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A mintegy félezer tanu-
ló képzését végző Szentannai 
Sámuel Gimnázium és Me-
zőgazdasági Szakközépisko-
lában a 2014/15-ös tanévtől 
új szakként az élelmiszer-ipa-
ri ágazati szakközépiskola és 
a mezőgazdasági gépész szak-
iskolai képzés indul. A tava-
lyi év elején az iskola a rend-
kívüli kormányzati intézkedé-
seket szolgáló tartalékból 450 
millió forintot kapott fejlesz-
tésekre. Az összeget az épüle-
tek rekonstrukciós munkái és 
egy új gazdasági épület építése 
mellett gépbeszerzésre fordít-
ják. Így kerülhetett sor a Claas 
Tucano 320 típusjelű arató-
cséplőgép beszerzésére, ame-
lyet 2014. március 27-én dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter jelenlétében ün-
nepélyes keretek között adtak 
át. Mint az átadás alkalmával 
elhangzott, az 55 millió forint 
bekerülési költségű, a legkor-

szerűbb mezőgazdasági tech-
nikai színvonalat jelentő erő- 
és munkagép kiváltja a közel 
harmincéves, elavult és meg-
bízhatatlan kombájnt.  Az új 
modell olyan új fejlesztésű fe-
délzeti elektronikával rendel-
kezik, amely képes optimali-
zálni a munkasebességet, az 
áteresztő képességet és a mag-
tisztítási teljesítményt. Faze-

kas Sándor az átadás alkal-
mával kifejtette, hogy az in-
tézményben jelenleg is zajlik a 
mezőgazdasági gépésztechni-
kus képzés, jövőre pedig me-
zőgazdasági gépész szakisko-
lai képzéssel is bővül a pro-
fil. A berendezés jóvoltából te-
hát a tanulók a legkorszerűbb 
technikákat ismerhetik meg.

Elek György

Modern aratógépet adtak át 
a Szentannaiban

A tavaly hungaricummá lett 
karcagi birkapörköltről, illet-
ve a juhtenyésztésről szóltak 
a múlt hét pénteki városi ren-
dezvények.

A Városházán dr. Nagy 
Molnár Miklós a Nagykun 
Múzeum igazgatója elnökölt 
azon a konferencián, ame-
lyen Dobos László polgármes-
ter köszöntője után a Debrece-
ni Egyetem, Bácskossuthfalva, 
valamint a Karcagi Birkafő-
zők Egyesületének tagjai a 
juhtartás jelenéről (dr. Jávor 
András), a „birkakultuszról” 
(dr. Bartha Elek) és a birka-
ételek kunsági és közép-ázsi-
ai párhuzamairól (dr. Kun Pé-
ter) adtak elő. Bácskai példá-
kat hozott egy testvérvárosi 
helytörténész, míg a karcagi 
birkafőzők külföldi utazásai-
kat és tapasztalataikat mond-
ták el. A konferencia zárása-
ként dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter szólt a 
hungarikumokról, majd átad-
ta a városháza előtt megren-
dezett I. Nagykun Diák Bir-
kafőző Verseny díjait. A ver-
senyen Karcag, Kisújszállás, 

Kenderes, Kunhegyes diák-
jai mellett Székelykeresztúr, 
Szepsi és Bácskossuthfalva 
csapatai versenyeztek (egy-egy 
helyi birkafőző segítségével). 
A 2014. évi verseny első helye-
zettje a kisújszállási Illéssy Já-
nos Szakiskola Konok Kunok 
Ifjú Szakácsai elnevezésű csa-
pata lett. A második helyen 
a Kenderesi Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola diákjai (csa-
patnév: „Kenderesi Kosok”), 
harmadik a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
(„Kunrózsák”) főzői lettek.

Elek György

Konferencia, főzőverseny és egy hungaricum

Márcus 30-án dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter a tiszaroffi Református templom felújításának 
zárórendezvényén megbízólevelet adott át a Csík zenekar tag-
jainak, akik 2014-ben a Tisza-tó Kulturális Nagyköveteként 
népszerűsítik a tó természeti és turisztikai értékeit.

Március 27-én a napirend 
megtárgyalása előtt Dobos 
László polgármester az ön-
kormányzat nevében cse-
kély ajándékkal köszöntötte 
Daróczi Erzsébetet, aki már-
cius 15-én Jász-Nagykun-
Szolnok Megye sajtódíját ve-
hette át Kovács Sándor megyei 
elnöktől. A polgármester még 
köszöntötte Szerepi Nagy At-
tilát is, aki nemzeti ünnepünk 
alkalmával a hagyományok 
ápolásáért kapott Illéssy-díjat.

Az első két napirendi pont a 
város belvízvédelmi helyzeté-
ről, valamint az út- és járdaja-
vítások szükségességéről szóló 
tájékoztatók voltak. A START 
munkaprogramnak köszön-
hetően már évek óta gyakor-
lattá vált a csapadékelveze-
tő árkok széleskörű felújítá-
sa, rendbetétele, karbantar-
tása. Ezek a munkák jelentős 
mértékben segítik a belvízvé-
delmi védekezés feladatának 
megoldását is. Az olyan város-
részek esetében, mint az Észa-
ki külváros, a Kacsóh utca, 

vagy a Szt. László utca térsé-
ge, a nem igazán hatékony szi-
vattyús átemelés helyett az el-
vezetők rendbetételével haté-
konyabb és gyorsabb, gravi-
tációs elvezetés valósulhatott 
meg. A mélyebben fekvő te-
rületeken pedig a már meglé-
vő csatornák korszerűsítése, 
illetve újak kiépítése történ-
hetett meg. Így például a De-
ák krt., Liget utca Madarasi út 
közötti szakaszán a nyílt föld-
árkok mintegy 400 folyóméter 
hosszan zárt csatornává lettek 
alakítva.

A téli időszakot követően 
megtörtént az útkátyúk ösz-
szeírása is. A karbantartásra 
szánt 36 milliós keretből 3509 
négyzetméternyi burkolat ja-
vítása végezhető el, valamint a 
Múzeumparkban a víztorony 
körüli térburkolat, továbbá az 
Északi és Déli külvárosok, il-
letve a zártkertek útalapjainak 
felújítása is megvalósulhat.

Testületi ülés

Folytatás a 3. oldalon

Nyolc életmentő készülék
Karcag város 
képviselő-tes-
tülete 2013-ban 
úgy határozott, 
hogy a képviselői 
keretében meg-
maradt összeget 
8 db defibrillátor 
beszerzésére for-
dítja. Az újjáé-
lesztő eszközö-
ket 2014. ápri-
lis 4-én (pénte-
ken) 10 órakor 
dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesz-
tési miniszter 
és Dobos Lász-
ló polgármester 
adja át az önkor-
mányzati intéz-
mények képvise-
lőinek.
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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digitális 

kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól vissza-

vonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 

mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül, 
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Karcag, Eötvös u. 10.
minden hónap első és harmadik csütörtökén 10.00–18.00 óráig
Területi képviselőnk: Kosztrub Sándor Tel.: +36 30 965 0886
Helyi értékesítőnk: Kerekes Lajos Tel.: +36 20 958 4477

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak
14

03
12

-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_KarcagiHirm_220x307_140312-A.indd   1 2/14/14   11:19 AM
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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.)
Április 5-6. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Április 12-13. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Március 27-én csendesnap 
volt iskolánkban, amely lehe-
tőséget adott egy kicsit elcsen-
desedni és lélekben megpihen-
ni. Ráhangolódásképpen Szé-
kely Éva tanárnő tanított meg 
velünk egy hangulatában és 
mondanivalójában is lélek-
emelő éneket. Az elcsendese-
désről egyfelől Ablonczy Béla, 
a Dóczy Református Gimnázi-
um vallástanára gondoskodott 
áhítatával, aki Márk evangéli-
uma alapján beszélt a szeretet 
kettős egy parancsáról, más-
felől Dr. Fekete Károly a Deb-
receni Református Hittudo-
mányi Egyetem rektora tar-
tott gondolatébresztő előadást 
a Tízparancsolatról. Ezt köve-
tően az osztályok elvonultak 
és osztályfőnökeik vezetésé-
vel dolgozták fel a hallottakat. 
A szünetet követően Rákász 

Gergely koncertorgonista, a 
tavalyi évhez hasonlóan, a ba-
rokk korszaktól a 20. századig 
dolgozta fel interaktív formá-
ban a klasszikus remekműve-
ket Händel, Bach, Verdi, John 
Williams és Gershwin mun-
kássága alapján. Az eredmény 
látható és hallható volt, amit a 
diákság és tanári kar vastap-

sa bizonyított. Összességében 
nemcsak egy jól megszervezett 
rendezvénnyel lettünk gaz-
dagabbak, de sikerült egy ki-
csit kiszakadni a hétköznapok 
monotóniájából és feltöltekez-
hettünk, mind lelkileg, mind 
szellemileg.

Nagy Béla
igazgatóhelyettes

Álláshirdetés
A karcagi Akácliget fürdő újon-
nan megnyíló gyógyászati részle-
gébe gyógytornász munkakör be-
töltésére felvételt hirdet.
Részletes szakmai önéletraj-
zát személyesen, vagy postán az 
5300 Karcag, Fürdő u. 3. sz. alat-
ti címre, vagy az akacligetfurdo@
gmail.com e-mail címre eljuttatni 
szíveskedjen 2014. április 11-ig.

MEGHÍVÓ
A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

és a Kun-Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

„HANGVERSENY A KAMARAZENE 
JEGYÉBEN„ 

rendezvényére, mely
2014. április 16-án ( szerdán ) 17:00 órától

kerül megrendezésre 
a Déryné Kulturális Központ Mozi termében.

A hangversenyen közreműködnek a művészeti iskola nö-
vendékei és tanárai, továbbá vendégünk
Szaniszló Attila zongorista tanuló Székelykeresztúrról
Szeretettel várjuk a zenét kedvelő közönséget.
Támogatójegyek (200 Ft./fő) megvásárolhatók a helyszínen.
A rendezvény támogatói:
Szűcs Sándor - Kaiser Étterem és Panzió
Kovács Istvánné
Karcagi Ipari Park Kft. - Varga Nándor ügyvezető igazgató
Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány
Kun-Orgonda Zenebarátok Közhasznú Egyesület

Meghívó
„Cigány múltunk és jövőnk” Kulturális napok 

programjaira
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a ROM-RKT-13-A meg-
hirdetett pályázata eredményeképpen rendezi meg programjait, melyre 
szeretettel meghívja Karcag és a környező települések lakosságát. 
A programban rajz- és makett pályázatot hirdetünk gyermekeknek „Ci-
gány mesterségek és hagyományok” címmel. A pályázatokat április 11-
én délig lehet eljuttatni irodánkba (Karcag, Kossuth tér 14. I. em. 7 szám). 
A rajzok, makettek, alkotások szabadon készíthetők bármely technikával. 
A rajzok max. A/3 méretben. A pályázat anyagából és a kiállításra szánt 
anyagokból kiállítást rendezünk. 
A programban „Kalandozások a cigány mesék birodalmában” címmel 
vers- és (rövidebb) mesemondó versenyt is hirdetünk, melyre szintén vár-
juk a jelentkezőket. 
A „Cigány múltunk és jövőnk” rendezvénysorozat helyszíne: Karcag, Tisz-
ta u. 6 szám alatt,
a Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete épületében.
A „Cigány múltunk és jövőnk” rendezvénysorozat programjai:
- „Cigány múltunk és jövőnk” fotókiállítás Varga István fotóiból
Megnyitó: 2014. április 8. 10:00 óra
A kiállítás megtekinthető 2014. április 8. – 2014. április 12-ig a helyszínen.
- Hagyományos roma táncház 2014. április 26. 14:00 órától
- „Cigány mesterségek és hagyományok” kiállítás és díjátadó
Megnyitó és díjátadó: 2014. április 28. 14:00 óra
A kiállítás megtekinthető: 2014. április 28. – 2014. május 3-ig
- „Kalandozás a mesék birodalmában” vers- és mesemondó verseny 2014. 
április 30. 14:00 óra
- Hagyományos roma táncház 2014. május 3. 14:00 órától

Mindenkit szeretettel várunk!
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász Egyesület 2014. 
április 12-én (szombaton) 9 órakor 
tartja éves küldöttközgyűlését.
Helye: Nagykunsági Vízgazdálko-
dási Társulat telephelye (Kisújszállá-
si út 30.)
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Vezetőség

Módosították az idei önkor-
mányzati költségvetésről szó-
ló rendeletet, mivel az Euró-
pai Szociális Alap támogatá-
sával megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatására is 
lehetőség nyílik és az önkor-
mányzat költségvetési szervei 
jelezték is, hogy szeretnének a 
100%-ban támogatott projekt-
hez csatlakozni. A képvise-
lők elfogadták azt a tájékozta-
tót is, amely az önkormányzat 
2013. december 31-én a pénz-
ügyi intézmények felé fenn-
állt adósságállomány konszo-
lidációjáról szólt. Az elmúlt 
hónapok során többször be-
számoltunk arról, hogy város-
unk adósságállományát is át-
vállalta az állam. Összességé-

ben 6,220,872,594 forintnyi 
átvállalás történt, melynek ki-
egyenlítése 2014. február 28-
ig meg is történt. Így önkor-
mányzatunknak pénzügyi in-
tézmény felé nincs fennálló 
tartozása. A tájékoztató az ez 
ügyben tett polgármesteri in-
tézkedéseket foglalta össze.

A testület szavazott arról is, 
hogy 5555 fm belvízelvezető 
csatornát ajánlanak fel az újon-
nan alakuló vízügyi szervnek. 
Ez azért célszerű lépés, mert az 
elmúlt évtizedben – különbö-
ző átszervezésekből adódóan – 
számos olyan csatorna került a 
város tulajdonába, amelyekhez 
normatív jellegű fenntartási tá-
mogatás nem párosult. A víz-
ügyi igazgatási szervnek 6 hó-
nap áll rendelkezésére a felül-
vizsgálatra és a döntésre.

Újabb munkahelyterem-
tő beruházás megkezdéséről is 
döntés született ezen az ülésen. 
A Szeged-Energo Kft. azzal a 
céllal kereste meg városun-
kat, hogy a Karcagi Ipari Park 
II. sz. területén egy biometán 
alapú trigenerációs biomasz-
sza erőművet szeretne létesíte-
ni. Az erőmű cseppfolyósított 
biometánt, villamosáramot, 
hőenergiát állítana elő. A ter-
vek szerint az itt előállított 
hulladékhővel pl. a Kátai Gá-
bor Kórház fűtését is el lehet-
ne látni. Az elképzelés szerint 
a majdani üzem működtetésé-
hez 80 főre lesz szükség direkt 
módon. Logisztikára, anyagbe-
szerzésre, előkészítő munkákra 
– indirekt módon – 100 fővel 
számolnak a befektetők.

-dh-

Csendesnap a gimiben

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör

Kaszinók és klubok
A március 24-ei összejöve-

telen az olvasókörök és egyle-
tek kialakulásáról és szerepé-
ről hallhattak történeti átte-
kintést a jelenlévők. Beveze-
tőjében a kör elnöke szólt az 
angliai klubok megjelenéséről 
már a 18. század második felé-
től, amelyek francia, német és 
osztrák közvetítéssel jutottak 
el hazánkba a kávéházak létre-
hozásával. Céljuk a közműve-
lődés, a társas élet megszerve-
zése, a helyi demokrácia meg-
teremtése volt. Először főként 
az olvasnivalók kicserélése és 
az újságolvasás lehetővé téte-
le valósult meg, majd a kultú-
ra fejlesztése, a hagyományok 
ápolása és a helytörténeti ki-
adványok megjelentetése is el-
indult.

A magyarországi „olvasó-
kabinetek” tömeges létrejöt-
tét a legnagyobb magyar, Szé-
chenyi István kezdeményezte, 
aki angliai útján megismerke-
dett az angol klubok nagy tár-
sadalmi és művelődési jelentő-
ségével. „A hazai szétdarabolt 
erőket is a közhaszon szolgá-
latába akarta állítani.” Az el-
ső kaszinók alapítása gróf Szé-
chenyi István és barátja, Kár-
olyi György nevéhez fűződik. 
Az 1825-27-es országgyűlés 
idején Pozsonyban, majd Pes-
ten indult a kaszinók, társal-
kodó egyletek és olvasótársa-
ságok szervezése. Az 1828-ban 
létrejött Pesti Kereskedő Ka-
szinó után néhány év alatt Ka-
posvárott, Szegeden, Győrben, 
majd Eszéken, Kecskeméten, 
Marosvásárhelyen és Nyíregy-
házán alakultak először klu-
bok, amelyek a reformkorban 
Magyarországon és Erdélyben 
közéleti központokká váltak.

Az olvasókörök fő funkci-

ója a helyi művelődés segíté-
se mellett a szabadidős tevé-
kenység hasznos eltöltése volt. 
Kis könyvtárakat hoztak létre 
irodalmi, történelmi, földraj-
zi művekből és útleírásokból, 
s gyűjtötték a hírlapokat, fo-
lyóiratokat. A kultuszminisz-
térium könyves ládákat, szek-
rényeket küldött támogatás-
képpen. A klubokban a férfi-
ak tekéztek, biliárdoztak, a nők 
kézimunkáztak. Kiállításokat, 
előadásokat, gazdatanfolyamo-
kat szerveztek. Tudományos 
előadások, versek, dalok hang-
zottak el. Az alföldi parasztság 
számára Hódmezővásárhelyen 
1938-ban 64 kör működött. A 
II. világháború után többnyire 
megszűntek, majd a rendszer-
váltás után újraéledtek.

Érdekes adalékokat tudhat-
tunk meg Soós Gézáné törté-
nelem szakos tanárnőtől, aki 
elmondta, hogy az angliai ka-
szinók az arisztokrácia számá-
ra a csend és méltóság törzs-
helyei voltak. A hazai Nem-
zeti Kaszinó a haza és hala-
dás eszméjét hirdette. Később 
azonban már a vagyonszer-
zés, a kártyázás és a párbajo-
zás helyei lettek. A nem mél-
tó tagokat „kigolyózták”, az-
az kizárták, amely azonos volt 
az erkölcsi halállal. Bálokat 
szerveztek, adakoztak, s a tag-
sági díjakat is jótékony célok-
ra használták. A karcagi gim-
názium könyvtárában is van-
nak e témáról szóló könyvek, 
amelyeket érdemes kutatni.

Április 7-én, hétfőn 17 órá-
tól a Déryné MK klubtermé-
ben dr. Bartha Júlia törökor-
szági kutatásairól és utazásai-
ról tart előadást, amelyre vár-
juk az érdeklődőket!

V. Gy.

A Polaneczky Ottó Emlék-
konferencia – Református Kö-
zépiskolák Természettudo-
mányos Diákkonferenciája a 
XX. évébe érkezett Csurgón. 
Az RKTDK nemes és rangos 
versengés, mely támogatni kí-
vánja a kutatni vágyó diáko-
kat és az őket segítő mento-
rokat. 11 iskola 39 di-
ákja és 14 felkészítő 
tanára vett részt a di-
ákkonferencián, a di-
ákok négy zsűri előtt, 
három korosztályban 
és hat szekcióban (bi-
ológia, földrajz, ké-
mia, tárgyi néprajz, 
környezet védelem, 
tudomány –és tech-
nikatörténet) mér-
hették össze tudásu-
kat. A szakmai programok 
mellett kiállítások, előadások 
és a vendéglátó csurgóiak ál-
tal a Dráva-partjára, Őrtilosba 
szervezett kirándulás színesí-
tette a programot.

A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola ta-
nulói kitűnően szerepeltek a 
konferencián, összesen hét el-
ső helyezést hoztak el, így 
megnyerték a nem hivatalos 
olimpiát is a középiskolák kö-
zötti versengésben. Biológia 
szekció: Balog Katalin (1. he-

lyezés), Makó Dorottya (5. he-
lyezés), Kolozsvári Patrik (10. 
helyezés). Környezetvédelem 
szekció: Cs. Szabó Bence (1. 
helyezés). Kémia szekció: Hi-
dasi Dorottya (1. helyezés), 
Rosinger Irma (1. helyezés). 

Felkészítő tanárok: Karas El-
vira, Majláth Gábor. Földrajz 
szekció: Kálmán Imre (1. he-
lyezés), Kovács Miklós (1. he-
lyezés), Kis Tamás (4. helye-
zés). Néprajz szekció: Vincze 
János (1. helyezés). Külön ör-
vendetes, hogy a zsűri dönté-
se alapján az RKTDK Gálá-

ján két karcagi fiatal 
is bemutathatta elő-
adást a  nagyközönség 
előtt. Cs. Szabó Bence 
Berekfürdő termálvi-
zének komplex hasz-
nosításáról beszélt, 
Kovács Miklós pedig 
szülővárosának „ta-
núhegyeiről” tartott 
előadást – Beszélő 
kunhalmok az egyko-
ri Só-út karcagi sza-

kaszán címmel. Gratulálunk 
a diákkonferencián eredmé-
nyesen szereplő refista fiata-
loknak, tisztelettel köszönjük 
a Református Gimnázium és 
az Egyházközség támogatását. 

MAJOR

„A történel emben mindössze 
két százalék jut az egyén szere-
pére, de ez a kettő nagyon sok!” 
- idézhetjük a rövid, de tanul-
ságos a XX. század kitűnő esz-
metörténeti teoretikusának, 
Isaiah Berlin-nek nem minden 
alap nélkül elhíresült szavait. 
Nemzeti jövőnk és boldogulá-
sunk, korunk ezernyi kihívása 
között múltunk hiteles és ala-
pos feltárásán alapszik. A ku-
tató „az egyén”, aki képes kezét 
a történelem ütőerére helyez-
ve az eseménytörténet mögöt-
ti folyamatokat feltárni, értel-
mezni, s annak szakmailag igé-
nyes narratívát adni (legyen az 
bármily fiatal), éppúgy új mi-
nőséget teremt, mint alkotásá-
val a képzőművész vagy a mér-
nök.

A magyar közoktatás szak-
mailag egyik legigényesebb te-
hetséggondozó fóruma a Kuta-
tó Diákok Országos Szövetsége 
által immár XIV. alkalommal 
megrendezett Tudományos Di-
ákkörök Országos Konferenci-
ája (TUDOK). A mozgalom 
védnökei között miniszterek és 
államtitkárok, illetve Dr. Áder 
János köztársasági elnök úr, 
és Prof. Dr. Pálinkás József az 
MTA elnöke is megtalálható. 

A kétfordulós versenysoro-
zat során a Kárpát-medence 
minden szegletéből tehetség-
gondozó gimnáziumok legki-
emelkedőbb fiatal kutatói mé-

rik össze kutatási témáikat 
egymással. 2014. március 28-
29-én került megrendezésre a 
versenysorozat döntője Kecs-
keméten, a Bányai Júlia Gim-
náziumban. A döntőbe jutott 
mintegy 140 fiatal tulajdon-
képpen mindegyike győztes, 
ha figyelembe vesszük, hogy a 
közoktatási rendszerben tanu-
ló sok tízezer diák közül éven-
te 1000-1500 fő adja fejét ku-
tatásra, közülük alig hat-hét-
száz meri magát a TUDOK-on 
megmérettetni, s csak töredé-
kük juthat el az országos dön-
tőbe. A több száz nevező kö-
zül alaposan felkészült zsűrik 
választották ki őket kutatásaik 
eredetisége, tudományos érté-
ke, relevanciája miatt.

Óriási büszkeség töltheti el 
minden karcagi olvasó szívét, 
hogy eltérő kutatással a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium három kutató-diák-
ja is bejutott a TUDOK hétvégi 
döntőjébe: Rosinger Irma és Cs. 
Szabó Bence 11. évfolyamos, 
Kovács Miklós 12. évfolyamos 
diákok. Bence témája a Gene-
tika, orvos- és egészségtudo-
mány szekcióban került bemu-
tatásra, míg Irma és Miklós a 
Helytörténet szekció 9 nevező-
je között képviselte kutatásá-
ban városunkat, és iskolánkat. 

A magasan kvalifikált bírá-
lók minden szekcióban a pre-
zentált kutatásokat követő 

részletes vitában késztették az 
előadókat kutatásaik megvédé-
sére. Mindannyiunk nagy örö-
mére szolgálhat, hogy a Tudo-
mányos Diákkörök XIV. Or-
szágos Konferenciáján a szek-
ciógyőzelmet jelentő országos 
első helyet érte el Rosinger Ir-
ma „Túl jón és Rosszon” c. té-
májával. Irma munkája a kar-
cagi izraelita hitközség múltját 
és jelenét dolgozza fel a dualiz-
mus kori kiformálódástól nap-
jainkig. A kutatás mögött sok 
hónapnyi megfeszített munka, 
levéltári és sajtóanyagok feldol-
gozása, személyi interjúk fel-
vétele, terepbejárás, és renge-
teg befektetett energia áll. A 
győzelem értékét jól kiemeli a 
tény, hogy a továbbtanulási fel-
vételi pontszámításban Irma 
20 ponttal gazdagodott, tárgyi 
nyereménye egy értékes tablet 
készülék, és a többi szekció 
győzteshez hasonlóan pályáza-
tot adhat be a Kutató Diákok 
Mozgalmához a december 10.-
én esedékes stockholmi Nobel-
díj átadáson való részvételre.

Mentoraként a győzelmet 
maximálisan kiérdemlő ku-
tató-diáknak ezúton gratulá-
lok, további terveihez sok belső 
erőt és kitartást kívánok!

Pintér Zoltán Árpád
a Karcagi Nagykun 

Református Gimnázium 
tanára, Történelem PhD. 

doktorandusz

Református Középiskolák XX. Természettudományos Diákkonferenciája

Karcagi sikerek Somogyországban

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és 
Pénzügyőri Igazgatósága 2014. április 8-tól a Karcag, Szent 
István sgt. 17. (I. emelet) szám alatt működtetett ügyfélszol-
gálaton

Keddi napokon 08:00 – 16:00 óra között
VÁMMAL, JÖVEDÉKI ADÓVAL, 

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJJAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓADÁST, 

ÜGYINTÉZÉST, ILLETVE
09:00 – 15:00 óráig

VÁMHATÓSÁGI NYOMTATVÁNYÉRTÉKESÍTÉST
végez.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Országos sikert aratott a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium kutató-diákja a Tudományos 

Diákkörök XIV. Országos Konferenciáján
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- Az imént mondtad az olcsó 
üzemanyagot. Egyébként is ol-
csóság van?

- Dehogy. Az üzemanyag 
ára negyede, mint nálunk, de 
amúgy a többi terméket, az 
iparcikkeket és az élelmiszert 
is a magyarországihoz hasonló 
árakon árulják. Tehát a kenyér 
és az egyéb élelmiszerek egyál-
talán nem olcsóbbak, az átlag-
fizetés viszont valamivel ala-
csonyabb, mint nálunk. Ahogy 
a beszélgetésekből kivettük, ott 
egy tanárember fizetése kb. 60 
ezer forint körül van, vagyis 
30-40 %-kal kisebb. Nem köny-
nyű a megélhetés, és hát a gaz-
dagok és nem gazdagok között 
óriási a különbség. A gazdagok 
még gazdagabbak, a szegények 
még szegényebbek, mint ná-
lunk.

Az Almati városnézés ki-
emelkedő eseménye volt a 
karcagi születésű Mándoky 
Kongur István (1944-1992) tur-
kológus sírjának felkeresése a 
Kengszai temetőben. (Mándoky 
Kongur István évtizedekig ta-
nulmányozta a kazak nyel-
vet, az ország történetét, a ka-
zak nép életét, s akkoriban még 
egyedülállónak számító elő-
adásai révén már életében le-
genda lett. Amikor 1992-ben a 

dagesztáni Mahacskalában vá-
ratlanul elhunyt, a Kazak Köz-
társaság akkori fővárosában, 
Almatiban helyezték örök nyu-
galomra.)

- Sokáig bolyongtunk a te-
metőben mire megtaláltuk a 
sírját. Egyébként még ma is 
nagy tisztelet övezi az alakját. 
Számos olyan kazak ember-
rel találkoztunk, aki személye-
sen ismerte vagy pedig hallott 

róla. Nagyon tisztelik benne, 
hogy már a Birodalom, a Szov-
jetunió idejében a kazak nyelv 
és a kazak kultúra megtartásá-
ra biztatta őket. („Ne higyjétek 
el az oroszoknak, hogy kis nép 
vagytok! Szibériától a Duná-
ig mindenütt a ti rokonaitok 
élnek„ - tanította kazakoknak 
tartott előadásában. - E.Gy.)

Almatiban egy általános is-
kola is felvette a nevét, a sírját 
az intézmény diákjai és peda-
gógusai ápolják. A Pusztai Ró-
ka tagjai ide is ellátogattak.

- Az iskolában nagy ünnep-
ség keretében fogadtak ben-
nünket. A bejárat előtt az ud-
varon nemzeti viseletbe öltö-
zött gyerekek tánccal köszön-
töttek, az egyik teremben pedig 
nagyobb tanulókból álló zene-

kar műsorát hallgattuk meg. 
(Nagyon tetszett, hogy példá-
ul a pengetős hangszerek kö-
zött a dob helyett lópatával dik-
tálták a ritmust.) Persze bejár-
tuk az egész iskolát, ahol több 
helyszínen is a magyar, illetve a 
rokon népek kultúráját bemu-
tató relikviákba (egy folyosón 
pl. Kunkovács László fotográ-

fus kiállításába) futottunk. Egy 
nagy termet Mándoky Kongur 
múzeumnak vagy kiállításnak 
rendeztek be, és nagyon sok 
dokumentumot, könyvet, fo-
tót állítottak ki. A könyvgyűj-
temény egyébként tele van ma-
gyar és kazak szakkönyvekkel, 
úgyhogy szükség esetén egy kis 
kutatóhelyként is működhet.

- A fotókon látni, hogy alföldi 
parasztviseletben róttátok a ka-
zak nagyváros utcáit. Mennyire 
volt ez ott feltűnő?

- Az látszott, hogy nem Ázsi-
ából vagyunk, és hát mint ide-
geneket, azért megnéztek ben-
nünket, pláne a városban. Az 
egyik bolt előtt, amíg valame-
lyikünk vásárolt odabenn, le-
vettük a nyakból a karikás os-
tort és csörgettünk egy párat, 
de azonnal jött is egy bizton-
sági őr-féleség, és értésünkre 
adta, ezt itt nem lehet, hagy-
juk abba. Összességében azon-
ban mindenütt nagyon kedve-
sen fogadtak bennünket, ami-

kor pedig kisebb települése-
ken bemutatóztunk, mindenütt 
rokonnépként kezeltek ben-
nünket. Van városi példánk is. 
Az egyik áruházban nézelőd-
tünk, amikor megütötte a fü-
lünket a „vengri”, azaz magya-
rok szó. Hát az egyik fiatal el-
adó magyarázta valakinek az 
öltözetünkről, hogy magya-
rok vagyunk. No, erre aztán 
mi is szóba elegyedtünk vele, 
és mondta is, hogy ő nagyon 
jól tudja a történelemből, meg 
egyébként is, hogy nyugaton a 
Kárpát-medencében a kazakok 
rokonai élnek. Ott ezt az átlag-
emberek közül is nagyon sokan 
tudják, és mint rokonság va-
gyunk számon tartva. Beszél-
tünk egy művésszel is, a tenge 
nevű kazak pénz numizmati-
kai tervezőjével, aki történész 
is egyben. Ő is hosszan elemez-
te a kazak-magyar rokonságot.

(folytatjuk)

Elek György

Egy hét az Altaj lábánál

A Pusztai Róka Almatiban

A magyar misszió tagjai a 
török helyhatósági képvise-
lőkkel és a magyar történelem 
iránt érdeklődő török baráta-
inkkal minden évben nagysza-
bású  megemlékezést tartanak  
nemzeti ünnepünkön, a ma-
gyar szabadság napján Isztam-
bulban, Kütahyában , Ankará-
ban és Izmirben.

 Lélekemelően szép ünnep-
ség volt az idei  Isztambulban, 
március 13-14-15-én, ahol  a 
külképviselet tagjai a meghí-
vott magyar és török vendé-
gekkel megkoszorúzták Isz-
tambul  Feriköy városrészében, 
a katolikus temetőben   Szé-
chenyi Ödön  (a legnagyobb 
magyar, Széchenyi István fi-
ának ) Isztambul tűzvédel-
me megszervezőjének sírját.  
Hóvári János, a Magyarország  
ankarai nagykövete méltat-
ta Széchenyi Ödön érdemeit. 
A ’48-as emingránsok  a kato-
likus temetőhöz közeli protes-
táns temetőben nyugszanak. 
Ez a temető szinte zarándok-
helynek számít az Isztambulba  
utazó magyaroknak.  Szépen 
rendben tartott magyar sírok 
és emléktábla  őrzi azoknak  az 
emigránsoknak emlékét, akik 
török földben nyertek végső 

nyugalomra. Az idei megemlé-
kezésen dr.Hóvári János nagy-
követ, Kiss Gábor isztambu-
li főkonzul  és  dr.Töll László 
ezredes a  HM főosztályveze-
tője  idézte fel  az 1848-as ese-
ményeket, a szabadságharc so-
ha el nem évülő üzenetét.  Jó 
tudni, hogy Törökországban, 
ahol mindig befogadták a vesz-
tes forradalmaink, szabadság-
harcunk  vezetőit és kíséretü-
ket, ma is kegyelettel ápolják a 
magyarok emléket.  A megem-
lékezések fénypontja  Guyon 
Richárd sírjának megkoszo-
rúzása volt, ott idézte fel a di-
csőséges tavaszi hadárat kezde-
tét, Guyon Richárd haditetteit, 
emberi habitusát  Hóvári János 

nagykövet, dr. Szentes Tamás 
Budapest főpolgármesterének 
helyettese, és dr. Töll László 
ezredes. A koszorút  a magyar 
nagykövet és főkonzul, vala-
mint  Sallai Zoltán katonai at-
tasé és dr. Töll ezredes helyez-
te el. Ezt követően  a  Karca-
gon élő és alkotó szobrászmű-
vész, Györfi Sándor  Guyonról 
készült mellszobrának bemuta-
tása következett az isztambuli 
művészetek galériájában, az Is 
Sanat Galerisiben.  A  szobor  a 
Magyar Török Baráti Társaság 
kezdeményezésére ,  Budapest 
Főváros Önkormányzatának 
támogatásával Györfi Sándor 
Munkácsy-díjas Érdemes mű-
vész  ajándékaként kerül az isz-

tambuli  Askeri Müzesi (Had-
történeti Múzeum ) kertjébe,  
Kmety tábornok szobra mellé. 
Ez a mellszobor immár a har-
madik, amit a szobrász Török-
országnak ajándékozott. 

Az program utolsó rendez-
vénye az ünnepi hangverseny 
volt, amelyen az Isztambu-

li Európa Kórus előadásában 
Bartók, Kodály és Bárdos mű-
vek hangzottak el. A komoly-
zenei programot néptánc kö-
vette, jászsági népzenére tán-
colt a magyar misszió apraja.  

Dr. Bartha Júlia 
néprajzkutató 

A magyar szabadság napja
Az 1848-49-es  forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Törökországban
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Domokos Sára Diák olimpiai bajnok
Régen várt sikert értek el a karcagi birkózók. Ismét diákolim-

piai bajnoki címmel büszkélkedhet a város sportja. Budapesten 
rendezték meg március 22-én a leány birkózók országos dön-
tőjét. Ezen három karcagi kislány indult, ketten még kezdőnek 
számítanak, hiszen csak pár hónapja ismerkednek a sportággal. 
Németh Vivien és Újfalvi Lili a II-es és III-as korcsoportban in-
dultak (2002-2004-es születésűek), mindketten a hetedik helyen 
végeztek súlycsoportjukban. A nagy sikert Domokos Sára érte el, 
aki minden ellenfelét két vállra fektetetve szerzett bajnoki címet 
ugyan ebben a korosztályban a + 65 kg-os súlycsoportban.

Felkészítő edzők: Kurucz Isván és Szűcs András. 

Kezdetét vette a férfi kézi-
labdások megyei bajnokságá-
nak tavaszi fordulója, amelyen 
a karcagiak az őszi listaveze-
tő Törökszentmiklós együtte-
sét fogadták hazai pályán. A 
nagyszámú közönség és a lel-
kes Ultras Karcag támogatásá-
val végig emelkedett hangulat-
ban küzdött férfi csapatunk. 
Az első félidőben tapasztalt rö-
vidzárlatot leszámítva, takti-
kusan és fegyelmezetten sze-
rezte meg a győzelmet a baj-
nokaspiráns ellen, így továbbra 
is küzdhet a dobogós helyekért 
a bajnokságban. Együttesünk 
legközelebb április 18-án mér-
kőzik hazai pályán Túrkevével 
(péntek, 19:30 óra), majd más-
nap, április 19-én (szombat, 16 
és 18 óra) két mérkőzést vív 
Jászladány ellen. Szeretettel vá-

runk minden kedves érdeklő-
dőt!

Karcag - Törökszentmikló-
si KE 28:22 (13:10)

Karcag: Király, Major (2), 
Örsi (4), Vályi (3), Tóth B. (4), 
Hamar (3), Béres (4).

Csere: Nagy (1), Szepesi, 
Tóth Z., Sebők (4), Ferenczi (3).

Az együttesben bemutatko-
zott a valamikor NBI-ben sze-
replő Király Edvin kapus, vala-
mint a fiatal karcagi Tóth Zol-
tán átlövő. A mérkőzés minden 
pillanatában volt olyan ember, 
akár a mezőnyben, akár a ka-
puban, aki játékával segíteni tu-
dott a csapatnak az ellenféllel 
szemben. Gratulálok az együt-
tesnek a fegyelmezett játékhoz 
és a bajnoki két ponthoz.

Major 
szakedző

A Kováts DSE asztaliteni-
szezői által alapított, immár 
rangos emlékverseny az idén a 
megszokottnál valamivel szű-
kebb versenyzői létszámot vo-
nultatott fel, de Csornai Csa-
ba szakosztályvezető és (fő)
szervező így is elégedett volt, 
mert a mérkőzések színvonala 
az országos versenyekével ve-
tekedett.

A MOATSZ Veterán Bi-
zottsága és a karcagi szak-
osztály által szervezett tor-
nára huszonnyolc hazai te-
lepülésről (pl. Szombathely, 
Szekszárd, Nyíregyháza, Mis-
kolc, Eger, Szeged, Budapest), 
sőt külföldről (Németország-
ból, Ausztriából és Angliá-
ból) mindösszesen 86 ver-
senyző érkezett. Csornai Csa-
ba a helyszínen azt is elmond-
ta, hogy ez az első alkalom a 
Csokai Emlékverseny törté-
netében, amikor külföldről is 

érkeztek versenyzők, vagyis a 
karcagi asztalitenisz sport le-
gendás vezetőjére nemzetközi 
sportolói kör emlékezett.

A sportcsarnokban 14 asz-
talon folytak a mérkőzések, 
hat korcsoportba sorolt ver-
senyzőktől nagyszerű össze-
csapásokat láthattunk.

Eredmények: Egyéni: 40-
50 év között: 1. Sallai Zoltán 
(Nyírbátor), 50-60 év között: 
1. Frank Béla (Schnaiffenbach 
– Németo.), 2. Molnár László 
(Jászkun Volán, Szolnok), 60-
65 év között: 1. Szabó Lász-
ló (Budai SE), 2. Bali Zoltán 
(Jászkun Volán, Szolnok), 3. 
Gáspár Mihály (Jászkun Vo-
lán Szolnok), 70-75 év kö-
zött: 1. Slingár Antal (Baja), 
75 felett: 1. Koronvári Mik-
lós (BKV Előre). Páros: 40-50 
év között: 1. Tóth Sándor – 
Horváth István, 50-60 év kö-
zött: 1. Frank Béla – Kolar 

Miroslav, 60-65 év között: 
1. Vass Imre – dr. Sági Lász-
ló (Szolnok), 65-70 év között: 
1. Hajdu István – Kuti Sándor 
(Tiszaújváros), 70 év felett: 
1. Bodor Lajos – dr. Horváth 
Ákos (Szolnok-Pénzügyőr). 
Nők: összevont egyéni: 1. Beck 
Szilvia (Szombathely), ösz-
szevont páros: 1. Schneiderné 
Máhli Ibolya – Beck Szilvia 
(Csákvár – Szombathely).

A férfi egyes (50-60 éves 
korosztály) döntőjét az a 
Frank Béla nyerte, aki két év-
vel ezelőtt a korosztályában 
veterán világbajnoki III. he-
lyezést ért el.

A kétnapos, a második na-
pon további három versenyt 
is magába foglaló torna mél-
tó tisztelgés volt Csokai István 
emléke előtt. Köszönet érte az 
újabb virágkorát élő szakosztály 
vezetőinek és versenyzőinek.

Elek György

A KSE úszószakosztálya az 
uszodaépítés néhány éve alatt 
mindenféle szükségmegoldás 
mellett létezett, a tavalyi lé-
tesítmény átadás után azon-
ban ősszel újraindították a 
munkát. Azóta az első, iga-
zán nagyon jó országos ered-
ményeik is megszülettek. Ke-
serű Sándor a szakosztály ve-
zetője szerint végre optimális 
körülmények között folyhat a 
felkészülés.

- Az elmúlt időszakban – 
szeptembertől mostanáig – 
egy edzésidőpont sem ma-
radt ki medencegondok mi-
att, tehát csak pozitív dolgokat 
mondhatok az uszodánkról. 
Nekünk nagyon jó, hogy ál-
landó hőmérsékleten tartják a 
vizet – és így a legjobb körül-
mények között tudtunk felké-
szülni a versenyekre.

- Azt hiszem az építkezés 
miatt kiesett mintegy három 
év nem múlt el nyomtalanul.

- Hosszú szünet volt az 
biztos. Menet közben azért 
elmentünk a diákolimpiai 
versenyekre, hiszen minden 
évben voltunk, de év köz-
ben nem tudtunk olyan lét-
számmal és olyan intenzitás-
sal dolgozni, mint ahogy azt 
szerettük volna. A szeptem-
beri újraindulással változott 
meg a helyzet. A létszámada-
tokból látható, hogy a szülők 
és a gyerekek is kedvet kap-
tak az úszóedzések látoga-
tásához. Szeptemberben na-
gyon sok gyerekkel kezd-
tünk, korábbi tapasztalat 
viszont, hogy a téli idő be-
köszöntével a gyerekek közel 
fele lemorzsolódik.

- Ennek ellenére nagyon szép 
eredmények születtek a diák-
olimpia országos döntőjén.

- Az 5. és a 11. hely már csak 
azért is kimagasló nekünk, 
mert az idő, amit úsztak a gye-
rekek, szintén nagyon jó volt. 
Ez az eredmény az edzésmun-
kát is fémjelzi.

- Most, hogy rendeződtek 
a felkészülés feltételei (uszo-
da, megfelelő létszám stb.) mik 
lesznek az újabb célok?

- A célunk az, hogy az elkö-
vetkező időben újra bekapcso-
lódjunk a megyei úszósport 
vérkeringésébe. A megyében – 
Martfű, Tiszaföldvár, Mezőtúr, 
Jászapáti, Karcag, Szolnok és 
Jászberény – úszói mérik össze 
a tudásukat. Mostanában már 
itt rendeztük meg a megyei di-
ákolimpiát a 3. és 4. korcsopor-
tos gyerekeknek. A versenynek, 
a szervezésnek és a helyszín-
nek is nagy sikere lett – a me-
gyei sportvezetők és az edzők 
is elégedettek voltak. Az uszo-
dánk beltere hatalmas, úgyhogy 
a megyei versenyen megjelent 
200-300 versenyző majdnem 
„elveszett” benne. Úgy gondo-
lom (innentől kezdve) számít-
hatnak ránk a megyében. Éven-

te legalább két versenyt: a me-
gyei szakosztá lyok úszóver-
senyét, illetve a diákolimpiák 
egyik versenyszámát vagy kor-
osztályát is le tudjuk hozni ide.

- És végül: mi a feltétele an-
nak, hogy valaki a szakosztály 
sportolója lehessen?

- Az úszóedzések látogatásá-
nak a feltétele az alap úszótan-
folyam elvégzése, vagyis alap-
fokú úszástudás. Azért is jó a 
helyzetünk, mert Kun Lász-
ló kollégámmal egyszerre tart-
juk az edzést, és egyszerre tud-
juk használni az úszómedencét 
és a tanmedencét.

- Közeleg a nyár. Az idén is 
lesz úszótanfolyam?

- Igen, június utolsó és július 
első három hetére tervezzük. 
Ezeken a tanfolyamokon készí-
tenénk elő a gyerekeket az is-
kolai úszásoktatásra, vagy akár 
az egyesületi edzésekre. Min-
den érdeklődőt várunk. Felvi-
lágosításért engem vagy Kun 
László kollégámat kereshe-
tik meg a Kováts Mihály vagy 
a Györffy István Tagiskolában, 
és persze az uszodában is: ked-
den, szerdán és csütörtökön 
16:30-tól 18 óráig.

Elek György

Március 22-én tartották meg 
Püspökladányban, immár he-
tedik alkalommal a fiatalon 
elhunyt Bihari Lajos emléké-
re rendezett, nemzetközi ver-
senyt. A karcagi fiatalok szé-
pen helyt álltak a 240 főt felvo-
nultató viadalon.

Eredmények: Diák II-es kor-
csoport, 32 kg: Ba-
logh Alex II., Pap 
Gergely V., 46 kg: 
Mészáros Csaba V., 
54 kg: Kis János II., 
Kiss Tibor III. Di-
ák I-es korcsoport, 
46 kg: Kun István 
II., 58 kg: T. Sza-
bó Kristóf V., 69 kg: 
Újfalvi Csaba III., 
85 kg: Domokos Sára I.  fiúk 
között).

Március 29-én Törökszent-
miklóson lépett szőnyegre a fi-
atal kezdőkkel megtűzdelt kar-
cagi gárda, bár a tervezett 18 
helyett csak 14-en indultak út-
nak különböző betegségek mi-
att. Itt 88 fiatal mérte ösz-
sze tudását, a nagy létszámú 
házigazda Túrkeve és Abony 

csapatával szemben. Az ered-
mények önmagukért beszél-
nek, hiszen számos győzelem-
mel a hátuk mögött 5 arany, 6 
ezüst és 3 bronzérmet nyertek 
a versenyzőink.

Eredmények: Gyermek kor-
csoport, 23 kg: Rostás Lajos II., 
Csanádi Zoltán III. Diák II-es 

korcsoport, 29 kg: Balajti Gábor 
I., 32 kg: Balogh Alex II., Papp 
Gergely III. 46 kg: Pintér Áron 
II., Mészáros Csaba III. 54 kg: 
Kis János I., Kiss Tibor II. Diák 
I-es korcsoport, Kun István I. 
69 kg: Újfalvi Csaba I. Lányok 
+ 65 kg serdülő korosztály (di-
ák): Domokos Sára III.

Szűcs András
vezetőedző

Csokai István Emlékverseny

Birkózás

Hat érem a Kelet-Magyarországi 
régió legrangosabb versenyéről

Férfi kézilabda m egyei I. osztály

Győzelem a listavezető 
Törökszentmiklós ellen

Asztalitenisz

Ismét lendületben az úszószakosztály
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-
9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.
Eladnám, vagy elcserélném 83 m²-
es családi házat, földszintes tömb-
lakásra. Fűtés 3 helyiségben, cse-
répkályha + vegyes tüzelésű + gáz-
kazán központi fűtés. Gazdasági 
épület + garázs van. Tel.: 06/30-483-
6705.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es, II. 
emeleti felújított lakás reális áron el-
adó. 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, földszintes 
felújított lakás és egy 3 kerekű 28-as 
kerékpár eladó. Tel.: 06/20-353-2939.
Karcagon, a Kántor S. utcában te-
hermentes, két szobás, földszinti la-
kás eladó. I.ár: 5,2 M Ft. Tel.: 06/20-
805-2338.
Karcag, Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt 
olcsó rezsijű, 1,5 szobás, erkélyes, 
I. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
491-2519.
Eladó sátortetős ház, beton alapozá-
sú, vályog falazatú. Gáz, víz, villany 
bekötéssel. Tel.: 06/30-219-6813.

Eladó 2 szobás összkomfortos kertes 
ház akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51. (volt SZIM 
lakás). I.ár: 5,2 M Ft.
Városközpontban III. emeleti, 54 m²-
es, erkélyes, 2 szobás, teljesen fel-
újított lakás akár bútorozottan is el-
adó. Tel.: 06/30-530-3834.
Karcag, Táncsics krt. 25. III. emeleti, 
55 m²-es, 2 szobás, erkélyes, felújí-
tott lakás műanyag ablakokkal, reá-
lis áron eladó. Tel.: 06/30-299-8674.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra vagy 
nagy felújításra ítélt ház eladó. A te-
lek alkalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
Tel.: 06/30-478-2714.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti (vá-
rosközponti), II. emeleti, 2 szobás, 
komfortos lakás és közvetlen mel-
lette garázs eladó. Tel.: 59/312-463.
Karcagon, a Kántor S. úti I. emeleti, 
2 szobás, 56 m²-es lakás (garázzsal 
vagy anélkül) eladó vagy kertes ház-
ra cserélhető. Tel.: 06/30-228-0101.
Karcagon teljes közműves, rende-
zett telkű, téglából épült kisebb ker-
tes ház betegség miatt sürgősen el-
adó. Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. 
Tel.: 06/70-550-2902.
Karcag, Kossuth tér 7-9. (főtéri) 
I. emeleti 1+2 félszobás összkom-
fortos felújított lakás eladó. Tel.: 
59/312-463.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros tégla ház sürgősen eladó. 
Tel.: 59/400-802 (8 óráig, délben és 
18 órától)

Albérlet
Kiadó Karcagon a Vásárcsarnoknál 
2 szobás, igényes kertes lakás. Tel.: 
59/311-055 (16 óra után)

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök 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.

Fehér, húsjellegű hízó és dióbél van 
eladó. Tel.: 59/300-875.
Csütörtök reggel a Szent I. sgt. 36. 
sz. alól elkóborolt kis németjuhász 
keverék kutyus. A becsületes meg-
talál jelentkezzen, mert sír a testvé-
re után. Tel.: 59/313-167.

Állás
Dinamikusan fejlődő kereskedel-
mi cég, megyénként három stabil 
területi képviselőt vesz fel, átlag 
feletti jövedelemmel. A legjob-
bakat keressük, vagy akik a leg-
jobbak akarnak lenni! Info: www.
domusmed.hu vagy 06/20-962-
1130.

Garázs
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5. 
udvarán, a garázssor közepetáján. 
Tel.: 59/313-167.
Garázs kiadó a Széchenyi sgt. 18-20. 
sz. alatt. Tel.: 59/610-141 vagy 06/30-
587-7608.

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

Vegyes
Tr ans zce n d e nt á l i s  M e di t á c i ó ! 
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, kosztü-
mök (48/XL), sok könyv (szépiroda-
lom, lektür, krimi) eladó. Tel.: 06/59-
311-477.
Kedvező áron eladó bontásból 1 db 
fürdőkád, mosdókagyló, kisméretű 
férfi zakók, kabátok, férfi nadrágok, 
1 db 3 ajtós világos ruhásszekrény, 
1 db üveges bárszekrény. Értéknek 
megfelelően 1 db kitűnő állapotú 
cipősszekrény, 1 db igényesen meg-
művelt kovácsolt vas előszobai fo-
gas, 1 db paraszt kanapé, 1 db 1 
személyes heverő, 1 db olasz baba 
sportkocsi, 1 db 200l-es kitűnő ál-
lapotú Zanussi Lehel hűtőszekrény. 
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 óráig. 
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.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.. 06/70-
300-9730.
220-as darálók, birkafőző lábas, ké-
zi hajtású kukoricamorzsoló és dará-
ló, sarlók, kalapácsok, fejszék, ásók, 
lapátok, csákányok, gereblyék, met-
szőollók, fogók, villáskulcsok, csőfo-
gók, mákdaráló, diódaráló, húsdará-
ló stb. eladók. Tel.: 06/70-532-6644.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 
személyes rekamié (9.000 Ft) eladó. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Elektromoped 6000-es rokkantkocsi 
eladó. Tel.: 06/30-546-4990.
HOPPÁ! A turkáló tavaszi-nyári áru-
készletének kisöprése lesz szomba-
ton 16 óráig! Egyes darabok féláron! 
Tel.: 06/30-447-3918 Karcag, Kossuth 
L. utca 22.
Gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-499-
9237.
Eladó 160x240 cm-es szobai közép-
szőnyeg. Tel.: 06/70-550-2902.
Eladó 1 db olajsütő (4.000 Ft), kony-
hai robotgép (2.500 Ft), 2 db párná-
zott szék (6.000 Ft), 1 pár korcsolya 
cipő (3.000 Ft). Tel.: 59/610-141 vagy 
06/30-587-7608.
Eladó 1 db franciaágy (15.000 Ft), 1 
db gyermekheverő (5.000 Ft), 1 db 
fagyasztóláda (5.000 Ft), 1 db kis hű-
tő (3.000 Ft). Tel.: 06/30-503-0516.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrka-
bát varrását rövid határidőre válla-
lom! Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-
314-4403 vagy 06/30-647-7324.

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.  Te l . :  06/30 -928 -3073 .  www.
karcagiborhaz.hu 
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Pala, cseréptetők átfedése táblás 
zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák  cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdés-
sel! Tel.: 06/20-919-0320.
Több éves gyakorlattal kőműves bri-
gád munkákat vállal: épületek épí-
tését, bontását, járdák, kapubejá-
rók átalakítását, vakolását, simítást, 
betonozást, aszfaltozást, helyre állí-
tást, tetőszerkezetek építését, bon-
tását, cserépforgatást, udvarok ta-
karítását, tisztítását, épületek, há-
zak alapozását, föld- és kubik mun-
kákat. Mezőgazdasági munkákat is 
vállalunk: címerezést, kapálást, akár 
50-120 főig. Kedvezményt tudunk 
biztosítani. Hívjon bizalommal. Tel.: 
06/30-727-6022.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
Szociális végzettséggel házi segít-
ségnyújtást vállalok. Tel.: 06/30-321-
5029.
Cipzár bevarrást, ruhafelhajtást, füg-
göny szegését vállalom rövid határ-
időre. Tel.: 06/70-410-8289.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ IS M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok! 
(Több mint 30 éves gyakorlattal ren-
delkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, egyéb építőipa-
ri munkát – több mint 30 éves ta-
pasztalattal – vállalok. Tel.: 06/70-
530-0852.

Gépjármű
Eladó Suzuki Lets G II fekete-fehér 
színű robogó 1770 km-es gyári álla-
potában, sisakkal, új akkumulátor-
ral. Kitűnő ballagási ajándék. Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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2014. április 4. péntek

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
 - Marista farsangi felvonu-

lás
 - Tiszator
 - Szalonnasütés a nyugdíjas 

klubban
 - Nyugdíjas pedagógus 

klub
 - Interjúk az Elektronika 

Hulladékhasznosító üzem 
átadásán

 Háttér- Új munkagép a 
Szentannaiban

20.40  Vadászbál 2014
 
2014.április 08. kedd

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-
tus istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20.40  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Cibakházi NKSE megyei I. 
osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2014. április 10. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi Hírek
 - Aszfaltozás
 - Juhtartástól a 

hungarikumokig konferen-
cia

 - Avram Hershko verseny
 - Interjúk az elektronika
 Háttér
 Téma: Választási eredmé-

nyek
20.10  Tisza-tó

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

Oszlánczi Veronika – 
Rottenberger Tamás
Kg., Táncsics krt. 21/4. 
 Melinda Ágnes

Halálozás

Balogh Lőrinc
 Karcag (1919.)
Dobrai Imréné (Nagy Erzsé-

bet)
 Karcag (1921.)
Kiss István
 Karcag (1932.)
Sánta László Imre
 Karcag (1944.)

Lapzárta: 2014. április 7. (hétfő) 12 óra

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.

Április 12. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Április 13. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika 

– Kiss A. 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
Kisújszállás – Karcag 0:4 

(0:1)
Kisújszállás, 220 néző. Jv.: 

Bán J. Segítői: Ács Z., Dobó S.
Karcag. Moga, Kovács L., 

Orosz, Kovács Cs. (Szőke R.), 
Szentannai, Szivós G., Székely, 
Szivós Gy., Nagy R., Bukovszki 
(Kupai), Erdei

Edző: Orosz István
A tizennegyedik percben 

Nagy R. szögletét Kovács Cs. 
a felső lécre fejelte. A lepatta-
nó labdát Székely közelről a ka-
puba rúgta (0:1). Az ötvenötö-
dik percben Székely elhúzott 
a jobboldalon, egy védő lábá-
ról Bukovszki elé pattant a lab-
da, aki a jobb alsó sarokba lőtt 
(0:2).A hatvanhatodik perc-
ben középen indított támadást 
Szentannai átpasszolta Erdei 
elé, aki 14 m-ről a bal felső sa-
rokba lőtt (0:3). A nyolcvanne-
gyedik percben Székely kiugrat-
ta középen Nagy R-t, aki Lán-
got is kicselezve a kapura lőtt. 

Lövése egy védőről a bal felső 
sarokba vágódott (0:4).

Jók: Láng, Szendrei, Ladányi 
ill. Székely, Nagy R., Szivós G., 
Erdei

Orosz István: Igazságos 
eredmény született.

Újfalvi Erik: Karcag min-
den csapatrészében jobb volt 
és megérdemelten győzött. Sok 
sikert kívánunk a bajnokság 
megnyeréséhez.

Ifjúsági mérkőzés

Kisújszállás – Karcag 3:2 
(1:1)

Karcag: Fábián K., Magyari, 
Szabó, Szőke N., Daróczi, Ungi, 
Kabai, Németh M., Berczi, Ha-
mar, Balogh J.

Cserék: Oros, Fábián N., Né-
meth E., Kónya N.

Edző: Varga László
Góllövők: Berczi, Németh M.
Varga László: Túl nagyokat 

hibáztunk, hogy megnyerjük.
B. I.

Labdarúgás

  Karcagon került megrende-
zésre a V. korcsoportos lány, 
megyei diákolimpiai döntő. 
A Mezőtúr csapata nem jött 
el, így három csapat részvé-
telével zajlott le a torna. A lá-
nyok mindkét mérkőzésükön 
elkápráztatták a közönséget, 
remek játékkal lepték meg el-
lenfeleiket, és magabiztos győ-
zelmeket arattak. Ezzel az is-
kola történetében először let-
tek megyei bajnokok. Győ-
zelmükkel kivívták a jogot 
az országos elődöntőben való 
szereplésre.

A fiúk ugyanebben a kor-
csoportban Szolnokon játszot-
tak. Az első mérkőzésen a na-
gyobb felkészültséggel ren-
delkező szolnokiak ellen nem 
volt esélyünk a győzelem-
re. A mezőtúriak elleni mecs-
csen mindvégig loholtunk az 
eredmény után. Csak a végjá-
tékban sikerült megfordítani a 
mérkőzés menetét, ezzel lehe-
tőség adódott az országos elő-
döntőbe jutás kiharcolására.

Eredmények lányok:
Karcagi Nagykun Ref. 

Gimn. – Szolnok Pálffy 50:10 
(28-3, 14-5, 8-2, -,)

Rácz Lilla (17), Pintér Ág-

nes (6), Szarka Boglárka (2), 
Németh Csilla, Vass Viktória, 
Lippai Anna (8), Séta Gabriel-
la (6), Kabai Diána (4), Csíkos 
Lilla (7).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Kisújszállás Móricz 
54:13 (16-5, 10-2, 16-2, 12-4)

Rácz Lilla (18), Pintér Ág-
nes, Szarka Boglárka (6), Né-
meth Csilla, Vass Viktória, 
Lippai Anna (4), Séta Gabri-
ella (6), Kabai Diána (12), Csí-
kos Lilla (8).

Eredmények fiúk:
Szolnok Széchenyi Gimn. - 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
61:21 (23-10, 23-5, 16-6, -,)

Balajti Szevér, Bokor Péter 
(6), Kálmán Imre (2), Kovács 
Bence, Krausz Zsolt, Mészáros 
Gábor (13).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Mezőtúr Ref. Koll. 
69:66 (18-19, 10-17, 9-14, 32-
16)

Balajti Szevér, Bokor Péter 
(13), Kálmán Imre (2), Kovács 
Bence (12), Krausz Zsolt, Mé-
száros Gábor (42).

Refis kosárlabda

Női labdarúgás

Vörössárkány (Kisújszál-
lás) – Karcag 2:1
Karcag: Gődér, Mága, 
Tóth, Mészáros, Sebők
Góllövő: Mága A.
Következő mérkőzésük 
vasárnap Kisújszálláson 
a Móricz Zsigmond Gim-
názium tornatermében 
lesz megtartva, az ellenfél 
Dévaványa együttese lesz.

A XIII. forduló (március 16.) 
eredményei: DKV – Kelemen 
4:2, VGT-Brigád – Familia 
4:6, Varró – Labonczfa 2:11, 
MultiTec – Kunmadaras 3:6, 
Szuperinfó – Origó 4:4, Profix-
Bituman – SKF-Devils 0:5, 
RoliSepd – SSBisztró 3:4.Sza-
badnapos: Flottok.

A XIV. forduló (márci-
us 30.) eredményei: Varró – 
Szuperinfó 9:4, Kelemen – 
VGT-Brigád 2:4, Labonczfa – 

Flottok 12:3, DKV – MultiTec 
4:3, Familia – RoliSped 6:5, 
SKF-Devils – SSBisztró 
3:3, Kunmadaras – Profix-
Bituman 10:4. Szabadnapos: 
Origo.

Az élcsoport állása: 1. 
Labonczfa (31 pont), 2. Kun-
madaras (29 pont), 3. SSBisztró 
(29 pont), 4. DKV (29 pont), 
5. SKF-Devils (22 pont), 6. 
Familia (21 pont)

B. I.

Kispályás labdarúgó bajnokság

Újabb fantasztikus sportsiker

Szolnoki Honvéd – Kováts 
DSE Karcag II. 14:4

Karcagi győzelmek: egyé-
niben: Nagy Norbert 3, Kun 
Szabolcs 1 győzelem.

Csornai Csaba: Az NB III-
as játékosokkal felálló listave-
zető biztos győzelmet aratott. 
Bár a játszmák aránya lénye-
gesen szorosabb volt az ered-
ménynél.

Következő mérkőzé-
sek NB II.: Kováts DSE Kar-
cag – Debrecen DABE április 
5-én (szombaton) 11 órakor a 
Kováts Mihály Ált. Isk. torna-
termében. Megyei I. osztály: 

Kováts DSE II. Karcag – Jász-
berény április 3-án (csütörtö-
kön) 17:30-kor a Kováts Mi-
hály Ált. Isk. tornatermében.

Mivel mindkét mérkőzés 
kimenetele döntő a végső sor-
rend lakaulásában, várjuk 
kedves szurkolóinkat!

A régiós edzések Szolno-
kon lesznek. A MOATSZ szak-
mai vezetése kinevezte a régiós 
edzőket, az utánpótlás nevelés 
javítása érdekében. Ennek meg-
felelően a Kováts DSE fiatal já-
tékosai a szerdai napokon részt 
vesznek a régiós edzéseken.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság
Asztalitenisz


