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A Karcagon és Kenderesen, 
valamint a Kendereshez tar-
tozó Bánhalmán élő, mintegy 
30 ezer ember egészséges ivó-
vizének biztosítására – a két 
település részvételével – 2009. 
április 20-án Viziközmű Be-
ruházási Társulás alakult. A 
vízminőség-javító fejlesztés 
végrehajtása érdekében be-
nyújtott pályázat elbírálá-
sát követően 2011. augusztus 
8-án került aláírásra a támo-
gatási szerződés, amely sze-
rint a 602.764.286 forint net-

tó költségű beruházáshoz az 
Új Széchenyi Terv 491.544.857 
forintot (81,5 %-ot) bizto-
sít, a 111.219.429 forint össze-
gű különbözetet (18,5 %) pe-
dig a BM Önerő Alapból fi-
nanszírozza a társulás. Karca-
gon 376.993.189, Kenderesen 
152.086.404, Bánhalmán 
73.684.693 forintot fordítanak 
fejlesztésre az elnyert támoga-
tásból. 

Új beruházás az egészségesebb ivóvízért

Folytatás a 2. oldalon

 Ünnepélyes alapkőletétel a víztoronynál

A változó éghajlat váratlan 
időjárási szélsőségeket, ez-
zel együtt nem várt időjárási 
eseményeket produkál, ame-
lyek többségében a víz a fő-
szereplő. Csak az elmúlt ne-
gyedszázadban mi is átélhet-
tünk súlyos aszályokat, volt 
pár csapadékosabb év, nem 
beszélve 2010-ről, amikor tél 
végétől szeptemberig szinte 
mindennap kaptunk esőt. Az 
olyan évek pedig, amik bel-
vízzel kezdődnek és aszály-
lyal folytatódnak, szinte át-
lagosnak mondhatók. A víz-
többlettel, vagy az aszállyal 
beköszöntő anomáliákkal fő-
ként a mezőgazdaságnak kell 
szembesülnie. A gondok, ha 
esetleg kisebb mértékben is, 
de korábban is fennálltak, s a 
19. század közepétől megin-
duló folyószabályozási mun-
kák után fontos feladat lett a 
szabályozással érintett terü-

letek belvizeinek elvezetése, 
még később pedig az öntözés 
lehetőségének megteremtése. 
Ilyen feladatok megoldásá-
ra hozták létre annak idején a 
Nagykunsági Vízgazdálkodá-
si Társulatot, amely napjaink-
ban kilenc település (Karcag, 
Kisújszállás, Kenderes, Kun-
madaras, Berekfürdő, Örmé-
nyes, Túrkeve, Kunhegyes 

és Ecsegfalva) területén, 107 
ezer hektáron működik, de 
– ahogy azt a Víz Világnap-
ja alkalmából megkérdezett 
üzemvezető, András László 
elmondta – öntözésüzemelte-
tést ennél nagyobb területen 
végeznek.

A Víz Világnapján

Folytatás a 3. oldalon

Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Karcagi Járási Hivatal nevében tájékoztatom Önöket, 
hogy az Okmányirodában

2014. március 31-én (hétfőn) 
Karcagon 8:00 – 20:00 óráig,

Kisújszálláson 8:00 – 18:00 óráig,
2014. április 01-től 2014.április 04-ig (keddtől – péntekig) 

Karcagon és Kisújszálláson 8:00 – 18:00 óráig
az országgyűlési választásokon való részvétel biztosítása ér-
dekében, a választójog gyakorlásához szükséges okmányok 
(állandó ill. ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, veze-
tői engedély, személyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány) kiadására, ill. pótlására lesz lehetőség.
Kérem, hogy további információért forduljanak az ok-
mányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az 
Önök rendelkezésére. (Karcag: 59/401-245, Kisújszállás: 
59/520-225)

Hodos Julianna
járási hivatalvezető

Felhívás
A Városi Önkormányzat Városgondnoksága üzemelte-

tésre meghirdeti a Vásárcsarnok (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: Városgondnokság Titkárságán.

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.
Molnár Pál

igazgató

A Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatról
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Már 

magyarázkodnak
Megkezdték. Egyelőre a főguruk, 

Bajnai és Gyurcsány szinkronban ma-
gyarázzák a közelgő választási ku-
darc fő okát: „tisztességtelen válasz-
tási rendszerben kell megküzdeniük”. 
Bajnai Zalaegerszegen fakadt ki, hogy 
micsoda dolog, hogy a Fidesz (sic!) le-
hetővé tette (nem ám az országgyű-
lés!), hogy ennyi szatelit és kamupárt 
induljon. Göndör képviselő úr (nomen 
est omen) pedig bólogatott hozzá, 
mint egy ténsasszony egy népszín-
műben. 

Bajnai Gordon azt mondta: renge-
teg olyan dolgot tett a Fidesz az el-
múlt években, amivel „megpróbálja 
a választásokon a polgárok akaratát 
megmásítani (…), információhoz való 
jutását korlátozni”. Már-már komikum-
ba hajló, hiszen Bajnai pártja maga is 
„szatelit” – ha úgy vesszük. Gyurcsány 
DK-ja pedig még „szatelitebb”. Egy-
általán örüljenek, hogy indulhatnak, 
mondják sokan, akik másképpen értel-
mezik a „demokratikus centralizmust”, 
mint ők, a bolsevik emlőkön nevelke-
dettek. Gyurcsány éppen Nyíregyhá-
zán szembesült a „mensevik” létük-
kel, majd pedig Enyingen kb. a 150 fős 
hallgatóságát biztatta, hogy „merje-
nek fölháborodni!” Fitogtatva irodalmi 
műveltségét: „Batsányi sem azt mond-
ta; vigyázó szemeitek Bakura vessé-
tek!” Azt persze nem mondta, hogy 
„Párizsra”, valahogy nem jól jött volna, 
ha éppen a Le Pen lány előretörése jut 
eszébe esetleg néhány hallgatónak. 
Mesterházit meg valami modern trak-
toron fényképezték – szintén a nyírsé-
gi homokon. Nagy bajban lett volna, 
ha netán valaki megkérdezi tőle, hogy 
”ugyan mondja már meg, mi a különb-
ség a tiszta búza és a tiszta árpa és a 
tiszta rozs között?” Milyen arcot vágott 
volna ott az Euro Traktor kormányvál-
tóját szorongatva? Szerencsétlenek. 

Már azért kezdik belátni, hogy a 
Werberi-zsenialitás az nem mindig 
működik. És az eurokomfortos Kovács 
et. is tévedett, mert a közvélemény-
kutatást is meg kell nyerni, illetve nem 
árt. Ugyanis most már tudják a „tutit”, 
Hann Endre és a „Sanda Ipsés” barát-
juk csak a fülükbe súgta, itt már csak 
az segíthet, ha visszalépnek „egymás 
javára”. Azaz, ha el sem indulnak, mert 
már a 2-3. hely is célfotós, mert a Job-
bik elkövette azt a hibát, hogy indítja a 
pártelnököt is – éppen szülőföldjén –, 
ami egy elemi, választási stratégiai hi-
ba. (Hadd ne kelljen a történelmi pél-
dákat fölhozni: Petőfi sem nyert anno 
Szabadszálláson. Gyöngyöspata meg 
nem Tiszavasvári. No de hát, nehogy 
én mondjam el, hogy múlik el a „világ 
dicsősége”. De azt igazán tudhatnák: 
pártelnököt indítani egyéni körzetben, 
több mint hazardírozás.) 

Szóval azért már kezdik érezni, 
hogy a trükkök százai sem segítenek. 
Persze, tudták ezt ők eddig is, de már 
késő. Nem vonulhatnak illegalitásba, 
mint a karcagi szocialisták…

- ács -

HÍREKHÍREK
Rendőrkapitányi fogadó-

nap a lakosság részére: 2014. 
április 7. (hétfő).

A távollévő vezető helyett a 
helyettesítési sorrend alapján 
helyettesítő vezető tartja a fo-
gadónapot.

Meghívó

Ebben az évben ünnepeljük 
a franciaországi Longueau-val 
kötött testvérvárosi szerződés 
aláírásának 10. évfordulóját. A 
megemlékezésre Karcagon ke-
rül sor 2014. április 24-27. kö-
zött.

A Francia-Magyar Bará-
ti Társaság tagjait, a francia 
kapcsolat szimpatizánsait, az 
érdeklődőket baráti beszélge-
tésre hívom 2014. április 10-
én 18 órára az Euró külön-
termébe (Varró utca – Lova-
gi udvar).

Bízom benne, hogy ötlete-
inkkel, javaslatainkkal hozzá 
tudunk járulni a megemléke-
zés programjához.

Francia-Magyar Baráti 
Társaság részéről:

Türke Jánosné

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Hetek

Meghívó

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Isko-
la szeretettel meghívja a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Pe-
dagógiai Hetek keretén belül 
megrendelésre kerülő szakmai 
délutánra.

Előadás témája: Konflik-
tuskezelési technikák és gya-
korlatok.

Előadó: Dr. Lestyán Erzsé-
bet főiskolai tanár.

Időpont: március 31. 14:00 
órától.

Helyszín: Karcagi Nagykun 
Református Általános Iskola 
(Varró u 4. sz. alatt található 
Gyülekezeti terme)

Célcsoport: óvónők, taní-
tók, tanárok

Jelentkezés: Tel.: 59/400-
577, e-mail: refi@freemail.hu

Minden érdeklődő kollégát 
szeretettel hívunk és várunk.

Iskolavezetés

Március 8-án került meg-
rendezésre a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépis-
kolában a dr. Hajdú-Moharos 
József Országos Református 
Földrajzi Tanulmányi Verseny 
döntője. A verseny szervező-
je és házigazdája a Református 
Gimnázium két évvel ezelőtt 
indította útjára a középisko-
lások közötti megmérettetést.  
A verseny célja elsődlegesen 
megemlékezés és tisztelgés dr. 
Hajdú-Moharos József geoló-
gus-geográfus emléke előtt, 
a földrajz tantárgy népszerű-
sítése, a tantárgy régi rang-
jának visszaállítása, verseny-
zési lehetőség a földrajz iránt 
érdeklődő diákok számá-
ra 9-12 évfolyamon, tehetség-
gondozás, szakmai konzultá-
ció és együttműködés az egy-
házi fenntartású oktatási in-
tézmények között. Az írásbeli 
fordulót követően Kisvárda, 
Heves, Kisújszállás, Mezőtúr, 
Nagykőrös és Karcag legjobb 
földrajzosai versengtek az el-
ső helyekért, a két kategóriá-
ban összesen 30 diák szerepelt 
a szóbeli döntőn. 

A 9. évfolyamból 12 fő ér-
kezett a szóbeli döntőre, kö-

zülük Fátyol Norbert (Kar-
cag) került ki győztesen, mö-
götte Kovács József (Kisújszál-
lás) szerezte meg a második 
helyet, még Gulyás Gréta (He-
ves) harmadik lett. A szóbe-
li feleleteket Borosné Szlávik 
Mária (Szolnok) és Boldizsár 
István (Karcag) pedagógu-
sok értékelték. A 10-12. évfo-
lyam nagyszámú versenyzővel 
képviseltette magát, itt össze-
sen 18 tanuló versenyzett. Eb-
ben a kategóriában erős volt 
a karcagi mezőny, a győztes 
Soós Dávid (Karcag) lett, mö-
götte Vincze János (Karcag) 
végzett, a harmadik helyet pe-
dig Rózsa Imre szerezte meg 
(Karcag). Itt Bordásné Fábi-

án Nikolett (Jászberény), Hal-
mai Márton (Karcag), Bodor 
Tibor (Szolnok) és Fodor Csa-
ba (Karcag) pedagógusok zsű-
riztek. A szóbeli döntő összes 
résztvevője tárgyi- és oklevél 
jutalomban részesült, a dobo-
gósok pedig igen értékes jutal-
makkal térhettek haza. Jövő-
re újra várjuk a versenyzőket a 
Karcagon a Református Gim-
náziumban. Köszönjük a Kar-
cagi Református Egyházköz-
ség, Nt. Koncz Tibor elnök-lel-
kész, valamint Szentesi Lajos 
főgondnok maximális támo-
gatását.

MAJOR
szaktanár, 

versenyszervező

A KEOP-1.3.0/2F/09-2010- 
0034 számú, Karcag-Kenderes 
ivóvíz minőség javító projekt 
indulását ünnepélyes alap-
kőletétel jelezte 2014. márci-
us 20-án délelőtt Karcagon, a 
Múzeumparkban. A víztorony 
tövében Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, Pádár 
Lászlóné és Dobos László pol-
gármesterek, valamint Hajdú 
Gábor a TRV vezérigazgató-
ja és Toldi Miklós a kivitelező 
Depóna Plusz Kft. ügyvezető 
igazgatója helyezték el az alap-
követ jelentő időkapszulát.

Az ezzel megkezdődött mun-
kálatok több problémára jelen-
tenek majd megoldást. A víz-
minőség javítása és kezelése ér-
dekében a meglévő kutak fejújí-
tása mellett új – vas, mangán és 
arzénmentesítést is lehetővé te-
vő – vízkezelési technológiát ve-
zetnek be. Karcagon a madarasi 
út víztelepén új épületrész készül 
el, amelyben szűrőrendszerek 
kerülnek elhelyezésre. Felújít-
ják a négy víztározót, és a víztor-
nyot, és a teljes vezetékrendszer 
átmosása is megtörténik majd. 
A Depóna Plusz Kft. által kivite-
lezett munka 2015 februárjában 
ér véget.

Az alapkő letételt követően 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter adta át Dobos 
László polgármesternek azt az 

Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt Bizonyságlevelet, 
amely szerint - 2012 decem-
berében hozott döntése értel-
mében - „a magyar kormány 
Karcagot 6.220.872.594 forint 
adósságából maradéktalanul 
kiváltotta”. „Ez a Bizonyságle-

vél tanúsítja az összefogás ere-
jét – folytatja az irat –, amely-
lyel megmentjük az itt élők ott-
honát, szeretett környezetét és 
amellyel mi magyarok közös 
erővel fölemeljük, és sikeressé 
tesszük Magyarországot.”

Elek György

Új beruházás az egészséges ivóvízért

Dr. Hajdú-Moharos József Országos 
Református Földrajzi Tanulmányi Verseny
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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 29-30. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.

Iskolanyitogató
Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola Kiskulcsosi Tagiskolája sze-

retettel hívja és várja a leendő első osztályos gyerekeket és 
szüleiket iskolanyitogató programunk bemutató foglalkozá-
sára 2014. április 3-án (csütörtök) 8.00 órakor.

Érdeklődni: 59/503-126-os telefonszámon lehet.

DZSUNGEL KÖNYVE
musical

a ZeneTheatrum Musical Színház előadásában
2014. április 15-én (kedden) 17:00 órakor

a Déryné Kulturális Központban 
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.)

Jegyár:
1-6. sor és páholy: 1.500.-Ft

7-12. sor: 1.300.-Ft
13-19. sor és erkély: 1.000.-Ft

Információ és jegyrendelés: (59) 503-224/13-as mellék

Álláshirdetés
A karcagi Akácliget fürdő újonnan megnyíló 

gyógyászati részlegébe
gyógymasszőr

munkakör betöltésére felvételt hirdet.

Részletes szakmai önéletrajzát személyesen vagy pos-
tán az 5300 Karcag, Fürdő u. 3. sz. alatti címre, vagy az 
akacligetfurdo@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíves-
kedjen 2014. április 4-ig.

 Szentannaisok ban(g)kokban
A 10.A osztály közgazdasági csoportjának lehető-

sége nyílt ellátogatni a K&H (2014.01.28.) és az OTP 
(2014.02.25.) karcagi bankfiókjába. Többen jártunk már 
ezekben a bankfiókokban különböző ügyeket intézni, vagy 
az automatából pénzt kivenni, de még sehol sem fogadtak 
bennünket ilyen szívélyesen. A K&H fiókvezetője elénk jött 
a bejárathoz, és már ott ismertette a bankautomata műkö-
dését. Az OTP vezetője a tárgyaló helyiségbe vezetett min-
ket, pogácsával és ásványvízzel kínált, ami nyilván csak a 
legkülönlegesebb ügyfeleknek járhat. Mindkét helyen rész-
letes tájékoztatást kaptunk a bank által kínált termékekről 
és szolgáltatásokról, befektetési-, megtakarítási- és hitel-le-
hetőségekről. Megemlítették a fiataloknak szóló ajánlatai-
kat is, így például nagyon érdekesnek találtuk az egyénileg 
megtervezhető, úgynevezett „saját kártya” kiváltásának le-
hetőségét. Kipróbálhattuk a személyhívó működését, és az 
OTP böngésző képernyőjét is. A két látogatáson a valóság-
ban is megismertük azokat a dolgokat, amelyeket a közgaz-
dasági órán a bankrendszerről tanultunk… és még aján-
déktollakat is kaptunk!

R.Zs.,K.V.

- Tavaly, kárelhárítási céllal 
át kellett vennünk a Mirhó-
kisújszállási Társulat területén 
lévő tiszafüredi öntözőrend-
szert, illetve mi üzemeltetjük 
az 5.1. és az 5.2. öntözőfürtöt. 
Tudni kell viszont, hogy az 
idei évtől minden állami tulaj-
donú vízgazdálkodási létesít-
mény kezelője a KÖTIVIZIG, 
vagyis a működtetést a víz-
ügyi igazgatóság felügyeleté-
vel végezzük.

- Ha az aktualitásokat néz-
zük, az önök munkája szem-
pontjából most a víz hiánya, 
a száraz tavasz van napiren-
den...

- Ez változó, hiszen ha em-
lékszünk a tavalyi március 
nemcsak az év leghidegebb 
hónapja lett, hanem az ak-
kor érkezett kb. 50-60 mm hó-
val jelentős belvizeket is oko-
zott. Az ilyen időszakok ne-
künk elsősorban szivattyúzási 
feladatokat jelentenek. A meg-
előzés érdekében nagyon fon-
tos a megfelelő lefolyási viszo-
nyok biztosítása, ami persze a 
belvizes időszak előtti karban-
tartást, az árkok takarítását, a 
szivattyútelepek, és a bárhol 
bevethető mobil szivattyúk 
karbantartását jelenti.

- Hány kilométer csatorna-
szakasz tartozik a céghez?

- A hosszuk 780 kilométer, 
mert az állami tulajdonú mű-
vek január 1-jétől a vízügyi 
igazgatóság kezelésébe kerül-
nek. Az átadás-átvétel folya-
matos, de hogy az üzemel-
tetést hogy oldjuk meg, az 
még nem teljesen kialakult. 
Az öntözés üzemeltetésnél az 
idén a társulat végzi a felada-
tot. Azon kívül, hogy vízügyi 
igazgatósági kezelésbe ke-
rül minden mű, egy olyan ál-
lami elképzeléssel is számol-
ni kell, hogy az állami műve-
ken megvalósul az öntözővíz 
ingyenes biztosítása. Ez az el-
képzelés. Tehát eddig a gaz-
dálkodóknak az ezzel kapcso-
latos minden költséget: a tár-
sulat üzemeltetési kiadásait és 
a főmű üzemeltetési költsége-
it is fizetniük kellett. Most az 
elképzelés szerint ezekre az ál-
lam finanszírozást fog adni, és 

így az öntözővíz szolgáltatás, 
amibe a halastavi vízszolgálta-
tás is beleértendő, ingyenessé 
válhat az állami műveken.

- Ez talán visszahozza az 
öntözött területek korábbi ará-
nyait, hiszen, ahogy olvastam, 
az 1970-es években még 300 
ezer hektárt öntöztek az or-
szágban, most jó, ha 100 ezer 
hektárt. Miért esett vissza ez 
az „ágazat” pont az éghajlat 
változásával járó „szárazulás” 
időszakában?

- Hát igen, 100 ezerről be-
szélünk, de valójában 50 ezer 
és 100 ezer hektár között van 
– az időjárástól függően. Az 
öntözött területek zsugorodá-
sának az egyik oka a rizster-
mesztés erőteljes visszaesése. 
Valamikor 37 ezer hektáron 
termeltek rizst, itt az Alföld-
ön, most talán a 3000 hek-
tárt sem éri el a vetésterüle-
te. Másrészt pedig a szántóföl-

di öntözés nem olcsó. De hadd 
mondjam el, hogy a gazdák 
öntözéssel jelentkező kiadá-
saiban, az öntözővíz árában a 
vízszolgáltatás költsége nem 
több 10 %-nál. Kiadásként je-
lentkezik viszont az öntöző-
berendezés megvásárlásának 
és rendszeres karbantartásá-
nak a költsége, ami nagyon 
megdrágítja. Úgy, hogy az 
egy köbméter kiöntözött víz-
re eső költség 80-100 forint is 
lehet. Ezt a nagy kiadást azon-
ban csak az ún. „feltétlen ön-
tözési igényű” növények, pl. a 
rizs, a hibridkukorica és egyes 
kertészeti növények árbevé-
tele bírja el. A normál szántó-
földi növények nem. Van egy 
másik ok is: öntözési lehetősé-

ge azoknak a gazdáknak van/
volt, akik a valamikori nagy-
üzemek öntözőberendezése-
it megörökölték. Olyan hat-
hatós támogatások nem is na-
gyon voltak eddig, hogy a gaz-
dák öntözőberendezéséhez 
jussanak – és hát ezeknek a 
gépeknek is van egy bizonyos 
üzemi mérethatára, ami alatt 
nem érdemes üzemeltetni. 
Például egy lineár berendezést 
az adott táblában gazdálko-
dók együtt tudnák hasznosan 
és nyereségesen üzemeltet-
ni. Szóval, ezek az okok azok, 
amik  miatt az öntözés lehető-
ségeit sok gazdálkodó nem is 
vette figyelembe.

- Mostanában hány hektárt 
öntöz a Víztársulat?

- Az általunk üzemeltetett 
6 öntözőfürt mellett az össz 
öntözött terület 10.000 hek-
tár, amiből 1.800 hektár halas-
tó, 1.200 hektár rizsterület és 

mintegy 7.000 hektár a szántó.
- Az önökhöz tartozó terüle-

tekhez képest ez kb. 10 %. Nem 
sok.

- Ha az öntözött szántóterü-
letek egy év alatt meghárom-
szorozódnak nálunk, akkor is 
ki tudnánk szolgálni az igé-
nyeket.

- Az idei tavasz eddig igen-
csak száraznak mutatkozott. 
Ez adott már feladatot?

- Itt nálunk március 15-étől 
indul a halastavi vízszolgál-
tatási szezon, április közepé-
től indul a szántóföldi öntözé-
si szezon. Idény előtt szántó-
földi öntözésre nem került sor 
– az ország más vidékén azon-
ban volt rá példa.

Elek György

A Víz Világnapján
Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Olvasóink!
Egy hónappal ezelőtt közzétett hírünkben április 
1-jére ígértük az Ifjúsági Házba költöztetett könyvtár 
megnyitását.
A költözés jelenlegi állapotához igazodva 
helyesbítenünk kell: a nyitás várható időpontja 
2014. április közepére módosul. A csúszásért szíves 
elnézésüket kérjük!

Köszönettel:
a Könyvtár dolgozói

Felhívás

A Karcag Városi Önkor-
mányzat által meghirde-
tett tanulmányi ösztöndíj 
pályázat beadási határide-
je 2014. március 31-én le-
jár! A pályázatokat a Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal 
34. sz. irodájába kell be-
nyújtani.
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2014. március 14-én, pénte-
ken a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola 17 
diákja és 2 tanára kora reg-
gel útnak indult a Felvidékre, 
hogy együtt emlékezzenek az 
1848-as forradalomra a határ 
túloldalára szakadt magyar 
testvéreinkkel.

Több órás buszozás után a 
délelőtti órákban érkeztünk 
meg a rimaszombati Tompa 
Mihály Református Gimná-
ziumba, ahol megismerked-
tünk az iskola vezetőségével, 
valamint az ugyanitt ünnep-

lő miskolci jezsuita gimnázi-
um delegációjával. A rövid is-
merkedés után rendhagyó iro-
dalomórán vettünk részt. A 
rendkívül érdekes interaktív 
órát Csipka Rozália és Pósa 
Judit tartotta.

Pósa Lajos életének és mun-
kásságának megismerése után 
vendéglátóinkkal átsétáltunk 
a református templomba, ahol 
ünnepi istentiszteleten vet-
tünk részt. Az ünnepi műsor-
ban iskolánk két diákja sza-
valattal szolgált: Juhász Gyu-
la Március idusára című ver-
sét Valikovics Anna Dóra 9. 

C, Reményik Sándor Erdé-
lyi március című versét Hida-
si Dorottya Ildikó 10. C osz-
tályos tanulónk szavalta el. 
Énekkari szolgálatot a közben 
megérkező hódmezővásár-
helyi református gimnázium 
énekkara végzett.

A közös megemlékezést egy 
tartalmas és élvezetes város-
nézés követte. A várost a helyi 
gimnázium tanára rendkívül 
érdekesen mutatta be, és sike-
rült megtekinteni az egy nap-
pal korábban megnyílt ván-
dorkiállítást is, amely a „Meg-
újuló épített örökségeink” 
címet viseli. A sok-sok törté-
nelmi emlékkel rendelkező, 
csodaszép kisváros mindany-
nyiunk szívébe belopta magát. 

Délután Rozsnyóra utaz-
tunk, ahol véletlenül éppen a 
helyi Csemadok ünnepi mű-
sorába hallgattunk bele, és 
természetesen megnéztük a 
város főterét és a tűztornyot 
is. Továbbutazva elhalad-
tunk a leégett krasznahorkai 
vár mellett, majd Kassa főte-
rén tettünk egy rövid sétát. 
Bementünk a Szent Erzsébet 
dómba, kívülről megtekintet-
tük a Szent Mihály kápolnát 
és az Orbán tornyot is.

Hosszú, de tartalmas nap 
után a késő esti órákban ér-
keztünk haza.

Iskolánknak eddig csak er-
délyi iskolákkal volt kapcsola-
ta, ezt a rimaszombati utat te-
kinthetjük nyitásnak a Felvi-
dék felé. 

Úgy gondolom, hogy diák-
jainknak maradandó élményt 
szereztünk ezzel a Rákóczi 
Szövetség által támogatott 
utazással,  köszönet érte!

Nagy Éva
szervező pedagógus

Túl jón és rosszon
A közelmúltban a TUDOK Humán – és társadalomtudomá-

nyi Tematikus Konferencia Selejtező fordulóján jártam. Téma-
választásom középpontjában a karcagi zsidó hitközség állt. A 

cím, ami egyben ennek a cikknek a címe is, a hitközség hely-
zetére utal, s összefoglalja témám mondanivalóját.

Szeretném megköszönni mentoromnak, Pintér Zoltán tanár 
úrnak, lelkes, segítőkész felkészítését. Nélküle nem lehettem 
volna a to vábbjutók között. Remélem a jövőben is hasonló sike-
reket tudunk együtt elérni. S köszönettel tartozom iskolámnak, 
a fenntartónak, illetve a karcagi zsidó hitközség vezetőségének, 
hogy rendelkezésemre álltak és támogatták kutatásomat.

Rosinger Irma Nóra
11. osztály

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépiskola

A Karcagi Általános Isko-
la Kiskulcsosi Tagiskolájának 
alsós munkaközössége negye-
dik alkalommal rendezte meg 
Ferencziné Varga Ildikó szer-
vezésével a Mese szeretete cí-
mű családi mesevetélkedőt. A 
csapatok tagjait az alsós tanu-
lók és szüleik alkották.

Idén tréfás mesékkel ismer-
kedhettek meg, melyek a kö-
vetkezők voltak: A három 
együgyű leány, A büszke le-
ány, A bolondos legény és A 
furfangos székely menyecske.

Sok érdekes feladatban volt 
részük a versenyzőknek (ke-
resztrejtvény, kakukktojás, 
igaz-hamis, szituációs játék). 
A délután kellemes, vidám 
hangulatban telt el.

Gratulálunk a résztve-
vő családoknak: a Kiss és Ko-

vács családnak a 4. osztályból, 
a Kele és Nagy családnak a 3. 
osztályból, a Molnár és Seletye 
családnak az 1. osztályból va-
lamint a Székely és Ökrös csa-
ládnak a 2. osztályból.

A mesevetélkedőhöz kap-
csolódóan városi meseilluszt-
rációs rajzpályázatot hirdet-
tünk meg, mely Veres Henriet-
ta szervezésében valósult meg. 
Felhívásunkra sok szép alkotás 
érkezett a város általános isko-
láiból. Összesen 66 gyermek 
készített rajzot. A legszebbek-
ből kiállítást rendeztünk. 

A díjazottak a következők 
lettek: 1-2. osztály: I. Kecskés 
Redmond 2.a (Györffy István 
Tagiskola, Felkészítő: Takács 
Nikoletta), II. Pintér Gabri-
ella 1.a (Kiskulcsosi Tagisko-
la, Felkészítő: Veres Henriet-

ta), III. Fülöp Zsuzsanna 2.a 
(Kiskulcsosi Tagiskola, Felké-
szítő: Vargáné Molnár Éva). 
Különdíj: Darók Hanna Abi-
gél 2.b (Kováts Mihály Tag-
iskola, Felkészítő: Magyar 
Sándorné, Darókné Pál Zsu-
zsa). 3-4. osztály: I. Gyökeres 
Mária Zsófia 4.a (Kiskulcsosi 
Tagiskola, Felkészítő: Kiss-
Andrási Erika), II. Györfi Tí-
mea 4.b (Kováts Mihály Tag-
iskola, Felkészítő: Némethné 
Tőkés Éva), III. Nagy Zsolt 3.a 
(Kiskulcsosi Tagiskola, Fel-
készítő: Lakatos Mihályné). 
Különdíj: Vászon Zsolt 4.a 
(Györffy Tagiskola, Felkészítő: 
Pallagi Bernadette)

Köszönjük a részvételt és 
gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez!

Alsós Munkaközösség

Nemzeti ünnepünk Rimaszombaton
A Karcagi Általános Iskola 

Györffy István Tagiskolájában 
a nevelő-oktató munka leg-
főbb alapelvei között szerepel 
a tehetséggondozás. Első osz-
tálytól kezdve tehetséggondo-
zó szakkörökön foglalkozunk 
a kiemelkedő képességű tanu-
lókkal. Igyekszünk a gyerme-
keket minél több versenyre el-
juttatni, ahol megmérettethe-
tik tudásukat. 

A Györffy István Tagisko-

la 1. a osztályában hat tanuló 
vesz részt a tehetséggondozó 
foglalkozásokon. Tanév ele-
jén két csapattal beneveztünk 
az Apáczai Kiadó Komplex al-
sós tehetséggondozó versenyé-
re. A három fordulóból álló 

csapatversenyen nyújtott telje-
sítményük alapján a négyszáz 
résztvevő csapat közül a Kati-
cabogár csapat bejutott az or-
szágos döntőbe. A Budapesten 
megrendezett versenyen húsz 
első osztályos csapat mérte 
össze tudását. A hatvan perces 
írásbeli feladatmegoldásban 
az 1. a osztályos tanulóim ki-
válóan teljesítettek, IV. helye-
zést értek el. A csapat tagjai: 
Kálmán-Nagy Csenge, Madar 

Szilvia Nóra, Törzsök Hanna. 
Köszönöm a szülők támo-

gatását! Nagyon büszkék va-
gyunk tanítványainkra.  

Szabó Edit
felkészítő tanítónő

Mesevetélkedő Kiskulcsoson

Tehetséggondozás a Györffyben
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Tavalyelőtt ősszel Eger-
ben volt egy rendez-
vény, ahol a nomád népek 
lovastudományában jártas 
csoportok mutathatták be lo-
vaglótudományukat, képzett-
ségüket az íj, a kelevéz és más 
fegyverek használatában. A 
találkozó, amelyen a karca-
gi Pusztai Róka Hagyomány-
őrző Egyesület lovasai is részt 
vettek, akkora siker lett, hogy 
a szintén résztvevő kazak ha-
gyományőrző csapat is szer-
vezett egy látogatást hozzájuk 
Kazahsztánba. Így teremtő-
dött meg a lehetősége annak, 
hogy hagyományőrzőink vég-
re az őshazába, egész ponto-
san a Közép-ázsiai sztyeppék-
re, rokonok közé is eljussanak. 
Az utazásról Bene Sándor 
nagykun kapitányt, a Pusztai 
Rókák vezetőjét kérdeztük.

- Nagy volt az öröm, hogy 
ránk esett a választás, hiszen 
régi álmunk már ez. A mi csa-
patunkból hatan – Mészáros 
Laci, a nagykörűi Balogh Pé-
ter, a pomázi csapatszárnyból 
Leidinger Dániel és Stefanek 
Attila, valamint én és a fele-
ségem, Benéné Lajtos Kata-
lin utaztunk, de a csopor-
tunk tagja lett még a nagyré-
vi csikós hagyományőrző Pető 

Vanda, Fehér Viktor operatőr 
Szolnokról és a szintén szol-
noki Egri Sándor is, aki szer-
vezőként az expedíció vezető-
je volt. Utazásunk célja, hogy 
részt vegyünk, azaz „bemu-
tatózzunk” egy híres kazah 
uralkodó – Ablaj kán – emlé-
kezetére rendezett ünnepsé-
gen, kazak lovasok között. Re-
pülőgéppel utaztunk ki és egy 
hetet töltöttünk Almatiban.

- Hogyan és mit csomagol 
egy lovas hagyományőrző a re-
pülőútra?

- A lovak itthon marad-
tak, kölcsön lovakon tartot-
tuk meg a bemutatót. A nyer-
geket azonban vittük itthon-
ról és persze a fegyvereinket 

is. Igyekeztünk a legnagyobb 
súlyhatárnak megfelelve cso-
magolni: az útra a kaftánt vet-
tük fel meg csizmát, és sze-
mélyi poggyászként utaz-
tak velünk a repülőn az íjak, 
a szablyák, a fokosok, pár ke-
levézhegy... Egy prágai átszál-
lással, összesen tízórai repülés 
után, egy októberi éjszakán 
érkeztünk meg Almatiba.  A 
repülőtéren az Egerben meg-

ismert kazah lovasok vezető-
je, Kendibaj Abisev várt ben-
nünket egy táblával, amin a 
magyar címer meg egy pusztai 
róka képe volt. (Nem tudták a 
nevünk jelentését, a Karcag-
karszak szó egyezéséből talál-
ták ki!) Kendibaj kísért el ben-

nünket a szállodába és ismer-
tette a programot is.

Az első nap városnézéssel 
telt. Hamar kiderült, hogy az 
egykori kazah főváros egy a 
világ nagyvárosai közül. 

- Azonnal látni lehetett, 
hogy a 21. századi kapita-
lizmus és a modernizáció 
Almatit is elérte és megkapa-
rintotta, hiszen dettó ugyan-
az van ott is, mint Európá-
ban. Például hatalmas su-
gárutakon, őrült tempóban 
rohangálnak az autók, ráadá-
sul az olcsó üzemanyag mi-
att rengetegen járnak gépko-
csival. Ezért aztán Almati ala-
csonyabban fekvő részeiben 
megszorul a füst (mert a vá-
ros egyik fele hegyen, a má-
sik része völgyben épült), úgy-
hogy mindig nagy a szmog 
meg a por. A szegényebbek a 
völgyben fekvő városrészben 

élnek. Egyébként a szegények 
és a gazdagok közötti szaka-
dék (és távolság) erősen érző-
dik... Összességében tehát egy 
„modern” világról van szó. A 
vidéki kazakok élete persze 
ott is más, de az igazi vidékre 
pl. Kazahsztán déli sztyeppéi-
re, ahol még jurtákban laknak 
az emberek, sajnos nem jutot-
tunk el, mindössze néhány 
Almati melletti kisebb telepü-
lésen voltunk. Ottjártunkkor 
egyébként a rendkívüli aszály 
miatt csontszáraz, színélmény 
szerint meg barna és sárga 
volt minden. Komolyan mon-
dom, a tüdőnknek és a sze-
münknek is felüdülés volt ha-
zajönni, mert idehaza még  
zöld volt a mező és üde a leve-
gő.

(folytatjuk)

Elek György

Egy hét az Altaj lábánál

A Pusztai Róka Almatiban

Március 26-án volt 
Kempelen Farkas (1737-1804) 
halálának kétszázadik évfor-
dulója. Nevének hallatán ál-
talában mindenkinek a Tö-
rök névre keresztelt, mai na-
pig vitatott és találgatásokra 
okot adó sakkozógépe ugrik 
be, pedig egy sokkal nagyobb 
életművel rendelkező, sokol-
dalú tudósról, feltalálóról, sőt 
művészről beszélhetünk ese-
tében. Kevesen tudják azt is, 
hogy ír bevándorlók gyerme-
ke volt, nevét németesen hasz-
nálta, kézjegyét Wolfgang von 
Kempelenként vetette papírra. 
Hogy mennyire volt különc fi-
gura, azt nem igazán tudni, vi-
szont az biztos, hogy a korabeli 
tudomány és technika színvo-
nalánál előremutatóbb, mond-
hatni szokatlan találmányokon 
dolgozott. 1770-ben ki más is 
építhetett volna a világon első-
ként az emberi hang utánzásá-
ra alkalmas beszélőgépet, mint 
a mi Kempelenünk?! Néhány 
évvel később pedig egy vak 
zongoristának készített írógé-
pet.

Pályafutása viszont egyálta-
lán nem a tudomány és a tech-
nika vonalán indult. Tanulmá-
nyait Pozsonyban, Rómában 
és Bécsben végezte. Jogot és fi-

lozófiát tanult és később a csá-
szárvárosban dolgozott tiszt-
viselőként. Első komoly meg-
bízatását 1767-től kapta. Mint 
az elnéptelenedett Bácska tele-
pítési kormánybiztosa falukö-
zösségeket hozott létre, gyára-
kat alapított és benépesítette a 
rábízott területeket. (Ennek az 
időszaknak, mint tudjuk kar-
cagi vonatkozása is van, hiszen 
az 1780-as években a Nagykun-
ságból, így városunkból is sokan 
költöztek Bácskába. Nem vélet-
lenül lett Bácskossuthfalva Kar-
cag testvértelepülése.)

Ezekben az években viszont 
már komoly kutatásokat vég-
zett és tanulmányt is publikált 
az emberi hangképzéssel kap-
csolatban. Ezzel lényegében a 
modern fonetikai kutatások 
megalapozójává vált. Más tu-
dományterületek felé is nyitott 
volt: érdekelte a matematika és 
a fizika. Gőzgenerátorral kom-
binált gőzgépet tervezett és 
megalkotta a gőzturbina ősét 
is. Buda kedvezőbb vízellátá-
sa érdekében szivattyútelepet 
és vízemelőrendszert telepí-
tett a Duna partra, de a vár bi-
zonyos részeit is ő építette újjá. 
A Várszínházat pedig már tel-
jes egészében ő tervezte. A leg-
híresebb, világszinten elismert 

építészeti remekművei pedig 
a schönbrunni kastély kertjé-
ben található szökőkutak, me-
lyeket turisták tízezrei csodál-
nak meg minden évben. Már 
az eddigiekből is kiderül, hogy 
milyen aktív, sokoldalú sze-
mélyiségről van szó, de ezeken 
túl értett még a rézmetszés-
hez, az ötvösmesterséghez is. 
És ha már ezt említettük, ak-
kor ne felejtsük el, hogy terve-

zett még nyomdai szedőládát 
és – hazánkban legalábbis – ő 
tervezett először a vakok okta-
tásához szükséges nyomtató-
gépet(!). Ha pedig még ez sem 
lenne elég, hát érdemes meg-
említeni, hogy költőként és író-
ként is bemutatkozott.

Természetesen ebből az 
írásból sem fog kimarad-
ni a híres, hírhedt sakkozó-
gép. Aki ehhez a géphez leült, 

az egy törököt mintázó bábu-
val játszhatott egy sakkpar-
tit. A találmánynak hamar hí-
re ment világszerte. Egyértel-
mű, hogy a közönség egy idő 
után kétkedve fogadta, hogy 
egy zseniális robot szorítja 
falhoz az akkori idők legjobb 
sakkozóit. Kempelent csalás-
sal vádolták. Feltehetően egy, 
a gép belsejében rejtőzködő 
sakkmester irányította a szer-
kezetet. Voltak akik azt felté-
telezték, hogy egy törpe vagy 
egy zseni gyermek működteti 
a „robotot”, de ezek az állítá-
sok sosem nyertek bizonyítást. 
Mai szemmel nézve nyilván-
való, hogy valaki rejtőzködött 
a gépben, de szakemberek sze-
rint ez nem von le sokat a ta-
lálmány értékéből, újszerűsé-
géből, mivel az a személy egy 
rafinált tükörrendszer segít-
ségével tájékozódott, és ügyes 
mechanikai megoldással irá-
nyította a bábut.

Bárhogy is történt, 
Kempelen Farkas ettől füg-
getlenül egy rendkívüli ember 
volt, akinek munkássága nem 
elhanyagolható. Sokat tett a tu-
domány és a technika fejlődé-
séért és nem utolsósorban ha-
zájáért is.

-dh-  

Tudós és varázsló

A sakkozógép másolata
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Március 22-23-án rendez-
ték meg a Városi Sportcsarnok-
ban a Csokai István asztalite-
nisz emlékversenyt. A szomba-
ti napon került megrendezésre 
a 2014. évi veterán sorozat el-
ső ranglistaversenye, amelyen 
86 résztvevő 146 nevezést adott 
le – egyéniben és párosban. A 
ranglistaverseny 6 korcsoport-
ba lett osztva. A versenyről ké-
sőbb részletes tájékoztatást 
adunk.

A második  napon három 
különböző versenyt rendeztek 
meg. Jász-Nagykun-Szolnok 
megye egyéni bajnokságán 
Papp Dávid mezőtúri verseny-
ző lett az első.

Szép számmal érkeztek neve-
zések az országos amatőr ver-
senyre minden korosztályban.

Eredmények: Újonc kategó-
riában, lány: I. Kenesei Blan-
ka (Statisztika), fiú: I. Bánfi 
Balázs (Szolnok), serdülő 
lány: I. Csernik Pálma (Szar-
vasi KASE), fiú: I. Bánfi Ba-
lázs (Szolnok), II. Lázár Ri-
chárd (Kováts DSE Karcag), 
III. Dobrai István (Kováts DSE 
Karcag), felnőtt női: I. Rafaela 
Vos (Németország), II. Pergéné 
Nagy Szilvia (Kaba), III. Kónya 
Ildikó (Kováts DSE Karcag), 
III. Pekár Nikolett (Kováts DSE 
Karcag), felnőtt férfi: I. Szabó 
Lajos (Debrecen), II. Hajduk 
Lajos (Kaba), III. Rákóczi Fe-
renc (Bucsa), III. Tari Atti-
la (Kaba), férfi vigaszág: I. Si-
mon Gábor (Debrecen), össze-
vont felnőtt páros: I. Simon Gá-
bor – Szabó Lajos (Debrecen), 

II. Csapó Ferenc – Vass Lász-
ló (Kunhegyes), III. Nyíri Lász-
ló – Dobó István (Kováts DSE 
Karcag), III. Hajduk Lajos – 
Tari Attila (Kaba).

A második versenynapon ke-
rült megrendezésre a J-N-Sz. 
Megyei II. osztályú csapatbaj-
nokság összevont fordulója. 
Karcagi eredmények: Kováts 
DSE III. - Szolnoki Honvéd 
II. 7:3. Karcagi győzelmek: 
Laczi Sándor – Kun Szabolcs 
1 gőzelem párosban. Egyéni-
ben: Kun Szabolcs 3, Laczi Sán-
dor 2, Nyíri László 1 győze-
lem. Kováts DSE Karcag III. 
- Jászalsószentgyörgy I. 7:3. 
Karcagi győzelmek: Kun Sza-
bolcs – Nyíri László 1 győ-
zelem párosban. Egyéniben: 
Kun Szabolcs 3, Laczi Sán-
dor 2, Nyíri László 1 győze-
lem. Kováts DSE Karcag III. 
- Jászalsószentgyörgy II. 9:1. 
Karcagi győzelmek: Laczi Sán-
dor – Nyíri László 1 győzelem 
párosban. Egyéniben: Laczi 
Sándor 3, Fási Miklós 3, Nyíri 
László 2 győzelem.

Csornai Csaba: Nagysze-
rű csapatgyőzelmekkel elértük, 
hogy a hátralévő mérkőzések-
től függetlenül csapatunk meg-
nyerte a megyei II. osztályú 
bajnokságot. Gratulálok a csa-
pat tagjainak az elért szép ered-
ményért.

Legközelebb a megyei I. osz-
tályú bajnokságban a Szolnoki 
Honvéd – Kováts DSE Karcag 
II. idegenben március 28-án lép 
az asztalok mögé.

B. I.

Asztalitenisz

Csokai István emlékversenyKedden a fiúk, csütörtökön a 
lányok nyerték meg a B33 amatőr 
országos diákolimpiai elődöntőt, 
és jutottak az országos döntőbe.   A 
fiúk Mezőtúron találkoztak, hogy 
eldöntsék: a tíz csapat közül me-
lyik két csapat fog bejutni az or-
szágos döntőbe. A sorsolás foly-
tán egy csoportba került a tavalyi 
országos döntőn 2. Karcagi Nagy-
kun és a 3. helyezett nyíregyhá-
zi csapat. Kettejük találkozója 
nagy küzdelmet jelentett, amely-
ben a Karcagi Nagykun csapatá-
nak sikerült a győzelmet megsze-
rezni. A keresztjátékok után ismét 
ők találkoztak egymással, újra a 
refisek nyertek, és szerezték meg 
az aranyérmet.

Csoportmérkőzések fiúk:
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 

– Kisújszállás Móricz 33:6 (17:4, 
16:2)

Bokor Péter (6), Deák Zoltán 
(6), Tóth Gergő (9), Németh Már-
ton (12).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Ibrányi Móricz Zs. Gimn. 33:0 
(21:0, 12:0)

Bokor Péter (6), Deák Zoltán 
(10), Tóth Gergő (12), Németh 
Márton (5).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 

– Szolnok Varga Katalin Gimn. 
34:8 (24:4, 10:4)

Bokor Péter (8), Deák Zol-
tán (2), Tóth Gergő (12), Németh 
Márton (12).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Nyíregyháza Vásárhelyi 26:24 
(10:15, 16:9)

Bokor Péter (10), Deák Zol-
tán (6), Tóth Gergő (10), Németh 
Márton.

Elődöntő: Karcagi Nagykun 
Ref. Gimn. – Karcag Varró 32:16 
(13:6, 19:10)

Bokor Péter (7/3), Deák Zol-
tán (12), Tóth Gergő (11), Németh 
Márton (2).

Döntő: Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Nyíregyháza Vásárhelyi 
29:26 (14:10, 15:16)

Bokor Péter (8), Deák Zoltán 
(10), Tóth Gergő (11), Németh 
Márton.

A lányok Debrecenben mérték 
össze erejüket a két továbbjutást 
jelentő helyért. A sorsolás folytán 
csapatunk nagyon erős csoport-
ba került. A csoportelsőségért a 
helyi Tóth Árpád Gimn. csapatá-
val kellett megküzdeni. Izgalmas 
mérkőzésen döntetlen eredmény 
született, csak a hosszabbítás-
ban múltak felül bennünket. Így 

az elődöntőben a másik csoport 
győztesével kellett felvenni a har-
cot. Magabiztos játékkal felőröl-
tük az ellenfelet, és biztosan ju-
tottunk a döntőbe, így a továbbju-
tás már biztosított volt. Az arany-
éremért folyó küzdelemben újra a 
Tóth Árpád Gimnázium csapatá-
val játszottunk. A győzelmet job-
ban akaró csapatunk megérde-
melten nyerte meg mérkőzését és 
szerzett aranyérmet.

Csoportmérkőzések lányok:
Tóth Árpád Gimn. - Karcagi 

Nagykun Ref. Gimn. 27:25 (5:16, 
16:5, 2:0)

Lippai Anna (4), Rácz Lilla (12), 
Pintér Ágnes, Csíkos Lilla (9).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Móricz Zs. Ref. Gimn. 27:9 
(20:5, 7:4)

Lippai Anna (2), Rácz Lilla (2), 
Pintér Ágnes (8), Csíkos Lilla (15).

Elődöntő: Várhelyi Pál SZKI 
- Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
12:20 (7:10, 5:10)

Lippai Anna (4), Rácz Lilla (12), 
Pintér Ágnes (2), Csíkos Lilla (2).

Döntő: Tóth Árpád Gimn. - 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
22:26 (10:12, 12:14)

Lippai Anna (4), Rácz Lilla (12), 
Pintér Ágnes (2), Csíkos Lilla (2).

Páratlan bravúrt vittek végbe a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium kosarasai

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki az alábbi szervezetek és ma-

gánszemélyek részére, hogy támogatta Farsangi Bálunkat: 
AgroSprint Kft, Karcag VG Lakatosipari Kft., Hubai és Tár-
sa Kft., PMR Kft., Diadém Ékszerüzletház, Kiss-ker Kft., Karca-
gi Ipari Park Kft., Hubai és Társa Kft. (Biobolt), Peugeot Qualite 
Kft., Tiszaszentimrei Mezőgazdasági Kft., Kunszöv Textilruhá-
zati Kft., Tanka és Társa Kft., Fátyolüveg Kft., Horváth és Társa 
Kft., Tőkés Kerámia Kft., L.A.C Holding Zrt., Kun-Mediátor Uta-
zási Iroda, Pillér Tüzép, Zso-an Grill Étterem, Kerekes Cukrász-
da, Good’s Market, Virágstúdió, Kaláris Kézműves bolt - Kabai 
Istvánné, Rózsamix, Erixa Szépségstúdió, Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala, Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár; Essen Kft., Dr. Fazekas Sándor, Né-
meth Szilárd, Kovács Szilvia, Pánti Ildikó, Csányi Sándor, Ecsedi 
Irén, Lasztóczi László Attila, Nagy Imre, Nagyné László Erzsébet, 
Dr. Farkas Béla, Szatmári András, Lippai Mihály, Lippai Dénes, 
Fülöp Norbert, Csokainé Perlaki Tímea, Konczi Fruzsina, Fülöp 
Ferenc, Sóti Gábor, Koncz Tibor, Dr. Tóth Mária, Csornai Csaba, 
Tamás Zoltán Péter, Dr. Karsay Károly, Kun Csilla, Szepesi Tibor.

Köszönjük a Kiskulcsosi Tagiskola Szülői Közösségének, továb-
bá az iskola osztályközösségeinek, nevelő-testületének, dolgozói-
nak segítségét.

Külön köszönetünket fejezzük ki Mészáros Zsoltné részére a bál 
megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségéért. 

Kiskulcsosi Általános Iskola
Fejlesztéséért Alapítvány

 kuratóriuma

Sajtóközlemény
Képzés támogatása a Kátai Gábor Kórházban

Ennek során 2015. 01. 31. befejezéssel 100 %-os támogatás intenzitás mellett 124.458.800 forint 
összegű Európai Uniós forrás felhasználásával 6 fő szakorvos, 13 fő szakdolgozó továbbképzését, 2 fő 
szakorvosjelölt ösztöndíjas képzését és a 364 fő egészségügyi dolgozó menedzsmenti jellegű képzését 
valósítja meg az intézmény.
A projekt célkitűzése, hogy a képzésekkel biztosított megfelelő számú és szakmai minőségű szakember 
álljon rendelkezésre, és ezáltal javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, javuljon az egyén egészségügyi 
állapota (melynek köszönhetően pl. javulnak az esélyei a munkaerőpiacon). A képzések és ösztöndíjak 
elérhetővé válásával megnő az egészségügyben dolgozók száma, nő az egy betegre fordítható idő, mellyel 
növelhető a betegbiztonság. A javuló munkakörülmények, a gyakorlati igényekhez igazított, a képzésbe, 
a mentorálásba vezetett új módszertanok mind hozzájárulnak egyrészt az egészségügyi életpálya 
vonzóvá tételéhez, másrészt – társadalmi haszonként – a várakozási idő csökkentéséhez, az életminőség 
javulásához.
A 2012. 10. 01-jén kezdődött projekt keretében 13 szakdolgozó képzésére kapott támogatást az intézmény. 
A szakdolgozói OKJ-s képzések esetében légzőszervi szakápoló, egészségügyi szakasszisztens, sürgősségi 
szakápoló (3 fő), szonográfus (2 fő) etc. képzésben vesznek részt az érintett munkavállalók. 
A szakorvosi képzés célterületén többek között a két klinikai szakpszichológus, kardiológiai szakorvos és 
mozgásszervi szakorvos kezdte el tanulmányait. 
A 364 főt érintő menedzsmenti típusú képzések keretében 2013 májusától Stresszkezelési és Kommunikáció 
a betegellátás során című FAT akkreditációval rendelkező képzések történtek, melyek egyben Gyemszi-Eti 
pontszerző tanfolyamok. A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2015. 01. 31.

A karcagi Kátai Gábor Kórházban foglalkoztatott, az egészségügyi 
ágazatban fennálló humán erőforrás – krízis helyzet kezelését célozza 
a Semmelweis Tervben meghatározott eü. struktúra átalakítással 
összehangolt TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0060 jelű, Képzés támogatása 
a Kátai Gábor Kórházban című 2012. 10. 01-jén indult projekt.

Kátai Gábor Kórház
5301 Karcag, Zöldfa út 48. Pf.: 52.
Tel: 59/507-111; Telefax:  59/312-103
e-mail: kgkorhaz@externet.hu
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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. emele-
ti, 3 szobás, klímás, egyedi fűtés-
rendszerű lakás garázzsal együtt 
is eladó. Tel.: 06/20-451-8143.
3 szoba összkomfortos családi 
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 tüze-
lésű + gázkazán központi fűtés. 
Gazdasági épület + garázs van. 
Tel.: 06/30-483-6705.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-
es, II. emeleti felújított lakás reális 
áron eladó. Tel.: 06/30-439-8880.
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 kerekű 
28-as kerékpár eladó. Tel.: 06/20-
353-2939.
Karcagon a városközpontban 2 
szobás, gáz és cserépkályha fűté-
sű kertes családi ház eladó. Tel.: 
06/70-409-3470.
Munkácsy utcában kis portával 
családi ház eladó. Tel.: 06/70-353-
0309.

Karcagon, a Kántor S. utcában te-
hermentes, két szobás, földszin-
ti 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, függönyök-
kel és háztartási gépekkel beren-
dezve. Tel.: 06/20-925-2991.
Kórház úti lakótelepen I. emeleten 
lakás eladó. Tel.: 06/70-353-0309.
Karcagon cserépkályhás és gáz-
konvektoros tégla ház sürgősen 
eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától)
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. 
alatt olcsó rezsijű, 1,5 szobás, er-
kélyes, I. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-491-2519.
Két szoba, nappalis ház eladó, 
vagy cserélhető. Érd.: Kg., Arany 
J. u. 4.
Karcagon 2 szintes, 4 szobás ház 
eladó az Ifjúsági lakótelepen. I.ár: 
7,8 M Ft. Tel.: 06/20-505-3467.
Eladó sátortetős ház, beton alapo-
zású, vályog falazatú. Gáz, víz, vil-
lany bekötéssel. Tel.: 06/30-219-
6813.
Kiadó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
egy 250 m²-es üzlethelyiség most 
kedvező feltételekkel. Alkalmas 
minden nemű kereskedelmi célra, 
irodának, vendéglátónak, egész-
ségügyi intézménynek stb. A he-
lyiség mérete változtatható, lehet 
kisebb is igény szerint. Ugyanitt 
lakások eladók: 1 és 2 szobás ker-
tes lakások kis telekkel. Tel.: 06/20-
563-5087.

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.
Fiatal Westie szuka olcsón (15.000 
Ft) eladó. Tel.: 06/70-410-8289.

Állás
Nyugdíjas hölgy munkalehetősé-
get keres Karcagon. Tel.: 06/30-
754-7290.

Karcagi cégcsoport keres mező-
gazdasági és építőipari könyve-
lésben jártas min. mérlegképes 
könyvelőt. Előny a felsőfokú vég-
zettség. Tel.: 59/503-553 vagy 
06/20-353-5738, e-mail: hangar-
ibt@freemail.hu

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

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Közbiztonság növelés, csökkenő 
bűnözés. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 1 db 
Swin csepel 26-os bicikli, 2 db grill-
sütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, 
bébiőr, autós ülés. 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 elő-
szoba fogas, 1 db barokk stílusú 
újszerű franciaágy + eredeti zöld 
bársony terítővel, 1 db új gurulós 
zsúrkocsi, 2 db sarokra szerelhető 
vitrines téka tölgyfából, népi motí-
vumokkal díszített faragással, 1 db 
előszobai cipős szekrény 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 fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 órá-
ig. Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác, selyemfű (folyé-
kony) 1.800 Ft. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba. Tel.: 06/30-963-5073.
Vásárolnék diófunéros ruhásszek-
rényt a ‚60-as évekig készültet, ma-
ximum 4 ezer forintig anyagnak. 
Tel.: 06/30-963-5073.
Hőtárolós kályha elbontással el-
adó. Tel.: 06/30-507-9490.
Kb. egy mázsa csávázott tavaszi ár-
pa vetőmag és morzsolt kukorica 
eladó. Tel.: 06/30-507-1510.
220-as darálók, birkafőző lábas, ké-
zi hajtású kukoricamorzsoló és da-
ráló, sarlók, kalapácsok, fejszék, 
ásók, lapátok, csákányok, gereb-
lyék, metszőollók, fogók, villáskul-
csok, csőfogók, mákdaráló, dió-
daráló, húsdaráló stb. eladók. Tel.: 
06/70-532-6644.
Eladó különböző mezőgazdasá-
gi eszközök: háromlevelű boro-
na, hármas henger, eke, ekekapa, 
láncok (gúzs, kötőfék egyéb), ken-
derkötelek, valamint régi típusú 
metlaki burkolólap kb. 10 m². Tel.: 
06/30-475-9754.

Szoba-, konyhabútor, üvegasztal, 
dohányzó asztal, fotelok, székek, 
gyerek heverő, szekrény, klíma, új 
függönykarnis, mikro, kávéfőző, 
vízforraló, csillárok, éjjeli lámpák, 
talpas mosdókagyló, új csaptelep, 
mechanikus és villanyírógépek, te-
lefon, fax, üzenetrögzítő, szőnye-
gek, P4-es számítógép + nyomta-
tó + szkenner, szgk. alkatrészek, 3 
db 165x14-es, 4 évszakos gumik, 
ablakszárnyak cserélhetők: hízó-
ra, szárnyasra, kerti kisgépre, szgk-
ra, értelmes dolgokra. Tel.: 06/20-
318-0875.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 
személyes rekamié (9.000 Ft) eladó. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Centrifuga, mosógép, 26-os női ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-892.
Eladó Odessa típusú pianínó, 6 db 
kristály konyakos pohár, 6 db kris-
tály bólés pohár, szeszfokoló, gáz-
palack. Tel.: 59/311-478.
Fűtéskorszerűsítés miatt eladó 
200x85-as erkélyajtó, hőszigetelt 
üveggel (32.000 Ft), 190x130-as 
dupla erkélyajtó, hőszigetelt üveg-
gel (35.000 Ft), Revco-Gránit lába-
zati színező műgyanta piros-feke-
te festék 3 m² (5.000 Ft). Tel.: 06/30-
555-3208 (Karcag)
Desire vető és étkezési burgo-
nya kapható a Szivárvány úti 
Gumiszervizben. Tel.: 06/70-943-
3479.
Házilag készített hegesztő trafó és 
talicska eladó. Tel.: 06/30-511-7613.
E l a d ó  e l e k t r o m o s  f ű ny í r ó k 
900 és 1200 W-os, gyári utánfu-
tó robikapához, zománcozott üs-
tök 60 és 40 literesek, műanyag és 
vashordók 200 literesek, nyúlket-
rechez vas alkatrészek, benzines 
kannák 20 literesek, Java babetta 
(25.000 Ft), elektromos kerékpár 
(20.000 Ft), motorhibás KD 160-as 
daráló (5.000 Ft). Tel.: 59/312-859.
Értéknek megfelelő áron 1 db olaj-
sütő, 1 db több műveletet végző 
konyhai robotgép, 2 db alig hasz-
nált, kényelmes, párnázott szék, 2 
db fa stabil szék, 1 pár korcsolya 
cipő eladó. Tel.: 59/610-141 vagy 
06/30-587-7608.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 59/887-269
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 or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
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.

Több éves gyakorlattal kőmű-
ves brigád munkákat vállal: épü-
letek építését, bontását, járdák, 
kapubejárók átalakítását, vakolá-
sát, simítást, betonozást, aszfal-
tozást, helyre állítást, tetőszer-
kezetek építését, bontását, cse-
répforgatást, udvarok takarítását, 
tisztítását, épületek, házak alapo-
zását, föld- és kubik munkákat. 
Mezőgazdasági munkákat is vál-
lalunk: címerezést, kapálást, akár 
50-120 főig. Kedvezményt tudunk 
biztosítani. Hívjon bizalommal. 
Tel.: 06/30-727-6022.

Marha nyersbőrt vásárolok leg-
magasabb napi áron. Hívásra érte 
megyek. Tel.: 06/30-366-1554.

Cserépforgatást, tetőjavítást, tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.

O t t h o n  v é g e z h e t ő  m u n -
ka! Termékcsomagolás, egye-
b e k  0 6 / 9 0 - 6 0 3 - 6 07  (w w w.
mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/
perc, 06/20-910-4517 06-1-222-
8397)

Festést, mázolást, tapétázást, 
gipszkarton szerelést, egyéb épí-
tőipari munkát – több mint 30 
éves tapasztalattal – vállalok. Tel.: 
06/70-530-0852.

Dinamikusan fejlődő kereske-

delmi cég, megyénként három 

stabil területi képviselőt vesz 

fel, átlag feletti jövedelemmel. 

A legjobbakat keressük, vagy 

akik a legjobbak akarnak lenni! 

Info: www.domusmed.hu vagy 

06/20-962-1130.

Gépjármű
Jawa moped (207.300 típusú) se-
gédmotor jó állapotban eladó. 
Tel.: 06/70-409-3470.

Karcag, Kisújszállási úton 1.3-as, 
sötétkék színű, 2004. 12. havi évjá-
ratú, 50.000 km-rel Suzuki Ignis el-
adó. Műszaki: 2015. január. I.ár: 1,2 
M Ft. Tel.: 06/20-505-3467.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!
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2014. március 28-31. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Nyugdíjas Klub prog-

ramja
18.40  Ivóvízminőség javító program 

Tiszaszőlősön
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Karcagi Nagy Zoltán
 Téma: Városi költségvetés
 Karcagi Hírek
 - Rizstermesztési konferencia
 - Földforgalmi törvény
 - Izraeli nagykövet látogatása
 - Ivóvízminőség javító prog-

ram
 - Ajándék számítógépek
 Háttér
 Vendég: Rózsa Sándor - jegy-

ző
20.20  Földforgalmi törvény

2014.04.01. kedd (ism.) 04.02. 
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet

18.45  Karcagi hírek
19.20  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20.25  Néptánc Gála 2014. Déryné 

Kulturális, Turisztikai Sport 
Központ és Könyvtár

 Néptánccsoportjainak 10. szü-
letésnapi Jubileumi Műsora

2014. április 3. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Györffy Bál
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor – 

vidékfejlesztési miniszter
 Karcagi Hírek
 - Tisza-tavi konferencia
 - Tiszator
 - Nyugdíjas pedagógus klub
 - Új munkagép a 

Szentannaiban
 Háttér
 Vendég: Rózsa Sándor – jegy-

ző
20.10  Vadászbál 2014
20.20  Nagykun Polgári Kör rendez-

vénye

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

Elek Katalin – Cseppentő 
László
Kg., Reggel u.  Imre László
Bánáti Katalin – Takács Jó-
zsef
Kg., Akácos u. 37.  Zsófia
Hangyási Szilvia – Orbán 
Attila
Kg., Cserepes u. 17.  Attila
Lázók Éva – Koszta Norbert
Kg., Madách u. 18. 
 Norbert Rómeó

Lapzárta: 2014. március 31. (hétfő) 
12 óra

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
Április 5. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-
szertár – Tesco

Április 6. vasárnap Ügyelet
 9 – 12 óráig Bertánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú mérkőzés
Karcag – Cibakháza 6:0 

(3:0)
Karcag, 120 néző. Jv.: Dobos 

Zs. Segítői: Györfi D., Kálnai 
M.

Karcag: Moga (Bajusz), 
Kovács L. (Szabó), Sző-
ke R., Kovács Cs. (Németh), 
Szentannai, Kupai, Szé-
kely, Szivós Gy., Nagy R., 
Bukovszki, Erdei

Edző: Orosz István
A huszonnyolcadik perc-

ben Erdei jobbról beadott Ku-
painak, aki a védőt megelőz-
ve a kapu közepébe lőtt (1:0). 
A harmincnyolcadik perc-
ben Hajnal belerohant Kovács 
L-be a 16-oson belül – 11-es. 
A büntetőt Székely a bal alsó 
sarokba értékesítette (2:0). A 
negyvenkettedik percben Er-
dei egy hazai támadás során 
a bal alsó sarokba talált (3:0). 
A hatvanharmadik percben 
egy középen vezetett hazai tá-
madás során Erdei elé került a 
labda és a 16-osról a jobb alsó 
sarokba lőtt (4:0). A hetven-
harmadik percben Bukovszki 
elhúzott a jobboldalon és a ki-
futó kapus mellett a jobb sa-

rokba emelt (5:0). A hetvenha-
todik percben Erdei elment a 
baloldalon, lövése a kapus ke-
zéről a jobb sarokba vágódott 
(6:0).

Jók: Szivós Gy., Erdei ill. 
Burján, Kesjár

Orosz István: Hoztuk a kö-
telezőt.

Ézsiás Gábor: Hétvégi csa-
patként sajnos csak ennyire 
tellett.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Cibakháza 7:0 
(2:0)

Karcag: Oros, Magyari, 
Szőke N., Daróczi, Balogh Cs. 
Ungi, Szivós G., Terjék, Ha-
mar, Berczi, Balogh J.

Cserék: Fábián, Kabai S., 
Balogh F., Fábián N., Kónya, 
Szajkó

Edző: Varga László
Góllövők: Hamar (2), Sző-

ke N. (2), Berczi, Balogh F., 
Szivós G.

Varga László: Megérdemel-
ten nyertünk.

B. I.

Labdarúgás

Horgászok 
figyelem!

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

munka a Téglagyári 
tónál.

Gereblyét, nádvágó 
szerszámot vagy vasvillát 

hozzatok magatokkal!

A Karcag-Bucsa területi 
engedélyről hiányzó 

víztérkódszám papírja 
megérkezett, mely az 

irodában átvehető.

Vezetőség

„I” csoport:
11:00 Kosárlabdák - Tűz-

kobrák
11:30 Oroszlán - Kosárlab-

dák
12:00 Tűzkobrák - Oroszlán
„H” csoport:
11:00 Buldogok - Pingvinek
11:30 Párducok - Buldogok
12:00 Pingvinek - Párducok
„F” csoport:
11:00 Schampion 1 - Lucky
11:30 Schampion 3 - 

Schampion 1
12:00 Lucky - Schampin 3
„G” csoport:
12:30 Fekete Párduc - Feke-

te Kobrák
13:00 DJ Kosaras - Fekete 

Párduc
13:30 Fekete Kobrák - DJ 

Kosaras

„E” csoport:
12:30 Kittiék - Schampion 2 
13:00 Pudingos Kanalak - 

Kittiék
13:30 Schampion 2 - Pudin-

gos Kanalak
„C” - „D” csoport:
12:30 Ipari - Dream Team
13:00 Veteránok - Ipari
13:30 Ipari - Veteránok
„A” - „B” csoport:
14:00 Tokle - Huligánok
14:00 Kupak - Szakasz
14:00 Patriots – Kisék
14:40 Kisék - Patriots
14:40 1-2. helyért
14:40 3-4. helyért
16:00 KARCAGI SE - CEG-

LÉD II.TABÁN SC FELNŐTT 
MEGYEI BAJNOKI MÉRKŐ-
ZÉS!

Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel!

Kosárlabda

PINGVIN KUPA 5. forduló
2014. március 29. szombat

Több mint 200 éve született 
Jedlik Ányos, a szikvíz és a vil-
lanydelejes forgony feltaláló-
ja, a hazai kísérleti fizika aty-
ja, fizikai, kémiai és matema-
tikai szókincsünk megújítója. 
Emlékére 1999-től rendezik az 
oktatási-nevelési intézmények 
részvételével a Jedlik Ányos Ma-
tematika- és Fizikaversenyt, 
melynek már több éve határon 
túli iskolák magyarul tanuló di-
ákjai is résztvevői.

A verseny egyik területi dön-
tőjét az idei évben református ál-
talános iskolánk rendezte meg, 
20 tanuló részvételével. A ver-
senyzőknek a felkészülési idő-
szakban 50 feladatot kellett meg-
oldania, mely rendszerességet 
és kitartást követelt meg tőlük, 
ugyanakkor elvezette őket a fizi-
kai jellegű gondolkodás logikus 
felépítése felé is. A területi dön-
tőn 80 perc állt a tanulók rendel-
kezésére. Ez idő alatt negyediktől 
hetedik évfolyamon hét, nyolca-
dik évfolyamon pedig nyolc fel-
adattal kellett megbirkózni.

A verseny rangját jelzi, hogy a 
hatodikosok mezőnyében meg-
található volt az a két karcagi fiú 
is, akik tavaly ötödikesként holt-

versenyben tudtak diadalmas-
kodni az országos döntőn Nyír-
egyházán. Nagy öröm és meg-
tiszteltetés számunkra, hogy e 
rangos, határokon is átívelő ver-
seny részesei lehettünk tanítvá-
nyaink révén és rendezőként is.

A területi döntő eredményei: 
4. évfolyam: Vinis Dóra IV. hely 
(Refi), Pintér Bálint V. hely (Refi) 
felkészítő nevelő: Vinczéné Gál 
Katalin, 5. évfolyam: Szentesi Ti-
bor II. hely (Refi) felkészítő ne-
velő: Nagy Péter, 6. évfolyam: 
Darók Illés I. hely (Kovács Mi-
hály Tagiskola) felkészítő nevelő: 
Antalócziné Balog Ágnes, Cson-
tos György (Refi) I. hely, Csizma-
dia Csilla (Refi) II. hely, Kovács 
Péter Barnabás (Refi) III. hely, 
Cséti Gabriella (Refi) IV. hely fel-
készítő nevelő: Tóthné Szucsáki 
Hajnal, 7. évfolyam: Tóth Ger-
gely III. hely (Refi), Vinis Má-
té III. hely (Refi) felkészítő ne-
velő: Tóthné Szucsáki Hajnal, 8. 
évfolyam: Bakó Noémi V. hely 
(Refi) felkészítő nevelő: Tóthné 
Szucsáki Hajnal.

Gratulálunk a helyezést elért 
tanulóknak és a felkészítő peda-
gógusoknak!

Iskolavezetés

Jedlik Ányos Matematika- és 
Fizikaverseny


