszezők csapata Szentesen 
a Kinizsi SZITE együttesével 
mérkőzött meg.

Szentesi Kinizsi SZITE – 
Kováts DSE Karcag 9:9

Karcagi eredmények: 
Skumáth – Kovács pá-
ros 1 győzelem. Egyéniben: 
Skumáth István és Kovács 
Sándor magabiztosan nyerte 
meg mind a 4-4 mérkőzését.

Dr. Farkas Bélának és Péter 
Lászlónak is két mérkőzésen 

is lehetősége lett volna a győ-
zelemre, de 3:2 arányban el-
veszítették a mérkőzéseiket. 
Így nem sikerült az idegenbe-
li bravúros győzelem.

A legközelebbi hazai talál-
kozó a szomszédos Kisújszál-
lás ellen május 8-án 10 óra-
kor lesz a Kováts Mihály Ál-
talános Iskola tornatermében 
megtartva.

Várjuk az asztalitenisz iránt 
érdeklődőket.

B. I.

11. Bolondozó Sportoló

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat Testnevelés és Gyógytestnevelés Munkaközössége 
március 21-én 11. alkalommal szervezte meg a Bolondozó 
Sportoló játékos sportdélutánját az óvoda dolgozói és a taní-
tó nénik részére.

A tornázás, az aerobik jellegű gyakorlatok, illetve egy 
újdonság, a McKenzie torna kapott kiemelt szerepet. Az 
aerobik gyakorlatokat Gyökeres Éva a SZIM tagóvoda óvo-
dapedagógusa mutatta be, a McKenzie tornából pedig Már-
kiné Bihari Anita gyógytornász adott ízelítőt. A tornázás 
közben természetesen nem maradhattak el a vidámságot 
hozó játékok sem.

Ezen a ragyogó tavaszi délutánon a szép számmal megje-
lent résztvevők jól érezték magukat, és testileg, lelkileg fel-
frissülve térhettek haza.

A sportdélutánhoz a helyszínt biztosította a Sport Szol-
gáltató Központ képviseletében Szepesi Tibor és Kálmán 
Imréné.

Megköszönöm mindenkinek, aki támogatásával, aktív 
részvételével biztosította rendezvényünk létrejöttét, sikerét

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
Testnevelés munkaközösség vez.

III. „Szent 
Flórián” Vers- 

és Prózamondó 
Verseny

A Karcag és Térsége Tűzvé-
delméért Alapítvány és a Kar-
cag Városi Önkormányzat Hiva-
tásos Tűzoltósága a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központtal 
közösen 2010. április 24-én 
14 órai kezdettel megrendezi a 
III. „Szent Flórián” Vers- és 
Prózamondó Versenyt.

A versenyen a Karcag és tér-
sége általános- és szakközépis-
koláiból az elődöntőn továbbju-
tó, valamint Székelykeresztúrról, 
Bácskossuthfalváról, Kisnyéger-
falváról, Várasfenesről, Nagy-
muzsaly ról és Csíkszent királyról 
érkező versenyzők vesznek részt.

Az alsó tagozatos általános 
iskolás, a felső tagozatos álta-
lános iskolás, valamint a szak-
középiskolás versenyzők külön 
mezőnyökben indulnak.

A verseny helyszíne: 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ II. emeleti nagyterme.

A debreceni „Erdős-pusz-
ták” adott otthont az idei Cso-
konai- és Alföld Kupa ver-
senynek. Az egyébként is ter-
mészetbarát tájfutók ilyenkor 
szinte sajnálnak befutni az er-
dőbe, hisz virágszőnyeg várja 
őket. Ennél szebb fogadtatást 
álmodni sem lehetne. 

Az eredmények sem marad-
tak el: Balog Edit Judit mind-
két Kupában 2. helyezést ért 
el, míg Lévainé Kovács Róza, 

aki csak az Alföld Kupán állt 
rajthoz, arany érmet szerzett. 
Lévai Kálmán mindkét nap 
6. lett, míg Szabó Ilona beteg-
sége miatt nem tudott rajthoz 
állni. 

A tavaszi folytatás a Za-
la megyei Hosszútávú Orszá-
gos Bajnokság volt, melyen 
Lévainé Kovács Róza, ha ki-
csivel is, de lemaradt a dobo-
góról és 4. lett.

Tájfutók

Pályázat

A fürdő területén található volt „Forrás” és „Fincsi” bü-
fék üzemeltetési joga 2010. május 01-től KIADÓ! Pályázati 
anyagot a bérleti díj megjelölésével 2010. április 29-én 7 órá-
ig lehet leadni zárt borítékban a Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. 5300 Karcag, Kisújszállási út 24. titkárságán. A pá-
lyázatban fel kell tüntetni: 

- üzemeltető nevét, címét, telefonszámát; 
- végezni kívánt tevékenységet; 
- üzemeltetés tervezett időtartamát.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a több-
ször módosított 16/1993. (IV.14.) számú 
rendeletével alapított Karcag Város Kul-
túrájáért díj adományozására.

A díj egy óvoda pedagógusnak; egy, leg-
feljebb két általános iskolai tanítónak vagy 
tanárnak; egy középfokú oktatási-nevelé-
si intézményben tanító pedagógusnak, va-
lamint olyan személyeknek adományozha-
tó, akik a város művelődése, művészeti éle-
te érdekében kimagasló munkát végeznek.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: az oktatási-nevelési intézmények ne-
velőtestületei, szülői közösségei, társadal-
mi, szakmai, politikai szervek, magánsze-
mélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy főbb adatait,
- az elismerésre szolgáló tevékenység 

részletes ismertetését.
A javaslatot 2010. április 30-ig kel eljut-

tatni a Városi Önkormányzat polgármes-
teréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat a több-
ször módosított 10/1993. (III.17.) számú 
rendeletével alapított Karcag Város jó ta-
nulója, jó sportolója díj adományozására.

A díj azon tanulóknak adományozha-
tó, akik tanulmányi munkájukban 4,5 és 
4,5 felett teljesítenek és a sportban korosz-
tályukhoz képest kimagasló eredményeket 
értek el.

A díj két, rendkívüli esetben három álta-
lános iskolai tanulónak és egy középiskolai 
tanulónak adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: általános iskolák, középiskolák neve-
lőtestületei, diákönkormányzatok, szülői 
munkaközösségek, szakosztályok vezető-
ségei.

A javaslatot 2010. április 30-ig kell eljut-
tatni a Városi Önkormányzat polgármes-
teréhez.

Felhívás
a Karcag Városi Önkormányzat 43/1997. 
(XII.17.) számú rendeletével alapított 
Karcag Város Sportjáért díj adományozá-
sára.

A díj azoknak a személyeknek adomá-
nyozható, akik lelkiismeretes, felkészítő 
munkájukkal tanítványaikat kimagasló, 
országos, nemzetközi eredmények elérésé-
hez segítették hozzá, vagy odaadó szerve-
zői, támogatói munkájukkal éveken át ran-
gos sporteredményekkel gazdagították a 
város sportéletét, vagy a sportéleteben több 
évtizeden át kiemelkedő nevelő-oktató te-
vékenységet végeztek.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek:

- Karcag Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagjai,

- Karcag Városi Önkormányzat bizottsá-
gai,

- Karcagi Sportegyesület elnöke, illetve a 
szakosztályok vezetői,

- nevelési-oktatási intézmények nevelő-
testületei, szülői szervezetei.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy adatait, szakmai élet-

rajzát, természetes személy azonosító 
adatait,

- az adományozás alapját szolgáló tevé-
kenység ismertetését.

A javaslatot 2010. április 30-ig kell eljut-
tatni a Városi Önkormányzat polgármes-
teréhez.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

Asztalitenisz NB III.
Észak-alföldi Régió „A” csoport

Tájfutás
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-
300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (délelőt-
ti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
A 4. sz. főút és Bucsa között szántóföldet 
bérelnék. Időjárástól független, korrekt 
fizetés mellett. Tel.: +36/30-432-8600.
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Kövesút mellett, tégla építésű vízparti ta-
nya sok melléképülettel, állattartási le-
hetőséggel, méhészkedésre, tanyasi tu-
rizmusra, horgászatra kiválóan alkalmas, 
reális áron eladó. (Víz, villany van.) Tel.: 
+36/30-229-8516.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 2 
WC), 2 főbejáratos, tetőteres családi ház 
120 m²-es díszkertes, összkomfortos, lak-
ható melléképülettel és garázzsal eladó. 
Vállalkozásra és több generáció együttla-
kására is alkalmas. Mélyen áron alul, akár 
hitelátvállalással is eladó. Csere is érde-
kel. Tel.: 59/313-053 v. 06/20-242-2922..
Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis kertes 
családi ház eladó. U.itt garázs eladó a hű-
tőház mögötti garázssoron. Tel.: +36/30-
239-7616 v. +36/30-552-1573.
A Bakterház söröző épülete, a telken lévő 
lakóházzal, nagy alsó épülettel együtt el-
adó. Tel.: +36/30-754-7290.
Építési telek + kis családi ház sürgősen 
eladó. Tel.: +36/30-420-3080.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Karcag városközpontjában a Madarasi út 
16. sz. alatt eladó 954 m² telken 100 m²-
es felújítandó ház műhellyel, hátsó épü-
lettel. Tel.: +36/30-586-8213.
Karcagon 3 szoba + nappali családi ház 
eladó. Budapesti csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-936-4220.
Elcserélném városközponti II. emeleti, 3 
szobás lakásomat kisebb kertes házra, le-
hetőleg a centrumban. Tel.: +36/30+440-
2369.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház sürgősen el-
adó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).
Eladó városközpontban 3 szobás, össz-
komfortos családi ház kis telekkel. Tel.: 
+36/30-493-4489.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: Kg., 
Soós I. utca 2. Tel.:  +36/30-363-9585.
Eladó 2 külön bejáratú, hőszigetelt lakás 
gáz+cserépkályha+kandalló fűtéssel 2 
család részére is alkalmas. Főtéri I. eme-
letig lakást is beszámítok. Tel.: +36/30-
218-9781.
Berekfürdőn 600 m-re a fürdőtől, csen-
des helyen 65 m²-es hőszigetelt nyara-
ló, 690 m²-es telekkel eladó. Tel.: +36/30-
218-9781.

Felújítandó kertes, 73 m²-es, 1+2 fél szo-
bás udvari lakás sürgősen eladó. Ár: meg-
egyezés szerint. Érd.: Kg., Varró utca 18. 
Tel.: +36/30-260-0014 v. +36/20-225-2236.
Ház eladó. Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 
+36/30-763-1504.

Albérlet
Karcagon keresek III. emeletig 1,5-2 szo-
bás lakást albérletbe, amit később meg-
vásárolnék. Tel.: +36/70/522-7361 (19 óra 
után)
Karcag főtéri, II. emeleti lakás hosszú távra 
kiadó. Tel.: +36/30-644-7542.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.

Állat
Német juhász kiskutyák, 4 hónapos kau-
kázusi szuka, 4 hónapos Labrador szuka, 
tenyész hasas nyulak, fejős kecske 2 jerke 
gidával eladó. Tel.: +36/30-393-3343.
Fehér húsjellegű hízó, süldő eladó. 
Szemes terményt beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
Sziámi kiscicák eladók. I.ár: 10.000 Ft. Tel.: 
+36/70-776-4575.
Eladó 1 db 8 hetes yorkshire terrier oltva 
kedvencnek. Tel.: +36/30-252-8698. 
120-130 kg-os hízók eladók 310 Ft/kg. Tel.: 
+36/70-262-5583.
A Deák krt. környékén elveszett 3 éves, 
vörös rajzos németjuhász szuka kutya. 7 
éves kislány hazavárja! A megtaláló ma-
gas jutalomban részesül! Tel.: +36/70-379-
8471.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Tudományosan igazolt program az egyé-
ni és a társadalmi problémák megoldásá-
ra. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szoba-
kerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg famá-
zsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.:  
+36/30-363-9585.
A böjti szelek szemét hordalékkal tarkítják 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létra méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál.
Helyszűke miatt egy három fiókos mély-
hűtő még három év garanciával eladó. 
Egy kétajtós fényezett akasztós szekrény 
eladó. Tel.: 59/300-732.
1930-as évekbeli hálószoba bútor (2 ágy, 
2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 1 tükrös szek-
rény) valamint 1 akasztós és egy polcos 
szekrény eladó. Tel.: +36/30-586-8213.
Az I. sz. Tégláskertben 20 sor hereföld 
éves használatra olcsón kiadó. Értekezni 
lehet: Kabai Gábor Kg., Ketel utca 40. sz. 
alatt.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszá-
mos írott cserépbutellát, fa mézeskalács 
formát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülő-
fürdőkádat, mindkét oldalán zománco-
zott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bolti 
és gyógyszertári pultokat, férfi mechani-
kus karórát, faragott kapufélfát, bekötött 
és nem bekötött nagy üvegeket, dió fur-
néros lakkozott szekrényt anyagnak, fes-
tett vagy faragott fali tékát, kőből faragott 
kerti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas 
dísztárgyakat, festményt, régiséget stb. 
Tel.: +36/30-963-5073.

Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
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.
Eladó egy fekete színű, modern, 4 mé-
ter széles, 5 elemes, vitrines szekrénysor 
(20.000 Ft), egy hozzá illő fekete csem-
pe dohányzóasztal (5.000 Ft), egy kárpi-
tozott sarok ülőgarnitúra (20.000 Ft). Tel.: 
+36/30-254-9237.
Gyerek etetőszékek olcsón eladók. Tel.: 
59/314-302.
Lucernaliszt, 2 éve kivágott 260x50 cm 
diófarönk eladó. Kg., Kinizsi utca 45. Tel.: 
+36/30-266-2859.
Jó állapotú bontott ablakszárnyak ill. ha-
lasi ajtólapok eladók. Tel.: +36/70-262-
5583.
Színes, bontott teljes fürdőszoba garni-
túra eladó. Tel.: 59/314-352.
Eladó benzines fűnyíró, faszenes kerti 
grill, 2 garnitúra műanyag kerti asztal, 
szék ernyővel, fél colos fekete vascső, 5 
db karnis, szoba asztal, fotelok. Érd.: Kg., 
Kazinczy u. 8. Tel.: +36/30-289-6816.
240 l-es Snaige hűtőszekrény (40.000 Ft); 
valamint költözés miatt bútorok, fotelek, 
gyermekágy, konyhai étkező asztal, 72 
cm-es Samsung televízió (5 éves) eladó. 
Tel.: +36/30-260-0014.
Keresek jó állapotban lévő 24-es lány bi-
ciklit. Tel.: +36/30-421-0336.
Kecsketej eladó. Tel.: +36/30-248-8955.
Új állapotban lévő 12 terítékes mosoga-
tógép eladó. I.ár: 38.000 Ft. Tel.: +36/30-
218-9781.
Bergon babakocsi, középszőnyeg, gard-
rób szekrény eladó. Tel.: +36/30-403-
6062.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel. Személyi hitelek, lakásvásárlási hi-
tel. Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejárók, út-
burkolatok javítását vagy teljes körű asz-
faltozását; épületek bontását, átalakí-
tását; bármilyen  nemű kőműves mun-
kát; tetőépítését és bontását; föld- és 
kubikmunkák végzését; udvarok és tere-
pek tisztítását, takarítását; bármilyen ne-
mű kubikmunkát. Jól képzett szakembe-
rekkel dolgozunk. Nyugdíjasok számá-
ra akár kedvezményt is tudunk biztosíta-
ni. Részletfizetés is megoldható. Továbbá 
vállaljuk bármilyen nemű mezőgazdasá-
gi munkák elvégzését 50-60 főig. Teljes 
körű megbízhatóság. Tel.: +36/30/605-
3521 v. +36/30/346-1454.
Matematika korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.

Gépjármű
4 ütemű Amerigo robogó 1.000 km-rel 
eladó, vagy haszonállatra, szemestakar-
mányra cserélhető. Elektromos biciklit 
beszámítok. Tel.: +36/30-393-3343.
150-es ETZ rendszám nélkül eladó. Tel.: 
+36/30-336-6142.
300 kg-os gépkocsi utánfutó jó állapot-
ban nagy magasítóval + zárt áruszállí-
tó fülkével vagy esetleg anélkül eladó. 
Érd.: Kg., Szent L. utca 46.

Apróhirdetés

Április 17-18-án Békéscsa-
bán rendezték meg az ama-
tőr kézilabda diákolimpia or-
szágos döntőjét, melyen JNSZ 
megyét a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium kézi-
labdás fiai képviselték, miután 
megyei bajnokcsapatként kva-
lifikálták magukat a 16 csapa-
tot felvonultató országos ren-
dezvényre. Iskolánk csapa-
ta nagy akarással és ritkán ta-
pasztalt elszántsággal vágott 
neki a döntőnek, s a végső el-
számolásnál az előkelő 7. he-
lyen zárt, összességében jó, 
helyenként látványos kézilab-
dázással. A selejtező mérkő-
zéseken együttesünk előbb ki-
kapott a Kiskunhalastól, majd 
javítva, remek játékkal ver-
te a Dombóvár és a végső győ-
zelemre is esélyes Budai Cisz-
terci együttesét, így körbeve-
rés után, azonos pontszámmal 
csoport másodikként az 5-8. 
helyért játszhatott a Vác és a 
Nyíregyháza csapataival.

Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun - Rákó-

czi, Kiskunhalas 9:14 (5:3)
Nehéz, Karsai (2), Koncz 

(2), Nagy (2), Pápai (1), Kovács 
(1), Tóth (1).

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi.

Remek első és gólképtelen 
második félidő jellemezte játé-
kunkat.

Illyés, Dombóvár - Karcagi 
Nagykun 15:25 (8:12)

Nehéz, Karsai (4), Koncz, 
Nagy (5), Pápai (6), Kovács (3), 
Tóth (2).

Cserék: Kovács (4), Rácz (1), 
Györfi.

Izgalmas félidő után reá-
lis végeredmény született a ja-
vunkra.

Budai Ciszterci - Karcagi 
Nagykun 13:16 (5:6)

Nehéz, Karsai (5), Koncz (3), 
Nagy (2), Pápai (2), Kovács (1), 
Tóth(3).

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi.

A végső esélyesnek is kikiál-
tott, rendkívül szép kézilabdát 

játszó budaiak nem számol-
tak a karcagi győzelemmel. A 
mérkőzés lefújása után az el-
lenfél azt se tudta, hogy hol a 
kijárat. Borult a papírforma, a 
karcagi fiúk pedig megmutat-
ták, hogy igazán tudnak küz-
deni egymásért. Az idei tanév 
legszebb, legértékesebb győ-
zelme volt ez a karcagi kézi-
labdás fiatalemberek részéről.

Helyosztó az 5-8. helyért:
Karcagi Nagykun - Pia-

rista Gimnázium, Vác 13:21 
(7:10)

Nehéz, Karsai (5), Koncz (1), 
Nagy (1), Pápai (2), Kovács (3), 
Tóth (1).

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi.

Sajnos még a szombat dél-
utáni ciszterciek elleni győzel-
münket ünnepeltük.

7-8.helyért:
Karcagi Nagykun - Vá-

sárhelyi, Nyíregyháza 20:19 
(14:11)

Nehéz, Karsai (11), Koncz 
(4), Nagy, Pápai (2), Kovács 
(2), Tóth (1).

Cserék: Kovács, Rácz, 
Györfi.

Nagyon szerettünk volna 
győzelemmel búcsúzni az or-
szágos döntőtől, szerencsére 
ez sikerült, dicséret illeti vala-
mennyi játékost kitartásáért, 
küzdeni akarásáért.

Az országos döntő 7. helye-
zett csapatának tagjai: Ne-
héz Zsolt, Karsai Imre, Koncz 
Dávid, Györfi Zoltán, Nagy 
Péter, Rácz Norbert, Kovács 
Zsombor, Kovács Máté, Pápai 
Ádám, Tóth Botond.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium tantestü-
lete nevében őszinte szeretet-
tel gratulálunk valamennyi já-
tékosnak. Legközelebb a ké-
zilabdás fiúk április 23-án az 
országos református kézilab-
da találkozón bizonyíthatnak 
Mezőtúron, majd május 14-én 
Nyíregyházán, az V. korcso-
portos diákolimpia országos 
elődöntőjében.

MAJOR

Férfi kézilabda Megyei bajnokság

Karcagi SE - Törökszentmiklós, Szállítók 19:32 (8:15)
Karcag: Nagy, Örsi (4), Ferenczi (5), Vályi (1), Sebők (2), 

Lajtos (2), Balog (2).
Cserék: Lippai, Papp, Hamar (2), Béres.
Önmagában is halovány, gyenge teljesítmény.
Jászladány - Karcagi SE 18:39 (8:14)
Karcag: Lippai, Béres, Ferenczi (4), Papp, Major (7), Laj-

tos (8), Balog (3).
Cserék: Nagy, Örsi (5), Sebők (7), Vályi (4), Hamar (1).
Játékos edző: Major János.
Magabiztos győzelem született.

MAJOR

Fiú Amatőr Kézilabda Diákolimpia

Hetedik helyen végeztek a karcagi 
refisek az országos döntőn
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2010. április 23. - 26. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Híradó
18.30 Arc-Képek vendég: Bayer Zsolt
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Fodor Csaba. Téma: 

kosárlabda torna után
 Karcag Hírek
 Szépül a főtér
 Hazajöttek a Kádas György is-

kola diákjai
 Mezőgazdasági helyzetkép
 A Víz Világnapja rajzpályázat 

eredményhirdetése
 Bionapra készül a város
 Itt forgatott a Duna Tv - 

Ízőrzők műsora
 Indul a szenior sport
 Háttér
 - benne: Karcagi ízek - kukori-

ca torta
20.10  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny

2010.április 27., 28. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református 
istentisztelet

19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport
 Kisújszállás - Karcag futball-

mérkőzés
21.00  Zenés fürdő show

2010. április 30. - 3. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Gyermekpercek: Holló színház
18.30  Arc-Képek
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcag Hírek
 A Föld Napja
 Bionap Karcagon
 Készülődés a Strandszezonra
 Zádor és Ágota verseny
 Háttér
 - benne: Karcagi ízek, kukorica 

torta
20.10  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny

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

Lapzárta: kedd 12 óra

Megyei I. osztályú bajnokság

Április 23. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
április 24. szombat
 Kígyó Horváth F. úti- 

nyitva
április 25. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
április 26. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
április 27. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
április 28. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
április 29. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
április 30. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Hétköznap 20 órától 
készenlétet tartanak a 
gyógyszertárak a másnap 
reggeli 7:30-as nyitásig 
(vagy a vasárnap 9:00 órá-
tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 
06/30-230-4001 telefon-
számon lehet elérni a ké-
szenlétes gyógyszerészt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Kisújszállás – Karcag 1:1 
(1:0)

Kisújszállás, 300 néző. Jv.: 
Gyertyán Zs. (Enyedi, Pál)

Karcag: Móga, Fodor B. 
(Horváth D.), Orosz, Lévai, 
Nagy R., Balogh R., Bujdosó, 
Ebekeme, Bodor, Erdei, Nagy 
D.

Játékos-edző: Orosz István
A nyolcadik percben egy 

baloldali beadást Móga kiök-
lözte, de közben megsérült és 
a földre került. Az újabb be-
adást Ladányi közelről az üres 
kapuba lőtte (1:0). A huszadik 
percben egy gyorsan elvégzett 
vendég szabadrúgás után a 
Bodorról lepattanó labdát Er-
dei nagy helyzetben fölé rúg-
ta. A hetvennyolcadik perc-
ben Nagy D. beadása egy vé-
dőről kifelé gurult Balogh R. 
elé, aki 14 m-ről a bal alsó sa-
rokba lőtt (1:1).

Jók: Kormány, Ladányi ill. 
Bodor, Balogh R., Nagy R.

Kádár József: Sajnos ma 
sem tudtuk átlépni saját ár-
nyékunkat, évek óta nem tu-
dunk Karcag ellen nyerni.

Orosz István: Gyenge szín-
vonalú mérkőzésen közelebb 
álltunk a győzelemhez.

Ifjúsági mérkőzések

Kisújszállás – Karcag 0:1
Góllövő: Töviskes
U 13-as korosztály: Karcag 

– Mezőberény 1:0
Góllövő: Kapitány M.
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Mezőberény 2:0

Góllövők: Varga K., Lázók 
S. 

U 11-es korosztály: Karcag 
– Kazincbarcika 1:3

Góllövő: Györfi Gy.

U 9-es korosztály jelenlegi 
állása

1. DVTK    70-18 45 pont
2. Karcag    44-25 40 pont
3. Eger    25-30 25 pont
4. Kazincbarcika    25-36 25 pont
5. Füzesabony    24-45 23 pont
6. Pásztó    29-62 11 pont

A következő forduló ápri-
lis 17-én Kazincbarcikán kerül 
megrendezésre.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Karcag II. Agrosprint – 
Rákócziújfalu 5:1 (2:0)

Karcag, 50 néző. Jv.: Tóth
Karcag II.: Bartha, Ko-

csis, Méhes, Varga L., Ko-
vács Cs., Szabó D., Mogyorósi, 
Varga Zs., Varga J., Bíró Cs., 
Lajkovics Z.

Cserék: Oláh A., Kelemen, 
Barna, Kálly L.

Játékos-edző: Laboncz János
Góllövők: Varga J. (2), Var-

ga Zs., Szabó D., Oláh A.
Jók: Varga J. élén az egész 

csapat.
Laboncz János: Küzdelmes 

mérkőzésen hoztuk a kötelező 
győzelmet.

Legközelebbi mérkőzésük 
szombaton Kétpón lesz.

B. I.

Moziműsor
Április 23. péntek
 Szinglik éjszakája
 Magyar játékfilm
Április 24. szombat
 Eli könyve
 Feliratos, amerikai akció-

film
Április 27. kedd
 Farkasember
 Feliratos, angol-amerikai 

horror
Április 30. péntek
 Doctor Parnassus 

és a képzelet birodalma
 Feliratos francia-kanadai 

kalandfilm
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Anyakönyv
Házasságkötés

2010. április 17.
Györfi Lilla Anna – Ducsai Péter

Születés
Diósi Andrea – Pádár Attila
Kg., Vörösmarty u. 29. Attila
Borók Anita – Tőkés Tibor
Kg., Varró utca 17-19. Nóra
Baktai Szilvia – Farkas Zoltán
Kg., Napsugár utca 3. Adrián

Halálozás
Kiss Károlyné (Szabó Anna)
 Karcag (1938.)
Németh János
 Karcag (1946.)
Oláhné Lipták Erzsébet
 Karcag (1961.)
Id. Orosz Lajos
 Karcag (1935.)
Plessek István
 Karcag (1931.)
Id. Szabó Lajos
 Karcag (1933.)

Magyar Kupa Megyei selejtező
Karcag – Csépa 4:0 (2:0)
Karcag, 60 néző. Jv.: Bodacz T. (Visnyei Z., Ágotai T.)
Karcag: Móga, Rajcsányi (Fodor B.), Orosz (Szívós G.), 

Lévai, Erdei, Balogh R., Nagy D., Nagy R., Bodor, Ebekeme, 
Hajdú T. (Kardos)

Játékos-edző: Orosz István
A huszonnyolcadik percben Bodor elhúzott a bal oldalon, 

majd a középre gurítását Balogh R. közelről a jobb alsó sa-
rokba lőtte (1:0). A harmincötödik percben Nagy D. elsza-
ladt a baloldalon. Középre adását Hajdú T. közelről a kapu 
közepébe lőtte (2:0). Az ötvenötödik percben egy lepatta-
nó labdát Nagy D. kapásból a bal alsó sarokba lőtte (3:0). A 
nyolcvanharmadik percben Bodor szabadrúgása a jobb sa-
rokba vágódott (4:0).

Jók: Balogh R., Hajdú T., Nagy D., Bodor ill. Bozsánszki 
M., Bertók, Bozsánszki Zs.

Gácsi Tibor: Kilenc emberrel is játszva reális eredmény 
született.

Orosz István: Megérdemelt a továbbjutásunk.
B. I.

Az elmúlt vasárnap az él-
mezőnyben helyet foglaló 
Maróczy SE II. csapatával mér-
kőztünk Szegeden.

A csapat ismét igen tartalé-
kosan utazott a tizedik fordu-
lóra. Megint az éltáblákon hi-
ányoztak legjobbjaink, így egy 
nagyobb arányú vereségre is 
számíthattunk. Szerencsére 
nem így történt, bár a vereséget 
nem kerültük el, de a megszer-
zett 5 ponttal nagyon elégedet-
tek lehetünk, ugyanis a sakk-
csapatversenyeken a megszer-
zett pontok összesítése számít 
a végső helyezésnél, a csapat-
győzelem, vagy vereség nem. 
Ez csak az egyenlő pontot szer-
zett csapatok sorrendjén vál-
toztat.

Puha Péter az első táblán ki-
tett magáért, mert neves mes-
ter ellen döntetlent ért el. Papp 
József szép játékkal nyert. 
Egyed Zsolt izgalom mentes 
partiban érte el a remit. Egyed 
Gábor kiváló formában játsz-
va, hozta az egy pontot a csa-
patnak. Mohácsi Imre, Rab Já-
nos, László Béla, Egyed Viktó-

ria harcos döntetlenekkel ala-
kította ki az 5 pontunkat. A 
szép eredménnyel csapatunk 
biztosan tartja hatodik helyét 
60, 5 pontot gyűjtve. Mivel az 
utánunk levő csapattal szem-
ben 6 ponttal vezetünk, ráadá-
sul ellenük győztünk is, így tu-
lajdonképpen 6,5 ponttal veze-
tünk, ami szinte biztos, hogy 
kiváló helyezésünk megtartá-
sához elég lesz.

Az utolsó forduló idehaza, 
május 2-án kerül lejátszásra. 
Bár a hozzánk utazó Röszke a 
negyedik helyen áll, a sok kül-
földi vendégjátékosaiknak már 
nincs lehetőségük táblához ül-
ni, ugyanis eddig a meghatá-
rozott számú partikon túl van-
nak, tehát már nem tudnak el-
lenünk a legerősebb összeállí-
tásban játszani.

A sikeres szereplésünkhöz 
nagyban hozzájárultak szpon-
zoraink: Euró Kft., Horváth és 
Tsa,. KVG Kft. és Wolf László 
úr az OTP vezetőhelyettese. Itt 
szeretnénk megköszönni anya-
gi és erkölcsi támogatásukat.

Fodor István

Sikeres hétvége a Sakk NB. II-ben


