
XXVII. évf. 15.  szám  2014. április 18. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

Az enyhe tél után nagyon 
gyorsan jött a kikelet. Még ja-
vában nyílott a hóvirág, ami-
kor a fű között itt-ott is fel-
kacsintott a pitypang, majd a 
többi tavaszi virág, amíg az-
tán egyszerre rügybe-levélbe-
virágba borult az orgona. 
Most, április 15-én, amikor 
ezt írom a szerkesztőség előt-
ti orgonabokor azt mutatja, 
hogy a máskor május éjszaká-
jára, anyák napjára vagy ép-
pen ballagásra legszebben 
mutató orgona egy hét múl-
va már teljesen elvirágzik. De 
a határban is minden két-há-
rom héttel előbb jár – a vo-
natból valamelyik nap példá-

ul virágzó sárga repcetáblát 
láttam. Azt pedig méhészek 

mondják, hogy némelyikük 
már mézelőre állította az állo-
mányt. És még csak április kö-
zepét írjuk. A tél és a tavasz is 
száraz volt, úgyhogy a talajból 
tekintélyes mennyiségű (leg-
alább 100-120 milliméter) csa-
padék hiányzik, de az elmúlt 
időszakban kellő mennyiségű 
eső érkezett, ami sokat köny-
nyített a tavaszi mezőgazdasá-
gi munkákon.

- Nagyon szerencsések va-
gyunk – mondta erről az el-
múlt hét végén megkérde-
zett Kiss Mihály gazdálkodó.

A korai kikelet, az évszakhoz 
képest melegebb időjárás mi-
att virágba borult gyümölcs-
fák korai munkakezdetre sar-
kallták a méheket is. A mé-
hészek szerint az enyhe tél 
kedvezett az állomány áttele-
lésének.

- Igazából a tél így sem 

ment el kisebb méhpusztulás 
nélkül – hallottuk Szabó Ist-
ván méhésztől -, de a kitelelt 
állományt, erőben és viszony-
lag sok mézkészlettel érte a ta-
vasz.

A méhész szakember sze-
rint a korai jó idő mindösz-
sze egy héttel előzte meg a ha-

gyományos tavaszt, de ez elég 
volt ahhoz, hogy a gyümölcs-
fák „egymásra virágozzanak”, 
a máskor április 15-20 között 
kivirágzó repce pedig már áp-
rilis 10-re kisárgult.

- Szinte minden növénynél 
az látható, hogy az idei virág-
zás hosszan tart. Ha ez a rep-
cénél is így lesz, akkor május 
elejéig kitart. Azt, hogy meny-
nyi esőt kapunk majd meglát-
juk, de ezen a tavaszon, ami-
kor kellett, mindig volt csa-
padék, és ha ez ezután is ilyen 
barátságosan folytatódik, ak-
kor a növényzet kiegyensú-
lyozottan fog fejlődni, aminek 
persze kiegyensúlyozott vi-
rágzás az eredménye. Remél-
jük, hogy elegendő repceméz 
gyűlik majd, ami az akácvi-
rágzás elején vehető el.

Egy héttel korábban kezdtek a méhek

Folytatás a 3. oldalon

Azt már nehezen lehetne ki-
deríteni, hogy milyen okok mi-
att tűnt el előbb a földekről, 
majd a konyhákból meg a sza-
kácskönyvekből is a köles. Én 
ugyan arra hajlok egész egy-
szerűen csak kiszorította a jó-

val kiadósabb rizs, más véle-
mény szerint a mezőgazda-
ság szövetkezesített formája 
száműzte a termelvények kö-
zül, de arra a tényre gondolva, 
hogy míg nagyanyám ismerte 
és főzte a kölest, addig anyám 
már egyetlen kölesételt sem ké-
szített. Szóval erre gondolva 
azoknak is igazat kell adnom, 
akik szerint ez az ősrégi eledel 
kiment a divatból.

- Magam is úgy gondolom, 

hogy méltatlanul elfeledett nö-
vényről beszélünk – mondta a 
két héttel ezelőtti köles konfe-
renciát követő beszélgetésünk 
alkalmával dr. Zsembeli József, 
a Kutató Intézet igazgatója. – 
Viszont elöljáróban meg kell 

jegyeznem, a divat a táplálko-
zásban is felfedezhető, vagyis 
vannak felkapott és népsze-
rű, illetve eltűnő vagy már el-
feledett táplálékok is. Ilyen lett 
a köles, ami régebben alapélel-
miszernek számított, manap-
ság viszont leginkább madár-
eleségként termesztik igen ki-
csi – 10 ezer hektár alatti – te-
rületen.

Lesz-e ismét „kölestermő 
Kunság”?

Folytatás a 3. oldalon

A tavaszi esők sokat segítettek

A Déryné Kulturális Köz-
pontban tartották szomba-
ton a 19. Nagykunság Szé-
pe Szépségversenyt. A kar-
cagi önkormányzat által ren-
dezett verseny döntőjébe 
tizenkét 17 és 23 év közötti if-
jú hölgy (karcagi, kisújszál-
lási, kunmadarasi, szeren-
csi, bucsai, maglódi, debrece-
ni, darvasi, kunhegyesi) jutott, 

akiket a verseny fővédnö-
ke, dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter köszön-
tött. A Valcer táncstúdió tag-
jainak látványos bemutatója 
után a lányok először a karca-
gi Szemeti Anna stílus és di-
vattervező által tervezett ru-
hákban léptek a színpadra. A 
divatbemutatót követően már 
saját utcai ruhában vonul-

tak a zsűri és a közönség elé, 
majd nagy sikert aratott a für-
dőruhás bemutatkozás, végül 
az estélyi ruhás következett. 
A lányok bemutatkozása köz-
ben az est során fellépett For-
gács Gábor humorista és Vas-
tag Csaba énekes is.

A zsűri döntése értelmé-
ben a 19. Nagykunság Szépe 
Szépségverseny harmadik he-

lyezettje, azaz a második ud-
varhölgy a 21 éves debrece-
ni Nagy Nikolett lett (a ké-
pen jobbra), a második helye-
zett, azaz az első udvarhölgy a 
20 éves maglódi Gohér Cintia, 
az első helyezett a karcagi 22 
éves Nyitrai Ágnes lett (a ké-
pen középen), így egy évig ő 
viselheti a Nagykunság Szépe 
címet, és az azzal járó koronát.

Nagykunság Szépe 
Szépségverseny

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Illat és „szag” 

(avagy hol a 
tűrőképesség határa?)

Volt egy aranyos tanárnőm 
anno, a közgazdaságiban, aki 
a kémia mellet az áruismeretet 
is tanította. Amikor az alkohol 
desztillációról tanultunk és a 
tisztulási hányados képletét írta 
fel a táblára, valamint a kozma-
olaj mibenlétét határozta meg 
(=hosszabb szénláncú alkoho-
lok keveréke), mindig előhoz-
ta az általa szellemesnek vélt 
mondást: „olyannyira illat, hogy 
már szagnak nevezhetjük”.

Ez jutott most eszembe, ami-
kor az álliberálisoknál kitört a 
„pálinka hisztéria”. Már nem 
csak Pakshoz és az atomener-
giához szakember minden-
ki, hanem a cefre lepárlásához 
is, valamint az ehhez kapcsoló-
dó jogszabályokkal is tisztában 
vannak. Akik meg  szakmaiak, 
mint. pl. P. tanár úr, „halkan 
megjegyzik”: a mai „pálinkás” 
hír úgy érzem felkavarta egy ki-
csit az állóvizet. De van pár do-
log, amit nem értek: 1. Csodál-
kozom a média tájékozatlansá-
gán, hogy mindenki szabad pá-
linkafőzésről ír, halkan jegyzem 
meg pálinkát ma Magyarorszá-
gon CSAK kereskedelmi főzdék 
állíthatnak elő. 2. Megint harc-
ról, háborúról szólnak a hírek és 
az idézett csúsztatások azt su-
gallják, hogy az unió tagorszá-
gaiban lenne erre példa, stb.

Aztán meg jön azzal, hogy 
mennyi jövedékadótól esik el 
így az ország és fölsorol kü-
lönféle statisztikai számokat. 
Fölösleges. A dolog lényegét 
nem érti: itt arról van szó, hogy 
pl. aki csak félhektáros kertjé-
ben összeszedi a fáról vagy az 
éretteket már a fa alól és ilyen-
olyan hordókban beindítja az 
erjedést, majd még elszállít-
ja, időpontot kér - esetleg még 
vágja is a fát a régi tüzelésű ka-
zánokban: egy bizonyos meny-
nyiségig ne adózzon annyit, 
mint azon fölüli mennyiségnél. 

Mert ha megnézné, hogy mi-
lyen arányban áll az „adózott” 
és az ún. „nem adózott” meny-
nyiség egymással, akkor elcso-
dálkozna. 

Egyesek megjegyzik még: 
mindezt abban az országban 
teszik, ahol olyan magas a máj-
károsodásból eredő betegsé-
gek száma és rohamosan nő az 
alkoholizmus. Ezek a kifinomult 
úriemberek akkor úgy gondol-
ják: hogy csak „a teljes, könnyí-
tés nélküli, jövedéki adóval ren-
delkező pálinka” nem ártalmas 
az egészségre?

- ács -

HÍREKHÍREK

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 19-20-21. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Április 26-27. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Véradás
Véradás Karcagon a 

Művelődési Házban 2014. 
április 25-én (pénteken) 

8:00 – 14:00 óráig és 
Berekfürdőn a Művelődési 

Házban 15:00 – 17 óráig. 
„Adj vért, adj esélyt!”

Falugazdász hírek
Értesítem a gazdálkodókat, 

hogy indul a 2014. évi Egy-
séges Területalapú támoga-
tási kérelmek beadása, mely-
nek határideje 2014. május 
15. Aki nem rendelkezik sa-
ját ügyfélkapuval, és falugaz-
dász segítségét veszi igénybe 
a kérelem beadásához, szíves-
kedjen magával hozni a jelszót 
(2009-es), és ha lehetséges, 
földhasználati lapot a helyrajzi 
számok pontos beazonosítása 
miatt. Amennyiben nincs meg 
a jelszó, új jelszó igényléséhez 
adok nyomtatványt. A hosszas 
várakozás elkerülése érdeké-
ben kérem a szokásos telefo-
nos időpont egyeztetést. 

Asztalosné Csikós Ildikó 
tel.: 06/30-326-5821, 

06/59-503-044
Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara

Kedves Olvasók!
A könyvtár költözés miatt 

2014. április 22-ig zárva tart.
Várható nyitás: 2014. április 

23-án a Püspökladányi út 11. 
szám alatt (volt HEMO épüle-
tében).

Megértésüket köszönjük és 
mindenkit szeretettel várunk!

Könyvtárosok

Felhívás
A Karcagi Nagykun Bajtár-

si Egyesület vezetősége szeretet-
tel meghívja az egykor a karcagi 
laktanyában szolgálatot teljesített 
katonákat a 2014. május 24-én 
(szombaton) tartandó rendezvé-
nyére.

Program
11:00 Emléktábla koszorúzás
 Helyszín: Karcag, Püspökladá-

nyi u. 11. Karcagi Ifjúsági Ház 
(volt HEMO épülete)

 Emlékszoba megtekintése
 Helyszín: A volt laktanya 9. sz. 

(parancsnoki épület), 1. emelet
12:00 Bajtársi találkozó – ebéd
Helyszín: Karcag, Varró u. 1. Es-
sen Kft. étterme (a kollégium 
épülete)
A bajtársi találkozón való részvé-
tel regisztrációs díja: 2.000 Ft.

Jelentkezési határidő: 2014. 
május 14.

Jelentkezés: az egyesület ve-
zetőségénél személyesen, ill. a 
06/70-256-6551 vagy a 06/70-
459-7290-es telefonszámokon

Általános 
iskolások 
figyelem!

A Karcagi Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság 2014. április 
23-án 13 óra 30 perckor ren-
dezi meg a Kerékpáros Ifjúsá-
gi Kupa és a „Ki a mester 2 ke-
réken” elnevezésű kerékpáros 
versenyeket, melyre sok szere-
tettel meghívunk benneteket.
A KIK versenyre azok az 5-8.-
os tanulók nevezhetnek, akik 
2014. május 10-ig betöltötték 
a 11. életévüket, de a 15. élet-
évüket nem.
A „Ki a mester 2 keréken” ver-
senyre pedig 10-12 életév kö-
zötti tanulók jelentkezhetnek.
A verseny a Karcagi Rend-
őrkapitányság előtti szerviz 
úton kerül lebonyolításra.
Jelentkezéseteket jelezzétek 
az iskolátok iskolarendőrénél, 
vagy személyesen a Kapitány-
ságon a Közlekedésrendészeti 
Alosztályon.
A versenyre mindenki hozzon 
magával tollat és kerékpárt.
A versenyszámok 1-3. helyezet-
tei értékes ajándékot kapnak.
Mindenkit szeretettel várunk!

Antal Júlia
r. őrnagy

Közlekedésrendészeti al-
osztályvezető

A „Tehetséghidak Program” ki-
emelt projekt keretén belül pá-
lyázatot nyert református álta-
lános iskolánk. A bővített, gaz-
dagító programpár (szülő- diák-
pedagógus) együttműködését is 
célzó tanórán kívüli programot 
a természet tehetségterületen 
belül valósítottuk meg. A pá-
lyázati programba a diákmen-
torok, szülők és pedagógusok 
mellett 18 azonos érdeklődésű, 
a természetismeret terültén te-
hetséges diákot vontunk be.

A megvalósítás céljai között 
kiemelten kapott helyet a kör-
nyezettudatos nevelés a fenn-
tarthatóság jegyében, amely-
ben a természeti erőforrások 
(víz, levegő, föld) megtartása és 
az ezekkel való takarékos, ér-
tékvédő gazdálkodás szemléle-
te, biodiverzitásának megőrzé-
se. A szakköri foglalkozásokkal 
és a három napos szabadidőben 
megrendezetett programmal is 
felhívtuk tanulók figyelmét ter-
mészeti értékeinkre, azok vé-
delmére. Igyekeztünk fejleszte-
ni környezettudatos magatar-
tásukat. A korább műhelyfog-
lalkozások segítették és segítik 
tanulóinkat a megfigyelésekben, 

vizsgálódásokban, mérésekben, 
kísérletekben, amelyeket a Hor-
tobágyi Nemzeti Park terüle-
tén végeztek. A szakköri foglal-
kozásokon megismerték a mé-
rés, megfigyelés módszereit a 
kísérletezés eszközeit. Az ered-
ményes pályázat alapja az isko-
lában végzett szakköri mun-
ka volt. Erre épült a három na-
pos gazdagító program. A tan-
órán kívüli tevékenységünket 
intenzív programmal bővítet-
tük az eredményes pályázatnak 
köszönhetően. A program meg-
valósítása előtt diákmentoraink-
volt tanítványaink- Valikovics 
Anna Dóra, Balog Erika, Koncz 
Tibor előadásokkal készítették 
fel a programban résztvevő ta-
nulókat. A felkért szülők is szí-
vesen vállalták a feladatokat Hu-
bai család, Orvos-Nagy István, 
Birizló Csaba. 

A három napos progra-
mot Berekfürdőn a Hubai 
biogazdaságban, illetve a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkban tar-
tottuk. Szálláshelyünk a Meg-
békélés Házában volt. A diák-
mentorokon kívül a felkért szü-
lők, valamint a nemzeti park 
munkatársai és a tanárok se-

gítették a tanulók munkáját. A 
biogazdaságban a növényter-
mesztéstől az állattenyészté-
sen át a termékek feldolgozásá-
ig, árusításáig minden művelet-
tel megismerkedtek diákjaink. 
A látogatás legnagyobb haszna, 
hogy tanulóink egyre jobban rá-
jöttek arra, hogy ez a jövő útja,- 
a fenntartható gazdálkodás.

A terepgyakorlat során az el-
méleti tudás összekapcsolódott 
a gyakorlattal, a megtapaszta-
lással. A tájékozódás eszköze-
ivel, tépképismerettel, a puszta 
mikrodomborzatával, élővilágá-
val ismerkedtek. A nemzeti park 
munkatársa Kiss Ádám madár-
gyűrűzést mutatott be, bevon-
va a gyerekeket a munkába, va-
lamint a környék védett értékei-
ről tartott előadást.

A gyerekek rendkívül pozi-
tívan álltak a sok feladathoz, 
munkához. Többször kinyilvá-
nították véleményüket mennyi-
re jól érzik magukat és milyen 
sok új ismerethez jutottak.

Megköszönjük diákmentora-
ink, a kedves szülők és a Hubai 
család támogató hozzáállását.

Jobbágy Ildikó
vezető-szaktanár

Tan-túra a Hortobágyi Nemzeti Parkban
„Tehetséghidak Program”
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A Karcagi Általános Iskola 
Györffy István Tagiskolájának 
Énekkara idén is kiemelkedő 
eredményt ért el az évenként 
megrendezett Éneklő Ifjúság 
Hangversenyen.

A 32 fős énekkar Kissné 
Csombordi Szilvia tanárnő 
vezetésével idén is nagyon sok 
szorgalommal és odafigyelés-

sel készült a versenyre. A meg-
mérettetés előtti heteket lá-
zas készülődés és izgalom jel-
lemezte.

A verseny napja, 2014.04.05. 
még izgalmasabbnak ígérke-
zett. Korán elindulva 9 órá-
ra érkeztünk meg a szolno-
ki Tiszaparti Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázi-
um épületébe.

Az verseny 10 órakor kez-
dődött. A műsorszámok-
ban igazi vetélytársakra akadt 
énekkarunk. 

Csodálatos műveket hall-

hattunk más énekkaroktól, 
melyek közül érkeztek kül-
földről is, Gyulafehérvárról és 
Zentáról. A versenyt tovább 
színesítették a citerazenekar-
ok, akik káprázatos népdal-
csokrokat adtak elő. 

Mi négy műsorszámmal ké-
szültünk: Kuruc népdalcso-
kor, Szőnyi Erzsébet: Édes fü-

lemüle, Ismeretlen szerző: 
Dona nobis pacem és Selmeczi 
György: Milleneumi Óda: 
I-II-III tétele.

A rengeteg gyakorlás meg-
hozta gyümölcsét, ugyan-
is munkánk eredményeként, 
az előző évekhez hasonlóan 
Arany diplomát és „Év kóru-
sa” címet nyertünk. 

Köszönjük szépen a felké-
szítést Kissné Csombordi Szil-
via tanárnőnek és a zongora-
kíséretet Koppány Mária ta-
nárnőnek.

Kovács Luca 7.b

TÁJÉKOZTATÓ
az állami fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beiratásáról
A beíratás időpontja: 

2014. április 28-án hétfőtől 2014. április 30-án szerdáig 
minden nap 8 órától 18 óráig.

Beíratás helyszínei:
Karcagi Általános Iskola

- Györffy István Tagiskolája, Karcag, József Attila utca 1.
- Kiskulcsosi Tagiskolája, Karcag, Kisújszállási út 112.
- Kováts Mihály Tagiskolája, Karcag, Kálvin utca 9.

Karcagi Arany János Általános Iskola, Karcag, Arany János utca 15-2.
A köznevelési törvény alapján 2014-ben tanköteles korú az 
a gyermek, aki 2007. szeptember 01. és 2008. augusztus 31. 
között született, valamint aki a szakértői bizottság javaslata 
alapján további egy nevelési évig az óvodában részesült ellá-
tásban (2006.09.01 – 2007.08.31. között született gyermek).
A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személy-
azonosító igazolványa és lakcímkártyája, az óvodai szakvé-
lemény, illetve a szülői nyilatkozat a szülői felügyeleti jog 
gyakorlásáról. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Karcagi Tankerület

A Györffy énekkarának 
újabb sikere

- Március vége felé 20 milli-
méter esőt kaptunk. A földek 
visszapuhultak, ami óriási se-
gítséget jelentett a növények-
nek, az ez után végzett talaj-
munkák pedig sokkal jobb 
minőségben sikerültek. Most 
április elején szintén volt 24-
25 milliméter, ezzel és mivel 
további csapadékra is van ki-
látás, a földek vízellátása is-
mét kezd optimálisnak mutat-
kozni.

- „Két-három héttel előbbre 
jár minden”, hallom a gazdák-
tól. A tavaszi munkák is?

- A tavaszi munkákat idő-

ben meg tudtuk kezdeni, és 
annak ellenére, hogy a téli hi-
deg talajporlasztó hatása most 
nem érvényesült, igen jó tala-
jokat lehetett készíteni. Mivel 
a növények virágzása azt su-
gallta, hogy most ne a naptá-
rat vegyük alapul, hanem azt, 
hogy például „már virágzik a 
kökény”, vagyis a régi hagyo-
mányt követtük és a termé-
szet mutatta meg, amikor már 
vetni lehet. Mostanra már a 
földben van a napraforgó, sok 
gazda a kukoricát is elvetette. 
Egy hete elvetettük a cukorré-
pát is, aminek tegnap, amikor 
megnéztem, már egycentis 
gyököcskéje volt, vagyis szé-

pen megindult, de a nagyon 
korán elvetett napraforgók is 
sorolnak már. 

Nagy problémát jelent vi-
szont ebben a gyors kikelet-
ben, hogy míg napközben 
húsz fok felé megy a hőmér-
séklet, az éjszaka egy-két fok-
ra hűl vissza. Több hajnal-
ban is fagypont közeli hő-
mérsékletet tapasztalhattunk. 
A nappali meleg, és a hajna-
li dérközeli állapot megvise-
li a növényeket. Másrészt min-
den előrébb van ugye, de még 
jöhet egy hideghullám, lehet 
fagy, ami komoly kárt tehet.

Elek György

A szakember szerint az akác 
virágzása egy héttel korábban 
(Karcagon május 1-5 között, 
az erdőben egy hét csúszással) 
várható.

Eddig még nem volt fagyás, 
ami ígéretes és ha a jó idő foly-
tatódik, talán a méhészek is 
bízhatnak abban, hogy három 
gyatrább év után jobb mézter-
més következik. És elég számú 
méh is lesz. Az elmúlt évek ál-
lományt gyérítő fagyásainak 
és aszályos időszakainak a ha-
tása még mindig jelentkezett 
ugyan, de az épségben maradt 
családok most is jó állapotban 
vannak, tehát termelőképesek 
lesznek. Igaz, a tavasz koraisá-
ga nem jelenti a méhek számá-
nak azonnali gyarapodását is. 
Vagyis az új nemzedék kelését 
a korai rügyfakadás nem gyor-
sítja meg.

Elek György

A Rákbetegek Országos Szer-
vezetének Karcagi klubja és a 
„Mindig van remény” Daga-
natos Betegekért Alapítvány 
szervezésében 
A TELSE-Színjátszókör 

és a BlesSings 
jótékonysági előadása: 
ESZTER ÉJSZAKÁJA
egy gyönyörű történet 

a reményről, hitről, 
szerelemről, és az isteni 

gondviselésről.
Helye: Déryné Művelődési 
Központ (Dózsa Gy. út 5-7.)
Ideje: 2014. április 26. 16 óra.
Belépő: 1.000 Ft/fő. 
Támogató jegy: 500 Ft/km 
(az előadás megtekintésére 
nem jogosít) a helyszínen és 
elővételben kaphatóak.
Érdeklődni lehet az alábbi te-
lefonszámokon: 06/30-517-
3945 vagy 06/30-664-3128.

2014.április.01-én a 
karcagi Szenntannai Sá-
muel Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium 
a KézenFogva Alapít-
vány által meghirdetett 
„NEM PARA A PARA - 
Sportoljunk együtt!” pá-
lyázat alkalmából ellá-
togatott a Karcagi Több-
célú Kistérségi Társu-
lás Szociális Szolgáltató 
Központ Értelmi Fogya-
tékosok Napközi Ottho-
na intézményegységébe.

A meghirdetett prog-
ram célja a másság, a fo-
gyatékos emberek elfoga-
dása, megismerése volt. 
A közös tevékenységek meg-
valósítása során nem min-
dennapi élményhez jutottak a 
résztvevők. A középiskolás di-
ákok ezen a délutánon a gon-
dozottakkal közösen az udva-
ron kertészkedtek. Munkájuk 
eredményeként egy dekoratív, 
virágos növényekkel szépen 

beültetett kert jött létre. Ta-
nulóink és az újonnan szerzett 
barátaik az aktív munka során 
nagyon jól érezték magukat, 
a közös program végén pedig 
bizakodva tervezgették a kö-
vetkező találkozást.

  Kun Mariann
szaktanár

Egy héttel korábban 
kezdtek a méhek

NEM PARA A PARA - Sportoljunk együtt!

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

A tavaszi esők sokat segítettek
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A karcagi Szentannai Sámuel 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium idén először neve-
zett be a Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpia versenyére. Az or-
szágosan meghirdetett verseny-
re 52 csapat nevezett, melynek 
célja, a magyar olimpiatörténet 
megismertetése és megszerette-
tése volt a fiatalok körében.

Ismeretanyaga a következő 
témakörökből tevődött össze: 
az 1924-es párizsi nyári olim-
pia; magyar pontszerző vívók 
az olimpiai játékokon; a 2006-
os torinói téli olimpia. A ver-
seny 2013 novemberében kez-
dődött, ahol iskolánkat Agócs 
Krisztina, Ficzere Dóra, Ko-
vács Levente, Varga Gábor, 
Dobos Gréta és Sánta Vivi-
en képviselte. A résztvevőknek 
10 héten át, 3-5 kérdéstípus-

ban megjelenő kérdésekre kel-
lett válaszolniuk a Magyar Di-
ák Sportszövetség honlapján. 
Csapatunk a középmezőnyben 
végzett, mely az igen nehéz fel-
adatok láttán, valamint a ruti-
nos csapatok mellett szép telje-
sítménynek mondható.

Az országos elődöntőket 
2014 márciusában Karcagon, a 
Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár, il-
letve Ajkán, az Ajkai Szakkép-

ző Iskola Bánki Donát Intéz-
ményegysége rendezte meg. 
Az országos döntőt Budapes-
ten a Larus Étterem és Ren-
dezvényközpontban tartották, 
ahol nyolc csapat mérte össze 
tudását.

Iskolánk a következő évek-
ben is helyt fog állni és törek-
szik a minél jobb eredmény el-
érésére a szellemi diákolimpián.

Kun Mariann
testnevelő tanár

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

PÁLYÁZAT
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága 
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

BELSŐ ELLENŐR

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- Főiskolai végzettség a Bkr. 24. § előírása szerint 
- Az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírtak szerinti regisztrálás
- Felhasználói szintű informatikai ismeretek
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Előnyt jelent 3 éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számvi-

teli szakmai tapasztalat
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó szakmai önéletrajzát, 

végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 05. 15.
Jelentkezni írásban, 2014. 05. 09-ig lehet az alábbi címünkre: Vá-

rosi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 Karcag, Villa-
mos u. 109., e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com, Tel.: 
59/311-411 Fax: 59/311-538.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 05. 14.

A 2003 óta megrendezésre 
kerülő Országos Csapó Dániel 
Emlékversenyen a Szentannai 
Sámuel Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium tanu-
lói minden évben sikeresen 
képviselték iskolájukat és vá-
rosukat, Karcagot. Ez ebben 
a tanévben sem történt más-
ként. A nemes versengésen ti-
zennégy iskola negyvenhárom 
tanulója mérte össze tudá-
sát. A diákok a következő ku-
tatási témakörökből választ-
hattak érdeklődésük szerint. 
Alternatívák a mezőgazda-
sági termelésben, élelmiszer-
ipari technológiák és hagyo-

mányok, értékek megőrzé-
se- a vidék fejlesztésének lehe-
tőségei. Az első fordulóra egy 
20-25 oldalas pályaművet kel-
lett készíteniük, majd az ar-
ra érdemes diákok egy tíz per-
ces előadás formájában mu-

tatták be és védték meg kuta-
tásaik eredményeit, a neves 
szakemberekből álló zsűri 
előtt. A 2013-2014-es tanév-
ben Kolostyák Kamilla 10. D 
osztályos tanuló „Az újra fel-
fedezett köles tájtermesztésé-
nek agroökológiai- és gaszt-
ronómiai vonatkozásai” című 
pályamunkájával I. helyezést 
ért el. A kimagasló eredmé-
nyéhez ezúton is gratulálunk, 
és további sikereket kívánunk!

Köszönjük szépen a Deb-
receni Egyetem AGTC KIT- 
Karcagi Kutató Intézet vezető-
jének Dr. Zsembeli Józsefnek, 
továbbá Szerepi- Nagy Atti-

lának, Kiss Mihálynak, Szabó 
Imrének, az iskola vezetősé-
gének és a Szentannai Sámu-
el Alapítványnak a segítségét!

Kolostyákné Pljesovszki 
Zsuzsanna

szaktanár

Országos első hely Szekszárdon!

- Lesz-e ismét „kölestermő 
Kunság”? Elképzelések vannak, 
de visszahozható-e ez a növény a 
mezőgazdaság „kedvencei” közé?

- Szerintem van rá lehető-
ség. A köles több szempontból 
is szerencsés választás lehet, hi-
szen egyrészt vannak hagyomá-
nyai, másrészt jól beilleszthe-
tő a korszerű növénytermesztés 
elvárásai közé. Sokat beszélnek 
mostanában a klímaváltozás 
hatásairól, a szélsőséges időjá-
rási események gyakoribbá vá-
lásáról. A szélsőséges időjárás 
okozta helyzetek kivédésére a 
köles nagyon jó eséllyel használ-
ható, hiszen pl. kései vetésként 
is megfelelő. (De persze a jó ta-
lajokat is kedveli és hát a nö-
vénytermesztés palettáját sem 
árt színesíteni.) A kutató inté-
zetben egyébként a köles főnö-
vényként és másodvetésként 
történő termesztését is megvizs-
gáltuk, és már van gyakorlat rá. 
Pl. a korán lekerülő őszi búza 
után a gazdálkodó június végén 
elveti a kölest, akkor van három 
hónapja, ami alatt beérik, tehát 
plusz bevételt jelent, ami a gaz-
daság jövedelmezőségét növel-

heti. A köles mellett a rizster-
mesztés felújítása is több fóru-
mon szóba került. A legújabb 
elképzeléseink szerint megpró-
báljuk a kölest a rizstermesztés-
ben is hasznosítani, úgy, hogy 
amikor a rizsföldet a vetésforgó-
ja szerint pihentetni kell, akkor 
kölessel vetnénk be. Abszolút új 
az ötlet.

- Néhány évvel ezelőtt 
még Blaskó Lajos profesz-
szor úrtól hallottam, hogy a 
lisztérzékenyek táplálkozásában 
is felhasználható…

- Igen, kutatási eredmények 
igazolták, hogy a köles nagyon 
jó beltartalmi értékekkel bí-
ró, a humán táplálkozásban 
is felhasználható, sőt abszolút 
egészségesnek mondható nö-
vény, és mivel gluténmentes, a 
lisztérzékenyek is fogyaszthat-
ják, tehát egy új lehetőséggel bő-
vülhet az egyébként meglehető-
sen beszűkült étkezési lehetősé-
gük.

- Ez eddig a termelési felhasz-
nálási oldal, de azt hiszem az 
igazán meghatározó az eladha-
tóság, az értékesítési lehetőség…

- Ez nyilván a felhasználói 
kör (a keresleti oldal) bővítését, 
esetünkben újbóli megtermesz-

tését jelenti. Miniszter úr ezt 
az előadásában úgy fogalmazta 
meg, hogy „divatot kell terem-
teni”, azaz felhívni a figyelmet 
a fogyasztás lehetőségeire, a kö-
lesből készült táplálékok előnye-
ire. Ez már azonban marketing-
munka. Megjegyzem, a kölesbe 
egyszerűen nem lehet belekötni, 
egész egyszerűen csak egy elfe-
ledett növényről van szó. 

- Pár éve ismét felfedezte a 
konyhaművészet, pontosabban a 
cukrászat és valami kis hírverés 
is volt körülötte. A gazdák kedve 
megjött már hozzá?

- Már a konferencián is meg-
kerestek bennünket, hogy vet-
nének kölest, kipróbálnák, sőt 
más tájakról is érkeztek ven-
dégek, hogy ők kipróbálnák 
és már a Dunántúlra is vin-
ni akarják a kölesünket. A do-
lognak ezzel a részével tehát 
nincs gond – az emberek tu-
datába inkább a táplálkozás 
szempontjából kell a kölest be-
illeszteni. Ha nagyobb érdek-
lődésre tartana számot a fo-
gyasztók körében, akkor én 
nem hiszem, hogy ennek a 
kölestörténetnek bármilyen 
akadálya lehetne. 

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, il-
letve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személyesen, 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 

Lesz-e ismét „kölestermő Kunság”?
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- Hogy sikerült a bemutató 
olyan helyen, ahol a ló manap-
ság is „napi használatban” van?

- Kölcsön lovakon, de a sa-
ját nyeregben ültünk és a ka-
zak lovakat nem is volt időnk 
betanítani, mert hát mikor. Az 
egész úgy történt, hogy mie-
lőtt a kökpar mérkőzés elkez-
dődött, kihirdették, hogy most 
a magyar vendégek bemutatót 
tartanak. A versenyzők kicsit 
méltatlankodtak, húzták a szá-
jukat az időhúzás miatt, de az-
tán csak kaptunk egy csapat lo-
vat és húsz percet, hogy na, ak-
kor gyorsan, mert itt pénzdíjas 
kökpar összecsapás kezdődik 
és hát az most a világon a leges-
legfontosabb. Sebesen nyergel-
tünk, mentünk két kört, aztán 
nekifogtunk: íjászat volt, kele-
vézt hajítottunk, a karikás os-
tort használtuk, megcsináltuk 
a dzsigitelést meg a kozákál-
lást (ezeket trükklovaglásnak is 
mondják).

- Mit szóltak hozzá?
- Leesett az álluk. Hihetet-

len módon tetszett nekik a be-
mutató, úgyhogy, amikor le-
szálltunk a lovakról, özönlöttek 
oda, nyomkodták a szánkba a 
sült húst, meg vodkával itattak 
bennünket. Ez ott a megtisztel-
tetés jele.

- Milyen volt ázsiai nevelésű 
lovakon ülni?

- Amellett, hogy kövérek, 
gondozottak és jól képzettek a 
lovaik, az európai világ finom-
kodásának nyoma sincsen az 
ottani lovaskultúrában. A lo-
vak sincsenek túltanítva. Példá-
ul egyáltalán nem ismerik azo-
kat a segítségeket, amiket mi 
csizmával, derékkal, combbal 
lovagláskor csinálunk. Amit ők 

ismernek és használnak is az a 
kamcsi, a lovaglókorbács és hát 
a szár. Ebből is látszik, hogy a 
lovaglásuk nem olyan finom-
kodó, mint az európai lovag-
lóstílus. A lóhasználat egyéb-
ként sokkal hétköznapibb ese-
mény, mint nálunk, és való-
színűleg még sokáig az is lesz, 
mert a gyerekeket már egész ki-

csi korban lóhoz és nyereghez 
szoktatják.

Mivel a kökpár játékban na-
gyon benne vannak a lovak, ott 
mindenféle inger éri őket: hir-
telen indulni, hirtelen megáll-
ni, fordulni, akkor ott a vér-
szag, ami furcsa és idegen le-
het a lovaknak és így tovább. 
Ez a játék harci elveken, a kö-
zelharcon alapul, ami lónak és 
lovasnak is komoly próbát je-

lent. Egyébként nagy élmény 
volt végignézni a pénzdíjas ver-
senyt, egészen attól kezdve, 
hogy minden felől érkeznek a 
lovasok és aztán megkezdődik 
a küzdelem...

- Említetted, hogy a játék 
után a kecskét megnyúzzák, 
megfőzik és közösen elfogyaszt-
ják. Milyen a kazak konyha?

- Sok juhot és kecskét esznek, 
mert öt napot töltöttünk Ka-
zahsztánban és úgy emlékszem 
ebből négy alkalommal ju-
hot vagy kecskét ettünk. Ezen 
felül kedvelt eleség a lóhús. 
Azt olvastam, hogy egy évben 
kb. egymillió lovat vágnak le 
és fogyasztanak el. A nemze-
ti ital – és ezt mindenki tud-
ja – a kumisz, az erjesztett lótej. 
A kökparra levágott kecskét pl. 
úgy készítik el, hogy lenyúzzák, 
azt a részt, ahol a játék során 
koszos lett eldobják, ugyan-
így azt a belsőséget is, ami nem 
kell. A húst ökölnyi darabok-
ra vágva kondérba rakják. Na-
gyon egyszerűen ízesítik és fű-
szerezik: a paprikát nem isme-
rik, tehát a húsba sót és borsot 
tesznek, aztán a saját levében 
felfőzik és a végén hagyma-
karikákat szelnek rá. Amikor 
megfőtt, tálakba rakják és ke-
nyérrel eszik. Többször is et-
tünk ilyen pörköltet és mindig 

nagyon finoman elkészítették. 
Kendibaj elvitt bennünket va-
lahol Almati felett a hegyek kö-
zé egy étterembe. (Az étterem 
egyébként egy hatalmas nagy 
jurtában volt. Ekkorát még 
nem is láttam, talán ötven em-
ber is elfért benne.) Ott is a bir-
ka vagy kecskehús volt a főétel 
és igazán gazdagon megterített 
asztal várt bennünket. Egyéb-
ként számos hasonlóságot vél-
tünk felfedezni a kazak és a 
magyar kultúra között. Feltűnt 
többek között, hogy mi a birka-
pörköltbe mindig belefőzzük a 
fejet. Ott ugyanígy készítik el.

- Nagy élmény volt a ka-
zahsztáni út – mondja a leg-
végén Bene Sándor. - Nagy él-
mény volt kultúráink közös 
dolgait felismerni és megta-
pasztalni. Reméljük nem az 
utolsó utunk volt Közép-Ázsi-
ába.

Elek György

Egy hét az Altaj lábánál

A Pusztai Róka Almatiban

A húsvét mozgó ünnep. 
Az ünnepkör virágvasárnap-
pal kezdődik, az úgynevezett 
nagyhéttel folytatódik, majd 
a húsvétvasárnapot követő fe-
hér vasá r-
nappal zá-
rul.

A hús-
véti nép-
szokásban 
fontos sze-
repet ját-
szik a to-
jás, mely 
k ü l ö n ö -
sen ebben 
az időszak-
ban ter-
m é k e n y -
ségi szim-
bólum. A 
hímes to-
jások kar-
colt, vagy 
v i a s z o s , 
festett dí-
szítményei: 
virág, ál-
lat, geo-
m e t r i k u s 
motívumok. Ezeket a tojáso-
kat általában hozzáértő asszo-
nyok készítették, akik a festé-
ket és szerszámokat is házi-
lag állították elő. Ezeket a ha-
gyományokat ápolva, viaszolt, 

írókázott tojásokat készítet-
tem, melyeket most egy „bar-
kafára” helyeztem.

„Rajta, lányok, készüljetek!
Díszes asztalt terítsetek!

Legyen rajta sonka, kalács
S legfőképpen sok hímes to-

jás!„
Igazi húsvéti hangulatot kí-

vánok ezzel az ötlettel:
Nyíriné Kátai Katalin

Sosem voltam egy nagy tévéné-
ző, de az utóbbi időben már csak 
akkor kapcsolom be a készülé-
ket, amikor valamelyik csator-
na egy jó filmet sugároz. Még a 
híreket is inkább rádión hallga-
tom meg, mert az ötperces órán-
kénti híradásba kevesebb borza-
lom fér bele. Írtam már koráb-
ban erről a témáról, és most nem 
is a híradókban közölt napi bor-
zalomadagról fogok írni. Van itt 
más is a tarsolyban.

Rögtön a rendszerváltás kör-
nyékén kezdtek megjelenni azok 
a marketingműsorok, amelyek-
ben hiper-szuper konyhai eszkö-
zöket, kerti szerszámokat, autó-
ápolási cikkeket próbáltak eladni 
az unatkozó nézőnek. Hatalmas 
csinnadrattával zajlanak ezek a 
műsorok. Előbb a műsorveze-
tő felkonferál egy forradalmi új-
donságot, ami nélkülözhetetlen 
az ön háztartásában is, aztán a 
színfalak mögül előhívja a híres 
szakértőt. Óriási taps közepette, 
régi jó barátként üdvözli az ér-
kezőt, aki aztán rutinos mozdu-
latokkal, szinte varázsolni kezd 
a stúdióban berendezett kony-
hában és közben azt is elmond-
ja, hogy az eladásra szánt eszköz 
már az űrtechnológiában kipró-
bált anyagból készült. Ugye is-
merős a jelenet? Mindenki látott 
már ilyet legalább egyszer.

Na, de még mindig nem ér-
keztünk el cikkem központi té-
májához. Ez még csak a felveze-
tés volt, mivel ezek a műsorok 
szolgáltatták az alapját annak, 
hogy ma már szinte mindent 
el lehet adni televízión, vagy 
interneten keresztül. Később 
aztán jöttek a fitneszműsorok 
fitnesztermékekkel, orvosi elő-
adások gyógyhatású készítmé-
nyekkel, most meg egy ideje itt 
vannak már az ezoterikus pro-
dukciók. Jósolnak, rontást vesz-
nek le, pénzenergiát, sőt mi több, 
életenergiát közvetítenek. „Csak 
Önnek! Csak most! Ne szalasz-
sza el a lehetőséget!” Pénzenergia 
ugye? Pénzért... Na, de mindegy, 
mindenkinek szíve joga önálló-
an eldöntenie mire is van szük-
sége és mire költ. 

Virágvasárnap sem kellett so-
káig unatkozva váltogatnom a 
csatornát a tévé előtt ülve, mert 
belebotlottam egy ilyen mű-
sorba. Éppen energiát sugároz-
tak, valami olyasmi címmel, 
hogy „Pozitív energiát az ünne-
pi asztalra!”. Pár percig néztem 
az adást, aztán kikapcsoltam a 
modern szobai oltárt, mondván, 
nem vagyok hajlandó végignéz-
ni ezt a...

Aztán az jutott eszem-
be, hogy míg a keresztény vi-
lág a legnagyobb ünnepére ké-

szül, sőt a Nagyhét kezdetét éli 
meg, addig ezek itt varázsolgat-
nak, adnak-vesznek, kufárkod-
nak – mert amúgy törvény ad-
ta joguk van hozzá. És ha már 
az van nekik, akkor ugye nem 
is kell tiszteletben tartani má-
sok ünnepét? Vagy igen? Hogy 
van ez? Persze lezárhatjuk a té-
mát azzal is, hogy ott a távirá-
nyító és akinek nem tetszik az 
el is kapcsolhat az ilyen csator-
nákról. Mondjuk úgy, ahogy én 
is otthagytam a készüléket. Azt 
is mondhatjuk, hogy a hívő em-
berek ilyenkor templomba men-
nek és nem a tévét nézik, és nem 
az ilyen műsorokat, akik meg 
ágyhoz kötöttek, vagy mozgá-
sukban korlátozottak, azok meg 
nézhetik az istentiszteletek és 
misék közvetítéseit a közszolgá-
lati csatornákon.

Bennem azért – annak ellené-
re, hogy nem vagyok templom-
járó ember – ez mégis visszatet-
szést kelt, mégpedig azért mert a 
műsor mottóját a húsvéti ünnep-
körhöz kötötték és pénzért árul-
tak valamit. Ha ezt nem tették 
volna szó nélkül megyek el a té-
ma mellett. De megtették és ez 
tiszteletlenség.

„Jézus bement a templomba és 
kiűzte onnan, akik a templom-
ban adtak-vettek.” (Máté 21. 12)

-dh-

Csak egy kis tiszteletet...Húsvét
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Zalaegerszegen rendezték 
meg az Amatőr Kosárlabda 
Országos Diákolimpiai Dön-
tőt. Az első napon a  csoport-
mérkőzésekre került sor. A lá-
nyok és fiúk is jól mutatkoz-
tak be, szenzációs játékkal 
győztek a Szombathely, illetve 
Szekszárd ellen. Az utolsó cso-
portmérkőzésen a lányok si-
mán nyertek és lettek csoport-
győztesek. A fiúk a tavalyi baj-
nok szerbekkel nem bírtak, 
másodikok lettek. Ezután szá-
molták ki a kosárhányadosokat 
– a dobott pontokat elosztották 
a kapott pontokkal. A lányok-
nál egyetlenegy ponton múlott 
az elsőség, illetve a négy kö-
zé jutás. A fiúknál két kosáron 
múlt, hogy nem kerültek be az 
első nyolcba. Az egyenes ki-
esési szakaszban sem a lányok, 
sem a fiúk nem tudtak győzni. 
A lányok kiélezett küzdelem-
ben maradtak alul Miskolc el-
len, majd utolsó mérkőzésükön 
nagyarányú győzelmet aratva 
megszerezték a 7. helyet. A fi-
úk mindkét hátralévő mérkő-
zésükön győztek, így a 13. he-
lyen végeztek. 

Csoportmérkőzések:
Karcagi Nagykun – Szom-

bathely Bólyai 53:27 (14-7, 13-
6, 15-5, 11-9)

Rácz Lilla (20), Varga Vivi-
en (16), Pintér Ágnes (2), Szar-
ka Boglárka, Németh Csil-
la, Lippai Anna, Kabai Diána, 
Séta Gabriella (7), Csíkos Lil-
la (8).

 Kecskemét Református - 
Karcagi Nagykun 19:55 (2-15, 
9-16, 5-6, 3-18)

Rácz Lilla (30), Varga Vivi-
en (6), Pintér Ágnes (15), Szar-
ka Boglárka, Németh Csil-
la, Lippai Anna, Kabai Diána, 
Séta Gabriella (2), Csíkos Lil-
la (2).

Négy közé jutásért: Karca-
gi Nagykun – Szekszárd Garay 
30:38 (8-6, 4-9, 6-14, 12-9)

Rácz Lilla (11/3), Varga Vivi-
en (7/3), Pintér Ágnes (2), Szar-
ka Boglárka (2), Németh Csil-
la, Lippai Anna, Kabai Diána, 
Séta Gabriella (6), Csíkos Lil-
la (2).

5-8. helyért: Miskolc Földes - 
Karcagi Nagykun 43:39 (13-6, 
14-6, 8-18, 8-9)

Rácz Lilla (22), Varga Vivi-
en (5), Pintér Ágnes (6), Szar-
ka Boglárka, Németh Csilla, 
Lippai Anna, Kabai Diána, Sé-
ta Gabriella (3), Csíkos Lilla (3).

7-8. helyért: Karcagi Nagy-
kun – Pécs CR Nagy L. 52:26 
(19-2, 10-6, 15-6, 8-12)

Rácz Lilla (30), Varga Vivi-
en (8), Pintér Ágnes (6), Szar-
ka Boglárka, Németh Csilla, 
Lippai Anna (2), Kabai Diána 
(2), Séta Gabriella, Csíkos Lil-
la (4).

Csoportmérkőzések: 
Szekszárd Garay - Karcagi 

Nagykun 34:56 (6-18, 8-13, 10-
5, 10-20)

Gyökeres Krisztián, Kál-
mán Imre, Bokor Péter (9/3), 
Mészáros Gábor (25/9), De-
ák Zoltán, Tóth Gergő (8), Kis 
Tamás, Kovács Bence (2), Né-
meth Márton (12).

Karcagi Nagykun – Buda-
pest Szerb 24:52 (8-10, 2-15, 
4-14, 10-13)

Gyökeres Krisztián, Kálmán 
Imre, Bokor Péter (2), Mészá-
ros Gábor (3), Deák Zoltán (3), 
Tóth Gergő (11/3), Kis Tamás 
(2), Kovács Bence, Németh 
Márton (3).

9-16. helyért: Karcagi Nagy-
kun – Debrecen DE Kossuth 
31:34 (8-10, 7-10, 2-2, 15-12)

Gyökeres Krisztián, Kálmán 
Imre, Bokor Péter (5/3), Mé-
száros Gábor (3), Deák Zoltán 
(4), Tóth Gergő (10), Kis Ta-
más, Kovács Bence, Németh 
Márton (9/3).

13-16. helyért:  Pécs CR 
Nagy - Karcagi Nagykun 32:48 
(7-11, 7-16, 7-15, 11-6)

Gyökeres Krisztián, Kálmán 
Imre (2), Bokor Péter (5), Mé-
száros Gábor (12), Deák Zol-
tán (6), Tóth Gergő (21), Kis 
Tamás, Kovács Bence (2), Né-
meth Márton.

13-14. helyért: Békéscsaba 
Andrássy - Karcagi Nagykun 
34:47 (6-6, 4-20, 8-10, 16-11)

Gyökeres Krisztián, Kálmán 
Imre (2), Bokor Péter (6/6), 
Mészáros Gábor (3/3), Deák 
Zoltán (12), Tóth Gergő (7), 
Kis Tamás (2), Kovács Bence 
(15/6), Németh Márton.

A lányoknak egy hajszálon 
múlott, hogy nem kerültek be 
a döntőbe, a fiúk éppen hogy 
lemaradtak az érmekért folyó 
küzdelemről.

Mindkét csapatunk célul 
tűzte ki az 1-4-be jutást, hogy 
érmekért játszhasson. A lá-
nyok remekül kezdtek, két 
győzelmet arattak, csak az 
utolsó csoportmeccsen ma-
radtak alul, de így is bekerül-
tek az 1-4-be. A fiúk az orszá-
gos elődöntőben a már kétszer 
is legyőzött Nyíregyháza ellen 
kezdtek, és nem várt vereséget 
szenvedtek tőlük. Ezután ösz-
szeszedték magukat, és mind-
két hátralévő mérkőzésü-
ket megnyerték, úgy látszott, 
hogy bent vannak az első 
négyben. Sajnos az addig ve-
retlen Nyíregyháza az utolsó 

mérkőzésén váratlan vereséget 
szenvedett. Így három csapat-
nak volt két győzelme és egy 
veresége, azonban a kosárhá-
nyad alapján leszorultunk a 
harmadik helyre, és az 5-6. 
helyért játszhattunk tovább. A 
lányok a másik csoport győz-
tesével kerültek szembe a dön-
tőbe jutásért. Kezdeti kiha-

gyás után  magukra találtak, 
végső erejüket mozgósítva át-
vették a vezetést. Egy bírói hi-
ba folytán azonban az ellenfél 
nyerte meg egy ponttal a mér-
kőzést. A bronzmeccsre már 
nem maradt erő, így az érem-
szerzés nem sikerült. A fiúk 
csalódottságukban már nem 
tudtak felpörögni, a 6. helyen 
végeztek.

Csoportmérkőzések:
Karcag Nagykun – Pápa Re-

formátus 21:18
Debrecen Tóth Árpád - 

Karcag Nagykun 9:15
Karcag Nagykun – Miskolc 

Herman 13:21
Elődöntő: Kaposvár Gya-

korló - Karcag Nagykun 12:11
3-4. helyért: Miskolc 

Herman - Karcag Nagykun 
26:13

Csoportmérkőzések:

Karcag Nagykun – Nyír-
egyháza Vásárhelyi 12:22

Kaposvár Gyakorló - Kar-
cag Nagykun 13:16

Karcag Nagykun – Veszp-
rém Medgyaszay 17:11

5-6. helyért: Karcag Nagy-
kun – Miskolc Földes 12:22

Refis sporthírek

Szépen szerepeltek kosarasaink, bár nagy 
lehetőségeket szalasztottak el. 

B33 Kosárlabda Országos 
Diákolimpiai Döntő

Bokor Péter, Deák Zoltán, Németh Márton, Mészáros Gábor, 
Tóth Gergő, Rácz Lilla, Varga Vivien, Pintér Ágnes, Lippai 

Anna

Vasárnap az utolsó előtti for-
dulóra utazott Békésre a karca-
gi sakkcsapat. A romániai if-
júsági bajnokság miatt a két 
éltáblásunk nélkül kellett harc-
ba szállni a 4. helyen álló csa-
pat otthonában. Kicsit tartalé-
kos csapatunkra nehéz feladat 
hárult, hiszen győzni kellett 
mindenképpen ahhoz, hogy 
az utolsó fordulóban legyen 
esély a bajnoki címért harcol-
ni. Óriási csaták alakultak ki, 
és ennek megfelelően 3 óra el-
teltével még mindenki játszott. 
Az élen szerencsére hamar ja-
vunkra billent a mérleg, amit 
Lévay Sorin, Egyed Gábor és 

Kovács Róbert nagyszerű já-
tékkal győzelemig vittek. Saj-
nos a hátsó táblákon problé-
mák jelentkeztek, mivel előbb 
Nagy Szilárd, majd Rab János 
és végül az időzavarban azon-
nali vesztőt húzó Egyed Vik-
tória is anyagi hátrányba ke-
rült és vesztett. Közben Sebők 
István és Puha Péter bonyo-
lult állásban elfogadta ellenfe-
le döntetlen ajánlatát. Szeren-
csére Kónya László lassan fel-
őrölte ellenfele ellenállását és 
szépen nyert, míg Fodor Ist-
ván óriási időzavaros kapko-
dások közepette ellenfele hibá-
it kihasználva látványos győ-

zelmet aratott. Már csak két 
parti folyt és a győzelem mér-
téke függött ezen. Egyed Zsolt 
egy már megnyert partiban 
bizonytalankodott, de aztán 
a megmaradt pici előnyt ér-
vényesíteni tudat a végén és 
nyert. Sajnos Mohácsi Imre 
egy rendkívül éles, és zavaros 
anyagi eloszlású partiban nem 
vette észre a nagy lehetőséget 
és pontatlan lépése miatt vesz-
tett. Így ugyan nagy a rivális 
Újszász 4,5 pontos előnye, de 
egy nagy bravúrral az utolsó 
fordulóban a magunk javára 
fordíthatjuk ezt a rangadót és 
nyerhetünk.

Sakk

Harc a bajnoki címért
A KSE Thai-box szakosztály 

vezető edzője, ifj. Gyarmati 
Imre röviden ismertette tevé-
kenységüket, mivel 2013 szep-
temberétől számos versenyen 
és bemutatógálán vettek részt 
versenyzői.

- A csapat állandó részt-
vevője a „harcosok klub-
ja” versenysorozatnak, me-
lyet a muay-thai szakszövet-
ség rendezi. Itt a felkészült-
ségek mellett a thai-box ill. 
K-1 szabályai szerint folynak 
a full contakt erejű küzdel-
mek. A felnőttkorú, de fiatal 
harcos Szegedi Tibor nagy re-
ménység, Szűcs Roland a 2014. 

muay-thai magyar bajnok-
ságon az 54 kg-os junior ka-
tegóriában győzedelmeske-
dett, minden mérkőzését ko-
val nyerte meg. Megemlítendő 
még azon sportolók munká-
ja is, akik segítik a csapatot 
állandó részvételükkel: Barta 
Péter, Tóth Zoltán. Továbbá 
köszönet illeti a támogatását 
a Karcag Városi Önkormány-
zatnak és az egyéni támoga-
tóknak.

Legközelebbi versenyük a 
szeghalmi küzdősportgálán, 
március 12-én lesz.

B. I.

A Thai boksz szakosztály féléves 
teljesítménye
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is el-
adó. Tel.: 06/20-451-8143.
Karcag, Táncsics krt. 25. sz. alatti 
(városközponti), II. emeleti, 2 szo-
bás, komfortos lakás és közvetlen 
mellette garázs eladó. Tel.: 59/312-
463.
Karcagon teljes közműves, rende-
zett telkű, téglából épült kisebb 
kertes ház betegség miatt sürgő-
sen eladó. 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 földszin-
ti lakás csere is érdekel. Tel.: 06/30-
483-6705.
Teljes körűen felújított (hőszigetelt 
nyílászáró, új konyha, új fürdőszo-
ba, stb.) Karcag belvárosi 3 szobás 
kertes ház melléképületekkel, ga-
rázzsal sürgősen, olcsón eladó. Tel.: 
06/30-336-3854.
Sürgősen eladó Bucsán egy 2 szo-
bás összkomfortos családi ház. A la-
kásban 2 cserépkályha, az udvaron 
garázs és jó állapotú melléképüle-
tek találhatók. Tel.: 06/30-853-7017 
(egész nap).

Karcagon 56 m²-es III . emele-
ti, két szobás, erkélyes lakás eladó 
Kossuth tér 11-13. Tel.: 06/30-385-
4300 vagy 59/311-975.
Eladó 32 m²-es üzlethelyiség (Büfé). 
Egyéb tevékenységere is alkalmas. 
Tel.: 59/314-016 vagy 06/30-226-
3198.
Városközpontban III. emeleti, 54 
m²-es, erkélyes, 2 szobás, teljesen 
felújított lakás akár bútorozottan is 
eladó. Tel.: 06/30-530-3834.
Három szoba összkomfortos csalá-
di ház eladó. Lakást beszámítok II. 
emeletig értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-349-4316.
Pipacs utcában telek eladó (alap + 
áram). Tel.: 06/30-349-4316.
Komfort nélküli ház vállalkozásra 
alkalmas nagy portával eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.
Karcag központjában 145 m²-es 
tégla építésű, 4 szoba összkomfor-
tos családi ház nagy udvarral, ga-
rázzsal eladó. Tel.: 06/30-206-5343.
Karcagon összkomfortos 2,5 szo-
bás tehermentes, jó állapotú csalá-
di ház csendes környéken sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-922-8958.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es, 
II. emeleti felújított lakás reális áron 
eladó. Tel.: 06/30-439-8880.
Két szobás kis családi ház gáz és 
cserépkályha fűtéssel eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: 06/70-391-4295.
A 4. sz. út mellett, az Apavári parko-
lónál volt vendéglátó egység bár-
milyen célra eladó 2000 m²-es te-
lekkel. Tel.: 06/20-370-6088.
Karcagon, a Kántor Sándor u. 23. sz. 
alatti, I. emeleti kétszobás, 56 m²-
es lakás (garázzsal vagy anélkül) el-
adó. Tel.: 06/30-228-0101.
Kis ház beépíthető telekkel eladó. 
Érd.: Kg., Villamos u. 27. Tel.: 06/30-
716-0411.
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. 
emeleti 1 és 2 félszobás komfortos 
lakás május 15-étől beköltözhető-
en. Tel.: 59/313-697.
Munkácsy utcában kis portával csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/70-353-0309.
Karcag, Koppány u. 30. sz. alat-
ti kertes kis ház áron alul eladó. 
Fürdőszoba, cserépkályha és gáz-
konvektor is van benne. I.ár: 3,1 M 
Ft. Tel.: 06/30-850-5795.
Karcag város központjában 54 m²-
es földszinti, erkélyes lakás eladó. 
Tel.: 06/30-573-0264 vagy 06/20-
380-6976.

Kórház úti lakótelepen I. emeleten 
lakás eladó. Tel.: 06/70-353-0309.

Állat
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek lead-
ni! Karcag, Soós I. u. 12. Tel.: 59/311-
969 vagy 06/30-244-5160.
Választási nyulak eladók. Érd.: Kg., 
Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-3666.
Napos liba eladó. Tel.: 06/20-316-
0136.
Kis súlyú hízók eladók. Tel.: 06/30-
566-2504.
Választási nyulak eladók. Tel. : 
06/30-392-6083.

Garázs
Bikás ház mögött garázs hosszú-
távra kiadó. Tel.: 06/30-324-0871.
Bank mögötti garázssoron garázs 
eladó. Tel.: 59/313-697.

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

Vegyes
Transzcendentál is  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, 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 állapo-
tú cipős szekrény, 1 db igényesen 
megművelt kovácsolt vas előszobai 
fogas, 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 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.
Vennék jó állapotú bejárati aj-
tót 207x87 cm-es méretben. Tel.. 
06/70-300-9730.

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.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 
személyes rekamié (9.000 Ft) eladó. 
Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Szemes kukorica (nem szárított 
5.000 Ft/q), elektromos 32-es hús-
daráló (15.000 Ft), csővázas háti-
zsák (5.000 Ft) eladó. Kg., Keleti u. 
6. Tel.: 59/312-574 vagy 06/20-241-
0846.
Eladó 1 db üstház, big-bag zsá-
kok, 2 mázsás mérleg, 1 db béka, 
fél áron sziklakerthez kövek. Tel.: 
06/30-443-2455.
Boros hordók és 23 kg-os gázpa-
lack eladó. Tel.: 59/314-016 vagy 
06/30-226-3198.
Eladó elektromos fűnyírók 900 és 
1200 W-os, zománcozott üstök 60 
és 40 literesek, műanyag és vashor-
dók 200 literesek, nyúlketrechez 
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.
Eladó 1 db ágyneműtartós felnőtt 
heverő (7.000 Ft), 1 db felnőtt he-
verő (3.000 Ft), 2 db-os konyha-
szekrény rozsdamentes mosoga-
tóval (15.000 Ft), 20 l-es bogrács 
(3.500 Ft), 2 l-es bogrács (500 Ft). 
Tel.: 06/30-503-0516.
E l e k t r o m o p e d  6 0 0 0 - e s 
rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-546-
4990.
Szoba-, konyhabútor, üvegasztal, 
dohányzó asztal, fotelok, szekrény, 
klíma, új függönykarnis, kávéfő-
ző, vízforraló, csillárok, éjjeli lám-
pák, talpas mosdókagyló, mechani-
kus és villanyírógépek, telefon, fax, 
üzenetrögzítő, P4-es számítógép + 
nyomtató + szkenner, 3 db 165x14-
es, 4 évszakos gumik, ablakszár-
nyak. Cserélhetők: hízóra, szárnyas-
ra, kerti kisgépre, szgk-ra, értelmes 
dolgokra. Tel.: 06/20-318-0875.
Devizások figyelem! Várom azok 
jelentkezését, akiknek a bank már 
felmondta a devizaalapú jelzálog-
hitelét és a követelését jogtalan-
nak ítéli meg. Tel.: 06/30-236-5858 
Győriné Julika
Mosógép, centrifuga, 26-os női és 
egy Camping kerékpár eladó. Tel.: 
59/314-892.
150x120-as hőszigetelt ablakok, 
90x200-as üvegezett beltéri ajtók, 
70x200-as fürdőszoba ajtó, 2 db 
lapradiátor baráti áron eladó. Tel.: 
06/30-345-3170.
Pianínó eladó. Tel.: 06/30-562-5183.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! 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 
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 
brigád munkákat vállal: épületek 
építését, bontását, járdák, kapube-
járók átalakítását, vakolását, simí-
tást, betonozást, aszfaltozást, hely-
re állítást, tetőszerkezetek építését, 
bontását, cserépforgatást, udvarok 
takarítását, 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.
FODR Á SZ HÁ ZHOZ IS MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok! 
(Több mint 30 éves gyakorlattal 
rendelkezem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Szociális végzettséggel házi segít-
ségnyújtást vállalok. Tel.: 06/30-
321-5029.
V e g y s z e r  n é l k ü l i  t i s z t í t á s ! 
Mikroszálas termékek hosszú élet-
tartamú, gazdaságos, ember és 
időkímélő. „A Földet nem apáinktól 
örököltük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön!” VIXI Érd.: Fazekasné 
Judit  06/30 -528 -3023 vagy a 
Borházban.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-
325-7724.

Gépjármű
Wartburg 1.3-as vonóhoroggal, 4 
db Fiat felni 80 %-os nyári gumi el-
adó. Tel.: 06/20-282-8697.
Eladó egy keveset használt, kifo-
gástalan állapotú Yamaha Majesty 
250 DX nagyrobogó. Tel.: 06/70-
368-5581.
Eladó ZV Pa-80 típusú cseh gyárt-
mányú rotációs kapa kombináto-
rával, pótkocsijával 65.000 Ft-ért, 
Suzuki Lets GII robogó 1800 km-rel 
130.000 Ft-ért, Suzuki Eko moped 
5000 km-rel 40.000 Ft-ért és egy 
jobbos zománc sparhelt 15.000 Ft-
ért. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 
HIRDETÉSEK VALÓSÁG-
TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉ-
GET NEM VÁLLAL!
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2014. április 18. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05 Juhtartástól a Hungarikumokig 

konferencia 1.
19.05 Nagykunsági Krónika – közéle-

ti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Zsembeli József
 Téma: Választás
 Karcagi Hírek
 - Defibrillátor átadás
 - Köles Nap
 - Öltöző átadás
 - Juhtartástól a 

hungarikumokig
 Háttér - Diák birkafőzők
20.10 Nagykunság Szépe Szépségver-

seny 2014

2014.április 20-21. vasárnap, 
hétfő

13.00  Műsorajánlat
13.10  Disznótor és pálinka fesztivál
14.10 Nagykunság Szépe Szépség-

verseny 2014
16.00  Birkafőző fesztivál 2014
18.00  Zorró – am. film
19.30  Pirinyó, a behemót, és a jófiú – 

am. film
21.00  Skorpio force – am. film

2014.április 22. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Református 

istentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise
20:40  Karcag Sport: Kisújszállási SE 

- Karcagi SE Megyei I. oszályú 
bajnoki labdarúgó mérkőzés

2014. április 24. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Juhtartástól a 

Hungarikumokig konferencia 
2.

19.05 Nagykunsági Krónika – köz-
életi magazin

 Aktuális kérdések 
 Karcagi Hírek - Víz világnapján
 Háttér
20.10  Karcagi Tükör 
 Benne:
 - Defirbrillátor átadás sajtótá-

jékoztató
 - Ivóvíz minőségjavító prog-

ram
20.40  Szak-ma bál 2014

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2014. április 11.
Tóth Nikolett és Palásti Fe-
renc

Születés

Török Nikoletta – Makai 
Csaba

Kg., Széchenyi sgt. 5-7. 
  Vanda
Katona Erika – Halász Ist-

ván
Kg., Kazinczy u. 10.  Zénó

Április 19. szombat - Nyitva
 8 – 13 óráig Berek Patika 

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

szertár – Tesco
Április 20. vasárnap - Ügyelet
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház út
Április 21. hétfő - Ügyelet
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
Április 26. szombat – Nyitva
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széche-
nyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-
szertár – Tesco

Április 27. vasárnap – Ügyelet
 9 – 12 óráig Pingvin Pati-

ka – Kossuth tér
A fenti időpontokon túl 

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Újszász – Karcag 2:1 (1:1)
Újszász, 100 néző. Jv.: Bán 

J. Segítői: Csontos D., Gömöri 
Gy.

Karcag: Fábián K., Kovács 
L., Kovács Cs. (Németh), Sző-
ke R., Szentannai, Szivós G., 
Szivós Gy., Kupai, Nagy R., 
Erdei, Székely

Edző: Orosz István
A tizenegyedik percben 

egy jobboldali támadás után 
Csernus 15 m-ről a jobb fel-
ső sarokba rúgta a labdát (1:0). 
A harmincnegyedik percben 
Nagy R. szögletét Erdei a ka-
pu elé visszafejelte és Székely 
8 m-ről a jobb alsó sarokba 
bombázott (1:1). A kilencve-
nedik percben egy jobboldali 
szöglet után a berobbanó Len-

gyel közelről a hálóba fejelte a 
labdát (2:1).

Jók: Szurmai, Lengyel, 
Csernus, Juhász ill. Fábián K., 
Székely

Ifjúsági mérkőzés

Újszász – Karcag 1:0
Karcag: Oros, Magyari, 

Szőke N., Fábián N., Balogh 
Cs., Németh E., Ungi, Berczi, 
Hamar, Balogh J., Szabó F.

Cserék: Bajusz, Kupai, Kó-
nya

Edző: Varga László
Varga László: Egy gyenge 

csapattól kikaptunk nagyon 
gyenge játékkal. Két kiállítás 
is volt.

B. I.

Labdarúgás

Orosházára látogatott a 
megújult birkózó szakosz-
tály hét ígéretes tehetsége, a 
hagyományos Sándor Lász-
ló emlékversenyre. A neves 
edző és sportvezető emléké-
re kiírt viadalon a Vajdaságból 
kettő, Romániából egy, az or-
szág többi részéből további ti-

zenhat csapat 186 fiatalja mér-
te össze tudását a rangos via-
dalon. A karcagi fiatalok ezút-
tal is nagyszerűen helytálltak. 
A lebirkózott huszonhárom 
mérkőzésből tizenötöt meg-

nyertek, így ketten arany, ket-
ten ezüst, ketten pedig bronz-
éremmel térhettek haza.

Eredmények: Diák I-es kor-
csoport (12-13 évesek) 46 kg: 
Kun István I., 69 kg: Újfalvi 
Csaba II.

Diák II-es korcsoport (10-
11 évesek) 26 kg: Balajti Gá-

bor I., 32 kg: Balogh Alex III., 
Pap Gergely V., 54 kg: Kis Já-
nos II., Kiss Tibor III.

Szűcs András
vezetőedző

Karcagi birkózók 
az oroszlánbarlangban

Elsősorban népi hagyományok 
ápolása és az utánpótláskorúak 
megmérettetése, másrészt a baj-
nokságban szereplő és amatőr já-
tékosok részére a versenyzési lehe-
tőség biztosítása a fő cél. Emellett 
a szakosztály tagjainak részére já-
tékos formák szerinti lebonyolítás-
sal szórakoztatási és mozgási lehe-
tőség biztosítása lesz a feladat. Fel-
karolták egyik játékostársuk ötle-
tét és önköltséges alapon sporttal 
és a hagyományok ápolásával ter-
veznek egy jó hangulatú összejö-
vetelt.

Hátralévő bajnoki mérkőzések 
az NB II-ben: Kecskemét – Karcag 
május hónapban. Megyei I. osz-
tály: Karcag – Jászkisér, Újszász – 
Karcag és Jászárokszállás – Karcag 
május és június hónapban. Megyei 
II. osztály: Kisújszállás – Karcag, 
Karcag – Törökszentmiklós össze-
vont forduló keretében április hó-
nap végén.

B. I.

Húsvéti 
asztalitenisz 
háziverseny

Teremlabdarúgó bajnokság
XV. forduló eredményei: SS Bisztró – MultiTec 9:6, Flot-

tok – DKV 2:7, Labonczfa – Profix-Bituman 13:1, Familia 
– Kelemen 2:4, SKF-Devils – Varró 7:4, RoliSped – 
Szuperinfó 8:3.

Szabadnaposak voltak: Kunmadaras, VGT-Brigád, Origo.
Az élcsoport állása: 1. Labonczfa (34), 2. SS Bisztró (32), 

3. DKV (32), 4. Kunmadaras (29), 5. SKF-Devils (25), 6. 
Familia (21 pont). B. I.

NB. II. Észak-keleti csoport
U14-es korosztály: Karcag 

DVSC 1:4 (0:2)
Karcag: Binder, Szabó V., 

Szabó P., Erdős R., Balla G., 
Kiss, Katona, Papp, Tóth, Ta-
kács, Szabó F.

Csere: Karsai
Góllövő: Katona
U15-ös korosztály: Karcag – 

DVSC 1:0 (0:0)
Karcag: Fekete, Pesti, Mes-

ter, Bencsik, Szendrei, Moga, 

Nábrádi, Györfi, Terjék, Tóth 
F., Farkas A.

Csere: Farkas S.
Góllövő: Tóth F.
Kemecsi László: Egy ki-

mondottan izgalmas és szín-
vonalas összecsapáson mind-
két csapat megszerezhette vol-
na a győzelmet. Játékosaink 
végig fegyelmezetten és hősi-
esen játszottak az „év mérkő-
zésén”.

Barátságos mérkőzés
Karcag – Székelykeresztúr 

3:4 (2:0)
Városi Sportcsarnok
Karcag: Buzalka, Csor-

dás, dr. Temesváry, Szabó Gy., 
Gali, Kovács Z.

Cserék: Ferenc, dr. Far-
kas, Szabó T., Szabó K. Hu-
szár, Kiss L., Győri, Adorján, 
Herczeg

Csapatvezető: Kiss Lajos
Székelykeresztúr: Józsa, 

Kandó, Tiboldi, Kis J., Raffai, 
Benyovszki

Cserék: Lőrinczi, Simó, 
Csutak, Kovács Cs., Ördögh

Csapatvezető: Gálfalvi Sán-
dor

Góllövők: Szabó T., Szabó 

K., Huszár ill. Kandó, Simó, 
Lőrinczi, Tiboldi

Lassan 22 éve minden év-
ben találkozik a két testvérvá-
ros labdarúgó csapata. Először 
még önkormányzati képvise-
lők és alkalmazottakból álltak 
fel a csapatok, majd különbö-
ző intézményekből és szerve-
zetektől válogattak ki játéko-
sokat. Az erdélyi játékosok a 
mérkőzésen kívül több prog-
ramon és kiránduláson is 
részt vettek. A második mér-
kőzés – amely a sportcsarnok 
melletti műfüves pályán ke-
rült megrendezésre – ismét er-
délyi 10:4-es nagyarányú győ-
zelemmel ért véget.


