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A Karcagi Ipari Park megle-
hetősen mozgalmas hónapo-
kat tudhat maga mögött. Az 
ősz folyamán befejeződött az 
infrastrukturális fejlesztés és 
a szolgáltatási környezet bő-
vítése, valamint megtörtént 
egy műanyaghulladék újra-
hasznosító innovációs köz-
pont alapkőletétele is. 

A február óta próbaüzem-
ben működő Elektronikai 
Hulladékhasznosító Központ 
ünnepélyes átadójára pedig 
március 18-án került sor a dél-
előtti órákban. Az átadót je-
lenlétével megtisztelte Orbán 
Viktor miniszterelnök, Var-
ga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter és Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter. 
A rendezvényen résztvevő ál-
lamtitkárok és kormányzati 
tisztviselők mellett jelen volt 
még több karcagi önkormány-
zati képviselő, valamint Ko-
vács Sándor a megyei közgyű-
lés elnöke, Dobos László pol-
gármester, Gyurcsek János és 

Kovács Szilvia alpolgármes-
terek, továbbá a befektetők és 
képviselőik is.

A rendezvényen elhangzott, 
hogy a hulladékhasznosító a 
hazai befektetők példás össze-
fogásával valósulhatott meg, 
170 új munkahelyet teremtve. 
Hazánkban ez az első üzem, 
amely – az elektronikai hul-
ladék újrahasznosítása mellett 
– hűtőgép-feldolgozásra is ké-
pes. A 347 nap alatt megvaló-

sult 3,6 milliárd Ft összérté-
kű beruházást a kormány ki-
emelt projektté nyilvánította. 
A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában valósulhatott 
meg, melyhez a technológiát 
az ANDRITZ MeWA GmbH 
szállította.

Kiemelt ipari projekt Karcagon

Folytatás a 2. oldalon

Orbán Viktor miniszterelnök adta át az új üzemet

A forradalom és szabadság-
harc 166. évfordulójára ren-
dezett emlékező események 
március 14-én délután a kar-
cagi fiatalság fáklyás felvo-
nulásával kezdődtek, majd – 
a Városháza előtt – örömtűz-
gyújtással és táncházzal foly-
tatódtak.

Március 15-én délben a 
Kováts Mihály huszárbandé-
rium felvonulása nyitotta meg 
a városi ünnepséget a Petőfi 
szobornál. Az ünnepi megem-
lékezés szónoka Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter 
volt.

„Meggyőződésem, hogy ne-
künk magyaroknak 1848 két 
szóval is leírható: forrada-
lom és szabadságharc, s ez 
a két szó rengeteg történést, 
küzdelmet, értéket és teljesít-
ményt takar. Csodálatos idő-
szaka volt a magyar történe-
lemnek, melyből a mai na-
pig erőt merítünk és amelyre 
büszkék lehetünk...” - hangsú-

lyozta a szónok, aki a Nagy-
kunság és Karcag 1848/49-
es történetéből vett példák-
kal mutatta be a magyar ál-
lam küzdelmeit, a magyarság 
erőfeszítéseit: „A szabadság-
harc meglehetősen igénybe vet-
te a Kunságot, a karcagiakat, 
hiszen a belügyminiszter már 
1848 júliusában fegyverbe szó-
lította Jászkun Kerület 2000 
gyalogos és 500 lovas nemzet-
őrét. Egy hónap múlva a Kis-

kunságban találjuk a nemzet-
őröket, ahol a délvidéki láza-
dás előkészítésében óriási fel-
adatok hárultak rájuk: meg 
kellett védeniük kun testvére-
inket ott a déli országrészben 
is. A 168 fős karcagi nemzet-
őrség július 12-én indult a kis-
kunsági gyülekezőhelyre, Kis-
kunhalasra, 19-én pedig már 

A forradalom és szabadságharc 
ünnepén

A nagykun kapitányok tanácsa a karcagi hagyományok ápolá-
sáért végzett munkájáért Szerepi Nagy Attilának ítélte oda az 
Illéssy-díjat. Szerepi Nagy Attila március 1-jén a nagykun ha-
gyományőrző bálon vette át az elismerést.

Tavaly volt a világtalálko-
zójuk, ezért aztán elmaradt 
a Hells Angels motorosainak 
szokásos tavaszi karcagi ki-
rándulása. Talán ezért is volt, 
hogy a Gyermeképség Alapít-
vány múlt esztendei ténykedé-
séről viszonylag kevés hír jár-
ta. Pedig dolgoztak, mondja 
dr. Aradi Erzsébet főorvos, a 
kuratórium elnöke.

- Mivel a Toy Run elma-
radt, a személyi jövedelem-
adó 1 %-ából befolyt összeg-
ből gazdálkodtunk. Ez 2013-
ban nagyon jelentős összeget, 
mintegy 600 ezer forintot je-
lentett a számlánkon. Elegen-
dő lett volna ugyan egy régibb 
elképzelésünk megvalósításá-
hoz, de nem akartunk nullára 
futni, és ezért az év folyamán 
kisebb, de fontos munkákat és 
vásárlásokat finanszíroztunk 
belőle. Műszert javíttattunk, 
könyveket, játékokat vettünk 
a szakrendelőbe, illetve az 
osztályra, ezen felül édességet, 
gyümölcsöt, valamint karto-
nokat, ceruzákat, azaz deko-
rációs eszközöket. Finanszí-
roztunk nővéri továbbképzést 
is, valamint szakkönyveket és 
szakfolyóiratokat vásároltunk. 
Kellett vennünk még pár iro-
dai széket és apróságokat a tej-
konyhába. Ezek voltak a ki-
adásaink, ám még ott van a 
számlánkon az a pénz, amit a 
későbbi feladatokra tartalékol-
tunk.

- A tartalékolt pénzt mire 
fordítják?

- Nagyon régóta szeretnénk 
az újszülött részleg számá-
ra babahordó kocsikat vásá-
rolni. Ezzel könnyebben „mo-
bilizálható” a baba és sokkal 
kényelmesebb az anyukák-
nak is. Eddig két ilyet vásá-
roltunk, mert a pénzünket el-
sősorban életmentő eszközök 
beszerzésére fordítottuk. Most 
már azonban olyan népsze-
rű a babás szoba, hogy ezek-
re az igényekre is figyelem-
mel kell lennünk. Legalább 
nyolc ilyen kocsira lenne még 
szükség. Ezen felül a szakor-
vos jelezte, hogy a még az el-
ső időkben vásárolt 24 órás 
vérnyomásmérő és kardioton 
készülék megérett a cseré-
re. Ezekből egyet a szakren-
delőben, egyet az osztályon 
használunk. Nagy szükség 
van rájuk, mert egyre több a 
vérnyomásproblémás vagy 

MÁV TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy 2014. március 23-tól 2014. május 1-jéig Szajol – Püs-
pökladány állomások között végzett pályaátépítési munkák 
miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 

A hajnali és az éjszakai órákban induló 6008 és 6009 sz. 
vonatok helyett Törökszentmiklós – Karcag állomások 
között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Utazás előtt a MÁV-START Zrt. jegypénztárainál sze-
mélyesen, vagy 06/40/49-49-49 telefonszámon tájékozód-
hatnak!

Alapítvány a beteg 
gyermekekért

Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Kampányok, 

plakátok, 
szlogenek

Egyik ismerősöm mondta, 
hogy alig érzi a „kampányfi-
nist”: nem lát az induló jelöltek-
ről - csak elvétve - olyan plaká-
tokat, amilyeneket az előző vá-
lasztásokon megszokott. Nem 
is érti. Mondtam neki: áttoló-
dott a kampány a médiákra, 
meg a világhálóra, tényleg nin-
csenek már olyan „plakáthábo-
rúk”, mint pl. ’98-ban a „torony-
ház” Szent István sugárúti ol-
dalfalán: egymás hegyén hátán, 
a különböző pártok képviselő-
jelöltjei több tucat példányban. 
Eléggé komikusnak hatott az 
egész, az SZDSZ képviselőjelölt-
je félig letakarta Horn Gyulát és 
Varga Mihályt, majd Thürmer is 
belelógott az „öntsünk tiszta vi-
zet a pohárba” szlogenes pla-
kátjával. Aztán a kisgazdák je-
löltje, és egy halványzöld MDF-
es plakátsor legfelül, alatta né-
hány helyen kirajzolódott a 
Miép jelölt félprofiljának a kon-
túrja is, de ha nem ismertem 
volna személyesen, akkor most 
fogalmam sem lenne, hogy ki 
lehet. Talán odaadom majd a 
Múzeumnak, szkenneljék be az 
„utókornak”, akik számára bizo-
nyára még mulatságosabb lesz 
ez a kavalkád.

Bizony, elég gyorsan felej-
tünk, s most bánja már az em-
ber, hogy nem írt igazi naplót 
ezekről a napokról, hónapokról. 
Egyik régi ismerősömmel ta-
lálkoztam a jó múltkor és vala-
hogy föl jött a szó ’90-ről. Meg-
kérdeztem: „na emlékszel-e mi 
volt pl. az MDF kiemelt válasz-
tási szlogenje akkor”? Gondol-
kozott, gondolkozott, de nem 
jutott az eszébe. Aztán szabad-
kozott, hogy őt soha nem érde-
kelte annyira a „pártpolitika” – 
már biztosan még azt sem tud-
ja, melyik pártra is szavazott az 
első és második fordulóban. 
Abban biztos csak, hogy nem 
az SZDSZ-re és Torgyánra…

Aztán tényleg elcsodálko-
zott, amikor mondtam, hogy 
az MDF jelölt plakátja alatt ál-
talában ott volt a nagy szlogen 
is: ”Tavaszi nagytakarítást!” De 
volt egy tárgyeset nélküli vál-
tozat is. 

Most viszont már egyfordu-
lós, plakát és különösebb szám-
háború nélkül érkezünk el áp-
rilis 4-ig, amit talán a Munkás-
párt helyi szervezete egy ol-
csó, 100 Ft/adag birkapörkölttel 
tesz emlékezetessé hívei szá-
mára azon a pénteken. Majd 
pedig szép, napfényes vasár-
napra ébredünk, rá két napra.

- ács -

HÍREKHÍREK
Felhívás

A Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága üzemelte-
tésre meghirdeti a Vásárcsar-
nok (Karcag, Kacsóh u. 7-9-
es szám alatti) 19 m²-es 2. sz. 
bérleményét.

Pályázni lehet: e-mailen: 
vgkarcag@gmail.com, levél-
ben: Városgondnokság 5300 
Karcag, Villamos u. 109. vagy 
személyesen: Városgondnok-
ság Titkárságán.

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. április 4.

Molnár Pál
igazgató

Sorstársak
Az egyesület vezetősége ne-

vében értesítelek benneteket, 
hogy 2014. március 28-án Nő-
napi ünnepséggel egybekötött 
taggyűlést tartunk, melyre sze-
retettel hívunk és várunk min-
den tagunkat.

Megtárgyalásra kerül az 
egyesület éves programja, ki-
rándulások helye és ideje. 

A taggyűlés helye: Karcag, 
Rákóczi utca 3. (hónap utolsó 
péntek, 15 óra)

Tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

Sajtóközlemény
Négyoldalas gyalugép beszerzése a 
Laboncz Kft. karcagi telephelyén

Az Erfa és a Magyar Állam által biztosított 24.450.075 
forint összegű, vissza nem térítendő támogatás segít-
ségével, valamint a beszerzéshez szükséges 16.071.825 
forint összegű saját forrás biztosításával vásárolt 
Weinig Powermat 600-as új gyalugép a legfejlettebb, 
legkorszerűbb faipari berendezéseink egyike. Műsza-
ki felszereltségének (6 tengely, két fekvő tengely pneu-
matikus ütemezéssel, nagy futáspontosságú szerszám-
felfogatás, durofer előtolóhengerek, biztonsági burko-
lat stb.) technológiájának (Weinig Memory-Plus vezérlé-
si rendszer, egyszerű ablakgyártó szoftver csomag etc.) 
köszönhetően csökkennek a mellékidők és a hibalehető-
ségek, így a gép üzembe állításával mérhető kapacitás-
növekedést érünk el.

„LABONCZ” Kft.
5300 Karcag, Madarasi út 24-28.
Email: labonczfa@t-online.hu
www.labonczfa.hu

A piaci változások, követelmények arra ösztön-
zik cégünket, hogy a lehető legrövidebb időn 
belül, rugalmasan mozduljon a vevőkör elvárá-
saira, és ennek érdekében növelje kapacitását. 
Ezt a fejlesztést tette lehetővé a 2012. év végén 
indult GOP-1.3.1-11/C-2012-1077 jelű projekt, 
amelynek eredményeként cégünk – a „Laboncz” 
Ipari és Kereskedelmi Kft. - egy új Weinig 
Powermat 600-as 6 tengelyes faipari szerszám-
géppel gyarapodott.

Az ünnepélyes átadón elő-
ször a kivitelezők és a befekte-
tők nevében dr. Székely István 
az INFOGROUP tulajdono-
sa köszöntötte a megjelenteket. 
Röviden bemutatta és össze-
foglalta a projekt kidolgozá-
sát és megvalósítását, kiemel-
ve városunk kedvező földrajzi 
fekvését, egyre bővülő és fejlő-
dő infrastrukturális berendez-
kedését, amelyre a jövőben is 
érdemes lesz alapozni. Ezt kö-
vetően dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter mon-
dott beszédet. A miniszter tel-
jes egészében áttekintette az 
ipari park eddigi történetét at-
tól kezdve, hogy a használha-
tatlan hitt agyaggödrök he-
lyén, hogy indulhatott meg az 
építkezés, és miként válhatott 
nem csak a térség, de az ország 
egyik legmodernebben kiala-
kított komplexumává a vasút-
állomás és a főút közötti terü-
let. A munkahelyteremtő beru-
házás fontossága mellett távlati 
célokat is megfogalmazott. Be-
látható időn belül újabb beru-
házásokra kerül majd sor a te-

rületen és ez annak is köszön-
hető, hogy az elmúlt években 
a város is sokat fejlődött, meg-
épültek a környéken az alul- és 
felüljárók és a közeli vasútfej-
lesztés is befejeződhetett. Ezek 
mind elősegítik az ipari park 
megközelíthetőségét és az or-
szágos gazdasági vérkeringés-
be történő jobb beilleszkedését.

Végezetül Orbán Viktor mi-
niszterelnök szólt, az egybe-
gyűltekhez. Beszédének lénye-
ges momentuma volt, hogy a 
mai világban már egy olyan, 
mezőgazdaságáról méltán hí-
res város is, mint Karcag si-
keresebben tud szembenézni a 
kihívásokkal, hogyha van ipa-

ra. Fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy a hulladékhasznosító 
üzem a modern, zártrendsze-
rű technológiának köszönhe-
tően, károsanyag-kibocsátás 
nélkül, minimális energia fel-
használással képes évi 20-22 
ezer tonna hűtőgépet és elekt-
ronikai hulladékot feldolgoz-
ni. Ezzel a karcagi üzem Euró-
pa legkorszerűbb ilyen jellegű 
üzemévé vált.

Az ünnepélyes átadót köve-
tően az új üzemcsarnokban a 
Orbán Viktor a miniszterek-
kel és Dobos László polgár-
mesterrel közösen indította be 
a gépsort.

-dh- 

Folytatás az 1. oldalról

Kiemelt ipari projekt Karcagon

kicsit elhízott gyermek, akik-
nek a kivizsgálásához kar-
diológiai ultrahangvizsgá-
lat és 24 órás vérnyomásmé-
rés is hozzátartozik. A 24 órás 
vérnyomásmérő(k) beszerzése 
a másik terv. A két terv együtt 
kb. egymillió forintot igényel-
ne (és akkor még nem beszél-
tünk a textíliák beszerzésé-
ről és pótlásáról, amire pedig 
mindig van igény, hiszen fo-
gyóeszköz). Nagyon remél-
jük, hogy sikerül összegyűjte-
nünk a pénzt. A legfontosabb 
– és állandó – forrásunk a jö-
vedelemadó 1 %-ának felaján-
lásából áll, a másik része a Toy 
Run alkalmával a motorosok 
által, és az ilyenkor, vagy Gye-
reknap tájékán a helyi vállal-
kozók, cégek által adományo-
zott összegekből áll. Nagyon 
örülünk, hogy a karcagi és 
környékbeli szülők, nagyszü-
lők, felnőttek eddig is számon 
tartottak bennünket, elismer-
ték a munkánkat, a Gyermek-
épség Alapítvány tevékenysé-
gét – a jövő generáció érdeké-
ben. Segítségüket köszönjük! 
A számlaszámunk továbbra is: 
OTP 11745073-20009599.

- Még egy kérdés: lesz az 
idén Toy Run?

- Igen, Farsang Imre, a Hells 
Angels Club vezetője jelezte, 
hogy május 17-ére tervezik a 
jótékony motoros vonulást.

Elek György

Toborzó 
táncház

Március 14-én este „Tobor-
zó” táncházra várta a néptánc 
iránt érdeklődőeket az Ifjú-
sági Ház. Erre a rendezvény-
re ellátogattam én is és meg-
lepődve tapasztaltam, hogy 
a táncház valójában néptánc 
oktatás. A táncosok egy nagy 
kört alkottak, a „tanár” közé-
pen bemutatta a lépéseket, a 
„tanulók” pedig utánozták őt. 
Remek hangulat uralkodott a 
teremben, a népzene bátorí-
totta a résztvevőket a lengető-
re, csárdásra és minden más 
egyszerű lépésre. 

Varga Beáta

Folytatás az 1. oldalról

Alapítvány a beteg 
gyermekekért
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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.)
Március 22-23. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Március 29-30. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

RÁKÁSZ GERGELY
koncertorgonista előadása

 KARCAGON 
A REFORMÁTUS NAGYTEMPLOMBAN

2014. március 26-án, szerdán 19 órától
A belépés ingyenes!

PERSELY ADOMÁNYOKAT ELFOGADUNK 
A NAGYTEMPLOM PADFŰTÉSÉRE.

2014. március 5-6-án ke-
rült megrendezésre az 
EuroSkills és a WorldSkills 
nemzetközi szakmai verse-
nyek válogatóinak döntő-
je. Az I. SkillsHungary Nem-
zeti Döntőn az Ápoló-gon-
dozó kategóriában is kivá-
lasztásra kerültek azok, akik 
Magyarországot képviselhe-
tik az EuroSkills Lille 2014 a 
„Szakmák Európa Bajnoksá-
gán”, illetve a 2015-ben a Bra-
zíliai Sao Paulóban megren-
dezésre kerülő (a „Szakmák 
Olimpiájának is nevezett”) 
WorldSkills világversenyeken.

A Hungexpo területén meg-
tartott versenyt Varga Mihály 
a nemzetgazdasági miniszter 
és dr. Parragh László a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke nyitotta meg.

Az 12 versenyszámban 
megrendezésre kerülő váloga-
tókra több mint 300 versenyző 
jelentkezett, s a döntőkön 49 
fiatal szakember versengett - 
köztük 8 ápoló is, hogy a ma-
gyar csapat tagjaként képvi-
selhesse hazánkat a 2014. évi 

EuroSkills, illetve a 2015. évi 
WorldSkills versenyeken.

Az ápolóink két feladatban 
mérték össze tudásukat. A lá-
togatók az ápolás és gondozás 
versenyszám helyszínén ki-
próbálhatták - természetesen 
nem  élő pácienseken - a vérvé-
telt, az intubálást és ismerked-
hettek az életmentéssel, első-
segélynyújtással.

A versenyen Ápolás-gondo-
zás szakmában Monoki Noé-

mi karcagi versenyző harma-
dik helyen végzett. Felkészítő 
tanára: Nagy Jánosné.

Az első három helyezett egy 
felkészítő tréningen vesz részt, 
ahol eldől, hogy közülük ki 
utazhat Franciaországba.

Eredményéhez szívből gra-
tulálok és további sok sikert 
kívánok.

Juhászné Zsadányi 
Erzsébet
igazgató

Lakossági tájékoztató!

Jogszabályi előírásoknak 
megfelelően módosítja számla-
képét a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 

A TRV Zrt. március hónap 
második felében kezdi meg új, 
a 2014. január 1-jét követő el-
számolási időszakra vonatkozó számláinak postázását. 
Az egységes számlakép kialakításának célja, hogy meg-
könnyítse a számlák közötti eligazodást a lakosság szá-
mára.

A megszokott ütemtől eltérő számlázás oka az egységes 
számlakép kialakítását célzó informatikai fejlesztések elhú-
zódása. A csúszás ellenére a Társaság az esedékes számlákat 
nem egyszerre küldi meg a fogyasztók számára és nem ké-
szít összevont számlákat, hanem külön küldeményként ke-
rülnek postázásra. Így a Felhasználók külön számlákon, el-
térő fizetési határidőkkel kapják kézhez a számlákat. A vál-
toztatás a TRV Zrt. egész szolgáltatási területén mintegy 
200 ezer fogyasztási helyet érint. 

Természetesen a Társaság szükség esetén lehetőséget biz-
tosít a számlák egyenlő részletekben történő megfizetésé-
re az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 66.§ (4) bekezdésének 
megfelelően. Az új számlaképre történő átállás után a havi 
számlázási rend lesz érvényben, összevont számlák tovább-
ra sem készülnek. 

További kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak 
Felhasználóink rendelkezésére a 06/59-513-113-as telefon-
számon vagy személyesen a települések ügyfélszolgálatain. 

Karcag és Berekfürdő ügyfélfogadási rendje:
Hétfő - csütörtök: 7 - 16 óra között, szerda: 7 – 19 óra kö-

zött. Kedd, péntek: szünnap.

A megszokott számlázási ütemtől eltérő számlázást a 
Társaságnál folyó informatikai fejlesztések elhúzódása 
okozta, melyért ezúton is elnézést kérünk Fogyasztóink-
tól és köszönjük türelmüket. 

Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
tanulója a SkillsHungary Nemzeti Döntőjében

Szabadkán találjuk őket, a többi jászkun 
nemzetőri alakulattal együtt. Szenttamás 
környékén vettek részt a harcokban.” Azu-
tán megindult a magyar honvédség szerve-
zése, a toborzás, amikor „a három kerület 
összesen 2556 legényt adott a hadseregnek és 
207-en vállalták Karcagon is a katonai szol-
gálatot. Amikor pedig a tél folyamán, január 
elején a kormány Debrecenbe költözött, Kos-
suth Lajos is Karcagra érkezett: január 5-6-
án tartózkodott itt Kálmán Sándor jászkun 
kerületi alkapitány házánál és ezen a téren 
hangzott el toborzóbeszéde. A városban szál-
lásolt néhány napig Perczel Mór hadserege 
is, honvédtábor működött a református is-
kolában és a Nagykunság településeiről ol-
dották meg a tavaszi hadjáratra készülő-
dő csapatok élelmezését is – s a legvégén, az 
orosz hadak közeledtével általános mozgó-
sítást rendeltek el a Nagykunságon, amikor 
ötezer kun népfelkelő állomásozott Ágotán, 
a debreceni út és a híd védelmében. „Nem 
csoda az, hogy ’48 üzenetei, az erőfeszítés, a 

közösséget összetartó szeretet 
elevenek maradtak hosszú időn 
át és a kun emberek gondolko-
dásában ’48 sohasem volt ku-
darc - mondta dr. Fazekas Sán-
dor. – Látszik az is, hogy a tör-
ténelem őket igazolta, hiszen 
a ’48-as időszak nélkül elkép-
zelhetetlen lett volna az a vi-
rágkor, amely néhány évvel ké-
sőbb (a kiegyezés után – E.Gy.) 
a magyarságra köszöntött.”

A megemlékezés hagyomá-
nyosan Petőfi és Kossuth főté-
ri szobrainak megkoszorúzá-
sával ért véget.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A forradalom és szabadságharc ünnepén
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Könyvbemutató
Március 10-én Dr. 

Zsembeli József nyugalma-
zott karcagi kórházigazga-
tó, belgyógyász szakorvos 
„Él(e)tem a karcagi kórház-
ban” c. könyvével ismerked-
hettek meg a jelenlévők. Elő-
ször könyvrészleteket olvasott 
fel a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola há-
rom diákja: Fehér Tünde, Hi-
dasi Dorottya és Papp Attila, 
felidézve a szerző gyerekkorát, 
tanulmányait és hívatásának 
gyakorlását. Ezután kérdések 
megválaszolása következett.

Az igazgató főorvos úr 
gyermekéveit „szegénységben 
töltötte” Törökszentmiklóson 
és Fegyverneken, ahol anyai 
és apai nagyszülei éltek. Az el-
ső két osztályt osztatlan kö-
zös osztályban járta, s otthon 
petróleumlámpával világítot-
tak. Édesanyjának sokat se-
gített: „Mentem a tejcsarnok-
ba, a darálóba, a boltba, de 
legtöbbször süldőket és bor-
júkat legeltetni a Holt Tisza 
partjára, mert ott laktunk a 
gátoldalon.”Anyai nagyapja is-
mert „gyógyító ember” volt. 
A törökszentmiklósi Bercsé-
nyi Gimnáziumba járt, ahol 
tanáraitól megtanult „tanul-
ni és becsülni másokat.” Szü-
lei megtanították kevés pénz-
ből „gazdálkodni” s földet 
művelni. Törökszentmiklósi 
kollégistaként többféle szak-
körre járt, s a kitűnő érettségi 
után „nyitva állt az út az orvo-
si egyetemre”, Szegedre.

Sok érdekes epizód elevene-
dik meg a könyv lapjain – töb-
bek közt – a színházba járás-

ról, a baráti társaság kártyá-
zásairól, s a későbbi hobbiról, 
a vadászatról. Megtudhat-
juk, hogy 1944-ben az erdélyi 
Besztercéből menekítették a 
hadi kórházat nagy kerülővel, 
ami végül Karcagra került, 
ahol „a város öt különböző 
pontján, régi épületekben te-
lepítették le a felszerelést.” Dr. 
Zsembeli József javaslata sze-
rint a kórházalapító dr. Zöld 
István megérdemelné, hogy 
Karcagon utca legyen róla el-
nevezve, vagy a kórháznál lé-
vő tér.

A könyvből sok hasznos in-
formációt szerezhetünk a kór-
ház akkori főorvosainak és 
nővéreinek munkájáról, az 
igazgatásról és a belgyógyá-
szat vezetéséről, az ügyele-
ti szolgálatokról, az egészség-
ügyi szakközépiskolás diákok 
érettségi vizsgáiról, s az akko-
ri gyógyításról. A mindenna-
pi küzdelmekről és az ünnepi 
alkalmakról készült emléke-
zetes fotók kiegészítik az ön-
életrajzi és kortörténeti mon-
danivalót. A befejező rész tar-
talmazza dr. Zsembeli József-
nek a kórház fennállása 40. 
jubileumi évében tartott elő-
adását a bemutatott diaképek-
kel együtt. A művet jó szívvel 
ajánljuk mindenkinek!

A kör következő ülése már-
cius 24-én, hétfőn délután öt 
órától lesz a Déryné Kulturá-
lis Központ első emeleti ter-
mében, ahol Ruzicska Ferenc 
tart helytörténeti előadást a 
karcagi olvasókörök történe-
téről. Szeretettel hívjuk a kör 
tagjait és minden érdeklődőt!

V. Gy.

A tavalyelőtti prágai EB 
után, 2013-ban a montenegrói 
Budvában megrendezett Sakk 
Európa Bajnokságon verseny-
zett az Egyed család két női 
sakkozója, Judit és Viktória.

- Azt kell mondjam, Judit 
szereplése most elmaradt a 
várttól – értékeli az éves telje-
sítményt Egyed Zsolt (család-
fő és edző). - Egy évvel idősebb 
játékosok között versenyeztek, 
tehát „kicsik” voltak a korcso-
portjukban. Judit most nem 
tudta bemutatni azokat a bra-
vúrokat, mint 2012-ben, Prá-
gában. Így aztán a rangsorban 
ott végzett, ahová papírforma 
alapján besorolták.

Viktória nagyot fejlődött 
2013-ban, mondja Egyed 
Zsolt, és az egy évvel időseb-
bek között is előre tudott lépni 
a rangsorhoz képest – és bra-
vúrt tudott bemutatni.

- Nem mellesleg, a kiuta-
zó lányok közül az egyetlen 
volt, aki előrébb tudott végez-
ni, mint a rangsora – és pozi-
tív teljesítménnyel zárta a ver-
senyt. Ezt a jó teljesítményt 
egyébként már két egymást 
követő EB-n is be tudta mu-
tatni.

Judit az NB-ben is játszik, 
mert jelenleg Kisújszálláson, 
az NB I. B-s csapatban ven-
dégjátékos,...

- … hogy egy kicsit edződ-
jön. Ősztől pedig talán a kar-
cagi csapatban tudja kamatoz-
tatni a tanultakat.

Viktória és Gábor – karca-
gi csapatot erősíti és becsület-
tel helytállnak.

- Viktória – szokás szerint 
– hihetetlen játékerővel ren-
delkezik a csapatban: jelenleg 
5-ből 4,5 pontja van, amivel 

a második legeredményesebb 
játékos. Az utóbbi évek egyik 
legeredményesebb ifjúsági já-
tékosa, hiszen előtte az NB. I. 
B-ben is eredményesen szere-
pelt, 37,5 pontot szerzett és az 
még egy felnőtt sakkozó ese-
tében is egészen kiemelkedő.

Persze voltak még verse-
nyek, amik jó eredményeket 
hoztak: Viktóriának a diák-
olimpiai csapatban első helyet, 
tábladíjjal, a Rapid Magyar 
Bajnokságon negyedik helyet, 
a Magyar Bajnokság elődön-

tőjében 6. helyet – viszonylag 
könnyed játékkal. Juditnak a 
Diákolimpián 2. helyezett lett, 
a Magyar Bajnokság elődöntő-
jét pedig könnyedén nyerte.

Egyed Gábor „a családi csa-
pat” harmadik tagja esetében 
2013. az érettségire készülés 
jegyében zajlott.

- Ennek ellenére azokon a 
mérkőzéseken, ahol kellett, 
nagyon odatette magát. Csa-
patban ő már kevesebbet ját-
szik ifjúsági versenyeken, hi-
szen az utolsó éve volt. De bí-
zom abban, hogy a tapaszta-
latai és a lelkesedése sokáig 
kitartanak és a felső fokú ta-

nulmányok mellett is erősíteni 
fogja a karcagi csapatot.

- Mik az idei tervek?
- Most épp a saját korosztá-

lyukban játszanának a lányok, 
úgyhogy jó lenne egy világ-
versenyre kimenni – viszont 
ez, annak a helyszíne miatt, 
meglehetősen kétséges. Az EB 
Grúziában lesz. Ott már vol-
tunk, van tapasztalatunk ar-
ról, milyen hely. (Nem a leg-
rosszabb, de nem is álmaink 
versenyhelyszíne.) A VB hely-
színe sem rossz: a Dél-Afrikai 

Köztársaság. Hát az földraj-
zilag és pénzügyileg sincs kö-
zel, és nem is a legbiztonságo-
sabb ország, ahová kísérő nél-
kül nem tudnának kijutni a 
lányok. Ez pedig meghalad-
ja a lehetőségeinket, ezért in-
kább európai versenyekre sze-
retnénk eljutni. Ez lehet egy 
franciaországi verseny, ahol 
már voltak a lányok és jól sze-
repeltek, de lehet Csehország, 
Lengyelország, Horvátország 
vagy Szlovákia, tehát a kör-
nyező országok egy-egy verse-
nye is. Hát ezek a tervek egy-
előre.

Elek György

Dél-Afrika jó volna, de...
Beszélgetés Egyed Zsolttal

„Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged 
őrizzen szüntelen! „

(40. Zsoltár 12. vers)

Csoportos keresztelés

Kedves Testvérek!
Csoportos keresztelkedésre lesz lehetőség a még meg 

nem keresztelt gyermekeknek, szüleiknek, keresztszüleik-
nek, rokonoknak, felnőtteknek.

A csoportos keresztelés időpontja: 2014.május 4. és má-
jus 11. vasárnap 10 óra.

Helye: a Karcagi Református Nagytemplom.
A kereszteléshez jelentkezési adatlap kitöltése szükséges, 

amit a Lelkipásztori Hivatalban (Kálvin u. 3.) lehet megten-
ni. 

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

Tisztelettel:
Konczné Lehoczky Krisztina

református lelkipásztor

A Karcagi Általános Iskola 
Györffy István Tagiskolájának 
angol szakmacsoportja 2014. 
február 13-án rendezte meg ha-
gyományos kistérségi angol 
nyelvi versenyét a Györffy Na-
pok keretében.

Az első, akkor még városi 
szintű versenyt, 1998-ban hir-
dettük meg, majd néhány év-
vel később már vidéki iskolák is 
neveztek versenyünkbe, így az 
kistérségi szintűvé nőtte ki ma-
gát.

Idén 4 település 6 iskolájá-
ból 49 tanuló vett részt a ne-
mes versengésben: a tiszafü-
redi Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskolából 12 tanuló; a 
törökszentmiklósi Bethlen Gá-
bor Református Általános Is-

kolából 10 tanuló; a berekfür-
dői Veress Zoltán Általános 
Iskolából 3 tanuló; a Karcagi 
Nagykun Református Általá-
nos Iskolából 11 tanuló; a Kar-
cagi Általános Iskola Györffy 
István Tagiskolájából 12 tanu-
ló; a Kováts Mihály Tagiskolá-
ból 1 tanuló.

A versenyzők írásbeli és szó-
beli fordulón adtak számot tu-
dásukról.

Eredmények: 5. évfolyam: 
I. Stummer Gyöngyvér (Beth-
len, felkészítő: Benczur Barba-
ra), II. Dékány Bence (Kossuth, 
felkészítő: Monokné Andrási 
Edit), III. Gyárfás Balázs (Kos-
suth, felkészítő: Bekéné Németh 
Tímea). 6. évfolyam: I. Mészá-
ros Lilla Glória (Nagykun Re-
formátus, felkészítő: Halmai 

Györgyné), II. Pásztor Lau-
ra Anikó (Kossuth, felkészítő: 
Füstösné Petróczki Klára), III. 
Darók Illés (Kováts, felkészítő: 
Tanka Ildikó). 7. évfolyam: I. Fe-
kete Csenge (Bethlen, felkészí-
tő: Sajtósné Földes Katalin), II. 
Kinál Dániel (Kossuth, felké-
szítő: Hajdu Éva), III. Pesti Zsó-
fia Erika (Györffy, felkészítő: 
Makula Ibolya). 8. évfolyam: I. 
Vass Márton (Györffy, felkészí-
tő: Vass György), II. Baski Vi-
rág (Bethlen, felkészítő: Sajtósné 
Földes Katalin), III. Nagy La-
ura (Györffy, felkészítő: Vass 
György).

Megköszönjük mindazoknak 
a segítségét, akik hozzájárultak 
a verseny sikeres lebonyolításá-
hoz.

angol szakmacsoport

’ENGLISH IS FUN’
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2014 februárjában tartot-
ta iskolánk a megyei magyar 
irodalmi verseny első forduló-
ját, amelyből a szolnoki dön-
tőbe a 11/B osztályos (szakkö-
zépiskolai) tanuló, Szabó Im-
re jutott tovább. 2014. március 
8-án a tanítvá-
nyommal útnak 
indultunk Szol-
nokra, a Ver-
seghy Ferenc 
G i m n á z i u m -
ba. Utunkat kis-
sé hideg, szeles 
és zord idő, de 
büszke szív kí-
sérte.

A szóbeli dön-
tő délután két órakor vette 
kezdetét. Külön versenyeztek 
a szakközépiskolai és a gim-
nazista osztályok. Imre rög-
tön az első tételt húzta ki. Az 
értékelésnél figyelembe vet-
ték a tanuló szóbeli kifejező-
képességét, a nyelvhelyességi 
szempontokat, valamint a ki-
húzott tétel tudásanyagát. A 
döntő után tanítványom vi-
dáman és jókedvvel várta az 
eredményhirdetést, mert úgy 
érezte, hogy sikerrel adott szá-
mot tudásáról. Nem is téve-
dett nagyot, hiszen a szakkö-

zépiskolai osztályokban elért 
harmadik helyezésével kivív-
ta az elismerést, amely mel-
lé oklevelet is kapott. Össze-
sen 105 pontot lehetett elér-
ni az írásbeli és a szóbeli ver-
senyen. Imre 95 pontot ért el, 

és csak néhány pont válasz-
totta el a második helyezet-
től. Sokan gratuláltak az ered-
ményünkhöz. Személy szerint 
külön gratulált iskolánknak 
Császár István, a megyei iro-
dalmi verseny szervezője.

Ezzel bebizonyítottuk, hogy 
tanulással és kitartással szép 
eredményeket lehet elérni, és 
csakis ez a cél lehet iránymu-
tatás mindnyájunk számára.

Gyermán János Tamás
Magyar-történelem szakos 

tanár

A Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara fel-
hívással fordul a vállalatok-
hoz, közintézményekhez, ci-
vil és társadalmi szervezetek-
hez, valamint magánszemé-
lyekhez, hogy vegyenek részt a 
2013-as Szakképzési Díjra ki-
írt pályázaton. E díj azon ki-
emelkedő projekteket és kez-
deményezéseket méltatja, me-
lyek jelentős mértékben és pél-
daértékű módon segítik elő a 
gyakorlatorientált szakképzést 
Magyarországon. A díj célja, 
hogy ösztönözze a magyaror-
szági szakképzési rendszer fej-
lesztését. A legjobb projekte-
ket az alapító DUIHK nem-
csak látványos díjjal jutal-
mazta, hanem széles körben 
bemutatta őket annak érdeké-
ben, hogy mások is hasznosít-
hassák a sikeres tapasztalato-
kat. 

Három kategóriában  – Mo-
tiváció, Kooperáció, Innová-
ció – lehetett pályaművet be-
nyújtani, melyet szakmai zsű-
ri minősített.

Iskolánk két kategóriában 
nyújtott be pályázatot. A mo-
tiváció kategóriában Nemzet-
közi kapcsolatok bővítése a 
szakképzés fejlesztés jegyé-

ben címmel benyújtott pálya-
művünket a szakmai zsűri a 
legjobb 5 pályamű közé sorol-
ta, és ezzel az iskolát Szakkép-
zési díjra jelölte.

A szakképzési díjra esélyes 
jelöltek fogadására 2014. feb-
ruár 27-én került sor az MKB 
Székház báltermében. Ün-
nepélyes keretek között, Dr. 
Parragh László, a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara el-
nöke, Dr. Modori László, a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um foglalkoztatáspolitikáért 
felelős helyettes államtitká-
ra és Dr. Matei I. Hoffmann, a 
Németországi budapesti nagy-
követe jelenlétében büszkén 
vettük át a jelölésért járó díjat 
és oklevelet. 

Bár a Szakképzési díjat nem 
iskolánk nyerte el, büszkék va-
gyunk arra, hogy olyan neves 
cégek mellett, mint az Audi 
Akademie Hungaria Kft., FAG 
Magyarország Ipari Kft. Sie-
mens Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Zrt. stb., méret-
tettünk meg és álltunk helyt 
a szakképzés népszerűsítése, 
fejlesztése terén.

Szentannais siker a megyei 
irodalmi versenyen

Rangos elismerésben részesült a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium

Új lógót, új arculatot, új weboldalt és ráadásul 

miniszteri megbízottat kapott idén januártól 

a Tisza-tó. A nemzeti ügyek kormánya tavaly 

hagyta jóvá a Tisza-tó Kiemelt Nemzeti Progra-

mot, amelynek köszönhetően megnyílik az út 

a Tisza-tó fejlesztésére, az ökoturizmusban és 

az ökológiai gazdálkodásban rejlő, a térségben 

élők életminőségét érdemben javító lehetősé-

gek kiaknázására. Ugyanennyire fontos, hogy 

már 2015-ig 35 milliárd forint uniós fejlesztési 

forrás áramlik a térségbe. 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter különö-

sen szívén viseli a térség sorsát: „Ahogy nekem, úgy 

a térségben élőknek is különösen sokat jelent a 

Tisza-tó Nemzeti Program. Mire a végére ér, kom-

fortosabb, biztonságosabb környezetben talán 

könnyebb lesz az itteniek megélhetése. A turizmus 

nagyon fontos lehetősége és értéke a Tisza-tónak, 

mert ismertséget, arculatot biztosít, ami vonzerőt 

és jövőt jelent az itt élőknek. Folyamatban vannak 

olyan uniós és állami forrásokból megvalósuló be-

ruházások, amelyek segítenek az idényjelleg csök-

kentésében.„

A miniszter a folyamatban lévő fejlesztések közül a 

legfontosabbaknak az útfelújításokat, a 31-es és 33-

as utak rendbetételét, valamint a munkahelyteremtő 

beruházásokat és erre irányuló fejlesztéseket tartja. 

„Átgondolt, a térség igényeinek megfelelő, átlátható 

és összehangolt programok valósulhatnak meg – tet-

te hozzá a ma is a régióban élő miniszter, aki gyerek-

kori élményei miatt is szívügyének tekinti a Tisza-tó 

jövőjét. – Ezek a programok abban is segítenek majd, 

hogy a következő uniós 

fejlesztési ciklusban fel-

készülten és eredménye-

sen tudjanak pályázni a 

forrásokra az önkormány-

zatok, a vállalkozások és a 

térségben élők. A Nem-

zeti Program komplexen 

felöleli a vízgazdálkodás, 

az útépítés, a környezet- 

és természetvédelem, az 

élelmiszeripar és a mező-

gazdaság beruházásait, 

amelyek közös célja a 

gazdaság élénkítése és 

egy élhetőbb környezet megteremtése”– foglalta ösz-

sze a program lényegét a miniszter.

A Tisza-tavi fejlesztések, a terület fontosságát is jelzi, 

hogy a jövőben Szabó Róbert, a Tisza-tó Térségi Fej-

lesztési Tanács elnökének munkáját Kovács Sándor, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlési elnök  mi-

niszteri megbízott is koordinálja.

„Négy megye - Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-

Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén önkormányzatainak 

és szakembereinek a munkáját kell összefogni, akik a 

Tisza-tóért tudnak, és akarnak tenni. A turizmus mel-

lett fontos a térség gazdaságának erősítése, a foglal-

koztatás elősegítése. Látványos fejlődésre számítunk, 

hiszen komplex a feladat, a turizmus önmagában 

nem elég az előre lépés-

hez. Elengedhetetlen a 

táji adottságoknak meg-

felelő agrár- és vidékfej-

lesztés, az összehangolt 

turisztikai-, környezet-

védelmi, valamint ár- és 

belvízvédelmi fejlesztés.” 

– összegezte feladatait 

az újdonsült miniszteri 

megbízott. 

„A térség nagyobb része 

országos összehason-

lításban hátrányosabb 

helyzetű területnek 

számít - .” – indokolta röviden a Tisza-tavi fejlesztési 

program szükségességét Szabó Róbert, Heves-me-

gyei közgyűlési elnök. - A gazdaság állapota lerom-

lott, nagy a belső tőkehiány, alacsony a külföldi tő-

kebefektetések aránya, a kis- és középvállalkozások 

sem tudják ezeket a hátrányokat kompenzálni, az 

ipari parkok kihasználtsága alacsony. Mindezek ja-

vítása, valamint a munkahelyteremtés fellendítése 

érdekében igényelt sürgős beavatkozást a térség a 

kormányzati fejlesztéspolitika részéről.

FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER SZÍVÜGYE A TISZA-TAVI TÉRSÉG FEJLESZTÉSE

35 milliárd forint jut a beruházásokra
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Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg 12 ország, 300 ver-
senyzője részvételével a hor-
vát nemzetközi utánpótlás és 
felnőtt kyokushin karate baj-
nokságot. Színeinket három 
fő képviselte volna, de sajnos 
Szabó Klaudia betegség mi-
att nem tudott versenyezni, 
így végül két karcagi verseny-
ző képviselte. A verseny hely-
színe Samobor városi sport-
csarnok volt. Hosszú és fá-
rasztó utazás után péntek es-
te érkeztek meg Zágrábba. 
Szombaton Zágrábból indul-
tak Samoborba. A szokásos 
adminisztráció után igen ké-
sőn kerültek sorra verseny-
zőink. Először Kemény Anett 
kezdett – junior nehézsúly-
ban -, egy szerb versenyzőt 
búcsúztatott ipponnal, majd a 
négy között egy magyar ver-
senyzővel került szembe, ahol 
látható volt fölénye, de egy fi-
gyelemkihagyás következté-
ben egy fejrúgással kikapott. 
A másik ágról az elődöntőben 

vesztes horvát lánnyal került 
szembe a harmadik helyért ví-
vott küzdelemben. Itt is nagy 
fölénnyel, ipponnal nyert és 
megérdemelten szerezte meg 
a bronzérmet. Sánta Vanda 
+65 kg-ban indult, ahol beju-
tott az elődöntőbe. A döntőbe 
jutásért egy fekete öves olasz 
hölggyel kellett megmérkőz-
nie – hosszabbításokkal si-
került győznie, így bejutott 
a döntőbe. A döntőben egy 
szerb lánnyal – aki a másik 
ágon került be – kellett meg-
küzdenie. Itt magabiztos küz-
delemben több vasarival le-
győzte ellenfelét és így horvát 
bajnok lett. Raczkó György 
sensei bekerült a bírói gárdá-
ba és itt képviselte hazánkat és 
egyesületünket. 

A szakosztály ezúton mond 
köszönetet Szepesi Tibornak, 
hogy támogatta az indulásu-
kat ezen a nemzetközi verse-
nyen.

B. I.

Kecske Kupa
Kecskeméten rendezték 

meg a Kecske Kupa V. fordu-
lóját. A mini csapattal most 
először utazott és játszott 
mérkőzést az egy évvel fiata-
labb korosztályú kosárlabda 
csapatunk is. Az Oroszlán-
kölykök az „A”, míg a kiseb-
bek a „D” csoportban har-
coltak. Az Oroszlánkölykök 
és a Jégtörő Mátyás egymás 
elleni találkozója rendkívül 
színvonalas küzdelmet ho-
zott, a második negyedben 
dőlt el a mérkőzés. A máso-
dik mérkőzés első félidejéig 
volt szorosabb az eredmény. 
Ezt követően magasabb se-
bességre kapcsolva biztos 
győzelmet arattunk, és vé-
geztünk a csoport harmadik 
helyén.

Jégtörő Mátyás „A” – 
Karcagi SE Oroszlánköly-
kök 78:65 (13-14, 24-12, /6-
4/, 14-15, 25-20)

Kardos P. (9), Nagy M. 
(4), Tóth N. (6), Antal L. (2), 
Oláh F. (8), Kiss S., Domján 

T. (1), Nagyfejeő F. (6), 
Hopka G. (2), Kálmán B. (4), 
Lukács G. (16), Dobos L. (7), 
Kiss S.

Karcagi SE Oroszlánköly-
kök - Jégtörő Mátyás „B” 
63:44 (10-6, 22-17, /3-3/, 19-
4, 9-14)

Kardos P., Nagy M. (4), 
Tóth N. (7), Antal L. (13), 
Oláh F. (6), Hopka G. (1), 
Domján T., Nagyfejeő F. (10), 
Kálmán B. (10), Lukács G. 
(12), Dobos L., Kiss S.

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Mini 
Bajnokság

Fergeteges első negyed-
beli játékkal sikerült tisztes 
előnyre szert tenni. A folyta-
tás kiegyensúlyozott játékot 
hozott. Az utolsó negyed-
ben a második ötösünk is ki-
tett magáért, így magabiztos 
győzelmet arattunk.

Karcagi SE Tigriskölykök 
– Mezőtúr 64:33 (24-4, 10-
12, /6-4/, 8-7, 16-6/

Antal L. (2), Hamar Á. 
(22), Nagy M. (9), Kiss S., 
Oláh F. (8), Tóth N. (7), Kiss 
S., Hopka G., Rigó Z., Kál-
mán B. (7), Kovács L., Karsai 
Zs. (9), Domján T.

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Gyermek 
Bajnokság

Akárcsak a hazai mérkő-
zésen, most is nagy küzde-
lem folyt a pályán. Már-már 
elúszni látszott a mérkőzés, 
mégis a negyedik negyed 
utolsó perceiben sikerült 
megfordítani a mérkőzést, és 
ismét karcagi győzelem szü-
letett.

Tiszai Virágok – Karcagi 
Oroszlánok 33:35 (4-8, 11-
4, /1-2/, 7-13, 10-8)

Szabó G. (1), Fehér A. (13), 
Méhes M. (2), Kovács D. (2), 
Szabó Sz., Ferenczi M., Győ-
ri B., Nagy V. (8). Edző: Őr-
lős Zoltán

Ismét országos döntőbe 
jutott a fiú kosárlabda csa-
pat

A Karcagon megrendezett 
megyei döntőbe két karcagi 
csapat is bejutott. A Karcagi 
Nagykun mellett a Varró is 
kivívta a jogot a megyei dön-
tőben való szereplésre. Az 
elődöntőben éppen egymás-
sal kerültek szembe. Sport-
szerű mérkőzésen a refi ju-
tott a fináléba. A másik ágon 
a Mezőtúr nagyon megszo-
rongatta ellenfelét, de a vég-
játékot nem bírta idegek-
kel és alulmaradt. Így meg-
ismétlődött a tavalyi finálé, 
a Karcagi Nagykun és a Szol-
noki Műszaki csapott ösz-
sze az országos döntőbe va-
ló bejutásért. Csapatunk fo-
kozatosan felőrölte ellenfe-
lét és magabiztosan került az 
országos döntőbe.

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium – Karcag 
Varró 79:23 (24-4, 20-9, 27-
2, 8-8)

Gyökeres K., Cs. Szabó B. 
(10), Kiss T. (10), Bokor P. 
11/3, Mészáros G. (12), Ba-
logh Á. (6), Tóth G. (8), Né-
meth M. (12), Háló P. (2), 
Deák Z. (8), Kovács T. 

Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium – Szol-
noki Műszaki Szakközép 
54:31 (12-9, 14-7, 17-10, 11-
5)

Gyökeres K., Cs. Szabó B. 
(2), Kiss T. (2), Bokor P. 9/9, 
Mészáros G. (14), Balogh Á., 
Tóth G. (12), Németh M. (5), 
Háló P., Deák Z. (6), Kovács 
T. (2). Edző: Őrlős Zoltán

A fiúk után a lányok is ki-
tettek magukért, óriási iz-
galmak közepette aranyér-
mesek lettek.

Ismét Karcag rendezhet-
te meg a kosárlabda lány me-
gyei diákolimpiai döntőt. 
Lányaink már nagyon vár-
ták ezt az összecsapást, hisz 
a győztes utazhat majd a Za-
laegerszegen megrendezen-
dő országos döntőbe. Sajnos 
csapatunk egyik kiemelke-
dő tudású játékosának, Rácz 
Lillának a bokája a múlt heti 
református országos döntő-
ben kifordult, így játéka iga-
zán kérdésessé vált. Az elő-
döntőben csapatunk vára-
kozásnak megfelelően simán 
túljutott a szolnoki csapaton 
és jutott a döntőbe. A finálé-
ban Kisújszállás Móricz ellen 
kellett megküzdeni. Nagyon 
jól kezdődött a mérkőzés, si-
került kilenc ponttal elhúzni. 

Sajnos a negyed végi rövid-
zárlatnak köszönhetően ez 
az előny el is úszott. A má-
sodik és harmadik negyed-
ben mindkét csapat meg-
próbált meglépni egymástól, 
ez a harmadik negyed végé-
re nekünk sikerült. Az utolsó 
negyedben a közönség ferge-
teges biztatása mellett szár-
nyaltak lányaink és fölényes 
győzelmet arattak. Ezzel is-
kolánk leány kosárlabda csa-
patának először sikerült or-
szágos döntőbe jutnia.

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Szolnoki Műszaki 
SZKI 66:13 (23-5, 22-2, 15-
4, 8-2)

Rácz L., Egedi L. (16), Var-
ga V. (9), Kovács Zs. (6), Pin-
tér Á. (2), Szarka B., Németh 
Cs., Lippai A. (8), Kabai D. 
(1), Séta G. (4), Házi F., Csí-
kos L. (16), Vass V. (4).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Kisújszállás Mó-
ricz Zs. Ref. Gimn. 54:27 
(11-8, 8-6, 18-11, 17-2)

Rácz L. (23), Egedi L., Var-
ga V. (9), Kovács Zs., Pintér 
Á. (8), Szarka B. (2), Németh 
Cs., Lippai A. (12), Kabai D., 
Séta G., Házi F., Csíkos L., 
Vass V.

KOSÁRLABDA

REFIS SPORTHÍREK

A fiú és leány csapatunk is országos 
döntős

Asztalitenisz
BVSC – Kováts DSE Karcag 0:18

Csornai Csaba: A karcagi csapat a sorsolásnak megfele-
lően időben megjelent a verseny színhelyén, de a vendéglá-
tók nem mentek el. Súlyos sportszerűtlenség történt, hiszen 
a csapat 340 km-t utazott a mérkőzésre. Az elmaradt mér-
kőzést két bajnoki ponttal és 18:0-ás eredménnyel kaptuk 
meg.

Csokai István emlékverseny
2014. március 22-23-án rendezik meg 10 órától az orszá-

gos veterán ranglistaversenyt. Vasárnap szintén 10 órai kez-
dettel amatőr utánpótlás és felnőtt országos verseny, ill. 
a megyei II. osztályú bajnokság 4. fordulója és a JNSz me-
gye egyéni bajnokság kerül sorra. Mindegyik napon leg-
alább 100 versenyző fog az asztalok mellé állni. A rendezvé-
nyen részt vesz és fővédnök Karsai Ferenc volt világváloga-
tott és szövetségi kapitány.. A szervezők várják az asztalite-
nisz iránt érdeklődőket a Városi Sportcsarnokba.

B. I.

Kyokushin karate

Március 9-én Szentesen ren-
dezték meg a gyermek-ser-
dülő országos diákolimpiai 
kyokushin karate döntőit és 
mellette az ifjúsági diák-juni-
or országos selejtezőit. Amint 
azt Gyarmati Imrétől, a KSE 
karate szakosztályának vezető 
edzőjétől megtudtuk, a karca-
gi színeket öt versenyző kép-
viselte: Kemény Anett – juni-
or nehézsúlyban, Soós Bianka 
– junior középsúlyban, Szabó 
Klaudia – ifjúsági középsúly-
ban, Magyar Levente – gyer-
mek I. könnyűsúlyban, Kása 
Botond – gyermek II. könnyű-

súlyban. Nagyon tudatos és 
kemény felkészülés előzte meg 
az utazást, ennek ellenére nem 
sikerült olyan fényesen, ahogy 
azt várták és ez a legtöbb eset-
ben nem a versenyzőkön mú-
lott. Szívvel, lélekkel küzdöt-
tek és néha a bírák sem voltak 
velük, két junior versenyző: 
Kemény Anett II. helyezést ért 
el, Soós Bianka III. lett és ez-
zel az eredménnyel továbbju-
tott a március 29-i veszprémi 
országos diákolimpia döntő-
jébe. Kása Botond a gyermek 
II. kategóriában III. helyezést 
ért el.

Sánta Vanda felnőtt női horvát 
bajnok
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 
130 m²-es kertes családi ház tu-
lajdonostól alkuképesen eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. 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 csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás 
panelre cserélném Karcagon 
vagy Debrecenben, ér ték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-
3805.
Családi ház nagy portával el-
adó. Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M 
Ft. Tel.: 59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdő-
höz közel, reális áron, sürgősen 
eladó. Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 
06/30-544-3673.
Tégla építésű társasházi, II . 
emeleti, 3 szobás, klímás, egye-
di fűtésrendszerű lakás garázs-
zsal együtt is eladó. Tel.: 06/20-
451-8143.
3 szoba összkomfortos csalá-
di ház eladó. Lakást beszámítok 
II. emeletig értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-349-4316.
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 a Kisfaludy utcában 
söröző épülete a telken lévő la-
kóházzal, nagy alsóépülettel, 
garázzsal eladó. Tel.: 06/30-754-
7290.
Karcagon két család részére al-
kalmas, két teljesen különálló 
épület, alsóépülettel, garázzsal 
eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
06/30-754-7290.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es, II. emeleti felújított lakás re-
ális áron eladó. Tel.: 06/30-439-
8880.

Karcag, Györffy I. utca 17/6. sz. 
alatti lakás eladó. I.ár: 1.800.000 
Ft. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcagon 56 m²-es III. emeleti, 
két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-
385-4300 vagy 59/311-975.
Karcag főtéri 2 szobás, földszin-
tes felújított lakás és egy 3 ke-
rekű 28-as kerékpár eladó. Tel.: 
06/20-353-2939.
Karcagon a városközpontban 2 
szobás, gáz és cserépkályha fű-
tésű kertes családi ház eladó. 
Tel.: 06/70-409-3470.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál belső udvari 
ingatlanok kedvező áron. 1; 1,5 
szobás és családi ház saját te-
lekrésszel. Tel.: 06/20-375-8129.
Eladó 2 szobás összkomfortos 
kertes ház akár berendezés-
sel együtt is. Melléképületek, 
fúrott kút az udvarban. Érd.: 
Kg., Rába u. 51. (volt SZIM la-
kás). I.ár: 5,2 M Ft.
E l a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 250 m²-es üz-
let. Kereskedelmi, vendéglátó, 
egészségügy, irodák működte-
tésére kiválóan alkalmas. Klíma, 
riasztó, gazdasági bejárat, sa-
ját parkoló van. Ugyanitt Kft. el-
adó, amely alkalmas uniós pá-
lyázatokra! Tel.: 06/20-375-8129.
Munkácsy utcában kis portával 
családi ház eladó. Tel.: 06/70-
353-0309.
Karcagon, a Kántor S. utcában 
tehermentes, két szobás, föld-
szinti lakás eladó. I.ár: 5,2 M Ft. 
Tel.: 06/20-805-2338.
Eladó Karcag központjában egy 
33 m²-es földszinti garzon lakás 
új bútorral, szőnyeggel, függö-
nyökkel és háztartási gépek-
kel berendezve. Tel.: 06/20-925-
2991.
Kórház úti lakótelepen I. eme-
leten lakás eladó. Tel.: 06/70-
353-0309.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla ház sürgő-
sen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 órától)

Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, 
erkélyes, I. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-491-2519.

Albérlet
K i a d ó  K a r c a g o n  a 
Vásárcsarnoknál 2 szobás, igé-
nyes kertes lakás. Tel.: 59/311-
055 (16 óra után)

Állat
Ko p a s z to t t  c s i r ke  e l a d ó ! 
Vá g ás  m i n d e n  p é nte ke n . 
Megrendelést csütörtök délig 
szíveskedjenek leadni! Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-969 
vagy 06/30-244-5160.
Fehér, húsjellegű hízó és dióbél 
van eladó. Tel.: 59/300-875.
Fiatal Westie szuka olcsón 
(15.000 Ft) eladó. Tel.: 06/70-
410-8289.

Állás
Nyugdíjas hölgy munkalehe-
tőséget keres Karcagon. Tel.: 
06/30-754-7290.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. 
sgt. 1-5. udvarán, a garázssor 
közepetáján. Tel.: 59/313-167.

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
A  v i l á g  l e g h a t é k o n y a b b 
stresszcsökkentő program-
ja. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 
db Swin csepel 26-os bicikli, 2 
db grillsütő, fa etetőszék asztal-
lal, autós gyermekágy, 5 polcos 
TV-állvány, bébiőr, autós ülés. 
Tel.: 59/314-094 (délután).
Blézerek, kabátok, dzsekik, 
kosztümök (48/XL), sok könyv 
(szépirodalom, lektür, krimi) el-
adó. Tel.: 06/59-311-477.
Eladó kitűnő állapotban érték-
nek megfelelő áron: 1 db 160 
l-es Zanussi Lehel hűtőszek-
rény, 1 db kovácsolt vas szép ki-
vitelezésű előszoba fogas, 1 db 
barokk stílusú újszerű francia-
ágy + eredeti zöld bársony te-
rítővel, 1 db új gurulós zsúrko-
csi, 2 db sarokra szerelhető vit-
rines téka tölgyfából, népi mo-
tívumokkal díszített faragással, 
1 db előszobai cipős szekrény 
kedvező áron. Tel.: 06/70-300-
9730.

A  B H G s o ron 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, vasár-
nap: 5-21 óráig. Tisztelettel: 
Orvos-Nagy László.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapha-
tó Karcag, Füredi utca 3. Vegyes 
(kristályos) 1.300 Ft/kg, akác, 
selyemfű (folyékony) 1.800 Ft. 
Sebők Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 
06/30-963-5073.
Vásárolnék diófunéros ruhás-
szekrényt a ‚60-as évekig ké-
szültet, maximum 4 ezer forin-
tig anyagnak. Tel.: 06/30-963-
5073.
Őrölt, erős és édes fűszerpap-
rika eladó őstermelőtől. Érd.: 
Kg., Rákóczi u. 13. Tel.: 06/70-
943-3479.
Hőtárolós kályha elbontással 
eladó. Tel.: 06/30-507-9490.
Ülőgarnitúra 1 db kettes + 2 db 
fotel (25.000 Ft), 2 lyukú gáz-
tűzhely (8.000 Ft), Thomson TV 
(5.00 Ft), különböző szőnyegek 
és íróasztal eladók. Tel.: 59/311-
055 (16 óra után).
Nagyméretű szobafenyő és le-
ander eladó. Tel.: 06/30-447-
3918.
Kb. egy mázsa csávázott tava-
szi árpa vetőmag és morzsolt 
kukorica eladó. Tel.: 06/30-507-
1510.
220-as darálók, birkafőző lábas, 
kézi hajtású kukoricamorzso-
ló és daráló, sarlók, kalapácsok, 
fejszék, ásók, lapátok, csáká-
nyok, gereblyék, metszőollók, 
fogók, villáskulcsok, csőfogók, 
mákdaráló, diódaráló, húsdará-
ló stb. eladók. Tel.: 06/70-532-
6644.
Eladó különböző mezőgaz-
dasági eszközök: háromleve-
lű borona, hármas henger, eke, 
ekekapa, láncok (gúzs, kötő-
fék egyéb), kenderkötelek, va-
lamint régi típusú metlaki bur-
kolólap kb. 10 m². Tel.: 06/30-
475-9754.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rö-
vid határidőre vállalom! Tel.: 
59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az 
ország legjobb borászaitól. 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák 
krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 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 haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 
06/30-447-3918.
Pala, cseréptetők átfedése 
táblás zsindellyel, cseréppel, 
lindabbal. Ereszcsatornák cse-
réje, bádogos munkák végzé-
se garanciával. Filagóriák építé-
se, homlokzat festése, hőszige-
telése. Azonnali kezdéssel! Tel.: 
06/20-919-0320.
Értesítjük új és régi ügyfelein-
ket, hogy László Imre villany-
szerelő telefonszáma megvál-
tozott! Tel.: 06/30-405-8077.
Több éves gyakorlattal kő-
műves brigád munkákat vál-
lal: épületek építését, bontá-
sát, járdák, kapubejárók átala-
kítását, vakolását, simítást, be-
tonozást, aszfaltozást, helyre 
állítást, tetőszerkezetek épí-
tését, bontását, cserépforga-
tást, udvarok takarítását, tisz-
títását, épületek, házak alapo-
zását, föld- és kubikmunkákat. 
Mezőgazdasági munkákat is 
vállalunk: címerezést, kapálást, 
akár 50-120 főig. Kedvezményt 
tudunk biztosítani. Hívjon bi-
zalommal. Tel.: 06/30-727-6022.
Vegyszer nélküli  t isz títás! 
Mikroszálas termékek hosz-
szú élettartamú, gazdaságos, 
ember és időkímélő. „A Földet 
nem apáinktól örököltük, ha-
nem unokáinktól kaptuk köl-
csön!” VIXI Érd.: Fazekasné 
Judit 06/30-528-3023 vagy a 
Borházban.
Marha nyersbőrt vásárolok leg-
magasabb napi áron. Hívásra 
érte megyek. Tel.: 06/30-366-
1554.
Cserépforgatást, tetőjavítást, 
teljes körű építőipari munkát 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

Gépjármű
Jawa moped (207.300 típusú) 
segédmotor jó állapotban el-
adó. Tel.: 06/70-409-3470.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!
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2014. március 21. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi diákok március 15-ei 

műsora
19.05  Nagykunsági Krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Városi programok
 Karcagi Hírek
 - Március 15.
 - Templomfűtés
 - Levente Péter estje
 - Tiszatavi templomok
 - Gazdafórum Kenderesen
 Háttér – Különkiadás
 Orbán Viktor Karcagon
20.30  Városunk március 15-ei ünnepi 

műsora

2014. március 25-26. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.35 Karcag Sport: DKV - SSBISZTRÓ 

- Városi kispályás bajnoki lab-
darúgó mérkőzés

21.30  Nótaszó - Túri Vásárban 2013.

2014. március 27. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Karcagi Nyugdíjas Klub prog-

ramja
19.05  Nagykunsági Krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Városi költségvetés
 Karcagi Hírek
 - Rizstermesztési konferencia
 - Ivóvízminőség javító program
 - Ajándék számítógépek
 Háttér
 Vendég: Rózsa Sándor - jegyző
20.20  Földforgalmi törvény

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
Házasságkötés

2014. március 17.
Szalontai Beáta és Kurucz 
István Norbert

Születés

Farkas Éva – Fehér Norbert
Kg., Bihari u. 26.  Dorina
Szalai Ildikó – Laboncz Sán-
dor
Kg., Nyár u. 20.  Sándor
Sütő Edina – Szarka Zoltán 
Péter
Kg., Madarász I. u. 39. 
 Zoltán
Kovács Judit – Mezei Tamás
Kg., Madarász I. u. 42.  Áron

Halálozás

Vadász Dávid
 Karcag (2003.)

Lapzárta: 2014. március 24. (hétfő) 
12 óra

Március 22. szombat
8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Március 23. vasárnap
9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Március 29. szombat
8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Március 30. 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

Megyei I. osztályú mérkőzés
Jánoshida – Karcag 0:0
Jánoshida, 70 néző. Jv.: Hall-

gat J. Segítői: Dobos D., Kóródi 
F.

Karcag: Moga, Kovács L., 
Orosz, Kovács Cs., Szentannai, 
Szivós G., Székely, Szivós Gy., 
Nagy R., Bukovszki, Erdei

Edző: Orosz István
Orkán erejű szélben, irre-

ális körülmények között ját-
szottak a labdarúgók. A szél-
vihar miatt a labda sokszor ki-
számíthatatlanná vált. A tizen-
ötödik percben Nagy R. balról 
beívelt szögletét Kolláth még a 
gólvonal előtt elcsípte a csatár 
elől. A negyvennyolcadik perc-
ben Szentannai szögletét Erdei 
a bal kapufára lőtte. 

Jók: Kolláth, Urbán-Szabó, 
Szerencsi, Eszes ill. senki

Ifj. Varga László: Hiába ke-
rültünk sok helyzetbe, nem si-
került értékesíteni.

Orosz István: Ilyen irreális 
időjárásban nem lehet futbal-
lozni.

Ifjúsági mérkőzés
Jánoshida – Karcag 3:0 

(3:0)
Karcag: Fábián, Magyari, 

Szőke N., Daróczi, Szabó G., 
Ungi, Balogh Cs., Hamar, 
Kabai, Balogh J., Berczi

Cserék: Oros K., Kónya, 
Szajkó, Németh E., Fábián N.

Edző: Varga László
Varga László: Mind akarat-

ban, mind minőségben gyen-
gébbek voltunk az ellenféltő. 
Gratulálok a hazaiaknak.

NB II Kiemelt Bajnokság 
Észak-Kelet

U-14 korosztály: Karcag SE - 
Borsod Volán 5:0 (0:0)

Karcag SE: Binder,- Szabó V., 
Erdős, Szabó P., Sipos, Kiss S., 
Balajti, Szabó F., Tóth R., Var-
ga G., Takács T.

Cserék: Szendrei T., Csontos, 
Czinege, Fábián G.

Góllövők: Takács (2), Balajti, 
Kiss S., Szabó V.

U-15-ös korosztály: Karcag 
SE - Borsod Volán 4:2 (4:0)

Karcag SE: Fekete, Kupai, 
Mester, Bencsik, Szendrei, 
Moga (Farkas S.), Tóth F., 
Györfi, Terjék, Pesti (Balla), 
Farkas A.

Góllövők: Györfi (2), Pesti, 
Mester

Kemecsi László: Még ma 
elég volt a lélektelen, akarat-
gyenge játékunk, de ha nem 
kapunk a fejünkhöz gyorsan, 
szomorú hetek elé fogunk néz-
ni.

B. I.

Labdarúgás

Március 9-én az U10-es 
korosztály számára labdarúgó 
tornát szervezett a KSE szak-
osztálya. A szervezők a be-
nevezett csapatokat két cso-
portba osztották. „A” csoport: 
DVSC, Nagykáta, Tiszafüred, 
Mezőkövesd-Zsóry. „B” cso-
port: Szentmiklósi Focisuli, 
Törökszentmiklós, Túrkeve, 
Karcag SE.

E r e d m é n y e k : 
Törökszentmiklós – Karcag 
SE 0:1, Tiszafüred – DVSC 
1:4, Túrkeve – Szentmiklósi 
Focisuli 2:6, Mezőkövesd-
Zsóry – Nagykáta 0:4, 
Törökszentmiklós – Túrkeve 
1:1, Mezőkövesd – Tiszafüred 
1:1, Karcag SE – Szentmiklósi 
Focisuli 1:1, Nagykáta – 
DVSC 1:0, Szentmiklósi 
Focisuli – Törökszentmiklós 
2:2, Mezőkövesd-Zsóry – 
DVSC 1:3, Túrkeve – Karcag 
SE 1:2, Nagykáta – Tiszafüred 

1:6, Nagykáta – Szentmiklósi 
Focisuli 2:0, Karcag SE – 
DVSC 2:3.

7. helyért: Mezőkövesd-
Zsóry – Túrkeve 3:0, 5. 
helyért: Tiszafüred – 
Törökszentmiklós 2:3, 3. he-
lyért: Szentmiklósi Focisuli 
– Karcag SE 3:0, 1. helyért: 
Nagykáta – DVSC 2:2 (bünte-
tőkkel Nagykáta nyert)

Végeredmény: 1. Nagykáta, 
2. DVSC, 3. Szentmiklósi 
Focisuli, 4. Karcag SE, 5. 
Törökszentmiklós, 6. Tiszafü-
red, 7 Mezőkövesd-Zsóry, 8. 
Túrkeve.

A legjobb karcagi játékos 
különdíját Balajti Tamás nyer-
te el. 

Nagy Roland, az U10-es 
korosztály edzője a szervezé-
sért külön köszönetet mond a 
támogatóknak és a szülőknek 
az önzetlen segítségükért.

B. I.

Farsang Kupa

U10-es korosztály

Hagyományosan minden évben 
megünnepli szolgáltatási terüle-
tén a Víz Világnapját a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Idén a 
Nagykun Üzemmérnökség térsége 
március 22-ről, a „Ki vizet ad, éle-
tet ad…” mottóval meghirdetett 
rajzpályázattal emlékezik meg, 
melyre óvodások és iskolások al-
kotásait várták. A legjobban sike-
rült képek készítőit értékes díjak-
kal jutalmazza a TRV Zrt.

A Víz Világnapjának megün-
neplése az 1992. évi Rio de Janeiro-i 
környezetvédelmi konferencián ve-
tődött fel, melynek ajánlását megfo-
gadva az ENSZ 47. közgyűlése már-
cius 22-ét a Víz világnapjává nyil-
vánította. A világnap célja, hogy 
évente legalább egyszer kiemelten 
felhívja az emberek figyelmét a víz 
életünkben betöltött rendkívül fon-
tos szerepére, arra, hogy óvjuk, véd-
jük környezetünket és a Föld víz-
készletét. 

Az idei év Víz Világnapi mottó-
ja „A világ szomjas, mert mi éhesek 
vagyunk!” is arra igyekszik ráirá-
nyítani a figyelmet, hogy a terme-
lőktől a fogyasztókig bárki tud ten-
ni a víz és az élelem megmentéséért 
egy kis takarékoskodással. Ez azért 
is fontos, mert ugyan a Föld 71% -át 
borítja víz, ám ennek csupán kb. 
2,5% - a édesvíz, ráadásul ezek a 
közvetlenül felhasználható vízkész-
letek sem egyenletesen állnak ren-
delkezésre a bolygónkon. Márpe-
dig a felmelegedés és a környezet-

szennyezés következtében bolygónk 
édesvízkészlete vészesen fogy! Mi-
vel pedig a gleccsereket és a havat 
leszámítva bolygónk édesvízkészle-
tének 98% - a felszín alatti víz, ezért 
a felszín alatti vizek (pl. Magyaror-
szág ivóvízellátásának több mint 
95%-a) védelme különösen fontos. 

A meglévő vízkészletek vizeire 
már most 7 milliárd embernek van 
szüksége, s ez a szám 2050-re ez 
még további 2 milliárddal nő. Pe-
dig a szegényebb országokban már 
most is több mint egy milliárd em-
ber szomjazik és szenved vízhiány-
tól, míg a fejlett régiókban a túlzott 
fogyasztás és pazarló vízhasználat 
teszi próbára a rendelkezésre álló 
készleteket. A feladat óriási: A né-
pesség nő, míg életforrásaink csök-
kennek. A Víz Világnapja környé-
kén ezekre, a takarékosságra és a 
használt vizek elvezetésére és tisztí-
tására, folyók, tavak, tisztaságának 
megőrzésére, a vízbázisok védelmé-
re irányítják a figyelmet a szakem-
berek a vizes témájú rendezvények-
kel, eseményekkel, pályázatokkal. 

Ezt a Víz Világnapi szellemiséget 
követte a „Ki vizet ad, életet ad…” 
mottóval meghirdetett idei rajz-
pályázata is a TRV Zrt. Nagykun 
Üzemmérnökségének, melyre több 
száz alkotás érkezett. A legjobbak a 
díjakat a nagykun fővárosban már-
cius 22-én (szombaton) 14.00 óra-
kor vehetik át a Déryné Kulturá-
lis, Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár Nagytermében.

A Víz Világnapja Karcagon

Horgászok 
figyelem!

Március 30-án 
(vasárnap) 8 – 12 
óráig társadalmi 

munka a Téglagyári 
tónál.

Gereblyét, nádvágó 
szerszámot vagy 

vasvillát hozzatok 
magatokkal!

Vezetőség


