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Részletes program a 2. oldalon olvasható.

A Jászkun Világ Művészeti Szemle megyei döntőjén a Ko-
pogók néptánccsoport ismét Nívódíjat kapott. A 2010. ápri-
lis 24-én, Martfűn megrendezett döntőn Kalocsai táncok cí-
mű műsorukkal vívták ki a zsűri elismerését. A csoport vezető-
je Oroszné Millinkhoffer Rita. GRATULÁLUNK!

A Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács 2007 februárjában 
közzétett felhívása szerint, a 
tehetségpontok abban segíte-
nek, hogy „az érdeklődő fiata-
lok hatékony segítséget kapja-
nak tehetségük felismeréséhez 
és kibontakoztatásához, és ah-
hoz, hogy minél teljesebb, mi-
nél személyesebb információ-
hoz jussanak a különböző te-
hetséggondozó lehetőségek-
ről”. A tehetségpontok felada-

ta tehát a tehetséggondozás 
intézményesülése mellett eme 
ágas-bogas munka lehető leg-
teljesebb összefogása. Jelentő-
ségét és szükségességét jól pél-
dázza, hogy a 2007 elején köz-
zétett felhívás után három év-
vel, azaz 2010. április 26-án 
már 215 tehetségpontot tar-
tottak nyilván az országban. 

A Kováts Mihály Általános 
Iskola 2009 júliusában kapta 
meg a regisztrált tehetségpont 

címet. Az új feladat, az új lehe-
tőség kidolgozója és koordiná-
tora Lévainé Kovács Róza ta-
nárnő, megbízott igazgatóhe-
lyettes.

- A Polgármesteri Hiva-
tal Humán irodája munka-
társai és vezetője felvetésé-
re gondoltuk át még a tavalyi 
évben, hogy mit lehetne ten-
ni a városban a tehetséggon-
dozás terén. Az első ötletek 
és elképzelések után tapasz-
talatszerző látogatást tettünk 
Törökszentmiklóson, majd 
Túrkevében – a már működő 
tehetségpontokban. A számos 
információt és jó tapasztala-
tot értékelve döntött az önkor-
mányzat arról, hogy iskolánk 
kapja a lehetőséget a tehetség-
pont alakításra és regisztráci-
óra. 2009. július 1-jén kaptuk 
meg a „Tehetségpont” címet.

- Milyen feladatokkal jár, ha 
tehetségpont lesz egy iskola?

Tehetségpont a Kováts

Folytatás a 3. oldalon

Testületi ülés
Április 29-én a képviselők 

és az ülés meghívottai egy-
perces néma felállással adóz-
tak a nemrég elhunyt Oláhné 
Lipták Erzsébet népi iparmű-
vész emlékének.

A napirend megtárgyalá-
sa előtt több ajándékot is át-
adott a polgármester, így 
Györffy Dalma a Déry-
né Művelődési Központ 
mazsorettcsoportjának veze-
tője, Zsolnai Anikó a Nagy-
kunság Szépe verseny győz-
tese vehettek át virágcsokrot, 
valamint a nemrég lezajlott 
városi kispályás focibajnok-
ság legjobban teljesítő csapata-
inak képviselői kaptak elisme-
réseket.

Ez alkalommal negyven-
két előterjesztést és beszámo-
lót tárgyaltak a képviselők. Az 
első  előterjesztés a tavalyi vá-
rosi költségvetéssel volt kap-
csolatos. A költségvetés vég-
rehajtásáról szóló beszámo-
ló könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt került az asztalra.

A 2009. évi teljesítési adatok 
alapján elmondható, hogy Ön-
kormányzatunk a kötelező- és 
önként vállalt feladatait – mint 
az előző években – teljesítette, 
az intézményhálózat működte-
tése az ellátási színvonal csök-
kenése nélkül valósulhatott 
meg, és a tervezett beruházá-
sok (fejlesztések és felújítások) 
összességében a befektetett esz-
közök gyarapodását eredmé-

nyezték. - olvasható a feladat-
ellátás általános értékelésében.

Egy másik előterjesztés elfo-
gadásával a testület döntött az 
önkormányzat 2009. évi pénz-
maradványának és vállalko-
zási eredményének felhasz-
nálásáról is. Ennek értelmé-
ben jóváhagyták, hogy az el-

Tisztelt Gazdálkodók!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva-

tal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága az általa üzemeltetett előrejelzé-
si rendszer adatai alapján nagy gazdasági kárral veszélyeztető, almatermé-
sűek tűzelhalása (Erwinia amylovora) növényi betegség elleni védekezésre 
védekezési felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

Ha az átlaghőmérséklet több napon keresztül meghaladja a 15 °C-t és 
virágzó állományban a növények felületi vízborítottsága eső, harmat 
vagy köd által jelen van, a megelőző védekezést ajánlott végrehajtani. 

Jelenlegi megfigyelési adatok szerint április utolsó és május első napjai-
ban fennáll a fertőzés veszélye. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kasumin 2 L 2007. december 31-i dátum-
mal visszavonásra került, azonban az MgSzH Központ 2010. április 1-től 
120 napos időszakra almatermésűekben tűzelhalás baktériu-
mos betegség elleni alkalmazását engedélyezte. A termelők a ké-
szítmény vásárlásához az engedélyt és az adatlapot a kérelemhez a me-
gyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságokon kérhetik. A kérelem díj-
mentes. A készítmény felhasználása növényvédelmi szakmérnök irányítá-
sa mellett történhet. 

Sziromhullás után a rézérzékeny fajtákon Aliette 80 WG, a nem 
rézérzékeny fajtákon rézhidroxid (pl.: Champion, Funguran-OH, 
Kocide) kijuttatására van lehetőség.

Magasabb hőmérséklet esetén (25 °C) a permetezést az esti órákban 
kell elvégezni az esetleges perzselés elkerülése végett. 

Jordán László
igazgató

Folytatás a 4. oldalon

Felhívás tűzelhalás elleni védekezésre
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Közéleti szilánkok
Demokrácia és 

dugódíj
Egyik régi ismerősömmel találkoz-

tam a napokban, és egy idő után a vá-
lasztások utáni helyzetre terelődött a 
szó. Ismerősöm szerint az adócsökken-
tés is nagyon fontos, de ő a korrupció 
felszámolást tartja előbbre valónak, 
mert szerinte ez mételyezi meg legjob-
ban a demokratikus közéletet. Ahogy 
telik az idő, egyre nehezebb lesz fel-
göngyölíteni a szálakat és visszasze-
rezni az elsíbolt milliókat, milliárdokat. 
Hozzátette, nehéz demokráciáról be-
szélni bizonyos korruptsági szint fölött. 
Az meg köztudott, hogy az első tizen-
ötben vagyunk világviszonylatban. Az-
tán egy pontatlan Churchilli idézettel 
zárta okfejtését: a demokrácia a leg-
rosszabb kormányzási forma, de még 
nem találtak ki jobbat…

Hát, igen. Annyi minden összejött 
az elmúlt nyolc évben, hogy a laikus 
választópolgárnak elég nehéz átlátni a 
prioritásokat. Mindenki azzal kezdené 
a rendcsinálást, ami őt legközvetleneb-
bül érinti: a munkanélküli nyilvánvaló-
an munkahelyteremtést vár gyorsan, a 
vállalkozók adócsökkentéseket a mun-
kahelyteremtéshez, a nyugdíjasok ne-
tán a 13. havi nyugdíjat, amit elvettek 
tőlük, s van, akinek a „kis piros„ újrain-
dulása lenne a legfontosabb.

Csak hát még föl sem esküdött az új 
kormány - és noha nem kért „száz nap” 
türelmi időt, mint elődjei –, türelemre 
azért szükség van, nem lehet csak úgy 
a lovak közé csapni…

Az emberek demokráciáról alko-
tott nézetei is eléggé heterogének és 
furcsák, hiszen nemzedékek nőttek föl 
úgy, hogy még a középiskolákban sem 
igen halottak bővebben erről. Ismerő-
sömmel beszélgetve nekem is eszem-
be jutott egy Churchillnek tulajdoní-
tott mondás: „A legjobb érv a demok-
rácia ellen egy öt perces beszélgetés 
egy átlag szavazóval.” Nem tudom, is-
merte-e ezt Gordon Braun, aki most 
szintén választást akar nyerni az angol 
munkáspárttal. Néhány hete elég nagy 
blamázsba keveredett. Egy középko-
rú hölgy szavazójával beszélgetett öt 
percig, aztán úgy szállt be az autójába, 
hogy nem vette észre, hogy nincs ki-
kapcsolva a mikrofonja. Így aztán az új-
ságírók hallhatták, hogy enyhén szólva  
stupidnak nevezte a szavazóját - aki-
től később bocsánatot is kellett kérnie. 
Szóval „dugóba  került” – mondhat-
nánk pestiesen, amiért később lehet 
komoly dugódíjat kell majd fizetnie. 
Nem olyat persze, amire Molnár Csaba 
a fővárosi közgyűlés MSZP-s alelnöke 
ötlött ki a napokban. Ingyenes tömeg-
közlekedést ígért a fővárosi tömegköz-
lekedést igénybevevő utazóknak. Két-
ségtelen, hogy nagyon nagy ötlet: ki 
nem örülne az ingyen utazásnak. Ám  
átlátni a szitán: vélhetően az őszi ön-
kormányzati választásokra gondolt, no 
meg arra, hogy az  új kormány finanszí-
rozza majd meg ezt a BKV-nak… De 
ne legyünk ennyire rosszmájúak, lehet 
abból indult ki, hogy a 4-es metrón ed-
dig is „ingyen utazhattak” Nokiás do-
bozokkal...

- ács -

HÍREK
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola fel-
vételt hirdet betöltetlen férő-
helyekre a 2010/2011-es tan-
évre.

Jelentkezni a gimnázium-
ban lehet. 

Cím: 5300 Karcag, 
Madarasi út 1-3.; tel.:59/311-
248; 59/503-303

A Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 

rendezvényei

Május 7-én (pénteken) 16.30 
órakor

KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS

Témája: Kollázs
*

május 10-én (hétfőn) 10 óra-
kor Óvodásoknak, 15 órakor 
Általános Iskolásoknak

ARBORÉTUMI SÉTA
*

Május 15-én (szombaton) 19 
órakor

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ
 Nagy Emese vezetésével
A talpalávalót a SUGALLÓ 
Együttes húzza
A rendezvény a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával va-
lósul meg.

HELLS ANGELS MC Hungary 
meghirdeti a TOY RUN

 jótékonysági motoros futamot
Időpont: 2010. május 08. szombat
Célja: Pénzadományok gyűjtése a karcagi Kátai Gábor Kórház 

Csecsemő,- Újszülött- és Gyermekosztálya részére. Adomá-
nyok csekken befizethetők a  GYERMEKÉPSÉG Alapítvány 
11745073-20009599 számlaszámára, illetve a rendezvény nap-
ján, a helyszínen készpénzben is adhatók. 

Program:
10.00 Gyülekezés: Bp. M3 Shell kút (11 km)
11.00 Indulás csapatban (tervezett tempó kb. 100-120 km/óra)
12.00 Pihenés, tankolás (Rekettyés pihenő, MOL kút 106 km)
12.45 Továbbindulás Karcag felé
14.00 Megérkezés Karcagra a Városháza parkolójába
15.00 Adományok átadása a kórház területén (a felvezetett motoro-

sokkal behajtható)
Utána: gulyásparti, strandolás és sátorozási lehetőség a gyógyfür-

dőben.
A rendezvény minden bevétele az adományok részét képezi.
A délután folyamán a kemping bejáratától városnéző 

lovaskocsik indulnak idegenvezetéssel, Karcag nevezetességeinek 
megtekintésére. A fürdő területén a Karcagi Íjászkör Talpas Íjásza-
inak bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők. 

A szervezők Karcag város lakosságát szívesen látják a fenti prog-
ramon, adományaikat örömmel fogadják.

Szervezők 
Info: hamchungary@hotmail.com
Imi:    06-20-3545856 
Sanyi: 06-20-8006491

Lehetőség szerint minden résztvevő hozzon magával egy kis 
meglepetést a gyermekek részére! 

Tisztelt karcagi Polgárok!
2010. május 8-án és 9-én (szombat, vasárnap) Karcag is-

mét országos rendezvény központja lesz.
Városunkban kerül megrendezésre a: 

KERÉKPÁROS DIÁKOLIMPIA

ORSZÁGOS DÖNTŐ.
E rangos eseményre több száz vendéget várunk, melynek 

központja a Kiskulcsosi Általános Iskolában és környékén 
lesz.

Így 8-án (szombat) 12:00 – 18:00 óráig,
míg 9-én (vasárnap)   8:00 – 15:00 óráig

a forgalom elől teljesen el lesz zárva
a KISÚJSZÁLLÁSI út 

a TESCO körforgalomtól egészen a 4. sz. főútig.
Ezen idő alatt az ott lakó ingatlan tulajdonosok kisebb 

várakozási idő mellett természetesen be tudnak hajtani. 
Hétvégi programjaik szervezésekor mindenképpen ve-

gyék figyelembe ezen információkat.
Remélem, segítségünkre lesznek abban, hogy elismert, si-

keres versenyt rendezhessünk városunkban, mellyel tovább 
növelhetjük Karcag országosan is elismert hírét, vendégsze-
retetét.

Jöjjön el, és szurkoljon velünk a karcagi fiataloknak is.   
Találkozzunk a Kiskulcsosi Általános Iskola előtt!

Kérjük megértésüket, köszönjük türelmüket!
A verseny fővédnöke:
 dr. Fazekas Sándor

polgármester

Programok:

Május 10. (hétfő)
14:30 Váltó-futó verseny
 Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése
 A díjakat átadja Pánti Ildikó
 a 8. sz. választókerület önkormányzati képvi-

selője
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
Május 11. (kedd)
11:00 Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonu-

lása
 
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékparkban
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó,
 önkormányzati képviselő, az Idegenforgalmi 

és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános 

Iskola tanulói
 Helyszín: Bocskai utca és Liliom utca keresz-

teződése
14:00 Térzene
 Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara
 Vezényel: Hidi János tanár
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium felvo-

nulása
 Útvonal: Széchenyi sgt. - Szabó J. utca – Kál-

vin út
 Ünnepi megemlékezés
 Ünnepi beszédet mond: dr. Fazekas Sándor
 polgármester, országgyűlési képviselő, a 

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület el-
nöke

 A Kováts Mihály Emléknap résztvevő-
it köszönti Mr. Ryan C. Leong az Amerikai 
Egyesült Államok Magyarországi Nagykö-
vetségének képviselője

  Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános 

Iskola tanulói
 Koszorúzás

 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola 
előtti tér

 A Kováts Mihály Huszár Bandérium bemu-
tatója

 Helyszín: Múzeumpark
15:15 „Aranyembertől Attiláig” történelmi lovas 

út – előadás
 Előadó: dr. Bencze István főorvos, a Kunszö-

vetség tagja
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola 
16:45 „Tündérek selyemben”
 (Álmok a gyermekszobában...)
 Johnson Diána iparművész, az iskola volt di-

ákjának kiállítása
 A kiállítást megnyitja: dr. Kenyeresné Z. Ág-

nes művésztanár
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola 

ének terme
Május 12. (szerda)
14:00 „Ifjú Történészek”
 Megyei történelmi tanulmányi verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15:15 Kézműves foglalkozás
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola ud-

vara
Május 13. (csütörtök)
16:30 Műsoros est
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános 

Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanulói

 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont

Május 14. (péntek)
18:30 Jótékony célú bál
 Szervező: a Kováts Mihály Általános Iskola 

Iskolaszéke
 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont 

Az ünnepi hét rendezvényein az iskola kézműves 
szakkörének tanulói mutatkoznak be munkáikkal.

Kováts Mihály emléknapok
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Seniorok figyelem!

Városnéző sétánk 2010. május 8-án délután folytatódik. 
Ezen a napon az Erzsébet ligeti létesítményeket keressük fel.

Az útvonal: Kisfürdő – a leventék I. világháborús emlék-
műve – Erzsébet liget – erdei tornapálya – Kunlovarda. A 
séta ideje a Lovarda megtekintésével együtt kb. 3-3,5 óra.

Az új sétát 14 órakor indítjuk a Kisfürdő bejáratától. Akik 
a város távolabbi részén laknak, bátran üljenek kerékpárra, 
a séta a fürdőtől indul, s természetesen útközben is csatla-
kozhat hozzánk bárki.

Eső esetén új időpontot jelölünk meg.
A sétát Pánti Ildikó képviselő és Elek György helytörté-

nész vezeti.
Mindenkit szeretettel várunk!

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Május 8-9. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Május 15-16. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260
Május 22-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Május 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

FELHÍVÁS
A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetősége szere-

tettel meghívja az egykor a karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesített katonákat a 2010. május 22-én tartandó rendezvé-
nyére.
PROGRAM:
10:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladányi u. 11. Ifjúsági Ház (volt 

HEMO épülete)
11:0 0Emlékszoba megnyitása
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. (parancsnoki épület), 1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó
 Helyszín: Karcag, Varró u. 1. ESSEN Kft. étterme (a kollégium 

épülete)
 Az Ifjúsági Háztól busz szállítja az érdeklődőket a további hely-

színekre.
 A bajtársi találkozón való részvétel regisztrációs díja: 2 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2010. május 15.
Jelentkezés: Az egyesület vezetőségénél személyesen, illetve a 

59/312-81 vagy a 70/459-7290 telefonszámokon
Vezetőség

2010. április 30-án 81 végzős diák ballagott a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumból. Egy szakközép-
iskolai osztály mellett két szakiskolai osztály, melyben élelmi-
szer és vegyiáru eladó, asztalos, kőműves, szobafestő és gépi 
forgácsoló szakmát tanulók búcsúztak a diákévektől.

TÖLTSÖN EGY 
DÉLUTÁNT 
VELÜNK AZ 

ESÉLYEGYENLŐSÉG 
JEGYÉBEN

HÍVOGATÓ

2010. május 15 én 16 óra-
kor lesz gyülekező a főté-
ren, a régi ÁBC előtt.

Közös séta a kere-
kes székkel felvonulók-
kal a Kossuth tér - Dózsa 
György út, Táncsics körút 
- Rákóczi utca útvonalon, 
majd köszöntő a Rákóczi 
út 3 szám alatt.

Program: Egészségügyi 
szűrővizsgálatok, és szóra-
koztató programok, melyet 
tábortűz zár.

Szeretettel vár minden 
érdeklődőt!

Nagykunságért Civil 
Fórum

- Nekünk először is be kel-
lett mutatnunk a korábbi te-
hetséggondozással kapcsola-
tos munkánkat, az eredmé-
nyeinket és fel kellett sorol-
nunk, mivel szeretnénk ebben 
az évben ezen a téren foglal-
kozni. Kidolgoztam egy szak-
mai koncepciót, amit a kol-
légák véleményeztek, s aztán 
már közösen gondolkodtunk 
tovább. Az első szülői érte-
kezleten minden osztályt fel-
kerestem, és a szülőknek is el-
mondtam az új koncepciót. 
Mi tágabb értelemben vesz-
szük a tehetséget, vagyis meg-
próbálunk minden olyan gye-
rekkel foglalkozni, aki többet 
szeretne/akarna tanulni. Első-
sorban a matematikát és a ter-
mészettudományos tárgyakat 
vettük most tehetséggondozás 
alá, de természetesen, ha vala-
ki rajzban vagy más művésze-
ti ágban tehetséges, akkor őt is 
megpróbáljuk foglalkoztatni.

- Mit jelent Tehetségpontnak 
lenni a város, a régió vagy az 
ország iskolái között?

- Egy közösségbe, egy több 
száz fős táborba tartozni. 
Olyan közösségbe, amelyben 
rendezvények, képzések van-
nak. Chrappánné Papp Ágnes 
igazgatónővel nemrégiben vol-
tunk egy kétnapos konferenci-
án és továbbképzésen. Tapasz-
talatokat gyűjtöttünk, nagyon 
sokat tanultunk másoktól, és 
ezeket természetesen tovább is 
adhatjuk. Másrészt pedig van-
nak olyan pályázatok, amelyek 

elsősorban a Tehetségpontokat 
támogatják.

- Az itteni tehetséggondo-
zás a város egészét felöleli vagy 
csak a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolát?

- Elsősorban a Kováts-hoz 
kötődik. Azt hiszem, egyelő-
re nincsen annyi energiánk, 
hogy szélesebb körre is kiter-
jesszük. Természetesen lesz-
nek olyan programjaink, ame-
lyek más intézményeket is 
érintenek. Szeretnénk meg-
mutatni a tehetségpont mun-
káját, és lesznek alkalmak, 
ahová a külső kollégákat és a 
szülőket is szeretettel várjuk. 
Április 12-én például Tehetség 
napi rendezvényünk volt, ahol 
– örömmel láttuk – a szülők 
is szép számmal megjelentek. 
Igazság szerint most még na-
gyon a kezdeti időszakban va-
gyunk, ha ennek híre megy, 
akkor tudunk majd szélesíteni 
más intézmények felé.

- Milyen többletet ad az új 
lehetőség a gyerekeknek?

- Arra törekszünk, hogy a 
képességeit minden gyerek ki-
bontakoztathassa. Első osz-
tálytól negyedik osztály végé-
ig játék órákon és mindenfé-
le készség- és képességfejlesz-
tő foglalkozásokon vesznek 
részt a gyerekek. Elsőtől ne-
gyedikig „töprengő körök” is 
alakulnak, amelyekben a lo-
gikus gondolkodás, a problé-
mamegoldás fejlesztése a cél. 
A részvétel önkéntes alapon 
megy. A felső tagozatban foly-
tatódnak a töprengő körök, de 
itt már belépnek a természet-

tudományos tehetséggondo-
zó körök kémiából, földrajz-
ból, biológiából, fizikából és 
matematikából. Mérünk, kí-
sérletezünk, megfigyeléseket 
folytatunk, kisebb fajta ku-
tatásokat végzünk és előadá-
sokat készítenek elő a gyere-
kek. Ezen felül szeretnénk bő-
víteni a szabadidős progra-
mok körét, mert ha egy gyere-
ket több hatás ér, annak több 
hozadéka lehet. Indult példá-
ul egy sorozat „Hogyan let-
tem...” címmel, amelynek a 
találkozóira érdekes embere-
ket hívunk meg, főként isko-
lánk egykori diákjai közül, de 
ősszel például darulesen vol-
tunk. Most az egyik pályázat 
jóvoltából budapesti kirán-
dulást szervezünk, illetve egy 
gyomaendrődi, erdei iskolai 
táborozás tervein dolgozunk. 
Eddig még úgy néz ki, hogy az 
említett pályázatból húsz diá-
kot csaknem ingyen tudunk 
táboroztatni. A húsz táboro-
zó kiválasztásához hamarosan 
pályázatot fogunk kiírni.

A Kováts Tehetségpont – 
ahogy azt az április 12-i bemu-
tató után tartott tájékoztató-
ban hallottam – jelenleg a tel-
jes alsó tagozatot érinti, a fel-
sősök közül 50-60 gyerek vesz 
részt a programokon. De hát ez 
még nagyon-nagyon a kezdeti 
időszak, foglalta össze Lévainé 
Kovács Róza tanárnő. Tanár, 
diák egyaránt gyűjti a tapasz-
talatokat, és sok tennivaló van 
még, mert a Tehetségpont va-
lóban nagy lehetőség.

Elek György

Az AGROHUNGÁRIA CÉGCSOPORT 
határozott, jó fellépésű női 

dolgozót keres mezőgazdasági 
kereskedelmi üzletágba.

Követelmény: - mezőgazdasági vagy közgazdasági egyete-
mi 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

Most lombtrágyázzon!
Az idei jó kalászos állomány meghálálja. 

Lombtrágyával növeli a termés mennyiségét és minőségét. 
Ugyanitt vetőmagvak, növényvédő szerek, műtrágyák.

AGROHUNGÁRIA Kft. Marsi tó.
Nyitva: 8 - 15:30.
Tel.: 59/503-553.

Tehetségpont a KovátsBallag már a vén diák…
Folytatás az 1. oldalról
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Május 3-án Papp Lászlóné 
Emíliával legutóbbi amerikai 
útjáról beszélgethettek a kör 
összejövetelén jelenlévők. Már 
hatodik alkalommal utaztak 
férjével az Amerikai Egyesült 
Államok északnyugati sarká-
ban lévő Washington államba, 
ahol lányuk él amerikai férjé-
vel és Emily nevű kislányával. 
A hatalmas távolságok miatt 
iskolabusszal viszik a gyereke-
ket iskolába és az előkészítőre, 
ahová a kis unoka jár, aki már 
tud angolul olvasni és írni. 
Richlandben lévő otthonuk-
ban édesanyjával magyarul, 
édesapjával angolul beszél.

Sok érdekesség, újdonság 
került szóba a kivetített ké-
pek nézegetése közben. Az 
internet segítette őket abban, 
hogy a tizenegy órás repülő-
útra a legmegfelelőbb jutá-
nyos árú retúrjegyet váltsák 
meg Párizsban és Seattle-ben 
való átszállással. A repülőgé-
pen az ülőhelyekhez tartozó 
monitoron mindenféle infor-
máció leolvasható, pl. a 10-12 
ezer méteres repülési magas-
ság, a kinti –50-60 fokos hő-
mérséklet, de lehet rajta filmet 
nézni vagy zenét hallgatni, sőt 
játszani is a hosszú út során. 
Az első osztályon persze a há-
romszoros összegű jegyekért 
jóval tágasabb és kényelme-
sebb a hely, s a bőrülések fek-
vőhellyé is alakíthatók.

A fényképeken látható tájak 
változatossága és színei elgyö-
nyörködtették a nézőt: a hó-
fehér Grönland, a zöld fű fed-
te hegyvonulatok, a Columbia 
folyó kékje, a Csendes-óce-
án mélykék színe. Hát még ha 

mindezt saját szemével láthat-
ja az ember! Elképzelhetetle-
nül aprónak érezheti magát a 
szemlélő a 40-60 emeletes fel-
hőkarcolók tövében! Egyéb-
ként is mások a mértékek ab-
ban az óriási, kontinensnyi or-
szágban, hogy csak az emele-
tes, 12-sávos autópályát említ-
sük.

A száraz éghajlaton csak 
öntözéssel lehet termelni, pél-
dául öntözött búzatáblák, sző-
lőtőkék, gyümölcsösök ve-
szik körül a majorokat, ahon-
nan a farmerek az internet se-
gítségével irányítják a mun-
kát, amelyet jórészt a mexikó-
iak végeznek el. Nagy kultu-
sza van a különféle cserepes 
és szabadon növő bokroknak, 
színes virágoknak, amelyek-
re vagyonokat áldoznak. Lát-
ványosak a parkokban a bok-
rokból kialakított állatfigu-
rákat ábrázoló élő szobrok. A 
kertészkedésen kívül a techni-
kai hobbyk is gyakoriak, pl. a 
régi autókból rendezett kiállí-
tások. Szó esett a miénktől el-
térő amerikai életformáról, 
a mobil házakról, a nemzeti 
parkokról, a „tengeri herken-
tyűkkel” teli piacokról, az in-
dián foltvarrásról. A befejező 
képsorok Washington D.C., 
vagyis a főváros híres épülete-
inek, múzeumainak és emlék-
műveinek bemutatásával tet-
ték még élményszerűbbé a be-
számolót.

A következő hétre a Kunha-
lom Polgári Kör tagjainak is a 
Kováts Mihály emlékét idéző 
ünnepi rendezvények látoga-
tását ajánljuk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Washington államban

A viselkedéses 
szenvedélybetegségekről 

prevenciós előadás a 
karcagi ifjúsági házban

A szenvedélyekről általában, mi-
kor beszélünk szenvedélyről és be-
tegségről.

Fogalmak: élni és visszaélni, ha-
tárok.

Túlzásba vitt játékok, nyerő auto-
maták, számítógép, tévénézés, vi-
deózás veszélyei, mit közvetítenek 
a filmek.

Veszélykereső magatartás, ext-
rém sportok.

Döntés, nemet mondás, határok 
megtartása.

Az előadás időpontja: 2010. 
május 13. (csütörtök) 15:00 óra

Helyszíne: Karcagi Ifjúsági Ház 
emeleti nagyterem

Előadó: Gesztelyi Tamás - Kor-
társak Az Egészséges Fiatalokért 
Egyesület

MEGHÍVÓ

„Közösségben lenni”
Individuálpszichológiai konferencia

2010. május 14-én (péntek)
Az individuálpszichológia (bátorító nevelés) segítő mód-

szerei a közösségek fejlődését, a társas kapcsolatbeli konf-
liktusok megoldását, a szülői-, nevelői szemlélet fejlődését 
lélektani eszközökkel szolgálják.

A konferencia célja, hogy ismeretanyagot nyújtson az 
individuálpszichológia alapjainak elsajátításához, gyakorla-
ti nevelési módszerek megismeréséhez.

A találkozó nyitott, részt vehet rajta előképzettség nélkül 
bárki, aki szívesen kalandozna velünk a gyermeknevelés, az 
emberi kapcsolatok újra felfedezett útjain.

Tervezett programok:
9:00-10:00 Regisztráció
10:00-13:00 Előadások (a Magyar Individuálpszichológiai 

Egyesület előadói)
 Ebédszünet
14:00–16:00 Szekció ülések
16:00–17:00 Konferencia zárása
A konferencia helyszíne: Polgármesteri Hivatal, Karcag
A találkozó várható költségei:
 - részvételi díj (1.500 – 2.000 Ft)
 - szállás díj egyéni igények alapján, önköltségen biz-

tosítható (2.200 – 5.000 + forg. adó)
 - étkezés:1.000 Ft/fõ 

Jelentkezés: A fenti telefonszámon, vagy a megadott 
e-mail címen lehet jelentkezni. A részletes programot és 
egyéb tájékoztatást az ön által megadott címre rövid határ-
időn belül továbbítani fogjuk.

A jelentkezés határideje: 2010. május 7. (péntek)
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
MIEO és PSZ Bátorító nevelés Munkaközösség
Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszol-

gálat

Az idén már harmadik alkalommal rendezte meg a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara a Hungexpo területén a SZAK-
MA SZTÁR FESZTIVÁLT, mely helyt adott a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny országos döntőjének. A versennyel párhu-
zamosan az iskolák lehetőséget kaptak tehetséges diákjaik be-
mutatkozására egy szórakoztató műsor keretében. Tanulóink 
két műsorszámmal léptek fel.

A jó szakma felér egy diplomával

múlt évben az intézmények-
nél képződött pénzmarad-
ványt a 2009-ről áthúzódó fel-
adatok megvalósítása érdeké-
ben feladattal kötött pénzma-
radványként használhassák a 
költségvetési intézmények.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő Testülete 
pályázatot ír ki a Kiskulcsosi 
Általános Iskola igazgatói 
megbízására. A pályázókat – a 
törvény által előírt szabályok-
nak megfelelően – egy leg-
alább három tagú Ad-hoc bi-
zottság hallgatja meg. A bi-

zottság létrehozásáról ezúttal 
döntött a testület, melynek el-
nöke Kovácsné Kerekes Kata-
lin az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke lesz. Tagok: 
Kurucz István, Pánti Ildikó, 
Bótáné Kocsis Júlia. A bizott-
ság a pályázat eredményes be-
fejezéséig gyakorolja feladatát, 
és hatáskörét.

Több tájékoztató és beszá-
moló is kapcsolódott a nyá-
ri turista szezon beindulásá-
hoz. Kettő a Városi Gyógyvizű 
Strandfürdő, egy pedig a Mor-
gó Csárda felkészültségéről, 
várható feladatairól szólt. A 
strand egy újabb fejlesztési pá-

lyázat elbírálására vár, míg a 
Nagykun-Ház Ingatlankezelő 
üzemeltetésében lévő csárda 
több felületen is meg lett hir-
detve rendezvényszervezők, 
turista csoportok részére. Úgy 
néz ki, hogy egyre növekvő ér-
deklődésre számíthat a tavaly 
megújult épület.

A testület három 
útalapépítő közösség önkor-
mányzati támogatásáról dön-
tött. Így elkészülhetnek a Li-
get utcai zug, a Püspökladányi 
úti zug, valamint a Toldi utca 
hiányzó szakaszai is.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Május 1-jén 
kilencedik 
alkalommal 
rendezték meg 
Tiszafüreden a Tisza-
tavi Hal- és Pusztai 
ételek főzőversenyét. 
A karcagi 
önkormányzat 
csapata ezúttal 
pacalpörkölttel 
és lecsós ponttyal 
aratott nagy 
közönségsikert.

Testületi ülés

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és 

kedves családját 2010. május 15– 
én 14:30–kor kezdődő néptánc 
műsorunkra, amely hagyományo-
san a Zenés Fürdő Show keretében 
kerül megrendezésre a Karcagi Kis-
fürdőben.

A Csokonai úti tagóvoda Aprólá-
bak néptánc csoportjából a nagy-
csoportosok vidám zenés műsorral 
búcsúznak. 
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2010. április 21-23-ig gye-
rekzsivajtól volt hangos a 
Kiskulcsosi Általános Iskola. 
Vendégeket fogadtunk, a szepsi 
Magyar Tannyelvű Alapiskola 
növendékeit. 

Nagy izgalommal készült is-
kolánk apraja-nagyja a fogadá-
sukra. És eljött a várva várt pil-
lanat. 21-én szerdán 11 óra tá-
jékán végre begördült iskolánk 
udvarára autóbuszuk. Az üd-
vözlés után közösen elfogyasz-
tottuk az ebédet, majd az ün-
nepélyes megnyitó követke-
zett. A tornateremben fergete-
ges hangulatú baráti kosárlab-
da és futballmérkőzések kez-
dődtek. Jó hangulatban, ko-
moly küzdelemmel folytak a 
mérkőzések, melyek befejezé-
se után az eredményhirdetésen 
a sportolók átvehették a megér-
demelt díjakat, érmeket, kupá-
kat. Ezután a gyerekek elindul-
tak a családokhoz, akik vendé-
gül látták őket három napig. A 
diákönkormányzat szervezésé-
ben este 8-tól 10 óráig egy kö-
zös discoval zártuk az első na-
pot. 

Másnap egész napos kirán-
dulásra indultunk a Horto-
bágyra és Hajdúszoboszlóra.  
Vendégeink kérésére látogat-
tunk el a Hortobágyi Nemzeti 
Parkba. Büszkén mutattuk meg 
barátainknak az Alföld tenger-
sík vidékét, a rónák végtelen-
ségét. Csodálattal tekintettek e 
tájra, és most végre megértet-
ték, hogy miért is volt nekünk 
oly fárasztó az őszi találko-
zás alkalmával a Szlovák para-
dicsom meredek lejtőin tett le-
nyűgöző kirándulás. Megnéz-
tük a Pásztormúzeumot, a Kör-
színt, ahol megismerkedtünk 
a vidékre jellemző kézműves 
mesterségekkel. Megcsodálhat-
tuk a hortobágyi Kilenclyukú 
hidat, amit sokan még csak ké-
pen láthattak eddig. Megtekin-
tettük a ménest, a racka tenyé-
szetet, megtudtuk milyen az a 
„seggenülő” hodály,  és ezen-
túl azt is tudni fogjuk, hogy mi 
a különbség a birka és a juh kö-
zött. A legnagyobb élményt 
a lovas kocsikázás jelentette, 
amikor is a fogattal a puszta fe-

lé vettük az irányt. Láthattuk a 
délibábot, a távolban büszkén 
álló gémeskutakat, ökörfoga-
tot. Csikósbemutatón vettünk 
részt, majd a kocsimúzeumban 
a régen használatos járművek-
kel ismerkedhettünk meg. Kar-
cagon élnek fazekasok, kik-
nek híre a Hortobágyig is elér, 
nagy érdeklődéssel néztük az 
ottani fazekasműhelyben dol-
gozók keze alatt megformáló-
dó edényeket. A Pusztai Állat-
park volt az utolsó állomásunk 
itt a Hortobágyon.

A nap fáradalmait, gyönyörű 
környezetben a hajdúszobosz-
lói AquaPalace-ban egy kis für-
dőzéssel, közös csúszdázással 
pihentük ki. 

Utolsó nap nyeregbe, azaz 
kerékpárra pattantunk mind a 
hetvenen, és felkerestük a Kar-
cag egykor híres malomiparát 
felidéző malomtörténeti gyűj-
teményt. Innen az erdei tor-
napályához kerekeztünk, ahol 
számháborúban mérettettük 
meg magunkat. Ismét kelle-
mesen elfáradva tértünk visz-
sza az iskolába. Bármennyire is 
sajnáltuk, ismét búcsúzni kel-
lett. Hamar elröpült ez a három 
nap. Egy közös fotó után érzé-
keny búcsút vettünk és bár fá-
jó szívvel, de útnak eresztettük 
barátainkat. 

Nagyszerű három nap volt! 
Mondhatom ezt mindenki ne-
vében, sok új élménnyel, ked-
ves emlékkel lettünk gazdagab-
bak mindnyájan. A Kiskulcsosi 
Általános Iskola tantestülete és 
tanulói nevében köszönetünket 
fejezzük ki e program sikeréért 
Karcag Város Önkormányzatá-
nak, a karcagi Sport Szolgáltató 
Központnak, az ESSEN Gyer-
mekétkeztetési Kft.-nek, isko-
lánk Diákönkormányzatának, 
Diáksport Egyesületének, Dr. 
Sütő Mihálynénak, Nagy Mik-
lósnak, a Szülői Közösségnek 
valamint azoknak a szülőknek, 
családoknak akik otthonukban 
vendégül látták a szepsi diáko-
kat és kísérőiket, és mindenki-
nek aki munkájával hozzájárult 
e felejthetetlen három nap le-
bonyolításához.  

Veres Lászlóné

Eljött hát a várva várt tavasz 
a három napos utazások, ifjú-
sági találkozók és programok 
szinte megbombázzák a fiatal-
ságot. Nagy szerencsénk volt, 
hiszen a Karcagi Ifjúsági Ház 
jóvoltából részt vehettünk az 
Észak- Alföldi Regionális If-
júsági Találkozón, amely Szol-
nokon került megrendezés-
re, 2010. április 16. és 18. kö-
zött. Számos szolnoki fiatal 
vett részt a szervezésben, akik 
nagyon segítőkészek és barát-
ságosak voltak a három nap 
alatt. 

Első nap megérkezés-
kor regisztráltunk és már is 
megkaptuk a „csomagun-
kat”, melyben számos érde-
kes könyvet illetve ismertetőt 
találtunk Szolnok városáról. 
Majd elfoglaltuk szállásun-
kat a Tiszaligetben, ami töké-
letesen alkalmas terület volt 
a programok lebonyolítására. 
Különböző csoportfoglalko-
zásokon vettünk részt, melye-
ket szekcióknak neveztek el és 
minden egyes foglalkozás bő-
vítette ismereteinket az ifjúsá-
gi életről. Többször láthattuk 
a debreceni Kuckó Művészta-
nya élőszínpadának előadása-
it, melyet mindenki hatalmas 

érdeklődéssel fogadott. Vacso-
ra után a szolnoki Sportcent-
rum műfüves pályáján fog-
laltuk el helyeinket csapatok-
ban. A kapott sípjaink színe 
szerint beosztottak bennünket 
és már el is kezdődött a vicces 
sportvetélkedő, ahol a szer-
vezőknek mindenkit sikerült 
megmozgatniuk a találkozón 
résztvevők közül. Késő este a 
szálláshelytől nem messze az 
After Eight együttes kellemes, 
lazító zenével várt bennünket. 

Másnap reggel ismét szekci-
ós programokkal újult meg a 
Tiszaliget. Mindenki megta-
lálta a számára megfelelő cso-
portot és egészen ebédig hall-
gattuk az előadásokat. Szom-
bat délután visszatérhettünk 
péntek esti csapatainkhoz és 
városnéző túrán vettünk részt 
a szolnokiak vezetésével. Az 
állomásokon különleges fel-
adatok vártak bennünket, így 
megismerhettük Szolnok vá-
ros nevezetességeit. Majd részt 
vettünk az Összefogás napja 
névre hallgató rendezvényen, 
melynek keretein belül elérke-
zett az „Összefogás pillanata”, 
és élőláncot alkottunk a Du-
na-Tisza közétől a Tiszántú-
lig. Rengeteg „láncszem” érke-

zett a helyszínre, és minden-
ki egységes kék színű pólóban 
pompázott. Majd néptáncbe-
mutatókat tekinthettünk meg. 
Örömünkre szolgált, hogy a 
Karcagi Ifjúsági Ház Kunró-
zsa Ifjúsági Néptánccsoportja 
is fellépett. Szabadtéri vacso-
rát a Hild-téren kaptunk, amit 
halk zene mellett kellemesen 
el is fogyasztottunk. A szom-
bat esti programnak a szolno-
ki Ifjúsági Ház adott helyet, 
ahol rock együttesek léptek fel 
egészen késő estig. Reggeli éb-
redésünket, nagy meglepeté-
sünkre, nem a szolnoki szer-
vező csoport, hanem egy tűz-
oltóautó hangja segítette elő.

Szolnok a vizek városa. Sze-
rencsére ebből is kivehettük a 
részünket a délelőtti hajóki-
rándulásunk során. Búcsúzá-
sunk előtt, emlékként, graffiti 
táblán hagyott nyomot min-
den résztvevő a táborból, ami 
szó szerint színesebbé tette a 
tábori emléket.

Mindent összevetve nagyon 
jól éreztük magunkat, egy 
szuper társaságot alkottunk, 
és újabb barátokat szereztünk 
mindannyian.

Perge Anikó

Pályaválasztási - és 
munkavállalási 

tanácsadás a Karcagi 
Ifjúsági Házban

Bizonytalan vagy a továbbtanu-
lást illetően?

Nem tudod eldönteni, melyik 
szakterület lenne a számodra meg-
felelő?

Kíváncsi vagy a munka-értékeid-
re, érdeklődésedre, képességeidre?

Megerősítést szeretnél kapni a 
pályaelképzeléseid helyességéről? 

Munkahelyváltáson töröd a fe-
jed?

Esetleg teljesen más hivatás állna 
hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási ta-

nácsadó várja jelentkezésedet az 
alábbi napokon:

2010. május 7., május 14., 

május 21.

Szolgáltatásaink: munkavál-
lalási tanácsadás, pályaorientáció, 
álláskeresési technikák, önéletrajz-
írás, kommunikációs gyakorlatok.

A tanácsadás 14-17 óráig tart, 
mely díjtalan!

Figyelem!
A szolgáltatás munkaközvetítést 

nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elér-

hetőségeken:
Tel.: 59/300-857, 30/375-7815
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Arany János Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a §-a 

alapján pályázatot hirdet

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Könyvviteli és gaz-

dasági jellegű adminisztrációs feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Többek között:
- az önállóan működő intézmény költségvetési tervének elkészítése
- vonatkozó törvények és jogszabályok ismerete, alkalmazása
- pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok (érvényesítés, ellenjegyzés)
- személyi juttatások és létszám előirányzat felhasználása, ill. az azokkal 

való gazdálkodás során ellátandó feladatok
- a Pénzügyi Szolgáltató Intézmény által vezetett főkönyvi és analitikus 

könyvelés alátámasztása, a gazdasági események szabályszerű dokumen-
tálásán, adatszolgáltatásokon, és az intézményben vezetett analitikus nyil-
vántartásokon keresztül.

A munkavégzés helye: Karcag, Arany J. u. 13-15.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltétel: 
- középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő (szakirányú főiskolai vég-

zettség előnyt jelent)
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- költségvetési (oktatás) területen szerzett szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A munkakör betöltésének időpontja: 2010. június 01.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06/70 210 

8887-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az 

Arany János Általános Iskola címére történő megküldésével (5300 Karcag, 
Arany J. u. 13-15.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok 
alapján személyes beszélgetés után a legmegfelelőbb pályázó kiválasztá-
sa.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2010. május 25.

Élmény határok nélkül...

Május 3-án, hétfőn kezdődtek meg a Szent Pál Katolikus Álta-
lános Iskolában a Szent Pál hét rendezvényei. Képünk a városi 
rajzpályázat eredményhirdetésén készült.

VI. Regionális Ifjúsági Találkozó Szolnokon
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

A Varró SZKI. V-VI..kcs. fiú 
kispályás labdarúgó csapata 
még márciusban sikeresen túlju-
tott a megyei elődöntőn, majd a 
megyei döntő megnyerésével ki-
vívta a jogot a Diákolimpia Or-
szágos Döntőjén való részvétel-
re.

Lelkesen és szorgalmasan ké-
szült a csapat, hiszen a Var-
ró SZKI sportolói a közelmúlt-
ban  csak atlétika és kosárlabda 
sportágban képviselhették in-
tézményt, Karcag városát, Jász-
Nagykun-Szolnok Megyét ilyen 
rangos sporteseményen.

A diákolimpia döntőjét ebben 
a tanévben Szentgotthárd városa 
rendezte. Április 23-án pénte-
ken reggel indultak a „varró-
sok”, és volt idő ismerkedni Ma-
gyarországgal, mire az ország 
legnyugatibb városába érkez-
tek. No hiszen, mi is az az 500 
km! Szíves örömest cserélt volna 
csak a megyéből 12, az ország-
ból 300 iskola csapata a „Varró-
val”! Ide azonban csak 16 csapat 
jutott el. Rövid megnyitó után 
a csapatvezetők a sorsolással, a 
sportolók izgalmas várakozás-
sal, a szálláshelyek elfoglalásá-
val töltötték az estét. Miután ki-
derült, hogy a csapatok milyen 
csoportokban kezdik majd a se-
lejtezőket másnap, még izgatot-
tabban, találgatva az esélyeket 
tértek nyugovóra a fiúk.

Április 24-én szombaton 4 
csoportban, 4 pályán kezdőd-
tek meg a csoportselejtező mér-
kőzések. A Varró SZKI. csoport-
jában a következő eredményeket 
érte el Fodor Csaba csapatveze-
tő tolmácsolásában: 1. mérkőzés: 
Karcag Varró – Tiszalök, Tele-
ki B. Gimnázium 0:0 Csapatunk 
az egész meccset végig „egy ka-
puzta”, de a rengeteg kihagyott 
helyzetből nem sikerült egyet-
len gólocskát sem berúgni a vé-
gül 5. helyezett tiszalökiek kapu-
jába. Biztos győzelmet szalasz-
tottunk el! 2. mérkőzés: Karcag 
Varró – Nagykanizsa, Cserhá-
ti S.M.SZKI. 1:2 (0:0). Gólszer-
ző: Lódi K. Az első félidő köze-
pén egy kétes ítéletet reklamáló 
játékosunkat kiállította a játék-
vezető, így a hátralevő játékidő-
ben végig emberhátrányban kel-
lett játszanunk. Ennek ellenére 
megszereztük a vezetést, de el-
lenfelünk 2 perccel a vége előtt 
sajnos kiegyenlített, majd az 
utolsó percben pokoli izgalmak 
közepette megtoldott egy góllal. 
Ezt a meccset is nyernünk kel-
lett volna! 3. mérkőzés: Karcag 
Varró – Szekszárd, TMÖ Szent 
László SZKI. 1:3 (1:1). Gólszerző: 
Lódi K. Ezen a mérkőzésen győ-
zelem esetén megnyílt a lehető-
ség bejutni az 1-8 közé, ugyanis 
a Tiszalök legyőzte a Nagykani-
zsát, a szekszárdiak pedig mind-
két csapatot. Nagyon jól kezdő-

dött a meccs, remekül irányítot-
tuk a játékot. Jól védekeztünk, és 
ami a lényeg, megszereztük a ve-
zetést! Növelhettük volna az elő-
nyünket, ám egy százszázalé-
kos ziccer kihagyása után az el-
lenfél kapura törő játékosát csak 
szabálytalanul tudtuk szerelni. 
Büntetőből sajnos gólt kaptunk. 
2:0 helyett 1:1 lett az első félidő. 
A második félidőben folytató-
dott a rémálom. Ami kimaradt 
nálunk azt Szekszárd kontragó-
lokkal jutalmazta. A csalódást 
okozó csoportmérkőzések utá-
ni fáradtságot a helyi csodálatos 
Termálparkban próbáltuk kipi-
henni.

Április 25-én (vasárnap) kö-
vetkeztek a helyosztók. Viszony-
lag korán, már 8:30-kor elkez-
dődtek az alsóházi mérkőzé-
sek, hogy ne legyen „csúszás” a 
programban. 4. mérkőzés: Kar-
cag Varró – Miskolc, Bláhy 
O.Villamosipari SZKI. 3:5 (1:3). 
Gólszerző: Lódi K. (2), Lázók A. 
(1). A harmatos pályán „csúsz-
tak-másztak” a játékosok, s az a 
csapat volt a nyerő, aki jobban 
korcsolyázott, s természetesen 
több gólt lőtt. 5. mérkőzés a 15-
16. helyért: Karcag Varró – Sal-
gótarján, Táncsics M.K.SZKI. 
2:0 (1:0). Gólszerző: Lódi K. (1), 
Tasi P. (1). Nagyon szerettünk 
volna szépen búcsúzni az Orszá-
gos Döntőtől. Mindenki nagyon 
koncentrált és a kitartóbb, job-
ban küzdő csapat nyert. De jó 
lett volna egy ilyen meccsel kez-
deni!

A Varró SZKI csapatának tag-
jai: Lódi Krisztián, Tasi Pál, Ko-
csis János, Tóth Kálmán, Pekár 
Csaba, Kovács Csaba, Csatá-
ri József, Horváth Attila, Lázók 
Attila, Mester István, Marsi Dá-
vid, Kiss Ottó, Kasza Norbert.

Az eredmény sajnos elmaradt 
a várakozástól, de valamennyi 
csapattag dicséretet érdemel. A 
pályán és azon kívül sportsze-
rű és tisztességes magatartásá-
val sikerült csapatunknak sok 
barátot szerezni, és jó kapcsola-
tot kialakítani más tanintézet-
tel, akik szívesen meghívják a 
jövőben tornákra, mérkőzések-
re a Karcagi Varró István SZKI. 
sportolóit. Jövőre újra megpró-
báljuk, hiszen a csapat együtt 
marad, mivel végzős-ballagó 
nincs a játékosok között, van-
nak viszont fiatalok, akik be-
épülhetnek a jelenlegi együttes-
be.

Köszönjük a támogatását Kar-
cag Város Önkormányzatának, 
a Sportszolgáltató Központ Igaz-
gatóságának, valamint Laboncz 
Jánosnak és Varga Zsoltnak a 
felkészülés során és az utazás-
hoz nyújtott segítségüket.

Fodor Csaba
Varró SZKI DSE -Elnök

Április 17-én rendez-
ték meg Szeghalmon a 
Kyokushin Diákolimpia ka-
rate döntőit. Közel 350 ver-
senyző lépett a tatamira. A 
KSE karate szakosztályát 
öt versenyzőnk képviselte. 
Amint azt Gyarmati Imré-
től megtudtuk, nagyon sű-
rű volt a hétvége programja, 
mivel volt, aki mindkét ver-
senynapon elindult. Ezért is 
dicséret illeti a versenyzőket. 
Sajnos az első napon elég-
gé rossz szájízzel értek haza, 
mivel másod-harmadosztá-
lyú bírói csapatot felvonul-
tató versenyen hibát hibára 
halmoztak.  Első nap ered-
ménye: Bene László gyermek 
könnyűsúly kategóriában di-
ákolimpia címet szerzett.

Vasárnap került megren-
dezésre Szentesen a Konck-
Down szabályrendszerben a 
serdülő korcsoportig az Or-
szágos Diákolimpiai dön-
tő, és ezzel párhuzamosan 
a Magyar Karate Szövet-
ség által kiírt hivatalos Ma-
gyar Bajnokság küzdelmei. 
A Diákolimpián a KSE kara-
te szakosztályából tizenhá-
rom diák versenyző indult. A 
felnőtt Magyar Bajnokságon 
pedig ifj. Gyarmati Imre in-
dult el. 

Diákolimpiai eredmények: 
I. helyezettek: Szabó Klaudai 
gyermek I. középsúly, Ba-
logh Dóra gyermek I. köny-
nyűsúly. II. helyezett: Ko-
zák János gyermek I. nehéz-
súly. III. helyezettek: Sarkadi 

Bence gyermek II. középsúly, 
Csandái Zádor gyermek II. 
könnyűsúly, Lép Dániel ser-
dülő középsúly, Soós Bianka 
serdülő nehézsúly. 

A felnőtt Magyar Bajnok-
ságon nagyon sok neves ver-
senyzőket felvonultató me-
zőny gyűlt össze. Ifj. Gyar-
mati Imre súlycsoportjá-
ban világ- és európai bajno-
ki helyezettek is elindultak. 
Az elődöntőig szép és látvá-
nyos mérkőzéseken keresztül 
jutott el, de itt az erőtartalé-
ka elfogyott, ezért harmadik 
helyezést ért el. Júniusban 
Spanyolországban rendezik a 
Világ Kupát, ahol már tagja a 
válogatott keretnek.

B. I.

VARRÓ SPORT
Kispályás labdarúgó Diákolimpia 

Országos Döntő

Kyokushin Diákolimpia
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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 (dél-
előtti 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. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton 
amerikai konyhás, 4 szobás (2 für-
dőszobás, 2 WC), 2 főbejáratos, te-
tőteres családi ház 120 m²-es dísz-
kertes, összkomfortos, lakható mel-
léképülettel és garázzsal eladó. 
Vállalkozásra és több generáció 
együttlakására is alkalmas. Mélyen 
áron alul, akár hitelátvállalással is el-
adó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-053 
v. 06/20-242-2922..
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-
4990.
Eladó városközpontban 3 szobás, 
összkomfortos családi ház kis telek-
kel. Tel.: +36/30-493-4489.
Tizenöt éve épült 5 szobás családi 
ház nagy telekkel igényesnek eladó. 
Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/312-
427 v. +36/30-363-9585.
Ház eladó. Bútorozott szoba kiadó. 
Tel.: +36/30-263-1504, vagy 59/312-
675..
Lakás eladó Kg., Táncsics krt. 13. 
IV. em. 9. ajtó. U.itt garázs eladó a 
Városudvarban. Tel.: +36/30-249-
4115.
Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.
K a r c a g  v á r o s k ö z p o n t j á b a n  a 
Madarasi út 16. sz. alatt eladó 954 m² 
telken 100 m²-es felújítandó ház mű-
hellyel, hátsó épülettel. Tel.: +36/30-
586-8213.
Két szobás, földszintes felújított üres 
lakás eladó, vagy kertes házra cserél-
hető. Érd.: Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: 
+36/30-301-5886.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben és 18 óra 
után).
Karcagon városközpontban 1+2 
félszobás (vályog+téglaépítésű), 
gázfűtéses+cserépkályhás kertes ház 
4,5 M Ft-ért eladó. Tel.: +36/30-260-
0014 v. +36/20-225-2236. 

Albérlet
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.
Karcagon városközpontban I. emeleti 
2 szobás lakás bútorozatlanul kiadó. 
Tel.: +36/30-493-0690.

Állat
Hús jellegű hízó és gyöngyös tojás el-
adó. Tel.: 59/300-875.

Állás
Mérlegképes + kereskedelmi vég-
zettséggel, gazdasági ügyintézői, 
adminisztrátori, számítógép keze-
lői, pályázatíró-elszámoló, kereske-
dői gyakorlattal 46 éves nő főállá-
sú munkát keres. lina64@freemail.hu

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 ! 
Könnyű, természetes és tudományo-
san igazolt program. 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.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db 
szobakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 
kg famázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós 
I. utca 2. Tel.: +36/30-363-9585.
A böjti szelek szemét hordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt. Támasztó létra méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál.
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, bekö-
tött és nem bekötött nagy üvege-
ket, dió furnéros lakkozott szekrényt 
anyagnak, festett vagy faragott fa-
li tékát, kőből faragott kerti tárgya-
kat, cserépstukkót, öntöttvas dísztár-
gyakat, festményt, régiséget stb. Tel.: 
+36/30-963-5073.
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.
Árpa, zab, kukorica van eladó. Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59-300-293.
Eladó 240 l-es Gorenje fagyasztó-
szekrény, Baby Sense légzésfigyelő, 
Medela mellszívó, Bergon 2 funkciós 
babakocsi, Clatronic kenyérsütőgép, 
Solac ultrahangos párásító, Jawa 
Babetta 210-es. Tel.: +36/70-326-
7293.
Eladó Black and Decker elektromos 
láncfűrész valamint Jawa Babetta 
210-es moped. Hízó sertést v. vágó 

juhot beszámítok. Tel.: +36/70-326-
7291.
Működőképes Lehel hűtőszekrény 
eladó. U.itt nagyméretű szekrény-
sor (barna színű) olcsón elvihető. Tel.: 
+36/30-447-3918.
1930-as évekbeli hálószoba bútor (2 
ágy, 2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 1 
tükrös szekrény) valamint 1 akasztós 
és egy polcos szekrény eladó. Tel.: 
+36/30-586-8213.
Eladó egy akusztikus és egy klasszi-
kus gitár. I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-
547-9987.
Mosógép, centrifuga, 28-as női ke-
rékpár, Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892 (16 órától).
Ingyen elvihetó 2-3 m³ betontörme-
lék. Tel.: +36/20-230-3690.
Eladó 32 m² zalakerámiás járólap, 
LG telefon, relaxációs fotel + puff, 
masszázsgép, 160x200-as ágybe-
tét, masszázs sarokkád, egyszemé-
lyes heverő, TV állvány, kerti grillke-
mence, motoros fűrész, sövénynyíró, 
szekcionált garázskapu motorral, 1 
db nagy perzsaszőnyeg + 3 futósző-
nyeg. Tel.: +36/70-772-5259.
J ó  á l l a p o t ú  l á n y k a  2 4 - e s 
Mountenbike kerékpár eladó. Tel.: 
+36/30-256-5343.
Keresek pár sor kertet művelésre 
kunyhóval (esetleg megvételre). Tel.: 
59/312-562.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási 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.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók, útburkolatok javítását vagy tel-
jes körű aszfaltozását; épületek bontá-
sát, átalakítását; bármilyen  nemű kő-
műves munkát; tetőépítését és bon-
tását; föld- és kubikmunkák végzését; 
udvarok és terepek tisztítását, takarí-
tását; bármilyen nemű kubikmunkát. 
Jól képzett szakemberekkel dolgo-
zunk. Nyugdíjasok számára akár ked-
vezményt is tudunk biztosítani. 
Részletfizetés is megoldható. Továbbá 
vállaljuk bármilyen nemű mezőgaz-
dasági munkák elvégzését 50-60 fő-
ig. Teljes körű megbízhatóság. Tel.: 
+36/30/605-3521 v. +36/30/346-1454.
Belföldi árufuvarozás platós kisteher-
autóval. Építőanyag, törmelék, bú-
tor, hosszú anyagok (6 m) szállítása, 
költöztetés, lomtalanítás, udvartaka-
rításhoz. A hét minden napján! Tel.: 
Kovács Zsolt +36/30-457-2795. (Kg., 
Tompa utca 12.)
Matematika korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-325-7724.
Kamilla felvásárlás Kg., Tőkés utca 40.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
 a Karcagi Hírmondóban!

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Berekfürdő SE – Dózsa 
DSE Kunhegyes 15:16 (8:8)

Jászberény, Bercsényi Sport-
csarnok. Jv.: Buru, Major

Berekfürdő: Vonáné, 
Szőkéné Varga I. (6), Herceg 
Á. (3), Cseke P. (5), Andrási 
Zs. (1), Perge Zs., Kiss A.

Cserék: Varga A., Szabó I., 
Fábián A., Simon Zs., Sípos 
K., Budai B., Mészáros A., Jász 
G.

Jászladány ESE – Berek-
fürdő SE 22:19 (12:10)

Berekfürdő: Varga A., 
Szőkéné Varga I. (6), Herceg 
Á. (2), Cseke P. (3), Andrási 
Zs. (2), Perge Zs. (1), Kiss A.

Cserék: Vonáné., Szabó I., 
Fábián A. (2), Simon Zs., Sípos 
K., Budai B. (1), Mészáros A. 
(1), Jász G. (1)

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Egyik ellenfél sem képviselt 

nagy erőt, legalább az egyik 
meccset „hozni” kellett vol-
na. Kunhegyes ellen az utolsó 
5 percben nem tudtunk beta-
lálni a kapuba, és hiába vezet-
tünk 2 góllal, a véghajrában az 
ellenfél kerekedett felül 1 gól-
lal. A jászladányi lányok ellen 
már el kellett volna dönteni 
az első félidőben a mérkőzést, 
mivel a védekezésünk jó volt, 
de a támadásainkat nem tud-
tuk góllal befejezni. A 2. félidő 
első felében az egyre bátrab-
ban játszó serdülő csapat is já-
téklehetőséghez jutott.

A következő forduló Kar-
cagon kerül megrendezésre 
2010. május 9-én. 9:00 órakor 
Törökszentmiklós ellen, 16.00 
órakor Tiszaföldvár ellen ját-
szik csapatunk.

Mérkőzéseinkre várjuk a 
sportbarátokat, szurkolóinkat!

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi karcagi ingat-
lanjait: 

Arany János u. 13. szám alatti, 5964/1/A/1 hrsz-ú lakás
 (vételár kiinduló összege: bruttó 3.500.000.- Ft)
Dózsa György u. 68. szám alatti, 1386 hrsz alatti lakóház
 (vételár kiinduló összege: bruttó 4.000.000.- Ft
Dózsa György u. 84. szám alatti, 693 m2 nagyságú 1402 

hrsz-ú beépítetlen telekingatlan
 (vételár kiinduló összege: bruttó 1.500.000.- Ft)
Kisújszállási út 4810/10 hrsz-ú beépítetlen terület
 (vételár kiinduló összege: bruttó 31.875.000.- Ft)
Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú építési telek-

ingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 167.500.-Ft)
Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú építési telek-

ingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 76.000.- Ft )
Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 nagyságú be-

építetlen telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó 1.396.250.- Ft)
Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó 2.500.000.- Ft)
Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú ingatlan
 (az eladási ár kiinduló összege bruttó 10.302.500 Ft)
Gyarmati úti 5356, 5358/3 és 5358/4 hrsz-ú beépítetlen te-

rület megnevezésű ingatlanok (csak együttes értékesítés 
esetén)

 (vételár kiinduló összege: bruttó 62.500.000.- Ft)
Gépgyár utcában található 7296 hrsz-ú műhely megnevezé-

sű ingatlan
 (vételár kiinduló összege: bruttó 8.125.000.- Ft)
Kacsóh u. 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlan (volt Jéggyár)
 (vételár kiinduló összege: bruttó 43.750.000.- Ft)

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában 
(I. emelet 23. szoba, tel.: 06-59/500-635).
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2010. május 7-10. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05 Ballagás a Nagykun Refor-

mátus Gimnáziumban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Kasuba János
 Téma: Választási eredmé-

nyek az MSZP értékelésé-
ben

 Karcag Hírek
 Interjú Dr. Fazekas Sándor 

polgármester úrral
 Aszfaltozások városszerte
 Bionap
 Háttér
 Vendég: Ling Róbert
20.10  Önkormányzati ülés 

2010. május 11-12. kedd, szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.10  Megyei tükör - magazin
19.30  III. Szent Flórián vers- és 

prózamondó verseny II. 
rész

21.05  Ballagás a Varróban

2010. május 13. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás a Szentannaiban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Interjú Szepesi Tiborral
 Bemutatjuk az új birkó-

zó birodalmat Dobos Lász-
ló alpolgármester úrral és 
Kurucz István képviselő úrral

    Aszfaltozás a kisföldeknél
 Háttér
20.10  Kováts Mihály Napok 2010

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

Lapzárta: kedd 12 óra

Április 26-ára virradóra in-
dult ismeretlen tettes Karcag 
külterületén bement egy ta-
nyába és a bekerített udvaron 
lévő melléképület ajtaját le-
akasztva, onnan 35 db tyúkot 
tulajdonított el 60,5 ezer fo-
rint értékben.

Április 25-e és 27-e közöt-
ti időben egy karcagi tanya 
udvarán álló DT-75 munka-
gép bal oldali vonószárát és 
függesztő lakatját szerelte le 
szakszerűen a tolvaj, amit el is 
vitt. A kár 50.000 forint. 

Április 30-án délelőtt egy 
helyi italbolt előtti lezárt bi-

ciklit ismeretlen tettes elvitt, 
amivel 15 ezer forint lopási és 
ezer forint rongálási kárt oko-
zott. 

Április 30-án délután egy 
kunmadarasi lakos felejtette a 
karcagi TESCO üzlet WC he-
lyiségében SAMSUNG típusú 
mobiltelefonját, amit néhány 
perc elteltével már nem talált 
ott. A telefon értéke 80 ezer 
forint.

Május 01-jén hajnalban egy 
helyi lakos lezárt MTB kerék-
párját vitte el ismeretlen tet-
tes az egyik söröző elől. A kár 
12,5 ezer forint. 

Megyei I. osztályú bajnokság

Május 7. péntek
 Berek – Kiss A. úti

május 8. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

május 9. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 10. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

május 11. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 12. szerda
 Berek – Kiss A. úti

május 13. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

május 14.  péntek
 Kígyó – Kórház 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

Újszász – Karcag 0:2 (0:1)
Újszász, 100 néző. Jv.: Kor-

mos G. (Gyertyán, Pál T.)
Karcag: Móga, Rajcsányi, 

Orosz, Lévai, Nagy R., 
Ebekeme, Bujdosó, Bodor (Fo-
dor B.), Nagy D., Erdei, Hajdú 
T. (Kardos)

Játékos-edző: Orosz István
A tizenhetedik percben, kar-

cagi szöglet után Erdei gólhely-
zetben nem találta el a labdát. 
A harminckilencedik percben 
gyors karcagi támadás után 
Bodor indította a középen ki-
ugró Nagy D-t, aki a jobb al-
só sarokba bombázott (0:1). 
A kilencvenedik percben Er-
dei egyedül vezette a kapu fe-
lé a labdát, majd a kifutó ka-
pus mellett a kapu közepébe 
lőtt (0:2). 

Jók: Nagy A. ill. Erdei, Nagy 
D., Ebekeme

Mérész Zoltán: A mai mér-
kőzésünk is azt bizonyítja, 
hogy óriási összefogásra lesz 
szükségünk.

Orosz István: A fiatal 
újszászi csapat ellen nehezen 
született meg a győzelmünk.

Ifjúsági mérkőzés

Újszász – Karcag 0:2

Góllövők: Földi (öngól)
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Békéscsaba 2:1
Góllövők: Szőke R., Varga K.
U 13-as korosztály: Karcag – 

Békéscsaba 0:4
Az U 11-es korosztály játé-

kosai a hétvégén Debrecen-
ben léptek pályára a Jankovics 
Sándor által vezetett sportisko-
la labdarúgói ellen. A karcagi 
csapat két meghatározó játékos 
nélkül állt fel, és három új já-
tékost is kipróbált. A debrece-
ni találkozón a korosztályhoz 
képest nagyobb pályán leját-
szott mérkőzésen magabiztos, 
tetszetős játékkal simán ver-
ték ellenfelüket 5:0 arányban. 
Az eredmény az ellenfélre néz-
ve hízelgő, mivel több gólszer-
zési lehetőség is kimaradt. Ki-
emelkedő volt Szabó Ferenc 
teljesítménye, aki egy évvel fia-
talabb révén, négy gólt is szer-
zett. Mellette Fábián Dani volt 
még eredményes, és így alakult 
ki a végeredmény. Legközelebb 
vasárnap Gyöngyösön, a helyi 
sportiskola labdarúgói lesznek 
az ellenfelek.

Bosnyák Imre

Moziműsor
Május 11. kedd
 Viharsziget
 Feliratos amerikai 

thriller
Május 15. szombat
 Egyek ura
 Feliratos amerikai film
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Anyakönyv

Születés

Kiss Erzsébet – Papp Tibor
Kg., Madarász I. utca 50. 
 Dávid Tibor
Lázár Árvácska – Balogh Fe-
renc
Kg., Villamos út 87. 
 Kamilla Éva
Kiss Orsolya – Zipszer Sza-
bolcs
Berekfürdő, Gyöngyvirág 
utca 27.  Szabolcs
Gulyás Viktória – Tóth Kár-
oly
Berekfürdő, Radnóti utca 
40.  Bence

Halálozás
Dobó Sándor
 Kg., Nyár utca 24. (1945.)

Karcag II. Agrosprint – 
Kétpó 3:2 (1:0)

Karcag, 50 néző. Jv.: Török
Karcag II.: Bartha, Kovács 

Cs., Méhes, Kocsis, Varga L., 
Szabó D., Bíró, Varga J., Varga 
Zs., Mogyorósi, Oláh

Cserék: Szabó I., Kálly, Tóth 
K.

Edző: Laboncz János
Góllövők: Méhes (2), Tóth 

K.
Laboncz János: Szépen mu-

tató pálya, gyenge játék, ki-
szenvedett győzelem.

Legközelebb szombaton 
Kengyelen lesz a következő 
mérkőzés.

Megyei III. osztályú bajnokság

Megkezdődtek a Városi Asz-
talitenisz Bajnokság mérkőzé-
sei. Minden héten hétfői napon 
játszanak az asztaliteniszezők a 
Kovást Mihály Általános Isko-
la tornatermében. Május 3-án 
bonyolították le a bajnokság 4. 
fordulóját. 

Az eddigi csapatbajnok-
ság eredményei: Garai Sörö-
ző – Varró Diák 3:0, Öregfiúk 
– Varró tanár 3:1, PASZE – Sár-
garépák 3:0, Kováts DSE – Re-
formátus Gimnázium 3:0, Re-
formátus Gimnázium Sárgaré-
pák 0:3, Game Over – Öregfi-
úk 0:3, Garai Söröző – PASZE 
1:3, Varró Diák – Varró tanár 
0:3, Varró Diák – Öregfiúk 0:3, 
Varró tanár – PASZE 0:3, Game 
Over – Kováts DSE 0:3, Energy 
– Garai Söröző 0:3, Game Over 

– Garai Söröző 0:3, Varró ta-
nár – Sárgarépák 3:2, Öregfiúk 
– Kováts DSE 2:3, Református 
Gimnázium – PASZE 0:3. 

Csapatbajnokságban: I. 
PASZE a szintén veretlen 
Kováts DSE előtt, a harmadik 
Öregfiúk együttese. Az egyé-
ni bajnokságban – 12 mérkő-
zés után – még öt versenyző: 
Palya Máté (PASZE), Jeney Ta-
más (PASZE), Kajtácsi Zoltán 
(Kováts DSE), Korponai La-
jos (PASZE) és Kun Szabolcs 
(Garai Söröző) veretlenül áll az 
élen. 

A szervezők várják az asztali-
tenisz iránt érdeklődőket, mivel 
sok érdekes és izgalmas mérkő-
zéseket láthatnak.

B. I.

Városi Asztalitenisz Bajnokság 

Köszönet
A Kerékpáros Iskola Kupa és a Ki a mester 2 keréken ke-

rékpáros vetélkedő lebonyolításához nyújtott segítségükért, 
a felajánlott ajándéktárgyakért köszönetet mondunk Örsi 
Zoltánnak (Kerékpárudvar), Körmendi Tibornak (Szivár-
vány Üzletház), Szepesi Tibornak (Sport

Szolgáltató Központ), Rigó Zoltánnak (Polgárőrség) 

Városi Balesetmegelőzési Bizottság


