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Közel százötven, az országos 
versenyeken kiválóan szerep-
lő, 1-6. helyet elérő karcagi 
sportolónak gratuláltak feb-
ruár 14-én délután a Város-
háza dísztermében. A diák- és 
egyesületi sportolókat, vala-
mint felkészítőiket, edzőiket 
és a sportvezetőket dr. Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, a KSE elnöke, Do-
bos László polgármester és 
Szepesi Tibor, a DKK vezető-
je, a KSE ügyvezetője köszön-
tötte.

- Büszke vagyok arra, hogy 
Karcag városa olyan helysége 
az országnak, ahol a sportsze-
retők összefogása szép és ki-
emelkedő eredményeket pro-
dukál, hiszen egy vidéki város-
ban, a Nagykunságban olyan 
eredményekkel dicsekedhe-
tünk, amiket sokkal nagyobb 
városok is megirigyelhetnek.

Fazekas Sándor kitért arra, 
hogy a kormány először négy 
éve foglalkozott azzal, miként 
lehet stabil hátteret teremteni 
a magyar sportnak. Akkor az 
egyik fontos cél az volt, hogy 
minél több terhet vegyenek le a 
szülőkről, az önzetlen sporttá-
mogatókról és az önkormány-
zatokról. Ezért született egy 
olyan új finanszírozási rend-
szer, amely a vállalkozások be-
vonására épít és arra, hogy az 

olyan egyesületeknek, mint 
például a KSE, stabil háttere 
legyen, és ezzel a kicsi és nagy 
egyesületek is bátran tudjanak 
tervezni, ne legyenek minden-
napi gondjaik.

- Én úgy látom, hogy ez az 
új sportfinanszírozási rend-
szer – bár nyilván kritikák 
mindig vannak – mára bizo-
nyított. És ezt rendkívül fon-
tos eredménynek tartom úgy 
is, mint aki sportegyesületi el-
nökként – az önkormányza-
tot a háttérben érezve – jó pár 
éven keresztül szembesült a 
kínzó anyagi gondokkal, a fi-
nanszírozási problémákkal. 
Természetesen most is szük-
ség van arra, hogy energiát, 
anyagiakat nem kímélve ál-

lunk a sport mögött – és ehhez 
kapcsolható a sportlétesítmé-
nyek szükségessége. Itt Karca-
gon a közelmúltban olyan ter-
málfürdő és uszoda készült el, 
ami országosan is az egyik leg-
modernebb létesítmény. Bízom 
benne, hogy sok karcagi gyer-
mek megtanul majd itt úszni, 
és minden karcagi felnőtt él a 
létesítmény adta lehetőségek-
kel. Stadionok, sportpályák, öl-
tözők épülnek szerte az ország-
ban. Ezt a programot is érik 
kritikák, de meggyőződésem, 
hogy az ilyen létesítmények 
nélkül nem lehet sportolni. Ne 
feledjük, hogy a sport, különö-
sen a mai világban, olyan fel-
emelkedési lehetőséget biztosít 
a vidéken élő, nehéz sorsú, kis 
jövedelmű családban élő gye-
rekeknek, amely az élet más 
területein nem, vagy alig-alig 
adatik meg.

- Évenként száznál több fi-
atal veheti át azokat a sze-
rény ajándékokat, amivel eze-
ken az alkalmakon köszönt-
jük őket – mondta az esemény 
végeztével a Hírmondó kérdé-
sére Dobos László polgármes-
ter. - Ez mindenképpen mutat-
ja, hogy Karcagon jó alapokon 
nyugszik a sport – a verseny-
sport és a tömegsport is, hiszen 
ezekből fejlődik ki az a sporto-
lói réteg, akik a legjobb eredmé-
nyeket mutatják fel. Az alapok-
tól kezdődően építjük fel a vá-
ros sportját, amiben nagy mun-
kát végeznek a testnevelők, a 
sportvezetők, az edzők és nagy-
nagy segítséget jelent a szpon-
zorok önzetlensége, a szülők és 
a hozzátartozók áldozatválla-
lása. Valamennyiüknek köszö-
net érte!

Elek György

Sportolók elismerése

A Mezőgazdasági Könyvhónapról 
a Szentannaiban

A Mezőgazdasági Könyv-
hónap karcagi eseményeként 
szervezték meg február 13-
án, pénteken a térség agrár-
szakembereinek találkozó-
ját a Szentannai Sámuel Gim-
názium és Szakközépiskolá-
ban. Az iskola aulájában az 
alkalomra tekintettel, mező-
gazdasági szakfolyóiratokból 
és a legújabb szakkönyvekből 
nyílt kiállítás. A több száz ér-
deklődő előtt Gyökeres Sán-
dor igazgató köszöntője után 
dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, 
a Nemzeti Agrár-szaktanács-
adási Képzési és Vidékfejlesz-
tési Intézet (NAKVI) főigazga-
tója méltatta a mezőgazdasági 
könyvek és kiadók seregszem-
léjét.

- A mai nap a szakkönyvek 
ünnepe, de ünnepe azoknak 
a kollégáknak is, akik tanár-
ként, oktatóként ülnek itt a te-
remben, hiszen ezek a könyvek 
nélkülük nem tudnak meg-
szólalni – mondta a szerzők-
ről szólva az előadó, aki szerint 
a tudásanyag átadása, a köny-
vek kiadása továbbra is nagyon 

fontos. - Az interneten keresz-
tül nagyon sok új információt 
szerezhetünk, ugyanakkor az 
olvasás élményét, a tudás átvé-
telének élményét, azt hiszem, 
még manapság is a könyveken 

keresztül lehet megszerezni. 
Hiszen a könyv, az írásbeliség 
az, ami az emberi gondolko-
dásnak, az emberi agy műkö-
désének a legjobban megfelel...

Amint Mezőszentgyörgyi 
Dávid kifejtette, a hazai mező-
gazdasági szakkönyvek színvo-
nalát, a szerzők felkészültségét 
jelzi, hogy „a ma már százéves 
köteteket elővéve látható, hogy 
bőven van azokban tudás, ami 
nem évült el és a mostani tan-
könyvekben is visszaköszön”, 
s a NAKVI, mint a minisztéri-
um háttérintézete is arra törek-
szik, hogy az a több mint 300 
-féle tankönyv, amely a kiadá-
sában megjelenik, „egyfajta ál-
landóságot”, maradandó érté-
ket képviseljen.

A NAKVI főigazgatója után 
két (karcagi) előadó követ-
kezett: ifjabb Hubai Imre, a 
Nemzeti Agrárkamara (NAK) 
vidékfejlesztéséért felelős or-
szágos alelnöke a NAK által 
létrehozott egységes agrártá-
mogatási rendszer elemeit is-
mertette, Kovács Szilvia alpol-
gármester pedig az idén már 

harmadik alkalommal meg-
hirdetésre kerülő A legszebb 
konyhakertek programot mu-
tatta be.

Elek György

Ferencz János természetfotóiból nyílt kiállítás kedden délután 
a DKK emeleti klubtermében. A fotózást „komolyabban” tíz 
éve művelő ny. tanár ars poeticája szerint: „Fotózás közben 
láncszemnek tekintem magam a valóság és a kép között, do-
kumentálom az évszakok hangulatát, színeit... A természetfo-
tósnak sok idő és türelem szükséges. És alázat. … s a fáradt-
ságért cserébe békét és nyugalmat ad a léleknek.” A kiállítás 
március 12-ig tekinthető meg. Elek György

„A titkom megsúgom”
Ferencz János természetfotói a Dérynében
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Mesék az 

„üvegszámlákról”
Üvegzsebtörvény? Hol van 

már a sokéves hó? - kérdezhe-
tik jó néhányan. Persze, van-
nak akik nem is hallottak az ún. 
„üvegzsebtörvényről”. Mint 
egyik régi MSZP szimpatizáns és 
szavazó ismerősöm sem, aki sze-
rint csak „kitaláció” az egész Si-
mon ügy a potom 250 millájával. 
Elhiszem én mindezeket? – kér-
dezte, miközben úgy nézett 
rám, mintha hiányozna az egyik 
„kerekem”. Egy kampánytrükk 
az egész, folytatta, elkábítják itt 
a birka magyarokat. Nem csak a 
svájci, de az osztrák bankok sem 
adnának ki ilyen információt – 
magyarázta tovább, hogy most 
Simon Gábor helyesbítette a va-
gyonnyilatkozatát, és csak 20 
millió eltérés volt…

Nagyapám jutott eszembe, 
amikor csak sercintett a pipá-
ja megszívása után egyet: „Ak-
kor hiszem el, hogy Gagarint 
fellőtték, ha én is láttam vol-
na a bajkonuri támaszponton. 
Az, hogy mit ír a Pravda? Az egy 
dolog. Ötvenhatban is azt írtak, 
amit akartak.” Végső soron – ez 
is igaz. 

Kétségtelen elgondolko-
zik az ember: a tévé kamerák-
kal ment-e a világ elébb? Mert 
azért már „látni lehetett” Simon 
Gábor nyugodt, rezzenéstelen 
arcát, amikor a Hír TV-s riporter 
hölgy kérdezte a 250 millió sor-
sát. Pontosabban: hogy feled-
kezhetett meg egy kisebb 5-ös 
találatnyi összegről? De Simon 
urat ez egyáltalán nem hozta za-
varba: csak arra kérte az interjú-
zó hölgyet; lehetőleg ne csen-
gessenek föl hozzá, mert 1 éves 
(?) kisbabáját nem szeretné, ha 
újólag altatni kellene, amúgy is 
rossz alvó. 

Hát, igen. Hozzá képest Si-
mon úr kiváló alvó – sőt inkább 
fokozzuk: kiváló altató. A párt-
főnökéről meg ne is beszéljünk. 
Ő azt nyilatkozta: nincs is Simon 
ügy, csak a sajtó fújja föl, hiszen 
már Simon úr nem is az MSZP 
tagja: múlt héten törölték a tag-
névsorból, és az MSZP listájá-
ról is. Okafogyottá vált a kérdés. 
Hallgatva tovább MSZP-s isme-
rősöm okfejtését, kénytelen va-
gyok még talán igazat is ad-
ni Mesterházy úrnak, figyelve 
gesztikulációit és csillogó, tág-
ra nyílt szemeit, választási győ-
zelembe vetett kéklő tekintetét. 

A végén majd azt fogják ter-
jeszteni: igaz ugyan, hogy a 
számlán 250 millió volt, de az 
csak egy gépelési hiba, két „0”-
val többet ütött, amikor utalta, 
mert mindenkinek megcsúsz-
hat az ujja a számítógép klavia-
túráján. 

-ács -
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TÁJÉKOZTATÁS

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola diákjai FARSAN-
GI FELVONULÁSRA indul-
nak 2014. február 27-én 10 
órakor.

Szeretnénk minél vidámab-
ban elbúcsúztatni ezt a kü-
lönleges telet.

Kérünk mindenkit, jöjje-
nek és vegyenek részt vigassá-
gunkon!

Útvonalunk: Kossuth L. ut-
ca – Szent István sugárút – 
Kossuth tér – Horváth F. utca 
– Táncsics krt. – Dózsa Gy. út 
- Kossuth L. utca.

Köszönet
A Kátai Gábor Kórház I. sz. 

Belgyógyászati osztályának 
fejlesztésére létrehozott Ala-
pítvány (Karcag Belgyógyá-
szatáért Alapítvány) kurató-
riuma ezúton köszöni meg, 
hogy ez évben is támogatták 
a SZJA 1 %-ának felajánlásá-
val alapítványunkat. A befolyt 
összeget az osztály és a rende-
lők felújítására fordítottuk.

Kérjük támogassák alapít-
ványunkat 2014-ben is!

Adószám: 18824065-1-16.

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a VIII. Aprólábak gá-
la közreműködőinek, támo-
gatóinak: Bene Sándor Nagy-
kun kapitány, Kovács Bence, 
Nagy Roland, Kerekcipó Kft. 
- Laczik Dénesné, Kántor fa-
zekas műhely – Tóth János, 
Kunsági Népművészek Egye-
sülete, Pinczésné Soós Gyön-
gyi, Pinczés Szilvia, Tyukodi 
László és felesége, Déryné 
Kulturális Központ munka-
társai, Karcagi Általános Is-
kola – Györffy István tagis-
kola alsós néptánccsoportja 
– Millinkhoffer Rita  táncpe-
dagógus, Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola – alsós 
„Csillagrózsa” néptánccso-
port – Tóth Judit néptánc ok-
tató, Püspökladányi Óvodai 
Intézmény Pántlika táncháza 
– Rácz-Csóka Szilvia óvoda-
pedagógus.

Megköszönjük, hogy hozzá-
járultak a rendezvény sikeres 
megvalósításához.

Madarász Imre Egyesített 
Óvoda

gyermek néptánc tehetség-
csoportjai

A Magyar Vöröskereszt 
karcagi szervezete ezúton kö-
szöni meg az ESSEN Kft. ado-
mányát, mellyel támogatta a 
városi melegedő működését.

Pályázat
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Ott-
hona a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gyermekvédelmi asszisztens 
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése: Gyermekvédelmi asszisztens.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkal-

mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5321 Kunma-

daras, Kunhegyesi út 27.
Az ellátandó feladatok: Gyakorlati segítségnyújtás a gyermekek 

mindennapi életében. Az Otthon működésével kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
Lehetséges képesítési előírások:

-  Gyermekotthoni asszisztens, gyógypedagógia asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, gyermek- és 
ifjúsági felügyelő vagy pedagógiai asszisztens.

-  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
-  Két hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
-  Szakmai önéletrajz.
-  Büntetlen előélet.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2014. március 01. napjától tölthető be.

A benyújtás határideje: 2014. március 03.
A jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmene-
ti Otthona címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, 
Kunhegyesi út 27.). Elektronikus úton a gyaomadaras@externet.
hu. e-mail címen keresztül. Személyesen: Csiziné Őrlős Katalin, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 
27. Tel.: 59/327-158.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 10.

Rajzpályázat

A Karcagi Fidelitas rajzpályázatot hirdet általános iskola alsó tagozatosok 
számára „Ilyennek látom 1848–49. március 15–ét” címmel.

A pályaművek leadási határideje: 2014. március 7. 
Leadás helye: Karcag, Fidesz Iroda (hétfőtől csütörtökig 16: 00-tól 17:00-ig).

A pályázati rajzokon kérjük feltüntetni a nevet, címet, telefonszámot, valamint iskolát.

(H)Arcaink
Az Adventi sorozat 

folytatása

Február 26. A megbocsá-
tás és haragkezelés ősi 
gyógymódja

Március 5. A szeretet him-
nusza.

Kezdési időpont: 16:30 óra.
Helyszín: Karcag, József 

Attila utca 2.
Előadó: Drs. Szabó János 

(pszichológus)
Info: 06/30-517-3945, 

06/30-664-3128.

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános 

Iskola Kiskulcsosi 
Tagiskolája 

szeretettel hívja és 
várja a leendő első 

osztályos gyerekeket 
iskolanyitogató 

foglakozásra 2014. 
február 24-én (hétfőn) 

1615 órakor.

Érdeklődni: 
59/503-126-os 
telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÁS
A Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai FARSANGI FELVO-
NULÁSRA indulnak 2014. február 27-én 10 órakor.
Szeretnénk minél vidámabban elbúcsúztatni ezt a különleges telet.
Kérünk mindenkit, jöjjenek és vegyenek részt vigasságunkon!
Útvonalunk: Kossuth L. utca – Szent István sugárút – Kossuth tér 
– Horváth F. utca – Táncsics krt. – Dózsa Gy. út - Kossuth L. utca.
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Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Február 22-23. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Március 01-02. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Hirdetmény
Jász-Nagykun-Szolnok 03. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Iroda Vezetője a választási eljá-
rásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § alapján az or-
szággyűlési képviselők 2014. évi választására a szavazókö-
rök számának, sorszámának, területi beosztásának, vala-
mint a szavazóhelyiségek címének megállapítása tárgyában 
meghozott 9888-11/2013. számú, 2013. július 30. napján 
kelt határozata módosításáról meghozta a 194-17/2014. szá-
mú határozatát, amely alapján a Karcag 008. számú szava-
zókör címe Kuthen utca 16. (Óvoda)-ról, Kossuth tér 11-
13. (Tüdőszűrő helye)-ra változik.

Fenti határozat, mellékleteivel együtt megtekinthető a 
Karcagi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1. sz.), valamint Karcag Város hivatalos 
honlapján (www.karcag.hu).

Karcag városban a szavazókörök száma: 16, sorszáma 
001-016-ig terjed.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópol-
gárok számára, valamint az átjelentkezők szavazatainak 
leadására kijelölt szavazókör: 003. számú szavazókör.

Szavazókörök sorszáma és címe Karcag városban:
001 - Madarasi út 1-3. (Református Gimnázium)
002 - Zöldfa utca 48. (Kátai Gábor Kórház)
003 - Dózsa György út 4. (volt Általános Iskola)
004 - Zöldfa utca 32. (Óvoda)
005 - Dózsa György út 5-7. (Déryné Művelődési Központ)
006 - Zádor utca 3. (Általános Iskola)
007 - Kossuth tér 4. (Általános Iskolai Központ)
008 - Kossuth tér 11-13. (Tüdőszűrő helye)
009 - József Attila utca 2. (Egyesületi Ház)
010 - Püspökladányi út 33. (Családsegítő Központ)
011 - Arany János utca 13-15. (Általános Iskola)
012 - Villamos út 109. (Városgondnokság)
013 - Szentannai Sámuel utca 18. (Középiskola)
014 - Kisújszállási út 112. (Általános Iskola)
015 - Kisújszállási út 24. (Tiszamenti Reg. Vízművek)
016 - Kisújszállási út 45. (Szakiskola)

Rózsa Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok

03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda Vezetője

Meghívó
A karcagi Református Egyházközség szeretettel 

meghív minden házasságban élőt, egyedül állót és 
elköteleződésre készülőt 

Döbrentei Ildikó és Levente Péter: 
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A részvétel ingyenes!

A helyszínen lehetőség lesz könyvek, CD-k 
megvásárlására és dedikálásra.

A Vöröskereszt megalaku-
lásáról és az Ifjúsági Vöröske-
resztről emlékeztek meg feb-
ruár 13-án a szervezet(ek) he-
lyi vezetői, aktivistái és a Kar-
cagi Nagykun Református 
Gimnázium tanulói. Az emlé-
kezéseket követően a karcagi 
ifjúsági vöröskeresztesek be-
számolója hangzott el a nyá-
ri balatoni szolgálatról és el-
sősegély bemutatóra is sor 
került. Az ünnepséget a Vö-
röskereszt Városi Szervezete 
felkérésére (és szervezésében) 
a gimnázium vöröskeresztesei 
rendezték meg. Nagy Jánosné 
tanárnő évtizedek óta a szép 
eredményeket elérő elsőse-
gélynyújtók vezetője.

- Mióta működik az iskolá-
ban az Ifjúsági Vöröskereszt?

- Az 1990-es években ala-
kult meg, és jelenleg is a Ma-
gyar Vöröskereszt mellett mű-
ködik. Annak idején az isko-
la az elsők között kapcsolódott 
be a munkába, hiszen a gim-
názium vöröskeresztes bázis-
iskolaként működött. (A ’90-
es években szerencsés helyzet-
ben voltam, mert az országos 
szervezet felkért, hogy egy de-
legációul utazzunk ki Luxem-
burgba, ahol aztán kidolgoz-
tuk, létrehoztuk a bázisisko-
la-programot.) Előbb a karca-
gi gimnázium kapcsolódott be 
a munkába, azután csatlako-
zott a többi oktatási intézmény 
– egészen addig, míg ma már 
nemcsak általános – és közép-
iskolások, hanem óvodások is 
részt vesznek a programban.

- Mikor szervezték meg – a 
manapság is – igen sikeres első-
segélynyújtó csoportot?

- Ez régebbre nyúlik vissza. 
1982 óta szerveztük meg elő-
ször a csoportot és azóta min-
den országos versenyen ott vol-
tunk, és mindig az első tíz kö-
zött végeztünk.

- Ami nagyon szép eredmény, 
hiszen az országos versenyhez a 
megyei megmérettetése(k)en át 
vezet az út.

- Nagy örömömre szolgál az, 
hogy a tanulók azóta is nagy-
nagy kedvvel végzik az első-
segélynyújtást. Eddig öt alka-
lommal sikerült az országos el-
ső helyezést elérnünk, ami azt 
is jelenti, hogy ugyanennyi al-
kalommal vehettünk részt 
nemzetközi versenyen Auszt-
riában, Csehországban, Svájc-
ban, Írországban, három éve 
pedig Németországban. A gye-

rekek nagyon sokat dolgoznak 
azért, hogy ilyen szintre eljus-
sanak.

- Hogyan, mikor nyílt lehető-
ség a rendszeres balatoni szol-
gálatra?

- A balatoni Vöröskereszt-
nek volt a gondolata, hogy a fi-
atalokat az ottani elsősegély-
nyújtásra készítsük fel. Az is-
kolában a kezdet-kezdetétől 
vannak tanulók, akik a bala-
toni munkában részt vesznek. 
Egyébként nyaranta egy hétig 
– több helyszínen - „szolgál-
nak”. A jellegzetes vízparti sé-
rülésekkel találkoznak ilyen-
kor, de volt olyan alkalom is, 
mikor élesben kellett újraélesz-
teni.

- Mondjuk, ha csak itt, eb-
ben az intézményben évente 
húsz tanulót képeztek ki, akkor 
az 1983 óta már 600 elsősegély-
nyújtót jelent. Milyen az érdek-
lődés manapság?

- A tanulók egyre leterhelteb-

bek, de az érdeklődés azért ma-
radt. Szeretném megemlíte-
ni, hogy ha már az általános is-
kolában elkezdik az elsősegély-
nyújtást, akkor a középiskolában 
könnyebb a helyzetünk, hiszen 
a gyerekek rendelkeznek vala-
miféle alapokkal, amire építe-
ni lehet. Mondjuk eleinte még – 
sajnálkozva ugyan – de ki kel-
lett mondani, hogy „már nem 
férsz be a csapatba”, akkora volt 

az érdeklődés. Ma viszont nincs 
ilyen. Én nagyon vártam, hogy 
az új NAT-ban, mint tantárgy 
kerül be az elsősegélynyújtás, de 
csalódnom kellett. Pedig fon-
tos lenne, hiszen a mentő meg-
érkezéséig sok minden eldől. 
Örömmel olvastam a Hírmon-
dóban, hogy a városnak immár 
két defibrillátora van, amihez to-
vábbiakat szándékozik beszerez-
ni. És hát arra ki kell képezni az 
embereket.

- Tervek?
- A legközelebbi az általános 

iskolások területi elsősegély-
nyújtó versenyének a megren-
dezése. Ez tavaly a fürdőben 
volt, most is ott lesz, majd áp-
rilisban. A középiskolások pe-
dig a megyei versenyre men-
nek majd – aztán pedig ott az 
országos verseny, ami az idén 
Nyíregyházán lesz.

- Sok sikert hozzá! Köszönöm 
a beszélgetést!

Elek György

Harminc éve a legjobbak között
Az Ifjúsági Vöröskereszt megalakulására emlékeztek

A Karcagi Nagykun Református Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakközépiskola tanárai 
és diákjai szeretettel meghívják Önt és kedves 
családját a Wass Albert-maratonra.

Az immár 7. éve Kárpát-medencei összefo-
gással létrejövő rendezvény számos helyszí-
ne közül az egyik a mi városunkban lesz. A 24 
órás felolvasást a Pap Béla Gyülekezeti Házban 
(Karcag, Varró utca 4. szám alatt) tartjuk feb-
ruár 21-én 18 órától február 22-e 18 óráig. 

Az idei évben Wass Albert a mennyei kávé-
házba „meghívja” Reményik Sándort, Kányádi 
Sándort, Nyírő Józsefet és Dsida Jenőt is, ezál-
tal az ő műveikkel is megismerkedünk.

Program: filmvetítés; életrajz ismertetése; 

novellák, versek, mesék, regényrészletek felol-
vasása; megzenésített versek meghallgatása. 

A rendezvényhez a 24 órás időtartama alatt 
bármikor lehet csatlakozni, de kérjük, ha szíve-
sen olvasna fel, akkor előtte jelezze, hogy me-
lyik időpontban és melyik műből. Így tudjuk 
biztosítani, hogy a program zökkenőmentes, 
folyamatos legyen.

Örömmel vennénk, ha jelenlétével megtisz-
telné rendezvényünket!

Nagy Éva Szabó Ildikó
06/20-366-3708 06/70-292-4816

a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola  tanárai

MEGHÍVÓ
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Amikor az ember megné-
zi a Gravitáció című filmet, ar-
ra gondol, hogy igen, feltehető-
en most itt tart a tudomány és 
az űrkutatás. A film nem mu-
tat olyan technológiát és olyan 
eseményt, ami ne létezne, vagy 
ne eshetne meg akár manapság 
egy űrséta alkalmával.

Aztán megnézve az Elysium 
című, inkább a sci-fi kategó-
riába tartozó alkotást, már az 
a kérdés merül fel a nézőben, 
hogy – vajon ebbe az irány-
ba tart-e az emberiség? Míg a 
Gravitációban űrrepülőgépet, 
kínai, orosz és nemzetközi űr-
állomást (ISS) láthatunk, ad-
dig az Elysiumban már létezik 
a polgári űrrepülés – termé-
szetesen kiváltságosok számá-
ra – és egy hatalmas műhol-
don élhetnek békésebb életet a 
Föld leggazdagabbjai. Nos két-
ségtelen, hogy a modern tech-
nikai vívmányok és a filmmű-
vészet hatást gyakorolnak egy-
másra, ötleteket kölcsönöznek 
oda-vissza.

A valóság az, hogy a polgári 
űrrepülés már karnyújtásnyira 
van. Az első tesztrepülés már 
2012 májusában megtörtént. 
Richard Branson, aki saját rep-
térrel és légitársasággal rendel-
kező sokoldalú üzletember – az 
ötlet kitalálója – tavaly be is je-
lentette, hogy 2014-től indulhat 
a polgári űrközlekedés. Ez nem 
azt jelenti, hogy napokat, eset-
leg heteket tölthetnek az uta-
sok a súlytalanság állapotában, 
hanem sétarepülésen vehet-
nek részt 21 ezer méteres ma-
gasságban. Sőt a tervekben az 
szerepel, hogy például egy New 
York – Sidney távolságot pár 
óra alatt megtehet egy ilyen 
repülőeszköz. Na persze egy 
ilyen kiruccanás ára sem olcsó, 
mert körülbelül 250 ezer ame-
rikai dollárt kóstál. Branson 
egy tévéinterjúban arról is be-
szélt, hogy hamarosan úgyne-
vezett űrhotelek is fogadhatnak 
majd turistákat, tehát az sincs 
azért olyan messze, hogy több 
napot töltsön az űrben az, aki 
meg tudja fizetni.

Úgy néz ki, hogy ebben is 
elég nagy verseny kezd ki-
alakulni, hiszen az oroszok, 
pontosabban az orosz Orbital 
Technologies nevezetű cég 

már évekkel ezelőtt bejelen-
tette, hogy 2016 körül már az 
általuk tervezett négyszobás 
hotel 300 km-es magasságban 
fogad majd vendégeket. A ho-
tel hét személy elszállásolásá-
ra lesz alkalmas, és 40 millió 
forintba kerül egy éjszaka fe-
jenként. Vélhetően van igény 
az ilyen szolgáltatásokra, ha 
már belefogtak a megépíté-
sükbe. Sőt, ha belegondol az 
ember, még lehet, hogy apró 
lépésekben ugyan, de tényleg 
az Elíziumi-i világ felé hala-
dunk.

Visszatérek Branson ötlete-
ihez. Szerinte egy teljesen új 
korszak köszönt majd be, ami 
megváltoztatja a világot. Az 
mindenesetre tetszett, hogy 
nem csak a profitra gondolt, 
hanem arra is, hogy olyan ma-
gasságból ahol ezek a gépek 
repülnek, majd könnyebben 
lehet ellenőrizni például az il-
legális halászatot, vadásza-
tot és a természetvédelem szá-
mos más területén is segítsé-
get tudnak majd nyújtani. Ez 
sem utolsó szempont. A leg-
több ember azért mégis csak a 
Földön fog élni és dolgozni.

Számos publikációt és ta-
nulmányt olvastam el az el-
múlt években, amelyek a fenn-
tartható fejlődéssel, a környe-
zetvédelemmel és a környe-
zettudatos gazdálkodással 
foglalkoztak. A témában érin-
tett tudósok között is rende-
sen megoszlanak a vélemé-
nyek. Vannak akik kidobott 
pénznek tartják az űrkutatás-
ra fordított összegeket, ame-
lyeknek a megtérülése sze-
rintük kétséges. Azt kérde-

zik – minek embert küldeni a 
Marsra? Itt is van elég megol-
dásra váró probléma: túlnépe-
sedés, élelmezési válság, vízhi-
ány, pénzügyi rendszerek ösz-
szeomlása és még lehetne so-
rolni. Aztán vannak olyanok, 
mint Branson, akik a problé-
mák megoldását épp a hiper-
modern tudományos vívmá-
nyokban látják(?), vagy vizio-
nálják(?). Az biztos, hogy lesz-
nek olyan szakemberek akik 
továbbra is két lábbal a földön, 
saját környezetükben próbál-
ják majd a bajokat orvosolni. 
Aztán lesznek olyanok is, akik 
az űrből próbálnak meg segí-
teni, mint Branson, és termé-
szetesen lesznek akik mindezt 
a magasból nézik, mert meg 
tudják fizetni.

-dh-

2014. február 14-15-én 
Szekszárdon, a Garay Já-
nos Gimnáziumban rendez-
ték meg a XIV. TUDOK - Hu-
mán- és Társadalomtudomá-
nyi országos elődöntőt, ame-
lyen közel 70 diák versenyzett 
az országos döntőbe való ju-
tásért irodalom, szociológia, 
helytörténet, pszichológia, 
történelem, néprajz és közgaz-
daságtan szekciókban. Kovács 
Miklós, a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola 
12. B osztályos tanulója hely-
történet szekcióban szerepelt 
saját kutatómunkájával, mely-
ben szakavatott zsűri előtt 
mutatta be az Ecse-halom ka-
taszterezését, valamint annak 
földrajzi és kultúrtörténeti in-
dexeit.

 A terepi felmérések elvég-
zése után elkészítette a kun-
halom 0,5 méteres szint-
köz sűrűséggel megrajzolt 
izovonalas, a szaknyelv ter-
minusát használva ún. kon-
túrtérképét, valamint 2,5 di-
menziós térhatású ábrázolást, 
melyekkel tovább színesítette 

előadását Szekszárdon. Mun-
kájának meg is lett a gyümöl-
cse, az elődöntőből továbbju-
tott az országos döntőre, me-
lyet március végén rendez-
nek majd meg Kecskeméten 
a Bányai Júlia Gimnázium-
ban. Rajta kívül Rósinger Ir-
ma és Cs. Szabó Bence fogja 
még képviselni a karcagi gim-
náziumot.

Külön örvendetes tény, 
hogy Kovács Miklós március 
1-jén a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében há-
rom díjat vehet majd át a Ter-

mészet Világa Természettu-
dományi Közlönytől a XXIII. 
Természet-Tudomány Diák-
pályázat kiemelt díjazottja-
ként, győztes pályamunkái-
nak eredményeként. De erről 
még a későbbiekben részlete-
sen írunk. Tisztelettel megkö-
szönjük a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépisko-
la, a szülők, valamint a fenn-
tartó támogatását.

  
Major

szaktanár

A fikció, mint majdani valóság

 XIV. TUDOK 

Kovács Miklós sikeres szereplése

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Vidékfej-
lesztési Minisztérium megbí-
zásából az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet nyílt pályá-
zatán iskolánk 2013. decem-
ber 10-én elnyerte az Örö-
kös Ökoiskola címet, melyet 
azok az intézmények kaphat-
nak, amelyek legalább három 
alkalommal elnyerték már az 
Ökoiskola címet.

A cím elnyerését tanúsí-
tó oklevelet Boldizsár István, 
a református általános iskola 
Környezetnevelési munkacso-
portjának vezetője vehette át 
január 25-én, ünnepélyes ke-
retek között a minisztériumok 
tisztségviselőitől.

A nemzetközi kritériumok-
kal összhangban kialakított 
magyar Ökoiskola cím a ne-
velési–oktatási intézmények 
megkülönböztető minőségjel-
zője, mely vonzóvá teszi az in-
tézményt a szülőknek, és pozi-
tív külső visszajelzést nyújt az 
intézmény munkájáról a fenn-
tartónak.

Az állami kezdeményezésre 
létrejövő hálózat intézményei 
nagyobb eséllyel vesznek részt 
a környezeti nevelési, illetve a 
fenntarthatóság pedagógiájá-
val kapcsolatos pályázatokon.

A cím elnyerője az 
Ökoiskolák Hálózatának tag-
ja, hazai és nemzetközi kap-
csolatrendszere bővül, a há-

lózat programjai segítik szak-
mai fejlődését.

Tanítványainkat úgy ne-
veljük, hogy későbbi életük 
során állampolgári döntése-
ikbe beépüljön a természet- 
és környezetvédelem, a kör-
nyezettudatos gondolkodás. 
A fenntarthatóság pedagógi-
ai gyakorlata egész életen át 
tartó tanulási és szocializáci-
ós folyamat, amely tájékozott 
és tevékeny állampolgárokat 
nevel.

Az ökoiskola tulajdonképp 
egy környezetbarát iskola.

Lehetőséget biztosítunk ta-
nulóink számára tanterven kí-
vüli tanulási formákra (vetél-
kedők, pályázatok, erdei isko-
la, projektek), ezzel elősegítjük 
a tanulók környezettudatos 
magatartásának kialakulását.

A szülőkkel és a helyi kö-
zösséggel együttműködve 
részt veszünk a helyi környe-
zeti problémák vizsgálatában, 
megoldásában.

Technikai, gazdasági szin-
ten igyekszünk takaréko-
san bánni az energiaforrások-
kal, csökkenteni a hulladékok 
mennyiségét, az iskola kül-
ső és belső környezetét eszté-
tikusan kialakítani és megte-
remteni az egészséges iskolai 
munka feltételeit.

REFI
Környezetnevelési 

munkacsoport

Örökös ökoiskola 
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Az út, a Trans Highway Ke-
nya az ország óceánparti kele-
ti felét köti össze a nyugati vé-
gekkel, de (a vasúttal párhuza-
mosan haladva) nem áll meg a 
fővárosnál, hanem Kampala, 
az ugandai főváros felé fut to-
vább. A főút egyébként ketté-
szeli a Tsavo nemzeti parkot.

- Ahogy mondtam, az út ele-
jén olyan sokan voltunk a jár-
gányban, hogy az első nagyobb 
megállóig tartó kb. 40 kilo-
métert másfél óra alatt tettük 
meg. Aztán sorban szálltak le 
az utasok és nemcsak a hely, 
hanem a sebesség is nőtt. A 
Tsavo nemzeti parkból mind-
össze a közelben legelésző zsi-
ráfokat lehetett látni és kicsit 
úgy hatott, mint amikor itt-
hon a kocsi vagy a vonat ab-
lakából látod az őzeket meg a 
nyulakat. Az országút, az ad-
dig megismertekhez képest na-
gyon patent, jó minőségű és 
rajta az angol, az az a balolda-
li közlekedés szabályai szerint 
zúg a forgalom. Döngetnek a 
kocsik rendesen, ami abból is 
látszik, hogy – mint nálunk 
a macskák, kutyák meg a sü-
nök – ott mindenféle majmok 
(makákók, páviánok) vannak 
kilapítva.

Mombasa kikötőváros, az 
ilyenekre jellemző nyüzsgéssel, 
sokszínűséggel.

- A tévéből, útifilmekből 
már látott két összefordított 
agyarnál, a belváros peremén, 
a Jomo Kenyatta úton rakott ki 
a sofőr. Még itthon kinéztem 
magamnak egy megfelelő szál-
lást, a cím megvolt, úgyhogy 
szépen begyalogoltam a köz-
pontba, és viszonylag hamar 
meg is találtam. Már ezen a le-
geslegelső sétán feltűnt, hogy 
amíg másutt igen mindenhol 
megfordulnak a fehér ember 
után, itt annyira azért nem. Pe-
dig rajtam kívül éppen semerre 
se mutatkoztak fehérek, akik-
ből mégiscsak sok lehet itt, hi-
szen nem számítottam feltűnő 
jelenségnek. Kora délután volt 
még, amikor a szálláson lefü-
rödtem az utazás szutykát, de 
a felfrissülés is jól jött, mert itt 
már – hiába az óceán közelsé-
ge – igazi afrikai forróság volt. 
Egy szál rövidnadrágban és 

egy pólóban is izzadtam, mint 
egy ló, mert persze a zuhanyo-
zás után azonnal csatangolni 
indultam.

Mombasa lényegesen bizton-
ságosabb, mint Nairobi, mond-
ja Németh Mihály, másrészt 
pedig igazi multikulturális él-
mény. 

- Európán kívül talán se-
merre sem láttam még ilyen 
keverék, vegyes népességet. A 
vallások közül is jelen voltak 
például a kereszténység több 
egyháza mellett a muszlimok 
és a hinduk is. Valamennyi-
nek megvolt a maga temp-
loma és az utcák többje is 
muszlim vagy hindu szemé-
lyekről volt elnevezve. A város 
jellege amúgy túlnyomórészt 
muszlim.

- Hát hiszen földrajzilag se 
olyan távoli tőle a muszlimok, 
illetve a hinduk világa.

- Arról nem is beszélve, hogy 
Montbassa legelső urai, akik 
felemelték a települést, ara-
bok voltak. Egyébként Vasco 
da Gama arrafelé járván, a 
mombasai szultántól kért és 
kapott segítséget, amiért – há-
lából – a portugálok el is fog-
lalták a várost. A portugál je-
lenlét legnagyobb, ma is látha-

tó emléke a Fort Jesus, a Jézus 
Erőd. Az óceánparton álló vár-
nak a víz közelsége, meg az idő 
mára megette a falait, amitől 
ugyan kicsit lepusztult összha-
tású, de még így is impozáns 
látnivaló.

- Felsoroltad a világvallások 
javát. A helyiek eredeti vallásá-
val is lehet találkozni?

- Nem. Azok mind törzsi 
vallások. Az ország belsejé-
ben a városlakók zömmel ke-
resztények, az óceánparton, a 
keleti oldalon a muszlim és a 
hindu a jellemző. A törzsi val-
lások is bizonyára élők, de én 
nem találkoztam olyasmivel, 
ami azoknak a jele vagy a ré-
sze lenne. Ezeknek a szertar-
tásai igazából turistalátvá-
nyosságok, amikre buszos ki-
rándulásokat szerveznek és 
leveszik a mzungukat rende-
sen. Amúgy meg a mombasai 
templomokról egész kevés fel-
vételem van, de még ez is sze-
rencse.

- Miért?
- Hát azért,  mert ott 

Mombasában egyetlen temp-
lomot se lehetett lefényképez-
ni. Nem tudom miért, ne kér-
dezd. De az biztos, hogy ami-
kor le akartam fotózni vala-
melyik templomot, egyből ott 
voltak a biztonságiak, rend-
őrök vagy más fegyveresek. A 
hindu templomról egy kis ke-
nőpénz fejében csináltam nem 
több, mint két felvételt, a me-
cseteket meg paparazzi mód-
szerrel voltam kénytelen lekap-
ni. A katedrális előtt is két gép-
pisztolyos állt, és ahogy meg-
látták, hogy fotózni készülök, 
egyből szóltak, hogy húzzak el.

(folytatjuk)
Elek György

„Jó lesz nekem Kenya is”– 4. rész

Egy soknépű város: Mombasa

A tavalyi évértékelő beszél-
getésünk arról szólt, hogy 
az NB I-es szereplés fiaskó-
ja után az NB II-ben folytat-
hatja a versenyzést a karca-
gi sakkcsapat. Egyed Zsolt 
szakosztályvezető most jóval 

bizakodóbb.
- Az NB II-es esztendőnk 

jól indult, egy játékossal si-
került erősítenünk és igazá-
ból az elejétől fogva a bajno-
ki címre törtünk.

2014 februárjában úgy áll 
a dolog, hogy az NB II-ben 
minden mérkőzésüket nagy 
pontaránnyal nyerték, és az 
őszi szezon végén a 3. helye-
zetthez képest csaknem egy-
fordulónyi előnyük volt. A 
nagy ellenfél – amellyel fel-
tehetően a bajnoki cím el-
nyeréséért is küzdenek majd 
– ezúttal Újszász csapata. 
Ez minden fordulóban jobb 
eredménnyel nyert és így 
most a karcagi csapathoz ké-
pest 2,5 pont előnye van. 

- Bízunk benne, hogy a 
hátrányt a tavasz végén le 
tudjuk dolgozni és az utolsó 
fordulóban – Berekfürdőn – 
a bajnoki első helyért ülünk 
le majd sakkozni.

A megyei csapat szintén 
nagyon jól kezdte az évet. A 

szokásos kétcsoportos rend-
szerben Kisújszállás ellen 
(papírforma arányú) veresé-
get szenvedtek, viszont min-
den más együttes felett győ-
zelmet arattak.

- Azt gondolom, az NB 

I-ben elszenvedett kudarc 
most már mindenkiben a he-
lyére került. Mindenki helye-
sen kezelte azt, mint tapasz-
talatot és felismerte mennyit 
kell dolgozni azért, hogy ma-
gasabb osztályban játsszunk.

A tanulópénzt meg kel-
lett fizetniük – hallom Egyed 
Zsolttól -, de jelenleg jó esély 
látszik arra, hogy az idény 
végén újult erővel térhetnek 
vissza az NB I. B-be.

Az utánpótlás nevelésnek 
új lendületet adott, hogy si-
került beindítani a városi 
sakkszakkört, amit Feig Já-
nos és Egyed Zsolt vezet.

- Több lelkes fiatal is van, 
és folyamatosan foglalko-
zunk velük. Heti rendszeres-
séggel edzünk és hát remél-
jük, a sok munka eredménye-
ként a mostani fiatalok ké-
sőbb a felnőtt csapatnak is 
eredményes versenyzői lesz-
nek.

Elek György

Sakk

A bajnoki cím elérése 
a cél
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Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei országos programhoz kapcsolódva - 
meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” 
című versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és 
családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: 

• az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
• rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre áten-

gedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini:  10 – 50 m2 
• Normál:  50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  2014. április 15. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

• Karcag Városi Önkormányzat - I. emelet, 24-es Iroda - Lingné 
Orosz Hajnalka

• Falugazdász Iroda – 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készí-
tését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az orszá-
gos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-
lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történ-
jen.

2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-
nyének megfelelően.

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfe-
lelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazá-

sa és öntözés esetén a csatorna/esővíz használata
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne 

madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbarát-
tá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon 
található útmutatás alapján.)

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: 

• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar 
Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az Országos Eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01. - augusztus 31-ig) 
történik, előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: várhatóan szeptemberben.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezé-
sét!

Karcag, 2014. február 19. 

Kovács Szilvia 
alpolgármester, ötletgazda

KARCAG

Jelentkezési lap

Jelentkező neve: ________________________________________________________________

Nők esetében születési név: ______________________________________________________

Címe: _________________________________________________________________________

Elérhetősége (telefon, e-mail): ____________________________________________________

Minősége:  Tulajdonos Megművelő

A benevezett konyhakert címe: 

_______________________________________________________________________________

Nevezési kategória:  Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.: zöldséges

 Mini: 50 m2-ig Zártkert 2.: gyümölcsös

 Normál: 50 m2 felett Zártkert 3.: vegyes

 Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót várhatunk-e a kertről? Igen Nem Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________

_______________________________________________________________________________

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével 
kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 
2014-es programban önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájá-
rul ahhoz, hogy a zsűri tagjai - előzetes időpont egyeztetés után - két alkalommal (május 
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. 

FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely 
kertről készült! 

Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg 
csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kiala-
kítása (madáretető, madáritató és odú.) 

Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Dátum: 2014. ____________________________

 __________________________________
 Jelentkező aláírása
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.

Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, 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.

Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.

3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-
544-3673.

Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.

3 szoba összkomfortos családi 
ház eladó. Lakást beszámítok II. 
emeletig értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-349-4316.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, er-
kélyes, I. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-491-2519.
Karcagon csendes, nyugodt kör-
nyezetben, jó állapotban lévő 2,5 
szobás, tehermentes családi ház 
sürgősen eladó. Tel.: 06/30-922-
8958.
Kórház úti lakótelepen 51 m²-es 
II. emeleti, 2 szobás, felújított la-
kás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
439-8880.
Eladnám, vagy elcserélném 83 
m²-es családi házat, földszintes 
tömblakásra. Fűtés 3 helyiség-
ben, cserépkályha + vegyes tü-
zelésű + gázkazán központi fű-
tés. Gazdasági épület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300 vagy 59/311-975.
Felújítandó komfort nélküli kis 
ház eladó a Baross úti zugban. Tel.: 
06/70-410-8289.

Karcagon Kossuth tér 10. sz. alat-
ti 51 m²-es 1,5 szobás, erkélyes la-
kás eladó. I.ár: 5,5 M Ft. Tel.: 06/30-
541-5386.
Budapesten, a IX. kerületben, a 
Nagyvárad térnél 60 m²-es, II . 
emeleti lakás liftes, tégla házban 
felújítandóan eladó. I.ár: 12 M Ft. 
Tel.: 06/30-313-0585.
Karcagon, a Kántor S. utcában új 
építésű, kétszobás, földszinti lakás 
eladó. Romos, kertes házikó beszá-
mítok. Tel.: 06/20-805-2338.
Eladó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
250 m²-es üzlet. Kereskedelmi, 
vendéglátó, egészségügy, irodák 
működtetésére kiválóan alkalmas. 
Klíma, riasztó, gazdasági bejárat, 
saját parkoló van. Ugyanitt Kft. el-
adó, amely alkalmas uniós pályá-
zatokra! Tel.: 06/20-375-8129.
Karcag – Püspökladány között az 
apavári parkolónál volt vendéglá-
tó egység sok helyiséggel bármi-
lyen célra eladó. 2000 m² telek, víz, 
áram van. Tel.: 06/20-370-6088.
2 szobás tégla családi ház, gáz 
és cserépkályha fűtéssel eladó. 
Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 06/70-
391-4295.
Ház eladó a Kisfaludi utcában. Tel.: 
06/30-391-0298 vagy 06/30-511-
0048.
Eladó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
belső udvari ingatlanok kedvező 
áron. 1; 1,5 szobás és családi ház 
saját telekrésszel. Tel.: 06/20-375-
8129.
Eladó 2 szobás összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt 
is. Melléképületek, fúrott kút az 
udvarban. Érd.: Kg., Rába u. 51. 
(volt SZIM lakás). I.ár: 5,2 M Ft.
Eladó Karcagon a Kisvénkertben 1 
és 1,5 szobás fürdőszobás ingatla-
nok. Vezetékes fúrott kút, cserép-
kályha van. Tel.: 06/20-375-8129.
Karcagon a főtérhez, piachoz kö-
zel 712 m²-es telken közművesített, 
ipari árammal ellátott, bontásra 
ítélt ház eladó. A telek alkalmas 
üzleti vagy ipari tevékenységre is. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. Tel.: 06/30-
478-2714.
Karcag központjában 145 m²-es 
tégla építésű, gázfűtéses, 4 szoba 
összkomfortos családi ház nagy 
udvarral, garázzsal eladó. Ár: 18 M 
Ft. Tel.: 06/30-206-5343.
Kiadó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
2 szobás, igényes kertes lakás már-
cius 14-től. Tel.: 59/311-055 (16 órá-
tól)
Karcag, Táncsics krt. 25. (városköz-
ponti) II. emeleti 2 szobás komfor-
tos lakás és közvetlen mellette ga-
rázs eladó. Tel.: 59/312-463.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) I. 
emeleti 1+2 félszobás összkom-
fortos, felújított lakás eladó. Tel.: 
59/312-463.
Karcagon rendezett telken teljes 
közműves téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt sürgő-
sen eladó. Építési lehetőség bon-
tás nélkül megoldható. Tel.: 06/70-
550-2902.

Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla ház sürgősen el-
adó. Tel. 59/400-802 (reggel, dél-
ben és 18 órától).
Karcag központi részén bútoro-
zott kertes családi ház kiadó. Tel.: 
06/70-452-5037.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek 
leadni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 
59/311-969 vagy 06/30-244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). 
Tel.: 06/30-535-4907.

Garázs
Kántor Sándor úti garázssoron ga-
rázs eladó. Tel.: 06/30-644-7542.
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 
1-5. udvarán a garázssor közepe 
táján. Tel.: 59/313-167.

Társkeresés
43 éves férfi tartós kapcsolatra tár-
sat keres. Tel.: 06/30-393-2648.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
A  v i l á g  l e g h a t é k o n y a b b 
stresszcsökkentő programja. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 db 
grillsütő. Tel.: 59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, kosz-
tümök (48/XL), sok könyv (szép-
irodalom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 
06/59-311-477.
Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 l-es 
Zanussi Lehel hűtőszekrény, 1 db 
kovácsolt vas szép kivitelezésű 
előszoba fogas, 1 db barokk stí-
lusú újszerű franciaágy + eredeti 
zöld bársony terítővel, 1 db új gu-
rulós zsúrkocsi, 2 db sarokra sze-
relhető vitrines téka tölgyfából, 
népi motívumokkal díszített fara-
gással, 1 db előszobai cipős szek-
rény, 15x15 cm-es új kék színű fali 
csempe kedvező áron. Tel.: 06/70-
300-9730.
A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fi-
zetés is lehetséges. Nyitva tar-
tás: hétfőtől péntekig: 5-21 órá-
ig, szombat: 5-22 óráig, vasárnap: 
5-21 óráig. Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.
Őrölt fűszerpaprika kapható ős-
termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 13. 
Tel.: 06/70-943-3479.
Varrógépek, heverő, oxigén pa-
lack eladó. Belterületi föld kimé-
réséhez partnereket keresek. Tel.: 
06/30-261-2935.

J o b b  ké z z e l  h a j t h a tó  u tc a i 
rokkantkocsi, szobai rokkant kocsi 
eladó. Tel.: 06/30-391-0298.
Nagyon szépen áttelelt leander 
(fehér), szobafenyő és seflera el-
adó. A virágok nagyméretűek. Tel.: 
06/30-447-3918.
E l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
546-4990.
1 db középszőnyeg (160x240 cm), 
1 db 2 személyes rekamié olcsón 
eladó. Tel.: 06/70-550-2902.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, se-
lyemfű (folyékony) 1.800 Ft. Sebők 
Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 06/30-
963-5073.
Vegyes szemű termelői bio kukori-
ca házhoz szállítás akár 20 kg-on-
ként is. 5.500 Ft/mázsa. Tel.: 06/30-
963-5073.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/887-269
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.
Minőségi termelői  borok az 
o r s z á g l e g j o b b b o r ás z ai tó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést válla-
lok! (Több mint 30 éves gyakor-
lattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádo-
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat fes-
tése, hőszigetelése. Azonnali kez-
déssel! Tel.: 06/20-919-0320.
Cipzár bevarrást, ruhajavítást vál-
lalok. Tel.: 06/70-410-8289.
Ve g y s z e r  n é l k ü l i  t i s z t í t á s ! 
Mikroszálas termékek hosszú élet-
tartamú, gazdaságos, ember és 
időkímélő. „A Földet nem apá-
inktól örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön!” VIXI Érd.: 
Fazekasné Judit 06/30-528-3023 
vagy a Borházban.

Apróhirdetés

Felnőttképzési nyilvántartási szám:  01132-2010

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:  AL-2486

A Probitas Plus Kft. által a következő 

Karcagon és Kisújszálláson 
2014. februártól az új törvényi változások szerint

-  Boltvezető
-  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
-  Élelmiszer- vegyi áru és 

gyógynövény eladó
-  Kézápoló és műkörömépítő
-  Óvodai dajka
-  Számítógépes adatrögzítő
-  Szociális gondozó és ápoló
-  Targoncavezető

-  Bérügyintéző
-  Munkavédelmi technikus
-  Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs
-  Társadalombiztosítási ügyintéző

Mi nem kérünk beiratkozási, 

regisztrációs, valamint 

modulzáró vizsga megírási díjat! 

A kamatmentes részletfizetési 

lehetőséget is biztosítjuk.

Elérhetőségeink: 06 70 4242 490, 06 30 422 7224, 06 52 413 766, 
oktatas@probitas.hu.

Tekintse meg megújult honlapunkat! www.probitas.hu .
facebook: probitas plus kft

AKCIÓ!
A Bérügyintéző és a Társadalom-
biztosítási ügyintéző tanfolya-
mok együttes elvégzésekor a 2. 
tanfolyam képzési díjából 50%-
ot mi fizetünk!

A Emelőgépkezelő (kivéve targon-
ca) és a Targoncavezető tanfolyamok 
együttes elvégzésekor a 2. tanfolyam 
képzési díjából 50%-ot mi fizetünk!

Gépkezelő képzésnél hatósági 
vizsga (jogosítvány) szervezését 
is vállaljuk.

Kedvezményeink: Cégeknek, Intéz-
ményeknek, Magánszemélyeknek:
- Rugalmas időbeosztás
- Cégeknél kihelyezett képzés
- Vizsgáztatás a képzés helyszínén.

8. osztályra épülő képzéseink: 

Érettségire épülő képzéseink:

A nálunk végzett hallgatók 
73%-a munkahelyet létesí-
tett vagy őrzött meg az új 

szakmáknak köszönhetően.

OKJ-s képzések indulnak 
FIGYELEM! 
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2014. február 21-24. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Györffy Néptánc Gála I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Rózsa Sándor, Kar-

cag város jegyzője
 Téma: Választási tájékozta-

tó
 Karcagi Hírek
 - Györffy Napok
 - Sportolók köszöntése
 - Angol verseny
 - Ajánlóívek átvétele
 Háttér
 KÉSZ fórum sajtótájékozta-

tó
20.20  Soros Testületi ülés

2014. február 25-26. 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
20.40  Karcag Sport: Lekvár Sán-

dor U15 Emléktorna
 - 3.hehyért: Jászberényi SE - 

Budapesti Honvéd
 - döntő: Mezőkövesdi Zsóry 

SE - Karcagi SE
 - eredményhirdetés
 - összefoglalók

2014. február 27. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Györffy Néptánc Gála II. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 Háttér
20.20  KÉSZ Lakossági fórum

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

Perge Marianna – Bögös Ba-
lázs
Kg., Kerekes I. u. 20. 
 Barna Noel
Vadai Anikó – Sarkadi Ist-
ván
Kg., Hajnal u. 19.  Patrícia

Halálozás

Kiss Lászlóné (Péntek Mar-
git)

 Karcag (1941.)
Rácz Lászlóné (Tóth Mária)
 Karcag (1940.)

Február 22. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Február 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca
Március 01. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Március 02. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca

A fenti időpontokon túl 
sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Előkészületi mérkőzés
Karcag – Bucsa 4:0 (2:0)
Karcag: Moga, Kovács L., 

Szőke R., Németh, Kovács 
Cs., Erdei, Kupai, Szentannai, 
Orosz, Szivós G., Szivós Gy.

Csere: Hamar
Edző: Orosz István
Góllövők: Kovács Cs., Szőke 

R., Kupai, Erdei
Március 1-jén Karcag – Be-

rekfürdő előkészületi mérkő-
zés lesz.

U15-ös korosztály

A hétvégén Mezőkövesd-
Zsóry helyszínnel négy NB-s 
csapat részvételével az U15-ös 

korosztálynak kiírt labdarúgó 
tornát rendeztek.

Résztvevő csapatok: 
Mezőkövesd-Zsóry, Gyön-
gyös, DVTK, Karcag

A karcagi csapat 
eremdényei: DVTK – Karcag 
4:0, Mezőkövesd-Zsóry – Kar-
cag 1:1 11-esekkel: 4:5 (gól-
lövő: Farkas A.), Gyöngyös – 
Karcag 2:1 (góllövő: Terjék)

Kemecsi László: Kiváló kö-
rülmények között, remek csa-
patok ellen az eredmények el-
lenére jól sikerült a felkészülé-
si torna, jó játékkal, de gyenge 
helyzetkihasználással. Úgy vé-
lem, nem vallottunk szégyent.

B. I.

Labdarúgás

KOSÁRLABDA

U-11 Országos 
Kenguru Forduló 

„C” csoport
Karcagon került sor az V. 

fordulóra a „C” csoportban. 
Csapatunk két meghatározó 
játékosának hiányát nagyon 
megérezte, így a Tiszai Kisvi-
rágok csapata visszavágott az 
első fordulóban elszenvedett 
vereségéért. A Mezőberény el-
len csak a harmadik negyedig 
tudtuk szorossá tenni az ered-
ményt. Fokozatosan felőrlőd-
tünk, és az erőnk is elfogyott, 
az ellenfelünk megérdemelt 
győzelmet aratott. Továbbra is 
a „C” csoportban folytatjuk.

Karcagi SE Oroszlán-
kölykök – Tiszai Kisvirágok 
22:64 (7-19, 0-14, /3-3/, 8-9, 
4-19)

Mezőberényi KK - Karca-
gi SE Oroszlánkölykök 53:23 
(13-8, 9-10, /9-5/, 17-6, 5-4)

Megyei I. osztályú bajnokság
Kováts DSE II. Karcag – Jászapáti VSE 15:3
Karcagi győzelmek: Nagy Norbert – Kovács Miklós 1, 

Czinege Ferenc – Dobó István 1 győzelem párosban. Egyé-
niben: Nagy Norbert 4, Kovács Miklós 4, Czinege Ferenc 3, 
Dobó István 2 győzelem.

Csornai Csaba: Elérkezett az idő, amikor a megyei II. 
osztályban szereplő versenyzők fejlődése lehetővé tette a 
magasabb osztályban való szerepelést, így Dobó István és 
Czinege Ferenc lejátszotta első mérkőzéseit és jó színvo-
nalú, küzdelmes mérkőzéseken igen sikeresen. Az ered-
ményhez hozzátartozik, hogy jászapáti a megszokottnál 
gyengébb felállásban játszott és csak a legerősebb játéko-
suk nyújtott 50 %-os teljesítményt. Külön öröm, hogy a két 
újoncunk párosban az erősebb összeállítású jászapáti ket-
tős ellen diadalmaskodott. Ezzel a győzelemmel a megyei I. 
osztályú csapat minden idei mérkőzését megnyerve a tabel-
la harmadik helyén áll.

Legközelebbi mérkőzések NB II-ben: Kováts DSE Karcag 
– Jánoshida február 15-én (szombaton) 11 órakor a Kováts 
Mihály tagiskola tornatermében kerül sor. Várjuk a szurko-
lóinkat!

NB II. Dél-keleti csoport

Kováts DSE Karcag- Jánoshida SE 15:3
Karcagi eredmények: Dr. Hubert Attila – Kovács Sándor 

1 győzelem, Szepesi Bence – Imrei Ferenc 1 győzelem pá-
rosban. Egyéniben: Kovács Sándor 4, Imrei Ferenc 4, Szepe-
si Bence 3, dr. Hubert Attila 2 győzelem.

Csornai Csaba: Az igazi csapat egyik ismérve az, ha a hú-
zóembernek gyengébben megy, a többiek helyette is nyújta-
nak plusz teljesítményt. Így történt ez, ezen a mérkőzésen 
is, ahol Kovács Sándor edzés nélkül hatalmas küzdeni tu-
dással négy mérkőzést nyert. Ugyancsak kitett magáért Im-
rei Ferenc és Szepesi Bence nagyszerű teljesítménnyel. A 
korrekt véleményhez tartozik még, hogy Jánoshida nem a 
legjobb napját fogta ki.

Következő mérkőzések az NB II-ben: Tápiógyörgye 
– Karcag február 17-én 8 órakor, a megyei I. osztályban 
Kováts DSE Karcag II. - Tiszafüred I. február 20-án 18 óra-
kor a Kováts Mihály Általános Iskola tornatermében.

Az NB II-es tabellán a karcagi csapat ezzel a győzelem-
mel megerősítette a második helyét. A megyei osztályban 
pedig a harmadik helyüket.

B. I.

Asztalitenisz

Tisztelt pártok, képviselő-jelöltek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. április 6-án 

tartandó országgyűlési választásokra és a kampány ideje 
alatt politikai hirdetéseket nem áll módunkban megjelen-
tetni.

A Szerkesztőség


