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Te Szedd!

Kováts Mihály Emléknapok

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban (Horváth F. utca) 

a gimnázium mögött 
2014. május 18-án (vasárnap) 10 órakor

istentiszteletet tartunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Karcag, 2014. május 9.

A Kováts ezredes hősi halála 
napján rendezett városi és is-
kolai emlékünnepség (s a hoz-
zá kapcsolódó intézményi ese-
ménysor) immár két évtize-
de Karcag jeles alkalmai közé 
tartozik. Meg kell jegyezzük, 
hogy az egyetlen olyan jeles 
napunk, amiről más államok-
ban is megemlékeznek. A kar-
cagi születésű Kováts Mihály-
ra ugyanis, mint az USA had-
seregének egyik első szervező-
jére és a függetlenségi háború 
hősi halottjára a tengeren túl 
is ünnepnap emlékeztet.

Az alkalomnak továb-
bi különlegességet ad, hogy a 
pernyészugi 8. sz. választóke-
rület is számon tartja. 1979-
ben ugyanis itt, a Bocskai 
és a Liliom utcák Deák kör-
úti torkolatánál vélték megta-
lálni a hős szülőházát, ame-
lyet menten emléktáblával je-
löltek meg. Az épület később, 
már az 1990-es évek derekán, 
lebontásra került, a táblát pe-

dig – Györfi Sándor szobrász-
művész javaslatára – egy, a kö-
zelben épített emlékhely falára 
helyezték. Pánti Ildikó, a kerü-
let képviselője évtizede szer-
vezte meg először a városrészi 
ünnepséget, amivel az emlék-
nap eseményeiben – az egyéb-
ként a kis parkot egész évben 
rendben tartó – pernyészugiak 
is helyet kaptak. Régebben az 
iskolák közötti váltó-futóver-
seny finise és díjazása zajlott 

itt, az idén viszont a „szülő-
háztól” indult a városi ünnep-
ség. Pénteken délelőtt a meghí-
vott vendégek mellett a Kováts 
Mihály Tagiskola tanulói, a ke-
rület lakói gyülekeztek az em-
lékhelynél, ahol a Kováts Mi-
hály Huszárbandérium vado-
natúj zászlaját is meg-meglen-
gette a szél. 

Folytatás a 3. oldalon

Karcagon két napig tartott a 
környezet tisztogatására or-
szágosan meghirdetett Te 
Szedd! akció, amelynek ide-
jére – itt nálunk legalább-
is – elektronikai-hulladék-
gyűjtő akciót is meghirdetett 
a Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft.

A város mindig jeleskedett a 
környezettisztogatási progra-
mokban, ezúttal azonban kü-
lönösen jól sikerült a mozgó-
sítás, hiszen e múlt hétvégi két 
napon, összesen 2703 fő dol-
gozott a közterületek megtisz-
tításán. Részt vett a munká-
ban valamennyi óvoda, több 
iskola, de „takarítást vállal-
tak” többek között a 8. számú 
kerület lakói, a kormányhiva-
tal, az idősek otthona dolgo-
zói is (a nem szervezetten je-
lentkező karcagiak a kimuta-
tások szerint 434-en voltak.) 
A szervezők tizenhárom sze-
métgyűjtési pontot jelöltek ki, 
ilyen volt pl. a Püspökladá-
nyi út vége + Sistak környé-
ke, az 1. sz. csatorna partja tel-

jes hosszában, az Erzsébet-li-
get és a Sportpálya környéke, 
az óvodák és oktatási intézmé-
nyek környéke, stb. A serény 
munka végeredménye mind-
összesen 508 zsák szemét lett 
(ami a jó munka mellett an-
nak is bizonyítéka, hogy sze-
metelési „morálunk” tavaly 
óta egy cseppet se változott!!)

Az elektronikai hulladék 
gyűjtéséhez négy átvevőpon-
tot jelöltek ki. A haszontalan-
ná vált berendezéseket a Li-
get utcai sporttelepnél, a Kór-

házi parkolóban, a Városháza 
parkolójában és a Kiskulcsosi 
Iskola parkolójában lehetett 
leadni. Ezekből 2876 kilo-
gramm gyűlt be.

Ez tehát az idei TE SZEDD! 
Eredménye.

A szervezők e helyt köszö-
nik meg az akcióban résztve-
vők munkáját, a Karcagi Hír-
mondó pedig Karcag város 
nevében teszi ugyanezt: Kö-
szönjük mindenkinek!

Elek György

Május 12-én soron kívüli 
ülés keretében három előter-
jesztésről döntöttek a képvise-
lők. Elsőként a Déryné Kultu-
rális Központ pályázati szán-
dékát hagyták jóvá, amelyet 
a Nemzeti Kulturális Alap-
hoz azóta már be is nyújtott 
az intézmény. Az NKA idén 
is támogatni kívánja az orszá-
gos turisztikai vonzerővel bí-
ró kulturális, gasztronómi-
ai rendezvényeket. A Karcagi 
Birkafőző Fesztivál a pályázati 
feltételeknek hosszú évek óta 
minden tekintetben megfelel, 
így városunk ezúttal mintegy 
hétmillió forintnyi támoga-
táshoz juthat – nyertes pályá-
zat esetén.

A második napirendi pont 
az Arany János Általános Is-
kola intézményvezetői beosz-
tására kiírt pályázattal volt 
kapcsolatos. A pályázatot az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tere hirdette meg, amelyről a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Karcagi Tan-
kerülete tájékoztatta az ön-
kormányzatot. A jelenleg ha-
tályos törvény szerint a döntés 
meghozatala előtt a fenntartó-
nak be kell szerezni az intéz-

mény székhelye szerinti ön-
kormányzat véleményét. A be-
osztás ellátására egyetlen egy 
pályázó jelentkezett Kovácsné 
Szendrei Borbála személyé-
ben, aki jelenleg is az intéz-
mény megbízott vezetője. A 
képviselő-testület a vélemé-
nyezésről hozott határozatá-
ban támogatja a pályázó kine-
vezését.

Május elsejétől újra lehető-
ség nyílik a hosszabb időtar-
tamú, hagyományos közfog-
lalkoztatásra, amelynek szep-
tember 30-ig kell megvalósul-
nia. Ezúttal a rendelkezésre 
álló 27 984 846 forintnyi tá-
mogatáshoz szükséges saját 
forrás biztosításáról döntöttek 
a képviselők, melynek össze-
ge 6 966 212 Ft. Így az önkor-
mányzat és a Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás fenntar-
tásába tartozó intézmények-
nek 92 fő közfoglalkoztatására 
nyílik lehetőségük. A létszám 
feltöltése során kiemelt szem-
pont a tartós (legalább 1 éve 
folyamatosan nyilvántartás-
ban lévő) közfoglalkoztatásba 
vonása.

-dh-

Testületi ülés



2 2014. május 16.

Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
A többség 

relatív,
a kisebbség 

abszolút
(avagy a másság 
természetrajza)

Egyes balliberális politikusok 
és filozófusok kedvenc kijelenté-
se a címben foglaltak. Persze, ked-
vük szerint alakítják: mikor és kik-
nek tudnak csúsztatni. Ilyenkor min-
dig elfelejtik, hogy mihez képest. 
Hallottuk nem egyszer a választá-
sok után, hogy valójában a győztes 
pártkoalíció nincs is többségben, hi-
szen a társadalom „nagy része” nem 
szavazott rájuk – csak egy kisebb-
ség. Ilyenkor természetesen beszá-
mítják a teljes lakosságot – talán 
még a gyerekeket is belevéve – és 
kapnak egy százalékot. Ekkor nem 
számít, hogy a „kisebbség” abszolút 
– ilyenkor csavarnak egyet a logiká-
jukon, mert akkor bajban lennének 
a további gondolatmenettel. Ebben 
az esetben is zavartalanul megy a 
kormánykoalíció ócsárlása, legyen 
szó akár a magyar akácról, vagy 
hungaricumokról, ilyenkor nem szá-
mít a „másság” tisztelete. Mert való-
ban igaz az, hogy a társadalomnak 
csak egy kisebbsége birtokol akác-
erdőket, az összes társadalmi ter-
melő-munka kis százalékát teszik ki 
a méhészek, a magyar akácmézet 
előállítók, jönnek a panelszövegek.

Ez kétségtelenül más „más-
ság” mint az Eurovízió Dalfesztivál 
transzvesztitája, akit bizony tisztel-
ni illik, sőt kell, mert a progresszív 
másság hordozója – szerintük. Mi 
vagyunk a deviánsak, mert nem lé-
pünk ki a feudális-konzervatív gon-
dolkodás karanténjéből és nem tap-
solunk a bajuszos, szakállas hölgy-
nek, aki fél Európát meghódította a 
föllépésével és dalolásával. Micso-
da ósdi nemi identitásunk van: a pri-
mitív, bibliai eredetű párkapcsola-
tot tartjuk normálisnak, függetlenül, 
hogy csak két ellentétes nemű em-
ber párkapcsolata vezet egészséges 
népszaporulathoz. Rögtön előjön-
nek a lombik bébikkel, és az azonos 
neműek „házasságával”, akik közt 
százalékosan még kevesebb is a vá-
lás. Sőt, harmonikusabban is neve-
lik a „gyermekeiket” – hangoztatják 
–, mint a hagyományos családi ke-
retekben az anyák és az apák, s ke-
vesebb az alkoholizmus és az „erő-
szak” is az ilyen családokban. Már-
már szinte „többségnek” aposztro-
fálják ezt a kisebbséget, akiket nem 
elfogadni majdnem, hogy rassziz-
mus. Mindenesetre: kirekesztés.

Közben nem veszik észre, hogy 
ők, a „másság” élharcosai, bajno-
kai ugyan úgy viselkednek, ugyan-
úgy elutasítják a számszerű többség 
másságát, és ugyanolyan hisztériá-
val, agresszivitással adják elő, mint a 
többségnek egy kisebbsége. 

- ács --

GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP
SZÜLŐI FOCITORNA

ÉRTED ÉS A KÖZÖSSÉGÉRT NAP
2014. május 24. (szombat) 

Karcag, Liget úti sportpálya

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyv-
tár szeretettel várja a kicsiket és nagyokat programjaira 
09:00 Megnyitó
 Közreműködnek a mazsorett csoportok
09:30-14:00 Szülői focitorna és főzőverseny
09:30-12:00 Aszfaltrajzolás
10:00-14:00 Játékos akadálypálya
11:00 HELLÓ, HELLÓ GYEREKEK!
 Andy és Karcagi Nagy Zoltán vidám, zenés 

gyermekműsora
14:00 Szülői focitorna eredményhirdetése
10:00-14:00 kézműves foglalkozások, babasarok, „Mi le-

szek, ha nagy leszek?”- gépjármű-bemutatók, 
rendőrségi bemutató és kerékpáros ügyességi 
verseny, mazsorett és DDC bemutatók, póni 
lovaglás, légvár, főzőverseny, árusok, büfé ….

Élő koncertek
18.00 Sinful Passions
20.00 BALKÁN FANATIK
22.00 KOZMIX

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: Déryné Kulturális Központ 

(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) 
Telefon: (59)503-224; 06-30-623-9011

Leszokás a 
dohányzásról
A dohányzásról való le-
szokást segítő ingyenes 
program indult néhány 
hete Karcagon, a kórház-
ban, a Tüdőbeteg gondo-
zóban. (06/59-507-111)

8-10 fős csoportokban a 
leszokás nehézségeit meg-
könnyítő praktikák, ötle-
tek hangzanak el, melyek 
a közösség erejét is felhasz-
nálva sikeresebbek lehet-
nek az eddigi módszerek-
nél, amennyiben kellő el-
szántsága, és motivációja is 
van a dohányzást abbaha-
gyónak.

A kórház területén he-
ti egy alkalommal délutá-
nonként, hat hétig tart egy 
kurzus.

Egyéni leszokási prog-
ram esetében a páciens, és 
a segítő  szakember három 
hónapon keresztül a meg-
beszélt alkalmakkor ta-
lálkoznak. A függőség is-
meretében gyógyszeresen, 
vagy anélkül történik a se-
gítségadás.

Használjuk ki a 
lehetőséget!

Sajtóközlemény
Foglalkoztatás támogatása a Kátai Gábor Kórházban

A 2012. 10. 01-jén kezdődött projekt alapvető célja a Kátai Gábor Kórház hatékony 
működéséhez szükséges humán erőforrás biztosításához való hozzájárulás, fi gye-
lemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészség-
ügyi struktúra átalakítására. A célok között fogalmazódott meg továbbá a humán 
erőforrás ágazatban tartása, a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientáció-
ja, ezzel együtt az egészségügyi ellátás egységesen magas színvonalának biztosítása.
Az első, a projektben támogatott munkavállalót 2012. 10. 01-jén az év közepén lét-
rejött Kardiológia osztályra szerződtette az intézmény. Ezt követően további három 
munkavállalót szerződtettek különböző szervezeti egységekhez.
2013 január-februárban további két olyan szakembert szerződtetett a kórház, akik-
nek a bérét a TÁMOP-6.2.4 pályázat keretén belül számolja el. A pályázati fi nanszí-
rozással 4 fő felsőfokú végzettségű és 2 fő szakdolgozó munkavállaló foglalkoztatása 
valósult meg. A 2014. 05. 31-én befejeződő projekt keretében tervezett hat támoga-
tott hely mindegyike betöltött.

Befejezéshez közeledik az az Európai Uniós forrás felhasználásával fi nanszírozott 
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0046 azonosító számú Foglalkoztatás támogatása 
a Kátai Gábor Kórházban című pályázat, amely 100 %-os támogatás intenzitás 
mellett 49.949.940 Ft-ot biztosított az intézmény részére a hiányzó, illetve az 
új funkcióhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.

Kátai Gábor Kórház
5301 Karcag, Zöldfa út 48. Pf.: 52.
Tel: 59/507-111; Telefax:  59/312-103
e-mail: kgkorhaz@externet.hu

Elmarad a TOY RUN!
Értesítjük az érdeklődőket, hogy a 2014. május 17-i 

TOY RUN, a jótékonysági motoros futam, a következő 
napok szélsőséges, csapadékos és hideg időjárása miatt 

elmarad.
A rendezvény a tervek szerint szeptemberben kerül 
megrendezésre, időpontjáról értesítéssel leszünk.

Tisztelettel:
a szervezők

A tájváltozás, a tájhasznosítás, a klímaváltozás, az emberi be-
avatkozás következményei, és ezeknek hatásai volt a témája a 
Szféra-Tisza Kft. 2014. május 9-én Karcagon rendezett tudo-
mányos tanácskozásának. A Tisza völgy lehetőségeit és idő-
szerű kérdését érintő kérdésekben , többek között Tóth albert 
professor emeritus, Kajner Péter (éghajlat változás), Csiha 
Imre (erdészet), ill. Rácz András környezet- és természetvé-
delemért felelős államtitkár előadását hallhatta a közönség.

Konferencia a tájgazdálkodásról
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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.)
Május 17-18. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Május 24-25. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

Felhívás
A Karcagi Nagykun Baj-

társi Egyesület vezetősége 
szeretettel meghívja az egy-
kor a karcagi laktanyában 
szolgálatot teljesített kato-
nákat a 2014. május 24-én 
(szombaton) tartandó ren-
dezvényére.

Program

11:00 Emléktábla koszorú-
zás

 Helyszín: Karcag, 
Püspökladányi u. 
11. Karcagi Ifjúsá-
gi Ház (volt HEMO 
épülete)

 Emlékszoba megte-
kintése

 Helyszín: A volt 
laktanya 9. sz. (pa-
rancsnoki épület), 1. 
emelet

12:00 Bajtársi találkozó – 
ebéd

 Helyszín: Karcag, 
Varró u. 1. Essen 
Kft. étterme (a kollé-
gium épülete)

A bajtársi találkozón való 
részvétel regisztrációs díja: 
2.000 Ft.

Jelentkezés: az egyesület 
vezetőségénél személyesen, 
ill. a 06/70-256-6551 vagy a 
06/70-459-7290-es telefon-
számokon

Tisztelt Lakosság!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, 

hogy a 2012. évben kapott SZÉP kártya 
juttatások felhasználási határideje 2014. 
május 31-én lejár. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy fürdőnk 
hivatalos SZÉP kártya elfogadó hely, így 
bármely szolgáltatásunk igénybevéte-
le esetén nálunk felhasználhatják a fenn-
maradt egyenlegüket.

Annak érdekében, hogy SZÉP kártyájuk 2014. május 31-
én lejáró juttatásait egészen 2014. december 31-ig élvezhes-
sék, vásároljanak nálunk éves bérletet!

Bérlet árak az Akácliget fürdőben

Úszásoktatás szervezett (10 alkalmas)
Gyermek (18 év 
alatti) 3000 Ft, 
felnőtt 4000 Ft

Felnőtt bérlet nyitástól 3 óra időtartamra 25 000 Ft
Kedvezményes bérlet nyitástól 3 óra idő-
tartamra 15 000 Ft

Felnőtt 30 alkalmas bérlet 21 000 Ft
Kedvezményes 30 alkalmas bérlet 15 000 Ft
Felnőtt 10 alkalmas bérlet 8 500 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas bérlet 5 500 Ft
Felnőtt korlátlan éves bérlet 55 000 Ft
Kedvezményes korlátlan éves bérlet 40 000 Ft
Bármilyen további kérdés esetén forduljanak bizalommal 
kollégáinkhoz a 06/59-312-353-as telefonszámon.

Kováts Mihály életére és hő-
si halálára Pánti Ildikó emlé-
kezett, kifejtve, hogy az ezre-
des emléke karcagi hagyomá-
nyok sorát gyarapította. „Ezt a 
hagyományt ápolni, gazdagíta-
ni kell, mert ha nem tesszük el-
vész, s vele együtt elvész a múl-
tunk is” - figyelmeztetett a kép-
viselőnő, aki szerint a hagyo-
mány, az elődök példája erőt ad 
a jövő feladatainak megoldásá-
ra. A kovátsos diákok műso-
rát követően intézmények, tár-
sadalmi szervezetek, egyesüle-
tek helyezték el koszorúikat az 
emlékhelyen.

Az emlékünnepség délután 
a Múzeumparkban, az ezút-
tal patinás díszletté lett kúria 
épülete előtt folytatódott. Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke ünnepi beszédében a 
Nagykunság szívéből indu-
ló és Dél-Karolina-i harcme-
zőn véget érő, nem mindenna-
pi életút tanulságaira helyez-
te a hangsúlyt. Mint kifejtette, 
Kováts Mihály fiatalon köte-
lezte el magát a katonaság, e 
speciális szaktudást igénylő 

pálya mellett. Így került a he-
lyi iskolát követően az oszt-
rák, később a porosz hadse-
regbe, s a 18. század második 
felének katonájaként minden 
jelentősebb európai hadszínté-
ren megfordult. A képzett ka-
tona annyi hadban eltöltött év 
után sem tudott pihenni, ha-
nem a szabadságát megterem-
teni, brit tartományból önál-
ló államalakulattá szerveződő 
amerikai államok szolgálatába 
állt. 1778-ban már ott képez-
te ki az amerikai hadsereg első 
lovasegységét, amivel a fegy-
vernem alapítója és első ki-
képzője lett. 1779. május 11-én 
a Charleston városát ostrom-
ló angol csapatok elleni harc-
ban esett el. „Fabriczy Kováts 
Mihály – Európában és Ame-
rikában is – megállta a helyét, 
s nemcsak Magyarországon, de 
az Egyesült Államokban is hős-
ként tisztelik. Büszkék lehe-
tünk rá!” – hangsúlyozta Ko-
vács Sándor.

Az ünnepségnek a kezde-
tektől fogva része a kiemel-
kedő munka, illetve tanulmá-
nyi előmenetel elismerése. A 
Kováts Mihály Baráti Társa-
ság Egyesület 2014-ben - „az 

ezredes emlékének ápolása ér-
dekében végzett két évtizedes 
példamutató tevékenységéért” 
- Pánti Ildikó képviselőnek 
Kováts Mihály Emlékérmet 
adományozta. Az elismerést 
dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, a Ba-
ráti Társaság elnöke adta át. 
Húsz évvel ezelőtt, 1995-ben, 
az akkor még az Egyesült Ál-
lamokban élő művészházas-
pár – Bodó Sándor és Bodó 
Ilona asszony – díjat alapí-
tottak a legjobb teljesítményt 
nyújtó tanulók jutalmazásá-
ra. A Bodó-díjat az idén Ör-
si Imre (8/b), Kovács Orso-
lya (8/b), Szakál Ágnes (8/b) 
(osztályfőnökük Keserűné 
Ébner Tünde), valamint Sza-
bó Dorina (8/a) (osztályfő-
nök: Vassné Szűcs Edit) ve-
hette át.

A megemlékezés az iskolai 
Kováts emléktálba megkoszo-
rúzásával ért véget, záró ese-
ményként pedig Györfi Sán-
dor szobrászművész nyitotta 
meg Bodó Sándor (1920-2013) 
festő- és éremművész tárlatát 
a Nagykun Múzeumban.

Elek György

Diákok százai mérik össze 
tudásukat minden második év 
április hónapjában világszer-
te az úgynevezett Nemzetközi 
Diákolimpián német nyelvből. 
Több készség kerül mérés-
re ilyenkor: olvasásértés, hal-
lás utáni értés, ügyességi fel-
adatokban való jártasság, szó-
lások-mondások ismerete né-
met nyelven, valamint fontos 
részét képezi a megmérette-
tésnek a prezentációs feladat, 
amikor is egy adott témakör-
ben kell viszonylag rövid idő 
alatt prezentációt készíteni a 
tanulópárnak.

Idén Magyarországon áp-
rilis 25-én került sor a hazai 
elődöntőre, amit a Goethe In-
tézet, Budapesten, a Ráday ut-
cai épületében szervezett meg. 
A versenyre 30 tanulópárt 
hívtak be összesen az ország-
ból, köztük volt iskolánk két 
tanulója, név szerint Fenyődi 
Attila Botond (9. D.), valamint 
Holló Gergely (11. D) osztá-
lyos tanulók. A fél tíztől tíz 
óráig tartó regisztráció után 
kezdetét vette a nagy megmé-
rettetés. Délután fél háromig 
dolgoztak a tanulópárok a kü-
lönböző feladatok megoldá-
sán, közben természetesen egy 
rövid ebédszünetet beiktatva.

A 30 tanulópárból a kö-
zépmezőnyben végeztünk, 
mivel 16-ok lettünk, de azt 

gondolom, joggal lehet-
nek büszkék tanulóink saját 
teljesítményükre, hisz en szá-
zalékarányban 71%-ot sikerült 
elérnünk, ami egy nyelvvizs-
ga esetén is igen jónak számít 
(60%-tól sikeres egy középfo-
kú nyelvvizsga). Előttünk két 
tanítási nyelvű iskolák, vala-
mint a budapesti Osztrák Is-
kola tanulói végeztek.

Én személyesen nagyon jó 
tapasztalatokat szereztem a 
verseny menetével kapcsola-
tosan és a tanulók is hálájukat 
fejezték ki, hogy részt vehettek 
egy ilyen rangos versenyen, 
amikor estefele kicsit megfá-
radtan megérkeztünk a karca-
gi vasútállomásra.

Dr. Kovácsné Zágoni 
Szabó Csilla

A szakemberek már janu-
árban pár nap kemény hide-
gért könyörögtek, mondván, 
hogy az enyhe télnek egész év-
re kiható következményei le-
hetnek. Az egy-két hétre várt 
mínuszok azonban elmarad-
tak, a növények korán éled-
ni kezdtek, de a kikelettel fel-
éledtek a háborítatlanul átte-
lelt kártevők is. Hajdú Csilla 
növényvédelmi szakmérnök 
több aggasztó jelenségre is fel-
hívta a figyelmet.

- Az enyhe tél miatt ren-
geteg a kártevő, tehát olyan 
problémákkal állunk szem-
ben, amilyennel még soha. 
Kezdem azzal, hogy már már-
ciusban megjelent a vetésfehé-
rítő – bár a hűvös időjárás mi-
att még nem rakott petét. Ko-
moly veszélyt jelent azonban a 
sárga rozsda, ami Karcagon és 
térségében is feltűnt. Új prob-
léma ez, mert ez a fajta gom-
babetegség nálunk ilyen tö-
megben még soha nem jelent-
kezett.

- Mit kell tudni róla?
- A gazdálkodók inkább a 

vörösrozsdát ismerik, ami egy 
egyszerű gombaölőszeres ke-
zeléssel megállítható és kiirt-
ható. A sárga rozsda azonban 
rendkívül agresszív gomba, 
aminek a jelenlegi időjárás na-
gyon kedvező.

- Ez milyen veszélyeket je-
lent?

- Ha az időjárás tartósan 
20 fok alatt marad – márpe-
dig erre számos előrejelzés er-
re utal -, akkor a fertőzés nem 
fog megállni. Tehát elképzel-
hető, hogy a búzákat kétszer, 
háromszor is védeni kell elle-
ne, holott az elmúlt időszak-
ban jószerivel egyszer sem 
kellett.

- Mi a teendő?
- Felhívnám a gazdák fi-

gyelmét, hogy a tábláját (táb-
láit) mindenki nagyon jól néz-
ze meg és ha valami problé-
mát észlel, azonnal keresse 
meg a növényvédősét, mert a 
sárga rozsda betegség nehezen 
ismerhető fel, viszont az ellene 
való fellépés, a fertőzött tábla 
kezelése rendkívül fontos!

Elek György

Kováts Mihály Emléknapok
Folytatás az 1. oldalról

Szentannais diákok a 
Nemzetközi Diákolimpián

Gazdák figyelmébe!

Támad a sárga rozsda!
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Kunhalom Polgári KörKunhalom Polgári Kör
Egyesületekről és Kováts Mihályról a 

Polgári Körben
A Kunhalom Polgári Kör 

legutóbbi összejövetelén két 
témában hallhatott előadást 
a tagság. Elek György a város 
életében – mintegy száz évig – 
jelentős közösségszervő, kul-
turális, gazdasági, népműve-
lői feladatokat ellátó egyesü-
letek, olvasókörök, kaszinók 
történetéről, a közelgő em-
léknaphoz kapcsolódva pe-
dig a karcagi születésű Kováts 
Mihályról tartott vetített ké-
pes előadást. A hazai olvasó-
körök és kaszinók alapítása a 
reformkorban, a Pesti Kaszi-
nó megnyitását (1827) követő-
en indult el. Előbb a nagyobb 
városokban alakultak, de a 
mozgalom gyorsan terjedt, s 
másfél évtized alatt az ország 
minden jelentősebb települé-
sén megjelentek. A Nagykun 
Kerületben először Kisújszál-
láson alapítottak olvasókört, 
majd kaszinót, de pár év-
vel korábban, az 1830-as évek 
elejéről már a Karcagi Olva-
só Társaságról is vannak em-
lékeink. Az igazi egylet-, kör- , 
egyesület alapítási láz azon-
ban a Kiegyezés évétől indult. 
Karcagon 1914-ig 83 közös-
ségről van tudomásunk. Ezek 
egy részét politikai, más ré-
szét kulturális, gazdasági, szo-
ciális (jótékonysági), vallá-
si, sportolási célokkal alapí-
tották, de valóban olyan nagy 
számban, hogy Szentesi Tóth 
Kálmán egy megjegyzése sze-
rint 1911-ben az akkor 20 ezer 
lelkes Karcagon már minden 
700-800 lélekre jutott egy-egy 
kaszinó vagy olvasókör. A kö-
zösségek általában városré-
szenként szerveződtek és egy-
egy kisebb település részre ter-
jesztették ki működésüket, 
ami könyvek és folyóiratok 
biztosításából, ismeretterjesz-
tő és szórakoztató előadások, 
színi előadások szervezéséből, 
bálok, vacsorák rendezéséből 
állott. A legtöbbük bérelt he-
lyiséggel, a jelentősebb bevé-
tellel rendelkezők önálló épü-
lettel, könyvtárral vagy kisebb 
könyvgyűjteménnyel, bútor-
zattal rendelkeztek. Virágko-
ruk az első világháborúig tar-
tott, de a két háború közötti 
időszakban is jelentős hatás-
sal bírtak. Ez okozta a vesz-
tüket is, mert az 1945-ben be-
köszöntő új hatalom előbb itt 
helyi szinten, 1946-ban már 
országosan egy belügyminisz-
teri rendelettel a nagyobb ré-
szüket megszüntette.

Az életét a Charleston-i 
harcmezőn, a függetlenségü-
kért harcoló amerikai államok 
ezredeseként befejező Kováts 
Mihály – saját elmondása sze-
rint – Karcagújszálláson szü-
letett, a történészek megálla-

pítása szerint 1724-ben. Fel-
tehetően itt végezte isko-
lai tanulmányait, ám már 
igen fiatalon elkötelezte ma-
gát a katonai pálya iránt, és 
előbb (1742-ben) a Hávor hu-
szárezred, 1744-től a szilézi-
ai harcmezőre vezényelt jász-
kun lovasalakulat katoná-
ja lett – az utóbbi egységben 
már altiszti (zászlósi) rendfo-
kozatban. Az egység két évig 
harcolt Sziléziában, 1746-ban 
azonban hazatért és leszerel-
ték. Kováts Mihály családja 
addigra már bizonyára elsza-
kadt a Kunságtól, hiszen a fia-
tal katona meg sem kísérelte a 
redemcpióban való részvételt, 
hanem hadsereget (munkát) 
keresett magának. Előbb a 
francia, 1752-től a porosz had-
seregben vállalt szolgálatot, 
az utóbbiban már tiszti rend-
fokozatot kapott, s az oszt-
rák-porosz háború alatt önálló 
egység, egy szabadcsapat ve-
zetésével is megbízták. 1761-
ben elhagyta a porosz hadse-
reget és hazatért, ahol hosszú 
vizsgálatot követően nyugdí-
jazták. Életének új szakasza 
kezdődött 1776-ban, amikor 
előbb Olaszországba, onnan 
Franciaországba távozott, ott 
jelentkezett Benjamin Frank-
lin megkeresésével – az Ame-
rikai Egyesült Államok hadse-
regébe. 1777-ben lépett Ame-
rika földjére, 1778-ban pedig 
Pulawski brigadéros alakula-
tánál a lovasság kiképzője (ez-
zel együtt az amerikai lovas-
ság megteremtője) lett. 1779. 
május 11-én Charleston védel-
ménél esett el.

Elek György

Lovas túrák és lovas hagyo-
mányok címmel tart előadást 
Bene Sándor regnáló kunkapi-
tány május 19-én, hétfőn dél-
után öt órától a Déryné Kul-
turális Központ első emele-
ti klubtermében. A vetített ké-
pekkel illusztrált, érdekesnek 
ígérkező különleges program-
ra minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Felhívjuk továbbá a kör 
nyugdíjas tagjainak figyelmét 
a karcagi Akácliget fürdő nép-
szerűsítő kampányára, melyre 
meghívót kapott a Kunhalom 
Polgári Kör is. Eszerint má-
jus hónapban ingyenes frissítő 
masszázsra van lehetőség, me-
lyet szakképzett gyógymasszőr 
végez a fürdő gyógyászati rész-
legében. Előzetes bejelentke-
zés szükséges a 06-59/312-353-
as telefonszámon. Érdemes ki-
használni a felkínált szolgálta-
tást egészségük érdekében!

V.Gy.

Régi ismerősünk, Rácz Lajos 
mesterszakács a múlt hétvé-
gén Karcagot, ezen belül pedig 
a szerkesztőséget is felkeres-
te. Az immár a határokon túl 
(ti. Szerbiában) is népszerű fő-
zőmesternek szintén feltettük 
a kölessel kapcsolatos kérdést. 
Mint bevezetésként elmondta, 
a növény, pontosabban a belő-
le főzött étel nagyanyjának kö-
szönhetően régi ismerőse.

- Nagyanyám ismertetett 
meg a köleskásával, ami már 
abban az időben, tehát az én 
gyermekkoromban se volt egy 
divatos ennivaló, aztán meg 
már nyersanyagként se nagyon 
lehetett hozzájutni és el is tűnt. 
Jelen pillanatban viszont a re-
neszánszát éli.

- A konyhában is?
- Mindenképpen helye van a 

mai magyar szakácsművészet-
ben. Egyébként ezt nemcsak 

én gondolom így, hanem szá-
mos szakács az olimpiára is ké-
szül ilyen típusú alapanyagok-
kal. Ha tehát még nem is jelent 
meg az éttermekben, de a kö-
les egyáltalán nincsen kiközö-
sítve. Miért is lenne? A klasszi-
kus magyar konyha jellegzetes-
sége, ami nagyon sok tápanya-
got tartalmaz – vagyis nagyon 
jók a felhasználási lehetőségei. 
Egyedül a „píárja” nem jó.

- Ezt hogy érted?
- Ha ezt a kölesdolgot is-

mét fel akarjuk eleveníteni, ak-
kor elsősorban kell egy jó rek-
lámszakember, kell öt nagyon 
jó szakács, gazdák, akik a mi-
nőségi alapanyagot megter-
melik és „kell egy csapat” – 
dietetikusok, gasztronómiai 
szakemberek, etc. – akik segí-
tenek mindezt felépíteni. Mert 
hiába készíti egy szakács a leg-
jobb kölesételeket, ha nincs 

mögötte a minden oldalról 
(értsd: több idevágó szakma ál-
tal) megtámogatott reklám. A 
köles tovább futtatásához egy 
ilyen team-et kell összehozni. 
Ha a „píár” jó, akkor mindent 
el tudunk adni. Nem kell cso-
dálkozni, ilyen lett a világunk! 

- Egyébként milyen ételek fő-
zéséhez adhat a köles újabb öt-
leteket, továbbgondolási lehető-
ségeket?

- A vadakhoz nagyon tu-
dom ajánlani, bizonyos „né-
pi” ételekhez a köleskását, kö-
retként vagy töltelékként tud-
juk felhasználni (az utóbbi pl. 
lehet a töltött káposzta). De je-
len lehet néhány klasszikus ré-
gi étel átdolgozásában is. Min-
denképpen érdemes kipróbálni 
és a profi konyhaművészetbe is 
becsempészni – ismét.

Elek György

A köles szakács szemmel

Moharos Józsefné, született 
Vadász Eszter, karcagi refor-
mátus öregdiák 2011-ben föld-
rajzi díjat alapított szeretett 
fia, dr. Hajdú-Moharos József 
emlékére. Esztike néni 1948-
ban érettségizett Karcagon, és 
mind a mai napig nagy szere-
tettel látogatja a Karcagi Öreg-
diákok Baráti Körének éves 
rendezvényeit. A díjat éven-
te ítélik oda a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközép-
iskola legtehetségesebb, föld-
rajz tantárgyból legkiemelke-
dőbb eredményekkel rendel-
kező tanulójának. (Az eddi-
gi jutalmazottak Deák Attila, 
Halmai Márton és Balog Eri-
ka voltak). Az édesanya által 
alapított díj pénzjutalomból és 
Györfi Sándor Munkácsy- és 
Mednyánszky-díjas szobrász-
művész által készített emlék-
plakettből áll. Az idei tanév ki-
tüntetettje Rózsa Imre 12. B 
osztályos tanuló lett, aki a bal-
lagási ünnepségen Nt. Koncz 
Tibor elnök-lelkész úrtól és 

Juhászné Zsadányi Erzsébet 
igazgató asszonytól vehette át 
a megtisztelő kitüntetést. Ró-
zsa Imre 4 éven keresztül ver-
senyzett földrajz tantárgyból 
és ért el kiemelkedő megyei és 
országos eredményeket. Mind-
végig jó magatartású és szor-
galmú tanuló volt. Legkiemel-
kedőbb eredményét 2013-ban 
érte el, amikor a”versenyek 
versenyén”, az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Föld-
rajzverseny (OKTV) döntőjé-
ben 32. helyen végzett. További 
eredményei: Curie Környezet-
védelmi Emlékverseny, Terü-

leti döntő 4. hely (2010-2011). 
Bacsó Nándor Megyei Föld-
rajzverseny 2. hely, Kovács Já-
nos Országos Földrajzverseny 
8. hely, Less Nándor Országos 
Földrajzverseny 12. hely (2011-
2012). Kunmediátor Utazási 
Vetélkedő 2. hely, Benkő Gyu-
la Komplex Természetismere-
ti Verseny 3. hely, Less Nán-
dor Országos Földrajzverseny 
7. hely, Kovács János Országos 
Földrajzverseny 7. hely (2012-
2013). Kunmediátor Utazá-
si Vetélkedő 2. hely, Kovács Já-
nos Országos Földrajzverseny 
8. hely, Dr. Hajdú-Moharos 
József Országos Reformá-
tus Földrajzi Tanulmányi Ver-
seny 3. hely. A Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakközépis-
kola fenntartója, vezetősége és 
tantestülete szívből gratulál a 
végzős diáknak, további tanul-
mányaihoz és a magánéletéhez 
pedig sok sikert, egészséget és 
boldogságot kíván.

MAJOR
 szaktanár

Kovátsos lányok a fakanál mellett
Az EURO Kft. vezetője Szatmári János ke-

reste meg az iskolánkat, hogy szívesen be-
vezetne „a konyha rejtelmeibe” alsó tagoza-
tos gyermekeket. Tervei alapján több okból is 
jó lenne, ha a „Minta menza” program miatt 
megismerkedhetnének a tanulók több zöld-
séges étellel, szeretnék, megszeretnék, tesz-
telnék, véleményt mondanának ezekről az 
étkekről. Közben persze ők készítenék el, így 
még jobban közelebb kerülnének az egészsé-
ges ételek tárházához, illetve otthon kipró-
bálhatják szüleikkel is.

Később hosszabb távon talán pontosan 

ezekből a „palántákból” lehetnének jó szak-
emberek. A lányok nagyon élvezik, és már 
nagyon várják a következő alkalmat!

Nyíriné Kátai Katalin

A 2013/2014. tanév kitüntetettje Rózsa Imre
Dr. Hajdú-Moharos József Földrajzi Tanulmányi Díj
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Közzététel

A Gyermekeink Moso-
lyáért Alapítvány részére 
2013-ban az SZJA 1 %-ból 
20.344 Ft-ot ajánlottak fel 
az adózók. A felajánlást 
gyermekek városi kulturá-
lis programjára használja 
fel az alapítvány. Köszön-
jük a támogatást!

Amennyiben továbbra is 
egyetértenek az alapítvány 
célkitűzéseivel, kérjük, tá-
mogassák megvalósítását!

Számlaszám: OTP 
45073-20105059-0000000

Adószám: 18833881-1-16

Türke Jánosné
a kuratórium elnöke

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

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ
Betöltéséhez szükséges feltételek: Felsőfokú iskolai végzettség. 
Legalább 3 éves szakmai, vezetői tapasztalat. Számítógépes isme-
ret (World, Excel). Saját tulajdonú személygépkocsi. Büntetlen elő-
élet
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, 
diploma másolat.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2014. 06. 02.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 05. 29.
Jelentkezni írásban, 2014. 05. 26-ig lehet az alábbi címünkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
e-mail cím: vgkarcag.munkaugy@gmail.com
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538

Közhasznúsági jelentés a 2013. évről
Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület
5300 Karcag, Dózsa György út 5-7

1. A pénzforgalmi adatok a következők:
1.1 Bevételek:

Tagsági díj   212 000 Ft
Pályázati úton nyert támogatás a karcagi Önkormányzattól 

 60 000 Ft
Adomány  12 000 Ft
Szja 1 %: 81 346 Ft
Banki kamat és regisztráció     6 046 Ft

Bevétel összesen  371 392 Ft
1.2 Kiadások:

Kegyeleti költségek 14 600 Ft
Terembérleti díj  21 000 Ft
Évadzáró vacsora és Nőnapi rendezvény   78 500 Ft
Útiköltség  25 550 Ft
Irodaszer, szabályzatok  19 860 Ft
Kerek évfordulósoknak ajándék  18 930 Ft
Bank költségek   2 946 Ft
Koszorúzások  14 850 Ft
Postaköltség  10 385 Ft
BEOSZ éves tagsági díj  30 000 Ft
Beteglátogatások    4 115 Ft
Bajtársi találkozó    9 400 Ft
Kirándulás 30 015 Ft

Kiadás összesen  280 151 Ft
2. Vagyon felhasználás

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből  
  91 241 Ft

Előző évről maradvány     128 807 Ft
Tárgyévi egyenleg      220 048 Ft

Az egyesület nem rendelkezik ingatlannal, tárgyi eszközzel.
Az egyesület tevékenységi köre:
- Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása.
- Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása (ki-

rándulások szervezése történelmi helyekre – Salgótarján, 
Szatmár-Bereg megye.

- Hagyományőrzés (emléktábla megkoszorúzása a volt HEMO 
falán, emlékszoba gondozása a volt laktanya 9.sz. épületé-
ben).

Az egyesület közhasznúsági jelentését a közgyűlés 2014. január 
31-én egyhangúlag elfogadta.

Rab János 
egyesületi elnök

Komázó a Jókai utcán
Három művészeti nevelé-

si programmal működő óvo-
da tette hagyománnyá, hogy 
évenként – mindig más hely-
színen – közös foglalkozást 
szerveznek. Ez a Komázó, 
amelynek ebben az évben a 
Jókai utcai óvoda volt a házi-
gazdája. A múlt heti találko-
zó eseményeit a népi hagyo-
mányok megismerése köré 
építették fel. Az óvoda udva-
rán fafaragást, a csuhéfonást, 
a nemezelést és az íjászatot 
gyakorolhatták a gyerekek, 
akik ezúttal a régi játékokat 
(zsákban ugrás, lovacskázás 
etc.) is megismerhették.

2014. április 29-én, a 
Kiskulcsosi héten rendeztük 
meg a Városi Környezetismere-
ti Versenyt

a 4. osztályosok számára. A 
gyerekek hét fordulóban mér-
hették össze tudásukat ezen a 
délutánon.

A következő eredmények 
születtek: 1. hely Gyökeres Má-
ria Zsófia (Kiskulcsosi Tag-
iskola, felkészítő tanára: Kiss-
Andrási Erika), 2. hely Fü-
löp Gábor Dávid (Kiskulcsosi 
Tagiskola, felkészítő taná-

ra: Kiss-Andrási Erika), 3. hely 
Kun László Ákos (Györffy Ist-
ván Tagiskola, felkészítő ta-
nára: Csináthné Bakó Éva), 4. 
hely Gyarmati Zoltán (Kar-
cagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola, felkészítő taná-
ra: Kozmáné Dénesi Gyöngyi), 

4. hely Kovács Balázs (Györffy 
István Tagiskola, felkészítő ta-
nára: Csináthné Bakó Éva), 
5. hely Örlős Sándor (Karca-
gi Nagykun Református Álta-
lános Iskola, felkészítő tanára: 
Kozmáné Dénesi Gyöngyi).

Az általános iskolákhoz ha-
sonlóan, a tanulmányi verse-
nyek időszakának eljöttével az 
Erkel Ferenc Művészeti Isko-
lában is igen mozgalmas volt 
az idei tavasz. Április 4-5-én a 
Törökszentmiklóson megren-
dezett IV. Nemzetközi Zongo-
ra Fesztiválra utazhattak az is-
kola növendékei.

- A kétévente megrendezés-
re kerülő fesztiválon hetvenegy 
zongora szakos növendék kö-
zött három karcagi zongorista: 
Karácsonyi Nikolett, Darók Il-
lés Dávid és Tóth Luca lépett a 
közönség és a zsűri elé. A ma-
gas színvonalú, számos kima-
gasló zenei produkciót felvo-
nultató fesztiválon mindhár-
man jól szerepeltek: Tóth Lucát 
– kimagaslóan szép előadásá-
ért – a zsűri bronzéremmel, 
Darók Illés Dávidot ezüst mi-
nősítéssel díjazta. Nikolett, aki 
most először vett részt nem-
zetközi megmérettetésen, szin-
tén szépen teljesített. A tanu-

lók felkészítő tanára Zbiskó 
Zoltánné volt – számolt be a 
fesztivál eredményeiről lapunk-
nak Plósz Csilla, a művészeti is-
kola vezetője.

Április 15-én Karcagon ke-
rült sor a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rézfúvós Ver-
senyre, aminek immár 16. al-
kalommal adott helyet az in-
tézmény. A megmérettetésre a 
megye kilenc művészeti isko-
lájának 46 rézfúvós (trombitás, 
vadászkürtös, tenor-bariton-
kürtös, harsonás és tubás) nö-
vendékét látták vendégül.

- A zsűri – Mészáros János 
kürtművész, Haraszti Pál har-
sonaművész és Szabó Csaba 
tubaművész – Budapestről ér-
kezett hozzánk. Az Erkel Fe-
renc Művészeti Iskolát ezúttal 
hat növendék képviselte, kö-
zülük négyen részesültek elis-
merésben. Különdíjat kaptak: 
Kabai Sándor Zsolt és Vincze 
Péter trombitások (felkészítő 
tanáruk Hidi János tanár úr), 

valamint Vinis Máté harsonás 
növendék (felkészítője Soós Pál 
tanár úr). Fenyődi Attila Bo-
tond trombitásunk pedig má-
sodik helyezést ért el a korcso-
portjában. Megköszönöm a ta-
nár urak felkészítő munkáját 
és Koppány Mária közremű-
ködését, aki zongorán kísérte a 
növendékeket.

Eseménydús hét volt ez, 
mert a versenyt követően – 
másnap – a DKK nagytermé-
be várták a zenebarátokat. A 
Hangverseny a kamarazene je-
gyében című koncerten a mű-
vészeti iskola kamaracsoport-
jai léptek fel. Igen színes műsor 
volt, hiszen tizenhat kamara-
zenei produkciót vittek a kö-
zönség elé. Az idei év érdekes-
sége, hogy vendégül láthatták a 
nyolc éves – székelykeresztúri 
– Szaniszló Attilát, aki igen te-
hetséges zongorista. Reméljük 
más alkalmakkor is láthatjuk 
és hallhatjuk majd Karcagon.

Elek György

Tavaszi (hang)versenyek

Városi Környezetismereti Verseny 
Kiskulcsoson
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TEKERJ ÉS TÖLTŐDJ FEL!

Kerékpártúra Karcagról 
Berekfürdőbe

a testi, lelki, szellemi egészségért
2014. május 18.

Az esemény fővédnökei: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, országgyűlési képviselő

 Kovács Sándor a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, Tisza-tavi 
miniszteri megbízott

Az esemény védnökei: Berekfürdői Református Egyházközség
 Megbékélés Háza, a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat tagja
 Berek Patika Kft.
Programajánlat:
-  Indulás 8 órakor dr. Fazekas Sándor vezetésével a karcagi VE-

GÁZ előtti parkolóból
-  9 órakor Istentisztelet a berekfürdői református templomban, 

utána szeretetvendégség
-  Berekfürdő nevezetességeinek megtekintése – szobortúra
-  „A szovjet repülőtér titkai” kiállítás megtekintése (12-18 óráig)
-  Fürdőzés a Berekfürdői Termál- és Strandfürdőben (8-20 

óráig).
Különleges kedvezmények kizárólag kerékpárral érkezők részé-
re: 50 %-os engedmény a strandfürdő és a kiállítás belépőinek 
árából!
További kedvezmények: Banyi Halászcsárda, Anikó konyhája, 
Feri lángos, Halas Marika, ikermedence melletti Koktélbár, Yogo 
fagyi, Popcorn büfé, a Fürdő utca 4. sz. alatti Fagyizóban 1 gom-
bóc fagyi ingyen!
Az esemény támogatói: Cargill, Szuperinfó Karcag, Karcagi Hír-
mondó.
Bővebb információ: www.berekfurdo.hu

2014. április 28-án a Kar-
cagi Általános Iskola 
Kiskulcsosi Tagiskolája szak-
mai délutánt rendezett. Az 
esemény a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai 
Hetek keretén belül valósult 
meg.

Lőkös Zoltán, iskolánk test-
nevelő tanára, a Kölyök at-
létikai program eszközeinek 
használata a mindennapos 
testnevelés óra keretében cím-

mel tartott előadást, bemutató 
foglalkozásokat. Tanár úr elő-
adásában hangsúlyozta, hogy 
atlétika mindig volt és min-
dig lesz!

A délutánt megbeszélés zár-
ta, melyen a testnevelést ta-
nítók és szaktanárok vettek 
részt.

A Kölyökatlétika indirekt, 

játék és élményközpontú spe-
ciális program a 6-10 éves 
gyermekek számára, mely a 
koordinációs képességek fej-
lesztésére összpontosít. 

Az eszközcsomag elemeinek 
sokszínűsége a mozgáskultú-
ra, a mozgás megkedveltetése 
mellett változatosságra, kre-
ativitásra ösztönzi a diákokat 
és a nevelőket egyaránt, amit a 
bemutatók alkalmával meg is 
tapasztalhattunk.

Köszönjük Lőkös Zoltán ta-
nár úrnak a hasznos informá-
ciókat, a szemléltetéseket, le-
hetőségeket, az 5. és 8. osztály 
tanulóinak a bemutató foglal-
kozásokon nyújtott odafigye-
lő, fegyelmezett munkát.

Horváthné Pandur Tünde 
Róza

munkaközösség vezető

A 2013/14-es tanévben is 
meghirdette országos szintű 
tanulmányi versenyét a Moza-
ik Kiadó.

A verseny célja a tehetség-
gondozás, a diákok érdeklődé-
sének felkeltése.  Az idén több 
mint 16000 gyerek jelentke-
zett a hét műveltségterületet 
átfogó tizennégy tantárgyban 
meghirdetett versenyre elsőtől 
nyolcadik osztályig.

Októbertől márciusig a be-
nevezett tanuló 5 fordulón ke-
resztül búvárkodhatott, ku-
tathatott az adott témakör-
ben, fejleszthette képessége-
it a tesztfeladatok megoldásai 
során. Ehhez bármilyen segít-
séget igénybe vehetett. A fel-
adatok nehézsége az átlagos és 
a jó képességű diákokhoz iga-
zodott.

A legjobbak április 12-én 
az ország különböző városai-
ban megrendezett döntőkön 
mérhették össze tudásukat. 
Itt már az előzetes felkészülés 
alapján önállóan, segítség nél-
kül kellett megoldani a felada-
tokat.  Így alakult ki a végső 
sorrend.

A Kováts Mihály Tagisko-

lából Örsi Imre 8.b osztá-
lyos tanuló történelem tan-
tárgyból nevezett be ebbe a 
versenybe.  A korábbi évek-
ben is megmutatkozott már e 
tantárgy iránti érdeklődése. 
Rendszeresen részt vett az Ifjú 
Történészek versenyen, és az 
Erzsébet vetélkedő döntőjében 
országos győzelmet arató csa-
pat meghatározó tagja volt az 
előző tanévben.

A döntő témájaként az I. vi-
lágháborút jelölték meg.  Te-
kintettel arra, hogy 2014-ben 
100. évfordulója lesz e sok ál-

dozatot követelő történelmi 
eseménynek.

Tantárgyanként az első hat 
legjobb eredményt elérő diák 
ünnepélyes eredményhirdeté-
sen vehetett részt április 26-án 
Szegeden.

Itt derült ki, hogy Imre az 
554 induló közül az előkelő 4. 
helyezést érte el.

Gratulálunk a remek ered-
ményhez!

Ráczné Kovács Éva
ny. magyar-ének szakos, fel-

készítő tanár

Kovátsos siker a Mozaik Kiadó 
tanulmányi versenyén

A hagyományos Agró Kaba 
Kupán 13 hazai szakosztály, 
valamint egy román és egy 
szlovák csapat 170 induló-
ja mérte össze tudását. A kar-
cagi siker most elmaradt, fő-
leg annak tükrében, hogy 
senkit nem engedtünk fo-
gyasztani, ellentétben más 
szakosztá lyokkal. Ők a pilla-
natnyi sikerekre hajtanak. A 
karcagiak a jövőt építik.

A csapatból kiemelke-
dett Balogh Alex, valamint az 
újonc Újfalvi Csaba teljesítmé-

nye, akikkel maximálisan elé-
gedettek lehetünk.

Eredmények: Gyermekek 
(2005-2006-ban születettek) 
32 kg: Simon Attila V., Diák 
II. (2003-2004-ben születet-
tek) 29 kg: Balajti Gábor II., 35 
kg: Balogh Alex I., 46 kg: Pin-
tér Áron III., Mészáros Csaba 
V. 54 kg: Kis János II., Kiss Ti-
bor III., 58 kg: Nagy Máté II. 
Diák I. (2001-2002-ben szüle-
tettek) 69 kg: Újfalvi Csaba II. 
Lányok: 40-kg Újfalvi Lili II.

Szűcs András
vezetőedző

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei 
Pedagógiai Hetek

Kölyökatlétika - KISKULCSOS

Gombász hírek
Az utóbb időszak bősé-

ges esőzései kedvező ha-
tást gyakoroltak a csapa-
dékfüggő vadontermő ehe-
tő gombák megjelenésére.

A vadontermő gombák 
fogyasztása étrendi szem-
pontból előnyös, valamint 
az ember számára nélkü-
lözhetetlen aminosavakat 
tartalmaznak, melyek a fe-
hérjék előállításának alap-
anyagai.

Sajnos városunk környé-
kén is visszaszorult a le-
geltetéses állattartás, ezért 
már nem igazán számítha-
tunk a vadontermő gom-
bák korábbi évtizedek-
kel ezelőtti tömegére. Az 
esőzések folytatódása ese-
tén a következő 2-3 hét so-
rán a természetjáró mégis 
jó eséllyel találhat a legel-
tetett gyepes területeken 
gyapjas tinta gombát, me-
zei szegfűgombát, máju-
si pereszkét, mezei csiper-
két, míg az erdősávok szé-
lein erdőszéli csiperkét is. 
A déli tőkegomba a nyárfa-
tuskókon, a kerti rétgomba 
a kertek gyepes területein, 
a tövisalja gomba a kertek-
ben a szilvafák és barack-
fák alatt bukkanhat fel.

Széll Attila
gombavizsgáló szakel-

lenőr

Birkózás

Nyolc érmet gyűjtöttek be 
a karcagiak egy nemzetközi versenyen
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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 csa-
ládi 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 eladó. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Karcagon családi ház eladó a Kinizsi 
utcában. Központi földszinti lakás 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-483-
6705.
Karcagon összkomfortos 2,5 szobás 
tehermentes, jó állapotú családi ház 
csendes környéken sürgősen eladó. 
Tel.: 06/30-922-8958.
A Kórház úti lakótelepen 51 m²-es, II. 
emeleti felújított lakás reális áron el-
adó. Tel.: 06/30-439-8880.
Karcag város központjában 54 m²-
es földszinti, erkélyes lakás eladó. 
Tel.: 06/30-573-0264 vagy 06/20-
380-6976.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Komfort nélküli ház vállalkozásra 
alkalmas nagy portával eladó. Tel.: 
06/20-282-8697.
K a r c a g ,  Tá n c s i c s  k r t .  2 5 .  (a 
Városudvar bejáratánál) III. emeleti, 
2 szobás, erkélyes, klímás, felújított 
lakás reális áron eladó. Tel.: 06/30-
299–8674.
Karcagon családi ház eladó vagy 
csere is érdekel. Tel.: 06/30-422-
8334.
Karcagon főtéri 2 szobás étkező-
konyhás, nagy erkélyes, földszinti 
társasházi lakás eladó. Tel.: 06/70-
326-7291.

Karcagon, Györffy I. út 17/6 alatti la-
kás eladó. Tel.: 06/30-366-0501.
Karcagon teljes közműves, rendezett 
telkű, téglából épült kisebb kertes 
ház betegség miatt sürgősen eladó. 
Lakrész: 50 m² + 30 m² tároló. Tel.: 
06/70-550-2902.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros téglaház sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (8 óráig, délben, 18 órá-
tól).
Összkomfortos családi ház + egy-
szobás külön bejárattal eladó. 
Társasházit beszámítok. Tel.: 06/70-
389-2119.
Karcagon a városközpontban 54 m²-
es, 2 szobás, teljesen felújított, új fű-
tésrendszerrel, erkélyes, III. emeleti 
lakás eladó. Igény szerint bútorozot-
tan is. Tel.: 06/30-530-3834.
Eladó Táncsics krt. 13. sz. III. lh. IV. 
emeleti 1 és 2 félszobás komfortos 
lakás május 15-étől beköltözhetően. 
Tel.: 59/313-697.
Eladó 2 szobás családi ház Karcagon. 
Tel.: 06/70-528-3619.
Szerepen 2 szobás lakóház nagy te-
lekkel (1 hektár) eladó. Tel.: 06/30-
716-0934.
Karcagon főtér közelében 850 m²-
es telken utcára néző 3 és fél szo-
bás, 2 fürdőszobás, összkomfortos, 
összközművesített ház + garázzsal, 
melléképülettel, ipari árammal akár 
2 család részére is alkalmas, áron alul 
eladó. Tel.: 06/30-964-5031.
Karcag központjában 3 szobás, föld-
szinti, felújított lakás eladó. Tel.: 
06/20-497-0487.
H á z  e l a d ó  t e l e k  á r o n .  K g . , 
Vörösmarty u. 2. Érdeklődni: Kg., 
Szent I. L. u. 40.
Karcagon, a Kántor S. utcában két-
szobás, földszinti lakás eladó. I.ár: 4,9 
M Ft. Tel.: 06/20-805-2338.
Két szoba nappalis ház eladó vagy 
központi kisebb csere érdekel. I.ár: 
5,5 M Ft. Érdeklődni: Kg., Arany J. ut-
ca 4.
Reális áron eladó jó állapotú 1,5 szo-
bás erkélyes, I. emeleti lakás Karcag, 
Széchenyi sgt. 50/a. sz. alatt. Tel.: 
06/30-491-2519.

Albérlet
Szoba-konyhás albérlet kiadó. Tel.: 
06/70-389-2119.

Állás
A Re-Habos Kft. - Karcag, Akácos u. 
2. sz. alatti telephelyére megválto-
zott munkaképességű munkavál-
lalókat keres betanított munkakör-
be. Jelentkezni telefonon lehet az 
59/503-341-es telefonszámon, mun-
kanapokon 8-14 óra között.

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.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.
Parádon úszómedencés, kétszo-
bás apartmanokban üdülhet. Van 
gyerekágy, etetőszék, homokozó. 
Terasz, kerti bútorral, szalonnasü-
tő, bogrács, pingpongasztal is. SZÉP 
kártyát elfogadunk. (www.parad.
uw.hu) Tel.: 06/30-408-2329 vagy 
59/311-431.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A tu-
datfejlődésért. 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, kismére-
tű férfi zakók, kabátok, férfi nad-
rágok, 1 db 3 ajtós világos ruhás-
szekrény, 1 db üveges bárszekrény. 
Értéknek megfelelően 1 db kitűnő 
állapotú cipős szekrény, 1 db igénye-
sen megművelt kovácsoltvas előszo-
bai fogas, 1 db paraszt kanapé, 1 db 
1 személyes heverő, 1 db olasz ba-
ba 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.
Vennék jó állapotú bejárati ajtót 
207x87 cm-es méretben. Tel.: 06/70-
300-9730.
Fényes szekrénysor (14.000 Ft), 2 sze-
mélyes rekamié (9.000 Ft) eladó. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 23.
Devizások figyelem! Várom azok je-
lentkezését, akiknek a bank már fel-
mondta a devizaalapú jelzáloghitel-
ét és a követelését jogtalannak íté-
li meg. Tel.: 06/30-236-5858 Győriné 
Julika
Gázperzselő, gázmelegítő tömlő-
vel; palackos teakályha két égős; pa-
rabola tányér, fakeretes kézifűrész, 
kenyérsütő eladó. Kg., Erkel F. utca 
35/a. (16 óra után)
Kétszárnyas halasi ajtó tok nélkül el-
adó. Érd.: Karcag, Ács u. 4.
Eladó palackos gáztűzhely, vezeté-
kes Karancs gáztűzhely, 3 ajtós szek-
rény, TV asztal, cipős szekrény, 2 sze-
mélyes heverő, asztalok, fotelek, ku-
koricamorzsoló, elektromos meg-
hajtású Belker mérleg, mechanikus 
varrógép és még különböző hagya-
téki dolgok. Tel.: 06/70-409-3470.
A Téglás kertben 14 sor hereföld 
éves használatra haszonbérbe kiadó. 
Kabai Gábor - Karcag, Ketel u. 40.
Eladó Karcagon 2000 db hódfarkú 
cserép. Tel.: 06/30-219-6813.
Belső, lecsukható padláslétra eladó. 
Tel.: 06/59-314-295.
Méhészek figyelem! Bármilyen be-
drótozott keretet cserélek mézért. 
Tel.: 59/314-295.
Három kerekű L-GO eladó. Tel. : 
59/300-510.
Kétkerekű húzós kocsi eladó. Tel.: 
59/311-964.
Eladó hálószobabútor (fényezett), 
fotelek, székek, konyhabútor, üst-
ház, mosógép (keverőtárcsás), szí-
nes TV, hűtőszekrény, mázsa, heve-
rők, rekamié, Zinger varrógép. Tel.: 
06/59-313-595.
Idei kisbálás lucernaszéna eladó 
vagy haszonállatra cserélhető. Tel.: 
59/300-356.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
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-
szág legjobb borászaitól. 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 táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje,  bádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
FO D R Á SZ HÁ ZH OZ  IS  M EG Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! (Több 
mint 30 éves gyakorlattal rendelke-
zem.) Tel.: 06/30-447-3918.
Fehér galambok röptetése eskü-
vőn, születésnapon, temetésen, cé-
ges rendezvényen vagy igény szerint 
bármilyen alkalomból. Alkalomhoz 
illő felszereléssel és kiegészítőkkel 
Karcagon és környékén. Továbbá a 
közterületen szennyező galambok 
befogása. Mindkét szolgáltatás enge-
délyezett és számlaképes. Tel.: 06/30-
310-3497.
Üvegezés, képkeretezés. Karcag, 
Szent I. sgt. 9. Tel.: 06/30-219-6813.
Motoros fűkaszával fűvágást há-
zaknál, telkeken, kertekben és fabe-
hordást, kerítés festést stb. vállalok 
Karcagon és Berekfürdőn. Tel.: 06/20-
500-8242.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bé-
relne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányítást. 
Tel.: 06/30-785-0690.

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. május 16. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Kováts Bál 2014
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Kovács Sándor
 Téma: JNSZ megye, Tisza-

tó, M4
 Karcagi Hírek
 - Elsősegély verseny
 - Nárcisz séta
 - Májusfa állítás és tánc
 - Toy-runra készülve
 Háttér  
 Vendég: Fülöp Norbert
 Téma: CAC kiállítás 
20.20 Karcagi Tükör - Nagykun 

Polgári Kör rendezvény

2014.május 20. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet

19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római katoli-

kus szentmise
20:50  Karcag Sport: Karcagi SE - 

Fegyverneki KSE megyei I. 
osztályú bajnoki labdarúgó 
mérkőzés

2014. május 29. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás 2014
19.05  Nagykunsági Krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Teleki Zoltán
 Téma: Elfogadták a Rendőr-

ség beszámolóját
 Karcagi Hírek
 - Testületi ülés
 - Te Szedd!
 - Varrós diákok adománya
 - Kováts Mihály napok
 Háttér
20.10  Testvérvárosi Ünnepség

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

Rajcsányi Ildikó – Bézi Lajos
Kg., Széchenyi sgt. 46.
 Noel

Halálozás

Balogh Lőrincné (Takács 
Juliánna Mária)

 Karcag (1930.)
Nagy László
 Berekfürdő (1934.)

Lapzárta: 2014. május 12. (hétfő) 12 óra

Május 17. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Szent I. sgt.
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco
Május 18. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Szent I. sgt.
Május 24. szombat
 8 – 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Hor-
váth F. utca

 9 – 20 óráig Alma 
Gyógyszertár – Tesco

Május 25. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér 

Gyógyszertár – Hor-
váth F. utca

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

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Megyei I. osztályú bajnokság
Tiszafüred – Karcag 2:1 

(1:1)
Tiszafüred, 220 néző. Jv.: 

Mozsár G. Segítői: Dobos Zs., 
Szabó J.

Karcag: Moga, Ko-
vács L., Orosz, Kovács Cs., 
Szentannai, Németh M. (Ha-
mar), Székely, Szivós Gy., Ku-
pai, Szivós G., Erdei

Edző: Orosz István
A tizenkilencedik percben 

karcagi szöglet után Orosz sa-
rokkal még belenyúlt, Székely 
pedig 12 méterről lőtt és a lab-
da a jobb kapufáról a háló-
ba pattant (0:1). A harminca-
dik percben a karcagi védők 
röviden szabadítottak fel és a 
labda Tóth elé került, aki 20 
m-ről kapásból a léc alá bom-
bázott (1:1). A nyolcvanötödik 
percben hazai szöglet után az 
üresen hagyott Bozsó közelről 
a kapu közepébe fejelt (2:1).

Orosz István: Akaratban 
nagyon gyengék voltunk.

Gál Zoltán: Egy igazi rang-
adón helycserét értünk el a ta-
bellán, de még nagyon messze 
a vége.

Ifjúsági mérkőzés

Tiszafüred – Karcag 3:1 
(2:1)

Karcag: Oros, Magyari, 
Szőke N., Szabó G., Fábián K., 
Terjék, kabai, Berczi, Ungi, 
Daróczi, Balogh J.

Cserék: Bajusz, Kónya, Fá-
bián N.

Edző: Varga László
Góllövők: Kun, Varga (2), 

ill. Fábián K.
Varga László: Gyengék vol-

tunk nagyon, megérdemelt a 
hazai siker.

B. I.

Labdarúgás

Május 3-án rendezték meg 
az Ashihara-karate eurázsiai 
nemzetközi versenyét hét 
nemzet részvételével. Közel 
300 versenyző mellett a kar-
cagi szakosztályt két verseny-
számban 4 fő képviselte. A 
full kontakt K1 kesztyűs sza-
bályrendszerben ifj. Gyarma-
ti Imre indult az abszolút ka-
tegóriában, ezért nyilván ke-
vesen merték bevállalni a 
súlykülönbség által mutatko-
zó hátrányt. Imre az elődön-
tőben egy 80 kg-os verseny-
zőt búcsúztatott egy fejrúgás-
sal. A döntőben szintén egy 
magyar – szolnoki – 110 kg-
os versenyző várt rá. Imre az 
ellenfélnek szinte a vállág ért, 
így nagy küzdelem várt rá, de 
a tapasztalat és a technikai tu-
dás megmutatkozott abban is, 
hogy ügyes elhajlásokkal és 
beugrásokkal egyhangú pon-
tozással győzött és így első he-
lyezett lett.

A knock-down verseny-
számban hárman indultak. 
Ez annyiban különbözik a mi 
szabályainktól, hogy engedé-
lyezett a fogás és a fejre tör-
ténő térdelés. A felnőtt +90 
kg kategóriában Nagy Ist-

ván küzdött. Első ellenfele kö-
zel azonos magasságú és súlyú 
külföldi volt. Pista egy comb-
rúgással búcsúztatta. A dön-
tőben egy tőle is nagyobb, 150 
kg-os versenyző ellen lépett 
a tatamira és egy combrúgás 
után vereséget szenvedett, és 
így második lett.

Szűcs Roland junior kategó-
riában ugyanabban a verseny-
számban indult. Szinte min-
den ellenfele külföldi volt. Ki-
válóan vette az akadályokat, 
egyedül a döntőben az orosz 
ellenfelét nem sikerült legyőz-
nie, így a második helyezést 
érte el.

Kemény Anettet meglepe-
tésre feltették a felnőtt női ka-
tegóriába, ahol első ellenfelét 
legyőzte, a második ellenfelét 
nagyon kemény küzdelemben 
nem sikerült legyőznie. Több 
hosszabbítás után bírói dön-
téssel kikapott és így második 
helyezést ért el. Elmondhat-
juk, hogy versenyzőink kiváló 
helytállással zárták a tavaszi 
szezont és négy értékes érem-
mel gazdagították az egyesü-
letet.

B. I.

Eurázsiai nemzetközi karate 
verseny

Asztalitenisz NB. II. Dél-keleti csoport
Kecskeméti Spartacus – Kováts DSE Karcag 10:8
Karcagi győzelmek: egyéniben: Szepesi Bence 4, dr. Hubert 

Attila 2, Kovács Sándor 1., Imrei Ferenc 1 győzelem.
Csornai Csaba: A már bajnok listavezető otthonában szo-

ros és kiélezett mérkőzésen nagyon közel voltunk a pontszerzés-
hez. Csapatainkban mindenki tudása legjavát nyújtotta és külön 
büszkék vagyunk arra, hogy saját nevelésű játékosunk – Szepe-
si Bence – minden egyéni mérkőzését megnyerte. Ezzel a mérkő-
zéssel befejeződött a 2013/14-es bajnokság, ahol legrosszabb eset-
ben is a harmadik helyet szerezte meg csapatunk. A már sokat 
említett csapategységet bizonyítja, hogy legjobb játékosunk kiál-
lása után is nagyszerű eredmények születtek. Szívből gratulálok 
a csapat minden egyes tagjának. A halasztott mérkőzések ered-
ményeitől függően még ezüstérmesek is lehetünk.

Megyei I. osztályú bajnokság
Kováts DSE II. Karcag – Jászkisér SE 11:7
Karcagi győzelmek: Nagy Norbert – Kovács Miklós páros-

ban 1 győzelem. Egyéniben: Nagy Norbert 4, Kovács Miklós 4, 
Czinege Ferenc 1, Dobó István 1 győzelem.

Csornai Csaba: A csonka csapattal kiálló mindig nagyon 
erős és nagy játéktudású Jászkisér ellen a két fiatal játékosunk 
vezérletével biztos győzelmet arattunk. A jövőt építve két játé-
kosunkat kiemeltük a megyei I. osztályú keretből és újonc lé-
tükre megbízhatóan szerepeltek. A hátralévő mérkőzés június 
1-jén 10 órakor Újszász DVSE – Kováts DSE Karcag lesz. Még a 
végső helyezés szempontjából rendkívül fontos lesz.

B. I.

U14-es korosztály: Karcag – 
Felsőtárkány 13:0 (6:0)

Karcag: Szendrei T., 
Czinege, Erdős, Sipos, Katona, 
Kiss, Papp T., Balajti, Tóth R., 
Varga,  Csontos

Cserék: Szabó F., Binder, 
Takács, Szabó V.

Edző: Moga Lóránt
Góllövők: Katona (4), Ta-

kács (3), Papp T., Varga, Tóth 
R., Szabó F. (2), Szabó V.

U15-ös korosztály: Karcag – 
Felsőtárkány 9:0 (5:0)

Karcag: Fekete, Tóth F., Ku-
pai D., Bencsik, Pesti, Balla, 
Mester, Nábrádi, Györfi, Far-
kas A., Moga

Cserék: Szabó P., Farkas S.
Edző: Kemecsi László
Góllövők: Györfi (3), Farkas 

A. (2), Balla (2), Bencsik, Mes-
ter

B. I.

NB. II. Keleti csoport

Köszönet
A Rákbetegek Országos 

Szervezete nevében megkö-
szönöm, hogy a Rákbetegek 
Országos Szervezetének Kar-
cagi Klubja és a „MINDIG 
VAN REMÉNY” Daganatos 
Betegekért Alapítvány szer-
vezésében 2014. április 26-án 
megtartott Eszter éjszakája c. 
jótékonysági előadást jelenlé-
tükkel, támogató jegyek vá-
sárlásával támogatni szíves-
kedtek.

Köszönöm Karcag Város 
Önkormányzatának, a Kar-
cagi Szuperinfó vezetőjének, 
Laboncz Sándor hosszútávfu-
tónak a támogatásukat. Külön 
köszönjük a Déryné Kultu-
rális, Turisztikai, Sport Köz-
pont és Könyvtár vezetőinek 
a segítségét a térítésmentes te-
remhasználatban. Támogatá-
suk nagymértékben hozzájá-
rult a helyi szervezetünk sike-
res rendezéséhez.

Országos szinten is öröm a 
számunkra, amikor szerveze-
teink a lakókörnyezetükben, 
a közéletben is sikeresen meg-
állják a helyüket.

Szabó János


