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A néhai téglagyárral szem-
ben, az Út Kurucz területén 
felállítás alatt lévő betonkeve-
rő is azt igazolja, hogy a mun-
kákhoz hatalmas mennyiségű 
építőanyagra lesz szükség. A 
vasútállomáson aluljáró épül, 
ezen lehet majd megközelí-
teni a teljesen átalakított pe-
ronokat. Aluljáró és körfor-

galom építése kezdődik majd 
a Püspökladányi út lakta-
nyához (a 4. sz. főúthoz) ve-
zető szakaszán. A vasúti pá-
lyát, a síneket átépítik, és ez-
zel együtt a Gyarmati úti átjá-
rót és útszakaszt is átalakítják. 
Ez az utóbbi rövidesen elkez-
dődik – tájékoztatott bennün-
ket Nyester Ferenc, a műszaki 

iroda vezetője, - ezért le fog-
ják zárni a Gyarmati utat. A 
lezárás előre láthatóan már-
cius 1-től április 22-ig tart. A 
Gyarmati út forgalmát erre az 
időre a Püspökladányi útra te-
relik, de mivel a karcagpusztai 
átjáró szabad marad, két útvo-
nalon lehet majd a „négyesre” 
kijutni. Amint a Gyarmati út 
elkészül, a Püspökladányi úti 
aluljárót veszik munkába. Itt 
viszont egy évig tart a lezárás.

- A vasútfejlesztéssel kap-
csolatban egyéb tárgyalások is 
folyamatban vannak – tért ki 
egy másik, a közeljövőben in-
duló munkára Nyester Ferenc. 
- Az építkezések helyszíné-
ről nagy mennyiségű – az el-
ső etapban kb. 30 ezer tonna – 
föld fog kikerülni. Ezt a városi 
hulladéklerakó környékén kí-
vánjuk elhelyezni. Rövidesen 
ugyanis megkezdődik a régi 
lerakó rekultivációja, amely-
nek zárásaként földborítással 
kell ellátni a területet. Ebben 
folytat most tárgyalásokat a 
vasúti kivitelező és a Környe-
zetvédelmi Kft. a műszaki iro-
da közreműködésével.

Elek György

Hamarosan indulnak a munkák

A Györffy Napok rendez-
vénysorozatának részeként 
került sor a múlt héten, csü-
törtök délután a térségi isko-
lák felsősei részére kiírt angol 
nyelvi versenyre.

A versenynek több mint 
évtizedes múltja van a 

Györffyben és tekintélye a 
környékbeli tanintézmények-
ben. Szervezője és rendezője 
Molnár Sándorné tanárnő.

- Ha jól emlékszem már az 
első alkalommal is tanárnő 
adott felvilágosítást a lapnak 
erről a versenyről.

- Az lehetséges, hiszen már 
tizenhárom éve én szerve-
zem. Kezdetben egyébként 
városi verseny volt, de már jó 
pár éve, hogy térségi verseny-
nyé bővítették ki.

- Várható, hogy esetleg széle-
sedik a bevonható iskolák kö-
re?

- Nem valószínű. Volt már 
arról szó, hogy megyei ver-
sennyé fejlesztjük tovább, de 
ez sajnos nem kivitelezhető. 
A tanulók ugyanis előbb egy 
félórás írásbeli feladatot olda-
nak meg, azután pedig jön a 
szóbeli rész, amire mindenki 
öt percet kap. Nos, ha nagyon 
sok nevező van, akkor szóban 
nem tudnánk őket egy napon 
versenyeztetni. Vidékről pedig 
két napra eljönni ide az nem 
megoldható.

English is fun

Folytatás a 3. oldalon

Térségi angol nyelvi verseny

Egyre több jele látható annak, hogy rövidesen nagyobb len-
dületet kap a 100-as vonal Kisújszállás-Püspökladányi szaka-
szának a tavaly ősszel indult modernizációja. Ennek kapcsán 
nemcsak a vasút felépítményei, hanem a vonalat keresztező út-
szakaszok is átalakításra kerülnek.

A Györffy Napok rendezvénysorozatának egy napján régeb-
ben úszóversenyt rendeztek. Most erre nincs lehetőség, ezért 
a szervezők az ökoiskola státusz köré szervezték rendezvé-
nyüket. A múlt héten kedden a város általános iskoláit várták 
– öko szempontok szerint – összeállított sportversenyre. A 
sportcsarnoki küzdelem idején Birizló Csaba tanár úr a kol-
légáknak tartott előadást „Hogyan lettünk ökoiskola?” cím-
mel. Az intézményben egyébként az Olajos Józsefné tanárnő 
elindította Zöld Szív mozgalom volt az alapja annak, hogy a 
Györffy 2010-ben sikerrel pályázott a címre, amit tavaly előtt 
vehettek át.
A sportverseny eredménye: 1. Kiskulcsosi Tagiskola, 2. Arany 
J. Tagiskola és Györffy I. Tagiskola, 3. Szent Pál Marisa Ált. 
Isk., 4. Kováts M. Tagiskola.

Téltemető farsangi felvonulás

A téltemető alakoskodásról, a vidám farsangi felvonulá-
sokról eddig is sokat hallottunk, olvastunk – ám tavaly óta 
Karcagon is van ilyen. A város közepén végigvonuló vi-
dám és hangos maskarás felvonulást a Szent Pál Marista 
Általános Iskola szervezte meg először, és az idén is, ami-
kor a kemény hidegre váltott telet igyekeztek – óriás és 
sárkány kísérte – felvonulással jobb belátásra, azaz minél 
gyorsabb távozásra bírni. Jól tették! Nemcsak a járókelők 
mosolyogták el magukat a tarka-barka csapat láttán, ha-
nem a tavasz közeledtét is érezni.

Györffy Napok 2012Györffy Napok 2012
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Az osztályba 

sorolás
Néhányszor elgondolkozok, amikor a 

középosztály kifejezés elhangzik vala mely 
tv vagy rádióműsorban. Ahol többnyi-
re politikai és gazdasági elemzők említik 
a fogalmat. Vajon azt értik-e alatta – kér-
dezem magamban – amit a politikusok, 
ill. a kormányzati szervek? Mert valójában 
nagyon nehéz meghatározni a középosz-
tály fogalmát még a szociológusoknak is 
manapság. Az osztálytársadalmak ideje 
ugyanis lejárt. Nincsenek már társadalmi 
osztályok a régi vulgár-marxista értelem-
ben. De abban az értelemben sem, ahogy 
azt annak idején – nem csak a „foxi-maxi” 
egyetemeken –, hanem a hivatalos állami 
felsőoktatási intézményekben tanították. 
Legyen az akár főiskola vagy egyetem. 
Jó néhányan pedig azt is gondolhatjuk, 
ez a fogalom csupán virtuális, a valóság-
ban nem is létezik. Ami így persze megint 
nem igaz, mert akkor nem lenne sem al-
só, sem pedig ún. felső osztály. És persze, 
ezek után még a kritériumok, minek alap-
ján sorolhatjuk a társadalom egyes tagjait 
ezekbe, pontosabban ebbe a három osz-
tályba? Az anyagiak, azaz a jövedelem, va-
gyon stb. vagy a műveltségi mutatók, is-
kolai végzettség, a társadalmi státusz, a 
végzett munka, vagy minek alapján? Mert 
mindenre van ellen példa a javából. Isme-
rünk kiváló  társadalomkutatókat, népraj-
zosokat, akik nem végeztek egyetemet – 
és fordítva is elmondhatjuk. Vannak olyan 
egyetemet végzettek, akik csupán betöl-
tenek egy „hivatalt.” Jó-jó, mondhatják 
erre: a kivételek csak erősítik a „szabályt”. 
Éppen a napokban lapoztam föl a 20 év-
vel ezelőtt írt, ominózus „Néhány gon-
dolat…” c. tanulmányt a most elhunyt 
Csurka Istvántól, amelyben szó szerint 
ezeket írja: ”… A társadalomnak most az 
erős, életképes, munkára és teljesítmény-
re szerveződő családokat kell támogat-
ni és őket kell érzelmi mintaként beállí-
tani. Nagyon kell vigyázni, hogy a vagyo-
ni különbség és a születés ne jelenthes-
senek már a kora ifjúságban felismerhető, 
a gyermeknek életre szóló sérülést oko-
zó hátrányt vagy előnyt. Nem lehet, hogy 
egyetlenegy tehetséges gyermek is a má-
sodrendű állampolgár sorsába induljon el, 
lemondóan és koravénen. A szocializmus-
nak volt itt egy soha meg nem valósított, 
sőt az ellenkezőjére fordított, népnek szó-
ló oktatáspolitikája, a népből merítés elve. 
Ezt nem lehet megtagadni. Igenis a nép-
ből kell meríteni, minél mélyebbről és mi-
nél többet. Csak így alakulhat ki az az erős 
nemzeti középosztály, amelyik megtartja 
az országot és a hazát…” Ezt a „gondola-
tot” mai szemmel nézve, akár politikailag 
„korrektnek” is nevezhetnénk, ám valójá-
ban inkább idealizmus. Ugyanis egészen 
más irányba halad a világ…

De arra is emlékszem 20 évvel 
ezelőttről: néhányan megkérdezték 
Petrov István történelemtanárt, a”Varró” 
későbbi igazgatóját, hogy mégis, mond-
ja már meg, hogy melyik társadalmi osz-
tályhoz tartozunk? Mire ő kissé rezignál-
tan: „hát sajnos az alsóba, akárhogyan is 
nézem, csak az alsóba.”

- ács -

HÍREKHÍREK
Meghívó

A Kunhalom Polgári Kör és 
a Csokonai Könyvtár szere-
tettel meghívja Önt és kedves 
családját, barátait és ismerő-
seit Oláh Sándor A Hagyaték 
című novelláskötetének bemu-
tatójára.

A könyvet ismerteti Rideg 
István szerkesztő.

Közreműködnek a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium 11. B osztályos tanulói: 
Patkó Dóra és Sípos Judit.

Helye: Csokonai Könyvtár 
olvasóterme.

Ideje: 2012. február 27. 17 
óra.

A Kátai Gábor Kórház I. 
sz. Belgyógyászati osztá-
lyának fejlesztésére létre-
hozott Alapítvány /Karcag 
Belgyógyászatáért Alapít-
vány/ kuratóriuma ez úton 
köszöni meg, hogy ez év-
ben is támogatták a SZJA 
1 %-ának és az iparűzési 
adó 1%-ának felajánlásával 
az alapítványunkat. 
Kérjük támogassák ala-
pítványunkat 2012-ben is! 
Adószám: 18824065-1-16

HIRDETMÉNY
A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tósága 2012. évben ügyfél-
fogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-
es számú irodája
Ideje: minden hónap el-
ső csütörtöke, 9-11 óra kö-
zött.

Rózsa Sándor 
jegyző

I. 2012-ben az ösztöndíjat igényelheti az a tehetsé-
ges és szociálisan hátrányos helyzetű, karcagi la-
kóhellyel rendelkező fiatal, aki az alábbi feltéte-
leknek megfelel:

1. a) az ország valamely felsőoktatási intézményében 
tanuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja ta-
nulmányait,

 b) az ország valamely középiskolájának (gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos tanu-
lója (9-15. osztályos), illetve középiskolai akkreditált 
iskolarendszerű felsőfokú képzésben részt vevő ta-
nuló,

2. Tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása előtti 
félévben:

 a) felsőoktatásban tanuló esetén:
 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
 számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
  ∑ teljesített kreditpont
 amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 00 

vagy e fölötti tanulmányi átlag,
 b) szakiskolában tanuló esetén 4,40 vagy e fölötti ta-

nulmányi átlag
 c) szakközépiskolában és gimnáziumban tanuló ese-

tén: 4.50 vagy e fölötti tanulmányi átlag,
 d) az ösztöndíj benyújtásához szükséges előző félévi 

eredménye a pályázó jelenlegi oktatási fokozatából 
származik, 

 e) a magatartás és szorgalom jegy nem tartozik bele 
az átlag számításába.

3. A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelem 
nem haladja meg a pályázat kiírásakor központilag 
meghatározott legkisebb munkabér nettó összegét 
(60. 915,- Ft).

II. Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 20.000,-Ft-ig terjed-
het, amely egy naptári évben egyszer adható.

III. Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
 - továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
 - tandíjfizetésre,
 - kollégiumi díj fizetésre,
 - egyéb - tanulmányi munkával összefüggő – kiadá-

sokra,
 - tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához. 
IV. Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre 

(márciusban és szeptemberben).
V. A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájá-
hoz kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. 25. szo-
ba)

A beadás határideje: 2012. március 26. 
 a) A kérelmeket elbírálja a Karcag Városi Önkor-

mányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 
Az elbírálás határideje: 2012. április 30. 
 b)  A döntés eredményéről a Polgármesteri Hivatal 

Humán Szolgáltatási Irodája levélben értesíti a pá-
lyázót. 

 c) A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humán Szol-
gáltatási Irodájában (Karcag, Kossuth tér 1.), továbbá 
az internetről a www.karcag.hu oldalról letölthető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
 - igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó – legalább az utolsó három havi – 
nettó jövedelméről (eredeti példányok),

 - a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány),

 - a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő test-
vérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti példány),

 - még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

 - az oktatási intézmény által hitelesített félévi érte-

sítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat az át-
lag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: az egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége;

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alap-
ján az elismert költségekkel és a befizetési kötele-
zettséggel csökkentett 

 - a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szárma-
zó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is,

 - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalko-
zói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselé-
si hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvényben elismert költség, valamint a fi-
zetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsí-
tett vállalkozói adó vagy egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény szerint elismert költségnek minő-
sülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevé-
tel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó-
évi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támo-
gatást folyósítottak, annak a folyósított támogatás-
sal növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, il-
letőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jöve-
delemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a ma-
gánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselé-
si hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíj-
járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmene-

ti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósság-
csökkentési támogatás,

 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 
20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelő-
szülők számára fizetett nevelési díj és külön ellát-
mány,

 3. az anyasági támogatás,
 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak ju-

bileumi juttatása,
 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi 

térítési díj megállapítása kivételével a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési ked-
vezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyaté-
kossági támogatás,

 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tör-
vény alapján biztosított juttatás,

 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön 
jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabér-
ének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gon-
dozásért kapott tiszteletdíj,

 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitölt-
ve, a pályázati felhívásban közzétett kötele-
ző mellékletek együttes benyújtásával érvé-
nyes.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyze-

tű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók 2012. évi ösztöndíjára.

FELHÍVÁS
A Kunszövetség, mint 

közcélú szervezet jogosult 
arra, hogy az egyesület ré-
szére az adózók felajánl-
hassák személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át. 

Az ügyvivő testület ne-
vében kérem mindazokat, 
akiknek fontos a kun ha-
gyományok ápolása, sze-
mélyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával tá-
mogatni szíveskedjenek a 

KUNSZÖVETSÉGET.
Adószámunk:
 18237106-1-16
Dr. Fazekas Sándor

elnök 
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Par la men ti Nap ló

Az idősebbek számára nem 
meglepő – talán még kellemes 
ifjúkori élményeket is ébreszt 
– ha a trafik szót hallják. Szűk 
kis bolt, finom dohányillat, 
okmánybélyeget és cukor-
kát is kaphatott az ide beté-
rő. Igen, ez volt az a speciális 
üzlet, ahol a napi füstölniva-
lót egykor meg lehetett venni. 
Nem keverendő össze az an-
gol traffic szóval, ami közleke-
dést, forgalmat jelent, és egyre 
gyakoribb a mai fiatalok be-
szédében. (Volt egy ilyen ne-
vű jó kis rock zenekar is bol-
dogult ifjúkoromban, Steve 
Winwood énekelt és gitáro-
zott benne, de ezt majd más-
kor beszéljük meg…)

Szóval újra éledhetnek az 
egykori trafikok, ha a parla-
menti jogszabály többséget 
kap. Reménytelen eldönteni a 
dohányos kontra nem dohá-
nyos vitát, ennek a parlamen-
ti beszámolónak nem is ez a 
célja. Annyit azért bizton le-
írhatok, hogy az egészségnek 
nem használ, ezt még a leg-
erősebb láncdohányosok is el-
ismerik. Ha pedig így van – a 
tények sajnos ezt bizonyítják -, 
akkor egy kormánynak támo-
gatnia kell azokat a felvetése-

ket, amelyek polgárai egészsé-
gének, és nem utolsó sorban a 
következő generáció egészségi 
állapotának megőrzésére tö-
rekednek. Nem véletlen, hogy 
a világ első egészségügyi célú 
törvényét éppen szűrővizsgá-
latok ügyében hozták a két vi-
lágháború között.

Ezért fogadta el tavaly a 
parlament 84 százalékos több-
séggel a dohányzást korlátozó 
jogszabályt (kórházak, közin-
tézmények, éttermek stb.), és 
ezért is kezdeményezték kép-
viselők a mostani dohány-
árusítás megváltoztatását. Ma 
egy fiatal szinte bárhol, bár-
mikor cigarettához tud jutni, 
benzinkúttól az áruházakon 
át az éttermekig, országosan 
42 ezer ilyen árusító hely van. 
Ha csökken az elárusító he-
lyek száma, remény van arra, 
hogy arányosan csökkenhet 
az újonnan rákapók száma. A 
szakemberek szerint nehéz le-
szokni a cigarettáról, de köny-
nyebb elérni, hogy egy fiatal 
ne szokjon rá. A fiatalok kö-
rében nő a dohányzás mérté-
ke, és az elszegényedésnek és 
a kilátástalanságnak az egyik 
fokmérője is a dohányzás. En-
nek megakadályozására jó 

megoldás lehet az Ausztriá-
ban működő rendszer beve-
zetése, ahol – mint Magyaror-
szágon is korábban - csak tra-
fikokban lehet cigarettát áru-
sítani. Spanyol-, Francia- és 
Olaszország is hasonló megol-
dást alkalmaz. Az üzletek ál-
lami koncesszióban kerülnek 
megpályáztatásra, és általában 
helyi családi kisvállalkozás-
ok üzemeltetik ezeket az üz-
leteket. A jogszabály tervezet 
2000 lakosonként biztosítana 
egy elárusítóhelyet, de telepü-
lésenként legalább egy ilyen-
nek lennie kell.

A dohánycégek – 500 milli-
árd forintos éves forgalmú pi-
acról van szó - vitatják a jog-
szabályt. Több elárusító helyet 
akarnak, a másodlagos kiske-
reskedelem engedélyezését, új-
ságok és cukorkák árusítását 
is lehetővé tenni, a jogszabály 
későbbi bevezetését, és termé-
szetesen európai uniós vizsgá-
latot. A módosítást kezdemé-
nyező képviselők ezt is figye-
lembe véve újra elhalasztották 
a javaslat végszavazását. Va-
gyis a trafik illatra még várni 
kell a cigaretták füstölgőinek.

Varga Mihály

Füstbe ment terv?

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Február 25-26. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06 30/852-0465
Március 3-4. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06 30/537-5758

Meghívó

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagis-
kola szülői közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját az intézmény tornatermébe a 2012. már-
cius 17-én (szombaton) 19 órakor kezdődő Tavaszköszön-
tő batyus báljára.

A bál nyitásaként rövid műsort adnak iskolánk tanulói.
A rendezvény bevételével iskolánk tanulóinak tavaszi ta-

nulmányi kirándulását kívánjuk támogatni.
Belépőjegyek kaphatók az iskola titkárságán 2012. márci-

us 14-ig 2.000 Ft/fő áron.
Az est jó hangulatáról Czank Tamás és Lukács Bernadett 

gondoskodik.

- Most hány iskolából, hány 
tanuló érkezett?

- Berekfürdőből, Kis-
újszállásról, Tiszafüred-
ről, Törökszentmiklósról, 
Túrkevéből érkeztek verseny-
zők, Karcagról pedig a három 
tagiskola és a Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola felső-
sei voltak jelen. Az össz ver-
senyzői létszám hatvankét fő.

- Milyen feladatokat kaptak?
- A feladatsort dr. Varga 

Gyöngyi tanárnő állította ösz-
sze a tanulók életkori sajátos-
ságainak megfelelően. Amint 
mondtam, nyelvtani teszt volt 
és szövegértés. Ezt 30 percig 
írták a gyerekek. A szóbeli két 
részből – képleírásból és tár-
salgásból – állt. A zsűri mun-
kájában húsz angol tanár vett 
részt. Volt egy nagyon kedves 
vendégünk is – Christin Csor-
ba a református gimnázium 
Egyesült Államokból érkezett 
a vendégtanára. Ő a nyolcadi-
kosok társalgási feladatainál 
zsűrizett.

- Ha jól emlékszem, kb. húsz 
évvel ezelőtt éppen a Györffybe 
érkeztek az első angol anya-
nyelvű angoltanárok. Mosta-
nában is voltak?

- A ’90-es évek elején való-
ban a mi iskolánk volt az el-
ső itt Karcagon, amely angol 
anyanyelvű tanárokat foga-
dott. Többen is megfordultak 
itt. Azóta sajnos nem voltak 
nálunk. A középiskolákban 
jártak inkább. Viszont nekünk 
is jó lenne ez a lehetőség, főleg 
a nyolcadikos tagozatban.

Az English is fun eredmé-
nyei: 

5. évfolyam: 1. Kele Ádám 

- Karcagi Általános Isko-
lai Központ Györffy István 
Tagiskola (felkészítő: Mol-
nár Sándorné), 2. Pesti Zsó-
fia - Karcagi Általános Isko-
lai Központ Györffy István 
Tagiskola (felkészítő: Molnár 
Sándorné), 3. Mihály László - 
Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola (felkészítő: 
Erdeiné Kubicsek Krisztina)

6. évfolyam: 1. Vass Már-
ton - Karcagi Általános Isko-
lai Központ Györffy István 
Tagiskola (felkészítő: Molnár 
Sándorné), 2. Szabó Jázmin - 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola (felkészí-
tő: Boldizsár István), 3. Nagy 
Laura - Karcagi Általános Is-
kolai Központ Györffy István 
Tagiskola (felkészítő: Molnár 
Sándorné)

7. évfolyam: 1. K. Nagy Re-
beka - Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola (fel-
készítő: Tóth Judit), 2. Tarczali 
Tamara - Karcagi Általános 
Iskolai Központ Györffy Ist-
ván Tagiskola (felkészítő: Vass 
György), 3. Fazekas Lász-
ló - Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Tiszafüred (felkészítő: 
Dékányné Szabó Enikő)

8. évfolyam: 1. Hidasi Do-
rottya Ildikó - Karcagi Álta-
lános Iskolai Központ Györffy 
István Tagiskola (felkészítő: 
Makula Ibolya), 2. Turcsányi 
Bence - Bethlen Gábor Re-
formátus Általános Iskola, 
Törökszentmiklós (felkészí-
tő: Sajtósné Földes Katalin), 3. 
Muliter Máté - Kossuth Lajos 
Gimnázium, Tiszafüred (fel-
készítő: Füstösné Petróczki 
Klára).

Elek György
Szép úszó teljesítményről 

számolhatunk be, annak el-
lenére, hogy a karcagi fedett 
fürdőt, benne az uszodát, egy-
előre csak a folyamatban lé-
vő beruházások között, mint 
napról napra változó építé-
si területet lehet említeni (át-
adása őszre várható). Úszóink 
megfelelő hazai vízfelület hiá-
nyában már tavalyelőtt  a kör-
nyék uszodáit keresték fel, s 
így volt az idei őszön is. Előbb 
egy hónapig Püspökladány-
ban edzettek, aztán Mezőtúr-
ra jártak át vasárnap délelőt-
tönként. „Nehéz volt, de azt 
hiszem, hogy áldozat nélkül 
nincs győzelem” – kommen-
tálta ezt Kun László tanár úr a 
Diákolimpia múlt heti megyei 
versenye kapcsán.

A versenyekre Mezőtúron 
került sor, ahová tizenkét kar-
cagi versenyző utazott. Helyt-
állásuk példaértékű lehet, 
mert a mostoha felkészülési 
lehetőség ellenére összesen ti-
zennyolc éremmel tértek haza. 

- Ez nemcsak rajtam és kol-
légámon, Keserű Sándor ta-

nár úron múlott – mondta 
még Kun tanár úr. - Szeretném 
megköszönni a szülők segítsé-
gét és hozzáállását. Ezek az ér-
mek, de maga a verseny bizo-
nyította, hogy van még itt jö-
vője az úszásnak. Van rá igény 
és a jó hozzáállásnak meg lett 
az eredménye is.

Eredmények: 100 m hát-
úszás: 2. Szentesi Ákos (6.c.), 
2. Keserű Balázs (8.c.), 2. 
Szopkó Ivett (8.b.), 3. Urbán 
Andrea (7.) (Györffy I. Ált. 
Isk.) 100 m gyorsúszás: 2. Ke-

serű Balázs (8.c.). 50 m mell-
úszás: 2. Keserű Bálint (6.c.) 
4x50 m gyorsváltó: 1. Baranyai 
Roland, Bokor Péter, Keserű 
Balázs, Kovács László (8.b.) 1. 
Keserű Bálint, Nyitrai Mar-
tin, Szentesi Ákos, Zsembeli 
Zsadány (6.c.) 2. Hidasi Do-
rottya (8.c.), Szopkó Ivett 
(8.b.), Urbán Andrea (7.), Vass 
Veronika (8.c.)

Testnevelő, felkészítő: Kun 
László. Felkészítő: Keserű 
Sándor.

Elek György

Diákolimpia - Úszás

Karcagi sikerek Mezőtúron

Folytatás az 1. oldalról

Térségi angol nyelvi 
verseny
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Görögországi képek
Február 20-án Soós Gézáné 

történelem-testnevelés szakos 
ny. tanárnő csodálatos kivetí-
tett fényképek segítségével ele-
venítette fel görögországi uta-
zásuk élményeit. A gyönyö-
rű tájakat az ókori történel-
mi emlékek maradványai és 
a művészeti alkotások teszik 
egyedivé. Mint tömören meg-
fogalmazta: Görögország az 
európai kultúra bölcsője.

Sokszor elhangzott, hogy is-
teneiket (Zeusz, Poszeidón, 
Pallasz Athéné, …), legen-
dás hőseiket (mint Odüssze-
usz, Ariadné), élő mítoszaikat, 
ma is csodálatra méltó építé-
szeti alkotásaikat (pl. az Akro-
polisz, a régi olimpiai stadion) 
és az egyedülálló görög szob-
rokat ismerhetjük múzeumok-
ból, irodalmi alkotásokból, s 
leginkább a filmekből, még-
is különösen megkapó mind-
ezek látványa a valóságban. 
Az Olimposz, a templomok, a 
megmaradt márványoszlopok, 
a „romkertek”, a hatalmas kő-
lelátójú stadion, a Thermopülai 
szoros, Athén és Thessaloniki 
hangulata, s a gyönyörű új Rio-
Antirio híd azt sugallja, hogy a 
görög csoda tovább él…

Az előadó felidézte az idő-
számítás előtti történelmi ese-

ményeket éppúgy, mint a ke-
reszténység, a 370 éves török 
uralom, a királyság, majd a 
katonai hatalom idejét. Meg-
győző példákkal illusztrál-
ta az igazi görög demokrácia 
nagyszerűségét (pl. cserépsza-
vazás). S most, az olimpia évé-
ben különös jelentősége van 
annak, hogy 1896-ban Athén 
volt a színhelye az első újkori 
olimpiai játékoknak.

Az információkban rendkí-
vül gazdag előadás még szá-
mos területre kitért: a gö-
rög tudósokra, betűkre, a gö-
rög eredetű szavakra (pl. mú-
zsa, geometria, deka, atom, 
technika), a jellegzetes olajág-
ra, a görög vázákra, a jóslatok-
ra, a mitikus lényekre. Meg-
fontolandó az a szellem, amely 
a testi és lelki épség helyreál-
lítását szolgálta a sporttal és 
a színházzal. Köszönjük az 
élménydús előadást!

Február 27-én, hétfőn dél-
után öt órától a Városi Cso-
konai Könyvtárban kerül sor 
Oláh Sándor A Hagyaték cí-
mű novelláskötetének bemu-
tatójára, amelyet Rideg István, 
a könyv szerkesztője ismertet. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

V. Gy.

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a ”Kátai Program” 
a Kórház TIOP-2.2.4. pályázatának kivitelezési 
munkálatai a Pathológiai osztály rendjét is érintik, 
ezért a zavartalan működés érdekében a Kórház 
vezetése külső szolgáltatót kényszerül igénybe venni. 
Előreláthatólag 2012. február 17-től május 31-ig 
a kórbonctan, ill. az elhunytak temetésig történő 
elhelyezése a kunhegyesi Temetkezés Kovács Bt. 
által üzemeltetett Református temető ravatalozó 
helyiségeiben (Kunhegyes, Kisér u. 23.) történik. 
A Kórház területén a szövettani és citológiai labor 
működik.
A pathológus orvosokkal történő személyes egyeztetés 
keddi és csütörtöki napon 8:00-9:00 óra között, vagy 
telefonos előzetes megbeszélés alapján lehetséges 
(06-59/507-111 - 189-es mellék). 
Ebben az időszakban a temetéshez, ill. az Anyakönyvi 
hivatal részére szükséges dokumentumok átvétele 
is Kunhegyesen történik. A temetkezési vállalkozók 
erről értesítve lettek, így a hozzátartozóknak ez 
többletfeladatot nem jelent. Ezzel kapcsolatos 
információ: 06-59/507-111 - 189-es mellék.

Megértésüket és szíves 
együttműködésüket előre 
is köszönjük:

a Kórház 
Vezetése

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református általános iskola iránt érdeklő-

dő kedves szülőket arról, hogy a 2012/2013-as tanév
1. osztályába lehet jelentkezni.
A Jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán, 

munkanapokon 7.30-15.30 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

MEGHÍVÓ
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános 

Iskola és Kollégium 
ARANY JÁNOS TAGISKOLA

SZERETETTEL MEGHÍVJA VOLT DIÁKJAIT, 
PEDAGÓGUSAIT ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 50 ÉVES 

FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKNAPJÁRA 
IDŐPONT: 2012. március 02, péntek

PROGRAM:
Arany János Általános Iskola (Karcag, Arany J. utca 13-15.)
   8:30 –  8: 50  Megnyitó ünnepség 
   9:00 –  9: 45  Bemutató órák
   9:45 – 10:15 Óramegbeszélés 
 10:15 – 10:45 Kávészünet
 10:45 – 13:00  Nosztalgiatalálkozó (volt diákok, régi és 

jelenlegi tanárok baráti találkozója)
Déryné Kulturális Központ (Karcag, Dózsa György út 5.)
 18:00 - 20:00 Ünnepi műsor az iskola volt diákjainak 

szereplésével.
 Köszöntőt mond: Kovács Szilvia alpolgármester 
Az „Aranyos emlékeim” kiállítás 2012. március 2-től már-
cius 8-ig tekinthető meg a Déryné Kulturális Központ 2. 
emeleti klubtermében. 

Csak egy kis esélyt 
kérek, hogy tovább 

élhessek! 
Kérjük, támogassa 

egyesületünket adója 
1%-ával! 

Adószámunk: 
18842298-1-16

Köszönjük! 

Célunk a hagyományőr-
zés és a kultúra ápolása. 
Kérjük, adója 1%-ával tá-
mogassa alapítványunkat! 
Adószám: 13975410-2-09. 

Bengecseg Alapítvány 

Gazdag Erzsi, aki száz éve szüle-
tett, a dunántúli tájak, Sárvár és 
Szombathely gyermeke volt, és 
csak a neve volt Gazdag. Ő ma-
ga sokféle megélhetést végig-
próbált, mert volt szemfelszedő, 
gyógynövénygyűjtő és újságíró 
is, amíg végül őt megillető hely-
re, könyvek közé került – könyv-
táros lett. A könyvek és a betű 
egészen korán rátaláltak, már fi-
atalon verselt. A versek és a köl-
tészet lehetett az alapja Weöres 
Sándorral szövődött ifjúkori ba-
rátságának is.

Huszonhat évesen adta ki el-
ső kötetét, az Üvegcsengő cí-
műt, amiben felnőttek és gyere-
kek is találhattak maguknak ver-
seket. Már ez a kötet jelezte, hogy 
Gazdag Erzsi költészetének iga-
zi erősségét a gyermekversek ad-
ják. Weöres elismeréssel írt ezek-
ről a Nyugatban, Kodály Zoltán 
pedig – kell-e nagyobb kitünte-
tés? - többet is megzenésített kö-
zülük. Az ötvenes évek végétől 
sorban jelentek meg gyermekver-
sei és kötetei: a Mesebolt (1957), 
az Egérlakta kis tarisznya (1970), 
az Itt a tavasz (1967), a Ringa-
tó (1974), a Mézcsorgató (1981) s 
legvégül, már posztumusz kötet-
ként egy válogatás a felnőttekhez 
írottakból Az utolsó szó jogán 
(1987) címmel. (Most írás köz-
ben jutott eszembe, hogy példá-
ul a másodikos olvasókönyvünk-
ben is volt egy verse:

„Hull a hó, hull a hó, mesebeli 
álom
Télapó zúzmarát fújdogál az ágon.
A kis nyúl didereg, megbújik a föl-
dön
Nem baj, ha hull a hó, csak vadász 
ne jöjjön.
Parányi ökörszem kuporog az 
ágon,
Vidámon csipogja: Süt még nap a 
nyáron!”)

Gazdag Erzsi munkásságát 
1978-ban József Attila-díjjal is-
merték el.

***
Nem tudom, a fentebb idézett 

vers szerepelt-e a Csigabiga palo-
ta című városi mesemondóver-
seny repertoárjában, de az biztos, 
hogy a két évtizedes múltú ver-
senyt az idén Gazdag Erzsi em-
lékének ajánlották a szervezők 
(de meséi nem voltak kötelezők). 
Február 15-én az óvodások 16, a 
következő napon az 1-2. osztá-
lyosok 22 mesével mutatkoztak 
be. A szervezők minden évben 
igyekeznek színesíteni a várha-
tó repertoárt – van amikor sza-
badon választott mesék kerülnek 
elő, van olyan is, amikor megad-
ják a kötelező szerzőket is. 2012 
februárjában állatokkal és ter-
mészettel kapcsolatos történe-
teket vártak. A két nap alatt el-
hangzott harmincnyolc törté-
net azt bizonyítja, hogy a mesék 
tárháza és a mesélőkedv kifogy-
hatatlan. A szervezők egyöntetű 

véleménye azonban, hogy több 
mesélő is érkezett volna, ha nem 
szól közbe a betegség és köszönt 
be az iskolás és az óvodás far-
sang.

Így is nagyon szép eredmé-
nyek születtek:

Óvodások: 1. Putyora Orso-
lya (Csokonai úti Óvoda, felké-
szítő: Konczné Pecze Margit), 2. 
Lekvár Levente (Zöldfa úti Óvo-
da, felkészítő: Andrási Tiborné), 
3. Darók Hanna (Csokonai úti 
Óvoda, felkészítő: Konczné 
Pecze Margit), 3. Magyar Antó-
nia (Táncsics 19. Óvoda, felké-
szítő: Gyulainé Nagy Zsuzsanna, 
Nagy Istvánné).

Iskolások: 1. Sárosi Ákos (1. o. 
Kováts Mihály Tagiskola, felkészí-
tő: Kiss Ferencné), 1. Kovács Ba-
lázs (2. o. Györffy István Tagiskola, 
felkészítő: Szakályné Kollát Eme-
se), 2. Kiss Fanni (2. o. Györffy Ist-
ván Tagiskola, felkészítő: Szakályné 
Kollát Emese), 3. Molnár Édua (2. o. 
Kováts Mihály Tagiskola, felkészítő: 
Magyar Sándorné), 3. György Attila 
(1. o. Kováts Mihály Tagiskola, fel-
készítő: Kiss Ferencné)

Különdíj: Makula Ákos Márk (1. 
o. Arany János Tagiskola, felkészítő: 
Miléné Gyömbér Ilona), Emődi Ré-
ka (2. o. Györffy István Tagiskola, 
felkészítő: Szakályné Kollát Emese), 
Biró Lilla Édua (1. o. Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola, 
felkészítő: Disznós Ildikó).

Elek György

Csigabiga Palota

Mesemondó verseny és egy költőnő emléke
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Túl vagyunk a téli ünnepe-
ken, de a tavasz még nem kö-
szöntött be. Január és febru-
ár környékén sokan fognak 
fogyókúrába, hogy leadják a 
karácsony környékén felsze-
dett kilókat. Vajon ilyenkor 
mi a helyes teendő? Soroza-
tunk második részében erre 
próbálunk választ adni. Ez-
úttal is Sántháné Antal Má-
ria dietetikus volt segítsé-
günkre.

-Az emberi szervezet nem 
olyan mint a téli álmot alvó 
állatoké, akik annyira le tud-
ják lassítani az anyagcseréjü-
ket, hogy így élik túl ezt a hi-
deg és nehéz időszakot. Igaz 
ugyan, hogy lassul az anyag-
cserénk és ennek az a követ-
kezménye, hogy egy kis súly-
gyarapodás minden téli idő-
szak után megfigyelhető, ál-
talában mindenkinél – pláne 
azoknál, akik nem visznek 
megfelelő testmozgást a min-
dennapi életükbe. Azt is meg 
kell említenünk, hogy a bo-
rongós téli időjárásban a nap-
fény hiánya okozhat olyat, 
hogy édességre, egy kis nya-
lánkságra vágyik az ember, 
hogy az úgynevezett „boldog-
sághormonjait” fokozza. Ez is 
hozzájárulhat az extra kilók 
felszedéséhez.

Először is ér-
demes megvizs-
gálni, hogy a hő-
termelés és a zsír-
párnák viszonya 
milyen a téli idő-
szakban. Ami-
kor hideg van, ar-
ra az emberi szer-
vezet azonnal re-
agál. Nagyon 
finom, összehan-
golt idegi, és hor-
monális mecha-
nizmus szabá-
lyozza a hőterme-
lésünket. Amikor 
fázunk, a bőr érző idegein ke-
resztül ez az információ el-
jut az agy hőközpontjába. A 
szervezetünk erre úgy reagál, 
hogy fokozza a hőtermelést és 
csökkenti a hőleadást. A hő-
termelés lényegében az izom-
aktivitás fokozásával történik, 
tehát toporgunk, didergünk és 
emellett a tápanyag égetés is 
fokozódik. Ilyenkor szénhid-
rátokból és a zsírokból is töb-
bet használunk fel. Ezen kívül 
a bőrünkben lévő erek össze-
szűkülnek, így nem lesz izza-
dás, ami szintén hozzájárul a 
hő megtartásához. A zsírszö-
vet tulajdonképp hőszigetelő-
ként is funkcionál. Ezért télen 
még a tudatalattink is mozgó-
sít arra, hogy ezt a réteget vas-

tagabbá tegyük. Ráadásul a té-
li hangulatra jellemző, hogy 
szeretünk behúzódni, szeret-
jük elvackolni magunkat. Ez-
zel nincs is gond, amíg nem 
lép át egy bizonyos határt. 
Akkor van baj, ha megbom-
lik az anyagcsere egyensúlya 
és több lesz az a bevitt táplá-
lék, mint amire szükségünk 
van. Ekkor jönnek az extra ki-
lók és esetleg az elhízás. Tehát 
mindenképp szükség van ar-
ra, hogy egy picit aktívabbak 
legyünk, többet mozogjunk, 
még télen is.

-Akkor mi a leghelyesebb 
tennivaló ezekben a hetekben? 
Azért a szervezetünknek még 
több energiára van szüksége 
ilyenkor, mint mondjuk más 
évszakban. Nem igaz?

-A megfelelő életvitelhez 
szükséges energiaszükség-
let sok mindentől függ. Függ 
az életkortól, a nemtől, a fizi-
kai aktivitástól, egészségi álla-
pottól, a klímától, és az éghaj-
lattól is. Bizonyított tény, hogy 
télen 3-5%-al megemelke-
dik az energiaszükségletünk. 
Ez abból is adódik, hogy télen 
sokkal jobban fel vagyunk öl-
tözve, nehezebb a járás és ez is 
plusz energiát igényel a szer-
vezettől.

Fontos arra figyelni, hogy 

megfeleljünk annak, hogy a 
szervezetünk egy kicsit több-
re vágyik, de megóvjuk ma-
gunkat attól is, hogy ne men-
jünk el a hízás irányába. Azt 
tudom tanácsolni, hogy a lak-
tatóbb élelmiszerek fogyasz-
tása esetén tartsunk mérté-
ket. Próbáljunk válogatni, és 
nem a zsírban gazdagabb, ha-
nem az összetett szénhidrát-
okban, rostokban, vitami-
nokban bővelkedő élelmisze-
reket válasszuk. Olyanokra 
gondolok, mint a teljes kiőr-
lésű gabonafélék; rizs, árpa, 
zab, amelyeket számos variá-
cióban el lehet készíteni. Dú-
síthatjuk ezeket zöldségekkel, 
gyümölcsökkel, sajtokkal, tú-
róval, hogy egészségesek le-

gyenek, de energiát is biztosít-
sanak. Sőt ezek még fehérjét is 
biztosítanak a szervezet szá-
mára. Elkészíthetjük őket éde-
sen is, mézzel, mákkal, dióval, 
aszalt gyümölcsökkel össze-
rakva. Megemlíteném a szá-
raz hüvelyeseket, amelyek ti-
pikusan téli ételek, és összetett 
szénhidrát tartalmúak. Leve-
seket, főzelékeket, salátákat 
készíthetünk belőlük. A kony-
hatechnika is nagyon fontos. 
Erre figyeljünk oda! Kevés zsi-
radékkal, teflonon, alufóliá-
ban, vagy grillezve, párolva 
készítsük el ezeket az ételeket.

Az édességekre visszatér-
ve: ebben a szürke időszakban 
rögtön egy kis csoki után nyúl 
az ember. Ha lehet ezt azért 
időnként próbáljuk meg gyü-
mölcsökkel kiváltani, mond-
juk sült almával. Ez ugyan 
energiában szegényebb, de az 
édesség utáni vágyunkat ki 
tudjuk elégíteni. Ha mégis a 
csokoládé a szívünk csücske, 
akkor csak egyet tudok taná-
csolni: mértékkel fogyasszuk!

Fontos, hogy az étrendünk 
naponta legalább háromszor 
tartalmazza a zöldségféléket 
és a gyümölcsöket. Az is fon-
tos, hogy ezek minél kevés-
bé feldolgozott formában ke-
rüljenek az asztalra, mert an-

nál több vitamin 
marad bennük. 
Vannak jelleg-
zetesen hazai té-
len fogyasztott 
gyümölcsök, úgy 
mint az alma és a 
körte, de számos 
déli gyümölccsel 
is hozzájuthatunk 
a szükséges vita-
minmennyiség-
hez. Zöldségfélék 
közül tudom em-
líteni a sütőtököt, 
kígyóuborkát, a 
sárgarépát, zel-

lert. Ezeket mindenképpen ik-
tassuk be az étrendünkbe!

-Szóval ebben az időszakban 
nem az erőltetett fogyókúra, 
hanem az odafigyelés a fontos.

-Bizony, így van. Mindig azt 
kell szem előtt tartani, hogy 
kiegyensúlyozottan táplál-
kozzunk, legyen minél több-
féle táplálék az étrendünk-
ben, de mértékkel fogyasszuk 
azokat. A rendszeres testmoz-
gást is feltétlenül kiemelném, 
ami nem csak a testi, de a lel-
ki egyensúly megtartásához 
is nélkülözhetetlen amellett, 
hogy ezzel megelőzhetjük a 
kelleténél nagyobb lerakódást 
a szervezetünkben.

(folytatjuk)
-dh-

Táplálkozzunk tudatosan
2. rész

Ünnepek után

Györffy Napok
A Karcagi Általános Iskolai Központ Györffy István Tag-

iskolája szeretettel meghív minden érdeklődőt a 2012. évi 
Györffy Napok rendezvényeire

2012. március 02. (péntek) 
14:00 - Alsó tagozatos tanulók farsangja
 Helye: Városi Sportcsarnok
16:00 - Felső tagozatos tanulók farsangja
 Helye: Városi Sportcsarnok
2012. március 10. (szombat) 18:00
„Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány Jótékony-

sági Bálja
 Helye: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ 

és Könyvtár
Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!

Jászberényben rendezték 
meg az V. korcsoport fiú me-
gyei diákolimpiai döntőt. Saj-
nos a sorsolás nem kedvezett, 
a legerősebb csapat a Verseghy 
Gimnáziummal sorsoltak ösz-
sze. A papírformának megfe-
lelően biztosan nyert a szolno-
ki csapat, mely szinte teljesen 
megegyezett a Szolnoki SI ka-
det csapatával. A bronzéremért 
a Lehel Vezér Gimnázium el-
len játszottunk. Nagyon nagy 
csatában az utolsó negyedben 
dőlt el javukra a mérkőzés. Így 
a profik mezőnyében a negye-
dik helyezést értük el.

Verseghy Ferenc Gimnázi-
um – Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium 55:14 
(24-2, 19-10, 12-2)

Cs. Szabó B., Deák Z., Háló 
P., Kis T., Németh M. (5), Ró-
zsa I., Székely D., Tóth G. (9/3)

Lehel Vezér Gimnázium - 
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium 72:54 (18-13, 16-
14, 19-17, 19-10)

Cs. Szabó B. (6), Deák Z. (4), 
Háló P. (2), Kis T. (12), Németh 
M. (3), Rózsa I. (19/9), Székely 
D., Tóth G. (8)

Amatőr Fiú Megyei 
Diákolimpiai Elődöntő

Amatőr fiú kosárlabdában 
még csak az elődöntőket ren-
dezték meg Szolnokon. Két 
csoport közül az erősebbik ág-
ra kerültünk. A szolnoki Gé-
pipari és a kisújszállási Móricz 
ellen kellet megküzdeni a to-
vábbjutást jelentő 1-2. helyért. 
A hazaiakkal szemben nem 
tudtuk felvenni a lépést. A kis-
újszállási Móricz ellen nyög-
ve nyerős mérkőzésen sikerült 
felülkerekedni, így második 
helyezettként kerültünk a me-
gyei döntőbe.

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium – Szolno-
ki Műszaki SZKI 33:55 (7-19, 
7-18, 10-12, 9-6)

Kis T., Tóth G. (7/3), Németh 
M., Németh G. (20/3), Gyöke-
res I., Háló P., Rózsa I., Deák 
Z. (6).

Móricz Zsigmond Gimnázi-
um - Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium 27:19 (3-3, 
8-9, 4-2, 4-13)

Kis T. (6), Tóth G. (2), Né-
meth M. (4), Németh G. (11/3), 
Gyökeres I. (1), Háló P., Rózsa 
I. (1), Deák Z. (2).

Amatőr Leány Megyei 
Diákolimpiai Döntő
Mezőtúron az amatőr leány 

kosárlabdában már a megyei 
döntőkre került sor. A Karcagi 
Nagykun Gimnázium kosár-
labda csapata a Szentannai Sá-
muel Gimnázium csapatát ki-
verve került a megyei döntőbe. 
Itt is remekül helytálltak a lá-
nyok és az igazán előkelő má-
sodik helyet szerezték meg.

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium – Mezőtúr 
Református Kollégium 6:46 
(6-14, 0-26, 0-6)

Bérczi D., Bodnár V. (4), 
Kabai D., Kovács Zs., Magyari 
D., Nagy T., Séta G., Varga V. 
(2), 

Szolnoki Szolgáltatási Szak-
közép - Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium 25:54 (2-
12, 9-8, 2-20, 12-14)

Bérczi D. (10), Bodnár V. 
(12), Kabai D., Kovács Zs. (4), 
Magyari D. (5), Nagy T. (8), Sé-
ta G. (9), Varga V. (6). 

Amatőr Megyei 
Középiskolás Bajnokság

A mezőtúri Református Kol-
légium „B” csapata látogatott 
el hozzánk. Számunkra nehéz-
kesen indult a mérkőzés, csak 
a második negyedtől kezdve 
lendültünk bele a játékba. A 
végén sok védekezési variáci-
ót kipróbálva, biztos győzelem 
született. 

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium – Mezőtúr 
Református Kollégium 67:25 
(9-5, 20-8, 23-5, 15-7)

Deák Z. (11), Németh G. 
(25), Tóth G. (12), Kis T. (5), 
Rózsa I. (9/3), Gyökeres I.(3)

KOSÁRLABDA

Megyei Diákolimpiai Döntő
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Ingatlan
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. 
sz. alatt másfél szobás lakás 
eladó (ár megegyezés sze-
rint). Tel.: 06/30-491-2519.
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház 
tulajdonostól alkuképesen el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis csalá-
di ház eladó. Karcag, Deák 
krt. 5/a. I.ár: 10,5 M Ft. Tel.: 
06 70/310-1751 v. 06/30-245-
7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház 
melléképületekkel, kerttel. 
Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes 
családi ház eladó vagy 1,5 
szobás panelre cserélném 
Karcagon vagy Debrecenben, 
ér tékegyez tetéssel .  Tel . : 
06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parket-
tás, hőszigetelt családi ház 
Szolnokon korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fű-
tésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere 
is érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 
06/30-432-5110.
Te r m őf ö l d e t  v ás áro ln é k 
egész Jász-Nagykun-Szolnok 
megye területén! Tel.: 06/30-
450-5723.
Sürgősen, áron alul eladó 
Karcagon egy felújított, 2 
szoba + ebédlős kertes csalá-
di ház, munka- és lakhelyvál-
tozás miatt. Ár: a megtekin-
tést követően megegyezés 
szerint. Tel.: 06/70-326-7293.
Eladó a Kisvénkertben egy 
1,5 szobás és egy 1 szobás kis 
ház. Mindkét házban van be-
épített cserépkályha és für-
dőszoba, vezetékes ivóvíz és 
fúrott kút is van. Tel.: 06/20-
399-4484.
Központhoz közel, 1967-ben 
épült /2 szoba, előtér, kony-
ha, alsó épület, gáz illetve ve-
gyes tüzelésű kazán/ ház el-
adó! Kg., Ágota u. 25. sz. Tel.: 
06/30-245-3691.

Eladó Karcag főterén vegyes 
ingatlan, ami áll 250 m2-es 
üzletből, egy- és kétszobás 
lakások, és egy új családi ház 
- mindez 1200 m2-es telken. 
Most jelentős árengedmény-
nyel, akár bérlőkkel is meg-
vehető. Jó befektetés! Tel.: 
06/20-548-6729.
Karcagon, a Jókai u. 23. sz. 
alatt 2 szobás házrész eladó, 
szeparált kerttel, tárolóval. 
I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/20-415-
0765.
Kertes családi ház eladó. 
Karcag, Rimaszombati u. 7. 
Tel.: 06/30-249-1350.
Karcagon főtéri, III. emeleti, 
kétszobás, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 06 30/385-4300.
Madarasi út 9-11. IV. emele-
ti lakás eladó. Tel.: 06/30-249-
1350.
Eladó Karcagon családi ház. 
2 lakás komfortos, gázfűté-
ses + cserépkályha, nagy ga-
rázs, 604 m²-es telek belterü-
let. Tel.: 59/312-675 v. 06/30-
263-1504.
Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi tégla ház városközpont-
ban sürgősen eladó. Tel.: 
06/59-400-802 (reggel 8 órá-
ig, délben, 18 órától).

Állat
2 db ivartalanított süldő ma-
lac eladó. Tel.: 06/30-603-
4035.
2 db fajtatiszta 9 hónapos 
angol cocker spániel fekete 
kan ajándékba elvihető. Tel.: 
06/30-292-6008 (15 óra után).

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fű-
részpor eladó Kisújszálláson. 
Tel.: 06/70-514-0748.
Transzcendentális Meditáció! 
A  V i l á g b é k e  G l o b á l i s 
Országának megvalósítá-
sa! Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu

L e h u l l o t t  a  f á k  l e ve l e . 
Nyomában a szürke köddel 
érkezett a hópihe. Télidőben, 
hóesésben, seprűimet ve-
gye kézbe. Kapható a piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.  
Hévízen gyógy fürdőtől 5 
percre, a 4 csillagos Hotel 
Kalmában 27. extra piros hét-
re szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. 
Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.
Eladó elektromos rokkant ko-
csi, 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-364-5414.
Eladó 2 db kétszemélyes he-
verő, 1 db gyerekheverő, új-
szerű állapotban konyha-
bútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új 
fekete ezüst díszítésű szek-
rény. Tel.: 06/70-300-9730.
Méz házhoz szállítás Karcag 
területén!  Termelői  méz 
kapható Kg., Füredi utca 3. 
Vegyes (kristályos): 1.200 Ft/
kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó INTEL 2400 40 GB HDD 
512 RAM PC. Tel.: 06/30-267-
9048.
Kézikocsi, mázsa, önetető, 
sparhelt, üstház üsttel, hűtő-
szekrény, konyhaszekrény és 
26 aranykorona szántóföld 
eladó! Érdeklődni Kg., Szent 
István sgt. 58.
Eladók hagyatékból min-
denféle bútorok, háztartási 
egyéb eszközök, extra mére-
tű férfi és női ruházat, edé-
nyek, varrógép és egy két la-
pos villanyrezsó. Tel.: 06/59-
312-157.
1 db trimmer fitneszgép el-
adó. Tel.: 06/59-400-616.
Eladó 2 db mázsa, kisszemű 
napraforgó 120 Ft/kg áron, 
akár 20 kg-onként házhoz 
szállítva is. Tel.: 06/30-963-
5073

Kisbálás szalma eladó. Érd.: 
Kg., Sándor utca 20.

Autós navigációs készülés 
(GPS) teljes Európa térképpel 
eladó. Tel.: 06/70-542-0046.

Nokia N97 mini okostelefon 
G a r m i n  n a v i g á c i ó v a l 
T-mobilos garanciál is  és 
Nokia 2680 Slide Vodás te-
lefon eladó. Tel.: 06/30-372-
7467.

20-as MTB gyermek kerékpár 
és dióbél eladó. Tel.: 06/30-
292-6008 (15 óra után).

Szolgáltatás
Mindenféle javítást,  cip -
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-311-910.

Vass és Társa Bt. vállalja szí-
nes tv-k és videók javítását! 
Tel.: 06/59-312-006 v. 06/70-
384-8885.

Könyveléshez asszisztensi 
munkát vállalok! Tel.: 06/30-
207-1666.

Tavaszi kezdéshez előze-
tes felmérés. Palatető javítás, 
mosás, zsindelyezés. Cserép 
átrakás, moha mentesítés, 
csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre áraján-
lat! Ifj. Mile János Karcag, 
Takács P. u. 9/a. Lefolyó 
duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: 06/70-
941-3722.

Idős ember gondozását vál-
lalom kertes házamban. Tel.: 
06/30-384-0490.

Bajba jutott? Nem tudja hi-
telét fizetni? Végrehajtás van 
folyamatban? (Személyi hi-
tel, hitelkártya, jelzálog hitel, 
stb.) Ne késlekedjen, kérjen 
segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.

Német nyelvből fordítást, 
korrepetálást, tanítást, egész-
ségügyi szaknyelv oktatást 
vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
Régi hagyatékait, bútorokat 
és régebbi tárgyait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi 
pénzeket felvásárolok, a leg-
magasabb napi áron, fém 200 
Ft-osért akár 1.500 Ft-ot is! 
Tel.: 06/30-605-3521.
Veszélyes helyen lévő fenyő, 
dió, akác és gyümölcsfák ki-
vágását vállalom. Tel.: 06/70-
451-5917.
Meghívók, gyászjelentések, 
szórólapok, levelek terjesz-
tését vállalom Karcagon! Tel.: 
06/30-814-3673.
V E D D  Ö L B E ,  R I N G A S D, 
ÉNEKEL J! Kisgyermekkori 
zenei nevelés. Ringató fog-
lalkozás minden szerdán 
10:00-10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács 
Márta óvónő, Ringató foglal-
kozásvezető. Tel.: 06/30-489-
2076.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részé-
re hajvágást, dauerolást, haj-
festést vállalok. (30 éves gya-
korlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 
1.6GS 4WD garázsban tartott, 
hitel átvállalással eladó, kizá-
rólag banki úton. Tel.: 06/30-
647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 
06/70-604-9119.
Romet segédmotort keresek 
megvételre! Tel.: 06/30-862-
4976.
Utánfutó kölcsönzés! Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.

Apróhirdetés



8 2012. február 24.

Február 15-én Karcagon 
rendezték meg a megyei dön-
tőt, amelynek óriási tétje volt: a 
győztes csapat utazhat a békés-
csabai országos döntőre. Ki-
csit felborította a menetrendet, 
hogy Jászapáti csapata az utol-
só pillanatban lemondta a rész-
vételt, velük játszottuk volna az 
elődöntőt. Így kénytelenek vol-
tunk újra a Szentannai csapata 
ellen játszani, aminek sok ér-
telme már nem volt, mivel ve-
lük egy selejtezőkörben vol-
tunk, 20:8-ra vertük őket ak-
kor, most 19:13-ra. Sajnos, ezen 
a mérkőzésen csapatom nem 
tartotta be azt, amiben a hétfői 
edzésen megállapodtunk, sem 
taktikailag, sem mentálisan. A 
lényeg, hogy nyertünk, és jött 
a Verseghy elleni döntő. A Ver-
seghy 14:10-re verte a Tekó csa-
patát.

A döntőben nehezen in-
dult be a csapatjáték, nem úgy 
Koncz Dávid, aki előtt nem 
volt lehetetlen ezen a mérkő-
zésen. Szép lassan mindenki 
felnőtt hozzá, Nagy Péter új-
ra megtalálta az irányítás rit-
musát, szép, kidolgozott gó-
lokat értünk el, s végre a ka-
pusaink is jól védtek. Szebb-
nél szebb gólokat szereztünk, 

szinte mindenki lehetősé-
get kapott és betalált. A leg-
szebb gól Kovács hát mögötti 
találata volt, de senki sem pa-
naszkodhat a lövési reperto-
árt illetően. Azt hiszem, hogy 
a lelkes szurkolótáborunk, 
akik évről évre kilátogatnak 
a meccseinkre, nem csalódott 
bennünk. A döntőben 29:9-re 
nyertünk, s nem várt 20 gó-
los előnnyel zártuk a megyei 
döntőt. Ebben az évben 7. al-
kalommal lettünk sorozatban 
megyei bajnokok, így április-
ban utazunk a békéscsabai or-
szágos döntőre. 

Nagykun Református Kar-
cag – Szentannai Karcag 
19:13 (9:7)

Református: Nehéz, Karsai, 
Nagy (4), Koncz, Fodor, Ko-
vács (2), Szepesi (4), Herceg, 
Koncz (2), Borsós (1), Tóth (6), 
Mag, Gulybán.

Nagykun Református Kar-
cag - Verseghy Szolnok 29:9 
(16:6)

Református: Nehéz, Karsai 
(2), Nagy (6), Koncz (8), Fodor, 
Kovács (4), Szepesi (1), Herceg, 
Koncz (2), Borsós (2), Tóth (2), 
Mag (2), Gulybán.

MAJOR
szakedző
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2012. február 24. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Györffy Néptánc Gála I. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
  Kovácsné Szendrei Borbála
 Aranyos napok előtt
 Karcagi Hírek
 Györffy Néptánc Gála inter-

júk:
 Pánti Ildikó képviselő asz-

szony
 Dr. Kasuba Jánosné, Szecskó 

Alfréd, Vas Edit, Erik
 Városi Angol verseny volt
 Öko Iskola sorverseny
 Úszó sikerek a kicsiknek
 Háttér
 Nagy Molnár Miklós
 Téma: múzeumi tervek
20.10  Vadászbál 2012

2012.február 28 kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
18.57  Karcag Sport

 Multitec öregfiúk kupa dön-
tő 

 Kabai öregfiúk – 
Tápiószentmárton

19.37  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.25  Nótaszó:
 - Tamon Erika
 - Bősi Szabó László
 - Dóka Zsuzsa
 - Új Generáció zenekar

2012. március 1. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Györffy Néptánc Gála II. rész
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Aprólábak gála után
 - Fiatal gazdák ötletei
 - Tisztítják a vízelvezetőket
 - Készül a fazekas mester 

munkája
 Háttér
20.10  Farsangi mulatság a Refor-

mátus Ált. Iskolában
20.40  Egészség Klub

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Születés

Vincze Georgina Zsuzsa – 
Simon János
Kg., Varró u. 21/a.  Aurél
Kovács Ildikó – Radványi 
András
Kg., Liget u. 19.  Boglárka
Kiss Melinda – Balogh János
Kg., Cserepes u. 39. 
 Melinda Mária

Halálozás

Bődi Lőrincné (Kovács Esz-
ter)

 Karcag (1925.)
Csenda Sándor
 Karcag (1953.)
Hornyák Imréné (Czibere 

Erzsébet)
 Karcag (1909.)
Karsai Lajos
 Karcag (1944.)
Martin Lajos
 Karcag (1945.)

Lapzárta: 
hétfő 12 óra

Karate

Február 24. péntek
 Berek – Kiss Antal úti

Február 25. szombat 
 Berek – Kiss Antal úti

Február 26. vasárnap
 Berek – Kiss Antal úti

Február 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Február 28. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 29. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti

Március 1. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Március 2. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

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.

Jelenleg folyik a felkészü-
lés a hétvégén rendezendő Or-
szágos Kyokushin utánpót-
lás- és felnőtt bajnokságra. 
Amint az Gyarmati Imre ve-
zető edzőtől megtudtuk, na-
gyon erős mezőny gyűlt össze, 
minden szervezet képviselteti 
magát a tatanin. 258 verseny-
ző mellett a karcagi karatéso-
kat tízen képviselik. A Sátor-
aljaújhelyen megrendezendő 
országos versenyen – pénte-
ken és szombaton – az első 
napon délelőtt edzői tovább-
lépést, délután pedig bírói to-
vábblépést tartanak. Az es-
te folyamán lezajlik a sorsolás, 
és szombaton reggel 9 órakor 
kezdődik a Kata verseny. 11 
órakor kezdődnek meg a küz-
delmek az utánpótlás és fel-
nőtt kategóriában. Tovább szí-

nesíti a mezőnyt, hogy Hor-
vátországból is érkeznek ver-
senyzők. 

A résztvevő karcagi verseny-
zők névsora: 

Felnőtt női Kata versenyen 
indul Gyarmati Ildikó

Felnőtt küzdelmekben Eg-
ri Erzsébet, 65 kg-ban + 65 kg-
ban Pékné Papp Beáta

Férfi nehézsúlyban Nagy 
István 120 kg-ban

Junior női kategóriában 
Sántha Vanda nehézsúlyban

Gyermek kategóriában 
Baranyi Zsolt

Felnőtt C. kategóriában 
Horváth Zoltán

Felnőtt 70 kg-ban Pallagi 
László

Gyermek kategóriában ifj. 
Pék József

B. I.

Az elmúlt hétvégén há-
rom csapat részvételével ren-
deztek férfi kézilabda tornát 
Túrkevén. A torna házigaz-
dája a Túrkevei VSE együtte-
se volt. A Karcagi SE együtte-
se is meghívást kapott a ren-
dezvényre, amelyen két győ-
zelemmel tornagyőztes lett. A 
bajnoki rajt előtt 2 héttel ez jó 
előjelnek mutatkozik: a csapat 
fiatal, egységes, nagy létszá-
mú, remélhetőleg be is vált-
ja majd a hozzá fűzött remé-
nyeket és képes lesz megtarta-
ni jelenlegi ezüstérmes pozíci-
óját a megyei bajnokságban. A 
minimum célkitűzés a 3. hely 
megszerzése lehet.

Eredmények:
Túrkevei VSE - Karcagi SE 

26:33 (12:15)
Karcag: Nagy, Gelei (1), 

Vályi (3), Papp (1), Nagy (3), 
Örsi, Fábián (1), Szepesi (2), 
Ferenczi (5), Tóth (3), Pápai 
(1), Sebők (9), Gulybán, Ma-
jor (4).

Karcagi SE - Mezőtúr 
35:30 (12:13)

Karcag: Nagy, Gelei, Vályi 
(4), Papp (3), Nagy (4), Ör-
si (3), Fábián (1), Szepesi (1), 
Ferenczi (4), Tóth (4), Pápai 
(3), Sebők (2), Gulybán, Ma-
jor (6).

Major
szakedző

Férfi kézilabda

Tornagyőzelem Túrkevén

Figyelem!
2012. február 26-án Karcagon a Városi Sportcsarnokban 

9:00 órától Farsang-kupa kosárlabdatorna kerül megrende-
zésre.

Résztvevő csapatok:- Kisújszállási Sárga Rózsák
 - Karcagi SE Kosaras Csajok
 - Karcagi SE Champion.
A rendezvény célja a legkisebb korosztályú kosárlabda 

csapatok versenyeztetése, a kosárlabda sport népszerűsítése.
A mérkőzések az előkészítős megyei bajnokság kiírása 

szerint zajlanak.
Eredményhirdetés várhatóan: 13:00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Karcagi SE Kosárlabda Szakosztály

Horgászvizsga
Minden hónap utolsó kedd 16 órakor a Pártok Házában 

(OTP mellett).
Vizsgadíj: 1.000 Ft.

Vezetőség

Újra országos döntőben a Refisek!
Kézilabda amatőr diákolimpia megyei döntő


