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KARCAGI
HÍRMONDÓ

-Hozott-e változásokat az új 
esztendő?

-A 2011. évben némi áreme-
lésre kényszerültünk. Egy-
részt az infláció mértékével 
kellett számolnunk, másrészt 
pedig az üzemanyag árak je-
lentős emelkedése igen érzé-
kenyen érintette a társaságot. 
Mindez a szállítás és  az ár-
talmatlanítás költségeire is ki-
hatással van, vagyis a szolgál-
tatásaink díjában lesz válto-

zás. Fontosnak tartom viszont 
megjegyezni, hogy a környe-
ző települések hasonló szol-
gáltatási díjaival összevetve, 
mi még az emeléssel együtt is 
igen kedvező áron szolgálta-
tunk. 

-Változik-e ezzel együtt a 
hulladék elszállításának és a 
kezelésének a rendszere?

-A szolgáltatás rendsze-
re ebben az évben alapjaiban 
nem fog változni. Nagyon lé-

nyeges, hogy a lakosok hasz-
nálják a hulladéknaptárt, amit 
igyekeztünk minden lakásba 
eljuttatni. (Ha valakihez még-
sem jutott el, úgy a Városhá-
za portáján, illetve a kft. köz-
pontjában, a Villamos utcán, 
a Városgondnokság épületé-
ben kaphat belőle, de rövide-
sen a honlapunkon – WWW.
nkkft.hu – is megtekinthe-
tő lesz.) Szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az ünnepna-
pokon módosult a szállítás. 
Ebben a félévben két olyan al-
kalom van, amikor az ünnep 
hétfőre esik. Ilyenkor nem fog 
menni a kukásautó, hanem a 
következő munkanapon, azaz 
kedden viszi el a hétfői hulla-
dékmennyiséget.

-A szelektív gyűjtéshez szük-
séges zsákokat hol veheti át, 
aki szeretné ezt a lehetőséget 
otthon is bevezetni? 

-Aki eddig nem vette át a 
zsákokat vagy érdeklődik az 
új módszer iránt, az szíves-
kedjen a Villamos utcai szék-
helyünkre kijönni. Itt tud-
juk regisztrálni a szelektív 
gyűjtésben közvetlenül érin-
tett háztartásokat. Szeret-
ném megjegyezni azonban, 

Már nem egyszer leírtuk, hogy a települések napi feladatai 
a  között milyen jelentős, és egyre nagyobb súllyal bír a hul-
ladék (és a szennyvíz) kezelésének problémája. Karcagon a 
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., e munka felelőse, a ta-
valyi esztendőben jelentős eredményeket könyvelhetett el. 
Balajti Józsefet, a kft. vezetőjét most az idei feladatokról és le-
hetőségekről kérdeztük.

Folytatás a 4. oldalon

Eredményes a szelektív gyűjtés

Zsákok és szigetek
Az utóbbi egy-két hét hideg 

időjárása, majd a napokban be-
köszöntött tavaszias, ám csa-
padéktalan szeles idő hatásá-
ra jelentősen csökkent a belvíz-
zel elöntött területek aránya. A 
karcagi belvízvédelmi szakasz 
védelemvezetője, Sólyomvári Szi-
lárd tájékoztatása szerint feb-
ruár 8-án mintegy 4 ezer hek-
tárt borított víz, s a védekezési 
fokozatot II. fokra mérsékelték. 
(A Hortobágy-Berettyón pedig 
I. fokú árvízvédelmi készültség 
van érvényben.) A hét elején há-
rom szivattyútelep működött, de 
csak a villogói telep ment folya-

matos üzemben, másutt  az egy-
műszakos üzem is elégnek bizo-
nyult. Ugyanígy befejeződött a 
vésztározás is, s a víz gravitációs 
úton folyik a Németéri csatorná-
ból a Hortobágy-Berettyóba.

Egyelőre nem várható jelentős 
csapadék, s ha marad ez a kedve-
ző meleg, napos, szeles időjárás, 
akkor lehet a védelmi fokozatot is 
tovább csökkentik majd – mondja 
a védelemvezető, aki azt is hozzá-
fűzi, hogy telítettek a talajok, te-
hát egy nagyobb csapadékmeny-
nyiség néhány óra alatt vissza-
hozhatja az eddigi belvizeket.

Elek György

Egy iskolaünnep elé
Másfél évtizede már, hogy 

a Györffy István Általános Is-
kola a névadó születésnapjára 
(február 11.) emlékezve meg-
rendezi a Györffy Napok el-
nevezésű eseménysorozatot. 
A cél, a tudós életművére em-
lékezés és emlékeztetés mellett 
az esztendőnkénti számadás, 
az intézmény munkájának be-
mutatása a nagyközönségnek, 
amire persze a tanulmányi és 
sportversenyek nyújtják a leg-
jobb lehetőséget. Sőt, Kovács 
Miklósné igazgatóhelyettes, 
akivel a Györffy Napok 2011-
es rendezvénysorozatáról be-
szélgettünk, arra is kitért, 
hogy a tanulmányi erőpróbák 
némelyike, például az angol 
nyelvi verseny már kistérsé-

gi kiterjesztésű, a néptáncgála 
pedig immár nemzetközi 
résztvevői gárdával dicseked-
het, vagyis tágabb környeze-
tünkben is jegyzett esemény-
nyé vált.

Az idei Györffy Napok feb-
ruár 11-én (pénteken) délelőtt, 
a névadó iskolai szobrának 
megkoszorúzásával, életmű-
vének méltatásával kezdődik, 
ezt követően az alsó tagozat 
Kossuth téri épületében nyí-
lik szép kis kiállítás, amelynek 
régi képekből, képeslapokból 
összeállított anyagát a tanulók 
gyűjtötték össze.

Különlegessége lesz az idei 
Györffy Napoknak a XII. 
Néptáncgála, mert egy uni-
ós pályázat útján most a test-

vérvárosok hagyomány-
őrző csoportjainak a meg-
hívására is lehetőség nyílt. 
Így aztán Szepsiből (Szlo-
vákia) két asszonykórus, 
Bácskossuthfalváról (Szerbia) 
egy ifjúsági néptánccsoport, 
Székelykeresztúrról a Petőfi 
Sándor Általános Iskola Mák-
virág néptánccsoportja, Kecs-
kemétről pedig egy fiatalokból 
álló táncegyüttes érkezik. Az 
iskola repertoárjával együtt 
tehát legalább százötven (vagy 
talán még több) táncos műso-
rait láthatjuk február 12-én, 
szombaton a Déryné Művelő-
dési Házban.

Folytatás a 4. oldalon

Visszahúzódóban a belvíz

Az egészségügyi szervek je-
lentései szerint immár országos 
méretű az influenzajárvány ha-
zánkban. Február elején, s tíz-
re emelkedett az influenzával 
összefüggő megbetegedés kö-
vetkeztében elhaltak száma, 58 
magyarországi kórházban volt 
teljes vagy részleges látogatá-
si tilalom. Dr. Borsos Anikó fő-
orvos, a Karcagi, Tiszafüre-
di Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet vezetője tájékoztatá-
sa szerint egy tiszafüredi (viro-
lógiai eredményekkel is alátá-
masztott) H1N1 A pandémiás 
influenzajárványtól eltekintve a 

terület településein nincsen jár-
vány. Felsőlégúti, hurutos meg-
betegedések voltak, de a vizsgá-
latok szerint nem bizonyultak 
vírusos eredetűnek. Érezhető-
en nőtt viszont a védőoltás iránt 
érdeklődők száma, mondja a fő-
orvos, ami örvendetes, ám még 
mindig magas azon veszélyezte-
tettek száma, akik nem élnek e 
lehetőséggel. A védőoltás pedig 
minden háziorvosnál rendelke-
zésre áll, és érdemes megfontol-
ni, mert a vakcina a pandémiás 
influenza és a B típusú influen-
za ellen is véd.

Elek György

Továbbra sincs járvány
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Közéleti szilánkok

Lap a 
levéltárból
Nemrégiben egy régi, kedves ismerő-

söm járt nálam, akivel egykor egy M betű-
vel kezdődő pártnak voltunk az alapító tag-
jai. Tősgyökeres karcagi, nyakas kun ősök-
kel, de már azt mondta, alig vannak rokonai. 
Egy könyvért jött föl, amit jó pár éve nem si-
került visszajuttatnom hozzá, mert vagy el-
felejtettem magammal vinni, amikor feléjük 
mentem, vagy ő nem talált itthon bennün-
ket a megbeszélt időpontban. A könyv egy 
német történész munkája: Martha Schad: 
Sztálin lánya című munkája, műfajában a 
legjobbak közé tartozik. Kétszer is elolvas-
tam, mert kiváló stílusban fordították, s a 
„cselekmény” is fordulatos, hiszen az egyik 
legnagyobb diktátor lánya történetén ke-
resztül mutatja be a szovjet rendszert. Lenin 
halálától kezdve, Szvetlana angliai és ameri-
kai öreg koráig. (Közben néhány évig Indiá-
ban is élt, indus férjével.) A könyv egyik leg-
izgalmasabb fejezete, amikor a ’80-as évek 
közepén hazatér Moszkvába és Berija özve-
gyével találkozik, akit az apja börtönbe csu-
katott annak idején. Miközben – ugye tud-
juk -, Berija meg az NKVD főnöke volt. Meg-
kérdezte tőle, hogy mondja meg őszintén, 
mit gondol az apjáról: gyűlöli-e, mert több 
évig volt kegyetlen körülmények között a 
rácsok mögött. Mire Berija özvegye benyúlt 
a pulóvere alá, és az inge felső zsebéből ki-
vette Sztálin már kissé megsárgult, kissé 
meggyűrődött fényképét. Mindig is szeret-
tem apádat, mondta halkan, mintha bűne-
it gyónná egy templomban. Talán ez a rész 
világította meg számomra legjobban a bol-
sevista érzelmi káoszt, illetve abszurditást. 
Mintha valami modern, abszurd drámát lát-
na az ember egy színpadon, ahol a meghök-
kentés szinte kötelező, és semmi sem bizo-
nyos, még az sem bizonyos, hogy semmi 
sem bizonyos…

De kissé elkanyarodtam a mondaniva-
lómtól, mert a régi jó ismerősöm már a te-
lefonba mondta, hogy hoz majd nekem egy 
„papírt” is. Elő is vette, és átadta. Az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
ból egy közös ismerősünkre vonatkozó fel-
jegyzés volt, amelyben az állt, hogyan szer-
vezték be az egykori ’56-os karcagi forradal-
márt 1981. január 28-án, pontosan harminc 
éve, ügynöknek. Különösebben nem lepett 
meg a közlése, mert már régen tudtam az 
esetről. Nagy Imre újratemetésének husza-
dik évfordulóján megjelenő Népszabad-
ságban hoztak le egy névsort, abban sze-
repelt. Láttam, hogy régi jó ismerősömet 
eléggé megviselhette, amikor kezébe került 
ez a dokumentum, mert mindig fölnézett az 
egykori ’56-os, börtönviselt cimborájára. Aki 
könyvet is irt 5-6 évvel ezelőtt a kádári idő-
szak börtönéveiről, és még a kéziratába én 
is beleolvashattam. Később pedig magát a 
könyvet is elolvastam, és néhány kitételével 
nem igazán értettem egyet. (Egy cellában 
ült ugyanis Göncz Árpáddal, a későbbi köz-
társasági elnökkel, és dicshimnuszokat zen-
gedezett róla.)

Aztán azt mondta ismerősöm, azért 
szervezhették be, hogy szétverje, bomlasz-
sza azt az új pártot, ahová ő is alapítóként 
lépett...

Lehet, bár szerintem nélküle is fölbom-
lott volna. Mint ahogy Berija özvegye nélkül 
is szétesett a Szovjetunió…

HÍREK

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON A DÉRYNÉ MŰV. KÖZPONTBAN

2011. FEBRUÁR 20-ÁN (VASÁRNAP)
 14:30 ÓRAKOR 

KARCAGI NAGY ZOLTÁN 
VENDÉGE LESZ

DR. FEHÉR ESZTER

az éneklő háziorvos
és

ZSUZSA MIHÁLY
MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, 

OPERETTKETTŐSÖK és ÖRÖKZÖLD DALOK.
ÉRDEKLŐDNI: A DÉRYNÉ MŰVHÁZBAN,

 TEL: 06-59-503-224 és 503-402

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
2011. február 12-13. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
2011. február 19-20. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a 

református iskola 
iránt érdeklődő kedves 
szülőket arról,  hogy a 

2011/2012-es tanév
1. osztályába  lehet 

jelentkezni.
A Jelentkezési lapok 
átvehetők az iskola 

titkárságán, 
munkanapokon 7.30-15.30 

óráig.
Szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

Pályázat
A Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Háziorvosi Intézmény 

gyermekorvos 
munkakör bet öltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jog viszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye : Háziorvosi Intézmény 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí zással járó lényeges feladatok: 

Gyermekorvosi körzet ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek: egyetem, csecsemő- és gyermekorvos szakvizsga, ma-
gyar állampolgárság, 3 hónapnál nem  régebbi erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal be  tölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oszlács Judit 

nyújt, a 06/59 507-138 -as telefonszámon.
A p ályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kátai Gá-

bor Kórház címére történő megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa út 48. 
Kátai Gábor Kórház ). Kérjük a  borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: I.106-4/2011., valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekorvos.  Elektronikus úton Dr. Nagy Mihály fő-
igazgató részére a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címen keresz-
tül. Személyesen: Dr. Nagy Mihály főigazgató Jász-Nagykun-Szolnok m e-
gye, 5300 Karcag, Zöldfa út 48. Kátai Gábor Kórház .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 25.
Dr. Nagy Mi  hály

főigazgató

Rendezvények

2011. február 11. (péntek) 0940

 Megnyitó ünnepség
 - Megemlékezés Györffy István születé-

sének 127. évfordulójáról
 - Koszorúzás a József Attila úti iskola-

épület aulájában lévő Györffy szobornál
 - Fotó és képeslap kiállítás a Kossuth téri 

iskolaépület aulájában

2011. február 12. (szombat) 1400

 Györffy Néptánc Gála
 Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ

2011. február 14 . (hétfő) 14 0 0

 „Dobd be magad!” 
 Városi játékos környezetvédelmi vetélke-

dő
 Helye: Városi Sportcsarnok
 
2011. február 15. (kedd) 1400

 Városi olvasó verseny
 Alsó tagozatos tanulók részére
 Helye: Kossuth téri iskolaépület

2011. február 16. (szerda) 1430

 A helytörténeti pályázatok értékelése 
 Helye: József Attila úti iskolaépület ebéd-

lője

2011. február 17. (csütörtök) 800 - 1000

 Nyílt órák az alsó tagozaton
 Helye: Kossuth téri  és a József A. úti is-

kolaépület
2011. február 17. (csütör tök) 14 0 0

 English is Fun’ 
 kistérségi angol nyelvi verseny
 Helye: József Attila úti iskolaépület

2011. február 18. (péntek) 1430

 Felső tagozatos tanulók farsangja
 Helye: Városi Sportcsarnok

2011. február 25. (péntek) 1400

 Alsó tagozatos tanulók farsangja
 Helye: Városi Sportcsarnok

2011. március 05. (szombat) 1900

 „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Ala-
pítvány Jótékonysági Bálja

 Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ

Szeretettel várjuk 
rendezvényeinkre!

 
A rendezvény az „Europe for Citizens’ 
Programme- Young Citizens for Europe” 
program támogatásával valósul meg.

Györffy Napok
2011.

A Györffy István Általános Iskola szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 

a 2011. évi Györffy Napok rendezvényeire.

Meghívó
A református iskola alsós 

munkaközössége 
bemutató órára 

hívja a leendő első osztályos 
tanulók szüleit és az 

érdeklődőket.
Időpont: 2011. február 

16.(szerda) 8:00-tól-9:00 
óráig.

Helyszín: Varró u. 4.sz alatti 
iskolaegység.

Szeretettel hívunk és várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Iskolavezetés
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Györffy Néptánc Gála
Karcag
2011.

Karcag Város Önkormányzata és a Györffy István Általá-
nos Iskola tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

Györffy Néptánc Gálára.
Időpont: 2011. február 12. 1400

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.
A rendezvényt megnyitja: Pánti Ildikó nyugdíjas igazgató, 
önkormányzati képviselő, az Idegenforgalmi, Társadalmi és 
Külkapcsolati Bizottság Elnöke.

A rendezvényen fellépnek:
- Petőfi Sándor Általános Iskola - Mákvirág Tánc-

együttes, Székelykeresztúr
- Ady Endre Művészeti Egyesület - Vadvirág Tánc-

együttes, Bácskossuthfalva
-  Búzakalász Népdalkör, Szepsi
-  Kecskemét Táncegyüttes, Kecskemét
-  Györffy István Általános Iskola néptánccsoportjai

A rendezvény táncházzal zárul.

A rendezvény az Europe for Citizens ’ 
Programme - Young Citizens for Europe” 

program támogatásával valósul meg.

„Turné”. Magunk között 
már csak így emlegetjük, ha 
olyan felkérést kapunk, ami-
nek a városon kívül kell ele-
get tenni. Komoly logiszti-
kai szervezést igényel min-
den ilyen alkalom, hiszen a 
frissen vasalt ruhát, a csiz-
mát, a nagybőgőt nem lehet 
csak úgy betenni a busz aljá-
ba, mint egy közönséges bő-
röndöt. Időben el kell indul-
ni, de úgy, hogy egy főpróbát 
még tartunk a zenekarral és 
még vannak lányok, akiknek 
be kell fonni a haját. Télika-
bát le, próbacipő fel, „jó, akkor 
most énekelsz is!” – hangzik a 
szokásos utasítás a nézőtérről. 
Rita, a társaság motorja min-
denkihez intéz egy-két jó szót, 
mosolyog, és arra kér minket: 
tegyük oda magunkat. A re-
pertoár ma este: egy kis kar-
cagi, egy kis szatmári, egy kis 
kalocsai. Már mindenki tudja, 
melyikben hol áll, kivel tán-
col. Rutinos kis csapatunk vé-
gigtáncolja a három megbe-
szélt koreográfiát, utolsó simí-
tások a zenén, az éneken. 

2011. január 18., kedd, dél-
után fél 1. A „vándorcirkusz” 
indulásra kész. Nyálkás, kö-
dös, szürke idő van, ilyen-
kor nehéz derűsnek lenni, ám 
a buszon az elindulást köve-
tő harmadik másodpercben 
elterül a jó hangulat, előke-
rülnek a gondoskodó „Pánt-
lika-anyuk” bőségkosarából 
a finom sütemények, szend-
vicsek. Beszélgetéssel, zene-
hallgatással, némelyeknek ta-
nulással telik el az út, és be-
gurulunk a fellépés helyszí-
nére: Budapest, Városliget, 
Vajdahunyadvár. A Mezőgaz-
dasági Múzeum impozáns 
épülete fogad minket, amely 
a magyar építészet valameny-
nyi stílusjegyét magán vise-
li. Akár egy kosztümös film 
helyszíne is lehetne, mondjuk 
a 19. században… de túl sok 
idő nincs a bámészkodásra, 
a szigorú protokollszabályok 
mentén szervezett rendezvé-
nyen igencsak megszeppen-
ten követjük az egyik szervező 
utasításait. Hova is jöttünk? 
Nos, egy igen elegáns újévi ál-
lófogadást ad a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium a Magyar-
országra akkreditált nagykö-
vetek részére, ahol mi szolgál-
tatjuk a vendégnek a műsort a 
vacsora előtt. Hűha…

A hosszú márványlépcsőn 
felkaptatva egy tükrös, egész 
falat betöltő ajtóval találjuk 
szemben magunkat. Tényleg, 
mint egy Sissy-film díszlete… 
Az egyik oldalsó termet kap-
juk meg öltözőnek, ahol üdí-
tők, később szendvicsek vár-
nak bennünket. Maga a fellé-
pés a folyosó túloldalán lesz, 
a fiúk segítenek felhordani a 
hangosításhoz szükséges esz-

közöket a buszból. Még egy 
rögtönzött próba a helyszínen, 
a megszokottnál hosszabb, és 
jóval keskenyebb a színpad, 
de nem gond, mindenre van 
megoldás. Míg a zenekar han-
gol, felöltözünk és elkészül a 
színpadi smink is. Gyors fej-
törés után megbeszéljük, hogy 
ki kit és hogy öltöztet két mű-
sorszám között, hiszen egy-
két percünk van csak minden-
re. 

Az angolul és magyarul is 
elhangzó megnyitót követő-
en mi következünk. Akik az 
aktuális táncból kimarad-
nak, a rögtönzött színpad mö-
gül szurkolunk a többieknek, 
és segítünk nekik az éneklés-
ben is. Minden rendben megy, 
jön a következő műsorszám. 

Az idegen arcok között az el-
ső sorban megpillantok egy is-
merőst: dr. Fazekas Sándor, 
városunk volt polgármestere, 
a jelenlegi vidékfejlesztési mi-
niszter a tőle megszokott sej-
telmes mosollyal sugallja: örül 
nekünk. Az utolsó táncban 
csak lányok táncolnak: ez a 
kalocsai. A mívesen kihímzett 
blúzok, mellények és kötények 
szemmel láthatóan felkeltették 
a közönség érdeklődését, elis-
merésüknek később többször 
is hangot adtak. 

A rövid, ám annál sikere-
sebb fellépés után számtalan 
gratulációt zsebelhettünk be. 
Ismeretlenek állítottak meg a 
folyosón, léptek oda hozzánk, 
hogy ez igazán remek volt. El-
érhetőséget kértek, kíváncsi-
ak ránk. Egy ilyen csoport-
nak, mint a miénk, ez óriási 
elismerés és óriási lehetőség, 
hogy ilyen illusztris vendégek 
előtt mutathattuk meg, mit is 
tudunk.

Az előadás után az öltöző-
be bejött maga miniszter úr 
is. Köszönetét fejezte ki, hogy 
eleget tettünk a felkérésnek, és 
hogy rendkívül büszke ránk. 
A megnyitó beszédben is el-
hangzott: városunk, s így mi 
is büszkék vagyunk arra, hogy 
adtunk egy minisztert az or-
szágnak. Reméltük, hogy a 

miniszterünk is büszke lesz 
ránk. 

Sikerült egy színvonalas 
műsorral öregbíteni város-
unk hírnevét, a házigazda mi-
niszter úr pedig a kacsamáj és 
egyéb válogatott finomságok 
mellett tudott adni a vendége-
inek egy kis „hazait” is. 

Ezúton szeretném tánccso-
portunk nevében megköszön-
ni a meghívást és a lehetőséget 
Dr. Fazekas Sándor miniszter 
úrnak és munkatársainak, bí-
zom abban, hogy a jövőben is 
számíthatunk a figyelmükre, 
támogatásukra. 

Hálás köszönet Oroszné 
Millinkhoffer Ritának, hogy 
szűnni nem akaró lelkesedé-
sével és szakértelmével egyben 
tartja és előreviszi a csoportot. 

Sikereinkből nagy szerepet 
vállal a Pipás zenekar is, akik-
kel az elmúlt évek során kiala-
kult összhang az egész szín-
padi jelenlétnek olyan csalá-
dias légkört ad, amit nem le-
het megmagyarázni. Jó nézni, 
jó benne lenni. Köszönet nek-
tek érte!

Köszönjük a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ ve-
zetőjének, Kovácsné Kere-
kes Katalinnak, aki mindig is 
szívügyének tekintette/tekin-
ti a karcagi néptánccsoport-
ok működését, s az ilyen „tur-
nékra” rendszeresen elkísér 
minket.

Megköszönöm továbbá 
Mulicz Zoltán munkáját, aki 
teljes felszereléssel biztosítot-
ta a zenekar megfelelő hango-
sítását, megteremtve ezzel is a 
megszokott, megbízható kö-
rülményeket.

Végül, de sosem utolsó sor-
ban óriási köszönet jár az 
anyukáknak is, akik mind-
annyiszor csillogó szemmel 
néznek ránk a nézők sorai-
ból, öltöztetnek, hajat fonnak, 
sminkelnek, etetnek-itatnak 
bennünket. Olyanok vagyunk, 
mint egy igazi, nagy család. 

A Pántlikások nevében te-
hát: KÖSZÖNJÜK!

Kovács Dóra

Diplomatáknak táncolt a Pántlika
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Az Oktatásért Köz-
alapítvány által kiírt 
NTP-OKA-II. számú 
pályázatán a Györffy 
István Általános Iskola 
Matematika Tehetség-
gondozó műhelye si-
keresen pályázott 2010. 
tavaszán. A pályázati 
összegből a 2009/2010- 
es tanév második fél-
évében beindítottuk a 
„Kocka” nevű projektünket. A 
projekt célja a tehetséggondo-
zás mellett a térszemlélet, lo-
gikus gondolkodás és a szoci-
ális kompetenciák fejlesztése 
volt. A diákok 5-8. évfolyamig 
a pedagógusok ajánlása révén 
kerülhettek be a projektbe. A 
programba bevont tanulók va-
lamilyen átlag feletti képesség-
gel rendelkeznek: magas szintű 
elvont gondolkodás, fogalom-
alkotás, kombinációs- készség, 
jó memória, kiváló matemati-
kai, logikai, téri viszonyok át-
látása. Mindezt az iskola pszi-
chológus által végzett vizsgálat 
bizonyította.

A tehetségműhely pedagó-
gusai és az iskolapszicholó-
gus szülői értekezlet keretében 
megismertették a szülőkkel a 
műhely munkáját és terveit.

Változatos pedagógiai mód-
szerekkel, újszerű, fejlesz-
tő játékokkal, különböző 
manipulatív tevékenységekkel 
valósítottuk meg a kitűzött cé-
lokat.

A program keretében, 60 
órában foglalkozhattunk a te-
hetséges tanulókkal. 20 órában 
vegyes (5-8. évfolyam) korosz-

tályú foglalkozásokat szervez-
tünk csoport és páros munka-
formában. Ezzel célunk a szo-
ciális kompetenciák fejlesz-
tése volt. Fejlesztő játékokat 
(Tridio, Tridio C-3D, Építs és 
dönts!) szerezhettünk be a pá-
lyázati pénzből, melyek a közös 
foglalkozások jó hangulatának 
és eredményességének voltak 
alapjai.

A projekt lehetőséget bizto-
sított a Jedlik Ányos Országos 
Matematika verseny azon fel-
adatainak megoldására is, me-

lyek kapcsolódnak a 
térgeometriához.

A tanulók elkészült 
munkáit folyamato-
san gyűjtöttük, majd 
december első heté-
ben az iskola aulájá-
ban kiállítottuk.

A projekten készült 
fényképeket az iskola 
honlapján helyeztük 
el. A gyerekek lelke-

sedésének, érdeklődésének kö-
szönhetően a projektről nem 
volt lemorzsolódás, így elhatá-
roztuk, hogy az NTP-OKA-II 
/ 1. a 2010/2011. tanévi tehet-
séggondozó műhelyek számára 
kiírt ráépülő pályázatát is elké-
szítjük. A júniusban írt pályá-
zatunk ismét sikert hozott, így 
munkánkat a 2010/2011. tanév 
második félévében is folytat-
hatjuk.

Andor Lászlóné
Pardy Károlyné

Szabó Andrea

Pályázati támogatásból

Tehetséggondozás a Györffy István Általános Iskolában

Az előző években állan-
dó rendezvény volt ilyenkor 
az úszóverseny. Mivel a városi 
uszodát éppen átalakítják, az 
úszóverseny helyébe környe-
zetvédelmi vetélkedőt állítot-
tak a szervezők. A „Dobd be 
magad!” címet viselő vetélke-
dőn felnőttekkel kiegészített 
csapatok mérik össze tudásu-
kat a Városi Sportcsarnokban. 
A vetélkedő célja, mondja Ko-
vács Miklósné, a környezetvé-
delem népszerűsítése és az is-
kolák közötti sportbaráti kap-
csolatok ápolása. (Az sem len-
ne baj – fűzzük hozzá -, ha az 
uszoda elkészülte és az úszó-
versenyek visszatérte után is 
megmaradna ez a vetélkedés, 
hiszen a környezetvédelem 
egyre fontosabb feladat.)

Az alsó tagozatosok részére 
rendezik meg a városi olvasó-
versenyt, amelyre február 15-
én (kedden) 14 órára a Kos-
suth téri iskolaépületbe várják 
a „versenyzőket”. A környezet, 
az épített és a természeti kör-
nyezet változásai, évszázada-
inak bemutatása volt a tema-
tikája a legutóbb meghirde-
tett helytörténeti pályázatnak. 
A kutatói kedvet ezúttal a 
Nagykunságot ért természe-

ti és történelmi katasztrófák, 
valamint a Nagykunságon 
és a Hortobágyon fellelhe-
tő hungarikumok bemutatá-
sával lehetett bizonyítani, vi-
szont a helytörténeti pályázat 
is megújult, mert most a régi 
karcagi épületekről, szobrok-
ról készült makettekkel is le-
hetett pályázni. Február 17-e 
nyílt nap lesz az alsó tagozatos 
osztályoknál, délután pedig a 
kistérségi érdeklődésre szá-
mot tartó „English is Fun” an-
gol nyelvi verseny írásbeli és 
szóbeli fordulóinak ad helyet 
a József Attila utcai épület. A 
györffys angol verseny tekin-
télyét mutatja, hogy hetvenöt 
tanuló jelentkezett rá, elsősor-
ban a városból és a környék-
beli települések iskoláiból.

Az angol verseny zárja a so-
rozat tanulással kapcsolatos 
eseményeit, s mivel már erő-
teljesen itt a farsang ideje, feb-
ruár 18-án délután a felső-
sök, február 25-én az alsósok 
farsangi mulatsága, márci-
us 5-én pedig a „Nyelvi labor-
ral a nyelvtanullásért” Alapít-
vány jótékonysági bálja zár-
ja a 2011-es Györffy Napokat, 
amelyekre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak az iskola ta-
nárai és tanulói.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Egy iskolaünnep elé

Az „Intenzív és anaesthesiológiai betegekért” 
elnevezésű Alapítvány közleménye a 2010. évi 

iparűzési adó 1 %-ának felhasználásáról

Az alapítvány az iparűzési adó 1 %-ával 96.647 Ft támoga-
táshoz jutott.
A kuratórium döntése alapján az alapítvány 51.750 Ft érték-
ben dolgozóinak az Intenzív és Anaesthesiológiai osztály 
logóját viselő munkaruhát, 24.000 Ft értékben szakkönyvet 
vásárolt. A fennmaradó összeget szakmai továbbképzés tá-
mogatására fordította.
Az alapítvány a támogatást tisztelettel megköszöni!

Dr. Bácsics Annamária
a Kuratórium Elnöke

hogy – a hulladéknaptár sze-
rint – a sárga zsákos gyűjtő-
járat havonta egy alkalommal 
van, március 1-től pedig két-
hetente történik majd a bar-
na zsákok, vagyis a zöld hul-
ladék begyűjtése. A hulladék-
naptár ezt jól jelöli. Jön a ta-
vasz, a kertészkedés időszaka, 
érdemes tehát odafigyelni rá. 
Kérjük a lakosokat, hogy a 
sárga zsákokba csak a tényle-
gesen újrahasznosítható hul-
ladékokat gyűjtsék. Amiben 
nem biztosak, hogy újra hasz-
nosítható, azt inkább dobják a 
kukába. Ettől az évtől mi ma-
gunk válogatjuk ezt a hulladé-
kot. Sokkal inkább módunk-
ban áll ráfigyelni a rendszerre, 
és azonnal ellenőrizni tudjuk 
azt, hogy mi került a szelektív 
gyűjtésre kiadott zsákba. Be is 
vezettük azt az újítást, hogy 
kiadáskor a zsákon feltüntet-
jük a háztartás címét. Ez lehe-

tővé teszi azt, hogy ahol a sár-
ga zsákot egyszerű kukaként 
használják, oda a későbbiek-
ben nem kívánunk ilyet ad-
ni, mert a szelektív gyűjtésnek 
nem ez a célja.

- A szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek üzemben maradnak?

- Természetesen. Mivel a 
piacra kikerült csomagolá-
si üveghulladéknak egyre na-
gyobb százalékát kell vissza-
gyűjtenünk, ezeknek a szige-
teknek a szerepe egyre inkább 
felértékelődik. Az üveg gyűj-
téséhez a zsákos rendszer nem 
megfelelő, másrészt pedig a la-
kótelepeken, emeletes házak-
ban élők is csak a hulladék-
gyűjtő szigetek biztosította le-
hetőségeket vehetik igénybe.  
Mivel előfordulnak félreérté-
sek fontos megjegyezni, hogy 
a szigeteken elhelyezett gyűj-
tőket frakciónként, azaz ré-
szenként külön-külön ürítjük 
és külön kezeljük. Az előző 
évben egyébként nagy ered-

ményeket értünk el a szelektív 
gyűjtés terén, ami az így beér-
kezett mennyiségben is meg-
mutatkozott. Néhány új elem-
mel is bővült a rendszer, mert 
az oktatási intézményekbe, 
óvodákba, iskolákba is eljutott 
egy-egy ilyen edény. Ezek célja 
elsősorban a szemléletformá-
lás. Tehát nem valami óriási 
mennyiségre számítunk az in-
tézményekből, hanem azt sze-
retnénk elérni, hogy az eszköz 
és a szelektív gyüjtés minden-
ki által ismert és alkalmazott 
dolog legyen. Nagy eredmény-
nek értékeljük még, hogy a bi-
ológiailag lebomló hulladé-
kok elhelyezésére és kezelé-
sére 250 komposztáló edényt 
sikerült kihelyeznünk, és ál-
talában igen kedvező az ezzel 
kapcsolatban kialakult véle-
mény. A későbbiekben szeret-
nénk újabb pályázatot benyúj-
tani és növelni a komposztáló-
edények számát.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Zsákok és szigetek
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Magyarország első, piacnyitás előtt álló 
online életmód klubja 

területi képviselőt keres Karcag térségben!

Elvárások:
- fiatalos
- agilis
- kiterjedt helyi kapcsolati tőke
- jó munkabírás
- ambíció
- érettségi
- B jogosítvány

Előny:
- marketing területen szerzett tapasztalat
- kiváló kommunikációs készség és tárgyalóképesség

Amit kínálunk:
- érdekes és sokszínű munka, teljesítményarányos 

jövedelem
- kötetlen munkaidő
- folyamatos képzések
- saját döntés hozatali pozíció
- a magyarországi piacnyitásban való kiemelkedő 

szerepvállalás 
- saját infrastruktúra (iroda, titkárság)

Életrajzzal (amerikai típusú) egybekötött jelentkezéseket 
e-mailben várjuk 2011. 02. 18-ig az info@yodoo.hu címre. 
A személyes meghallgatásról e-mailben kapnak a jelentke-
zők értesítést.

Yodoo Global Hungary Kft.

Január 3. hete nem csak a bi-
zonyítvány osztás miatt volt iz-
galmas a „kováts-os” diákok 
számára, hanem ezekben a na-
pokban két érdekes és egyben 
izgalmas rendezvény színhelye 
is volt iskolánk.

Január 20-án csütörtökön a 
TIGÁZ munkatársai szervez-
tek játékkal egybekötött be-
szélgetést iskolánk tornater-
mébe, ahová a 3-4. osztályoso-
kat várták. Először egy kisfil-
men mutatták be munkájukat, 
majd a környezetvédelemről 
kérdezték a gyerekeket, akik 
igen nagy tájékozottságról tet-
tek tanúbizonyságot. A foglal-
kozás egy nagy élő társasjáték-
kal zárult, ahol jutalmul €-t le-
hetett gyűjteni és közben kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekre kellett válaszolni. 
Végül mind a 3 osztály kapott 
egy-egy társasjátékot, mellyel 
a mindennapokban is bővíthe-
tik ill. mélyíthetik a már meg-
lévő tudásukat, hiszen a kör-
nyezetvédelem nagyon fon-
tos mindenki számára és szin-
te minden nap találkozhatunk 
valamilyen formában vele. Egy 
hasznos és jó hangulatú dél-
előttöt tölthettünk el, amit kö-
szönünk a TIGÁZ dolgozói-
nak.

Január 21-én pénteken egy 
teljesen más jellegű bemutatóra 
készültünk ill. inkább „csak” 
izgalommal vártuk.

A Kunkarcagi Állatvédő és 
Állatbarát Egyesület, akinek én 
is aktív tagja és önkéntes mun-
katársa vagyok, már régóta jó 
kapcsolatban van a Zöld Zeb-
ra Állat – és Természetvédő 
Egyesülettel. Pár héttel ezelőtt 
megkeresték egyesületünket, 
hogy szívesen eljönnének Kar-
cagra és tartanának néhány is-
kolában a felelős állattartás-
ra és az ivartalanítás fontossá-
gára felhívó előadást, amihez 
még egy kutyás bemutatót is 
kapcsolnának. Nem sokat gon-
dolkoztam, rögtön hozzá is lát-
tam a szervezéshez. Három 
előadást terveztem a Kováts 
Mihály Ált. Isk. tornatermé-
be, ahová a Györffy István Ált. 

Isk. tanulóit is meghívtam. 
Azért esett e két iskolára a vá-
lasztásunk, mert mindkettő-
ből sok diák rendszeresen kijár 
a menhelyre és segíti az önkén-
tesek amúgy sem kevés mun-
káját.

Az első két bemutatón a 
Kováts-ból az összes alsós részt 
tudott venni, a harmadikra pe-
dig a    „Györffy-s” diákokat és 
a „Kováts-os” felsősöket hív-
tam.

Pénteken délelőtt meg is ér-
kezett Audrey kutya két kísé-
rőjével együtt. Már az első pil-
lanatban látszott. amit aztán 
később be is bizonyított, hogy 
nem akármilyen kutya Ő. A 
gazdija Kardos Szilvia elmesél-
te Audrey viszontagságos életét 
és hogy hogyan vált ilyen meg-
bízható, okos kutyává. Legendi 
Jutka az egyesület másik tagja 
beszélt a gyerekeknek a felelőt-
len szaporításról és arról, hogy 
ez hogyan kerülhető el. Ezután 
következtek Audrey produkci-
ói.  A gyerekek saját szemük-
kel láthatták, hogy mi min-
denre tanítható meg egy állat 
a neki megfelelő iskolában. Ez 
a kutyus leste gazdája minden 
mozdulatát és csak a megfele-
lő jelre és vezényszóra cseleke-
dett. Ezt a gyerekek is kipró-
bálhatták. A legnagyobb sikert 
az aratta, amikor Audrey szá-
molt. Nem járt 1. osztályba, de 
matematikából kiválóan telje-
sített, hiszen 5-ös számkörben 
remekül ment neki.

Nagy örömömre az egyik 
autista kisgyermek is részt 
vett a bemutatón és szemmel 

láthatóan nagyon élvezte azt. 
Sőt, aktív résztvevője is volt 
más gyerekekkel együtt. Nem 
véletlen, hogy a szakembe-
rek segítségül hívják a kutyá-
kat is egy-egy terápiás foglal-
kozásra.

Ezután következett még egy 
meglepetés. A „Zöld Zebrá-
sok” mindkét iskola osztálya-
inak és pedagógusainak egy-
egy szép kivitelű asztali nap-
tárral kedveskedtek és renge-

teg kártya – és asztali naptárat 
osztottak szét a résztvevő gye-
rekek között is. Kiadványaik 
állatképekkel, érdekes és ta-
núságos történetekkel, hasz-
nos honlapcímekkel és az 
egyesület logójával készültek.

Remélem, hogy lesz még le-
hetőségem hasonló rendez-
vény szervezésére, hiszen is-
kolánk Igazgatónője minden-
ben segítségemre volt és tá-
mogatott.

Köszönöm a média megjele-
nését is, mert az állatvédelem-
mel kapcsolatos tudatformálás 
nagyon fontos. Ezt nem lehet 
elég korán kezdeni és közös 
célunk a minél szélesebb kör-
ben való terjesztése.

„Egy nemzet nagysága és er-
kölcsi fejlettsége híven tükröző-
dik abban, ahogyan az állatok-
kal bánik”

Mahatma Gandhi

Törőcsikné Magyar Erika, 
a Kováts Mihály Ált. Isk. pe-

dagógusa és a Kunkarcagi Ál-
latvédő – és Állatbarát Egyesü-

let tagja

Hírek a Kovátsból

Interaktív foglalkozások az iskolában
„Varga József Nyelvtanulás” 

Alapítvány közhasznúsági jelentése 
2010. évről

Az alapítvány célja: 1991. óta a szorgalmas és tehetséges 
karcagi középiskolások idegen nyelv tanulásának támogatá-
sa évi két alkalommal, az iskolai félévkor és a tanév végén.
A kuratórium elnöke: dr. Varga Gyöngyi, titkára: Zelenák 
Erika.
2010. évi pénzforgalmi adatok:
1. Bevételek
- Adományok 

magánszemélytől   10.000 Ft
SZJA 1 %-ból 191.550 Ft
Iparűzési adó 1 %-ból   59.793 Ft
kamatbev. a pénzintézettől   12.508 Ft
Bevételek összesen: 273.851 Ft

2. Kiadások
- Kifizetés diákoknak

  2010. febr. 11-én 25 diáknak 86.500 Ft
  2010. jún. 11-én 8 diáknak 40.500 Ft

- Költségtérítés a gazdasági
ügyintézőnek gk. használat
formájában   15.000 Ft

- bankszámla vezetés díja   17.600 Ft
Kiadások összesen: 159.600 Ft

Közhasznú tevékenységből származó tárgyévi 
eredmény:  114.254 Ft.

A sikeresen pályázó tanulók 3.000 – 8.000 Ft közötti ösz-
szegeket vehettek át, amelyeket nyelvvizsga díjakra, nyelv-
könyvekre, szótárakra és segédanyagokra, nyelvi jellegű 
utazásokhoz és nyelvi kurzusokon való részvételhez hasz-
nálhattak fel visszaigazolással.

A diákok 9-12. évfolyamosok, a támogatásokat az elért 
eredményeik és rászorultságuk szerint kapták.

Az alapítvány tisztviselői díjazásban nem részesültek.

 Dr. Varga Gyöngyi Csiszárné Takács Erika
 elnök gazdasági ügyintéző

Számítógépes tanfolyam
Kedves Érdeklődők!
A Városi Csokonai Könyvtárban újra indulnak a számí-

tógépes tanfolyamok a következő modulokkal:
- Windows ismeretek (Windows 7)
- Szövegszerkesztés (Word 2010)
- Internet-használat.
A modulok egyenként 10 óra időtartamot vesznek igény-

be. A modulok egységára: 4000,-Ft
Érdeklődni és jelentkezni a Városi Csokonai Könyvtár-

ban személyesen vagy az alábbi telefonszámon: 59/503-152.

Tisztelt érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Nagykun Látogatóközpont 
(Karcag, Táncsics krt. 46.) pró-
baüzeme alatt – 2011. február 
28-ig – ingyenesen látogatha-
tó az attrakció, ahol gazdag él-
ményelemekkel, interaktív já-
tékokkal várjuk vendégeinket. 
Csoportok előzetes bejelentke-
zése az alábbi telefonszámokon 
lehetséges: 06/30-730-0789 és 
59/503-225 (Tourinform Iroda).
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A karcagi férfi kézilabdá-
zók felkészülése a múlt év ta-
vasza óta kétpólusú lett. A 
Hírmondó múlt heti számá-
ban olvashattuk, hogy Ba-
log Zoltán vezényletével ki-
lenc hónapja kezdte meg az 
edzéseket az 1998-2000-es 
fiúkat felsorakoztató után-
pótlás csapat. A felnőtt csa-
pat edzéseit a játékos-edző-
ként szereplő Major János ta-
nár úr vezeti. Mint mondja, 
a szakosztály, illetve a csapat 
nagyon fiatal, a kézilabdázni 
kívánó középiskolás (refis és 
szentannais) diákok is együtt 
edzenek a felnőtt csapattal. 
Az edzések hétfőn és pénte-
ken a Városi Sportcsarnok-
ban zajlanak, általában 20-
30 fő részvételével.

- Igaz, hogy a megyei baj-
nokságban az előző évek-
ben már többször szerez-
tünk ezüst, illetve bronzér-
met, a legfőbb célkitűzés még-
is inkább a megfelelő szintű 
játékosképzés biztosítása volt. 
A 2009/10. évi bajnokságban 
a kilenc résztvevő csapat kö-
zött az ötödik helyen végez-
tünk. Jelenleg a 2010/11-es 
bajnokság őszi fordulója után 
ugyanígy a 4.-5. helyen ál-
lunk. Innen várjuk a márci-
us eleji folytatást. Most szünet 
van, a bajnoki szezon „pihen”, 
egy hónap múlva indul a tava-
szi forduló.

- Elégedett ezzel az ered-
ménnyel?

- Az ősszel lejátszottunk 10-
12 mérkőzést, felemás sikerrel, 
vagyis a fele győzelem, a fe-
le vereség. Úgy gondolom vi-
szont, hogy a tervezett mun-
kának megfelelően, jó úton 
halad a csapat. Ha csak a lét-
számot, a hozzáállást, az edzé-
sek látogatottságát veszem, ab-
ból nyilvánvaló, hogy a fiúk 
nagyon motiváltak. Ezt azt hi-
szem megmutatják a pályán 
is. A kézilabda eddig is nép-
szerű volt, és az elmúlt évek-
ben talán még népszerűbb 
lett a fiúk körében. Remélem, 
hogy most már úgy az után-
pótlás nevelésben, mint a fel-
nőtt játékosok képzésében 
meg tudjuk tartani az eddig 
elért szintet. Persze figyelni 
kell a változatos edzésekre, a 

motiváció ébrentartására és a 
megfelelő mennyiségű játékle-
hetőségre.

- A felkészülésben csak az 
edzés játszik szerepet, vagy van 
egyéb lehetőség is?

- Már négy éve minden év-
ben szervezünk egy egyhe-
tes edzőtábort. Azt is mond-
hatom, hogy immár visszaté-
rők vagyunk a Békés megyei 
Kevermesen. Ott szoktuk tar-
tani az edzőtáborokat, általá-
ban augusztusban. A tábora-
ink látogatottsága is nagyon 

nagy, ott is nagyon komolyan 
készülünk, komolyan edzünk, 
sőt, edzőmérkőzéseket is szer-
vezünk a környékbeli csapa-
tokkal. A felkészülési idő-
szakokban egyébként vagy mi 
szervezünk helyi szintű ku-
pákat, vagy bennünket hív-
nak meg felkészülési tornákra. 
2010. december elején példá-
ul megrendeztük a Nagykun 
Kupa férfi kézilabdatornát ab-
ból a megfontolásból, hogy a 
bajnokságon és a diákolim-
pián kevesebbet játszók is le-
hetőséghez jussanak. Decem-
berben tehát mi szerveztünk 
ilyet, február elején viszont mi 
megyünk Túrkevére egy ki-
sebb tornára.

- A KSE szakosztályainál 
megfigyelhető egy tulajdon-
képpen természetes választó-
vonal, ami ott húzódik, ahol 
a fiatalok végeznek. Más in-
tézményben, esetleg más vá-
rosban folytatják, és ezzel az ő 
karcagi sportpályafutásuk vé-
get is ér. A kézilabdázóknál vi-
szont igen jelentős a visszaté-
rők aránya.

- Hát ilyen szempontból 

mi valóban szerencsés hely-
zetben vagyunk. A megtartó 
erő az maga a játék, a kézilab-
da, és azt hiszem olyan közös-
ség alakult ki és formálódik, 
ami visszavonzza az elballa-
gott diákokat. Nem mondom, 
hogy mindenki, de az egykori 
játékoskeret 60-70 %-a vissza-
jár. Köszönhető ez bizonyára a 
csapatösszetételnek, a barátsá-
goknak.

- A sporthírekből látható, 
hogy a kézilabda a Karcagi Re-
formátus Gimnázium sport-

életében is jelentős szerepet ka-
pott és szép eredményeket mu-
tatott fel.

- Jelen pillanatban a fiú ké-
zilabda a gimnáziumnak egy 
meglehetősen erős sportja. Iga-
zolt játékos nincs a keretben, 
tehát a fiúk szabadon játszhat-
nak mind az igazolt verseny-
zők között a diákolimpiákon, 
mind az amatőr diákolimpiá-
kon. Tavaly az országos diák-
olimpián az amatőrök között 
részt vehettek a békéscsabai 
országos döntőn és a 7. helyen 
zártak. Úgy gondolom, hogy 
az országos hetedik helyezés 
nagyon szép eredmény. Sze-
rencsénkre azzal, hogy refor-
mátus gimnázium lettünk, be 
tudtunk kapcsolódni a refor-
mátus középiskolák sportese-
ményeibe. A fiú kézilabdában 
országos második helyezést ér-
tünk el. Az igazolt versenyzők 
között pedig megyei bajnok-
ságban, megyei diákolimpián 
másodikak lettünk, az orszá-
gos elődöntőben szintén máso-
dik helyezést értünk el.

Elek György

A KSE szakosztályai

Kézilabda

Felhívás
A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület ez-

úton kéri, és előre is köszöni az Önök által felajánlott SZJA 
1 %-át! Szervezetünk az adó 1 %-ból származó jövedelmet 
újabb hagyományápoló rendezvények, táborok, egyesüle-
ti lovas képzések megszervezése során, illetve felszerelések, 
eszközök fejlesztésére használja fel.

„Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület
www.pusztairoka.hu
Adószám: 18838257-1-16
Köszönettel:

Bene Sándor
elnök

Csak 1 % esélyt kérek!

„KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület
Adószám: 18842298-1-16

Számlaszám: OTP 11745073-20110912
Kérjük, támogassa Egyesületünket adója 1 %-ával! 

Pályázat
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot ír ki 
a Vásárcsarnok (Piaccsarnok, Kg., Szent I. sgt. 6.) 2. számú 
üzlethelyiségének bérleti jogára. A bérlemény 2 helyiségből 
áll, összesen 19 m² alapterületű.
Pályázati anyagában kérjük, jelölje meg a tevékenységi körét.
Jelentkezési határidő: 2011. február 15.
Benyújtásának helye: 5300 Karcag, Villamos u. 109.
Érdeklődni ugyanitt személyesen vagy az 59/311-411-es tele-
fonszámon.

Amatőr Megyei 
Középiskolás Fiú 

Bajnokság
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium fiú kosárlab-
da csapata, mint címvédő kezdte 
meg szereplését az alapszakasz-
ban. Csapatunkból három meg-
határozó játékos leérettségizett, 
helyükre azonban öt fiatal, de 
rutinos játékos érkezett.  A meg-
fiatalodott csapatunk célja ismét 
a döntőbe jutás.

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Karcag Varró I. SZKI. 50:31 
(9-4, 17-6, 14-8, 10-13)

Nagy P., Szepesi B. (8), Béres 
B. (10), Németh G. (5), Gyökeres 
I., Kovács M. (18), Nagy V. (4), 
Domján P. (3/3), Fazekas B. (2).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Karcagi SE 83:32 (30-11, 16-4, 
18-13, 19-4)

Nagy P. (8), Szepesi B. (11), Bé-
res B. (12), Németh G. (20), Gyö-
keres I. (4), Kovács M. (20), Nagy 
V. (42, Domján P. (2), Fazekas B. 
(4).

Mezőtúri Ref. Gimn. - Kar-
cagi Nagykun Ref. Gimn. 85:46 
(19-9, 19-11, 22-12, 25-14)

Kis T., Szepesi B. (9), Tóth 
G. (4), Deák Z. (2), Béres B. (6), 
Domján P., Gyökeres I. (3), Ko-
vács M. (12), Rózsa I. (4), Nagy V.

Mezőtúr Teleki Gimn. - Kar-
cagi Nagykun Ref. Gimn. 22:82 
(7-21, 10-21, 4-20, 1-20)

Tóth G. (4), Deák Z. (19), Béres 
B. (6), Király Á., Németh G. (10), 

Gyökeres I. (3), Kovács M. (30/3), 
Nagy V. (2), Rózsa I. (8).

Kunszentmártoni Gimn. - 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
18:45 (0-16, 6-9, 3-8, 9-12)

Tóth G., Deák Z. (8), Béres 
B. (8), Király Á., Németh G. (2), 
Gyökeres I. (3), Kovács M. (27), 
Nagy V., Rózsa I.

Amatőr Megyei 
Középiskolás Leány 

Bajnokság

A leányok az elmúlt idény-
ben bronzérmesek lettek. Bár 
a csapatból senki sem távo-
zott, az idén mégis nehezebb 
dolgunk lesz. A meghatáro-
zó játékosok utolsó évesek, így a 
megnövekedett elfoglaltságaik 
miatt kevesebb edzéseken vesz-
nek részt. 

Kisújszállás Móricz Zs. 
Gimn.- Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. 34:35 (14-6, 3-13, 6-7, 11-
9)

Bérczi D., Orosz G. (2), Ko-
csis D. (2), Szabó D., Kovács 
L. (6), Hamar K., Nagy T. (1), 
Chrappán R. (20/3), Varga D. 
Nagy T. 

Kunszentmártoni Gimn. - 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
29:51 (6-13, 9-14, 10-10, 4-14)

Bérczi D.(8), Orosz G. (4), Ko-
csis D. (2), Szabó D.(8), Kovács 
L. (6), Hamar K., Varga V. (1), 
Chrappán R. (20/3), Varga D. 
Nagy T. (2), Varga D. (19/3).

Refis kosárlabda

Tudja (tudják) 
biztonságban 

társasházuk jövőjét.
Bízza ügyeit szakképzett 

társasházkezelőre!
Érdeklődni: Magyar 

Ildikó közös képviselő és 
szakképzett társasház kezelő.

Tel.: 06/30-565-7171.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás 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 kö-
zös költségű 4 emeletes tég-
la építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, 
tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek 
kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-
300-9730.
Karcagon központhoz kö-
zel 100 m²-es 2,5 szobás, 
összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzá-
tartozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást 
karcagi kisebbre cserélnék. 
Tel.: 59/312-005 v. +36/30-583-
4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szo-
bás, felújított lakás eladó. Tel.: 
30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: +36/30-283-9322.
Eladó Karcagon családi ház. 
2 lakás komfortos, gázfűté-
ses + cserépkályha, nagy ga-
rázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.
Karcagon, a Szondi utcában 
98 m²-es, 3 szobás ház 1100 
m²-es telek területtel eladó. 
I.ár: 15 M Ft. Tel.: +36/30-670-
9380.
2 szobás tégla ház lakha-
tó alsóépülettel, gáz- és cse-
répkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: +36/70-
391-4295.
Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre kiválóan alkalmas. 
Kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi 
sgt. 18-20. sz. alatt. Tel. : 
59/610-141 v. +36/30-+587-
7608.
Budapesti, XV. kerületi, III. 
emeleti, 35 m²-es, felújított, 
távfűtéses panellakás 7,5 M 
Ft-ért eladó vagy karcagi-
ra cserélhető. U.itt: Kg., Varró 
utca 18. 5. ajtó alatti ház-
rész 5.637.500 Ft-ért. A kettő 
együttes beszámítása előny. 
Összérték: 13.137.500 Ft. Tel.: 
+36/30-260-0014.

Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).

Állat
2 db sitzu kan kiskutya olt-
va, féregtelenítve eladó. Tel.: 
+36/30-545-6653.
H a g y o m á ny o s a n  h i z l a l t 
250 kg-os hízók eladók. Kg., 
Madarász I. utca 16/a.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Világosabb helyzetfelisme-
rés, nagyobb átlátóképesség, 
tisztább gondolkozás. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekré-
nyek, könyvszekrény és köny-
vespolcok eladók. Tel.: 59/311-
477.
2 db bordó színű koszorúslány 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lép-
cső rács, nagy kutyaház, rá-
csos kiságy + pelenkázó el-
adó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; sertés ön-
etető és sertés önitató eladó. 
Tel.: +36/20-358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 év-
re szóló, örökölhető, cserélhe-
tő. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag 
területén! Termelői méz kap-
ható Kg., Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos): 1.200 Ft/kg, akác 
(folyékony):  1.600 Ft/kg. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Lehullott a fák levele, nyo-
mában a szürke köddel érke-
zett a hópihe. Télidőbe, hó-
esésbe seprűimet vegye kéz-
be. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.
Új olajradiátor áron alul eladó. 
Tel.: +36/30-448-7960.
24-es sebességváltós kislány 
kerékpár 9.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: +36/70-368-5581.
Mosógép, centrifuga, 160 l-es 
hűtőszekrény, Camping kerék-
pár eladó. Tel.: 59/314-892.
1 db rendszám nélküli fékes 
utánfutó; 1 db 100 l-es hűtő; 2 
db heverő eladó. Tel.: +36/30-
587-9678.

Jó minőségű hereszéna van 
eladó (kb. 35-40 q kazlas). Tel.: 
59/300-356.

Férfi Mountain bike kerékpár 
Simano váltókkal jó állapot-
ban eladó. Ára: 20.000 Ft. Tel.: 
+36/70-349-2163.

Olcsón eladó szép öltönyök; 
fiú irhakabát; bőrkabát; boka-
cipő; kovácsoltvas csillár; ágy-
melegítő párna; hősugárzó; 
dohányzó asztal. Tel.: 59/313-
526 (délutáni órákban).

Sós fehér szalonna; lucerna-
liszt; kisebb-nagyobb beton-
oszlopok (6 fm-es); 8x6-os „U” 
vas; 4x150-es „U” vas (8x6-os) 
eladó. Tel.: +36/30-266-2859.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kér-
jen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. Tel.: +36/30-403-
6062.

Mindenféle javítást,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.

Idős, beteg személyek gon-
dozását, ápolását vállalom re-
ális áron. Tel.: 59/300-567 v. 
+36/30-455-5103.

Vállalom egyéni és társas vál-
lalkozások könyvelését, képvi-
seletét, bevallások készítését. 
Tel.: +36/30-415-5218 Fórizs 
Judit

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei neve-
lés. Ringató foglalkozás min-
den szerdán 10-10:30 óráig a 
Városi Csokonai Könyvtárban. 
Tóthné Kovács Márta óvónő, 
Ringató foglalkozásvezető 
06/30-489-2076.

Fakivágás, felvágás, ház-
hoz szállítás vidékről is. Tel.: 
+36/30-336-6142.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha 
újat vásárol. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 8 – 17 óráig, szom-
baton 8-12 óráig. Karcag, 
Kossuth L . utca 22. Tel. : 
+36/30-255-6742.

Apróhirdetés

Február 6-án a Karcagi SE fér-
fi kézilabda együttese Túrkevén 
vett részt a Takács Sándor Fér-
fi Kézilabda Emléktornán, me-
lyet a Túrkeve VSE első alka-
lommal rendezett meg utánpót-
lás és felnőtt csapatok számára, 
ahol a KSE együttese az utóbbi 
kategóriában volt érdekelt. Mi-
vel a Gyomaendrődi Kézilabda 
Klub az utolsó pillanatban visz-
szamondta a részvételt, így a há-
zigazdák és a karcagiak kétszer 
mérkőztek meg egymással a nap 
folyamán, s mindkét alkalom-
mal a KSE csapata győzött. Ez-
zel az emléktorna győztesének 
járó szép kupát a KSE együttese 
nyerte el. Eredmények:

Túrkeve - Karcagi SE 26:33 
(11:14)

Karcag: Nagy, Karsai (3), Se-
bők (3), Vályi (1), Szepesi (4), 
Lajtos (3), Major (7).

Cserék: Nehéz, Koncz T. (1), 
Szopkó (2), Ferenczi (2), Hamar, 
Papp (2), Koncz D. (5).

Az első mérkőzésen végig ve-
zetett együttesünk, a kispadról 
beugró játékosok pedig egy-két 
hullámvölgyben nagyot lendí-
tettek a csapat játékán. Sok talá-
latot értünk el lerohanásokból, 

az utolsó tíz percben pedig már 
csak biztonsági játékra kellett tö-
rekednünk.

Karcagi SE - Túrkeve 41:35 
(18:20)

Karcag: Nagy, Karsai (3), Se-
bők (1), Vályi (5), Szepesi (2), 
Lajtos (5), Major (10).

Cserék: Nehéz, Koncz T. (3), 
Szopkó, Ferenczi (5), Hamar (1), 
Papp (2), Koncz D. (4).

Gólzáporos mérkőzés volt, 60 
perc alatt 76 gól született. Kicsit 
fáradt volt már a karcagi csapat 
az első mérkőzés után, a Túrkeve 
együttese vezetett végig. A má-
sodik félidő 15. percétől meg-
fordítottuk az eredményt és az 
utolsó negyedórában lerohantuk 
az ellenfelet. A KSE legközelebb 
március 6-án játszik itthon a ta-
vaszi forduló első játéknapján.

Az emléktorna 1. helyezett 
KSE csapatának tagjai: Nagy Já-
nos, Nehéz Zsolt, ifj. Koncz Ti-
bor, Szepesi Balázs, Vályi-Nagy 
Norbert, Karsai Imre, Szopkó 
Dénes, Sebők Kálmán, Lajtos 
Lajos, Ferenczi Csaba, Hamar 
László, Papp Imre, Koncz Dávid. 
Játékos-edző: Major János.

Major János

Férfi kézilabda

Tornagyőzelem Túrkevén

Február 1-jén, Karcagon ren-
dezték meg az V. korcsoport 
fiú kézilabda diákolimpia me-
gyei selejtezőit, amelyen a Kar-
cagi Nagykun Református Gim-
názium fiataljai remekül sze-
repeltek, s csoportelsőként be-
jutottak a megyei döntőbe. 
Ennek időpontja és helye feb-
ruár 10-e, Törökszentmiklós, 
ahol a karcagiakon kívül ott 
lesz Mezőtúr, Tiszaföldvár és 
Törökszentmiklós is. A megyei 
bajnok, valamint a 2. helyezett 
csapat kijut az országos elődön-
tőre, s erre minden esélyük meg 
is van a karcagi fiúknak. Ered-
mények:

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium - Móricz, Kisúj-
szállás 27:7 (14:4)

Karcag: Gulybán, Csordás (3), 
Koncz (6), Kovács (2), Szepe-

si (8), Borsós (3), Tóth (3). Cse-
re: Mag (2).

Sima, könnyed győzelmet 
aratott csapatunk a kisújszállá-
siak ellen.

Karcagi Nagykun - Bercsényi, 
Törökszentmiklós 35:19 (16:13)

Karcag: Gulybán, Csordás (5), 
Koncz (10), Kovács (4), Szepe-
si (10), Borsós (2), Tóth (4). Cse-
re: Mag.

Nagyszerű győzelmet ér-
tünk el a sokkal esélyesebb 
miklósiakkal szemben. Koncz 
Dávid és Szepesi Balázs megál-
líthatatlan volt ezen a mérkő-
zésen, de mindenki nagysze-
rűen kivette részét a győzelem-
ből. Ezzel bejutottunk a me-
gyei döntőbe, ahol az elődöntőt 
a Mezőtúr együttesével vívjuk 
majd.

MAJOR

Thai-box hírek
Az elmúlt hétvégén nagyszabású thai-box válogató verseny került 

megrendezésre Szentendrén. A verseny célja a válogatott keretbe ke-
rülés. A válogatott legnagyobb célkitűzései főleg az Európa Kupa és 
a világbajnokságra irányulnak. A válogatón mindegyik karcagi ver-
senyző megállta a helyét, de az erős mezőnyben csak Szűcs Roland 
tudott a dobogó legfelső fokára állni a junior 45 kg-os kategóriá-
ban. Versenyzéséről – amint azt ifj. Gyarmati Imrétől megtudtuk – 
a szakvezetők is elismeréssel beszéltek. Rajta kívül még Szűcs Tibor, 
Szűcs Patrik és Kató István is a küzdőtérre lépett.

Refis kézilabda
Megyei selejtezőt nyert a karcagi 

gimnázium
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Február 3-ára virradó-
ra az apavári erdészházba, és 
melléképületeibe törtek be is-
meretlen személyek, ahon-
nan különféle műszaki cikke-
ket (fűkasza, fúrógép, fűnyí-
ró, aggregátor, szivattyú stb.) 
tulajdonítottak el, összesen 
421.000 Ft értékben. A rongá-
lással 18.000 Ft kárt okoztak. 

 
Február 3-án éjszaka a 

rendőrök egy helyi lakost fog-
tak el, aki ellen a Karcagi Vá-
rosi Bíróság adott ki elfoga-
tó parancsot. A férfit a regge-
li órákban kísérték át a bíró-
ságra.

 
Február 4-e és 5-e közöt-

ti időben ismeretlen személy 
egy karcagi ház ablakáról tép-
te le a szúnyoghálót, de az ab-
lakon át nem tudott a házba be-
jutni. Vélhetően saját, vagy ál-
kulcsot használva csak bejutott 
az épületbe, majd míg a sértett 
a szobában aludt, az ott lévő do-
hányzó asztalról ellopott egy 
pénztárcát, benne 25.000 Ft-tal.

Február 3-án a járőr Kun-
madarason két férfit igazol-
tatott, akik kerékpárjukon 
50-50 kg-nyi vasanyagot vit-
tek. Kiderült, hogy a vasakat a 
reptér területéről lopták, amit 
tőlük lefoglaltak, így az 5.000 
Ft kár megtérült. A két fér-
fit őrizetbe vették és a török-
szentmiklósi fogdára szállítot-
ták.

Február 4-én a rendőr 
Kunmadarason öt férfit vont 
intézkedés alá, akik kerékpár-
jaikon egyenként 50 kg tölgy-
fát szállítottak. Elismerték, 
hogy a fa kivágására engedély-
lyel nem rendelkeztek, azt tu-
lajdonképpen az erdősávból 
lopták. Előállításukat követő-
en tőlük a fát lefoglalták, így 
az 5.000 Ft értékű kár megté-
rült, majd őrizetbe vették őket 
és a törökszentmiklósi fogdára 
szállították.
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2011. február 11  péntek - 
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Orbán Viktor évértékelő be-

széde
18.40  A túzokok védelme
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Mulicz Ferenc
 Téma: színvonalas ifjúsági 

élet
 Karcagi hírek
 - Tűzoltósági hírek
 Könyvtári évkezdés
 Szakmai munka a 

Kovátsban
 Színvonalas városi sportélet
 Háttér
 Érdekes hobbik Karcagon
 A tűzoltó autók
20.05  A Muzsika Hangja 1-2 rész

2011. február 15. kedd-szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – Ökume-
nikus imahét Baptista Ima-
házból 01. 19.

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Ökumenikus 

Imahét 01. 27.
20.25  Zenés Fürdő Show 
 Gémesi Lajos, Noémi

2011. február 17. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.50  Premier moziajánló
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Varga Mihály ál-

lamtitkár
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: Györffy Napok
20.05  Önkormányzati ülés

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

Moziműsor
Február 11. péntek
 Aranyhaj és a nagy 

gubanc
 Kezdési időpont: 18 

óra
 Amerikai animációs film
Február 15 kedd
 Utódomra ütök
 Amerikai vígjáték
Február 18. péntek
 Az utazó
 Amerikai-francia 

thriller

Február 11. péntek
 Kígyó – Horváth F. út

Február 12. szombat
 Kígyó – Horváth F. út

Február 13. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. út

Február 14. hétfő
 Oroszlán – Kórház út

Február 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. út

Február 17. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Február 18. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv

Halálozás

Balogh Imréné (Révész Róza)

 Karcag (1933.)

Bodnár Sándorné (Mándi 

Erzsébet)

 Karcag (1945.)

Bugyik István

 Karcag (1957.)

Papp Andrásné (Nagy Juli-

anna)

 Kg., Püspökladányi út 7/a. 

(1939.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

12

12

Labdarúgás

U 18-as korosztályok tornája
Az elmúlt hétvégén Szol-

nokon került megrendezés-
re az U 18-as korosztályúak 
számára kiírt II. Garden Ho-
tel labdarúgó Kupa. A tor-
nán 8 csapat, köztük a kar-
cagi fiatalok is részt vettek 
több neves egyesület – Kecs-
kemét, Cegléd, Szolnok, 
Törökszentmiklós és Buda-
pest – mellett.

Karcagi eredmények: Kar-
cag – Szolnoki Spartacus 3:0, 
Karcag – Szolnoki MÁV „B” 
3:0, Karcag – Cegléd 3:1.

Az „A” csoportban a karca-
giak elsők lett 9:1-es gólarány-
nyal. A döntőbe jutásért fia-
taljaink a „B” csoport máso-
dik helyezettjével, a Szolno-
ki MÁV „A” csapatával került 
szembe. A rendes játékidőben 
0:0 volt az eredmény, a bünte-
tőkkel 5:4-re nyertek a karca-
giak. A döntőben a budapes-
ti REAC csapat lett az ellen-
fél. Itt is 0:0 volt az eredmény, 
a büntetőkkel 3:2 arányban a 
karcagiak nyerték a kupát. A 

torna legjobb játékosa Erdei 
Tibor lett, kiemelkedő ered-
mény mutatott még Csík Ro-
land, aki öt mérkőzés alatt 
csak egy gólt kapott. 

A győztes csapat tag-
jai: Csík Roland, Szívós Ger-
gő, Bukovszki Dániel, Kovács 
László, Szőke Róbert, Föl-
di Dávid, Erdei Tibor, Lázók 
Sándor, Szentannai Zoltán. 
Felkészítő edző: Kardos Lász-
ló. 

Thomas városi 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

Az elmúlt heti III. fordu-
ló eredményei: Blades – Ho-
Ri-Ko 3:4, DKV – Flottok 2:0, 
Rózsa – Karefa 5:4, Thomas – 
Brigád 2:4, BSK – Ökodizel-
Középtisza 2:3, Szuperinfó 
– Agrosprint 2:5, Multi Tec 
– Devils-Armacomp 4:0, 
Familia – Roli Sped 5:1.

B. I.

Karate

Február 2-án került sor a karate szakosztály szokásos öv-
vizsgájára, amelyen 20 fiatal törekedett a magasabb övfo-
kozatra. Amint azt Gyarmati Imrétől, a szakosztály vezető 
edzőjétől megtudtuk, mindannyian szépen és eredménye-
sen teljesítettek. Igaz, hogy a versenyzők a versenyidőszak 
befejezése után csak erre a megmérettetésre készülhettek. A 
tatamira lépők mindannyian sikeresen teljesítették a vizsga 
követelményeit. Néhány nevet azért kiemelnénk: Kolostyák 
Gyula – nótaénekes, aki zöld övet viselhet -, Kiss Enikő 
barnaöves, Nagy István is barnaöves versenyző lett. A szak-
osztály karatései megkezdték a felkészülést a február 26-án 
megrendezendő országos szintű Zemplén kupára, amelyen 
előreláthatólag öt versenyző fog majd részt venni.

B. I.  

2011. évi 
Karcag Városi 

Amatőr Asztalitenisz Csapatbajnokság

Időpont: 2011. március 7-től, hétfői napokon 16:30 – 18:00 
között. 

Helyszín: A Kováts Mihály Általános Iskola tornaterme.
Résztvevők: A bajnokságra 3-5 fős amatőr – férfi, női, vagy 

akár vegyes összetételű csapatok, baráti társaságok, 
munkahelyi, iskolai csapatok nevezhetők.

Nevezési díj: 3.000.- Ft.
Nevezési határidő: 2011. február 28-án 18.00 óráig, a Sport 

Szolgáltató Központban.
Információ, részletes versenykiírás: www.karcagsport.hu  

- Kováts DSE, vagy tel.: 30/ 572-0000.


