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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Két keréken

Április 19-én délután került a Városi Baleset-megelőzési Bizott-
ság két kerékpáros ügyességi versenyére, amelyeket az általános 
iskolák diákjai részére hirdettek meg. Ezúttal a Györffy István 
Általános Iskola és a Nagykun Református Általános Iskola ta-
nulói mérték össze tudásukat. Kerékpáros iskola kupa: Leányok: 
1. Pap Alexandra, 2. Bakó Noémi, 3. Balogh Krisztina. Fiúk: 1. 
Béres Gábriel, 2. Kisari Márk, 3. Fási Miklós. Ki a mester két ke-
réken? Lányok: 1. Pap Alexandra, 2. Bakó Noémi, 3. Nagy Judit. 
Fiúk: 1. Kisari Márk, 2. Székely Tamás, 3. Erdei Marcell.

Az idén is népszerűnek bi-
zonyult a Vöröskereszt által 
szervezett elsősegélynyújtó 
verseny, amelynek az általános 
iskolák közötti „rangadójá-
ra” április 18-án, hétfőn ke-
rült sor. A versenyt megnyitó, 
a zsűrit és a diákokat köszön-
tő Ébner Józsefné kiemelte, 
hogy a Magyar Vöröskereszt 
negyven évvel ezelőtt indítot-
ta el a szakszerű segítségnyúj-
tás ismereteiből összeállított 
vetélkedést. A karcagi iskolák 
mindig nagyon jól szerepeltek 
s számtalan esetben szereztek 
országos és nemzetközi elis-
merést.

A 2011. évi versenyre négy 
általános iskola nevezett, ám 
a hétfő délután mégis ennél 
több csapat küzdelmét hozta, 
mert a Györffy István Általá-
nos Iskola három, a Szent Pál 
Marista Általános Iskola két 
csapatot is indított (a további 
nevezők voltak még a Kováts 
Mihály és a Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolák). A 
vetélkedés elméleti feladatok-

kal, azaz szellemi totó kitölté-
sével indult. Ezekben az első-
segélynyújtás alapjai mellett 
a Vöröskereszttel kapcsolatos 
ismeretekre voltak kíváncsiak 
a szervezők. Azután követke-
zett a legfontosabb, a mindent 
eldöntő gyakorlat, amikor a 
csapatok közlekedési baleset-
nek, diszkóbalesetnek, ház-
tartási balesetnek berendezett 
helyszíneken látták el a sérül-
teket, s tették meg mindazt, 
amit ilyenkor a helyzet meg-
követel. Az ezúttal is dr. Ka-

pusi Lajos főorvos vezette zsű-
ri a Györffy István Általános 
Iskola egyik csapatát díjaz-
ta az első helyezéssel. A csapat 
tagjai: Dobos Gréta, Illés Re-
beka, Keserű Balázs, Krausz 
Zsolt – felkészítőjük Birizló 
Csaba tanár úr. Második he-
lyezett lett a Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola csa-
pata (felkészítő tanár: Nagy 
Jánosné), a harmadik helyet a 
Györffy István Ált. Isk. 2. sz. 
csapata szerezte meg.

Elek György 

Négy évtizedes hagyomány

A Nagykunsági Vízgazdál-
kodási Társulat Karcag, Kis-
újszállás, Kenderes, Kunhe-
gyes, Kunmadaras, Berek-
fürdő, Örményes és Túrkeve 
területén, összesen 80 ezer 
hektáron látja el a vízgaz-
dálkodási tevékenységet. A 
mintegy negyven fős állandó 
dolgozói létszám mellett de-
cember 31-ig 45 fő közmun-
kást foglalkoztatnak. A tár-
sulat vezetője András László.

- Egészen a közelmúltig sok 
gondot okozott a belvíz, illet-
ve a tavalyi csapadék miatt fel-
lépett talajtelítettség. Önöknek 
mennyiben adott ez munkát 
2011-ben?

- Március közepén számol-
tunk be az önkormányzat 
egyik bizottságának az eddig 
végzett munkákról. A 2011-es 
év eddig eltelt három hónapja 
főleg belvízvédekezéssel telt. 
Még március végén is másod-
fokú belvízvédelmi készült-
ségben voltunk, és a határban 
többfelé voltak vízmentesíté-

si munkáink. Januártól kezd-
ve végeztük emellett az ön-
tözőcsatornák felkészítését a 
vízszolgáltatáshoz, majd meg-
kezdődött a halastavi vízszol-
gáltatás. A későbbiekben jön 
a szántóföldi vízszolgáltatás – 
a rizsre nyilván mindenképp 
kell víz, a többi szántóföldi 
kultúrára pedig az idő függvé-
nyében.

- Milyen évet zártak 2010 vé-

gével, illetve milyen feladatok 
várnak a társulatra 2011-ben?

- Mi a bevételeink alap-
ján tudunk tervezni. Ahogy 
az előző években, körülbelül 
ugyanannyi fenntartási mun-
kát tudunk tervezni és a beru-
házások is kb. ugyanezt az ér-
téket fogják képviselni. A be-
vételeink között szerepel az 

Beruházások Apavárán és Hegedűsháton

Pályázatra várva

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beíratásáról
A beíratás időpontja:

2011. április 28-án (csütörtökön)
8:00-tól – 17:00 óráig.

A közoktatási törvény alapján 2011-ben tanköteles korú az a 
gyermek, aki 2004. június 1. és 2005. május 31. között született.

Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a ha-
todik életévét 2011. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személyazonosító iga-
zolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai szakvélemény.

Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Iroda

Hazánkban 1964 óta emlé-
kezünk meg a Költészet Napjá-
ról, mely József Attila születés-
napjához kapcsolódik. Ennek 
alkalmából, idén április 12-én a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ szavalóversenyt ren-
dezett. A verseny 
kiírása az általá-
nos iskolák felső 
tagozatos diákjai-
nak szólt, választ-
ható volt vers, pró-
zarészlet és éne-
kelt költemény is. 
Bár az utóbbi ka-
tegóriára nem volt 
vállalkozó, de így 
is változatos mű-
vekkel készítették 
fel a pedagógusok az irodalom-
kedvelő diákokat. A legtöbb ne-
vező a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskolából érke-
zett, összesen 13 fő, a Györffy 
István Általános Iskolából 4 fő 
és a Kiskulcsosi Általános Isko-
lából 2 fő vett részt a versenyen. 

Háromtagú zsűri döntött 
a helyezettekről: Szathmári 
Lajosné a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola ma-
gyar – könyvtár szakos pedagó-

gusa, Soós Lilla magyar szakos 
tanár és a zsűri elnöke Sza-
bó Péterné, a Városi Csokonai 
Könyvtár gyermekkönyvtárosa. 

I. helyezett: Kis Ildikó a 
Kiskulcsosi Általános Iskola ta-
nulója, II. helyezett: Hidasi Do-

rottya a Györffy István Álta-
lános Iskola diákja és a III. he-
lyezett: Sarkadi Kinga, szintén 
a Kiskulcsosi Általános Iskolá-
ból érkezett. Különdíjban Erdei 
Fruzsina részesült, aki a Karca-
gi Nagykun Református Iskola 
tanulója.

Gratulálunk a versenyzők-
nek és a díjazottaknak! Nagyon 
szép délutánt varázsoltak ne-
künk! 

Gulyás Hédi
DMIK

Költészet napi szavalóverseny

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok
Az elmaradt 

katarzis
(avagy egy elemzés 

margójára)
Azt hiszem az senki számára nem volt 

kétséges, hogy április 18-án délután a ma-
gyar országgyűlés megszavazza az új alap-
törvényt, Magyarország új alkotmányát. 
Az elemzők már rögtön nyilatkoztak is – 
sőt, Tölgyessy Péter már aznap este az OSA 
Archivum aulájában már előadást is tartott 
több mint száz fős hallgatósága előtt. Szerin-
te fontos nap volt az elfogadás napja, de fe-
lemás reakciókat váltott ki a társadalomból. 
Úgy fogalmazott: „akik szeretik Orbán Vik-
tort, azoknak nagyon nagy ünnep…(…), az 
ország másik fele meg gyásznapra gondol 
(sic!), a nagypénteki Golgota járására..” (Ami 
szerintem így kissé közhelyes, és a hason-
lat nem csak azért sántít, mert hétfő volt.) Az 
kétségtelen, hogy a MR1 jóvoltából Tölgyessy 
Pétert általában hiteles elemzőként tartja 
számon és kíséri figyelemmel a közélet iránt 
érdeklődő közvélemény. Sokan odafigyel-
nek és mértékadónak találják – tartják konk-
lúzióit és intelmeit, prognózisait. Valószínű-
leg ebben a kérdésben is mérvadóak lesznek 
gondolatai, bár rögtön az előadása elején le-
szögezte, ő egyik oldalhoz sem akar csatla-
kozni  (ez aztán ugye különösen népszerű 
álláspont), hanem azt kívánja elemezni, ho-
gyan jutottunk idáig.

Nem történt szerinte politikai hiba, de ez 
valójában kényszerpálya, amelynek számta-
lan buktatója lehet a jövőben. A miniszterel-
nök nem köthetett semmiféle kompromisz-
szumot az ellenzékkel, mert híveinek meg-
ígérte az új alkotmányt. Az ellenzéket nem 
vonhatta bele, mert a Jobbik kivételével ez 
lehetetlen volt a távolmaradásuk miatt. (Itt 
azért meg kell jegyeznem, Tölgyessynek job-
ban ki kellet volna hangsúlyoznia, hogy azok, 
akik távol maradtak a vitától, nem teljesítet-
ték képviselői kötelességüket. Valójában any-
nyira lehet komolyan venni a kiabálásukat, 
mint egyes futballpálya lelátóinak a „taná-
csait”, akik szidják a pályán lévőket, mert ne-
tán az ötösről csak a kapufát találták el. Bez-
zeg, ha ők bent lettek volna, akkor kiszakad a 
háló…) Egyik legkritikusabb elemnek a hatá-
ron túli magyarok szavazati jogát tartja. Mert 
nem tud elképzelni rosszabbat, „ha a hatá-
ron túli magyarok szavazataival egy másik 
párt nyerne, mint amit a magyarországi ma-
gyar szavazók akarnak”. Nos, ennél a kitétel-
nél, már komoly kétségeim támadtak, hiszen 
ez szerintem egy nagy naivság. Ismételten 
jelzem, nem kívánom szakértelmét kétségbe 
vonni – de a valós élettel ez a kitétel köszönő 
viszonyban sincs. Ez hasonló ahhoz, amikor 
annak idején ugye Kovács László úr riogatta 
a magyar választópolgárokat, hogy elözönlik 
az országot majd pl. Romániából a munkavál-
lalók, ill. a munkát keresők…

Megnyugtatnám: a szavazók sem fognak 
özönleni. Az kétségtelen, abban igaza van, 
hogy közjogi problémák keletkezhetnek, ha 
egy ellenzéki párt a jövőben nem tud két-
harmados többséggel nyerni. De ez, vélemé-
nyem szerint nem a közeljövő problémája, 
és a „konkrét helyzet” majd eldönti, mi a te-
endő.

Szóval, úgy tűnik: a katarzis elmaradt az 
alaptörvény megszavazásával, de Tölgyessy 
elemzésétől függetlenül, a magyar feltáma-
dás sine qua non-ja, hogy ez megszülethe-
tett, akár vitatható részleteivel is.

- ács -

HÍREK
Nagyheti szertartások 

kezdési időpontjai

Nagycsütörtök: 19 óra.
Nagypéntek: 
 Keresztút 9 órakor
 19 óra
Nagyszombat: 
 Szentsír látogatás 11-18
 19 óra
Húsvét vasárnap: 8 óra
Berekfürdőn: 17 órakor.

Gulyás Zsolt
plébános

Köszönet
A Kiskulcsosi Általános Is-

kola 8. b osztálya megköszöni 
a Reál üzlethálózat felajánlá-
sát, mindazoknak a vásárlók-
nak és külön Herceg Lászlóné 
kedves szülőnek a szívességét, 
segítségét, akik hozzájárultak 
pályázatunk sikerességéhez.

Elsős 
beiratkozás

Helye: Szent Pál Marista 
Általános Iskola (Karcag, 
Zádor u. 3.) Igazgatói iroda

Ideje: 2011. április 28. 
csütörtök 8 - 17 óra.

Beiskolázási körzetünk 
nincs, a város egész terü-
letéről várjuk a gyermeke-
ket!

Nagy Józsefné
igazgató

állami hozzájárulás, aminek 
az alapja a 2009. évben befi-
zetett érdekeltségi hozzájáru-
lás. Ennek az összegét kapjuk 
meg és ezt tudjuk felhasznál-
ni a 2011-es feladataink végre-
hajtására. Ezen kívül, ameny-
nyiben lesznek pályázati lehe-
tőségek – és reményeink sze-
rint lesznek –, pályázatokat 
fogunk benyújtani. Így sze-
retnénk elkészíteni több fel-
újítási munkát is. Karcagon 
az apavári részt érintő mun-
kálatok előkészítése van fo-
lyamatban, illetve a hegedűs-
háti munkák második üteme 
vár kivitelezésre. (Ezen kívül 
Kisújszálláson és Túrkevén is 
tervezünk felújításokat.) Az új 
pályázat beadására várható-
an júliusban lesz lehetőség, jó 
esetben tehát még az idén, ke-
vésbé optimális esetben pe-
dig 2012 tavaszán kezdődhet-
nek. A saját erő biztosítása ed-
dig a differenciált érdekeltségi 
hozzájárulással történt a gaz-
dálkodók részéről. A jelenlegi 
tervek szerint, ha megvalósul 
a száz százalékos támogatás, 

akkor önerőre nem lesz szük-
ség, de a műveknek az üzeme-
lését biztosítani kell. Jelenleg 
úgy néz ki, hogy azt is vállal-
ja az állam.

- Sokat hallani a vízügyi lé-
tesítményekben esett rongálá-
sokról, károkról. Ezzel kapcso-
latban mik a tapasztalataik?

- Nálunk is sok károkozás 
történt, bár az utóbbi másfél 
évben a fém árának az esésé-
vel mintha ebben is csökkenés 
lett volna. A megrongált mű-
tárgyakat igyekszünk rendbe 
tenni.

- Önök a közmunka prog-

ramban való részvételre is le-
hetőséget kaptak. Mik a ta-
pasztalatok?

- Január 17-étől 45 főt fog-
lalkoztatunk. A program tel-
jes költsége közel 67 millió fo-
rint, ebből csaknem 60 millió 
forint a támogatás. December 
31-ig nyolc órában foglalkoz-
tatjuk az embereket, akik a 
szivattyútelepek és műtárgyak 
karbantartását végzik, cserjét 
irtanak és így tovább. Nekem 
eddig pozitív tapasztalataim 
vannak, reméljük a későbbiek-
ben ez így marad.

Elek György

Pályázatra várva
Folytatás az 1. oldalról

Véradás
„Adj vért és ments meg 

három életet!”
Önt is várjuk a vér-

adók táborába Karcagon, a 
Déryné Művelődési Házba 
2011. április 28-án (csütör-
tökön) 8 – 13 óra között.

Tájékoztató
Tájékoztatunk minden kedves látogatónkat, hogy a Karcagi Ifjúsági 
Ház nyitva tartása 2011. április 01-től az alábbiak szerint módosult:

Hétfő:  12:00 – 18:00
Kedd:  12:00 – 20:00
Szerda:  12:00 – 18:00
Csütörtök:  12:00 – 20:00
Péntek:  17:00 – 21:00
Szombat:  17:00 – 21:00

Vasárnap. Zárva.
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Par la men ti Nap ló

Kedden reggel a közszolgá-
lati televízióban Lendvai Il-
dikó kifogásolta az új alkot-
mányt. Nehéz dolog a reggeli 
vajaskenyér mellett Ildikót kö-
vetni, de a kitartó figyelem el-
nyeri jutalmát. Újra bizonysá-
got kaphattunk arról, hogy a 
női haragnál kevés dolog tartó-
sabb. Az egykori MSZP elnök, 
frakcióvezető asszony a Fidesz 
szokásos ostorozása közben 
nem állhatta meg, hogy egy-
kori harcostársának, Szili Ka-
talinnak ne szúrjon oda. „Sze-
gény, naiv, jóhiszemű” Szili Ka-
talin - ezek voltak a lesajnáló 
szavak -, hiába vett részt az al-
kotmányozásban, a gonosz Fi-
desz nem fogadta el egy javas-
latát sem.

Ildikó asszony persze téve-
dett, ha bejárt volna a parla-
mentbe, tudhatta volna, hogy 
éppen Szili Katalin javaslata 
volt az, amit a parlamenti több-
ség el is fogadott, nevezetesen 
a bírák alsó korhatára legyen 
30 év. Ugyanígy meglepő volt, 
hogy az egykori MSZP-elnök 
a műsorban az épp Magyaror-
szágon tartózkodó ENSZ-fő-
titkárra hivatkozott, mint hi-
teles külföldi alkotmányt bí-
rálóra. Ott ültem, amikor Ban 
Ki Mun a magyar miniszter-
elnökkel találkozott, egy árva 
szó nem hangzott el az alkot-
mányról. Mellesleg aki isme-
ri az ENSZ-főtitkár múltját, az 
jól tudja, hogy 12 éves korában, 
1956-ban ő olvasta fel azt a til-
takozó levelet a dél-koreai rá-
dióban, amellyel az 56-os ma-

gyar szabadságharc mellett állt 
ki a koreai kormány. Vagyis 
Ban Ki Mun azokért hallatta a 
hangját, akiknek megszólalását 

elnyomó apparátus tagjaként 
Lendvai Ildikó akadályozta, a 
politikai távolság valószínű na-
gyobb a két ember között, mint 
a földrajzi Dél-Korea és Ma-
gyarország között.

Apropó, Magyarország… Ez 
sem maradhatott kritika nél-
kül. Miért nem Magyar Köz-
társaság? A kormány felszá-
molja a köztársaságot azzal, 
hogy az ország hivatalos neve 
Magyarország, le kell cserélni 
majd a hivatalos okmányokat, 
a névcsere milliókba kerül… 
és így tovább, repkedtek a vitá-
ban a dörgedelmek. Ezek sem 
voltak igazak. Nem változott az 
ország neve, mert ennek az or-
szágnak ma is az a neve, hogy 
Magyarország. Természete-
sen a köztársaság, mint állam-
forma megmarad. Ez az or-
szág ezer éve Magyarország, és 

nem Magyar Köztársaság. Et-
től még a köztársaság alapérté-
keit el kell ismerni, de nem fel-
tétlenül kell, hogy az ország ne-

vében megjelenjen. A Magyar 
Köztársaság felirat a pénzeken 
is szerepel, de senki nem kíván-
ja lecserélni.

Nehéz tudomásul venni, de 
az átmeneti idő letelt. Húsz 
évig volt ideiglenes alkotmá-
nyunk, a rendszerváltó orszá-
gok közül egyedül nekünk volt 
már csak 1990 előtti hatály-
ban. Az új Alkotmány az egy-
szerű emberek védelmében ké-
szült. Ne lehessen még egyszer 
az ország morális állapotát le-
zülleszteni, az intézményrend-
szert szétverni, mindent pri-
vatizálni, az ország javait eltu-
lajdonítani, adósságot csinál-
ni. Láthatatlan alkotmányunk 
volt, amit soha senki nem ha-
gyott jóvá, de mégis szabá-
lyozta az életünket. Eljött az 
idő a megújulásra.

Varga Mihály 

Alaptörvény 262 igennel

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 23-24-25. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Április 30.-május 1. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

FIGYELEM!

A MKKSZ Karcag Városi Munkahelyi Szervezete (5300 
Karcag Kossuth tér 1.) minden évben autóbusz kirándulást 
szervez városunk testvérvárosainak megismerése céljából. 
Az autóbusz Karcagról indul és ide is tér vissza, az útirány 
Franciaország, az utazás időpontja: 2011. augusztus 4 – au-
gusztus 9.

Jelentkezési határidő: 2011. április 20.
Részvételi díj: 74.500,- Ft/fő 6 nap (5 éjszaka) félpanzió.
Jelentkezni lehet: Havasi Károlyné Tel.: 30/751-4262 tele-

fonon, illetve e-mail-en:  havaska@ph.karcag.hu.

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2011. évben ismét 

ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodájában.
Ideje: minden hónap első csütörtökén 9-11 óra között.

Gombász 
szakkör

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban gom-
bász szakkör indult, mely-
hez várjuk a csatlakoz-
ni vágyók jelentkezését. A 
foglalkozásokat csütörtö-
könként 17 – 18 óra között 
tartjuk.

Ismertetésre kerülnek 
Magyarország területén fel-
lelhető fontosabb ehető és 
mérges gombák (mintegy 
200 faj), különös tekintet-
tel a környékünkön előfor-
dulókra.

Elsősorban 12 éven felü-
liek jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 
59/503-224-es vagy a 
30/325-7724-es telefonszá-
mon, vagy a fenti időpont-
ban a helyszínen.

Tájékoztató csoportos keresztelésről
Szeretettel tájékoztatjuk a csoportos keresztelés iránt ér-

deklődőket, hogy lehetőség lesz a még meg nem keresztelt 
gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleiknek, rokonoknak, 
felnőtteknek megkeresztelkedni.

A csoportos keresztelés időpontja: 2011. május 15. vasár-
nap 10 óra.

Helye: a Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez csak egy jelentkezési adatlap kitöltése 

szükséges, amit a Lelkipásztori Hivatalban (Karcag, Kálvin 
u. 3.) lehet megtenni. 

Jelentkezni, érdeklődni a Hivatalban vagy Konczné 
Lehoczky Krisztina lelkipásztornál a  +36 30/ 627-8613-as 
telefonszámon lehet.

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

Filmvetítés
2011. április 29-én (pénteken) a Déryné Művelődési és If-

júsági Központban 10 órakor óvodásoknak, 14 órakor álta-
lános iskolásoknak és 19 órakor a Gnómeó és Júlia című fil-
met vetítjük.

Figyelem!
A Magyar Vöröskereszt 130 éves  és az Ifjúsági 

Vöröskereszt 90 éves születésnapja alkalmából a 
Karcagi Terület Szervezete

rajz és kisfilm pályázatot hirdet:
„Nekem a Vöröskereszt azt jelenti.....”

vagy
„Hogyan segít a Vöröskereszt?”

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
óvodás
általános iskola alsó tagozat
általános iskola felső tagozat
középiskola

A rajzokat A3-as méretben lehet elkészíteni.
A kisfilm maximum 3 perces lehet.
Az elkészített pályaműveket szakmai zsűri értékeli.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett értékes ju-

talomban részesül.
Beadási határidő:2011. Április 30.
A pályamunkák kiállításra kerülnek a Déryné Művelődési 

Központban!

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk mindenkit 

2011. május 2-án a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központba, ahol 

„Szárnyakat adjatok” címmel 
közönségtalálkozót szervezünk 

Schäffer Erzsébettel a Nők Lapja népszerű újságírójával. 
Az anyák napi rendezvény ingyenes. 

A helyszínen lehetőség lesz a szerző könyveinek 
vásárlására és dedikálására.
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Kunhalom Polgári Kör

Sport és utazások
Április 18-án Varga Ilo-

na nyugdíjas testnevelő ta-
nárnő volt a kör vendége, aki 
mindkét ágon karcagi gazdál-
kodó családból származik, de 
az ’50-es évek változásai bele-
szóltak életük további alaku-
lásába. A megélhetést jelentő 
földjeik elvesztése után Buda-
pestre költöztek, így gyerek-
kora jó része és fiatalsága már 
ott telt el. Mivel édesapja a 
Testnevelési Főiskolán lett pá-
lyagondnok, elhatározta, hogy 
ezen a főiskolán tanul tovább. 
Különösen kiemelkedett az at-
létikában diszkoszvetésben, 
majd edzője irányításával tár-
saival együtt áttért a kosárlab-
dázásra. Ebben a sportágban 
sok szép siker részese lehetett, 
úgy is, mint ifjúsági váloga-
tott kerettag, aztán mint NB1-
es csapatokban játszó kosaras 
játékos, és egész pedagógus 
pályáján, mint testnevelő és 
edző. Ez utóbbi időszak már 
egy harmadik helyre vezérel-
te, hiszen vidéken kellett állást 
keresnie, ami egy tanyasi isko-
lában, Szentegáton kezdődött, 
majd végül Szigetváron, a Zrí-
nyi Miklós Gimnáziumban 
folytatódott. Megtudtuk, hogy 
Zrínyi hősies helytállásának 
400. évfordulóján kapott Szi-
getvár városi rangot, amely 
ma ismert turista központ.

A beszámoló és beszélge-
tés közben az előadó sok-sok 
képet kivetített az utóbbi idő-
ben tett utazásairól. Havas lej-
tőket varázsoltak elénk a leg-
utóbbi franciaországi sítábor 
fotói. Ezután főként erdélyi 
kirándulásait idézte fel, pl. a 
csíksomlyói búcsúról, a Ki-
rályhágóról, a Körösök és a 
Maros völgyéről, a Hargitá-
ról, majd Moldvában tett lá-
togatásáról és a csángó ma-

gyarok hagyományőrzéséről. 
Megcsodálhattuk a hatalmas 
erdőket, vadvirágos réteket, a 
Kárpátok gyönyörű vidékét, 
híres magyarok emlékhelyeit. 
A korábbi időkből inkább ré-
gi fényképeket tudott mutat-
ni az előadó, amikből kide-
rült, hogy Karcagon is járt ál-
talános iskolába, Budán egy 
jóhírű középiskola diákja lett. 
Elmondta, hogy a főiskolán el-
méleti és gyakorlati ismere-
teket kellett szereznie szinte 
minden sportágban. Játékos-
ként főleg a szomszédos orszá-
gokban járt csapatával. Meg-
említette, hogy tehetséges ta-
nítványai közül válogatott já-
tékos is lett (Balázs Hajnalka).
Tanári, edzői pályája te-
hát sokrétű és eredményes 
volt a szép kastélyáról híres 
Szentegátról elindulva Sziget-
várig, ahol jelenleg is él. Ak-
tív tanári munkája reggel fél 
nyolctól este nyolcig a tor-
nateremben zajlott, 32 évig 
edzősködött, sőt kiemelkedő 
munkájáért kitüntetést is ka-
pott. Az összejövetel különö-
sen jó hangulatban zajlott, hi-
szen a karcagi Varga család 
több tagjának jelenléte rokoni 
találkozóvá is tette a kör prog-
ramját. Köszönjük az emléke-
zetes estét!

A Kunhalom Polgári Kör 
legközelebb húsvét után, áp-
rilis 26-án (kedden) három 
órától a Déryné első emeleti 
termében csatlakozik a Nyug-
díjas Pedagógus Klubhoz. Tu-
ba Magdolna előadása hang-
zik el Kárpátalja – a kezdet és 
a vég címmel, amely a 300 év-
vel ezelőtt véget ért Rákóczi 
szabadságharcról emlékezik 
meg. Várjuk az érdeklődőket!

V. Gy.

Újabb tapasztalatszerző 
úton járt a Kováts Mihály Ál-
talános Iskola Kováts – Te-
hetségpontja. Ez alkalom-
mal testvér településünkön, 
Bácskossuthfalván ismerked-
tünk az iskolai tehetséggondo-
zással.

A 16 fős csapat a 
TÁMOP-3.4.4. pályázatot 
megvalósító pedagógusokból, 
segítőkből és támogató szü-
lőkből állt.

Útba ejtettük Szabad-
kát, ahol a Magyar Tannyel-
vű Tanítóképző Kart és az ott 
működő Tehetségpontot is-
mertük meg. Takács Márta 
dékánhelyettes asszony segít-
ségével betekintést nyertünk 
a magyar nyelvű tanítóképzés, 
az egyetem történetébe. Meg-
tudtuk, hogy a Tehetségpont 
feladata a szakemberek össze-
fogása az Észak-Bácskában, a 
tanítójelöltek felkészítése a te-
hetséggondozásra és a tehet-
séggondozói feladatok koor-
dinálása a térségben.  Körbe-
jártuk a szépen felújított épü-
letet, mely banki tőzsdének 
épült, a II. világháborúban 
börtönként működött, utá-
na egy nagyvállalat irodahá-
za volt, később boszniai mene-
kültek vették birtokba. Ma 16 
ezres könyvtár, korszerű ze-
ne-, informatika-, művésze-
ti terem szolgálja a tanítókép-
zést.

A verőfényes napsütésben 
kellemes volt a városnéző sé-
ta a 19-20. századi hangulatot 
idéző utcákban. Az idillnek az 
idő múlása vetett véget, mivel 
Moravicán már vártak ven-
déglátóink. A szállás elfogla-
lása és a bőséges ebéd után – 
pihenés helyett – az iskolába 
mentünk. 

Gellér Csákvári Hajnalka 
igazgatónő bemutatta az Idős 
Kovács Gyula Iskolát, majd a 
pedagógusnő beszélt az ok-
tatási rendszerről, a tehetség-
gondozás állami kereteiről. 

Egy érdekes elem: 5. osz-
tálytól vannak minisztéri-
um által szervezett versenyek. 
Azok a diákok, akik indulnak 
ezeken a megmérettetéseken, 

egy hétig nem felelnek, nem 
írnak dolgozatot. A szakem-
ber szerint – országos szinten 
– kevés energia jut a tehetség-
gondozásra, jobban előtérbe 
kellene hozni ezt a területet. 

Az általános tájékoztatót 
követően a földrajz-, a törté-
nelem-, a magyar- és a testne-
velés szakos kolléga mutatta 
be saját gyakorlatát, eredmé-
nyeit. A szakmai program zá-
rásaként beszéltünk a Kováts 
- Tehetségpont munkájáról, 
a magyar Tehetségpont-háló-
zatról.

A nap további részében a fa-
luban jártunk: a Teleházban 
megnéztük a gyógyszertári 
múzeumot, a Modrcsin szo-
bát, majd a Tavaszi Zsongás 

Kézműves Kiállítást, a Mű-
vészházban a művésztelep al-
kotásaiban gyönyörködhet-
tünk, bekukucskáltunk az 
egyik tánccsoport próbájára.  
Az Ungár-házban egy doku-
mentumfilmből megismerhet-
tük Ungár Piroska és Szem-
ző Gyula történetét. Ők ihlet-
ték Mikszáth Kálmán művét, 
a Noszty fiú esete Tóth Mari-
val című regényt.

Másnap reggel örömmel 
nyugtáztuk, hogy a vendéglá-
tó kollégák kipróbálták azo-
kat a fejlesztő játékokat, ame-
lyeket ajándékba vittünk a 
moravicai gyerekeknek. Dél-
előtt órákat látogattunk, to-
vábbi tapasztalatcseréket foly-
tattunk az oktató-nevelő 

munkáról. Megtekintettük a 
tanulók március l5-i műsorát. 
Látogatást tettünk a helyi kö-
zösségben, fogadtak bennün-
ket a falu vezetői. A tájékoz-
tatót követően a polgármes-
ter úr megmutatta a felújított 
színházat. Csodáltuk, milyen 
kincsek vannak ebben a közel 
6000 lelket számláló faluban.

A két nap alatt többször volt 
részünk torokszorító élmény-
ben. Talán a legemlékezete-
sebb az istentisztelet volt, ahol 
az aznap magyar állampol-
gárságot kapott lelkész mond-
ta el: 62 évet várt arra, hogy az 
irataiban az állampolgárságá-
nál az szerepeljen: magyar, ne 
az: hontalan.

A Kossuth-parkban részt 

vettünk az ünnepi megemlé-
kezésen, koszorúztunk, majd 
elköszöntünk vendéglátóink-
tól. 

Többünkben megfogalma-
zódott, jó lenne megteremte-
ni a viszont vendéglátás fel-
tételeit és segíteni a moravicai 
magyar nyelvű oktatást, pl.: 
könyvekkel, további tapaszta-
latcserékkel.

A tehetséggondozás terén is 
tanultunk, de a legtöbbet az 
emberi kapcsolatok jelentették 
ezen az úton. Együtt ünnepel-
ni, osztozni az örömökben, 
örömöt szerezni – felemelő ér-
zés!

Lévainé Kovács Róza igh.
a Kováts– Tehetségpont 

szakmai vezetője

Kováts-os találkozott Kovács-ossal

Köszönet
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgató-

jaként ezúton köszönöm meg a társadalmi környezet számá-
ra szervezett környezettudatos tanulással kapcsolatos, a Víz 
Világnapjához kapcsolódóan II. alkalommal meghirdetett 
rajzpályázat sikeres megrendezéséhez és lebonyolításához 
nyújtott támogatást az alábbiaknak: Allied Solutions Central 
Eastern Europe Kft., Budapest; Cifrák Lajos Elektro-Generál 
Kft., Debrecen; Élinvest Kft., Budapest; Fúvós Kvintett, Kar-
cag; Háló János Ker - Lux Bt., Karcag; Hidrostal Kft., Nyúl; K 
& H Bank Zrt., Nyúl; Karcag Városi Önkormányzat, Polgár-
mesteri Hivatal; Kövesdi Mária, vendéglátó szakmenedzser; 
Mézes Tamás Csapágypartner Kft., Karcag; MVM Zrt., Bu-
dapest; Plósz Csilla, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója; Raiffeisen Bank Zrt. Karcagi fiók; Sí-
pos Ferencné gimnáziumi tanár; Tapasztó Lajosné nyugal-
mazott óvodapedagógus; Techno-Víz Kft., Szolnok;  Vízügyi 
Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége; Nagy-
kun Víz- és Csatornamű Kft. munkavállalói. 

Kálmánné Nagy Mária
ügyvezető igazgató

Fotók 
Székelyföldről
Czire Alpár székely-

keresztúri fotográfus fotó-
iból nyílt nagyszerű tárlat 
kedden a Déryné Művelődé-
si Ház dísztermében. A szé-
kelység 21. században is fel-
lelhető hagyatékából merítő 
művész hatvanhárom kép-
ben fest körképet szülőföld-
jéről, a Székelyföld falvairól, 
házairól, lakóiról. A kiállítás 
május 12-éig látogatható. 
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Az ünnep hangulata
Húsvétkor az ébredő természet szépségét és hangulatát él-
vezhetjük. Ahhoz, hogy a húsvét is az év egyik legszebb ün-
nepe legyen, díszítsük mi is környezetünket, lakásunkat.

Kissé rendhagyó asztaldíszt készítettem az idén.
Egy kerámia kosarat kibéleltem zöld nemezzel, mely-

be articsóka technikával készített tojásokat és egy nagy ra-
fia répát helyeztem. A tojások natúr és barna színűek, mert 
az idén ez a trendi. A kosarat egy barna-fehér pöttyös sza-
lag díszíti.

A kislányoknak sok locsolkodót, a fiúknak pedig sok szép 
hímes tojást kívánok szeretettel:

Nyíriné Kátai Katalin

„Idő, idő, tavaszidő, kiben nyílik minden mező,
A virágok illatoznak, a madarak fészket raknak”

(Magyar népdal)

„Kelj föl a párnáidról szép ibolyavirág,
nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek Téged az ég harmatával,
teljék a tarisznya sok szép hímes tojással!”

(Locsolóvers)

A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus 
feltámadását ünnepeljük, s vele együtt a természet tavaszi újjá-
éledését. Húsvétkor ér véget az egykor olyan szigorúan betar-
tott negyvennapos nagyböjt. A természet megújulásával együtt 
a családok, az intézményi közösségek szépítik környezetüket, 
lakásukat, kertjüket átélve a megújulás örömét. Néhány köve-
tendő szép példa környezetünkből, amelyről felvételeink is ta-
núskodnak.

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Tavasz, húsvét, kikelet

Vörösmarty utca 43.

Vajda utca 5.

Tiszta utca 28.

Tiszta utca 25.
Kinizsi utcai 
óvoda

Vörösmarty utca 41/a.

Bíró utca 34.

Nyilvánvaló tény, hogy az el-
múlt húsz év alatt az élet szin-
te minden területén hatalmas 
technikai és technológiai fejlő-
dés ment végbe. Gondolkod-
junk csak az egyszerű átlagem-
berek szintjén! Ma már szinte 
minden háztartásban megtalál-
ható a számítógép, internet, mo-
biltelefon, egyre jobb minőségű, 
kisebb fogyasztású motorokkal 
ellátott autók futnak az utakon, 
és még lehetne sorolni. 20 éve 
azért még a mikrohullámú sütő 
is újdonságnak számított sokak 
számára. 

A legnagyobb fejlődésen talán 
a digitális technika ment keresz-
tül, ami egyébként minden te-
rületen nélkülözhetetlenné vált. 
Nézzük csak azt, hogy ma már 
szuper intelligens telefonokon 
is lehet internetezni, tévét nézni, 
vagy épp jó minőségben zenét 
hallgatni. A napokban olvas-
tam erről egy elemzést, amely 
azt taglalta, hogy a mobiltelefo-
nok miként válnak szépen las-
san újra távirányítóvá. Vagyis 
hogy lehet egy ilyen kütyüvel 
otthon egyszerre kezelni a tele-
víziót, és a CD-játszót. Sőt léte-
zik már olyan készülék is ami-
hez elég két aktív hangfalat és 
egy megfelelő portot szerezni 
és a telefonról (kábel nélkül) ze-
nét küldhetünk a hangszórók-

ra. Szóval kimeríthetetlen lehe-
tőségek felé haladnak a legújabb 
fejlesztések. Lehet, hogy eljön az 
az idő, amikor egyetlen kis ké-
szülékkel tudunk egy egész ház-
tartást, sőt egy egész életet irá-
nyítani.

Ezek egész biztosan meg-
könnyítik a hétköznapokat, 
azonban megvan annak a ve-
szélye is, hogy egy felületes, in-
gerszegény környezetet alakí-
tunk ki magunk körül. Azért 
annak idején például megvolt a 
bakelit lemezek hallgatásának 
a szertartása. Az ember nyugi-
san kiválasztotta az épp hallgat-
ni kívánt előadó lemezét, levet-
te a polcról, áttörölgette, feltet-
te a lemezjátszóra, aztán kénye-
lembe helyezte magát, esetleg a 
borítót böngészte, vagy éppen 
csak hátradőlt és élvezte a zenét. 
Mert a zene akkor nem csak va-
lami aláfestő háttérzajként szol-
gált, hanem külön időt szentelt 
ennek az egyszerű halandó. Ta-
lán ez lehet az oka annak, hogy 
Nyugat Európában egyre töb-
ben térnek vissza az igényes ze-
nehallgatáshoz, újra bakelit le-
mezeket gyűjtenek, na és per-
sze egyre fejlettebb, de mégis 
hagyományos – elsősorban – 
elektroncsöves hangrendszere-
ket építenek. A bakelit lemezek 
ugyanis csöves erősítőn keresz-

tül sokkal szebben és természe-
tesebben szólalnak meg, mint 
bármilyen más hanghordozó.

Félreértés ne essék, nem re-
csegő-ropogó gramofonokról, 
vagy mono, KGST korszakból 
visszamaradt lemezjátszókról 
van itt szó! A csöves technoló-
gia fejlesztése sem maradt el az 
elmúlt évtizedekben. Olyany-
nyira nem, hogy a hangminő-
ségük más technológiával iga-
zából utánozhatatlan. 

Persze az is hozzátartozik a 
valósághoz, hogy az ilyen rend-
szerek árának csak a csillagos 
ég szab határt. Az egykoron ol-
csó technika felturbózott utó-
dai akár milliókba is kerülhet-
nek. Mondjuk az is igaz, hogy 
különböző használt börzéken 
a figyelmesebbek rábukkan-
hatnak néhány régi erősítőre, 
amiket elég csak újra csövez-
tetni, és egy jobb lemezjátszó-
val, ugyan nem egy hivalkodó, 
de szép hangzású cuccot lehet 
építeni. 

Azért érdekes, hogy míg 
a tudomány és a fejlődés a 
nanotechnológia felé halad, 
minél inkább kizárva a termé-
szetességet, vagy épp az embe-
ri tényezőt, addig bizonyos igé-
nyek meg pont az ellenkező 
irányba mozdulnak el.

Cselényi Csaba 

Csak fanatikusoknak
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Az NB II. Sakkcsapatbajnok-
ság kilencedik fordulója - bár 
győztünk - számunkra rend-
kívül kedvezőtlenül alakult. 
Riválisaink ugyanis még na-
gyobb arányban nyertek, így 
nemhogy közelebb kerültünk 
volna a harmadik helyhez, ha-
nem visszacsúsztunk a negye-
dik helyre.

Április 17-én a szegedi 
Maróczy csapatát láttuk vendé-
gül. A mérkőzés egy órával ké-
sőbb kezdődhetett, ugyanis a 
Szövetség a szegedi csapat ké-
rését, hogy a mérkőzés 11 óra-
kor kezdődjön, elfogadta. Csak 
minket felejtettek el erről tá-
jékoztatni. Ennek ellenére a jó 
hangulatú mérkőzés számunk-
ra jól indult, mert közel kétórai 
játék után már 3 ponttal vezet-
tünk. Ezt az előnyt megtartva 
8:4 arányban nyertünk. Papp 
József előnyösebben állt, de a 
nyerés nem volt látható. Ellen-
fele azonban besegített, tisztet 
nézett el, így a győzelem meg-
született. Kónya László szép 
pozíciós teljesítménye is nye-
résig vezetett. Egyed Gábor el-
lenfelének a telefonja megcsör-
rent, így a bíró megállapította 

a játszmavesztést. Egyed Zsolt 
kétesélyes partit játszott, de öt-
letessége meghozta a nyerést. 
Mohácsi Imre ellenfele csak 
egy órát bírt ki, akkor feladta a 
partit. Dr. Kozák Ottó a közép-
játék után előnybe került, me-
lyet nyerésig fokozott. Egyed 
Viktória jó formában van, 
könnyen nyert. Két döntetlen-
nel Kovács Róbert és Puha Pé-
ter révén alakította ki a vég-
eredményt.

Még két forduló van hátra. 
Röszke behozhatatlanul vezet. 
Gyula 6,5, míg Makó 2 pont-
tal van előttünk. A hátralévő 
fordulók párosítását nézve ke-
vés esély van a harmadik hely 
elérésére. Igaz Makónak az él-
lovas az egyik ellenfele, de az 
utolsó fordulóban az egyik se-
reghajtóval játszik. Gyulával az 
utolsó fordulóban játszunk, bár 
ők jönnek hozzánk, de akkora 
az előnyük, hogy csak bravúros 
nagyarányú győzelem segít-
hetne rajtunk. Az utolsó előtti 
fordulóban azonban történhet 
még meglepetés, így nem sza-
bad feladni a reményt a harma-
dik hely megszerzésére. 

Fodor István

Jászfényszaru – Berekfür-
dő 14:27 (9:17)

Berekfürdő: Vonáné, D. 
Nagy J. (5), Varga E. (4), Cseke 
P. (1), Szőkéné Varga I. (8), 
Perge Zs. (3), Pergéné Varga 
Zs. (1)

Cserék: Varga A., Andrási 
Zs. (4), Szabó I., Kiss A. (1)

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Bánhegyiné Bakó Éva: Ha-

mar megnőtt a gólkülönbség 
a két csapat között, melyhez a 
fiatal játékosaink is nagyban 
hozzájárultak. Jók: Cseke P., 
Perge Zs., Varga A.

Berekfürdő – Szolnok 
24:15 (7:14)

Berekfürdő: Vonáné, 
Bánhegyiné Bakó É., Var-
ga E. (4), Szőkéné Varga I. (4), 
Cseke P. (6), Pergéné Varga Zs. 
Andrási Zs.

Cserék: Varga A., Szabó I. 
(1), Kiss A., D. Nagy J.

Bánhegyiné Bakó Éva: Az 
élen járó szolnoki csapat ma-
gas védelmi falát nehezen tud-
tuk bevenni, és az átlövőiket 
sem tudtuk hatástalanítani. 
Jók: Cseke P., Szőkéné Varga I.

Távolabb a harmadik helytől

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság

Pályázatok
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

által bérbeadásra meghirdetett ingatlanokkal 
kapcsolatosan folyamatban lévő pályázatok:

1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti műhely helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 45 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 6. számú garázs helyiség
 A 6. számú garázs helyiség alapterülete: 18,6 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 8. számú garázs helyiség
 A 8. számú garázs helyiség alapterülete: 15 m2

4. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 15 m2

5. Karcag, Madarasi u. 4. sz. alatti üzlet helyiség
 Az üzlet helyiség alapterülete: 119,3 m2

6. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
 A helyiség alapterülete: 75,26 m2

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

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, va-
lamit a Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Remekül szerepeltek a KSE 
úszói a Diákolimpia 3. és 4. 
korcsoportos, vagyis 5-6-7-8-
os tanulóknak rendezett or-
szágos döntőjén Hódmezővá-
sárhelyen. A rangos úszódön-
tőbe Márkus Adrienn (100 m 
gyors és 100 m hátúszás) és 
a györffys fiú váltó jutott be. 
Az edző, Keserű Sándor tanár 
úr nagyon elégedett, hiszen, 
mint mondja, mind Adrienn, 
mind a váltó a megyei ered-
ményénél jobbat úszott.

- Pedig nem is olyan régen 
arról beszélgettünk, hogy a té-
li edzéseik ugyancsak szétszór-
tak lettek.

- A múlt év végén, novem-
berben és decemberben he-
ti kétszer át tudtunk menni 
Püspökladányba, de decem-
ber 31-gyel bezárt a ladányi 
uszoda. Onnantól kezdve he-
ti egy szárazföldi és egy hét-
végi uszodai edzéssel készül-
tünk. Háromszor jártunk 
Hajdúszoboszlón, de ott is 
megkezdődött a karbantar-
tás. Átigazoltunk Mezőtúrra, 
de egy-két hétvége után ott is 
leálltak, tehát éppen a Diák-
olimpia előtt már csak száraz-
földi edzéseink voltak. Azt hi-
szem ilyen kevés vízben eltöl-
tött edzés után még inkább 
figyelemre méltó a gyerekek 
teljesítménye – azt viszont 
meg lehetett látni, be akarják 
bizonyítani, hogy így is tud-
nak szépen szerepelni. Már-
kus Adrienn nyolcadikosként 
a gyorsúszásban 13., háton a 
14. helyen végzett az országos 
mezőnyben. A jórészt hetedi-
kesekből álló györffys váltó 
(tagjai: Baranyai Roland, Bo-
kor Péter, Kovács László, Ke-
serű Balázs) a 15. helyezést 
szerezte meg.

- Jön a nyár. Mi lesz a szak-
osztállyal?

- Bízom benne, hogy a stran-
don használatba tudjuk venni 
a melegvizes medencét. (Nem 
Karcag lenne az egyetlen hely, 

ahol a sportolók és a közön-
ség meleg vizes medencében 
úszik.) Ott lehetne majd edzés-
munkát végezni. Ha a me-
dencét feltöltik, akkortól már 
megpróbáljuk ide szervezni az 
edzéseket. Egyelőre úgy tűnik, 
majdnem mindent elölről kell 
majd kezdeni.

***

Márkus Adrienn, aki a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola tanulója, 
nyolc éves, a KSE-ben eltöltött 
úszói pályafutását koszorúz-
ta meg a Vásárhelyen született 
országos eredménnyel és az-
zal, hogy tehetsége révén fel-
vették a szentesi gimnázium 
vízilabda tagozatára. Keserű 
tanár úr büszke is, mert mint 
mondja, volt már úgy, hogy a 
keze alatt nevelődött sporto-
ló a gimnáziumban, a főisko-
lán vagy egyetemen vízilabdá-
zott, persze olyan is volt, aki 
sporttagozatos gimnáziumba 
került, de hogy valaki úszó-
ként lett volna sporttagozatos, 
olyan még nem volt. 

Adrienn óvodásként ismer-
kedett meg az úszással, úgy-
hogy első osztálytól kezd-
ve már rendszersen látogatta 
a Keserű tanár úr vezette KSE 
edzéseket.

- Minden úszásnemben 
úszol?

- Igen. De a legjobban a 
gyors- és a hátúszást szeretem.

- Köztudott, hogy a jó ered-
ményekhez a tehetség mellett 
rengeteg gyakorlás, a sporto-
lóknál edzés, azaz szorgalom 
szükséges. Sokan az úszók kö-
zül hajnalban és délután is több 
órás edzésen vesznek részt. A 
KSE-nél mi volt a szokás?

- Nálunk csak délután vol-
tak edzések, általában másfél-
két óra, amibe minden eset-
ben három kilométeres úszás 
fért bele. Amikor versenyre ké-
szültünk, akkor nagyon be volt 
osztva az időm. Olyan is elő-
fordult, hogy például a megye-
székhelyeket földrajzórára az 
uszodában vettük át Sanyi bá-
csival. Valahogy mindig volt 
időm tanulni is meg edzésre 
járni is, igaz másra már nem 
nagyon.

- Tanulás?
- 4,6 átlag mindig megvol-

tam, néha még jobb is. Szere-
tem a testnevelést, az angolt és 
hát olyan is van, amit nem any-
nyira. A nyelv és a sport érde-
kel a legjobban és később is 
ezekkel szeretnék tovább ta-
nulni. Kicsit izgulok az új is-
kola és az új város miatt, de 
annak nagyon örülök, hogy a 
gimnáziumban tovább foglal-
kozhatok az úszással...

- Sok sikert hozzá. Köszönöm 
a beszélgetést.

Elek György 

Szép eredmények a Diákolimpián

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Vállalkozások!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Tisz-
telt Vállalkozásokat, hogy Karcag város né-
hány pontján fém konténerek vannak kihe-
lyezve a hulladék begyűjtésére. Ezek a konté-
nerek az ott lakók számára állnak rendelkezés-
re, elsősorban olyan területeken, ahol az útalap 
hiánya miatt nincsen háztól történő begyűjtés. 
Ilyen konténerek találhatóak a külvárosi része-
ken, valamint a kertekhez vezető utakon. 

Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy 
azokról a területekről, ahol a házaktól meg-
történik a hulladékok begyűjtése, tilos ezek-
be a konténerekbe hulladékot hordani! 

A karcagi szolgáltató a házaktól is jelentős 
mennyiségű hulladékot elszállít, akiknek et-

től nagyobb mennyiségű hulladéka keletkezik, 
azoknak legálisan hulladékot elhelyezni kizá-
rólag a Karcagi Szilárdhulladék-lerakón van 
lehetőségük.

Aki a fentiek ellenére ezekbe a konténerek-
be (vagy azok mellé) hordja a hulladékát, il-
letve ezekből a konténerekből azt kiforgatja, 
„kitúrja”, az köztisztasági szabálysértést kö-
vet el!

A jövőben ezeket a pontokat fokozottan fi-
gyeljük, és kérjük is a szíves segítségüket, hogy 
a környezetünk tisztán tartása érdekében 
Önök is „felügyeljék” ezeket a konténereket, és 
ha szabálytalanságot tapasztalnak azt jelezzék 
felénk, vagy a polgármesteri hivatal felé!

Köszönjük szíves együttműködésüket!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
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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 tégla 
építésű társasházban földszin-
ti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).
Karcagon központhoz kö -
zel 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.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi 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 2 szobás, elő-
szobás, üvegverandás, tel-
jes közművesített kertes csalá-
di ház. Melléképületek, garázs 
van. 3 -féle fűtési lehetőség: 
vegyes tüzelésű + gázkazán + 
3 db 9x4 soros cserépkályha. 
Földszinti tömblakás csere is 
érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.
Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.
Karcag, Zádor utca 28. sz. alat-
ti 2 szobás téglaház, lakható al-
sóépülettel, gáz és cserépkály-
ha fűtéssel eladó. Tel.: +36/70-
391-4295.
Karcagon, a Villamos utcán 3 
szobás társalgós, összkomfor-
tos kertes családi házamat el-
cserélném kisebb alapterületű 
karcagi házra vagy lakásra (al-
sóépület + garázs + ipari áram 
van). Tel.: +36/30-213-3113.
Városközpontban 2 szobás, 
összkomfortos házrész eladó 
vagy cserélhető. Tel.: 59/312-
823.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alat-
ti családi ház gáz-központi fű-
téses + cserépkályha mindkét 
szobába beépítve, eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-
656-2295.

Kg., Csokonai utca 15. sz. alatti 
100 m²-es, 3 szobás családi ház 
áron alul eladó. Tel.: +36/30-
524-5524.

Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre alkalmas, kövesút, 
víz, villany van. Tel.: +36/30-
229-8516.

Albérlet
Karcag, Varró utca 18. sz. 5. aj-
tó alatti házrész kiadó. Tel.: 
+36/30-260-0014 v. +36/30-
511-1510.

A Varró utcán 70 m²-es lakás ki-
adó. Tel.: +36/30-325-7725.

Karcag központjában 2 szo-
bás, földszinti lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-259-7124.

Társkereső
183/90/53 éves férf i barát-
nőt keres korhatár nélkül. Tel.: 
+36/30-333-4862.

Állat
Választási nagy testű nyulak 
kaphatók. Kg., Vasút utca 38. 
Tel.: +36/30-244-3666.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekré-
nyek, könyvszekrény és köny-
vespolcok eladók. Tel.: 59/311-
477.

Energy Piaggio robogó eladó. 
Tel.: +36/30-467-9706.

Hévízen gyógy fürdőtől  5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szó-
ló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.

A böjti szelek szeméthordalék-
kal tarkítják járdáinkat, terein-
ket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.

Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-
263-7444.

200 l-es vashordók; műanyag 
hordók; új samottégla; hód-
f arkú c serép;  kúp c serép; 
Hajdu mosógép és centrifuga; 
alufelni gumival (185/60 R14); 
T5-ös Pannónia motorkerék-
pár; új 2500x1300-as utánfutó 
eladó. Tel.: 59/312-679.
Utánfutó kölcsönző és használt 
cipő bolt. Kg., Vasút út 38. Tel.: 
+36/30-244-3666.
Telephely mezőgazdasági gé-
pekkel eladó. Tel.: +36/30-985-
4098.
Bálás gyepszéna, kecskegida 
eladó. Tel.: +36/30-963-9942.
Újra kaphatók Katika há-
z i  tej termékei :  túró,  tej -
fel, vaj a Vásárcsarnokban, a 
Tejcsárdában és a külső Tej-
kenyér boltban.
Kertészeti minőségű szántó-
föld eladó. Tel.: +36/30-985-
4098.
Szamara új alkatrészek, 2+1 gu-
mi, különböző régiségek, 1 db 
férfi ing, szép állapotú öltöny, 
2 új ballon zakó, bőrzakó, 50 
db befőttes üveg tetővel, 2 bő-
rönd. Tel.: +36/30-995-6929.
Dachia csomagtartó, gázpa-
lack, 6 személyes ebédlőasztal, 
2 db új szőnyeg (180x250 cm-
es), függönytartó (220 és 290 
cm-es), ágyneműtartó, kézi ko-
csi eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
36. (10-16 óráig).
Ágyneműtartós heverő (4.000 
Ft), kézi kukorica morzsoló 
(2.500 Ft), előszobafal (5.000 
Ft) eladó. Tel.: +36/20-505-
3467.
S z o b a b ú t o r ,  h á r o m a j -
tós szekrény, varrógép, fote-
lok, fagyasztóláda eladó. Tel.: 
+36/30-973-3637 v. +36/30-
656-2295.
B o n t o t t  a j t ó k ,  a b l a k o k , 
húzóskocsi, Camping kerékpár, 
vashordók eladó. Tel.: +36/30-
619-9775.
Eladó körbálás gyepszéna, 
csutka, valamint Volksvagen 
Jetta (1980-as) és MTZ 50-es. 
Tel.: +36/30-245-8000.
Elektra 1000-es utcai elektro-
mos kerekesszék eladó. Tel.: 
+36/30-814-8822.
Újszerű fürdőkád, WC ülőke el-
adó. Tel.: +36/70-206-0364.
Elektromos rokkant kocsi el-
adó. Tel.: +36/20-961-9455.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidő-
re vállalom. Tel.: 59/311-910.
Idős, beteg személyek gon-
dozását, ápolását vállalom re-
ális áron. Tel.: 59/300-567 v. 
+36/30-455-5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást 
és teljes körű építőipari mun-
kát vállalunk. Tel.: +36/30-599-
9238.
Áron alul vállaljuk az alábbi 
munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok ja-
vítását, vagy teljes körű aszfal-
tozását, épületek bontását, át-
alakítását, bármilyen nemű kő-
művesmunkát, burkolást, tető-
szerkezet elbontását, épületek 
építését, udvarok és terepek 
tisztítását. Jól képzett szak-
emberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Német nyelvből fordítást, kor-
repetálást, tanítást, egészség-
ügyi szaknyelv oktatást válla-
lok. Tel.: 59/311-477.
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.
Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, kül-
ső homlokzat szigetelést, csa-
torna és homlokdeszka fes-
tést vállalok. Balogh Lajos. Tel.: 
+36/30-342-5401.
Kiselejtezett akkumulátoro-
kat és bármilyen nemű háztar-
tási hulladékokat és háztartá-
si dolgokat felvásárolom a leg-
magasabb napi áron. Ha kell, 
házhoz is megyek! Tel.: +36/30-
605-3521.
MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! 
Már az ÉVA SZALON-ban is 
megtalál! Újdonságokkal is vá-
rom régi és új Vendégeimet! 
C z i n e g é n é  A n i k ó 
gyógymasszőr. Tel.: +36/30-
313-1649.

Duguláselhárítás, csatorna ka-
merázás csőgörénnyel, magas-
nyomású géppel magánsze-
mélyeknek, közületeknek is. A 
hét minden napján éjjel-nap-
pal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítá-
sa, konnektorok, bojlerek, fali 
cirkálók, álló kazánok javítása, 
cseréje, vízfűtés szerelés min-
den technológiával. 0-24 óráig. 
+36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táb-
lák , kapcsolók , konnek to -
rok, csillárok javítása, cseréje. 
Villanybojlerek javítása, cseré-
je, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden 
típusú kaputábla javítása, lakás 
készülékek cseréje, fekete-fe-
hér és színes kamerás készülé-
kek telepítése, kapuzár, garázs-
kapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja 
mindenféle szivattyú javítását, 
szerelését, telepítését magán-
személyeknek, közületeknek 
is. Szivattyúzás, vagyonmen-
tés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és 
ipari hűtőgépek javítása, hűtő-
kamrák, kínáló pultok, sokko-
lók szakszerű javítása 0-24 órá-
ig mindennap. Hívjon bizalom-
mal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, 
szakszerű javítása, telepítése 
akár alpin technikával is. 0-24 
óráig. Tel.: +36/70-247-9072.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: +36/30-
647-7357.

Apróhirdetés
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Április 12-én az egyik szó-
rakozóhely előtt egy helyi fér-
fi saját gépkocsijával szándé-
kosan nekitolatott egy autó-
nak, majd a helyszínről meg-
állás nélkül elhajtott. Az 
intézkedés során kiderült, 
hogy a férfi a vezetés megkez-
dése előtt alkoholt fogyasz-
tott. Tőle a vezetői engedélyét 
elvették, ellene büntetőeljárás 
indult. 

Április 12-én délelőtt az 
egyik kunhegyesi iskolában 
a tanárok tetten értek három 
fiatalkorú fiút, akik – im-
már sokadszor – a takarító-
szer raktárból próbáltak meg 
lopni. Korábban vittek már el 
iratokat, pénzt, aranygyűrűt, 
valamint a helyiség kulcsát is, 
amivel könnyedén jutottak be 
a helyiségbe.

Április 14-én délelőtt egy 
helyi lakóház kerítés alapjára 
letett és őrizetlenül hagyott 
kézitáskát – benne szemé-

lyes iratokkal – vitt el a tolvaj, 
amivel 4.000 Ft kárt okozott.

Április 14-én délelőtt is-
meretlen személyek jártak 
egy kunhegyesi háznál, ahol 
a tulajdonosnak csatornaja-
vítási munkát ajánlottak, és a 
sértett beleegyezése nélkül be 
is mentek az udvarra, majd a 
házon lévő csatornát leszed-
ték és megkezdték az új csa-
torna felrakását. 12 méter fel-
rakása után közölték a sér-
tettel, hogy fizesse ki az ed-
dig elvégzett munka díját, 
amit először 5.000 Ft, később 
380.000 Ft-ban jelöltek. A 
sértett bement a házába, hogy 
a félrerakott pénzükből kifi-
zesse a 380.00 Ft-ot, de ekkor 
azt vette észre, hogy az egyik 
munkavállaló személy utána 
ment, aki a kezéből kivette a 
410.000 Ft-ot, majd kiment a 
helyiségből, s azt követően a 
járművükkel mindannyian 
elhajtottak a helyszínről.
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2011. április 22. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Mazsorett Fesztivál 2011
19.05  Nagykunsági Krónika - vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kovács Sándor, a 

JNSZ Megyei önkormány-
zat elnöke

 Karcagi hírek
 - Mezőgazdaság helyzete 

Karcagon
 - Tanulmányi sikerek a 

”refiben”
 - Kunszövetségi gyűlés 

Kunszentmiklóson
 - Elfogta a rendőrség a kerí-

tésrongálókat
 - Késelés a főtéren
 Háttér
 Téma: Húsvét
     Vendég: Nagy Emese
20.10  Nagykun Gazdafórum 2011

2011. április 26-27. kedd, szerda
18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám - reformá-

tus istentisztelet 
19.15.  A Hit Szava - szentmise
20.15  Zenés Vasárnap Délután
 Karcagi Nagy Zoltán vendé-

gei: Kele János, Rácz Anita, 
Vincze János

2011. április 28. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.35  Bemutató foglalkozás a 

Csokonai úti oviban
19.05  Nagykunsági Krónika - vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Avram Hershko természet-

tudományi verseny

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Április 22. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 23. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 24. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 25. hétfő
 Berek – Kiss A. utca

 Készenlét: Oroszlán – 

Kórház úti

Április 26. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 27. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 28. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 29. péntek
 Berek – Kiss a. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Makai Mária – Koczka Bá-
lint
Kg., Rába utca 34.  Csilla
Kónya Ildikó – Melegh Zsolt
Kg., Ágota utca 8.  Zsolt
Pap Ágnes – Czinege Attila
Kg., Kacsóh utca 22.  Attila
Balogh Ilona – Bihari Tibor 
Attila
Kg., Kurtakert  Kristóf
Boros Beáta – Vadai Imre
Kg., Kun utca 12.  Imre
Illés-Tóth Anita – Kovács Ist-
ván
Kg., Püspökladányi utca 7. 
 Fruzsina
Márki Mária – Juhász Lajos
Kg., Jándi utca 8.  Jázmin
Kónya Anikó – Tóth József
Kg., Tisza utca 7. 
 Fruzsina Alexandra

Halálozás

Kovács Endre
 Kg., Kisújszállási út 51. 

(1946.)
Kovács Imre
 Karcag (1936.)
Kovács Istvánné (Kiss Mária 

Terézia)
 Kg., Munkácsy utca 7. 

(1937.)
Nagy Ernő
 Karcag (1946.)
P. Nagy Jánosné (Monoki Er-

zsébet)
 Karcag (1927.)
Szekeres Sándor
 Karcag (1928.)

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.

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Csépa – Karcag 0:0 (0:0)
Csépa, 100 néző. Jv.: Mun-

kácsi L. (Leichmann A., Agócs 
J.)

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz, Kovács, Rajcsányi, 
Szentannai (Fodor B.), Szívós 
Gy., Erdei, Nagy D., Henk, Ba-
logh R.

Edző: Orosz István
Az első percben Gácsi a 

16-os sarkáról küldött lövé-
se elment a jobb kapufa mel-
lett. Az ötödik percben Henk 
balról középre ívelt, Nagy D. 
nagy helyzetben a jobb kapu-
fára fejelt. A harminckette-
dik percben Gácsi 25 m-es lö-
vését Móga a jobb alsó sarok 
elől bravúrral kitölta. A hat-

vanharmadik percben Balogh 
R. szabadrúgását Orosz a felső 
lécre fejelte. 

Jók: Bosánszki Zs.., 
Bosányszki M., Papp ill. Ko-
vács, Szívós Gy.

Fialka György: Jó színvona-
lú, hajtós mérkőzésen igazsá-
gos döntetlen született.

Orosz István: Úgy gondo-
lom értékes egy pontot szerez-
tünk.

Ifjúsági mérkőzés 

Csépa – Karcag 0:6
Góllövők: Csatári (2), Lázók 

Á., Kabai, Bakó, Kovács.
B. I.

15. forduló: Szentesi Kini-
zsi – Kováts DSE Karcag 11:7

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács 
Sándor párosban 1 győze-
lem. Egyéni: Skumáth István 
4 győzelem, Kovács Sándor 2 
győzelem.

Csornai Csaba: A jelentő-
sen megerősödött szentesi csa-
pat hatalmas csatában tartotta 
otthon a két pontot.

16. forduló: Mezőtúri AFC 
II. - Kováts DSE Karcag 10:8

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács 
Sándor párosban 1 győze-
lem. Egyéni: Skumáth István 
4 győzelem, Kovács Sándor 3 
győzelem.

Csornai Csaba: Nagy csa-
tában fájó vereség, az elhullaj-
tott pontok nagyon hiányoz-
hatnak majd a végelszámolás-
nál.

17. forduló: Univer KTE 
Kecskemét II. - Kováts DSE 
Karcag 12:6

Karcagi győzelmek egyéni-
ben: Skumáth István 4 győze-
lem, Kovács Sándor 2 győze-
lem.

Csornai Csaba: A legerő-
sebb összeállításban – két volt 
NB I-es játékossal – felálló 
kecskeméti csapat biztos győ-
zelmet aratott.

18. forduló: Eötvös DPSE 
Orosháza – Kováts DSE Kar-
cag 9:9

Karcagi győzelmek: Kovács 
Sándor – dr. Farkas Béla pá-
rosban 1 győzelem. Egyéni: 
Skumáth István 4 győzelem, 
Kovács Sándor 4 győzelem.

Csornai Csaba: A biztos 
döntetlen a több döntő játsz-
más mérkőzés megnyerése 
esetén sima győzelem is lehe-
tett volna még. 

A következő mérkőzésre áp-
rilis 30-án 10 órakor a Kováts 
Mihály Általános Iskola tor-
natermében kerül sor, az el-
lenfél H-Generál SE Jászbe-
rény együttese lesz.

Asztalitenisz
NB III. Észak-alföldi „A” csoport

14. forduló: Jászapáti SE – 
Kováts DSE Karcag II. 9:9

Karcagi győzelmek: Szepe-
si Bence – Kovács Miklós pá-
rosban 1 győzelem. Egyéni: 
Szepesi Bence, Kovács Miklós, 
Vadai László és Kajtácsi Zol-
tán 2-2 győzelem.

Csornai Csaba: A rutinos 
jászapáti játékosok ellen kivá-
ló eredményt értünk el.

15. forduló: Kováts DSE 
Karcag II. - Tiszafüred SE 
11:7

Karcagi győzelmek: Szepesi 

Bence – Kovács Miklós páros-
ban 1 győzelem. Egyéni: Ko-
vács Miklós és Szepesi Bence 
3-3 győzelem, Vadai László és 
Kajtácsi Zoltán 2-2 győzelem.

Csornai Csaba: A jó formá-
ban játszó játékosaink biztos 
győzelmet arattak.

A következő mérkőzés má-
jus 1-jén 10 órakor az újszászi 
sportcsarnokban a helyi 
Újszász II. csapata ellen kerül 
megrendezésre. 

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság


