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- Hány fővel kezdték el a 
munkát?

- Az idén február 1-jétől 
kezdtük el a közfoglalkozta-
tottak alkalmazását. Febru-
ár 1-jétől december 31-ig ösz-
szesen 120 főt foglalkoztatunk 
majd, elsősorban vízkár elhá-
rítási feladatokra.

- Akkor itt már az olvadásra 
készülnek?

- Jelenleg a műtárgyak hó- 
és jégmentesítését végzik az 

emberek, és a csatornamed-
ret is kitakarítják. Főleg a te-
lepülésről kivezető csatornák-
ra koncentrálunk.

- Van sok munka?
- Itt külterületen szerencsé-

re kevesebb, belterületen vi-
szont láttam, hogy a havat sok 
helyen a csatornákba, árkokba 
vagy éppen az átereszek mellé 
halmozták fel. Ez esetenként 
akadályoztatja a lefolyást.

- Tavaly több határbeli mun-

kát is elhatároztak. Ezekből mi 
valósult meg eddig?

- A társulat területe nagy, 
van feladat bőven. Jelenleg 
Túrkevén és Kisújszálláson 
újítunk fel csatornákat, össze-
sen 124 millió forint értékben. 
Eddig 23 milliót használtunk 
fel, az ütemezés nagyobb ré-
sze még hátra van. Az apavári 
és a hegedűsháti beruházások 
vízjogi létesítési engedélyeit az 
idén januárban kaptuk meg. 
2015-ig érvényesek. Most pá-
lyázati lehetőségekre várunk. 
Úgy néz ki, hogy 70 %-os tá-
mogatásra tudunk pályázni, a 
30 %-os saját erő biztosítása 
majd összetettebb dolog lesz. 
Az állam az idén a fenntartást 
olyan formában nem tudja tá-
mogatni, mint tavaly, de köz-
munkások foglalkoztatását 
biztosítja erre a célra.

- A legközelebbi feladatok?
- Az öntözésre jelenleg is 

tart a felkészülés – ez pilla-
natnyilag az öntözőcsatornák 
gaztalanítását jelenti. Március 
15-én kezdődik a halastó-fel-
töltési szezon, ami november 
10-ig folyamatos munkát je-
lent a víztársulatnak.

Elek György

Takaríttatja a csatornákat a Víztársulat

A Déryné Kulturális Köz-
pont adott helyet 2012. feb-
ruár 25-én a dr. Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpia orszá-
gos elődöntőjének.

A Magyar Diák-
sport Szövetség immár 
egy évtizede hirdeti 
meg azt a Diákolimpi-
át, amelyet az olimpi-
ák, a magyar olimpi-
ai eszme történetéből, 
a magyar sportolók 
(egyes sportágakon be-
lül) nyújtott legjobb 
teljesítményének is-
meretéből vívnak a résztve-
vők. Amint a 2012-es elődön-
tőt levezető Szlatényi György 
(MDSZ) elmondta, az idei 
Szellemi Diákolimpiára orszá-
gosan mintegy száz csapat ne-
vezett, a nevezők közül a du-

nántúli és dunáninneni két-
két legjobb csapat vehet részt 
majd a márciusi, dombóvári 
döntőn.

Karcagon tehát a keleti (Du-
na balparti) országrész: Vác, 
Kiskunfélegyháza, Polgár, Gö-
döllő, Szolnok, Miskolc, Bu-
dapest, Salgótarján, Kisvárda 
és Baktalórántháza közép-
iskoláinak négy fős csapa-

tai mérték össze tudásukat. A 
zsűriben B. Nagy Pál olimpi-
ai bajnok párbajtőröző, Kővá-
ri László, a Fogyatékkal Élők 

JNSz Megyei Sport-
szövetségének elnö-
ke Veres Pál, a JNSz 
Megyei Diáksport Ta-
nács titkára, valamint 
Kovácsné Kerekes Ka-
talin, a Déryné Kultu-
rális Központ vezetője 
foglalt helyet.

A verseny legjobbja a 
Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és 

Gimnázium (Vác) csapata lett. 
A második helyen a Móra Fe-
renc Gimnázium (Kiskunfél-
egyháza), a harmadik helyen a 
József Attila Gimnázium (Pol-
gár) négyese végzett.

Elek György

Szellemi diákolimpia

Országos elődöntő

Mint tavaly tél végén, az idén is megkezdte a nagyobb vízelvezető 
csatornák város alatti szakaszainak tisztogatását a Nagykunsági 
Vízgazdálkodási Társulat. A jelenlegi munkákról és a tavalyról 
maradt lehetőségekről András Lászlót, a társulat vezetőjét kér-
deztük. (Az interjú a múlt hét csütörtökön, még röpködő mínu-
szok között, a „régi négyes” melletti munkaterületnél készült.)

Van feladat bőven

Programok:
9:50 Országzászló felvonása
 Közreműködnek:
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárjai
 és a Nagykun Honvédbanda
10:00 a református templomban
 ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Koncz Tibor vezető lelkész
11:00 a városháza dísztermében
 ünnepi megemlékezés
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Varga Mihály
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 Az ünnepi megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Műsor:
 Közreműködik:
 Spisák Péter - zongora
 Plósz Csilla - furulya
 az Erkel Ferenc Művészeti Iskola Magánének Tansza-

kának növendékei
 Koppány Mária - zongora
 Domján Sándor egyetemi hallgató
15:55 a Kossuth téren
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
16:00 a Petőfi szobor előtt
 ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond, és a megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képviselő
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Kovács Szilvia alpolgármester
 Ünnepi műsor
 Közreműködik: 
 Domján Sándor egyetemi hallgató
 Plósz Csilla - furulya
 Donkó Imre, a debreceni Csokonai Színház énekese
 Karcag Város Vegyeskara
 Vezényel: Kerekes Ágnes karnagy
 A Petőfi és a Kossuth szobornál
 koszorúzás
 A Kováts Mihály Huszár Bandérium elvonulása
17:30 Diákok fáklyás felvonulása
 Közreműködik a Pipás-zenekar és a
 Kováts Mihály Huszár Bandérium
A felvonulás útvonala: Horváth Ferenc utca - Táncsics krt. - 
Dózsa György út - Kacsóh utca - Szent István sgt. - Széchenyi 
sgt. - Püspökladányi út - Varró utca - Madarasi út - Kossuth 
tér – Bajcsy-Zsilinszky utca

M E G H Í V Ó
K a r c a g

1848/49 - 2012
Karcag Város Önkormányzata,

a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár
és a Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
az 1848/49–es forradalom és szabadságharc

tiszteletére tartandó

városi ünnepségre
Időpontja: 2012. március 15.
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Sem kérés, 

sem bocsánat
A kommunizmus áldozatainak em-

léknapja előtt, a parlamenti megemlé-
kezéskor Wittner Mária képviselő asz-
szony, egykori ’56-os halálraítélt, ismét 
arról beszélt, hogy nem volt bocsánat-
kérés. Így nem is tudnak megbocsáta-
ni azoknak, akik a kommunizmus nevé-
ben követtek el bűnöket Magyarorszá-
gon. Az MSZP szóvivője, Simon Gábor 
pedig azzal indokolta, hogy pártja nem 
vesz részt a budapesti Terror Háza előt-
ti megemlékezésen  február 25-én, mert 
ezt az emléknapot – úgymond – a je-
lenlegi kormány aktuálpolitikai  célok-
ra használja fel. Hát, igen. Mindenre 
van válaszuk, bár azt hangoztatják, ne-
kik már semmi közük a kommunista ter-
ror elkövetőihez, s ők már nem is kom-
munisták.

Alig öt év múlva lesz a bolsevizmus 
világméretű kialakulásának és elterjedé-
sének a századik évfordulója. A kommu-
nizmusra való emlékezés és a felejtés, 
illetve a megbocsátás azonban máig 
problematikus. Ennek oka valószínűleg 
az a kettős mérce, ami a nyugati demok-
ráciákban kialakult e két totalitáriánus 
rendszerrel kapcsolatban. (S ha jobban 
belegondolunk, a mai EU-ban gyakor-
lattá vált szintén kettős mérce gyöke-
rei is ide nyúlnak vissza, még ha nem is 
közvetlenül, hanem „csak” közvetve.)

Az 1985-ben elhunyt, itthon alig is-
mert kiváló lengyel író és publicista, 
Józef Mackiewicz, kereken 50 (!) évvel 
ezelőtt írta az alábbi sorokat A kommu-
nista provokáció diadala c. könyvében: 
„...A kommunizmus elleni mai állásfog-
lalásokban, különös tekintettel a klasz-
szikus nyugati propagandára, szembe-
tűnő, hogy Leninről és a bolsevizmus-
ról alig vagy egyáltalán nem beszélnek 
elítélően. Miközben rengeteget szidják 
Sztálint, a sztálinizmust – mintha min-
den Sztálinnal, nem pedig elődjével, Le-
ninnel kezdődött volna… Miért alakult 
ez így? Hiszen a valóság pont az ellen-
kezője. Lenin létesített először koncent-
rációs táborokat a Szolovka szigeten. 
Lenin parancsára süllyesztették el a cá-
ri tiszteket a Fehér-tengeren, kilyukasz-
tott bárkákban. Ő ölette meg az egész 
cári családot, a gyerekekkel együtt. A le-
nini NEP korszakot tekintik az „ember-
arcú kommunizmus” prototípusának, 
noha erre az időszakra esett a Cseka 
és a GPU véres rémuralma. Egy len-
gyel, Dzerzsinszkij irányította a gépe-
zetet… Most minderről szó sem esik… 
Nyugaton mindent a feje tetejére állí-
tottak..” Szóval, 50 évvel ezelőtt írta ezt 
egy emigráns lengyel író, aki annak ide-
jén egyedüli szakértőként részt vett a 
katyini tömegsírok feltárásában, és el-
évülhetetlen érdemei vannak ennek a 
bűnténynek a publikálásában. A „fő kér-
désére” viszont ő sem találta az igazi vá-
laszt… A mai napig ezt toporogják kö-
rül a történészek is.

És úgy tűnik, igaza van Milovan 
Gyilasznak, Titó egykori harcostársá-
nak, majd ellenfelének:  „A kommuniz-
musban az a legrosszabb, ami utána kö-
vetkezik.”

- ács -

HÍREKHÍREK

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
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J E G Y E K  M Á R C I U S  5 - T Ő L  K A P H A T Ó K  É S  R E N D E L H E T Ő K  A  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z B A N ,  
a  muvhazkisu jszallas@t-online.hu  címen,  A  59/610-530  TELEFONON,  ÉS  A:
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Célunk a hagyományőr-
zés és a kultúra ápolása. 
Kérjük, adója 1%-ával tá-
mogassa alapítványunkat! 
Adószám: 13975410-2-09. 

Bengecseg Alapítvány 

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református 

általános iskola iránt érdeklő-
dő kedves szülőket arról, hogy 
a 2012/2013-as tanév 1. osztá-
lyába a következő időpontok-
ban lehet beiratkozni:
-  március 29. (csütörtök) 7:30 

- 17:00-ig
-  március 30. (péntek) 7:30 - 

17:00-ig
Pótbeiratás: április 2.(hét-

fő) 7:30 - 17:00-ig.
Szeretettel várjuk a kedves 

szülőket!
Iskolavezetés

Gombász szakkör
Szeretettel várjuk az érdek-

lődőket csütörtökönként 17 
órakor a Csokonai Könyvtár-
ba. 

A foglalkozásokon ismerte-
tésre kerülnek az ország terü-
letén fellelhető ehető és mér-
ges gombák. 

Szakkörvezető: Széll Attila 
gombaszakellenőr 

Információ: 59/503-224 
vagy 30/325-7724.

Ünnepre készül az Arany 
János Tagiskola. A márci-
us 2-ára, péntekre meghirde-
tett emléknapon ünneplik az 
Arany János utcai iskolaépület 
átadását, s vele együtt az Arany 
János Úti Általános Iskola öt-
ven éves születésnapját.

Igaz, a város déli oldalán, 
több telephelyen kialakított in-
tézmény már 1951-ben meg-
kezdte a munkát, de igazi ál-
talános iskolává az 1962 nya-
rán elkészült épületének meg-
nyitása tette. Az új, modern 
felszereléssel és bútorzattal fel-
szerelt iskola tanulóinak lét-
száma az első tanévben 866 fő 
volt, akiket 28 pedagógus ok-
tatott. Ekkora létszám persze 
nem egyetlen épületre kon-
centrálódott, hosszú ideig a 
külső – a Baross utcai, a Vas-
út u. 45. sz. alatt (Kápolna) és 
a Vöröshadsereg u. 77 sz. alat-
ti (Déli külvárosi) – iskolaegy-
ségekben is folyt a munka – el-
sősorban az alsó tagozatosok –, 
oktatása.

Az intézményt 1962-1994 
között Arany János úti Általá-
nos Iskolának, 1994-től Arany 
János Általános Iskolának ne-

vezték. A változások közé tar-
tozik még, hogy tanulóinak 
létszáma 1991/92-ben 454 fő 
volt. Újabban, 2011-től már a 
Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola, Általános Isko-
la és Kollégium tagintézménye 
Arany János Tagiskola néven. 
Tanulóinak száma 219, pe-
dagógusainak száma 24 fő. A 
péntekre meghirdetett emlék-
nap a fél évszázadra emlékszik. 
Reggel (8:30-kor) rövid meg-
nyitó után bemutató órák kö-
vetkeznek.

- Hat osztályunkban lesz be-
mutató óra – mondja Kovácsné 
Szendrei Borbála igazgatónő. - 
Úgy gondoltuk megmutatjuk 
a régi pedagógus kollégáknak 
és egykori diákjainknak, mi-
lyen manapság egy óra, milyen 
módszerekkel, hogy tanítanak 
az iskola pedagógusai.

Péntek ugyan még nagyon 
sok embernek munkanap, de 
10:45-re meghirdetett nosz-
talgiatalálkozóra már sok ré-
gi kolléga jelezte részvételét, és 
természetesen az egykori diá-
kokat is várják.

- A találkozót úgy tervez-
tük, hogy lesz benne egy kis 

iskolatörténeti bemutató, va-
gyis lesz lehetőség, hogy be-
járjuk az iskolát, esetleg meg 
lehet tekinteni a régi napló-
kat stb. De egyéb iskolatörté-
neti programmal is készülünk. 
Estére, 18 órai kezdettel gá-
lát szerveztünk a Déryné eme-
leti nagytermébe. Ünnepi mű-
sorral készültünk. Az egyko-
ri híres zene tagozat már két 
éve nem működik az iskolá-
ban, de rengeteg olyan tanít-
ványunk van, akik ezen a terü-
leten szép eredményeket értek 
el. Őket kértük fel vendégsze-
replésre. (Fellép többek között 
Márkus Judit, Kerekes Ágnes, 
Bartha András, Mátyus Sán-
dor, Barkóczi Zoltán etc.) A gá-
lánkkal egyidőben az emele-
ti klubteremben kiállítás nyílik 
„Aranyos emlékeim” címmel, 
ami március 2-től március 8-ig 
lesz megtekinthető. Az emlék-
nap azonban bevezető is egy-
ben, hiszen hétfőtől kezdődnek 
az Aranyos Hét rendezvényei.

Minden egykori „aranyos” 
tanárt és diákot, és minden ér-
deklődőt szeretettel várnak az 
intézmény tanárai és diákjai.

Elek György

Az idén is kötelező az egyes agrártámogatást igény-
bevevő, illetve elnyerő gazdáknak adatot szolgáltatniuk 
az úgynevezett monitoring adatszolgáltatást sza-
bályzó rendelet alapján. Ennek lényege, hogy az ügy-
feleknek a 2011. évi gazdálkodásukkal kapcsolatos ada-
taikat meg kell adniuk elektronikusan a Mezőgazdálko-
dási és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján az erre 
rendszeresített, nevesített web-felületen. Az adatszol-
gáltatást a jelenlegi hatályos jogszabály szerint  2012. 
február 13. és március 12. között kell teljesíteni!

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki min-
den gazdára, csak azokra, akik valamely Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető tá-
mogatást vettek igénybe! (Idetartoznak a fiatal gazdák-
nak nyújtott támogatások, beruházási támogatások, 
Natura 2000,  AKG,  KAT, évelő lágyszárú energiaültet-

vények telepítéséhez és a rövid vágásfordulójú, fás szá-
rú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támo-
gatások stb.)

Az elektronikus bizonylat nevesítve jelenik meg az 
MVH honlapján, melyet kitöltve a jogszabályban meg-
határozott határideig kell az ügyfélkapun továbbítani. 
Ebben a munkában a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói 
Információs Szolgálata idén is segítséget nyújt. 

(Korábban a falugazdász segítségét vették igénybe!)
 A kötelező monitoring adatszolgáltatás elmulasztá-

sa esetén az MVH mulasztási bírságot róhat ki! A 
részletek iránt érdeklődőknek  az Irodánkban adunk to-
vábbi felvilágosítást!

Cím: 5300. Karcag, Dózsa Gy.u.24 (volt Falugazdász 
Iroda) Tel:30/284-5258

Nagy László Kamarai Tanácsadó

Az Arany János Iskola emléknapja elé

Kötelező adatot szolgáltatniuk a támogatott gazdáknak

Köszönet

A Vöröskereszt Karcagi 
Területi Szervezete ezúton 
köszöni meg a ZSOAN 
vendéglő vezetőjének, Ba-
logh István vállalkozónak 
a Városi Melegedő műkö-
déséhez biztosított meleg 
étel adományt.

Köszönettel:
Kovács Mária
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Par la men ti Nap ló

Karcagiak számára már nem 
meglepő, ha kazah rokona-
inkról hallanak híreket. A ja-
nuári parlamenti választáso-
kon a Kunszövetség képviselői 
is ott voltak, a sajtóban követ-
hettük is az ezt követő vitát ar-
ról, vajon mennyire demokra-
tikus módon zajlottak a válasz-
tások. A vitázó felek - Haraszti 
Miklós (egykori SZDSZ-képvi-
selő) és Kovács Sándor (megyei 
elnök, karcagi önkormányzati 
képviselő) – között az alapve-
tő különbség az volt, hogy Ko-
vács Sándornak „nem térkép 
e táj”, húsz éve követi a kazah 
változásokat, egy időben itt 
járt egyetemre, beszéli a nyel-
vet. Nehéz ugyanis úgy vitát 
folytatni, ha valaki nem isme-
ri egy nép hagyományait, kul-
túráját, nem veszi figyelembe, 
hogy vallásilag és etnikailag is 
rendkívül tagolt országról van 
szó. (Csak nemzetiségből 130 
él Kazahsztánban.) Harasz-
ti kívánatosnak választott egy 
demokrácia modellt, és ha va-

laki nem ezt követi, nyilván 
nem számíthat a jóindulatára.

Most februárban egy delegá-
ciót vezetve újra arról győződ-
tem meg: a kazah viszonyítá-
si pont más, mint az európai. 
A gazdaság továbbra is erős, a 
növekedés 6% feletti, köszön-
hetően az energia-nyersanyag 
bevételeknek. A növekedés 
érezhető az emberek gyarapo-
dásán is, a lakás- és útépítések 
télen sem állnak le, az autófor-
galom nyugat-európai, az üz-
letek és bevásárlóközpontok 
gombamód szaporodnak. Az 
életszínvonal javulása húsz év 
alatt ötszörös volt, mindez lát-
ható, érezhető.

A hivatalos látogatás cél-
ja, azaz a magyar miniszterel-
nök májusi útjának előkészítése 
mellett alkalmam nyílt a kazah 
politikusokkal, üzletemberek-
kel beszélni. Ezek a kötetlenebb 
beszélgetések azt igazolták visz-
sza, hogy hisznek abban az 
irányban, amelyet a politikai 
vezetés, elsősorban a köztár-

sasági elnök kijelölt. Megértet-
ték, hogy nem lehet gazdasági, 
társadalmi lépcsőfokokat átug-
rani, az embereknek szüksége 
van a világos, egyértelmű célok 
elfogadására. Ami tehát Euró-
pából nézve korlátozottabb po-
litikai lehetőségnek látszik, az 
Kazahsztánban annak elfoga-
dása, hogy a hatalmas ország-
nak – Kína és Oroszország kö-
zött – stabilnak kell lennie az 
átalakulás alatt is. (A külföldi 
tőke hatásáról, a nekünk már 
ismerős privatizációról még 
nem is szóltam.) Elég csak a 
szomszédos Kirgizisztán fegy-
veres, polgárháborús állapotát 
felidézni ahhoz, hogy megért-
sük, Közép-Ázsiában nem bab-
ra megy a játék.

Mindehhez annyit teszek 
hozzá: ott jártunkkor mínusz 
24 fokot mutatott a hőmérő, de 
decemberben volt mínusz 40 
is. Szó mi szó, a természeti ki-
hívások sem tűnnek egyszerű-
nek.

Varga Mihály

Kazah példa Közép-Ázsiában

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

Március 3-4. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Március 10-11. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950

Miskolcon, a Földes Ferenc 
Gimnáziumban 5. alkalom-
mal rendezték meg az országos 
Dürer Matematika-, Fizika- 
és Kémiaversenyt. Kémia tan-
tárgyban az idén először hirdet-
tek versenyt, melyen iskolánk 
biológia-kémia tagozatos osz-
tályba járó tanulói - Varga Ildi-
kó 10.B,  Plesu Éva Fruzsina és 
Tóth Botond 11.C - csapatver-
senyben hetedik helyezést ér-
tek el. 

„A verseny két forduló-
ból állt. Az első körben az 
interneten megküldött feladat-
sorokat kellett eredményesen 
megoldani, ezek alapján a leg-
jobb 12 csapatot hívták meg az 
országos döntőbe. A február 10-
12. napján megtartott verseny-
sorozat nehéz feladatok elé ál-
lította kezdő csapatunkat. Írás-
ban, szóban és kísérletekben is 
számot kellett adni felkészültsé-
günkről. A verseny színvonalát 

mutatja, hogy a verseny résztve-
vői és szervezői között is talál-
kozhattunk kémia diákolimpiai 
bajnokokkal. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a versenyt megnyerő 
Apáczai Csere János Gimnázi-
um, valamint a Verseghy Ferenc 
és a Földes Ferenc Gimnázium 
csapatait követően a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázi-
um diákjai szereztek helyezést. 
A jó szervezésnek köszönhető-
en arra is volt alkalmunk, hogy 
megismerjük versenyzőtársain-
kat és új barátságokat köthes-
sünk. Köszönjük az iskola ve-
zetőségének, hogy anyagi segít-
séget nyújtottak a részvételhez. 
Külön köszönet illeti Majláth 
Gábor tanár urat lelkiismeretes 
felkészítő munkájáért.” 

Plesu Fruzsina 
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium 

tanulója

Refis sikerek az országos Dürer 
Kémia Versenyen

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdet

 gazdasági vezető 
munkakör betöltésére. 
A munkakörbe tartozó, illet-

ve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: 

Az önállóan működő és gaz-
dálkodó költségvetési szerv 
gazdasági tevékenységének tel-
jes körű, önálló, felelős irá-
nyítása, ellenőrzése és a pénz-
ügyi feladatok ellátása. Felelős 
a költségvetési szerv előirány-
zatai tekintetében a tervezési, 
gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámo-
lási feladatokért. Ellátja a költ-
ségvetési szerv működtetésé-
vel, üzemeltetésével, a vagyon 
használatával, védelmével kap-
csolatos feladatokat, valamint 
a költségvetési szervhez rendelt 
más költségvetési szerv ezen 
irányú feladatait. A fentieket a 
költségvetésben rendelkezés-
re álló pénzügyi fedezet szak-
szerű felhasználásának, az in-
tézmény működőképességének 
szem előtt tartása mellett végzi. 

Részletes kiírás megtalál-
ható a Nemzeti Közigazgatá-
si Intézet honlapján (https://
kozigallas.gov.hu), valamint 
Karcag Város honlapján (www.
karcag.hu).

A megszokottak szerint a kö-
vetkező modulok indulnak:
1. KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉP 
HASZNÁLÓ

Számítástechnikai előkép-
zettséget nem igényel. A be-
kapcsolástól, az egér és billen-
tyűzet használaton keresztül a 
file-ok és mappákat is megis-
merhetik az érdeklődők.
2. INTERNET

Ha szeretné megtanulni, 
hogy hogyan kereshetők és 
tölthetők le pályázatok, szeret-
né megtudni mi az a WWW, 
@ és .hu, akkor jelentkezzen. 
Számítástechnikai előképzett-
séget nem igényel, alapfokú is-
meret (billentyűzet, egér hasz-
nálata, file-ok, mappák isme-
rete) ajánlott.
3. SZÖVEGSZERKESZTÉS

Szeretné a korszerű szö-
vegszerkesztést megismer-
ni, megtanulni? Szeretné há-
zi dolgozatát, szakdolgoza-
tát igényes, a követelmények-

nek megfelelően elkészíteni? 
Új, meglévő munkahelyén kö-
vetelmény a szövegszerkesztő 
(Word) ismerete? Jelentkezzen 
és megtanítjuk a Word 2010 
használatára.

A modulok időtartama 10 
óra (napi 2 óra). 

A tanfolyamok ára: modu-
lonként 5.000,-Ft.

Kedvezmények: az első mo-
dul elvégzése után tetszőle-
ges második modul ára csak 
4.000-Ft.  Amennyiben 2 mo-
dult elvégzett, az utolsó modul 
már csak 3.000,-Ft. 

A tanfolyamok – megfelelő 
létszám esetén – a következő 
időpontokban indulnak:

- március 5-10.
- március 19-23.
- március 26-30.
Érdeklődni, jelentkezni a 

Csokonai Könyvtárban sze-
mélyesen illetve telefonon (59) 
503-152.

Közérdekű információ
Értesítjük a tisztelt közlekedőket és a lakosságot, hogy vas-

útépítési munkák miatt 2012. március 1-jén 7:00 órától 2012. 
április 15-én 20:00 óráig a Karcag, Füzesgyarmati úton  
(4206. j. összekötő út) lévő vasúti átjáró le lesz zárva. A te-
relés jelzőtáblás forgalomirányítás mellett történik ez idő alatt.

Az építési munkák során előfordulhatnak kisebb fennakadá-
sok, időbeni kisebb torlódások, melyről a kivitelező cég folya-
matosan tájékoztatást ad.

A fentiekkel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük.

K-P 2011 Konzorcium

 HIRDETMÉNY
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 

2012. február 29-én 0.00 órától 
2012. április 15-én 24.00 óráig

Törökszentmiklós - Fegyvernek-Örményes
és Kisújszállás - Karcag 

állomások közötti pályafelújítási munkák miatt módosított 
menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A módosítás érinti a Karcag – Tiszafüred között közlekedő 
vonatok menetrendjét is.

A vonatok pontos menetrendjéről 
a http://elvira.mav-start.hu/ weblapon, vagy 

a 0640-494949-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 6008 és a 6009 sz. 

vonat helyett 
Kisújszállás - Püspökladány állomások között 

vonatpótló autóbusz közlekedik.
A vonatpótló autóbuszokon együttes elhelyezést, élőállat- és 
kerékpár-szállítást, valamint kerekesszékes utaztatást nem 

tudunk biztosítani!
Az utazásuk során Önöket esetlegesen érő kellemetlensége-

kért szíves elnézésüket, és megértésüket kérjük!
 MÁV Zrt. 

Újra számítógépes oktatás 
a Könyvtárban!
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Könyvbemutató
A Városi Csokonai Könyv-

tárban került sor Oláh Sán-
dor két, most megjelent novel-
láskötetének bemutatójára. A 
hagyaték és a Szivárvány az al-
konyatban című műveket Ri-
deg István tanár úr ismertet-
te az író jelenlétében. Felolva-
sással közreműködtek Patkó 
Dóra és Sípos Judit, a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium tanulói.

Oláh Sándor kalandos élet-
rajzát tömören ötödik köny-
ve (gyűjteményes kötete) tar-
talmazza, amely szerint az író 
mindig is igazi kunnak, kar-
caginak vallotta magát. A kar-
cagi gimnázium elvégzése 
után a debreceni egyetemen 
történelmet hallgatott, majd 
’56-os forradalmi szerepe mi-
att Angliába emigrált, ahol 50 
évig élt. Gazdaságtant tanult, 
s kereskedőként sokat uta-
zott, bejárta Indiát, Indonézi-
át is. Tapasztalatokat gyűjtött, 
de megőrizte otthoni emléke-
it, amelyek humorral, iróniá-
val és érzelmekkel átszőve fo-
galmazódtak meg benne, hogy 
végül novellákká formálód-
janak. Ez az időszak már újra 
itthon, hetvenévesen követke-
zett be.

A diákok hatásos tolmácso-
lásában elhangzottak A ha-
gyaték, az Egy különös dél-
után, a Más tájakon és a Má-
sok más szemmel c. írások. 
Történelmi ismeretei, kivá-
ló megfigyelőképessége révén 

találóan ecseteli a különbö-
ző emberek: az angolok, ola-
szok, franciák, németek visel-
kedését, szokásait. Magyar be-
szédén semmi akcentus nem 
érzik, sőt még szülőföldje táj-
szólását is híven adja szereplői 
szájába. Történetei színhelye 
Anglia mellett Madaras, Cser-
hát, Berekfürdő, Karcag. Így – 
kicsit túlozva – megvalósul a 
világ és a kunsági viszonyok 
összevetése. Az utóbbi évek 
eseményei kritikusan, gör-
be tükörben látszanak a ma-
gyar és az angol humor segít-
ségével, néhol gúnyos, kritizá-
ló hangnemben, ahol pl. lelep-
leződnek az ügyeskedők.

Történeteinek titokzatossá-
gát idézze fel néhány sora egy 
borostyánkőről: „Az egész kő 
szinte életre kelt, ahogy az ab-
lakon át bekukkantó napsugár 
felé tartottam. Hirtelen vad 
őserdők illata árasztotta el az 
üzletet, úgy éreztem, mintha 
egy mérhetetlen dzsungel kö-
zepének apró tisztásán lennék, 
és az indákkal fonott fák sű-
rűjéből a hold fényét tükröző 
tigrisszempár figyelne.” Mun-
káit szeretettel ajánljuk leendő 
olvasói figyelmébe!

Március 5-én (hétfőn) fél 
hattól a Déryné Kulturális 
Központ első emeletén Elek 
György Szentesi Tóth Kál-
mánról készült tanulmányát 
ismerteti. Várjuk az érdeklő-
dőket!

V. Gy.
Még 2003 telén Debrecenben 
született az ötlet, hogy Wass 
Albert – sajnos csak kevesek 
által ismert – munkásságá-
ra többek között egy 24 órás, 
nonstop felolvasással lehet-
ne ráirányítani a figyelmet. 
Az ötlet hamar gazdára ta-
lált, s néhány hónap múlva, 
2004 februárjában tucatnyi 
Kárpát-medencei településen 
szerveztek olvasásmaratont 
Wass Albert munkáiból.

Az eseményt később – egy-
re bővülő résztvevői körrel – 
2008-ban, 2010-ben és 2011-
ben is megrendezték. Az idei 
alkalomhoz egy új helyszín 
biztosításával Karcag városa 
is csatlakozott. A Nagykun 

Református Gimnáziumban 
Nagy Éva tanárnő jóvoltából 
kezdődött meg a huszonnégy 
órás különleges emléknap 
megszervezése – s az első he-
lyeslő visszajelzések után a ta-
nárnő – a negyvenöt résztvevő 
település közül ötödikként az 
országban – jelezte a karcagi-
ak részvételét.

Február 24-én késő délután 
a Református Gimnázium di-
ákjai és tanárai, és több isko-
lán kívüli érdeklődő részvéte-
lével megkezdődött a marato-
ni felolvasás.

A huszonnégy óra alatt – 
hallottuk összegzésként Nagy 
Éva és Szabó Ildikó tanárnők-
től – mintegy százötven felol-
vasó vagy éppen egyetértő kí-

váncsiskodó polgár látogatott 
el a gimnáziumi kollégium ol-
vasóteremmé változott elő-
adójába. Volt, aki olvasott is 
(általában 15 percig) volt aki 
csak hallgatta a szélesen höm-
pölygő Wass Albert-i prózát 
és verseket – mert a reperto-
árban regényrészlet, novella, 
vers egyaránt szerepelt –, sőt, 
az Adjátok vissza a hegyeimet! 
című filmet is megtekintették.

A február 24-25-én le-
zajlott esemény (amiből 
nincsen hasonló a város 
kultúrhistóriájában) minden-
ki megelégedésével zárult. Jö-
vőre – mondta kérdésünkre 
Nagy Éva tanárnő – valószí-
nűleg megismétlik.

Elek György

-Milyennek ismerte meg a 
zenekart és hogy értékeli az el-
múlt esztendő közös munká-
ját?

-Kedves és lelkes társaság-
nak ismertem meg a zene-
kart. Jó hangulatban lehet ve-
lük dolgozni, ugyanakkor a 
nehezebb követelményeknek 

is készséggel igyekeznek meg-
felelni.

Eddig – úgy mondhatni – ál-
lapotfelmérés volt. Ez az idő-
szak a régebbi repertoár felele-
venítéséről, a közönség tesz-
teléséről szólt. Ezt úgy értem, 
hogy arra voltam kíváncsi, 
hogy mennyire, milyen arány-

ban fogadják be a könnyű, il-
letve a nehezebb műfajokat.

-Történtek változások, illet-
ve lehet-e változtatásokra szá-
mítani a zenekar működésé-
ben? Itt elsősorban a minden-
kori programra, műsorterve-
zésre gondolok.

-Szeretem bevonni a zene-
kar tagságát a műsortervezés-
be. Ha valakinek van valami-
lyen realizálható „vágyálma”, 
akkor annak mindenképpen 
próbálunk megfelelni. Ehhez 
jön még a kotta-kérdés, sok-
szor pedig az anyagiak előte-
remtése.

-A karcagi fellépések mellett 
terveznek-e máshol is fellépése-
ket? Esetleg külföldön is bemu-
tatkoznak?

-Egyelőre Karcag testvérvá-
rosai jöhetnek szóba, külföld 
még nem. Azonban jó len-
ne később részt venni a Nagy-
kunsági Kulturális Fesztivá-
lon és egy nyári szabadtéri 
operett előadást is szervezni. 
Emellett még jó lenne egyházi 
áhítaton részt venni kórussal.

Nagyjából ezek a távlatibb 
tervek és lehetőségek a zene-
kar közeljövőjét tekintve.

-dh-  

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhív-

ja adózóinak figyelmét, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzé-
si adó első félévi részletének befizetési határideje

2012. március 19-én lejár.
2012. március 19-ig a 2012. évre megállapított – a határozat-

ban közölt - gépjárműadó 50 %-át kell megfizetni.
A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:

12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla
A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem ren-

delkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyisé-
gében.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatko-
zó törvényi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizeté-
si kötelezettség keletkezik. A befizetések elmulasztása esetén a 
fentiekben közölteken túl egyéb jogkövetkezményeket is meg-
állapít a törvény, melyek elkerülése érdekében kérjük a teljesíté-
si határidő pontos betartását.

Továbbá felhívjuk a helyi iparűzési adóalanyok figyelmét ar-
ra, hogy Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendel-
kezése szerinti felhasználásáról szóló 30/2005. (X.26.) rende-
lete 2011. december 31-ével hatályon kívül helyeződött. Ennek 
megfelelően 2012. évre a Képviselő-testület kedvezményezetti 
kör kialakítására már nem jogosult. A 2011. évi helyi iparűzési 
adóbevallások 2012. évben történő benyújtása esetében ren-
delkező nyilatkozat csatolására, azaz a helyi iparűzési adó 1 
%-nak felajánlására már nincs lehetőség!

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Az első év tükrében
Villáminterjú Bartal László karmesterrel

Bartal László 1962-ben 
született Budapesten. 1985-
ben végzett a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola ének-
tanár és karvezető tansza-
kán, majd a Magyar Állami 
Operaházban helyezkedett el 
mint korrepetítor-karmester. 
A nyolcvanas években több 
mesterkurzuson is részt vett 
Weimarban, Lipcsében és 
Moszkvában is. 1990-ben vé-
gezte el a karmesterképző 
tanszakot Budapesten.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy a ’90-es évek elejétől kezd-
ve hány helyre hívták meg karmesternek, zeneigazgatónak, 
művészeti vezetőnek. A teljesség igénye nélkül; dolgozott a 
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, annak gyermek-
karával, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán volt ze-
nei- illetve művészeti igazgató, 2001-ben Az Évad művésze, 
Komor- és Rubányi Vilmos-díjak birtokosa. Számos meghí-
vása és elfoglaltsága mellett a tavalyi évtől a Karcagi Szimfo-
nikus Zenekar karmesteri posztját is ő tölti be. Az elmúlt év 
tapasztalatairól beszélt lapunknak egy rövid interjú erejéig.

Vándor székely hazatalál

Wass Albert írásai 24 órán át
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Az elmúlt jó néhány évben 
mondhatni divattá vált a kü-
lönböző böjtök alkalmazása. 
Leginkább a tavaszi időszak-
ban fordulnak sokan ezek-
hez a módszerekhez a télen 
elnehezült szervezet méreg-
telenítése érdekében, esetleg 
fogyókúrás céllal. Azonban 
nem mindegy, hogy mikor 
és milyen formában böjtö-
lünk, mert legalább olyan ká-
ros is lehet, mint amennyire 
hasznos. Sántháné Antal Má-
ria dietetikus ezúttal arról be-
szélt, hogy egyáltalán mi is az 
a böjt, mire szolgál és milyen 
formái vannak. Arról is szó 
esett beszélgetésünk során, 
hogy milyen feltételek mellett 
lehet böjtöt alkalmazni.

-Legutóbb beszéltünk arról, 
hogy télen kicsivel nehezebb 
táplálékokat fogyaszt az ember. 
Egy idő után bekövetkezik az, 
hogy a szervezetünk egy kissé 
elnehezül, az immunrendsze-
rünk esetleg egy kicsit legyön-
gül és így tél végén, tavasz ele-
jén azt érezzük, hogy köny-
nyebb étkezésre van igényünk. 
Itt jön képbe a böjt. Ez egy na-
gyon régi dolog, az ókorban is 
ismerték már, és leginkább val-
lási ünnepekhez, szokásokhoz 
volt köthető. A keresztény vi-
lágban a böjtnek a negyedik 
századtól van nagy szerepe. A 
húsvét előt-
ti negyven 
napos nagy-
böjt a testi-
lelki meg-
t i s z t u l á s t 
szolgálta, ti-
los volt pél-
dául húst 
fogyasztani. 
Napja i n k-
ban már et-
től eltérünk, 
leginkább arról szól, hogy va-
lamilyen anyagot, tápanyagot 
kihagyunk az étkezésünkből. 

Le kell szögezni, hogy a böjt 
nem fogyókúra! Arra szol-
gál, hogy könnyítse az emésztő 
szervrendszerünk működését.

A böjtre tudatosan fel kell 
készülni. Ha valaki csak úgy 
elhatározza, hogy mondjuk 
holnaptól böjtöl – az biztosan 
nem fog menni. Szóval készül-
ni kell rá és azzal érdemes kez-
deni, hogy először csökken-
tünk az adagokon, vagy ke-
rüljük a nehéz ételeket. De le-
het azt is alkalmazni, hogy az 
állati eredetű élelmiszereket, 
mondjuk a húst kihagyjuk az 
étrendünkből. Ilyenkor a leg-
fontosabb, hogy a folyadékbe-
vitelt mindenképp növelni kell. 
A böjtre készülés időszakában 
este hat óra után érdemes a szi-

lárd ételeket elhagyni és jó mi-
nőségű folyadékokkal helyette-
síteni.

-Milyen böjtölési módszere-
ket léteznek?

-Véleményem szerint a jó 
böjt három napos. Lehet léböjt, 
ami azt jelenti, hogy csak-
is friss zöldség, vagy gyümölcs 
préselt levét fogyasztjuk – 
egész nap több részletre eloszt-
va. Aztán van a szilárd, nyers 
étrend, amikor szintén zöldsé-
get és gyümölcsöt fogyasztunk 
és az egész napi adagunkat eb-
ből állítjuk össze. Alkalmaz-
hatjuk még az úgynevezett bő-
vített nyers étrendet, amikor a 
nyers zöldség és gyümölcs fo-
gyasztást teljes kiőrlésű gabo-
nából készült kenyérfélével, pá-
rolt zöldségekkel, gyümölcsök-
kel és főtt burgonyával egészít-
jük ki. Na, ezt az étrendet akár 
öt napig is lehet követni, mert 
azért ebben már benne van-
nak azok az anyagok amire a 
szervezetünknek mindenképp 
szüksége van. A többit, én úgy 
gondolom, hogy három napnál 
tovább nem szabad alkalmaz-
ni, mivel a túlzásba vitt böjt 
nagyon hiányos állapotot idéz-
het elő.

-Mert mondjuk a léböjt hosz-
szabb távon a kelleténél jobban 
kimossa a szervezetet?

-Igen, annak ellenére, hogy 

be is visz sok vitamint és ás-
ványi anyagot. Túlzásba vin-
ni nem szabad, mert a szerve-
zetünket megviselheti és tönk-
reteheti.

El szeretném még monda-
ni, hogy tarthatunk gyümölcs-
napot is, amit mint böjtöt szo-
kás  alkalmazni. Lehet egyfajta 
gyümölcsöt, vagy többfélét ke-
verni – de mégis érdemesebb 
egyfajtát fogyasztani. Ez ötszö-
ri, hatszori étkezésre elosztva 
két, két és fél kilogramm gyü-
mölcsöt jelent.

Amennyiben a böjtöt be-
tartjuk, akkor egy energiasze-
gényebb, egy fehérjében sze-
gényebb és mindenképp nátri-
umban szegényebb táplálékbe-
vitel történik, amely könnyíti 
az emésztőrendszer működését 
és a májat is tisztítja. Ilyenkor 
lemehetnek azok a télen felsze-

dett kilók is, anélkül, hogy tu-
datosan arra figyelnénk, hogy 
fogyókúrázunk. Ezért van az, 
hogy a böjtöt gyakran összeke-
verik a fogyókúrával. Ilyen for-
mában ez nem igaz.

Azzal, hogy sok gyümölcsöt, 
zöldséget fogyasztunk és a bő-
vített étrendben ott vannak a 
teljes kiőrlésű gabonából ké-
szült kenyerek, valamint a bur-
gonya – a táplálkozásunk C-vi-
taminban, káliumban, mag-
néziumban gazdag lesz. Ez pe-
dig a szervezetünk vegyhatását 
lúgosabb irányba tolja, és az 
elektrolit egyensúlyunk át-
hangolódik az egészségesebb 
irányba. Sok rostot is tartal-
maz ez az étrend, így a bél-
mozgás fokozódik és ezáltal a 
salakanyag nem fog több napig 
pangani a bélrendszerben.

A böjt jó hatással lehet a szív 
és érrendszeri betegségekben 
szenvedőkre, a székrekedéssel 
küszködőkre, enyhíti a köszvé-
nyes tüneteket és nagyon jó le-
het például lázas állapotban is, 
valamint a vesegyulladásra is 
jótékonyan hat. Továbbá csök-
kentheti a vérzsír szintjét, a vér-
nyomást, az ödémák kitisztu-
lását is segítheti, és a bőrünk 
is megtisztulhat, nem beszél-
ve az immunrendszerünk erő-
sítéséről. Tudni kell azonban, 
hogy aki bármiféle böjtre ké-

szül, annak 
szakember-
rel kell kon-
z u l t á l n i a . 
Fel kell tér-
képezni az 
egészségi ál-
lapotot, fi-
g y e l e m b e 
kell venni, 
hogy milyen 
a laborered-
mény és an-

nak függvényében lehet eldön-
teni, hogy melyik a legmegfe-
lelőbb módszer. Vannak olyan 
állapotok is, amikor azt mond-
juk, hogy tilos böjtölni. Ilyen 
például, amikor valaki vala-
milyen gyógyszert szed – min-
denképp konzultálnia kell az 
orvosával. Szigorúan tilos böj-
töt tartani terheseknek, szopta-
tó kismamáknak és a veseelég-
telenségben szenvedőknek. Vér-
képző szervi betegségek ese-
tén is mondhatja az orvos, hogy 
nem alkalmazhat valaki böjtöt.

Annak viszont, aki felké-
szült erre és tudja, hogy beik-
tathat az életébe böjtöt azt tu-
dom tanácsolni, hogy érdemes 
havonta egyszer böjtölni, vagy 
esetleg hetente egyszer beiktat-
ni egy könnyebb napot az éle-
tébe.

-dh-   

Táplálkozzunk tudatosan
3. rész

Böjti időszak

Február 27-én Mezőtúron 
rendezték meg a fiú kézilab-
da V. korcsoportjának megyei 
diákolimpiai döntőjét. Ezút-
tal a legfiatalabb középiskolai 
korosztály is bemutatkozott a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnáziumból, s kellemes 
meglepetést okoztak bronzér-
mükkel. A megyei döntőbe a 
selejtezők után három csapat 
jutott.

Eredmények:
Mezőtúr, Szegedi - Nagy-

kun Református, Karcag 
31:19 (16:10)

Karcag: Gulybán O., Német 
M. (2), Hamar J., Tóth B. (1), 
Fodor N. (2), Kovács M. (9), 
Horváth Gy. (1), Székely D. 
(4), Magyari J., Koncz T.

Az első félidőben még jól 

tartottuk magunkat, a végére 
elfáradtunk, illetve minden já-
tékosnak lehetőséget adtunk.

Törökszentmiklós, Bercsé-
nyi - Nagykun Református, 
Karcag 29:24 (12:13)

Karcag: Gulybán O., Német 
M., Hamar J. (2), Tóth B. (3), 
Fodor N. (1), Kovács M. (10), 
Horváth Gy., Székely D. (7), 
Magyari J. (1), Koncz T.

Végig szoros volt a mérkő-
zés, a lefújás előtt 5 perccel 
még 2 góllal vezettünk, de a 
rutintalanságunk és a védeke-
zési hibáink az ellenfél javára 
fordították a mérkőzést. Min-
denki elégedett lehet a bronz-
éremmel.

MAJOR
szakedző

Berekfürdői SE. - Török-
szentmiklósi KE 17:15 (8:7)

Tiszaföldvár, Jv.: Major G, 
Garamvölgyi M.

Berekfürdő: Bézi M, Cseke 
P. (2), Szőkéné Varga I. (3), 
Andrási Zs. (1), Szabó I. (1), 
Varga E. (5), Bánhegyiné Ba-
kó É. (4)

Csere: Varga A. Sípos K. 
Szarka B. (1)

Szolnoki Honvéd SE – Be-
rekfürdői SE 19:25 (9:14)

Tiszaföldvár, Jv.: Gábor L., 
Takács T.

Berekfürdő: Varga A., 
Cseke P. (3), Szőkéné Varga I. 
(11), Andrási Zs. (1), Szabó I. 
(1), Varga E. (5), Bánhegyiné 
Bakó É. (2)

Csere: Bézi M., Sípos K. (1), 
Szarka B. (1)

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: Na-
gyon jól indítottunk, a tava-
szi fordulók első két mérkő-
zéséről 4 ponttal tértünk ha-
za. Az első meccsen sok hi-
bával játszottunk (eladott 
labdák, kihagyott büntetők), 
de még így is sikerült legyőz-
nünk a tabellán előttünk ál-
ló Törökszentmiklós csapa-
tát. A szolnoki lányok ellen 
már kreatívabb támadójáték-
kal, agresszívebb védekezés-
sel, nagyobb gólkülönbséggel 
tudtunk nyerni. A következő 
mérkőzést a 4. helyről várjuk. 
Bízom benne, hogy tudunk 
még előrébb lépni, hiszen az 
előttünk álló csapatok belát-
ható távolságra állnak tőlünk. 
Az első helyen álló Martfű 4 
ponttal, a 2. 3. helyen álló csa-
patok 1-1 ponttal előznek meg 
minket.

SPORTSPORT
 Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság

Kézilabda megyei döntő

Refis bronzérem az V. korcsoportban

Meghívó

A Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi Tagis-
kola szülői közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját az intézmény tornatermébe 
a 2012. március 17-én (szombaton) 19 órakor 

kezdődő 
Tavaszköszöntő 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.
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon kor-
szerű központi fűtéssel, hagyomá-
nyos fűtésre is kialakítva, mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Fúrott 
kút az udvarban. Csere is érdekel. 
I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész Jász-
Nagykun-Szolnok megye területén! 
Tel.: 06/30-450-5723.
Eladó a Kisvénkertben egy 1,5 szo-
bás és egy 1 szobás kis ház. Mindkét 
házban van beépített cserépkály-
ha és fürdőszoba, vezetékes ivóvíz 
és fúrott kút is van. Tel.: 06/20-399-
4484.
Eladó Karcag főterén vegyes ingat-
lan, ami áll 250 m2-es üzletből, egy- 
és kétszobás lakások, és egy új csa-
ládi ház - mindez 1200 m2-es tel-
ken. Most jelentős árengedmény-
nyel, akár bérlőkkel is megvehető. 
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.
Karcagon főtéri, III. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 06 
30/385-4300.
Központhoz közel, 1967-ben épült 
/2 szoba, előtér, konyha, alsó épület, 
gáz illetve vegyes tüzelésű kazán/ 
ház eladó! Kg., Ágota u. 25. sz. Tel.: 
06/30-245-3691.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. 06/30-263-
1504.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla 
ház városközpontban sürgősen el-
adó. Tel.: 06/59-400-802 (reggel 8 
óráig, délben, 18 órától).
Főtéri 52 m²-es 2 szobás lakás eladó 
vagy kiadó. Tel.: 06/30-317-8180.
Sürgősen eladó 2 szobás gázos, cse-
répkályhás ház. I.ár: 6,7 M Ft. Tel.: 
06/20-505-3467.
Kisföldek között 742 m²-es porta, 
30 m²-es lakható épülettel eladó. 
Villany, ásott kút van. Tel.: 06/70-
940-9398.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alatti 
1874 m²-es portán 1 szoba + konyha 
+ spájzos, cserépkályhás ház eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
másfél szobás lakás eladó (ár meg-
egyezés szerint). Tel.: 06/30-491-
2519.

Állat
2 db ivartalanított süldő malac el-
adó. Tel.: 06/30-603-4035.

Eladó vágóbirka (400 Ft/kg); hízó 
100 kg (380 Ft/kg). Tel.: 06/70-262-
5583.

Vegyes
Száraz bükkfa forgács és fűrészpor 
eladó Kisújszálláson. Tel.: 06/70-514-
0748.
Transzcendentál is  Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat létre-
hozása. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Lehullott a fák levele. Nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópihe. 
Télidőben, hóesésben, seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.  
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 06/59-
312-005 v. 06/30-583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. Tel.: 
06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa konyhai 
falitéka, zsúrkocsi, Bonanza íróasz-
tal, franciaágy, 2 db új fekete ezüst 
díszítésű szekrény. Tel.: 06/70-300-
9730.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! 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.
Kézikocsi, mázsa, önetető, sparhelt, 
üstház üsttel, hűtőszekrény, kony-
haszekrény és 26 aranykorona szán-
tóföld eladó! Érdeklődni Kg., Szent 
István sgt. 58.
Eladók hagyatékból mindenféle bú-
torok, háztartási egyéb eszközök, 
extra méretű férfi és női ruházat, 
edények, varrógép és egy két lapos 
villanyrezsó. Tel.: 06/59-312-157.
1 db trimmer fitneszgép eladó. Tel.: 
06/59-400-616.
Eladó 2 mázsa kisszemű naprafor-
gó 120 Ft/kg áron, akár 20 kg-on-
ként házhoz szállítva is. Tel.: 06/30-
963-5073.
Klasszikus és akusztikus gitár olcsón 
eladó és egy forgótárcsás mosógép. 
Tel.: 06/30-547-9987.
Eladó 1 db fehér 4 részes szekrény-
sor + 2 személyes ágyneműtartós 
heverő 2 db fotellel. Tel.: 06/20-505-
3467.
Eladó 80 l-es vegyes-tüzelésű boj-
ler, 150 l-es fagyasztó láda, újsze-
rű Hajdú centrifuga, mosógép, 
Csehszlovák 4 kW vegyes-tüzelé-
sű kályha, gyermek etetőszék, 
200x130-as halasi bejárati ajtólapok, 
400-as abrikter-tengely csapágy há-
zakkal ékszíjtárcsa és fúró tokmá-
nyok. Tel.: 06/30-566-8044.
Eladó körbálás lucernaszéna (6.500 
Ft/db); Pedroló szivattyú (17.000 Ft); 
búza (6.500 Ft/q); Husqvarna lánc-
fűrész 285 típusú (38.000 Ft). Tel.: 
06/70-262-5583.
Eladó egy nagyon megkímélt álla-
potban lévő tornádó típusú akku-
mulátoros kerékpár kedvező áron. 
Tel.: 06/20-925-2991.
Felültöltős Energomat mosógépet 
vásárolnék. U.itt kimaradt építő-
anyagot keresek, járólapot, csem-
pét, stb. Tel.: 59/312-562.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 06/59-311-910.
Vass és Társa Bt. vállalja színes 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 előzetes felmé-
rés. Palatető javítás, mosás, zsinde-
lyezés. Cserép átrakás, moha men-
tesítés, csatornacsere. Szükséges 
anyagbeszerzésre árajánlat! If j. 
Mile János Karcag, Takács P. u. 9/a. 
Lefolyó duguláselhárítása, sürgős 
esetben azonnal. Tel.: 06/70-941-
3722.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Régi hagyatékait, bútorokat és ré-
gebbi tárgyait, forgalomból kivont 
pénzeket, régi pénzeket felvásáro-
lok, a legmagasabb napi áron, fém 
200 Ft-osért akár 1.500 Ft-ot is! Tel.: 
06/30-605-3521.
Meghívók, gyászjelentések, szóró-
lapok, levelek terjesztését vállalom 
Karcagon! Tel.: 06/30-814-3673.
VEDD ÖLBE, RINGASD, ÉNEKELJ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10:00-10:30 óráig a Városi 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető. 
Tel.: 06/30-489-2076.
FODR ÁSZ HÁ ZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok. (30 
éves gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Középiskolások részére matemati-
ka korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.
Magyarból, történelemből korrepe-
tálást vállalok. Tel.: 06/30-587-2268.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Aprilia robogó eladó. Tel.: 06/70-
604-9119.
Utánfutó kölcsönzés! Kg., Vasút u. 
38. Tel.: 06/30-244-3666.
Eladó Zetor 3011 traktor papírok 
nélkül és 1 db Simson S51 segédmo-
tor-kerékpár kék színben, csaknem 
eredeti állapotban. Ár: 300 ezer és 
70 ezer Ft. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés
Az elmúlt hétvégén 

MultiTec Öregfiúk Kupa kis-
pályás labdarúgó tornát ren-
deztek a Sportcsarnokban. A 
helyi csapatokon kívül a kör-
nyező településekről is érkez-
tek benevezések. A csapato-
kat két csoportba osztották be. 
Már a csoportmérkőzések is 
színvonalas és küzdelmes ta-
lálkozókat hoztak a megjelent 
lelkes szurkolók örömére.

Eredmények: „A” csoport 
MultiTec – Biharnagybajom 

2:4, Szuperinfó – Agrosprint 
1:2, MultiTec – Szuperinfó 
2:7, Biharnagybajom – 
Agrosprint 3:7, Szuperinfó – 
Biharnagybajom 2:4, MultiTec 
– Agrosprint 1:11.

Végeredmény: 1. 
Agrosprint (9 pont), 2. 
Biharnagybajom (6 pont), 
3. Szuperinfó (3 pont), 4. 
MultiTec (0 pont).

Eredmények: „B” csoport 
Origo – Tápiószentmárton 

1:0, Tiszafüred Suzuki – Kaba 
2:5, Tápiószentmárton – Kaba 
2:0, Origo – Tiszafüred Su-

zuki 2:3, Tiszafüred Suzuki – 
Tápiószentmárton 2:2, Origo 
– Kaba 2:4.

Végeredmény: 1. Kaba (6 
pont), 2. Tápiószentmárton (4 
pont), 3. Tiszafüred Suzuki (4 
pont), 4. Origo (3 pont).

Középdöntők eredmé-
nyei: Agrosprint – Origo 6:1, 
Biharnagybajom – Tiszafüred 
Suzuki 2:5, Kaba – MultiTec 
8:1, Tápiószentmárton – 
Szuperinfó 6:1.

Az elődöntők eredmé-
nyei: Kaba – Tiszafüred Su-
zuki 5:3, Agrosprint – 
Tápiószentmárton 1:2.

A harmadik helyért: 
Agrosprint – Tiszafüred Su-
zuki 2:0 (büntetőkkel).

Döntő mérkőzés: Kaba – 
Tápiószentmárton 1:2.

Különdíjak: Torna gólki-
rálya: Plókai Mihály 14 gól-
lal (Tápiószentmárton), leg-
jobb játékos: Varga János 
(Agrosprint), legjobb kapus: 
Kovács Gyula (Kaba).

B. I.

Február 18-án Martfűn ren-
dezték meg a téli teremtornát, 
melyen a karcagi U9-es kor-
osztályunk csapata is részt 
vett. Amint azt Antal Lőrinc-
től megtudtuk, a 12 csapatos 
mezőnyből most csak a nyol-
cadik helyet sikerült elérniük. 
A csoportmérkőzések során 
a szolnoki MÁV-tól elszen-
vedett minimális 1:0-ás vere-
ség azt jelentette, hogy a kar-
cagiak nem juthattak be a ne-
gyeddöntőbe. A csapatot ér-
zékenyen érintette, hogy két 
védő betegség miatt hiányzott. 
A mérsékelt teljesítmény mel-
lett örömteli esemény is akadt: 
a torna legjobb kapusa címet 
Balázs Balázs érdemelte ki. 

Eredmények: Kar-
cag – Szolnok 0:1, Karcag 

– Zagyvarékas 1:2 (Góllö-
vő: Bernáth Á.), Karcag – 
Törökszentmiklós 1:0 (Góllö-
vő: Balajti Á.).

Február 25-én a 2003-
as korosztály labdarúgói a 
Kolláth Béla Emléktornán 
szerepeltek. Amint az várha-
tó volt, az igen erős mezőny-
ből nem sikerült továbblépni. 
A karcagi csapat a 19-es me-
zőnyből a tizenkettedik helyet 
szerezte meg.

Eredmények: Mészöly 
Focisuli – Karcag 1:0, Abony – 
Karcag 2:1 (Góllövő: Baga L.), 
Monor – Karcag 2:1 (Góllö-
vő: Baga L.), Karcag – Berényi 
Focisuli 4:0 (Góllövő: Simon 
M., Baga L., Koczka Gy. /2/).

B. I.

MultiTec Öregfiúk Kupa

Labdarúgás

Utánpótlás U9-es korosztály
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2012. március 2-5. péntek-hétfő
18.00  Műsorajánló
18.05  Györffy Néptánc Gála II. rész
18.55  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Juhászné Zsadányi 

Erzsébet 
 Téma: Nagykun Református 

Gimnázium
 Karcagi Hírek
 - Víztársulat, András László
 - Fiatal gazdák (Balaskó Zol-

tán, Dr. Monori István, Ifj. 
Szilágyi János, Szilágyi János

 - Sportolók köszöntése 
(Szlatényi György, Dobos 
László)

 Györffy Napok II. rész
 Háttér
 Vendég: Dr. Borsos Anikó
 Téma: influenza szezon…
20.10  Testületi ülés

2012. március 6-7. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.30  Nótaszó:

 - Balogh Márton
 - Koltai László
 - Farkas Rozália
 - Szalai Antal és zenekara

2012. március 8. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Sportolók köszöntése a Vá-

rosházán
18.50  Hortobágy
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Varga Mihály államtitkár, 

ogy. képviselő
 Karcagi Hírek
 - Kováts Mihály farsang 

(Chrappánné Papp Ágnes, 
Laczik Dénesné)

 - Refi farsang (Vinczéné Gál 
Katalin tanárnő)

 - Szellemi diákolim-
pia (Szlatényi György, 
MagyarDiáksport Szövetség 
főtitkára)

 - Wass Albert felolvasás 
(Nagy Éva tanárnő, Szabó Il-
dikó tanárnő, Szabó István 
Róbert tanuló)

 Háttér
 Vendég: Csornai Csaba
 Téma: Asztalitenisz
20.10  Iparos bál 2012

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

Juhász Anita – Pető István
Kg., Szondi u. 25. István
Ács Zsuzsanna – Ökrös Imre
Kg., Epreskert u. 9. Panna
Mozsár Csilla – Balogh Ti-
bor
Kg., Vajda u. 5. Tibor
Pádár Csilla Erzsébet – 
Szklenár Ferenc
Kg., Halom u. 14. Dárius

Halálozás

Balogh Sándorné (Kovács 
Erzsébet)

 Karcag (1928.)
Kiss Ferencné (Sebők Erzsé-

bet)
 Karcag (1924.)
Kígyós Sándor Pál
 Karcag (1925.)
Sánta György
 Karcag (1930.)

Lapzárta: 
hétfő 12 óra

Labdarúgás

Március 2. péntek
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 3. szombat 
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 4. vasárnap
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 5. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Március 6. kedd 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 7. szerda
 Főtér Gyógyszertár – 

Horváth F. úti
Március 8. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Március 9. péntek
 Berek – Kiss A. utca

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.

Karcag – Bucsa 3:2 (1:2)
Karcag: Agócs, Szívós G., 

Orosz, Szőke R., Rajcsányi, 
Bukovszki, Szentannai, Szívós 
Gy., Nagy R., Lázók A., Erdei

Csere: Balla Zs.
Edző: Orosz István
Góllövők: Szívós Gy., Erdi, 

Nagy R. ill. Berényi (2)

Túrkeve Karcag 4:5 
Karcag: Móga, Lázók A., 

Orosz, Szőke R., Csatári, 
Szentannai, Bukovszki, Nagy 
R., Szívós Gy., Székely D., Er-
dei

Cserék: Balogh R., Kovács 
Cs., Madarász, Fodor B.

Edző: Orosz István
Góllövők: Bukovszki (3), Er-

dei, Szőke R.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag Bucsa 9:1
Karcag: Bajusz, Borsi, Né-

meth, Bakó, Szabó, Hamar, 
Csatári, Kovács, Henk, Kabai, 
Földi

Cserék: Bézi, Nagy M.
Edző: Faragó Krisztián

Góllövők: Csatári (4), Földi 
(3), Kabai, Nagy M.

Utánpótlás U11
Mezőkövesd – Zsóry – Kar-

cagi SE 1:1 (0:0)
Karcag: Binder, Tóth G., 

Mészáros, Mester, Sipos (And-
rási), Katona, Nábrádi, Örsi 
(Kupai), Tóth F., Györfi, Balla 
(Bencsik), Móga

Góllövő: Tóth F.
Kemecsi László: Az I. fél-

időben széllel szemben ját-
szottunk, viszont ez nem lát-
szott meg a játékunkon. Re-
mekül hoztuk ki széleken a 
labdát, és a középpályán ügyes 
támadásokat vezettünk. Elől 
sokat mozogtunk keresztben 
is. Sajnos két száz-százalé-
kos ziccerünk is kimaradt, és 
a szünetben döntetlennel for-
dultunk. A második játékrész-
ben érthetetlenül elkezdtünk 
kapkodni és ívelgetni. Sze-
rencsére a vége előtt sikerült 
egyenlítenünk.

B. I.

Február 22-én délután a 
Karcagi Tesco áruház bizton-
sági őre jelentette, hogy tolvajt 
tartanak vissza. Egy karcagi 
lakos vitamintablettát próbált 
eltulajdonítani az áruházból. 
Az elkövető ellen szabálysér-
tési eljárást kezdeményeztek. 
A 2.550.-Ft. lopási kár megté-
rült a visszatartással.

Február 23-án az esti órák-
ban a rendőrök előállítottak 
egy karcagi férfit, aki a MÁV 
állomás területén egy irhaka-
báttal és egy ásóval a vállán 
közlekedett, mely értékek tu-
lajdonjogával nem tudott el-
számolni. Elmondása szerint 
ezeket egy kerítés tövében ta-
lálta és eltulajdonítási szán-
dékkal felvette. Az eltulajdo-
nított tárgyak tulajdon elleni 
szabálysértési ügyben vissza-
tartásra kerültek.

Eljárás indult három karca-
gi lakos ellen, akik 2012. feb-
ruár 26-án délelőtt fémlopás 
szándékával megjelentek Kar-

cag külterületén a Kunhegyesi 
út végén lévő használaton kí-
vüli szarvasmarha telep te-
rületén elhelyezett elektro-
mos középáramú vezetékek-
kel felszerelt betonoszlopnál. 
Az oszlopról a lelógó - túl-
só végén már korábban levá-
gott - 2 db légkábelt megpró-
bálták eltulajdonítani oly mó-
don, hogy az egyik személy az 
oszlopra felmászott, a veze-
tékeket puszta kézzel kísérel-
te meg leszakítani, mely so-
rán áramütést szenvedett el, 
majd emiatt a földre esett, 
így a vezetékek eltulajdonítá-
sa nem járt sikerrel. Az eltu-
lajdonítani szándékozott ká-
bel értéke, kb. 100.000. Ft. A 
történtekről soron kívül érte-
sítve lett az E.ON képviselője, 
az eltulajdonítani szándéko-
zott használaton kívüli veze-
téket leszerelték, és elszállítot-
ták a helyszínről. Az elkövetőt 
a debreceni légimentők men-
tőhelikopterrel súlyos, életve-
szélyes állapotban elszállítot-
ták.

Előkészületi mérkőzések

Sátoraljaújhelyen rendezték 
meg a VII. Zemplén Kupát, az 
országos kyokushin felnőtt és 
utánpótlás bajnokságot. Több 
mint negyven egyesület 260 ver-
senyzője vett részt a küzdelmek-
ben. Gyarmati Imre, a karcagi 
karate szakosztály vezető edző-
je elmondta, hogy nagyon erős 
volt a mezőny. Több országos és 
nemzetközi bajnok is színre lé-
pett. A karcagi szakosztályt tíz 
fő képviselte. A február eleji öv-
vizsga után nem tudtak felké-
szülni a versenyre. Egy bronz-
érmet sikerült elhozniuk a kata 
forma gyakorlat versenyszám-
ban. Gyarmati Ildikó kiváló 
összpontosítással minden katáját 
nagyszerűen hajtotta végre. A 
felnőtt mezőnyben résztvevők 
nemrég kezdték a versenyzői pá-
lyafutásukat. Kiemelte Pallagi 
Lászlót a férfi 70 kg-os kategóri-

ában, aki a nagyon erős mezőny-
ben tiszteletre méltóan helyt tu-
dott állni. Junior korcsoportban 
Sántha Vandát emelte ki, aki egy 
igen tapasztalt Európa bajnokkal 
került szembe. Megverte ellen-
felét, csak sajnos az utolsó pilla-
natban egy fejrúgás csúszott be, 
ezért az ellenfelét hirdették ki 
győztesnek. 

Készülnek a két hét múlva 
kezdődő Diákolimpiára, amely 
Szentesen kerül megrendezésre. 
Ezen a versenyen előrelátható-
lag 10 fő képviseli színeinket. A 
résztvevők 7-18 évesek lehetnek. 
Március 31-én pedig egy nagy 
rendezvényre kerül sor – most 
ünnepli fennállásának negyve-
nedik évét a hazai Kyokushin 
szervezet, így Budapesten rende-
zik meg az összevont felnőtt ma-
gyar bajnokságot.

B.I.

Karate

FELHÍVÁS
A Kunszövetség, mint közcélú szervezet jogosult arra, hogy az 
egyesület részére az adózók felajánlhassák személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át. 
Az ügyvivő testület nevében kérem mindazokat, akiknek fontos 
a kun hagyományok ápolása, személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával támogatni szíveskedjenek a KUNSZÖVETSÉGET.

Adószámunk: 18237106-1-16
Dr. Fazekas Sándor

elnök 


