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Továbbra is emelkedés tapasztalható
Munkanélküliségi mutatók

A gazdasági válság okoz-
ta munkanélküliség elmélyü-
léséről szólnak az országos je-
lentések, s a szakértők véleke-
dése szerint hiába, hogy egy-
két országban már enyhülni 
látszik a helyzet, nekünk ez az 
év még nehéz lesz. A válságtól 
egyre inkább kifulladó gazda-
ság nehéz helyzete tükröző-
dik vissza a munkanélküliek 
számának gyarapodásában. A 
munkaerőpiac helyzetéről, az 
állástalanok számáról és le-
hetőségeiről Domokos Gyulá-
val, az Észak-alföldi Regioná-

lis Munkaügyi Központ kar-
cagi kirendeltsége vezetőjével 
beszélgettünk.

A legutóbb tavaly ősszel 
szóltunk a munkaerőpiac he-
lyi mutatóiról, az álláskeresők 
számainak lassú, de határo-
zott irányú emelkedéséről. Mit 
mutatnak az év végi adatok?

Az őszi mutatókhoz képest 
továbbra is enyhe emelkedés 
tapasztalható az álláskeresők 
létszámában. December végén 
1782 fő nyilvántartott álláske-
reső volt Karcagon. Szeptem-
berben 1672 főről beszéltünk, 

vagyis három hónap alatt 110 
fős emelkedés történt.

A gazdaság melyik ágából 
érkezett a 110 fő?

A növekedés még mindig a 
válság hatására végrehajtott 
létszámcsökkentések eredmé-
nye, illetve néhány fő a lejárt 
közcélú foglalkoztatások nyo-
mán érkezett hozzánk. A vál-
ság sajnos súlyosan érintette a 
kistérségben létező fémipart, 
főleg azokat a cégeket, ame-
lyek bérmunkában külföld-
re dolgoztak. Meg kell említe-
nem még az egészségügyet. A 
kereskedelemből apránként, 
szinte észrevétlenül történ-
tek néhány fős leépítések, de 
ez összességében meg sem kö-
zelíti a többi ágazatot. Egyéb-
ként januárban és februárban, 
bár konkrét számok még nem 
állnak rendelkezésre, de to-
vábbi emelkedést tapasztal-
hattunk. Reményeink szerint 
viszont márciustól és áprilistól 
már csökkenésnek indul az ál-
láskeresők száma.

A tavaszi munkák megindu-
lásától várják a csökkenést?

Folytatás a 2. oldalon

Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv, és a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Környezeti 
és Energia Operatív Program-
ja (KEOP) keretein belül a tu-

datos környezeti magatartásra 
nevelést segítő, és a környezet-
tudatos életmód mellett állást 
foglaló országos vándorelő-
adás (roadshow) indult a tava-
lyi év őszén. Az Európa Szol-
gáltató Közhasznú Non-pro-
fit Kft. szakemberei az ország 
negyven települését keresték 
fel a „Környezettudatosság-tu-
datos környezeti nevelés” cí-
met viselő programmal. Az 
előadássorozat legújabb állo-
mása 2010. február 23-án Kar-
cag volt.

A Városháza kis tanács-
termében Molnár Pál önkor-
mányzati képviselő, a mező-
gazdasági és környezetvédel-
mi bizottság elnöke, a szerve-
zők részéről pedig Tóth Nán-

dor illetve Veres Hajnalka kö-
szöntötte a jelenlévőket.

A program keretében el-
hangzó előadások helyi, tér-
ségi szinten vizsgálták a kör-

nyezetvédelem problémáit és 
lehetőségeit, s próbáltak se-
gítséget nyújtani a környe-
zetvédelem és fenntartható-
ság gyakorlati alkalmazásá-
hoz. Az előadásokkal elsősor-
ban a döntéshozókat és a pe-
dagógusokat célozták meg – a 
környezetvédelem szempont-
jából ugyanis jelentős sze-
rep vár a környezeti nevelés-
re, azaz a következő generá-
ciók szemléletének kialakítá-
sára. A két részre bontott elő-
adáson előbb a fenntartható-
ságról, annak tudományos és 
gyakorlati oldaláról tájéko-
zódhattak a résztvevők, majd 
gyakorlati szempontú foglal-
kozás következett.

- e -

Előadások a környezetért

A hideg napok után ránk 
köszöntött enyhe, esőt is hozó 
időjárás következtében min-
denütt elolvadt a hótakaró, s 
az utóbbi héten lehullott csa-
padék jelentősen megemelte a 
folyók vízszintjét és megnőt-
tek a belvízzel borított terüle-
tek. A KÖTIKÖVIZIG 2010. 
február 23-án kiadott tájé-
koztatója szerint február 22-
én délután a Hortobágy-Beret-
tyó vízállása Borznál 301 cm 
volt, amiért a folyó Karcag és 
Túrkeve közötti 52 kilométe-
res szakszán II. fokúra növel-
ték az árvízvédelmi készültsé-
get.

Az olvadás és az eső miatt 
tovább nőtt a belvízzel borí-
tott területek nagysága, ugyan-
akkor emelkedett a befoga-
dó folyók vízállása és a csator-
nák teltsége. A KÖTIKÖVIZIG 

működési területén a tíz bel-
vízvédelmi szakaszból kilenc-
ben folyik védekezés. A me-
gyében eddig 31 hektár került 
víz alá, ebből 29.250 ha esik az 
igazgatóság területére. A bel-
vízvédelmi szakaszon február 

21-22-én (24 óra alatt) 35 stabil 
szivattyútelep 3,2 millió köb-
méter, 4 szállítható szivattyú 
pedig 46 ezer köbméter vizet 
emelt át a befogadókba. A víz-
gazdálkodási társulatok közül 

Ár- és belvízhelyzet

Február 24-én délelőtt átfo-
gó sajtótájékoztatót tartott dr. 
Fazekas Sándor polgármester. 
Ez alkalommal elsősorban a 
hamarosan elfogadásra kerülő 
városi költségvetésről beszélt, 
de több, a város szempontjá-
ból fontos témát is érintett.

A polgármester a tájékoz-
tató felvezetésében elmond-
ta, hogy a gazdasági válság, és 

az elhibázott kormánypoliti-
ka nagy terheket ró a családok-
ra, magas a munkanélküliség, 
de ugyan így az önkormányza-
tokat is komoly elvonások sújt-
ják. A karcagi önkormányzat is 
több száz millió forintos  elvo-
nást kénytelen elszenvedni. Az 

elmúlt másfél hónap folyamán 
azon dolgoztak, hogy az intéz-
ményrendszer továbbra is mű-
ködőképes maradjon – a szol-
gáltatások, iskolák, óvodák, 
közterület fenntartás működ-
jön. 

Olyan költségvetést igyekez-
tek kidolgozni – az államitól 
eltérően, amely mindössze fél 
évre van hitelesítve – amely a 

működést egész évre biztosítja. 
A 8,5 milliárdos büdzsé tartal-
mazza valamennyi városi fel-
adatnak a fedezetét. Intézmé-
nyi szinten összevonást, lét-
számleépítést, nem terveznek. 

Sajtótájékoztató a Városházán

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok

Györffy István 
és a közélet

Nemrég beszélgettem egyik isme-
rősöm gimnazista fiával, aki a Györffy 
István Általános Iskolában végzett. 
A neves néprajztudós tudományos 
munkásságáról sok mindent tudott, jó 
néhány könyvét olvasta, ám Györffy 
I. közéleti tevékenységéről már vaj-
mi keveset. Pedig biztosan meg volt 
az iskola könyvtárában Györffy Ist-
ván: „A néphagyomány és nemzeti 
művelődés” c. kis könyvecskéje, amit 
nem sokkal a halála előtt, 1939 júliu-
sában adott ki. Ebben az alig 78 olda-
las könyvben (ahogy ő nevezte: „em-
lékirat”) foglalta össze azokat a köz-
életi feladatokat és javaslatait, ame-
lyeket szerinte minél hamarább meg 
kellene valósítani  a magyar közműve-
lődésben, tágabb értelemben; a ma-
gyar kultúrpolitikában. A legszüksé-
gesebb teendőket gróf Teleki Pál is is-
mertette az országgyűlésben (mikor 
1938-ban vallás- és közoktatásügyi 
miniszter lett), mert ezeket a gondo-
latokat Györffy, már az Anschlusst kö-
vető napokban papírra vetette. Ám 
nem sokkal később Teleki Pál minisz-
terelnök lett, és minden erejét és ide-
jét az országhatár rendezése vet-
te igénybe. Az általa felállított Táj és 
Népkutató Központot később ugyan 
feloszlatta, de a munka továbbvitelét 
Györffy István tanszékére bízta. Saj-
nos, Györffy korai halála miatt ezek 
csak az említett dokumentumban, az 
„Emlékiratban maradtak fönn az utó-
kor számára. Ezt a munkáját a későb-
biekben nem igazán tárták a széle-
sebb közvélemény elé, és ezért az if-
júság sem igazán ismerhette meg. Pe-
dig ebből a könyvéből pontosan ki-
világlik Györffy közéleti elhivatottsá-
ga  és a magyarság iránti feltétlen el-
kötelezettsége. Szóval, Györffy nem 
csak tudós, hanem közéleti ember is 
volt, aki a bolsevizmust nagy veszede-
lemnek tartotta a magyarságra nézve. 
Ezt írta például: ”.A (1919-es) forrada-
lom és kommunizmus megmutatta, 
hogy a törzsökösnek tartott magya-
rok között is kerültek nemzetietlen, 
magyartalan magatartást tanúsí-
tó egyének, ahogy ma is vannak ide-
gen eszmékért lelkesedő törzsökös 
magyarok, akiket már nem magyar 
lélek kormányoz…”

Az a gyanúm, hogy ez a megállapí-
tása még ma is teljes mértékben érvé-
nyes és igaz. Tehát ezután amikor feb-
ruár 11-én megemlékezünk Györffy 
István születése napjáról, erről a köny-
véről is minél nagyobb részletesség-
gel kellene szólni.

Egyébként Györffy István lánya, 
a 3 éve elhunyt F. Györffy Anna gra-
fikusművész, férje, B. Farkas Ferenc 
paraszt-politikus révén is – szorosan 
kapcsolódott a közélethez. Ennek az 
érdekes életű házaspárnak a közéle-
ti tevékenységét sem igazán tanítják 
a karcagi iskolákban, történelem órá-
kon, vagy helyismereti szakkörökben. 
Pedig nagyon tanulságos. Ennek is itt 
lenne már az ideje…

- ács -

HÍREK
A pathológus szerepe 
a daganatos betegek 

gyógyításában
Dr. Mágori Anikó, a Buda-

pesti Szent Imre Kórház fő-
orvosa előadása a Rákbetegek 
Országos Szövetsége Karca-
gi „Együtt-Egymásért” beteg-
szervezete  rendezésében.

A rendezvény időpontja: 
2010. március 5. (péntek) 14 
óra.

Helyszín: Karcag, József At-
tila utca 2

A Kunszövetség ez évben 
is várja, és szívesen fogadja a 
személyi jövedelemadó és a 
helyi iparűzési adó 1 %-ának 
felajánlását. Kérjük, hogy tá-
mogassa egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyo-

mányőrző és kulturális ren-
dezvények támogatására, 
könyvkiadások támogatására 
kívánjuk felhasználni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Meghívó

Csízi Sándor grafikus Az 
ősök szelleme című kiállítá-
sát nyitja meg 2010. március 
8-án (hétfőn) 17 órai kezdet-
tel dr. Nagy Molnár Miklós, a 
Nagykun Múzeum igazgatója 
a Déryné Művelődési Központ 
emeleti klubtermében. A ren-
dezők minden érdeklődőt sze-
retettel várnak.

KARCAGI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR HANGVERSENYE

2010. február 27-én (szombaton) 19 órától a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

II. emeleti hangversenytermében
„HAZÁM, HAZÁM, TE MINDENEM”

OPERAGÁLA
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára

Közreműködik: 
Ardó Mária, Daróczi Tamás,  Wagner Lajos,  

Vincze János,  Schild Jenő, 
Debreceni Fesztivál Énekegyüttes,  

Debreceni Csokonai Színház Balett együttese
Vezényel: Pazár István
Műsor: Ünnepi nyitány

Részletek a Bánk Bán és a Hunyadi László című 
operákból.

Belépőjegy: 1.500.- és 2.000.- Ft-os áron váltható 
az I. emeleti irodában.

Információ: 59/503-224; 503-403-as telefonszámon.

Igen. Egyrészt a szezoná-
lis, azaz kisebb mértékben a 
vendéglátóiparban, a szállás-
hely szolgáltatásban való fog-
lalkoztatásban jelentkezhet, 
nagyobb részben pedig a me-
zőgazdaságban lehet jelen. El 
kell mondanunk azt is, hogy 
az álláskeresők számának az 
ingadozását nagy mérték-
ben befolyásolta a városi köz-
foglalkoztatás. Gondolok itt 
az Út a munkához program-
ra. Ennek köszönhető, hogy 
Karcagon a tartós álláskere-
sők aránya rendkívüli mér-
tékben lecsökkent. Ez a muta-
tó az előző években folyama-
tosan nőtt. 2007 decemberé-
ben 42,2; 2008. év végén 43,5 
% volt. 2009-ben beindult az 
Út a munkához program, és 
2009 decemberére ez az arány 
35 %-ra csökkent. Ezt na-
gyon jó eredmények tartom. 
Örvendetes tény, hogy a vá-
ros 2009-ben és 2010-ben is 
azt a célt tűzte ki, hogy a le-
hető legtöbb rendelkezésre ál-
lási támogatásban részesü-
lő személyt vonja be a közfog-
lalkoztatásba. Nem minden 
önkormányzat gondolkodik 
így. Karcagon viszont a 2010-
re elkészített közfoglalkozta-
tási terv 535 fő foglalkoztatá-
sát irányozza elő. A város in-
tézményeiben folyik majd a 
foglalkoztatás, a munkáltató 
a Városgondnokság. A Gond-
nokságra bizonyára nagy ter-
het rak az 535 fő értelmes 
munkával való ellátása, de fel-
vállalták és csinálják is.

Az itteni álláskeresői lét-
számmal hol állunk a kistérség 
és a régió települései között?

Az álláskeresők száma de-
cemberben tehát 1782 fő volt, 
a relatív mutató (a nyilván-
tartott álláskeresők aránya a 
munkavállalói korú népes-
ségen belül) pedig 12,57 %. 
Ugyanez a mutató Kunma-

darason 18,5; Kisújszálláson 
12,25 %, míg Berekfürdőn 
mindössze 8 %. A települések 
átlagában ez (Kenderes nélkül, 
ami nem a kirendeltség körze-
tébe tartozik) 13,21 %. 

(Az Észak-alföldi Régión 
belül Szabolcs-Szatmár me-
gye van a legrosszabb helyzet-
ben, ezt követi Hajdú-Bihar, 
és hát tulajdonképpen Jász-
Nagykun-Szolnok megye van 
a legjobb helyzetben. Igaz, a 
válság éppen a mi megyénk-
ben volt érezhető a legjobban, 
mert a másik két megyében, 
különösen Szabolcsban, addig 
is rossz volt a helyzet – ahogy 
a felméréseket olvasni. Itt ná-
lunk a kevésbé rossz vált rosz-
szá – E.Gy.)

Van-e mód enyhíteni a hely-
zeten?

Most már a kirendeltségünk 
rendelkezésére állnak a 2010. 
évi pénzügyi keretek. Szere-
tettel várjuk azokat a vállal-
kozókat, akik létszámot sze-
retnének bővíteni. Több lehe-
tőségünk is van arra, hogy tá-
mogassuk a létszámbővítése-
ket, illetve munkahely-meg-
őrző támogatásra is lehető-
ség nyílik. 2010-ben elindul 
a TÁMOP (Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program) 
1.1.3-as alprojektje, ami a ren-
delkezésre állási támogatás-
ban részesülőknek a képzését, 
és a nyílt munkaerőpiacra he-
lyezését célozza meg. De dol-
gozunk tovább a már több éve 
működő TÁMOP 1.1.2-es és 
1.1.1-es programokon is. Ezek 
mind a képzést, mind a mun-
kába állást elősegítő progra-
mok. Erre várjuk a vállalkozó-
kat. Van lehetőség arra, hogy 
a megfelelő célcsoportba tar-
tozó személy foglalkoztatása 
esetében jelentős támogatáso-
kat tudjunk adni. Ezzel ösztö-
nözzük a vállalkozásokat. Ide 
kapcsolható az is, hogy a köz-
foglalkoztatási tervben szere-
pel, hogy a 35 év alatti, 8 álta-

lánossal nem rendelkező sze-
mélyek számára elsősorban 
képzési lehetőséget kell biz-
tosítani. 67 fő olyan személy 
van, aki támogatásban része-
sül, de nincs meg a 8 általá-
nos iskolai végzettsége. Ennek 
a rétegnek a munkaügyi köz-
pont szervez majd képzése-
ket, mert a cél a felzárkóztatás 
és a képzettségi szint növelése. 
2009-ben már két ilyen tan-
folyamot indítottunk Karca-
gon: egy felzárkóztatást és egy 
kompetencia alapú képzést. 
2010-ben ezt további tanfo-
lyamok követik. Mindent meg 
kell tenni, hogy az ebbe a cso-
portba tartozó munkavállalók 
kizökkenjenek a több generá-
ciós munkanélküliségből.

Egyéb tanfolyamok?
Karcagon jelenleg nem ter-

vezünk önálló tanfolyamot 
indítani. Az oka az elsősor-
ban, hogy egyetlen egy ágazat 
részéről sincs olyan jól meg-
fogalmazható kereslet, ami 
mondjuk egy 20 fős tanfolyam 
indítását indokolná. Ezért vá-
lasztottuk azt a stratégiát, 
hogy inkább a megyeközpon-
tokban (Szolnokon vagy Deb-
recenben) illetve más települé-
seken indított tanfolyamokba 
csatlakoznak be a mi embere-
ink, 2-3 fő tanfolyamonként. 
Két-három személyt ugyan-
is már nagyobb eséllyel el tu-
dunk helyezni. 2010-ben na-
gyon sok képzés indul, a szer-
vezését elkezdték, lehet rájuk 
jelentkezni. Jelen pillanatban 
azoknak van a legnagyobb 
esélyük a bekerülésre, ezekre 
a tanfolyamokra, akik a vál-
ság következtében, tehát 2008. 
szeptember 1. után veszítet-
ték el a munkahelyüket. Ez az 
egyik fő célcsoport ugyanis, 
amit a TÁMOP 1.1.2-es prog-
ram megcéloz. Az ő számuk-
ra indul a legtöbb képzés, de 
természetesen mások is jelent-
kezhetnek.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A Karcagi Szimfonikus Zenekar 
február 27-i koncertjét, mint a címé-
ül választott verssor - „Hazám, ha-
zám, te mindenem” - is mutatja Erkel 
Ferenc születésének 200. évforduló-
jára állították össze a szervezők. A 
koncert előes téjén pár szóval szeret-
nénk a zeneszerző életére emlékezni.

Erkel Ferenc Gyulán született 
1810. november 7-én. Zongora-
művészként és zenetanárként in-
dult, de kolozsvári bemutatkozá-
sa után 1834-ben már Pesten lé-
pett fel, majd a következő évtől vég-
leg ott telepedett le. Előbb a Pes-
ti Német Színházban, majd a Bu-
dai Magyar Színjátszókörnél dolgo-
zott, karnagyként. 1837-ben került 
a Pesti Magyar Színházhoz, majd 
a Nemzeti Színkörhöz. Első ope-

ráját, a Bátori Máriát 1840-ben ír-
ta. Összesen nyolc operát írt, vala-
mennyit magyar történelmi szemé-
lyekről. Legismertebbek a Hunyadi 
László (1844) és a Bánk bán (1861), 
amely a zenetudósok szerint opera-
szerzői munkásságának csúcsát je-
lenti. 1884-ben a megalakuló Ope-
raház főigazgatója lett. 1844-ben 
megnyerte a Himnusz (Kölcsey Fe-
renc) megzenésítésére kiírt pályá-
zatot. A zeneszerzői és karnagyi te-
vékenység mellett rendkívül sokat 
tett a magyar zenéért, illetve a fő-
város zenei életének felvirágoztatá-
sáért. Közreműködött a Zeneaka-
démia létrehozásában. Mindezeken 
túl elismert sakkozó volt. 1893. jú-
nius 15-én hunyt el Budapesten.

Elek György

Egy hangverseny elé

Továbbra is emelkedés tapasztalható



2010. február 26. 3

Par la men ti Nap ló

A húsz éves Magyar Köz-
társaság 5. parlamenti ciklu-
sa hétfőn befejeződött. Köny-
nyet senki ne hullasson ér-
te, nincs miért. Ha történel-
mi távlatokból tekintünk visz-
sza erre a négy évre, csak pil-
lanatokat lehet felidézni, ame-
lyek a kollektív társadalmi tu-
datban inkább rossz, mint 
jó emlékeket idézhetnek fel. 
Rosszul kezdődött rosszul is 
ért véget. 2006 tavaszán ha-
mar kiderült, hogy nem a jó-
lét a nagy, hanem a baj. Aztán 
jött Balatonőszöd, az elhíresült 
őszödi beszéd, amely ugyan-
úgy meghatározta a követke-
ző éveket, mint az első parla-
menti ciklust a taxisblokád. 
2008-ra eljutottunk oda, hogy 
a Szociális Népszavazás három 
igenje szétrobbantotta a koa-
líciót, kiderült, hogy az ország 
nem támogatja azt az irányt, 
amit a Gyurcsány-kabinet kép-
viselt. A magyar válságra be-
ütött a világgazdasági vál-
ság, Gyurcsánynak menni kel-
lett 2009 tavaszán, segíteni vi-

szont már ez sem segített. Ha 
stílusban mást is hozott Bajnai 
Gordon, a 2006 és 2010 közöt-
ti évek akkor is Gyurcsány-
korszakként vonulnak be a tör-
ténetírás lapjaira.

A parlament az előbb leír-
taknak fontos, de passzív sze-
replője volt. Ha közelről, kép-
letesen szólva nagyítóval né-
zem meg az elmúlt évek termé-
sét, nincs olyan döntés, amely 
nélkül ne lett volna meg az or-
szág. Az adójogszabályok ál-
landó változása, a papíron léte-
ző költségvetések sora logiku-
san vezetett a külső segítség lé-
legeztető-gépéhez. 2008 őszén 
elsőként szaladt a magyar kor-
mány az IMF (Nemzetközi Va-
lutaalap) képviselőihez, hogy 
Washingtonban kitalálják, ho-
gyan is kellene a magyar gaz-
daságot rendbe tenni. Más kér-
dés, hogy mivel 10 éve sen-
ki nem fordult ilyen nagyság-
rendű igénnyel az IMF-hez, a 
funkcióját vesztett hivatal ki-
törő örömmel fogadta a várat-
lan vendéget. A történet töb-

bi részét ismerjük: 20 milliárd 
eurós hitel, nemzetközi segít-
ség a Világbank és az Európai 
Unió illetékeseivel, hogy aztán 
ennek folyományaként a 2010-
es költségvetésben elvegyenek 
a településektől, leépítsenek a 
vasútvonalakból, előzőleg pe-
dig elvegyék a 13. havi nyugdíjt 
és fizetést.

Itt tartunk most, innen kel-
lene szépen búcsúzni. Előre 
látni, hogy nem megy. Hétfőn 
Bajnai Gordon is megpróbálta, 
Katona Béla házelnök is pró-
bálkozott vele, de egyik sem 
volt az igazi. A problémák ma-
radtak, az emberek mindenna-
pi életét érintő ügyek állandó 
bizonytalanságot hordoznak. 
Magas munkanélküliség, a de-
vizahiteleseket aggasztó árfo-
lyam ingadozás, a fogyasztás 
csökkenése miatt csődközeli 
helyzetben lévő vállalkozá-
sok…

Minden változásért kiált, 
ideje új irányt adni az ország 
dolgainak.

Varga Mihály

Búcsúzni csak szépen…

Meghívó

Engedje meg, hogy 

nagy szeretettel 

meghívjuk a Nagykun 

Polgári Kör 

agrárfórumára, 

melyet a karcagi 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

II. emeleti nagytermében tartunk.

  Időpont: 2010. március 2. (kedd) 17.30 óra

Téma:
Mi lesz veled, magyar mezőgazdaság, 

mi lesz veled, magyar vidék?
 Vendégünk:

Dr. Ángyán József
országgyűlési képviselő, FIDESZ, a Mezőgazdasági 

Bizottság tagja

Varga Mihály
országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke 

Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

 Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Itt az idő!
Fizetett politikai hirdetés

Beiskolázási tájékoztató
Tájékoztatjuk a református iskola iránt érdeklődő kedves 

szülőket arról, hogy
2010/2011-es tanév 1. osztályába lehet jelentkezni.

Beiskolázási szülői tájékoztatónkat
2010. március 1-jén /hétfőn/ 17.00 órai

kezdettel tartjuk a Kálvin u. 2. sz. iskola  I. emeleti díszter-
mében.

Tájékoztatást adunk induló osztályainkról, emelt szintű 
képzéseinkről.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
Iskolavezetés

Tavaszi vetőmagvak az 
AGROHUNGÁRIA KFT.-től

Árpa, zab, köles, lucernamag, napraforgó, kukorica 
stb. vetőmagvak eladók. Műtrágyák, lombtrágyák, 

növényvédő szerek kaphatók. Mindenféle gépi 
szolgáltatás igényelhető. Lucernamag tisztítást vállalunk.

Elérhetőségeink:
AGROHUNGÁRIA KFT.

Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó – Madarasi út, városköz-
ponttól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.

Telefon: 59/503-553, fax: 59/400-894
Mobil: +36/20-353-5738.

E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Ugyan plusz juttatást nem tar-
talmaz a költségvetés, de az a 
mi jár ahhoz, hogy dolgozni le-
hessen az intézményekben, és a 
munkabérek is ki legyenek fi-
zetve azt biztosítja az önkor-
mányzat.

Dr. Fazekas továbbá elmond-
ta azt is, hogy a válság ellenére 
semmilyen közszolgáltatási dí-
jat nem emelnek, nem kerül be-
vezetésre új fajta helyi adónem, 
és a már meglévő helyi adókat 
sem emelik. 

Fejlesztési tervek is vannak, 
például a technikum terüle-
tén épülő új iskolatömb már 
a tavasszal átadásra kerülhet, 
hogy zökkenőmentesen indul-
hasson a szeptemberi iskola-
kezdés. Mintegy 105 millió fo-
rintos keretből kerül sor a vá-
rosi utak felújítására, újak bur-
kolására, járdák aszfaltozásá-
ra, de számos más kisebb és na-
gyobb beruházásra is vannak 
rendelkezésre álló keretek. Pél-
dául vállalkozások számára a 
foglalkoztatási keret megtartá-
sához szükséges támogatások, 
turisztikai fejlesztések, múze-
um felújítás, Nagykun Látoga-
tó Központ kialakítása, a bel-
város rekonstrukciója, új rend-
őrségi körzeti megbízotti iroda 
átadása. 

A költségvetés után a pol-
gármester külön beszélt a vá-
rosi utak állapotáról. Mint el-
mondta, komoly problémát je-
lent, hogy a hosszú tél folya-
mán a gyenge minőségű állami 
utak esetében áldatlan állapo-
tok uralkodnak. Több ízben fel-
vették a kapcsolatot az Állami 
Közútkezelővel, mivel a Karca-
gon áthaladó utak többsége ál-
lami tulajdonban van, így pl. a 
Kisújszállási, Madarasi, Püs-
pökladányi, Tilalmasi utak. 
Hozzá tette, hogy az önkor-
mányzati tulajdonban lévő utak 
esetében mintegy 3 kilométer-
nyi útszakasz vár még felújí-
tásra, de ehhez képest az álla-
mi utak nagyságrendekkel na-
gyobb, mintegy 30 km hosszan 
szorulnak komoly rekonstruk-
cióra.

Hozzá tette azt is, hogy el-
sősorban nem a közútkezelőn 
múlik, hogy mire ér, hiszen a 
költségvetés, amelyből gazdál-
kodik az illetékes minisztéri-
umtól függ, illetve a kormány-
tól. Mint fogalmazott, a vi-
dék elleni merénylet az ami az 
utakkal történik, és ez sajnos 
minket is sújt. Külön problé-
mát jelent a Püspökladányi, és 
a Madarasi utak felújítása, ame-
lyekért az elmúlt években ko-
moly küzdelmet vívott a város. 
A Regionális Területfejlesztési 

Tanács, amelyben a kormányol-
dalnak van többsége, legutóbb 
az első helyről a negyedik hely-
re tette át ezt a projektet a sür-
gősen felújítandó utak listáján. 
Fazekas Sándor bízik abban, 
hogy lesz egy olyan új kormány, 
amelyik kellő súllyal, és a he-
lyén kezeli a közutak ügyét.

Végezetül még egy témáról 
esett szó a sajtótájékoztatón, 
amely foglalkoztatja a város la-
kosságát. Sokan értesültek ar-
ról, hogy roma polgárőrség ala-
kult a közelmúltban. Sokan, az 
önkormányzathoz fordultak 
bővebb információért. A pol-
gármester kifejtette, hogy min-
den egyesületnek az egyesülé-
si jog alapján kell működnie, az 
önkormányzatnak, pedig nincs 
beleszólása abba, hogy ki és mi-
ként alakít egyesületet. A város-
ban közel száz egyesület műkö-
dik, vannak olyanok amelyek-
kel közvetlen kapcsolatot tart 
az önkormányzat, mint például 
a Városvédő Egyesület, vagy a 
Kováts Mihály Baráti Társaság 
Egyesület, és vannak olyanok, 
amelyek teljesen függetlenek. A 
roma polgárőrség, mint egyesü-
let is az utóbbiak közé tartozik. 
Ezzel a témával kapcsolatban a 
társadalmi szervezeteket nyil-
vántartó hivatalokhoz lehet fel-
világosításért fordulni.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Sajtótájékoztató a Városházán
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Kunhalom Polgári Kör

Amerikai lektor Karcagon
Indul a kör szünet utá-

ni előadás-sorozata! Márci-
us elsején, hétfőn fél hattól 
a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ első emeleti 
klubtermében Franz Raber, 
a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola an-
gol anyanyelvi lektora lesz 
a kör vendége, aki angol és 
magyar nyelven is bemutat-
kozik az érdeklődőknek. El-
mondja azt is, hogyan került 
Alabamából Szolnokra, ahol 
családjával együtt él már 
több mint egy évtizede. Be-
szél az angolórákon, a nyel-
vi versenyeken és hazánkban 
szerzett tapasztalatairól és 
szívesen válaszol a jelenlévők 
kérdéseire.

Szeretettel várja program-
jára a Kunhalom Polgári Kör 
nem csak az angolul értőket, 
hanem hív újra minden ér-
deklődőt!

Ugyanakkor várja kedves 
közönségét a Karcagi Szim-
fonikus Zenekar is febru-
ár 27-én, szombaton 19 órá-
tól sorra kerülő koncertjén, 
ahol Erkel Hunyadi László 
és Bánk bán című operáiból 
hangzanak el csodálatos éne-
kes számok a zenekar kísére-
tében. A nyílt főpróba pén-
teken 18 órától szintén láto-
gatható, ugyancsak a Déryné 
MIK második emeleti dísz-
termében. Szép élményeket 
kívánunk!

V. Gy.

„A nemes, szép élethez, 
nem kellenek nagy cselekedetek.
Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

Kedves Marika néni! Kedves ünnepelt! 
Tisztelt Ünneplő család!

Ezen szép gondolattal köszöntöm az ün-
nepeltet. Köszöntöm városunk polgármes-
terének, képviselő-testületének, hivatalának 
nevében. Életének jelentős állomása ez a mai 
nap: 1919. augusztus 1. Karcag, 2009. augusz-
tus 1. Karcag.

90 esztendő! Mennyi-mennyi minden tör-
tént ezalatt! Majdnem egy évszázad! Sok 
minden történt egy nemzet, egy város, s egy 
család életében egyaránt. Marika néni is át-
élte mindezt. Annak a nemzedéknek a tanú-
ja, akiknek a nehézségekből, gondokból bő-
ven kijutott. Dolgozott kitartóan, nevelte 
gyermekeit becsülettel, tisztességgel, s anyai 
szívével adta és mindig adta a szeretetet. A 
sors szép, hosszú élettel áldotta meg, és sze-
rető, gondoskodó családdal. Marika nénivel 
együtt köszöntöm szerető gyermekeit család-
jaikkal együtt: Németh Miklósné szül. Török 
Máriát, özv. Olajos Imréné, szül. Török Er-
zsébetet és Török Ferencet.

Kedves Marika néni! Szeretettel köszön-
töm 90. születésnapja alkalmából. Kívánom, 
hogy a jó Isten segítse a továbbiakban is; jó 
egészséggel, sok örömmel, boldogsággal ked-
ves családja, szerettei körében.

Ezen köszöntés 2009. augusztus 1-jén 
hangzott el – e sorok írójától – a Zöldfa út 14. 
sz. alatti családi házban. Ünnepelt a család: 
a 3 gyermek, a 9 unoka, a 11 dédunoka. Ün-
nepelte Marika néni 90. születésnapját. Iga-
zi ünnep volt ez, mint ahogyan Márai Sándor 
vall erről.

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor 
ünnepelj egészen. Ölts ünnepi ruhát. Felejts 
el mindent, ami a hétköznapok szertartása és 
feladata. Az ünnep az élet rangja, felsőbb ér-
telme. Készülj föl rá testben és lélekben.”

Az ünnepelt nagyon boldog volt. Láthat-

ta, s főleg érezhette családja, szomszédjai, is-
merőseinek szeretetét: a sok-sok virág, ame-
lyet úgy szeretett még boldogabbá tette, szin-
te megfiatalította. Ennek a szép napnak az 
emléke elkísérte őt élete végéig. Hiszen töb-
bé már nem ünnepelhetjük a születésnapot, a 
természet örök törvénye beteljesedett.

2010. február 15-én itt hagyta szeretteit, az 
örökkévalóságba távozott.

„Megfordulok, de merre menjek?
Hiszen Te nem vagy már sehol!
Soha, sehol már meg nem lellek,
S mindig ott leszel valahol.”
A végbúcsúra 2010. február 19-én gyűl-

tünk össze a Borjúdűlő temető ravatalozójá-
ban. Kívánságára kedves, szeretett szomszéd-
ja, H. Tóth János tanár úr búcsúztatta méltó-
sággal, szeretettel. Ravatalát a sok-sok virág, 
koszorú között egy csokor „hóvirág” is dí-
szítette. Nem véletlen, hiszen a hóvirág volt a 
kedves virágja.

„Te kis virág milyen nagyon bátor vagy!
Jössz akkor is mikor kemény még a fagy!”
Koporsóját fehér szegfűcsokor díszítette 11 

dédunokájának fehér emlékszalagjával. Sírjá-
ba a koporsóra fehér szegfűk kerültek szeret-
tei részéről. A fehér virágokat szerette.

Élete könyvének lapjai beteltek.
„Ütött az óra, messzi visz az út,
oda, ahol nincs múlt és jövő,
nincs örökkévalóság, nincs idő,
se szenvedély, se sóvárgott öröm,
se hír, dicsőség, se keserű könny,
hol mélyen alszik emlék, öntudat,
a szív szűk házában a föld alatt.”

„Könnyű legyen a föld hantja
mely sírodon elfedez
csendes a szellő
mely alvó porod felett lengedez.
A rózsa mely sírod ormán
kihajtja virágait
illatával tegye szebbé
hamvaidnak álmait.”

Emlékező szeretettel búcsúzik:
Pánti Ildikó

In memoriam
özv. Török Ferencné

(szül.: Mohácsi Mária)

Betekintő
NYÍLT NAPOK A KOVÁTS MIHÁLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN
1.b osztályban Magyar nyelv és irodalom óra 
 SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS KOMPETENCIA 

ALAPÚ OKTATÁS megismerése
 2010. március 03-án (szerda reggel 8.00 órától) a Kálvin 

u. 5.sz  alatti  épületben.
 Tanít: Kiss Ferencné tanítónő
1.a osztályban Magyar nyelv és irodalom óra az ISKOLA-

OTTHONOS TANULÁSSZERVEZÉS jegyében
 2010. március 10-én (szerda reggel 8.00 órától) a Kálvin 

u.5.sz alatti épületben
 Tanít: Veres Zsigmondné tanítónő
2.a osztályban Magyar nyelv és irodalom óra az
 ISKOLAOTTHONOS TANULÁSSZERVEZÉS jegyében
 2010. március 17-én (szerda reggel 8.00 órától) a Kálvin 

u.5.sz alatti épületben
 Tanít: Urbán Sándorné tanítónő
2.b osztályban Magyar nyelv és irodalom  óra 
 SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS KOMPETENCIA 

ALAPÚ OKTATÁS megismerése
 2010. március 24-én (szerda reggel 8.00 órától) a Kálvin 

u. 5.sz  alatti  épületben
 Tanít: Magyar Sándorné tanítónő
Minden érdeklődő szülőt és óvodás gyereket szeretettel 

várunk !

Tavaly készült el és került a 
boltokba két karcagi együttes, 
a Stardrive második (Kings 
and Slaves) és a Vale of Tears 
harmadik Illdisposed Inner 
Interest című lemeze. A két 
csapat évek óta jó sajtó mel-
lett szerepel a könnyűzene ha-
zai forgatagában. Az őket te-
hetségesnek kikiáltó kritiku-
sok nem tévedtek, mert a ze-
nekarok a fent említett leg-
utóbbi produkciói komoly si-
kert könyvelhettek el, úgy a 
kritika, mint a koncertre já-
ró és lemezt vásárló közön-
ség körében. Az összefogott, 

jól „megcsinált” albumo-
kat nemrégiben Az Év Albu-
ma díjra (másnéven HangSúly 
díjra) jelölték. Ez azt jelen-
ti, hogy a Stardrive-t és a Vale 
of Tears-t olyan előadókkal je-
lölték a legjobbak között, mint 
Hobo (Circus Hungaricus), a 
Hungarica, Kalapács József 
vagy a Tankcsapda. (Tizenhat 
jelölt van.) A díj története so-
rán most először a közönség 
is szavazhat. A karcagiakra a 
www.stardrive.hu, és a www.
valeoftears.hu lehet szavazni.

Elek György

A legjobbak között

Két karcagi zenekar lemeze

A Kiskulcsosi 
Általános Iskola 

Szülői Közössége tisztelettel 
és szeretetettel meghívja Önt 
és kedves családját  az intéz-

mény tornatermébe
2010. március 13-án 19 óra-

kor kezdődő 
Tavaszi batyus báljára.

A bál nyitásaként rövid mű-
sort adnak iskolánk tanulói.
A rendezvény bevételével is-
kolánk tanulóinak tavaszi ta-
nulmányi kirándulását kíván-

juk támogatni.
Belépőjegyek kaphatók az is-

kola gondnokságán
2010. március 12-ig 2000 Ft/

fő áron.
Az est jó hangulatáról

Czank Tamás és Lukács Ber-
nadett gondoskodik 

Bohács Pálné Balogh Erzsébet néni 1910. február 18-án szü-
letett Karcagon. Városunk százéves lakóját e centenáriumi 
születésnapon öt unokája, öt dédunokája és egy ükunokája 
köszöntötte, dr. Fazekas Sándor polgármester és Rózsa Sán-
dor jegyző pedig az önkormányzat nevében fejezték ki jókí-
vánságaikat.
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Györffy Napok 2010

Iskolánkban évfolyamonként 
egy- egy osztályban emelt szin-
tű angol nyelvoktatás folyik. Ez 
teszi lehetővé, hogy tanulóink 
alkalmazóképes nyelvtudásra 
tegyenek szert, és kiemelkedően 
teljesítsenek a különböző szintű 
versenyeken. 

Angol  szakmacsoportunk 11. 
éve vállalja fel az angol nyelvi 
verseny megszervezését az 5-8. 
osztályos tanulók részére. El-
mondhatjuk, hogy a népszerű-
ség évről-évre nő, az idén 65 ta-
nuló mérte össze tudását. Az 
’Englis is Fun’ kistérségi angol 
versenyünkre beneveztek a ti-
szafüredi Kossuth Lajos Gim-
názium és a Zrínyi Ilona Álta-
lános Iskola, a törökszentmik-
lósi Bethlen Gábor Református 
Általános Iskola, a berekfürdői 
Veress Zoltán Általános Isko-
la, a karcagi Kováts Mihály Ál-
talános Iskola, a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskola, a Nagykun Re-
formátus Általános Iskola és 
természetesen a Györffy István 
Általános Iskola tanulói.

Írásban és szóban is számot 
adhattak nyelvi tudásukról. A 
zsűrit a benevező iskolák taná-
rai alkották (20 fő). A karca-
gi Református Gimnázium an-
gol szakos tanárnőjét Csatá-
ri Évát kértük meg a feladat-
lap összeállítására. Megtisztelte 
versenyünket Franz Raber an-
gol anyanyelvű tanár a karca-
gi Református Gimnáziumból. 
Az Oxford University Press te-
rületi képviselője, Mészáros Ist-

ván is részt vett a zsűri mun-
kájában, s köszönjük neki a ju-
talomkönyveket. A versenyző-
ket és felkészítőiket Pánti Ildi-
kó önkormányzati képviselő is-
kolánk, nyugalmazott igazgató-
ja köszöntötte. 

A következő eredmények 
születtek:

5. osztály:1.  Urbán Andrea 
(Györffy I. Ált. Isk., felkészítője: 
Vass György), 2. Bayarsaikhan 
Tsengel és Tarczali Tamara 
(Györffy I. Ált. Isk., felkészítő-
jük: Vass György), 3. Mándoki 
Dóra (Nagykun Református 
Ált. Isk., felkészítője: Tóth Judit)

6. osztály: 1. Johnson Ke-
rubina (Kováts M. Ált. 
Isk., felkészítője: Tanka Il-
dikó) és Turcsányi Bence 
(Törökszentmiklós, Bethlen G. 
Ált. Isk., felkészítője: Sajtósné 
Földes Katalin), 2. Bakondi Dó-
ra (Törökszentmiklós, Beth-
len G. Ált. Isk., felkészítője: 
Sajtósné Földes Katalin),

3. Hidasi Dorottya (Györffy 
I. Ált. Isk., felkészítője: Maku-
la Ibolya)

7. osztály: 1. Cs. Sza-
bó Bence (Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk., felkészítője: 
Erdeiné Kubicsek Krisztina), 
2. Berczi Benjamin (Tisza-
füred, Kossuth Lajos Gimn., 
felkészítője: Monokné And-
rási Edit, 3. Molnár Márk 
(Törökszentmiklós, Bethlen 
G. Ált. Isk., felkészítője: Sósné 
Kádár Marianna)

8. osztály: 1. Kádár Béla 
(Györffy I. Ált. Isk., felkészí-
tője: Halmai Györgyné, 2. Me-
ző Emese (Törökszentmiklós, 
Bethlen G. Ált. Isk., felké-
szítője: Sajtósné Földes Ka-
talin), 3. Zsarnai Zsó-
fi (Törökszentmiklós, Beth-
len G. Ált. Isk., felkészítője: 
Sajtósné Földes Katalin)

Gratulálunk a versenyzők-
nek és felkészítőiknek!

Nyílt tanítási órák
2010. februárjában a Györffy napok keretében szeretettel 

invitáltuk az érdeklődőket az alsó tagozat nyílt óráira. Eb-
ben az évben is nagy sikere volt ennek a programnak. Né-
hány osztályban több volt a látogató, mint a diák. Sok ta-
nulónak több vendége is volt. (Ott szorongott apa, anya és a 
nagyi is.) Nagy örömünkre szolgált, hogy a vendégek között 
ott ült néhány érdeklődő pedagógus is, aki szüleivel nézte 
végig annak a tanító néninek az óráját, akinél majd jövőre 
szeretné elkezdeni az iskolai munkát. 

A nyílt órákon a szülők betekintést kaphattak az intéz-
ményünkben folyó szakmai munkáról. Megtapasztalhatták 
gyermekük órai aktivitását, figyelmét, teljesítményét. 

Örültünk a nagy érdeklődésnek, s szeretettel várjuk a már-
ciusi nyílt óráinkra azokat az érdeklődő szülőket, akik a jövő 
tanévtől szeretnének partnereink lenni az iskolai munkában. 

A Györffy Napok rendez-
vényeinek keretében, immár 
nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a városi ol-
vasóversenyünk, amelyen öt 
karcagi általános iskola, 29 al-
sós kisdiákja vett részt. 

A verseny két részből tevő-
dött össze. Az első részben egy 
szövegfeldolgozással mutatták 
meg a tanulók, hogy értik az 
olvasottakat. A második rész-
ben a tanulók hangos olvasá-
sát hallgathatta meg a zsűri, és 
a szép számú közönség, mely-
nek soraiban együtt izgulha-
tott a szülő és nevelő is. Az es-
tébe elhúzódó rendezvényen 
jól érezték magukat a vendé-
gek és a rendezők egyaránt, 
hiszen a színvonalas verse-
nyen a kívülállók szerint is 
igazságos eredmények szület-
tek. Jó volt együtt lenni azok-
kal a tanulókkal, aki számára 
az olvasás ma is öröm.

Dicséret illet minden kis 
versenyzőt, mert igen szoros 
küzdelmet vívtak ebben az 
évben. Köszönetet szeretnék 
mondani a lelkes versenyzők-
nek, minden felkészítő neve-
lőnek és szülőnek. Köszönöm, 
hogy jelenlétükkel megtisztel-
ték rendezvényünket. 

Szeretettel várjuk jövőre is a 
versenyezni szándékozó kar-
cagi kisiskolásokat!

A verseny eredményei:
2. osztályosok között: I. 

Magyar Enikő (Györffy I. 
Ált. Isk., Felkészítő nevelői: 
Szakályné Kollát Emese, Do-
bos Lászlóné), II. Csizmadia 
Csilla (Nagykun Református 
Ált. Isk., felkészítő nevelője: 
Ferenczi Péterné), III. Darók 
Illés Dávid (Kováts M. Ált. 
Isk., felkészítő nevelője: Ma-
gyar Sándorné)

I. helyezett: Kele Ádám 
(Györffy I. Ált. Isk., felkészítő-
je: Szabó Edit), II. Kovács Lu-
ca (Györffy I. Ált. Isk., felké-
szítője: Baláné S. Kovács Ani-
kó), III. Tóth Gergely (Nagy-
kun Református Ált. Isk., fel-
készítő nevelője: Takácsné 
Csikós Anikó)

4. osztályosok között: I. 
Harcsa Vivien (Kiskulcsosi 
Ált. Isk., felkészítője: Vargáné 
Molnár Éva), II. Varga Kata 
(Györffy I. Ált. Isk., felkészítő-
je: Borsosné Herczegh Judit), 
III. Weress Dorottya (Nagy-
kun Református Ált. Isk., fel-
készítő nevelője: Kuruczné 
Katona Éva)

A Györffy- karavánt 2009. 
október 2-án Györffy István 
halálának 70. évfordulóján hir-
dették meg a Györffy István 
Általános Iskola iskolarádió-
jában. Minden évfolyam kü-
lön tájegységet mutat be, ahol 
Györffy István is kutatott. 
Amíg az ötödik évfolyamosok 
Karcagot és a Nagykunságot 
mutatták be, addig a hatodik 
évfolyamosok a Felvidék tör-
ténelméről és kultúrájáról be-
széltek. A hetedik évfolyam a 
Délvidékről, a nyolcadik évfo-
lyam pedig a moldvai csángók-
ról készített beszámolót. 

A csoportok megalakulása 
elsősorban szimpátia alapján, 
de a tanárurak és tanárnők se-
gítségével is történt. A csopor-
tok kutatómunkáját a témave-
zető tanárok segítették és irá-
nyították. A kiselőadásokon 
több hétig dolgozhattak az osz-
tályok. A szemléltető anyago-
kat sokféle módon készítették 
a gyerekek. Voltak, akik tab-
lókat csináltak kartonból, míg 

mások, gyurmából vagy más 
anyagokból maketteket készí-
tettek. 

Büszkék lehetünk az osztá-
lyunk alkotásaira, hiszen tab-
lókon kívül menyasszonyi lá-
dát, a késmárki vár makettjét, 
a Felvidék domborzati térkép-
ét, a képes történelmi időszala-
got a tájszavak fáját és számító-
gépes grafikonokat is készítet-
tünk. 

2010. február 16-án délután 

került sor a bemutatóra. Két-
szer mutattuk be a produktu-
mainkat. A szülők nagyban se-
gítettek jelenlétükkel, így nö-
velték az önbizalmunkat az 
előadásokon, és bár csak az el-
ső előadásunkon jelentek meg 
erőt adtak a második felvonás-
hoz. Egy biztos: az osztályunk, 
a 6.c nagyon jól érezte magát és 
sokat tanultunk a Felvidékről.

Donkó Anna Zsófia, Vass 
Veronika

30Y koncert
2010. március 6. (szombat) 21 óra

Művelődési ház Kisújszállás

Vendég: Crybabies
Belépő: elővételben 1200 Ft, 

helyszínen: 1500 Ft
Bővebb információ: 59/520-672 www.

muvhazkisujszallas.hu

’ENGLISH IS FUN’

Györffy- karaván

Városi Olvasóverseny
2010. február 17.
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Február 12-én, pénteken 
rendeztük meg iskolai farsan-
gunkat. A diákok nagy lel-
kesedéssel, több csoport kö-
zös produkcióval készült ere 
a napra. A hagyományoknak 
megfelelően idén is zsákba-
macska, tombola és büfé várta 
a farsangolókat

Elérkezett a felvonulás ide-
je. A mulatság a bálkirály-
nő és a bálkirály megválasz-
tásával kezdődött. Ezután kö-
vetkezett az egyéni jelmeze-
sek felvonulása, így az ösz-
szes jelenlévő megcsodálhat-
ta a szebbnél szebb és ötlete-
sebb jelmezeket, mint pl.: Éj-
királynőt, katonát, sherif-
fet, Pókembert, Ludas Matyit, 
Nagymama lekvárjait, bo-
szorkány Fionát. A felvonulás 
után következett a bemutatko-
zás, majd az egyéni produkci-
ók, versek. Nagyon vártuk az 
osztályok, napközis csopor-
tok fellépését, akikkel az osz-
tályfőnökök, napközis neve-

lők is szerepeltek. Nagyszerű-
en koreografált, ötletes tán-
cokat, mutatványokat láthat-
tunk. Volt kacsatánc, ping-
vintánc, Team dance, Michael 
és a Zombik tánca, sport mu-
tatványok, táncoló napközi-
sek, cantry tánc. A zsűri elvo-
nult, hogy meghozza döntését. 
Közben elkezdődött a tombo-
la számok húzása. Mindenki 
a csoportokba szedett szelvé-
nyeit figyelte. A sok-sok nye-
remény mind gazdára lelt. Ez 
évben is sikerült meglepniük 
a kiskulcsosi nevelőknek a far-
sangoló gyerekeket egy ferge-
teges műsorszámmal, mellyel 
nagy sikert arattak most is.

Ezután tudhattuk meg a 
zsűri döntését. Most sem volt 
könnyű dolguk, de mint más-
kor, most sem térhetett haza 
senki jutalom nélkül.

Egy gyors teremrendezés 
után elkezdődhetett a tán-
cos mulatság, amely alatt ét-
vágyunk csillapításáról a 8. 

osztályos tanulók szülei és az 
osztályfőnökük gondosko-
dott. Ahhoz, hogy rendezvé-
nyünk sikeresen zárult, nem 
maradhat el a köszönet azok-
nak, akik ehhez hozzájárultak 
támogatásukkal: Kovács Sán-
dor és Kovács Krisztián, akik 
a jó hangulatról gondoskod-
tak, Nagy László és családja, 
az osztályokat képviselő anyu-
kát, apukák, akik a belépő 
árusításában, a büfé előkészí-
tésében, majd az árusításban 
voltak segítségünkre. A szülői 
Közösség tagjainak, iskolánk 
nevelőinek és dolgozóinak, és 
valamennyi szülőnek akik a 
büféhez, tombolához, zsákba-
macskához eljuttatták felaján-
lásaikat. 

A rendezvény bevételéből a 
gyermekek tanulmányi verse-
nyeit, szabadidős iskolai prog-
ramjait kívánjuk támogatni.

A Diákönkormányzat nevé-
ben: Mester Anikó és Vargáné 
Molnár Éva

Farsang Kiskulcsoson

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, 

hogy az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv keretén belül, a Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft. által benyúj-
tott KEOP 6.2.0/A „Házi komposz-
tálást népszerűsítő mintapro-
jekt Karcagon” c. pályázat támo-
gatást nyert. A támogatással lehető-
vé vált, hogy a programhoz kapcsoló-
dó háztartásokba komposztáló edé-
nyek kerüljenek kihelyezésre. Azon 
lakosok részére, akik vállalják a házi 
komposztáló rendeltetésszerű hasz-
nálatát, térítésmentesen biztosítjuk 
az edényt és az ismertető anyago-
kat. A projekt részeként környezettu-

datossággal és komposztálással kap-
csolatos tájékoztatókat és rendezvé-
nyeket is szervezünk. Az előző évben 
visszaküldött kérdőívekkel már sokan 
kapcsolódtak a programhoz, de kor-
látozott számban még várjuk az 
érdeklődőket! Szándékukat szíves-
kedjenek mielőbb jelezni felénk! Az 
edények átadásáról a későbbiekben 
pontosan tájékoztatjuk Önöket.

Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft.

5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317 
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu
„Komposztáljon velünk!”

Kézilabda csapatunk im-
már harmadik alkalommal 
vehetett részt ezen a rendkí-
vül színvonalas nemzetközi 
tornán, amely most a szerbi-
ai Ada községben került meg-
rendezésre 2010. február 13-
14-én.

Mi, karcagiak több órás fá-
rasztó utazás után érkez-
tünk meg Adára és foglaltuk 
el szállásunkat a Park Hotel-
ben. Másnap azonnal főszere-
pet kaptunk, mert mi játszot-
tuk a nyitómérkőzést a házi-
gazdákkal, ezután következett 
az ünnepélyes megnyitó. Dél-
után játszottuk a második csa-

patmérkőzésünket a felvidéki 
Gúta együttesével. A jó iramú 
mérkőzés második félidejében 
még vezettünk, de a hajrában 
az ellenfél jobban összpontosí-
tott és két góllal győzött.

Este svédasztalos banketten 
láttak vendégül minden játé-
kost, rendezőt, szervezőt, va-

gyis mindenkit, aki a kupa 
eseményeihez bármilyen for-
mában hozzájárult. 

Másnap már a helyosztó 
mérkőzései zajlottak, délután 
ünnepélyes eredményhirde-
tés zárta a kétnapos tornát. Az 
eredményhirdetésen dr. Fa-

zekas Sándor polgármester és 
Szepesi Tibor városi sportre-
ferens is részt vett, s gratulált 
a résztvevő Ada (Vajdaság), 
Gúta (Felvidék), Sepsiszent-
györgy (Erdély), Naszvad (Fel-
vidék), Tápiószele valamint 
Berekfürdő-Karcag kézilabdá-
zóinak.

Csapat tagjai: 

Álló sor: Bánhegyiné Ba-
kó Éva edző, Andrási Zsófia, 
Perge Attiláné, Szabó Ildikó, 
Varga Tímea, Kun Márta, Szé-
kely Anna, D. Nagy Judit

Ülő sor: Szőkéné Varga Ibo-
lya, Cseke Petra, Perge Zsófia, 
Vona Zoltánné, Varga Anita

Bánhegyiné Bakó Éva 

VII. Kárpát-Meditop Kupa 
Nemzetközi Női Kézilabda Torna

Házi komposztálás

Az egyesületen belül jelen-
leg működő férfi kézilabda-
csapat Major János tanár úr 
kezdeményezése és játékos-
edzői ténykedése mellett hat 
évvel ezelőtt indult. A kezdeti 
csapat az elmúlt években tel-
jes egészében átalakult, pon-
tosabban megfiatalodott. „Há-
rom-négy fő van, akiről el-
mondhatjuk, hogy rutinos és 
valóban a felnőtt korosztály-
hoz tartozik – mondja a szak-
osztály vezetője -, a többiek vi-
szont ifjúsági korúak. A csa-
pat tehát 14-18-20 éves játéko-
sokból áll.” Alapvetően a volt 
Gábor Áron, ma már Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium tanulói adják a csapat já-
tékos állományát és utánpót-
lását, de a Szentannaiból is ér-
keztek/érkeznek játékosok. In-
nen tehát az utánpótlás zö-
me, de  kivétel nélkül vissza-
járnak azok a fiatal kézilab-
dázók, akik az elmúlt hat év-
ben kerültek ki a csapatból, s 
most főiskolán, egyetemen ta-
nulnak. Az edzéseket – hétfőn 
és pénteken  – rájuk gondol-
va alakították ki. Tehát a má-
sutt tanuló sportolók is erősí-
tik a csapatot, mert természe-
tesen nemcsak az edzéseken, 
hanem a bajnoki mérkőzése-
ken is jelen vannak. Az edzé-
sek egyébként igen látogatot-
tak. A szakosztálynak jelen-
leg 25-30 „permanens” tag-
ja van, s ehhez képest a hétfői 
alkalmakat általában 15-20 fő 
látogatja, péntekenként pedig 
gyakran 30 fővel folyik a fel-

készülés. Az edzések a refor-
mátus gimnázium kézilabda-
csapatának az edzése is. Sze-
rencsés megoldás, mert így a 
fiatalok a legjobb, legrutino-
sabb játékosoktól tudnak ta-
nulni. A szakmai munkát Ma-
jor János irányítja, a státusza 
jelenleg is játékos-edző, hiszen 
a megyei bajnokságban, mint 
játékos is részt vesz. Amúgy 
hat évvel ezelőtt a Testnevelési 
Főiskolán végezte el az edzői 
tanfolyamot.

A Hírmondóban olvasha-
tó kézilabda beszámolókból 
látható, hogy igen aktív a csa-
pat, lehetőség szerint igyekez-
nek minél több tornára eljut-
ni. A bajnokságokon kívül a 
fiatal (középiskolás) korosztá-
lyok részére edzőtábort szer-
veznek. Az elmúlt három év-
ben Hercegszántón ill. a Békés 
megyei Kevermesen voltak tá-
borban. A megyei bajnokság-
ra készülés mellett a gimnázi-
umnak fő célja, hogy a diák-

olimpiai versenyeken részt ve-
gyen. Itt három kategóriában, 
az 5. ill. a 6. korcsoportban ill. 
az 5-6. amatőr korcsoportban 
tudnak versenyezni. (2010-től 
nyílna lehetőség a református 
középiskolák országos bajnok-
ságán részt venni.) 

A megyei első osztályban 
szereplő férfi kézilabdacsapat 
a tavalyi évet is eredménye-
sen zárta. A megyei bajnok-
ságban a 3. helyen végzett, azt 
megelőzően pedig ezüstérme-
sek voltak. Az idei – éppen a 
félidejénél járó – megyei baj-
nokságban az 5. helyen állnak. 
„Bizakodóbb tavasz elé nézek 
– mondja Major János, ami-
kor a közeljövő elképzeléseiről 
kérdezem. - Remélem, hogy 
a tavaszi fordulóban sokkal 
eredményesebb lesz az együtte-
sünk. Azt hiszem, nagyon reá-
lis elképzelés, hogy a dobogón, 
a második vagy a harmadik 
helyen végezzünk.”

Elek György 

A KSE szakosztályai

Kézilabda

A Nagykun Református Gimnázium kézilabdacsapata
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 
m²-es, két szobás családi ház, 1676 
m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/59-
314-379 vagy +36/30-320-9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás családi 
ház nagy telekkel igényesnek eladó. 
Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-
198 v. +36/30-363-9585.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Tanya eladó jó állattartási lehető-
séggel, de egyéb tevékenységre is 
alkalmas. Tel.: +36/30-229-8516.
Városközpontban IV. emeleti lakás 
bútorozottan hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-340-6244.
Régi típusú kertes ház eladó tágas 
udvarral Kg., Kacsóh u. 19. sz. alatt. 
Felújított fürdőszoba, laminált pad-
lós szobák, járólapos helyiségek, 
teljes közmű. Tel.: +36/30-249-0811.
Két szoba összkomfortos, II. emele-
ti, városközponti lakás május 1-től 
hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Karcag, Hunyadi utcán 3 szobás (2 
fürdőszobás) összkomfortos, pad-
lástér beépítésű kertes családi ház 
eladó vagy társasházi lakásra cserél-
hető értékegyeztetéssel. Debreceni 
csere is érdekel. Tel.: +36/70-701-
1705.
A Bakterház söröző épülete, a tel-
ken lévő lakóházzal együtt eladó. 
Tel.: +36/30-754-7290.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emeleti bú-
torozatlan lakás hosszú távra kiadó. 
Kaució szükséges. Tel.: +36/20-327-
5719.
Karcag belvárosában, a Tőkés utca 
25. sz. alatt amerikai konyhás, 3 szo-
bás (2 fürdőszoba, 2 WC), 2 főbejá-
ratú földszintes családi ház 1.460 
m²-es térkövezett díszudvaron 
összkomfortos, lakható melléképü-
lettel és garázzsal eladó. Bővebb in-
formáció és képek: www.szalay89.
tvn.hu Tel.: +36/20-993-5812 v. 
+36/20-434-8841.
A 4. sz. főút és Bucsa között szán-
tóföldet bérelnék. Időjárástól füg-
getlen, korrekt fizetés mellett. Tel.: 
+36/30-432-8600.
Két szobás, téglaépítésű lakás külön 
tárolóhelyiséggel sürgősen eladó. 
Tel.: +36/20-352-3494.
Karcagon, a Délibáb utcán régi tí-
pusú palatetős ház eladó (2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, kp. fűtés, ve-
randa). Tel.: +36/30-218-2827.

Karcag, Széchenyi sgt. 5-7-ben 54 
m²-es téglaépítésű, városközponti, 
erkélyes, kis rezsijű lakás eladó. Tel.: 
+36/30-447-3918.
Karcagon 3 szoba + nappali családi 
ház eladó. Budapesti csere is érde-
kel. Tel.: +36/30-936-4220.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti ház eladó vagy kisebb cserét be-
számítok. 3 szoba + nappalis + ga-
rázs. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag, Hold utca 10. sz. alatti csalá-
di ház eladó osztható telekkel. Tel.: 
+36/20-389-3360.
Az Iparcikk fölött I. emeleti lakás el-
adó. Tel.: +36/20-389-3360.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományosan igazolt program 
az egyéni és a társadalmi problé-
mák megoldására. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda el-
adó. Tel.: +36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna ré-
gi: évszámos írott cserépbutellát, 
fa mézeskalács formát, fa tüzelé-
sű pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat, 
mindkét oldalán zománcozott lá-
bon álló fürdőkádat, sokfiókos bolti 
és gyógyszertári pultokat, férfi me-
chanikus karórát, faragott kapufél-
fát, bekötött és nem bekötött nagy 
üvegeket, dió furnéros lakkozott 
szekrényt anyagnak, festett vagy fa-
ragott fali tékát, kőből faragott kerti 
tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas 
dísztárgyakat, festményt, régiséget 
stb. Tel.: +36/30-963-5073.
Jó minőségű, nagy körbálás lucerna 
széna eladó. Tel.: +36/30-393-3343.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, iga-
zolatlan kimaradások miatt tönkre-
ment seprűket asszonyaitoknak ön-
költségi áron cserélem a karcagi pi-
acon vagy a Takács P. utca 9/a sz. 
alatt Jani bácsinál.
Hosszú télikabát, öltöny, ingek és 
sok más ruha, Levis farmer, biblia, 
énekeskönyv, régi könyv a betegsé-
gekről, fényképezőgép, mángorló 
eladó. Tel.: +36/30-995-6929.
ADIDAS és NIKE TURI a Hópihében. 
Karcag, Vasút út 38. Minden hétfőn 
új árú érkezik.
Korcsolyaélezés (500 Ft/pár). Varga 
Mihály Kg., Kuthen utca 32. Tel.: 
+36/30-529-6038.
4 részes barna szekrénysor; 2 lyukú 
sparhelt; 200 l-es Zanussi fagyasz-
tóláda eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
Zab és 2x3-mas szőnyeg eladó. Kg., 
Keleti utca 6. Tel.: 59/312-574 v. 
36/20-348-6444.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), 
50 l. újszerű üst házzal (10.000 Ft), 
fa targonca (10.000 Ft), 380 v ko-
rongos fűrész (10.000 Ft), kézi 
gumiskocsi (5.000 Ft). Érd.: Kg., Soós 
I. utca 2. Tel.: 59/313-198 v. +36/30-
363-9585.

B ú to rozo t t  k i s  h á z a t  k e re -
sek hosszútávra nagy kerttel. 
Későbbiekben esetleg megvételre. 
Tel.: +36/30-847-1020.
Ablak klíma, franciaágy, asztal, 
szék, írógépek, 40 db dupla üvege-
zésű ablakszárnyak, Lada-Samara 
új kormánymű, Sony Ericcson 
kártyafüggetlen mobiltelefon, bon-
tott Lada, Wartburg, Trabant alkat-
részek eladók, cserélhetők hízóra, 
szárnyasra. Tel.: +36/20-318-0875.

Állás
53 éves érettségizett, rokkantnyug-
díjas munkát vállalna B-C-D-E (PÁV 
is) kategóriájú jogosítvánnyal, alkal-
manként is. Tel.: +36/70-278-7585.

Állat
160-180 kg-os mangalica, duroc ke-
verék hízó és törpekokin csirke el-
adó. Érd.: Kg., Fecske utca 14.
Fekete-fehér nyulak 500 Ft/db-
tól kaphatók. Kg., Vasút út 38. Tel.: 
59/314-088.
10 db 8 hetes Zéger nagy fehér 
malac; kisbálás lucerna eladó. Kg., 
Kinizsi utca 45.
ELVESZETT egy trikolor beagle szu-
ka. Mind a két szeme kezelés alatt 
áll. Aki tud róla, hívjon. Tel.: +36/70-
776-4575

Társkereső
Ha független, ápolt, 40 körüli férfi 
vagy és 45 éves telt társat szeretnél, 
hívj! +36/20-230-3690.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
+36/70-300-97300.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30/360-3373.
Vállaljuk egyéni vállalkozók, Bt.-k, 
Kft.-k teljes körű könyvelését, vala-
mint magánszemélyek éves adó-
bevallásának elkészítését. Török 
Tiborné tel.: +36/30-574-6645 
Péntekné Kele Gyöngyi tel.: +36/30-
382-1626.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással, 
vidékről is. Tel.: Tel.: +36/30-336-
6142.
Favágást, fadarabolást, erdővágást 
vállalok. Tel.: +36/30-493-9539.
Számítógép javítása, szervizelése 
az Ön otthonában. Hívjon, segítek! 
Tel.: +36/20-526-3563.

Gépjármű
110x190-es utánfutó magasítóval, 
műszaki nélkül eladó. Tel.: +36/30-
336-6142.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés 
csak 120 Ft + áfa

 a Karcagi Hírmondóban!

A református gimnázium 
tanulói a sakkozók körében 
is elismerésre méltó eredmé-
nyeket értek el a megyei sakk 
diákolimpia döntőjében. Az 
idén „csak „ a lányok indultak 
a versenyen, azonban minden 
korcsoportban az első helyen 
végeztek, így ők képviselik a 
megyénket az országos dön-

tőben.  A résztvevő tanulók a 
következők voltak:

IV. korcsoport   Hajnal Eve-
lin (9.B) 1. hely

V. korcsoport    Házi Margit 
(9.B)  1. hely

VI. korcsoport   Rideg Eni-
kő (11.B) 1. hely

Eredményükhöz gratulá-
lunk és sok sikert kívánunk a 
további versenyhez!

A januári szervezésű gimis 
sítábor jó felkészülési lehető-
séget biztosított a sí diákolim-
pián résztvevő karcagi diá-
koknak. A Szlovákiában meg-
rendezésre került versenyre 
egyéni szervezésben jutottak 
el a tanulók a megyei döntő-
re, de az eredményeket látván 
megérte vállalni a hosszú, fá-
rasztó utazást. A karcagi gye-
rekek tovább öregbítették a 
város hírnevét és egy újabb 
sportágban mutatták meg tu-

dásukat. A versenyen a követ-
kező eredmények születtek:

I. korcsoport lány     
Rauschenberger Zsófia 2. he-
lyezés

II. korcsoport lány   Gánya 
Karina 1. helyezés

IV. korcsoport lány 
Rauschenberger Flávia 3. he-
lyezés

IV. korcsoport fiú    Háló 
Péter 2. helyezést ért el.

Gratulálunk a gyerekeknek 
az elért eredményükhöz!

Sakk diákolimpia

Sí diákolimpia
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 26. péntek
 A hercegnő és a 

béka
 Amerikai animációs film

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2010. február 26. (pén-
tek)

18.00  Műsorajánló
18.05 Györffy Néptánc Gála 2010 

II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Nagy Emese
 Téma. Farsangi szokások
 Karcag Hírek
 - Fazekasság helyzete
 - 100 éves nénit köszöntöt-

tek
 - Legjobbak között két kar-

cagi zenekar
 Háttér
 Vendég: Csízi Sándor
20.10  Önkormányzati ülés

2010. március 2.,3. (kedd, 
szerda)

18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
18.40 Megyei Tükör
19.05 Zenés Vasárnap délután
20.45  Moziajánló
20.55  Muzsikaszó

2010. március 04. (csütör-

tök)

18.00  Műsorajánló
18.05  Kun Konzorcium Ülése I. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
   Vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcagi hírek
 - Bejárás Dobos László al-

polgármester úrral
 - Sajtótájékoztatót tartott 

Dr. Fazekas Sándor polgár-
mester úr

 - Tisztítják a csatornákat
 Háttér
20.10 Közmeghallgatással egybe-

kötött Testületi ülés
Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Györffy Néptánc Gáláról készült 
DVD 1.000Ftos áron megvásárol-
ható televíziónktól! Kérjük jelezzék 
megrendelési igényüket az osz-
tályfőnökök felé!
Köszönettel: Karcag Tv

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Február 16-án éjjel a MÁV 
állomás várótermében egy 
hajléktalan személyt raboltak 
ki ismeretlen tettesek. Az ép-
pen alvó férfit leütötték, majd 
a feje alól ellopták kabátját, a 
táskájában lévő mobiltelefon-
ját, bankkártyáját, és még a 
karóráját is lecsatolták a ke-
zéről. A férfi nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést, 
valamint 19.500 Ft anyagi kárt 
szenvedett.

Február 17-én reggel 3 főt 
fogtak el a rendőrök, akik el-
len elfogató parancs volt kiad-
va.

Február 18-án este az egyik 
sörözőben három férfi szólal-
kozott össze, majd össze is ve-
rekedtek. Tettükért napokon 

belül a bíróság előtt kell felel-
niük. 

Február 18-án este az egyik 
iskola elől egy lezárt, HON-
DA DIO, fekete színű robogót 
loptak el. Vázszáma: AF35-
2004308

Február 21-én hajnali ket-
tőkor a kunmadarasi rend-
őrök ellenőrzés alá vontak 
egy személygépkocsit, és a 
mellette tartózkodó három 
kunmadarasi férfit. Az autó-
ban lévő friss vérszennyező-
désekről elismerték, hogy ba-
romfilopás maradványai, s azt 
is elárulták, hogy egy Móricz 
Zsigmond utcai ház mellék-
épületéből 4 db tyúkot, 1 db 
kakast és 1 db 60 kg-os sertést 
loptak el.

Asztalitenisz

Anyakönyv
Születés

Egedi Anita – Rácz Miklós
Berekfürdő Gréta
Farkas Annamária – Farkas 
József
Kg., Haladás utca 20.  Gréta

Halálozás
Györfi Julianna
 Kg., Szamos utca 89. 

(1925.)
Kapitány Sándor
 Karcag (1931.)
Szemerányi Istvánné 

(Koczkás Erzsébet)
 Karcag (1943.)

Február 26. péntek
 Betánia - Széchenyi sgt.
február 27. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
 13 órától Berek – Kiss A. úti
február 28. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
március 1. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
március 2. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
március 3. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
március 4. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
március 5. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

Berettyóújfalu – Karcag 
2:0 (0:0)

Berettyóújfalu, 50 néző. Jv.: 
Kovács P.

Karcag: Móga, Horváth, 
Orosz, Lévai, Rajcsányi, Ba-
logh R., Nagy R., Ebekeme, 
Bodor, Nagy D., Bujdosó

Cserék: Szívós Gy., Szívós 
G., Fodor B., Hajdu T.

Játékos-edző: Orosz István

Góllövők: Szabó, Bánföldi
Orosz István: 60 percig 

partiban voltunk a magasabb 
osztályban szereplő csapat el-
len, a végére már elfáradtunk. 

Kékik Norbert végül mégis 
eligazolt Kenderesre.

A labdarúgó csapat a baj-
nokságot február 27-én (szom-
baton) 14 órakor kezdi el 
Fegyverneken.

Előkészületi mérkőzés

Tavaly novemberben kez-
dődött a szomszédos Püspök-
ladányban egy városi ama-
tőr asztalitenisz bajnokság há-
romfős csapatok részvételével. 
Ezen a bajnokságon elindultak 
a környező települések csapatai 
is, köztük városunk két együt-
tese. Egy öregfiúk csapat (tag-
jai: Cs. Nagy Sándor, Nagy Ti-
bor, Fodor Károly, Fási Mik-
lós és Laczi Sándor), a másik 
a Kováts DSE csapata (tagjai: 
Szepesi Bence, Kovács Miklós, 
Fási Miklós és Dobrai István). 
Február 17-én volt az utolsó 
forduló. A helyosztókon nagy 
csatában az öregfiúk csapata a 

III. helyet, míg a Kováts DSE a 
IV. helyet érte el. A bajnokság 
mezőnye rendkívül erős ver-
senyzőkből állt, ezért is érté-
kes eredménynek tekinthetjük, 
hogy a Top-12-es ranglistán 
az öregfiúk csapatából Nagy 
Tibor és Cs. Nagy Sándor és 
még két karcagi: Szepesi Ben-
ce és Kovács Miklós is beke-
rült. Ezen felül Szepesi Bence 
az egyéni összetettben az I. he-
lyen végzett. Az asztalitenisze-
zők karcagi vezetősége tervezi, 
hogy március végén Karcagon 
is egy hasonló városi bajnoksá-
got kíván megszervezni.

B. I.

Immár 5. alkalommal szer-
vezte meg a gimnázium a 
sítáborát Ausztriában. Az el-
múlt évek élményei, tábo-
ri hangulata több iskola di-
ákjaihoz is eljutott, így ismét 
sok lelkes gyermek jelentke-
zett. A tábor résztvevői kö-
zött az ovisoktól, az isko-
lás tanulókon át a felnőttekig 
minden korosztály megtalál-

ható volt. A pályák változa-
tossága, nehézségi fokozatai 
miatt mindenki kipróbálhat-
ta a sítudásához való lejtőket. 
A kezdők az első bátortalan 
csúszások után a nap végére 
fáradtan, de büszkén mesél-
ték el a csoport tagjainak az 
élményeiket. A rutinosabb sí-
elők a legnehezebb fekete pá-
lyákon is lecsúsztak, sőt a sí-

zők által nem használt hegy-
oldalakat is meghódították. 

A nappalok a síeléssel az 
esték a pihenéssel, kikap-
csolódással teltek. Mindenki 
számára emlékezetes napokat 
töltöttünk el Annabergben és 
jövőre ismét szeretnénk oda 
elmenni. 

Február 21-én (vasárnap) 
a Városi Sportcsarnokban a 
Magyar Gyermek Labdarú-
gó Szövetség rendezésében a 
Karcag körzeti labdarúgó tor-
na került megrendezésre. A 
helyi általános iskolák fiatal 
labdarúgói mellett Berekfürdő 
és Tiszabő játékosai is pályára 
léptek. Az I-es korcsoportban 
a Nagykun Református Álta-
lános Iskola labdarúgói kivá-
lóan szerepeltek, mivel 18:1-es 
gólaránnyal és veretlenül vé-
geztek az élen. Emellett meg-
említendő még, hogy a II-es 
korcsoportban a Kováts Mi-
hály Általános iskolások is ve-
retlenül végeztek az első he-
lyen.

I. korcsoport: I. Reformá-
tus Ált. Isk., II. Kováts M. Ált. 
Isk., III. Tiszabői Ált. Isk., IV. 
Györffy I. Ált. Isk., V. Berek-
fürdői Veres I. Ált. Isk., VI. 
Kiskulcsosi Ált. Isk.

II. korcsoport: I. Kováts M. 
Ált. Isk., II. Tiszabői Ált. Isk., 
III. Kiskulcsosi Ált. Isk., IV. 
Györffy I. Ált. Isk., V. Refor-
mátus Ált. Isk., VI. Berekfür-
dői Veres I. Ált. Isk.

III. korcsoport: I. 
Kiskulcsosi Ált. Isk., II. 
Kováts M. Ált. Isk., III. 
Györffy I. Ált. Isk., IV. Nagy-
kun Református Ált. Isk., V. 
Berekfürdői Veres I. Ált. Isk. 
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Karcag téli körzeti labdarúgó torna

Református gimnázium sítábora

Kérem, támogassák 
ez évben a SZJA és az 

iparűzési adójuk 1 %-ával 
a Karcag Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.


