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KARCAGI
HÍRMONDÓ

„Karcagi fejlesztések 2006-
2010” a címe annak a fotó-
kiállításnak, amit a Déryné 
Művelődési Központ rende-
zett a közelmúlt várostörténe-
ti eredményeiből, egész ponto-
san a legújabb beruházások-
ról, fejlesztésekről és a majd-
nem újat teremtő felújítások-
ról. A képekben dokumen-
tált, négyéves időkeretbe fog-
lalt várostörténet ötlete nem 
új, egy ilyen naptárral rukkolt 
elő a nyomda is 2010-re, ám az 
biztos, a kiállítás adta lehető-
ségek bőségesebb bemutatást 
tettek lehetővé. Jócskán van 
ugyanis mire rácsodálkozni, 
annak ellenére, hogy – amint 
a kiállítást megnyitó Var-
ga Mihály országgyűlési kép-
viselő is kifejtette – az elmúlt 
„négy esztendő nagyon kemény 
időszak volt a város számára. 
Ez az az időszak, amikor rész-
ben 2006-2007-től a magyar 
gazdaság, a magyar társada-
lom igen erős válságba került, 
hogy aztán erre 2008 őszétől 
rátelepedjen egy világgazdasá-
gi válság”. Pont azért kell most 
a városnak a nyilvánosság elé 
állnia ezzel a kiállítással, hogy 
„meg tudja mutatni – egy ilyen 
válság közepette is lehet érté-

ket teremteni, értékeset alkot-
ni, és el lehet kezdeni olyan be-
ruházásokat, fejlesztéseket, 
amelyek aztán a városlakókat 
és a régióban élőket szolgálják. 
Ezért örülök ennek a kiállítás-
nak, mert minden kép arról 
beszél, arról üzen, hogy vál-
ság idején természetesen kicsit 

minden nehezebb, de nem re-
ménytelen. Nem reménytelen, 
és ha vannak terveink, ha van-
nak elképzeléseink, akkor ezek 
a tervek megvalósulhatnak”.

Dr. Fazekas Sándor polgár-
mester rövid bemutató beszé-
dében nemcsak tárlatvezetést 
tartott, hanem a négy év ered-

ményeit is összegezte, hangsú-
lyozva, „azért tartottam fon-
tosnak, hogy erre a mostani al-
kalomra sor kerüljön, hogy itt 
is megköszönhessük mindazok 
munkáját, elszánását, odafi-
gyelését, ötletét, akiknek az el-
képzelései testet öltöttek Kar-
cagon, és megjelennek eze-

ken a szép fotókon is. Nem túl-
zás azt mondani, ezek mögött 
a beruházások mögött több 
ezer ember több százezer mun-
kanapja, munkaórája van. 
És mindez itt van Karcagon. 

Egy kiállítás képei

A Buckfast fajtát tenyésztő méhészek első karcagi találkozóját 
először tavaly februárban rendezte meg Tóth Endre vállalkozó, 
ahogy Karcagon alapították hét évvel ezelőtt a Buckfast Méhé-
szek Egyesületét is. Az idén március 20-án (szombaton) ismét 
a Sportcsarnokban került sor a rendszeres eseménynek szánt 
méhésztalálkozóra. Ahogy a rendezvényt szervező Tóth End-
rétől hallottuk, a találkozó ezúttal is népszerűnek bizonyult. 
A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták Manfred Reinhard 
osztrák méhészt, aki harmincöt év tapasztalatai alapján hívta 
fel a figyelmet a méhészet új feladataira és lehetőségeire.

Március 18-án soron kívü-
li testületi ülést tartottak vá-
rosunk képviselői. Mindösz-
sze hét napirendi pont meg-
tárgyalására került sor ezen a 
délutánon. A napirend előtti 
felszólalások alkalmával, Mol-
nár Pál felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy nemrég a Kisújszál-
lási úton, a közútkezelő kivá-
gott néhány fát. (Mint mond-
ták, erre az útpadka karban-
tartása miatt volt szükség.) 
Molnár képviselő azzal a meg-
jegyzéssel élt, hogy a kivágott 
hatalmas fák tuskóit és gyöke-
reit nem távolították el. Kérte 
az önkormányzatot, jelezze a 
közútkezelő felé, hogy végez-
zék el a maradványok eltávo-
lítását.

A napirend megtárgyalása 
során asztalra került a 2009. 
évi – eddig többszörösen mó-
dosított – városi költségvetés 
módosításáról szóló rendelet 
előterjesztése. A testület leg-
utóbb tavaly november 12-én 
módosította a rendeletet, mely 
alakalommal a költségvetés 
bevételi- és kiadási főössze-
gét 10  899  096 ezer forintban 
határozta meg. A most beter-
jesztésre került rendelet-terve-

zet tartalmazza az elmúlt idő-
szakban az intézmények által 
kezdeményezett előirányzat 
átcsoportosításokat, az önkor-
mányzat pénzügyi bizottsága 
által átruházott hatáskörben 
hozott döntéseket, a központi 
költségvetésből lebontott álla-
mi támogatások pontosítását, 
valamint az év végén lebontott 
egyéb finanszírozásokat és a 
kiemelt előirányzatok közöt-
ti átcsoportosításokat. Az elő-
terjesztéshez csatolt módosító 
rendelet-tervezet összességé-
ben 118 223 ezer forint bevéte-
li- és kiadási előirányzat csök-
kenést tartalmaz.

Ez alkalommal elfogadták 
az önkormányzati tulajdonú 
bel- és külterületi utak kátyú-
zásáról szóló előterjesztést is. 
Ennek értelmében, városszer-
te 215 helyen 1500 négyzetmé-
ternyi felület kerül javításra.

Az ülés hátralevő részé-
ben a képviselők elfogadták 
azokat az előterjesztéseket is, 
amelyek a parlamenti válasz-
tások helyi szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak és pót-
tagjainak megválasztásáról 
szóltak.

Cselényi Csaba

A labdarúgás szeretői bi-
zonyára értesültek a tavaly 
év végén kirobbant, a Me-
gyei Labdarúgó Szövetség el-
nökét, és közvetlen beosztot-
tait érintő botrányról. Rövi-
den összefoglalva, az elnök 
nem tudott elszámolni bizo-
nyos pénzeszközökkel, illet-
ve a megyei labdarúgó csa-
patok egy része tetemes befi-
zetési hátralékot halmozott 
fel, amelyet az elnökség szin-
tén nem tudott megfelelő-
en kezelni. A még december-
ben összehívott közgyűlés a 
teljes tisztújítás mellett dön-
tött, s ennek ideje a múlt hét-
re, egy újabb taggyűlés kere-
tében realizálódott. Szepesi 
Tibort, a Karcagi Sportegye-
sület ügyvezetőjét a megyei 

labdarúgásban bekövetkezett 
változásokról kérdeztük.

- Azt gondolom, hogy végre 
egy igen demokratikus rend-
szert sikerült kiépíteni a szö-

vetség elnökségében. Az, hogy 
minden kistérség egy fővel 
képviselteti magát az elnök-
ségben, minden csapat részére 
biztosítja a megfelelő, terüle-
ti elven működő képviseletet. 
Meggyőződésem, hogy a szö-
vetség irányítása a legmegfele-
lőbb kezekbe került, mert me-
nedzser szemléletű, több po-
zícióban is bizonyító személyt 
sikerült megnyerni és megvá-
lasztani, a tisztázatlan viszo-
nyok mielőbbi rendezése ér-
dekében. A Megyei Labdarú-
gó Szövetség új elnöke ugyan-
is Szabó István úr (jelenleg 
Szolnok Megyejogú Város al-
polgármestere) lett, akit - azt 

Labdarúgás, sportcsarnok, tervek
Beszélgetés Szepesi Tiborral

Folytatás a 6. oldalon

Szakmai találkozó

Testületi ülés

Március 16-án állománygyűlésen értékelték a Karcag Városi 
Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 2009. évi munkáját. Ez 
alkalommal a csapatzászló előtt tette le az esküt az egység há-
rom új munkatársa is.

Folytatás a 3. oldalon
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HÍREK
Gondolatban járjuk végig 

együtt Jézus szenvedésének útját
a Szent István Római Katoli-

kus Templomban
2010. március 26-án 16 órától.
A keresztút állomásait
a Szent Pál Katolikus Általá-

nos Iskola tanulói
jelenítik meg.
Őszinte szeretettel várjuk!

Kedves Érdeklődők!
Tisztelettel hívjuk és várjuk 

Önöket 2010. március 28-án 10 
órakor a Szent István Római Ka-
tolikus Templomban tartandó 
VIRÁGVASÁRNAPI ISTEN-
TISZTELETRE.

A Szent Pál Katolikus Általá-
nos Iskola Tantestülete

A Kunszövetség ez évben is 
várja, és szívesen fogadja a sze-
mélyi jövedelemadó és a helyi 
iparűzési adó 1 %-ának felaján-
lását. Kérjük, hogy támogassa 
egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyomány-

őrző és kulturális rendezvények 
támogatására, könyvkiadások tá-
mogatására kívánjuk felhasznál-
ni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Hétfő

 Csontleves

 Milánói makaróni, banán

Kedd

 Parasztleves

 Vadász szelet, párolt rizs

Szerda
 Sárgaborsó leves
 Búbos hús, burgonya pü-

ré, kompót
Csütörtök
 Tavaszi leves
 Sült csirke, rizi-bizi, süte-

mény

Természetes alapanyagok - házias ízek!
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium (Karcag, Szentannai S. u. 18.) kiváló minőségű alapanyagokból 

készült, házias ízesítésű menüvel várja régi és új vendégeit.
A heti étlap az iskola honlapján is megtekinthető 

(www.szentannai-karcag.sulinet.hu), a menü ára: 600 Ft.
Ajánlatunk: 2010. 03. 29.- 2010. 04. 01.

A rendeléseket személyesen, vagy az 59/312-744-es telefonon 
várjuk, az étkezést megelőző nap 11 óráig.

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

BÉRLETES 
SZÍNHÁZ 

III. ELŐADÁSA
2010. március 31-én (szer-

dán) 19 órakor 
a Déryné Művelődési és If-
júsági Központ színházter-

mében
A Turay Ida Színház elő-

adásában - 
Tamási Áron: VITÉZ LÉ-

LEK 
Főbb szerepekben: Őze 
Áron, Eperjes Károly, 

Nagy Anna, Koncz Gábor, 
Bregyán Péter….

Szólójegyek korlátozott 
számban még kaphatók a 

Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ

 I. emeleti irodájában 
2.500.-  és 2.000.- Ft-os 

áron. 

Március 13-án, Kiskulcso-
son, tavaszt köszöntve fer-
geteges táncmulatság része-
sei lehettünk. A „lábunk-
ban még ott a bugi”, a füle-
inkben cseng a dallam, és né-
ha még magunkban jót mo-
solygunk a szombat esti em-
lékeken. Eszünkbe jut egy-egy 
poén, néhány mulatságos jele-
net a szombat estéről. Jóleső-
en nyugtázzuk magunkban, 
hogy rég nem látott barátunk, 
ismerősünk, akikkel talán ta-
valy ilyenkor vagy még ré-
gebben találkoztunk, semmit 
sem változott, ugyanúgy, mint 
mi. Nagyszerűen érezte ma-
gát mindenki, remélhetőleg 
kellemes emlékekkel tért ha-
za minden vendég. Az est nyi-
tásaként az iskola tanulói ked-
veskedtek egy kis műsorral a 
hozzánk ellátogatóknak. Ez 
meghozta a kellő hangulatot, 
és már akkor úgy éreztük: fel 
kell állnunk nekünk is táncol-

ni. A műsor után előkerültek a 
„batyuból” a jobbnál jobb fa-
latok, mindenki energiát gyűj-
tött az est hátralevő részére. 
Elfogyasztottuk a vacsorát, 
majd mindenki a táncparkett 
felé vette az irányt és kezde-
tét vette a hajnalig tartó mula-
tozás. Csupán két alkalommal 
pihentettük lábainkat, amikor 
is megkísértve a szerencsénket 
próbáltunk a tombolán nyerni 
valamit. Természetesen volt, 
akinek ez sikerült is. Nekik 
ezúton is gratulálunk! Végig 
nézve a vendégseregen, jóleső-
en állapíthattuk meg, ha más-
kor nem is, ezen az estén min-
denki egy akaraton volt.

Szeretnénk megköszönni a 
gyerekeknek, szülőknek, kol-
légáknak az önzetlen segítség-
nyújtást, amivel hozzájárultak 
e rendezvény sikeréhez. Mivel 
mondanunk sem kell, nagy si-
ker volt mindenféle tekintet-
ben. A rendezvény bevételéből 

iskolánk tanulóinak Nyíregy-
házára tervezett közös kirán-
dulását kívánjuk támogatni. 
Kijelenthetjük, hogy sikerül 
boldoggá tenni 216 gyermeket. 
Kell ennél nagyobb öröm?

Köszönetünket fejezzük 
ki a rendezvényhez nyúj-
tott támogatásért: Karcag 
Város Önkormányzatának; 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kol-
légiumnak; Karcagi Hírmon-
dónak; Szalay Könyvesbolt-
nak; TESCO Áruháznak; 
Essen Gyermekétkeztetési 
Kft.-nek; Angyalkert napkö-
zi otthonnak; Balogh Barbará-
nak; Pekár Lászlónénak; An-
gelika Cukrászdának; Kacsóh 
Lajosnénak; Zsáner Rendez-
vényszervező Irodának; Dia-
dém üzletháznak; PeCo Kar-
cag.hu Közösségi Portálnak.

Az Iskola Szülői Közössége 
nevében: 

Veres Lászlóné

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatnál

A beíratás 2010. április 7-8-9-én óvodai telephelyenként a következők szerint történik:
a./ naponta 8 - 17 óráig

- Székhely: Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
- 1. telephely: Csokonai u. 24. sz. alatti tagóvoda
- 2. telephely: Jókai u. 13.sz. alatti tagóvoda
- 4. telephely: Körös u. 44. sz. alatti tagóvoda
- 5. telephely: Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
- 6. telephely: Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
- 7. telephely: Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
- 8. telephely: Táncsics krt. 19 sz. alatti tagóvoda
- 9. telephely: Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda

b./ naponta 8 - 16 óráig
- 3. sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda.

A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a választott óvodába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2010. szeptember 30-ig harmadik életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2010. október 1. – december 31.–ig töltik be a 3. életévüket, előjegy-
zésbe kerülnek.
A beíratáshoz szükséges: - gyermek személyes részvétele,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, Taj kártyája.
A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező beíratni (és óvodába járatni napi 4 órát) 
azon gyermekeket, akik 2010. december 31-ig az 5. életévüket betöltötték.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Tavaszi vetőmagvak 
az AGROUNGÁRIA KFT.-től

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

Műtrágyák, lombtrágyák, növényvédő szerek 
kaphatók. 

Mindenféle gépi szolgáltatás igényelhető.
Lucernamag tisztítást vállalunk.

Elérhetőségeink:
AGROUNGÁRIA KFT.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-
központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax:       06/59-400-894
Mobil:   06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

ÁLLATI  HÍREK!
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állat-
barát Egyesület honlapja elérhető: 

http://karcagiallatvedok.hupont.hu
FOGADJON ÖRÖKBE A HONLAPON 

SZEREPLŐ KUTYUSOK KÖZÜL!
Ha kutyája elveszett, az alábbi tele-
fonszámokon érdeklődhet:

-  Városgondnokság munkatár-
sai: 

 +36/30/619-5578 vagy a  
+36/30/349-1363

-  Gyepmesteri telep:
 +36/30/678-0343
-  Ideiglenes állatotthon:
 +36/30/525-0760

Pályázat

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnok-
sága pályázatot hirdet az 
alábbi munkakör betölté-
sére: mezőőr.
Betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
-  8 általános iskolai vég-

zettség,
- saját tulajdonú segédmo- 

tor-kerékpár, ill. annak 
vezetésére feljogosító ok-
mány,

-  Karcag város külterüle-
tének ismerete,

-  büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt je-
lent:

- mezőőri vizsga,
- fegyvervizsga.

Illetmény és egyéb jutta-
tás: a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: a pályázó szak-
mai önéletrajzát; végzett-
ségét, képzettségét igazoló 
okiratok másolatát.
Elbírálásának határideje: 
a pályázat benyújtási ha-
táridejét követő 15 napon 
belül.
Az állás betöltésének vár-
ható időpontja: 2010. má-
jus 3.
Jelentkezni írásban 2010. 
április 12-ig lehet az alábbi 
címünkre:
Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága
5300 Karcag, Villamos út 
109.
Tel.: 59/311-411 
Fax: 59/311-538.

Batyus bál Kiskulcsoson
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Meghívó
Nagy szeretettel várunk mindenkit április 

7-8-9-én a Múzeumparkban felállított 
kampánysátrunkban.

Várható fellépők:
Kőhalmi Zoltán

Jamie Winchester
Mandala Dalszínház.

Itt az idő!
(Fizetett politikai hirdetés)

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban gombász 

szakkör indult, melyhez várjuk a csatlakozni vágyók jelent-
kezését.

A foglalkozásokat minden héten kedden 17-18 óra között 
tartjuk, előre láthatóan 2010. június közepéig.

Részvételi díj: 500 Ft/hó/fő.
18 év alatti tanulók számára ingyenes a részvétel.
Ismertetésre kerülnek Magyarország területén fellelhető 

fontosabb ehető és mérges gombák – mintegy 200 faj -, kü-
lönös tekintettel a környékünkön előfordulókra.

Jelentkezni lehet a 30/325-7724-es telefonszámon, vagy a 
helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete,
a Polgármesteri Hivatal,

a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola

tisztelettel meghívja Önt,
Prof. dr. Gergely János

immunológus, Széchenyi-díjas akadémikus,
Karcag város díszpolgára, a gimnázium volt diákja 

tiszteletére készült
portré – dombormű avatására.

Időpontja: 2010. március 31. (szerda) 14:30 óra
Helyszíne: Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola aulája (Karcag, Madarasi út 1-3.)
A portré-dombormű Györfi Sándor Munkácsy- és Magyar 

Örökség-díjas szobrászművész alkotása.
Az avatási ünnepség programja:

A vendégeket köszönti: Juhászné Zsadányi Erzsébet, a 
Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola mb. igazgatója.
Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét elmondja: Domján 

Sándor, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola 12. c osztályos tanulója.
Prof. dr. Gergely János tudományos életútját bemutatja: 
Emeritus Prof. dr. Damjanovich Sándor akadémikus.

Avatóbeszédet mond: 
Varga Mihály 

országgyűlési képviselő.
Koszorúzás

Mendellshon: e-moll hegedűverseny II. tétele
Hegedűn előadja: Kerekes Ágnes, az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény pedagógusa.
A domborművet állíttatta:

Prof. dr. Gergely János családja,
a Karcag Városi Önkormányzat,
a Karcagi Nagykun Városvédők.

Beépült a városba, és szolgálja 
az itt élő embereket az egész-
ségügyben, a kultúrában, az 
oktatásban egyaránt. Ez min-
denképpen köszönetet érde-
mel”. Az elmúlt négy év telje-
sítményében – sorolta dr. Fa-
zekas -, olyan munkák szere-
pelnek, mint a Kórház felújítá-
sának második üteme, az Ipari 
Park kialakítása, a Rewe rak-
tárbázis átadása, a Tesco áru-
ház, az Aldi és két körforga-
lom építése. Elkészült a refor-
mátus gyülekezeti központ, a 
Nimród szálloda, a Karcag-
Berekfürdő közötti kerékpár-
út, a Szentannai Gimnázium-
nál pedig az új középiskolai 
tömb, amely hamarosan át-
adásra kerül. A strandfürdő-
ben felújításra került a gyer-
mekmedence, a kísérő gázt 
hasznosító berendezést ad-
tak át, a laktanyakomplexum-
ba vállalkozások települtek, 
a Madarasi úton pedig hasz-
nálatba vették a Munkaügyi 
Központ új épületét. Zártker-

ti és belterületi utak kerül-
tek kivitelezésre, túraútvona-
lakat jelöltek ki, megtörtént a 
sportcsarnok részleges felújí-
tása, a Morgó csárda műem-
léki szempontú helyreállítá-
sa. Rendbe tették a Szentannai 
Gimnázium és Szakközépis-
kola tornatermét, különbö-
ző szaktantermek is felszere-
lésre kerültek és folyamatban 
van az intézményi programok 
kivitelezése az oktatásban, az 
egészségügyben, a könyvtár-
ban. „És hát folyamatban van-
nak dolgok, amelyek előkészí-
tése megtörtént. Ilyenek a vá-
rosközpont rehabilitációja, 
amelyben benne foglaltatik a 
Déryné külső felújítása, a Vá-
rosháza és a Varró utcai böl-
csőde, várható aszfaltozás, jár-
daépítés, és a strandfürdő is 
fejlesztésre vár”. Van néhány 
dolog, ami nem épült meg. Az 
Ipari Parkba tervezett két új 
csarnokot, amiktől több száz 
munkahely teremtését várták, 
a gazdasági válság elsodor-
ta. „De azt hiszem, hogy a cél-
kitűzések legnagyobb részét si-

került elérni. Ha valaki végig 
nézi a testületi ülések jegyző-
könyveit, láthatja, hogy amit 
a karcagi önkormányzat vál-
lalt, azt előbb-utóbb fel is épí-
tette”. A beruházások értékét 
nehéz megbecsülni, mert je-
lentős részük magánszférában 
van, de az sem jött volna létre, 
„ha nem olyan a települési kör-
nyezet, amely fogadóképes, és 
ha a város nem olyan, amiben 
perspektívát látnak az idetele-
pülő óriáscégek. A számítások 
szerint tehát mintegy 30 milli-
árd forint az a fejlesztés és fel-
újítás, ami az elmúlt négy év-
ben történt... A beruházások 
kicsik és nagyok, látványosak 
vagy kevésbé látványosak, de 
számunkra egyaránt fontosak, 
hiszen a karcagi emberek élet-
minőségét javítják”.

A kiállítás a Déryné emeleti 
nagytermében tekinthető meg 
2010. április 11-ig, munka-
napokon 8-18 óráig. Minden 
karcagi polgárnak ajánljuk fi-
gyelmébe!

Elek György

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város-
ban működő civil szervezetek tevékenységének segítésére, 
szakmai programjainak megvalósítására, tárgyévi költség-
vetésében az e célra elkülönített pénzügyi keret erejéig visz-
sza nem térítendő támogatást biztosít, amely pályázat útján 
vehető igénybe. A Képviselő-testület 2010. évi költségvetési 
rendeletében 1. 500. 000 Ft összeg áll rendelkezésre.

Pályázhatnak kulturális, sport, egészségügyi, szociális, 
helytörténeti, bűnmegelőzési, katasztrófavédelmi és egyéb 
karcagi székhellyel ill. országos szervezet helyi tagozataként 
bejegyzett, legalább kettő éve működő egyesületek, társa-
dalmi szervezetek vagy alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, illetve 
politikai tevékenységet folytató vagy pártot támogató társa-
dalmi szervezetek, biztosító egyesületek, az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
- a civil szervezet egész évi működési tevékenységének el-

látására,
- a civil szervezet által megvalósítandó egyedi progra-

mokra, rendezvényekre.
Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat be.
A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek azon ci-

vil szervezetek, akiknek taglétszáma a 20 főt meghaladja, to-
vábbá a város lakosságának érdekét szolgáló, közérdekű te-
vékenységet folytatnak, illetve városi szintű rendezvényt 
szerveznek.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat kizárólag a Karcag Városi Önkormányzat által 
erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon 
nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem for-
májában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pá-
lyázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz 
a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ ad-
va és az előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat mellékleteként papír alapon az alábbi doku-
mentumokat kell csatolni:

a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesí-
tett másolata,

a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szer-
vezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen), 

a pályázó éves programtervezete.

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájába (5300 Karcag, Kossuth 
tér 1. 34. szoba) kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat civil szerve-

zetek támogatására.

A pályázatra vonatkozó határidők:

A pályázat benyújtásának határideje 2010. május 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül 

írásban értesül a pályázó.
Elszámolás: A támogatás kifizetésére egy összegben ke-

rül sor utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A pályázó 
az elnyert támogatásról legkésőbb 2010. december 15-ig 
hitelesített számlamásolatokkal köteles elszámolni. Az 
eredeti számlákon fel kell tüntetni „Önkormányzati támoga-
tásból került felhasználásra” szövegrészt, valamint a szak-
mai teljesítés igazolása történjen meg. A pénzügyi elszámo-
lás mellé rövid szakmai értékelést is kell csatolni.

Az elszámolás keretében csak az adott célra benyújtott, az 
igényelt támogatásnak megfelelő tételek fogadhatók el.

Az esetleges változásokról írásban értesíteni kell a pályá-
zat kiíróját.

A fel nem használt, valamint a pályázati célnak nem meg-
felelően felhasznált összeget vissza kell fizetni a támogatás 
igénybevételét követő év január 30-ig. Az a pályázó, aki a tá-
mogatással nem, vagy nem megfelelően számol, az a követ-
kező évi pályázati lehetőségből kizárásra kerülhet.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
92. §. (11) bekezdése alapján a helyi önkormányzat belső el-
lenőrzését ellátó személy vagy szervezet ellenőrzést végez-
het a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jut-
tatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvez-
ményezett szervezeteknél.

A pályázati adatlap beszerezhető Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájá-
ban (34. szoba), valamint letölthető a www. karcag.hu hon-
lapról.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Folytatás az 1. oldalról

Pályázati kiírás 
Karcag Város civil szervezeteinek 2010. évi önkormányzati támogatására

Egy kiállítás képei
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Katolikus iskola
Március 22-én a Lion környéké-

ről származó francia-angol szakos 
tanár, Rémi testvér volt a kör ven-
dége, aki a karcagi Szent Pál Katoli-
kus Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese. A szeptemberben induló isko-
lába négy szerzetes érkezett, hogy az 
átalakulásban segítséget nyújtson. 
Mialatt a vendég bemutatkozott és 
ismertette a Marista Iskolatestvérek 
rendjének történetét és missziós te-
vékenységét, az iskola ünnepélyes 
megnyitóján és a katolikus temp-
lomban készült fotókat is láthatták 
kivetítve a megjelent érdeklődők.

Ma kb. 3800 testvér dolgozik 75 
országban. Magyarországra először 
1950-ben érkeztek a papi rend misz-
szionáriusai. Mivel magyarországi 
maristák korábban már éltek Fran-
ciaországban, viszonozni szerették 
volna ezt a szolgálatot. Rémi test-
vér Karcagra Győrből érkezett, ahol 
egy nagy elit iskola megalapításán 
és működtetésén munkálkodott, és 
ahol kiválóan megtanult magyarul. 
Más lett az iskola élete: az a fontos, 
hogy közösségek szerveződjenek, és 
a szeretet hassa át egymáshoz való 
viszonyukat. Két dolog ragadta meg 
először Karcagon: a jó nevelő kö-
zösség és a cigány tanulók jelenlé-
te. Hangsúlyozta, hogy sokszor nem 
is tudja, ki milyen származású, egy-
formán fontos mindenki.

Csak lépésről lépésre lehet halad-
ni, nem szabad erőltetni a vallásórá-
kat sem. A nagyobbak választhatják 
az erkölcstant is. Nagy szeretettel, 
odafigyeléssel, kedvvel veszik kö-
rül a gyerekeket és sokat beszélget-
nek velük az élet nagy kérdéseiről: 
életről – halálról, szeretetről – szere-
lemről, arról, hogy honnan jövünk. 
Támogatják, korrepetálják őket, a 
szegény családokat segíti a város 

könyvekkel, ingyen ebéddel. Sok a 
hátrányos helyzetű gyerek. Beindult 
az iskolaotthonos nevelés, ahol dél-
után négy óráig gondosan megter-
vezett rend szerint tanulnak, játsza-
nak, beszélgetnek a tanulók. Fontos 
a szülőkkel való kapcsolattartás, a 
családlátogatás, a gyermekvédelmi 
felelős és az osztályfőnök munkája.

Eddigi tapasztalatairól szólt az 
iskola igazgatója, Nagy Józsefné is, 
aki megerősítette az elhangzotta-
kat, hogy nincsenek konfliktusok, 
föntről nem lehet ma már tanítani. 
Az életből kell kiindulni, hogy foko-
zatosan elfogadják a katolikus szel-
lemet, az Istent. Partnerként keze-
lik tanítványaikat. Remény min-
dig van! Munkarendjük kialakult, 
a nap rövid imával kezdődik, ün-
nepi alkalmaik a katolikus temp-
lomban vannak, ahol cselekedtetik 
őket, énekelnek, zenélnek, szerepel-
nek. Karácsony előtt lelki napot tar-
tottak, betlehemeztek, január 25-e, 
Szent Pál megtérésének napja hiva-
talos ünnep, húsvét előtt a kereszt-
utat járják végig. A legfontosabb a 
személyes kapcsolat! A páli mottó 
hatja át életüket: „Ne fáradjunk be-
le a jótettekbe, mert ha bele nem fá-
radunk, annak idején aratni is fo-
gunk.”

Március 29-én hétfőn fél hattól 
a Városi Csokonai Könyvtárban a 
Barbaricum Könyvműhely rendez-
vényén vesz rész a Kunhalom Polgá-
ri Kör, ahol Körmendi Lajos A ki-
lenc kínzás földjén című útirajzo-
kat tartalmazó könyvét mutatja be 
Sarusi Mihály író. Hozzászól Kocsis 
Csaba elnök és Rideg István ny. ta-
nár. A könyv a helyszínen megvásá-
rolható. Tisztelettel várják a résztve-
vőket!

V. Gy.

Ötödik alakalommal rendez-
tük meg az Országos Arany Já-
nos Balladamondó Versenyt a 
református iskolák 7-8. osztá-
lyos tanulói részére. Ebben az 
évben a város általános isko-
láit is meghívtuk a versenyre, 
amelyre 10 iskola 26 tanulója 
nevezett be. A tanulók egy kö-
telező és egy szabadon válasz-
tott balladával készültek.

Mindig nagy öröm, ha egy 
költő életéről és munkásságáról 
emlékezünk meg. Arany János 
olyan költő óriás, hogy szívesen 
hajlunk meg nagysága előtt. Ezt 
tesszük most is, a közös együtt-
lét és megmérettetésen túl, ha-
gyományápoló céllal is.

A téma: a költő balladái. Ez 
egy nagyon nehéz műfaj, még 
egy felnőtt előadóművész is rit-
kán meri felvállalni egy-egy 
ballada elmondását. Tudjuk, 
hogy a ballada műfaja nagyon 
tömörített, rengeteg érzés, érze-
lem, fájdalom van benne. 

Nagyon nehéz megérezni, rá-
érezni a ballada hangulatára, 
ezért külön is megköszönöm 
a benevezett iskolák igazgató 
kollégáinak, a felkészítő neve-
lőknek és természetesen a ver-
senyző diákoknak, hogy felké-
résünknek eleget tettek. Köszö-
nöm a diákoknak, hogy felké-
szültek a versenyre, vállalták a 
megmérettetést és eljöttek re-
formátus iskolánkba. 

A 7. évfolyam karcagi 
eredményeiről: I. helyezett: 
Kis Ildikó (Kiskulcsosi Álta-
lános Iskola, felkészítő neve-
lő: Horváthné Pandur Tünde). 
III. helyezett: Cs. Szabó Ben-
ce (Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola, felké-
szítő nevelő: Nagy Jánosné). 
Különdíj: Sarkadi Kinga 
(Kiskulcsosi Általános Iskola, 
felkészítő nevelő: Horváthné 
Pandur Tünde)

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Február végén, Békéscsabán elhunyt Szilágyi 
Ferenc nyelvész, irodalomtörténész, író, költő, 
többek között Kőrösi Csoma Sándor és Csoko-
nai Vitéz Mihály életművének kutatója. A tu-
dós professzor a Békés megyei Gyomán szüle-
tett, s 1953-ban szerzett magyar-angol szakos 
tanári oklevelet. A diploma kézhezvétele után 
1955-ig a Nyelvtudományi Intézet munkatár-
sa, 1955-1963 között a Diafilmgyártó Vállalat 
szerkesztője lett. Hat évig, 1963-70 között ismét 
a Nyelvtudományi Intézetben, a Szótár Osz-
tályon dolgozott, ezt követően, 1971-1973 kö-
zött pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban tevé-
kenykedett. 1974-től lett a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tan-
székének tudományos főmunkatársa, 1993-ban 
pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen a 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet igazgatói és 
a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztének el-
látására kapott megbízást. Munkásságát Kazin-
czy Emlékéremmel, Csokonai-díjjal, Toldy Fe-
renc Emlékplakettel és Kőrösi Csoma Emlék-
éremmel ismerték el. Szilágyi Ferenc életművé-
ben meghatározó szerepet kapott Csokonai Vi-
téz Mihály munkásságának feltárása és szöveg-

kritikai kiadásának összeállítása. Mint a költői 
életmű kutatója, a Csokonai díszkút avatásakor 
került kapcsolatba Karcag városával. Ez alka-
lommal Ötvös László verssel köszöntötte.

Csokonai angyalszárnyon jő
Csokonai kútja emlékére
Szilágyi Ferencnek

Emlékszem Csokonai Vitéz Mihályra,
Pegazuson jött Dunántúlról Karcagra...
Angyal repül a robogó vonat mellett,
utasként figyelem a repülő bíbicet...
Robogó vonaton állok az ablaknál,
Csokonait látom szállni angyal szárnyán...
Kiáltva röpköd, rikkant a párjáért...
Robog a vonatom, elmarad egy felhő,
Csokonai most már csak angyalszárnyon jó...
Nézi, hogy víz fakad a karcagi kútból,
Mint Mózes korában a kemény sziklából...
Lassul a vonatom, a jó felhő megáll,
Valaki rajta ül, mosolya reánk száll...
Emlékszem Csokonai Vitéz Mihályra,
Angyalszárnyon száll már Debrecenbe, s haza...

2010. március 19-21-én ren-
dezték meg a Református Kö-
zépiskolák Országos Termé-
szettudományos Diákkonfe-
renciáját, melyre öt karcagi ta-
nuló küldte el pályadolgoza-
tát a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolából 
biológia és földrajz szekciók-
ban. A tudományos diákkon-
ferenciának a csurgói Csoko-
nai Vitéz Mihály Református 
Gimnázium adott otthont, s 
látta vendégül három napon 
át a dél-somogyi településen 
a részt vevő diákokat és felké-
szítő tanárokat. A karcagi ta-
nulók először vettek részt a 
konferencián, de rögtön le is 
tették névjegyüket az országos 
találkozón. A verseny két rész-
ből állt: február végéig írásban 
kellett megküldeni a tanulók 
által választott téma, egyben 
pályamunka tíz oldalas kivo-
natát, majd a konferencia nap-
ján szakavatott zsűri előtt kel-
lett megvédeniük azt szóban, 
PPT formájában. Az írásbe-
li dolgozat és a szóbeli vizsga 
adta meg a végső helyezéseket.

Gazdag Annamária 11.B 
osztályos tanuló a biológia 
III. szekcióban 7. helyezést 
ért el, témája „A tápcsator-
na biokatalizátorainak vizs-
gálata” volt. Felkészítő tanára 
Bíróné Varga Tünde tanárnő.

Földrajz szekcióban vala-
mennyi tanulónk dobogós he-
lyen végzett. Halmai Már-
ton 10. B osztályos tanuló 
„A Nagykunság aranya” cí-

mű pályamunkájával földrajz 
II. szekcióban 2. helyezést ért 
el. A földrajz III. szekcióban 
a karcagi diákok senkit sem 
engedtek maguk elé. Andrá-
si Bence 12.B osztályos tanu-
ló „A szikes talaj bemutatása 
a karcagi Kecskeri-pusztában” 
című dolgozatával 1. helye-
zést, Tanka Tímea 12.B osz-
tályos tanuló „Állattenyésztés 
és -tartás környezetemben” cí-
mű dolgozatával 2. helyezést, 
Deák Attila 11. B osztályos ta-
nuló „Magyarország széntele-

peinek kialakulása, gazdasá-
gi jelentősége és a visontai lig-
nitbánya részletes bemutatá-
sa” című pályamunkájával 3. 
helyezést ért el. Attila melles-
leg a földrajz OKTV országos 
döntőjében fog szerepelni áp-
rilis 23-án Budapesten.

Jó hír a művészeteket ked-
velőknek, hogy ugyanezen a 
versenyen a „Múzsám a ter-
mészet 2010” című  rajzpályá-
zaton Kasza Leila 12.A osztá-

lyos tanuló pályamunkájával 
(„Múzsám a páva”) 1. helyen 
végzett, győztes pályamunká-
ját a csurgói Református Gim-
názium aulájában kiállítot-
ták. Felkészítő tanára Sipos 
Ferencné tanárnő.

Örvendetes, hogy az ösz-
szesített olimpiai pontverseny 
alapján (biológia, földrajz, 
rajzpályázat) holtversenyben 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium végzett 1. he-
lyen a csurgói Csokonai Re-
formátus Gimnáziummal, 

de még nagyobb öröm volt a 
számunkra, hogy a földrajz 
III. szekció győztese, Andrási 
Bence pályamunkáját az ered-
ményhirdetést követő RKTDK 
gálán a teljes plénum előtt be-
mutathatta, ami valljuk be 
őszintén, igencsak könnyeket 
csalt egy-két karcagi szemébe.

Gratulálunk mind-
annyiuknak!

Major

Első helyen a karcagi refisek

Református Középiskolák XVI. Országos 
Természettudományos Diákkonferenciája 2010. Csurgó

Országos Verseny Szilágyi Ferenc
(1928-2010)
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Hadi lepény
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 

dkg porcukor, 8 dkg vaj, 2 db 
tojás, tejföl, alma, 1 csomag 
sütőpor, 1db tojás a kenéshez.

Elkészítése: 30 dkg lisztet 1 
csomag sütőporral, és 10 dkg 
porcukorral elkeverünk, hoz-
záadjuk a 8 dkg vajat, 1db to-
jást meg 1 db tojássárgáját. 
Az egészet egy kis tejszín-
nel vagy tejföllel gyúródesz-
kán összegyúrjuk, két rész-
re osztjuk, a tepsi nagyságá-
ra kinyújtjuk, s tetszés sze-
rint párolt almával vagy más 
töltelékkel vastagon megtölt-
jük. A tészta másik felét rá- 
helyezzük, megkenjük, és for-
rón sütjük.

Máglyarakás olcsón
Hozzávalók: 6 db kif li, 1/2 

liter tej, 2 db tojás, 2 evőka-
nál cukor, kevés só, 5 dkg vaj, 
2 db alma, lekvár

Elkészítése: A kif liket vé-
kony karikára szeleteljük, 

tűzálló tálba rakjuk, közéjük 
szeletelt almát teszünk. A tej-
ben felfőzzük a cukrot, ami-
kor langyos, hozzákeverünk 2 
db tojássárgáját, a vajat, s ez-
zel leöntjük a kif liket. Betesz-
szük a sütőbe, és amikor sül-
ni kezd, a 2 tojás habját pi-
káns ízű lekvárral elvegyítve 
rákenjük, és készre sütjük.

Túrós zsemle
Hozzávalók: 5 db zsemle, 

1/4 liter tej, kevés vaj, 2 evő-
kanál cukor, 40 dkg túró,2 db 
tojás.

Elkészítése: A zsemléket 
kettévágjuk, belüket kiszed-
jük. A tejet, olvasztott va-
jat, cukrot összekeverjük, 
és gyorsan belemártjuk a fél 
zsemléket. A túróból 2 tojás-
sárgájával, cukorral, a tojá-
sok habjával krémet készí-
tünk, és ezzel megtöltjük a 
fél zsemléket. Kikent tűzálló 
tálban megsütjük.

Szabó Imre

Molnárétel ajánló

Nem egészen egy hónappal 
ezelőtt mesemondó verseny-
re hívta és várta a város vállal-
kozó szellemű óvodásait isko-
lánk alsó tagozatos munkakö-
zössége. A felhívás meghozta a 
várt eredményt. 2010. március 
9-én zsúfolásig megtelt a Szent 
Pál Katolikus Általános Iskola 
ebédlőterme. 

A verseny kezdetekor igaz-
gatónő meleg hangon köszön-
tötte a résztvevőket, akik kö-
zött sok ismerős arcra bukkan-
hattunk, ezután így folytatta: 
„Bizonyára mindannyian örü-
lünk ennek a gyönyörű napsü-
téses időnek, amely beragyog 
most az ablakon, de úgy gon-
dolom, hogy az igazi ragyogást, 
szépséget, ti fogjátok jelenteni 
nekünk ezen a délutánon.” 

A sorszámhúzást követően, 
útjára indult a varázslat: ámuló 
szemekkel, áhítatos csöndben, 
mélyen átérezve a megelevene-
dő mesehősök sorsát, követtük 
az előttünk megjelenő történe-
teket. Felnőtt és gyermek egy-
aránt élvezte az előadást.

A mesefolyamot kis szünet 
szakította meg, amelynek so-
rán a fellépő ovisok és kísérőik 
felfrissültek, illetve a művésze-
ti teremben elhelyezett rajzesz-
közök segítségével képzőművé-
szeti játékokkal foglalatoskod-
hattak.

A zsűri a hagyományokhoz 
híven „igen-igen nehéz hely-
zetben volt”, döntése meghoza-
taláig Péter testvér hangulatos 
„táncóráján” vehettek részt az 
immár felszabadult, jókedvű 
gyerkőcök, amelyhez Misi test-

vér a gitárján „pengette a talp-
alávalót”. A humoros tánctól 
kipirult, éneklő és kacagó ki-
csiket a zsűri a következőkép-
pen értékelte: Nagy Józsefné 
igazgatónő méltatta a kis „elő-
adóművészek” szorgalmát és 
kitartását, amelyről a hosszú 
és tartalmas mesék hibátlan el-
mondása árulkodott. A felké-
szítő pedagógusok szakavatott 
munkáját, az egymást meg-
hallgató kis fellépők fegyelme-
zettségét és odaadó figyelmét 
ugyancsak dicséret illette.

Ezután emléklapot adott át 
a verseny tizennégy résztvevő-
jének, majd a különdíjasoknak 
gratulált és átadta a könyvju-
talmat: Molnár Eszternek a 
Kőrös úti óvodából, Fehér Kor-
nélnak a Kinizsi úti óvodá-
ból, valamint Ferenczi Máté-
nak a Táncsics krt. 19. sz. óvo-
dából. Ezután a helyezettek ne-
vét ismertette, akik szintén ér-
tékes könyvjutalomban ré-
szesültek: I. Kántor Boglár-
ka (Kuthen úti óvoda), Kovács 
Balázs (Kuthen úti óvoda). II. 
Béres Anna (Táncsics krt. 17. 
sz. óvoda), Kovács Mária Bog-
lárka (Csokonai úti óvoda). III. 
Auner Kinga (Táncsics krt. 19. 
sz. óvoda), Kiss Fanni (Takács 
Péter úti óvoda).

Köszönjük az ovisoknak a 
csodálatos mesedélutánt! Re-
méljük, találkozunk Velük az 
elkövetkezendő tanévek során 
is – s nem csak mesemondó-
ként!

Szent Pál Katolikus 
Általános Iskola 

Tantestülete

A Karcagi Rákóczi Szövet-
ség Egyesület ez év márciusá-
ban is megszervezte szokásos 
határon túli kirándulását kar-
cagi középiskolások részére.  

Már évekkel ezelőtt tervbe 
vettük, hogy - II. Rákóczi Fe-
renc szellemi hagyatékának 
ápolása céljából - Kassára lá-
togatunk, ahol többek között 
megtekintjük a dómot is. Ter-
veink között szerepelt továb-
bá, hogy Karcag testvérváro-
sába, Szepsibe is ellátogatunk. 
A március 12-13-i kirándu-
lásunk alkalmával mindkét 
vágyunk teljesült, a Rákóczi 
Szövetség diákutaztatásra ki-
írt nyertes pályázatának, va-
lamint Karcag Város Önkor-
mányzata anyagi támogatásá-
nak köszönhetően.

Egyesületünk sokrétű tevé-
kenységet folytat, legsikere-
sebb programjai közé tartozik 
a karcagi középiskolákat ösz-
szefogó - tanárokat és ta-
nulókat egyaránt érin-
tő - márciusi kirándulás, 
melyet ez évben már ti-
zedik alakalommal szer-
veztünk meg. Ezen al-
kalmakkor középiskolá-
saink együtt ünnepelnek 
a helyi fiatalokkal, közö-
sen emlékeznek az 1848-
49-es szabadságharc ese-
ményeire, hőseire.

12-én reggel sűrű hó-
esésben indult autóbu-
szunk a Felvidékre, a di-
ákok és felnőtt kísérőik - 
tanárok és egyesületünk 
tagjai - már ünnepi öltö-
zetben és kokárdával a mellü-
kön utaztak. 

Útközben érdekes tájékoz-
tatókat tartottak felnőtt részt-
vevőink a Rákóczi Szövetség-
ről és annak karcagi szerveze-
téről, Felvidék történetéről, et-
nikai viszonyairól és turiszti-
kai értékeiről.

Szepsiben nagy szeretettel 
fogadtak minket a helyi Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola és 
Gimnázium tanárai és diák-
jai. Köszöntésünk után átvo-
nultunk a művelődési házba, a 
megemlékezés színhelyére. 

Meghallgattuk az iskola 
egyik tanárának szívhez szóló 
ünnepi beszédét. Ebben töb-
bek között kifejtette, hogy ed-
dig a magyarságtól sok min-
dent elvettek, és most a legér-
zékenyebb pontunk, az anya-
nyelvünk következhet. Ez-
után a Nagykun Református 
Gimnázium tanulói mutat-
koztak be ünnepi műsoruk-
kal. Ezt követően a helyi isko-
la zenés és irodalmi - mintegy 
negyven tanulót felvonultató 
- március 15-i megemlékezése 
következett. Minden udvari-
asság nélkül, a legnagyobb el-
ismerés hangján kell a kisdi-
ákok teljesítményéről szólni. 
A tiszta énekhangok, a szín-

vonalas zenei kíséret, az élénk 
színpadi cselekmények és a re-
mek szavalatok méltán vívták 
ki a közönség elismerését. A 
kis „művészek” előadásaiból 
érezhető volt, hogy ők büsz-
kék magyarságukra és a hall-
gatóság többségéből is előcsal-
ták a nemzeti érzést.

Ebéd után Kassára utaz-
tunk, ahol szakavatott idegen-
vezető tájékoztatott bennün-
ket a város nevezetességeiről. 
A városközpont szépsége, tör-
ténelmi hangulata, a monu-
mentális dóm látványa - a ba-
rátságtalan idő ellenére - nagy 
élményt jelentett a csoport 
számára. 

A kassai dóm, teljes ne-
vén a Szent Erzsébet székes-
egyház a közép-európai góti-
kus építészet legszebb alkotá-
sai közé tartozik. Helyén már 
a 13. században is templom ál-
lott, amely azonban 1378-ban 

leégett. A mai dómot ezután 
kezdték építeni. Az építke-
zés több emberöltőn át tartott, 
Zsigmond király, majd Mátyás 
idejében is volt egy-egy nagy-
szabású építészeti korszaka. A 
dóm legszebb részletei ekkor 
készültek. Később ismét tűz-
vész pusztította a templomot, 
többször módosítottak rajta, 
míg végül Steindl Imre átter-
vezte és 1877-96 között átépí-
tették, öthajóssá alakították.

II. Rákóczi Ferenc földi ma-
radványai 1906 óta pihennek 
a kassai dóm sírboltjában - az 
ország ekkor hozatta haza a 
hamvakat Rodostóból. A krip-
tában 4 kőkoporsó található. 
Az egyikben a fejedelem, Zrí-
nyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc 
egyik fia, József nyugszik, a 
másikban gróf Esterházy An-
tal, a harmadikban Sibrik 
Miklós, a negyedikben pedig 
gróf Bercsényi Miklós és fele-
sége, Csáky Krisztina. 

A dóm külső falán található 
Rákóczi-domborműnél a há-
rom karcagi középiskola tanu-
lói, a Rákóczi-kriptában pedig 
egyesületünk tagjai helyeztek 
el koszorút. 

Az este folyamán találkoz-
tunk az alapiskola tanárai-
val, sokat beszélgettünk, majd 

a karcagi iskolák képviselői 
ajándékokat adtak át számuk-
ra.

A szombati napot a termé-
szetnek és a túrázásnak szen-
teltük. Vendéglátóink a fes-
tői Szádelői völgybe szervez-
tek kirándulást számunkra. 
A tavaszi évszakban szokatla-
nul nagy hó és a csúszós he-
gyi ösvények próbára tették a 
tanulókat, de a jó levegő és a 
vadregényes, meredeken égbe 
nyúló sziklák látványa min-
dent kárpótolt.

A Szádelői hasadék a Szlo-
vák Karszt egyik legszebb ré-
sze a maga természeti értéke-
ivel, amelyek jelentősége túl-
nőtt az ország határain.

A Szlovák Karszt a legkiter-
jedtebb karszt Közép-Európá-
ban. A hatalmas mészkőréte-
gek tették lehetővé képződé-
sét. A Szlovák Karszt vitatha-
tatlanul legszebb képződmé-

nye a Szádelői völgy. Évmilli-
ók óta mélyíti a völgyet a se-
besen rohanó Szár-patak. A 
hasadék észak-déli fekvésű, 
falai némely helyen függőlege-
sek. A völgy felső kétharmada 
V-alakban tágul.

Hegyi túránk után a ma-
gyarlakta Áj falucskában tet-
tünk kellemes sétát. A kis he-
gyi település a tornai várrom 
mögötti V-alakú völgy ele-
jén fekszik, Tornától 4  km-re, 
200-250 m tengerszint feletti 
magasságban.

 A séta után visszautaztunk 
Szepsibe, és elfogyasztottuk 
ebédünket a Bódva Szálló ét-
termében.

Ezt követően szabad prog-
ram következett, melynek ke-
retében lehetőség nyílt város-
nézésre, illetve vásárlásra. 

Kirándulásunk elérte célját, 
szép élményekkel gazdagodva, 
nemzeti öntudatunkban meg-
erősödve tértünk haza.

Köszönjük a Karcag Városi 
Önkormányzat anyagi támo-
gatását, amely lehetővé tette, 
hogy a karcagi középiskolások 
elérhető áron vehessenek részt 
e tartalmas felvidéki kirándu-
láson.

Spisák Dezső
elnök

Karcagi fiatalok Rákóczi koporsójánál

Mesés délután a Szent Pál 
Katolikus Általános Iskolában
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Berekfürdő – Törökszent-
miklós 13:28 (7:13)

Tiszaföldvár, Homoki 
Sportcsarnok. Jv.: Szécsi, Sző-
ke

Berekfürdő: Vonáné, 
Szőkéné Varga Ibolya (4), 
Cseke P. (3), Andrási Zs. (1), 
Perge Zs. (1), Szabó I. (1)

Cserék: Varga A., Pergéné 
Varga Zs. (2), Perge Patrícia, 
Jász Gabriella, Mészáros An-
na, Rauschenberger Flávia (1)

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Berekfürdő – 

Jászfényszaru 15:15 (9:7)
Tiszaföldvár, Homoki 

Sportcsarnok. Jv.: Baranyi, 
Szloska

Berekfürdő: Varga A., 
Szőkéné Varga I. (6), Cseke P. 
(2), Andrási Zs., Perge Zs. (5), 
Szabó I.

Cserék: Vonáné, Pergéné 
Varga Zs. (2), Perge P., Jász G., 
Mészáros A., Rauschenberger 
F.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 

játékosállományunkban a té-
li felkészülés alatt sok válto-
zás történt: eligazolás, elköltö-
zés, sérülés és egyéb okok mi-
att többen abbahagyták a játé-
kot. Szőkéné Varga Ibolya erő-
síti a csapatunkat. Több fiatal 
– 14-15 éves – tehetség igazo-
lása történt meg. Az elkövet-
kezendő idők feladata a fiata-
lok beépítése, megfelelő játék-
lehetőség biztosítása. A csa-
patépítés nehéz időszakát éli 
együttesünk, ami sok türel-
met, egymás kölcsönös segíté-
sét, kudarctűrő képességét, ki-
tartást kíván mindenkitől.

A 13-14. fordulók mérkőzé-
sein a játékosok összeszedet-
tebb játékot produkáltak, na-
gyobb tenni akarással, sok-
kal kevesebb alapvető hibá-
val „dolgoztak”, mint az elő-
ző két fordulón, Karcagon. A 
legfiatalabb játékosokat segít-
ve együtt küzdöttek vállvetve 
az idősebbek.

gondolom – nem kell bemu-
tatni a karcagi sportközvéle-
ménynek, hiszen eddig is so-
kat tett szülővárosa érdeké-
ben. Az elnökségben pedig 
a karcagi szakosztály elnö-
ke, Ökrös Gábor úr képvise-
li a Karcagi Kistérség labda-
rúgó csapatait. Lesz munká-
juk bőven, hiszen a bajnok-
ság közepén kell gyorsan ren-
det rakni, miközben a követ-
kező bajnoksággal járó előké-
szítő, és természetesen a meg-
újító munkát is el kell kezdeni.

- Egyébként mi újság a kar-
cagi labdarúgóknál?

- Megkezdődött a bajnokság 
tavaszi szezonja. Sajnálatos 
módon egy hatalmas sérülés- 
és influenza-hullám söpört 
végig a csapat tagjain. Remé-
lem, hogy  a műfüves pályán, 
mondhatni ideális körülmé-
nyek között, sikeresen zajlott 
téli felkészülés során elvégzett 
munka meghozza gyümölcsét. 
A már lejátszott mérkőzése-
ken bizonyára feltűnt, hogy a 
csapat megfiatalodott. Zömé-
ben karcagi és karcagi neve-
lésű játékosok alkotják a csa-
pat gerincét. A fiatalok csapat-
ba építése tehát a szakosztály 
által elképzelt úton folyik to-
vább.

- Többen meg is jegyezték, 
hogy utánpótlásra láthatóan 
komoly gondot fordítanak. Mi 
hír a fiatalok háza táján?

- A Bujdosó Attila vezet-
te ifjúsági csapat a többjátékos 
felnőtt csapatban való bemu-
tatkozás után is tartja a baj-
nokságban ősszel megszerzett 
előkelő helyét. A kiemelt baj-
nokságban szereplő U15 csa-
patunk élén a télen edzőváltás 
történt, az  irányítást Kardos 
László vette át. Az első mér-
kőzések tapasztalatai után úgy 
látszik a felkészülési időszak 
igen eredményesen telt, és ez 
mindenképpen az edző és csa-
pata közötti teljes összhan-

got, és a magas fokú szakmai 
munkát bizonyítja. Az U13 
csapatunk a tőlük megszokott 
módon – Varga János vezeté-
sével – hozza az eredménye-
ket. Jelenleg is az igen erős ki-
emelt bajnokság középme-
zőnyében található. A fiata-
labb csapatok vezetői – Antal 
Lőrinc (U9) és Kardos Lász-
ló (U10) – közötti feszültséget 
sikerült (azt gondolom mind-
két fél részéről) megnyugtató 
módon megbeszélni. A sajná-
latos és sorozatos félreértések 
tisztázása után mindkét szak-
ember újult erővel végzi áldo-
zatos munkáját, mint ahogyan 
az U11 csapatunk is Kemecsi 
László vezetésével. A legfiata-
labbakat is edzőváltás érintet-
te, Lakatos Péter munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem tudta 
tovább vállalni az edzéseket. 
Az U7-es csapat irányítását 
így Varga László vette át janu-
ártól. Reméljük, hogy a csapat 
tagjai közül néhány éven belül 
újabb játékosokat láthatunk a 
felnőtt csapatban.  

Azt gondolom a felsorolás-
ból is látszik, hogy az utánpót-
lás nevelés a szakosztály által 
elképzelt úton halad. A csa-
patok élén olyan, meghatáro-
zó játékos múlttal rendelkező,  
képzett edzők dolgoznak, akik 
garanciát jelentenek a megfe-
lelő fejlődéshez. Örömmel je-
lenthetem, hogy az általános 
iskolás testnevelők legtöbbje 
szintén az elmúlt években, il-
letve a tél folyamán megsze-
rezte az UEFA minősítésű lab-
darúgó edzői okmányokat, te-
hát az iskolai képzés is biztosí-
tott Karcagon. 

- Végezetül a Városi Sport-
csarnok és egyéb létesítménye-
inek a felújításáról kérdezném, 
mert hát ez az egyik örök ta-
vaszi program. Érthető, hiszen 
nemsoká itt a jó idő és egészen 
biztosan megélénkül a forga-
lom a sportpályák környékén 
is.

- A Városi Sportcsarnok re-

noválása a napokban befeje-
ződik. A teljes öltöző és vizes-
blokk felújítása után, a sporto-
lók és az odalátogatók is kul-
turált környezetben élvezhe-
tik a sportcsarnok kínálta le-
hetőségeket. A műfüves-pá-
lyán teljes a nagyüzem. A vá-
rosi bajnokság tavaszi fordulói 
már itt kerülnek megrende-
zésre. Huszonegy csapat küzd 
a címekért, tehát igen sok 
sportolót érint. A Kováts DSE-
vel közösen rövidesen meg-
hirdetésre fog kerülni a városi 
amatőr asztalitenisz csapat-
bajnokság. 

Reményeim szerint a „idő-
sebb” korosztály tagjai is örül-
hetnek majd, hiszen előké-
szítés alatt áll a Senior Sport 
Klub áprilisi folytatása a meg-
szokott „sportágakkal”: gyalo-
gos és kerékpáros kirándulás-
sal, vízitorna-úszással, ping-
ponggal és természetesen az 
igen népszerű számítástech-
nikával. Még egy nagyon fon-
tos munka előkészítéséről sze-
retnék számot adni. Ez pedig 
a Liget úti Sportpálya öltöző-
jének a problémája. Elkezdőd-
tek a felmérések, egyeztetések 
egy új öltöző építésével kap-
csolatban. Óriási méretű ösz-
szefogás látszik kialakulni, hi-
szen több vállalkozás, vállal-
kozó jelezte ez irányú támoga-
tási szándékát. Az összefogás-
sal, a közös akarattal és tet-
tel – melyhez természetesen 
örömmel várjuk a további se-
gítők, támogatók csatlakozá-
sát – reményeink szerint be-
látható időn belül megoldód-
nak az öltözőgondok. 

Végezetül pedig hadd hív-
jam fel a kedves olvasók fi-
gyelmét a város sportéletét 
és valamennyi sporttal kap-
csolatos információját tartal-
mazó új honlapra, melyre vár-
juk megtisztelő látogatásukat: 
www.karcagsport.hu .

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

A Varró SZKI DSE megren-
dezte az iskolai házibajnoksá-
ga után, 2010. 03. 22-én Kar-
cag város középiskolás tanu-
lói számára is a Fekve nyomó 
versenyét.

A versenyen 2 súlycsoport-
ban, 11 jól felkészült verseny-
ző indult, és küzdött meg a 
súlyokkal. Volt, aki nagysze-
rűen taktikázott és erejének 
megfelelő súlyt nyomott a feje 
fölé, volt, aki még elmaradt a 
saját maga által választott súly 
legyőzésétől.

Eredmények: -75 kg-os súly-
csoport: 1. Farkas Attila (Var-
ró, 140 kg), 2. Illés-Tóth Lász-
ló (Varró, 120 kg), 3. Or-
das József (Varró, 110 kg), 
4. Palotai Gyula (Varró, 105 
kg), 5. Pásztor Gábor (Var-
ró, 100 kg), 6. Szűcs Tibor 
(Szentannai, 95 kg), 7. Nagy 
Gábor (Varró, 80 kg), 8. Danó 
Gyula (Varró, 70 kg), +75 kg-

os súlycsoport: 1. Vincze Ger-
gely (Szentannai, 125 kg), 2. 
Fazekas Attila (Varró, 100 kg), 
3. Kiss Lajos (Varró, 80 kg).

A legjobbak a 2010. 03. 27-
én a SCITEC RAW POWER 
– Karcagon sorra kerülő ver-
senyén is elindulnak majd, re-
mélhetőleg még jobb eredmé-
nyeket elérve.

Ezen a  versenyen egyébként 
bárki részt vehet, aki szeret-
né kipróbálni erejét. Nevezni a 
helyszínen is lehet, vagy előze-
tesen Elek Attila szervezőnél a 
06/30-515-4638-as telefonszá-
mon.

Nevezési díj: 1.000 Ft, ame-
lyet a helyszínen kell fizetni.

A verseny menete : mérlege-
lés 8:00-9:30–ig (minden in-
duló).

Ünnepélyes megnyitó 9:45.
Verseny kezdete 10:00-tól.
Eredményhirdetés a ver-

senynap végén.

2010. március 10-én a szol-
noki Gépipariban négy csapat 
részvételével rendezték meg 
az amatőr fiú röplabda V-VI. 
korcsoportjának megyei dön-
tőjét, melyen a Karcagi Refor-
mátus Gimnázium tanulói re-
mekül versenyeztek és 1. he-
lyezést értek el. Ezzel 2003 óta 
sorozatban 9. alkalommal ju-
tottak be az országos döntőbe, 
melyet április 11-12-én ren-
deznek majd Debrecenben, 
melyen a karcagiak képviselik 
majd JNSZ megyét. 

Eredmények:
Elődöntő: Karcagi Nagy-

kun Ref. Gimn. - Gépipari 

Szakközépiskola, Szolnok 3:0 
(25-11, 25-16, 25-17).

Döntő: Nagykun Ref. 
Gimn. - Nagy László Gimná-
zium és Szakiskola, Kunhe-
gyes 3:0 (25-13, 25-23, 28-26).

Az országos döntőre kva-
lifikált csapat játékosai: Kun 
Csaba, Budai Csaba, Nagy At-
tila, Halász Richárd, Saska 
Viktor, Oszlánczi Máté, 
Csináth Ádám, Gyökeres Ár-
pád, Futó Tamás, Iványi-Nagy 
Gábor.

„Március 15. Kupa” - Szar-
vas, Férfi röplabda torna - a 

gimnázium csapata 5. helye-
zést ért el.

„Ladány Kupa” - 2010. már-
cius 14. Fiú kézilabda után-
pótlás torna: a karcagi gim-
názium csapata 3. helyezést 
ért el. Csapattagok: Nehéz 
Zsolt, Nagy János, Nagy Péter, 
Vályi-Nagy Norbert, Koncz 
Dávid, Csordás Balázs, Tóth 
Botond, Karsai Imre, Pápai 
Ádám. Legtechnikásabb játé-
kos: Koncz D. 

Gratulálunk valamennyi 
csapatnak!

Major

Karcag Városi Amatőr Asztalitenisz 
Csapatbajnokság

Időpont: 2010. április 12-től, hétfői napokon 16:30 – 18:30 
között.

Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola tornaterme.
Résztvevők: A bajnokságra 3-6 fős amatőr csapatok nevez-

hetők.
Nevezési díj: 3.000.- Ft. 
Nevezési határidő:  2010. április 6-án 18:00 óráig, a Sport 

Szolgáltató Központban.
Információ: www.karcagsport.hu - Kováts DSE, vagy tel.: 

06/30/572-0000.

Röplabda: irány az országos döntő

Folytatás az 1. oldalról

Megyei női kézilabda

VARRÓ SPORT

Fekve nyomó verseny

Labdarúgás, sportcsarnok, tervek
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. 
Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-245-
7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis kö-
zös költségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel 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.
Karcag belvárosában, a Tőkés utca 25. 
sz. alatt amerikai konyhás, 3 szobás (2 
fürdőszoba, 2 WC), 2 főbejáratú föld-
szintes családi ház 1.460 m²-es térkö-
vezett díszudvaron összkomfortos, 
lakható melléképülettel és garázzsal 
eladó. Bővebb információ és képek: 
www.szalay89.tvn.hu Tel.: +36/20-993-
5812 v. +36/20-434-8841.
A 4. sz. főút és Bucsa között szántó-
földet bérelnék. Időjárástól független, 
korrekt fizetés mellett. Tel.: +36/30-
432-8600.
Karcagon kisebb típusú, teljes közmű-
ves kertes ház eladó. Utcafronti rész 
bontás nélkül beépíthető. Kg., Apavár 
utca 21. Tel.: +36/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel társashá-
zi vagy szolnoki lakásra cserélném. Tel.: 
+36/70-395-5263.
Két szobás, földszinti, most fes-
tett, fürdőszobás, kabinos, parkettás, 
2 db új konvektoros lakás eladó. Kg., 
Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-301-
5886.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Kertes családi ház 3+2 fél szobás eladó. 
Karcagon kisebb lakást beszámítok. 
Tel.: +36/30-643-8315.
Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. alatti ház 
eladó. 3 szoba + nappalis + garázs 
vagy kisebb cserét beszámítok. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Két szobás, tégla építésű lakás külön 
tárolóhelyiséggel sürgősen eladó. Tel.: 
+36/20-352-3494.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros 1,5 szobás családi ház sürgősen el-
adó. U.itt: cefre eladó. Tel.: 59/400-802 
(8 óráig, délben, 16 órától).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/461-6358.
3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy 
kisebbre cserélném. Tel.: +36/30-827-
2398.
Karcag belvárosában új társasházban 
befejezés előtt álló lakás tulajdonostól 
eladó. Tel.: +36/30-336-3854.

Kövesút mellett, tégla építésű vízparti 
tanya sok melléképülettel, állattartási 
lehetőséggel, méhészkedésre, tanyasi 
turizmusra, horgászatra kiválóan alkal-
mas, reális áron eladó. (Víz, villany van.) 
Tel.: +36/30-229-8516.
Karcag frekventált negyedében, a IV. 
Béla király úton amerikai konyhás, 4 
szobás (2 fürdőszobás, 2 WC), 2 főbe-
járatos, tetőteres családi ház 120 m²-
es díszkertes, összkomfortos, lakha-
tó melléképülettel és garázzsal el-
adó. Vállalkozásra és több generáció 
együttlakására is alkalmas. Mélyen 
áron alul, akár hitelátvállalással is el-
adó. Tel.: 59/313-053.
Karcag belvárosában, a Csokonai 
könyvtárnál tetőteres kertes családi 
ház beépíthető telekkel eladó. U.itt új 
gyermek kerékpár eladó. Tel.: +36/70-
300-9730.

Albérlet
Városközponti, 2 szobás, IV. emeleti la-
kás részben bútorozottan kiadó. Tel.: 
+36/30-547-9987.
Városközpontban IV. emeleti lakás bú-
torozottan hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/20-340-6244.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emeleti búto-
rozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
59/312-679.
Szépen felújított Varró úti I. emeleti la-
kás igényesnek kiadó vagy eladó. Tel.: 
+36/20-957-9091.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Tudományosan igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda eladó. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: 
évszámos írott cserépbutellát, fa mé-
zeskalács formát, fa tüzelésű pléh für-
dőkádat, ülőfürdőkádat, mindkét ol-
dalán zománcozott lábon álló fürdő-
kádat, sokfiókos bolti és gyógyszertá-
ri pultokat, férfi mechanikus karórát, 
faragott kapufélfát, bekötött és nem 
bekötött nagy üvegeket, dió furnéros 
lakkozott szekrényt anyagnak, fes-
tett vagy faragott fali tékát, kőből fa-
ragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, 
öntöttvas dísztárgyakat, festményt, 
régiséget stb. Tel.: +36/30-963-5073.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), fa tar-
gonca (10.000 Ft), 1 db szobakerék-
pár (15.000 Ft), 1 db 300 kg famázsa 
(15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 
59/313-198 v. +36/30-363-9585.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Utánfutó 2100x1200, basszusos har-
monika96; műanyag és vas 200 l-es új 
hordó eladó. Tel.: 59/312-679.

Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, igazo-
latlan kimaradások miatt tönkrement 
seprűket asszonyaitoknak önköltségi 
áron cserélem a karcagi piacon vagy a 
Takács P. utca 9/a sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó 4 részes barna szekrénysor; 2 
lyukú sparhelt; 200 l-es Zanussi fa-
gyasztóláda eladó. Tel.: +36/20-505-
3467.
Gazdálkodók figyelem! Műtrágya vá-
sárlási lehetőség Karcagon. Kétféle nit-
rogén tartalmú zsákos műtrágya kap-
ható kis és nagy tételben. Tel.: +36/30-
657-1236.
Felújított kétütemű Wartburg henger-
fej, féltengely, stb. eladó. Tel.: 59/300-
875.
Szép, formás tujafák (100-150 cm) el-
adó. 800 Ft/db. Tel.: 59/314-299.
Eladó 200 l-es hűtőszekrény, mosó-
gép, centrifuga, 28-as női kerékpár, 1 
db Camping kerékpár. Tel.: 59/314-892.
Tavaszi árpa, szemes kukorica (nem 
szárított) leadó. Érd.: Kg., Keleti út 6. 
Tel.: 59/312-574 v. +36/20-348-6444.
Partos I. sz. kertben 6,5 sor kertföld el-
adó. Tel.: 59/300-515.
Bontásból kikerült hőszigetelt ajtók, 
ablakszárnyak eladók. Tel.: 59/400-654.
220 v-os, nagy teljesítményű hegesztő, 
töltő, indító berendezés, valamint egy 
ETZ 150-as motorkerékpár rendszám 
nélkül eladó. Tel.: +36/30-336-6142.
3 talicskás, kerekes, vonatható beton-
keverő eladó. Tel.: +36/30-599-9238.

Állat
Húsjellegű hasas koca, süldő eladó. 
Szemes terményt beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
3 hónapos kiskutya jó gazdit keres. Tel.: 
59/300-515.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: +36/70-300-
9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelé-
se falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-
3373.
Mindennemű kerti munkát: ásást, met-
szést, stb. vállalok. Tel.: +36/30-852-
5958.
Matematika oktatást vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.
Teljes körű építőipari munkát válla-
lunk. Bontás, javítás, tetőforgatás stb. 
Tel.: +36/30-599-9238.  
Fa kivágást, felvágást vállalok hazaszál-
lítással, vidékről is. Tel.: +36/30-336-
6142.

Gépjármű
Jó állapotú, üzemlépes D/Simson S 
50 B típusú motorkerékpár eladó. Tel.: 
59/300-547 (hétvégén)

Apróhirdetés
Amint azt Rigó Zoltántól 

megtudtuk, vasárnap megkez-
dődött a városi kispályás lab-
darúgó bajnokság. Most el-
ső ízben került kiírásra a mű-
füves városi bajnokság. Az el-
ső körben az erőviszonyok-
nak megfelelően, három osz-
tály lesz kialakítva – 7 csapa-
tot osztanak be a benevezett 
baráti társaságokból.

I. forduló eredményei: ZSG 
– Kelemen 1:3, Roli Sped – 
BSK 3:7, DKV FC – Familia 
1:5, Brazil – Armacomp 
7:1, Ho-Ri-Ko – Multi Tech 

0:8, Szuperinó – Blades 6:1, 
Thomas – Weld-Impex 4:2, 
Flottok – Devils 1:7, Brigád – 
Veritas Póker 7:7.

Szabadnapos volt: 
Öko-Diesel, Helldorado, 
Agrosprint.

A legközelebbi bajnoki for-
duló március 28-án lesz meg-
tartva. Aki a bajnokságról to-
vábbi információt szeretne, az 
az alábbi címen tájékozódhat: 
www.teremforcikarcag.5.mp.
eu

B. I.

A tavasz közeledtével elkez-
dődött a tájfutó szezon is. Már 
néhány versenyen túl is va-
gyunk, készülünk az első or-
szágos bajnokságra. A tavasz 
minden „szépségével” talál-
kozhattunk, volt esős, szeles 
idő, hóesés és hideg, de sze-
rencsére már virágzó, napsü-
téses erdővel is találkoztunk. 

Az idei első eredmények: A 
Boróka Kupán Lévainé Ko-
vács Róza 1., a Szabolcs Ku-
pán Balog Edit Judit 1., Lévai 

Kálmán 4., a Nyírség Kupán 
Lévainé 3. helyezést ért el.

A hétvégi különlegességen, 
a Nagyvárad melletti Püspök-
fürdőn megrendezett Bihar 
Kupán Lévainé elsőként, míg 
Lévai Kálmán negyedikként 
futott be a célba. Érdekesség, 
hogy először versenyeztünk 
erdélyi terepen, más felfogás-
ban rajzolt térképen, szokat-
lan körülmények között (pl. 
juhnyáj az erdőben, 1-2 pász-
tor és komondor kíséretével).

Tájfutók

Kedves Kosárlabda Bará-
tunk!

Tisztelettel meghívunk a 
2010. április 17-én (szomba-
ton) megrendezendő NAGY-
KUN SENIOR SZEPESVÁRY 
GÁBOR KOSÁRLABDA 
EMLÉKTORNÁRA.

A Kosárlabda Emléktorna 
két szálon fut össze majd ezen 
a napon.

Szeretnénk megemlékez-
ni SZEPESVÁRY GÁBOR volt 
gimnáziumi testnevelő, Fa-
ir Play-díjas edzőről. Emléké-
re nosztalgia mérkőzések len-
nének a valamikor a Gimná-
ziumban vagy a Karcagi SE/
Fáklya csapatában játszók szá-
mára, valamint a Senior Torna 
jelenleg is aktívan egy évben 
többször is együtt játszó női és 
férfi csapatok részvételével. A 
Senior Tornára az ország kü-
lönböző részeiről, míg a Nosz-
talgia mérkőzésekre a Nagy-
kun térségből érkeznek meg-
hívott csapatok.

Nagykun – emlékszel még? 
Ha részt vettél valaha is e ne-
mes versengésen, akkor min-
den bizonnyal szeretettel gon-
dolsz vissza azokra a felejt-
hetetlen mérkőzésekre, ahol 
fergeteges buzdítás mel-
lett, „nagyszerű és sportsze-
rű„ légkörben játszhattál is-
kolád csapatában. De a Gim-
názium szabadtéri villanyfé-

nyes pályáján lejátszott NB. 
II.-es mérkőzések hangulatát 
is idézhetnénk!

Immár 10 éve annak, hogy 
Gabi bácsi halála után, tisz-
teletére tornát rendeztünk. 
Sokan eljöttetek akkor is, s 
a „sportszerű és nagyszerű” 
mérkőzések után finom „kun-
sági birkapörköltös” vacso-
rával és sikeres zenés-táncos 
„kosaras bállal” zártuk a ren-
dezvényt.

Azóta sokan kérdezték már, 
mikor lesz ismét Karcagon 
torna? Nos, itt a válasz, 2010. 
április 17-én! Ha szeretnél 
részt venni a tornán bármi-
lyen szerepkörben, pl. játékos, 
bálon résztvevő, a megemléke-
zésen résztvevő, a torna támo-
gatója stb., kérünk jelentkezz!

Azok jelentkezését is vár-
juk, akik nem játszani szeret-
nének, hanem a rég nem látott 
egykori csapattársakkal akar-
nak találkozni.

Részletes programot fogunk 
küldeni, és ha bármilyen ja-
vaslatod van, amellyel emel-
hetnénk a rendezvény szín-
vonalát, írj nekünk, vagy hívj 
bennünket.

Üdvözlettel:
Fodor Csaba focsa7@gmail.

com 06/70-774-3002
Löwinger Kata 

lowingerkata@freemail.hu 
06/20-775-6214

Nagykun senior Szepesváry Gábor 
kosárlabda emléktorna

I. Veritas Club műfüves városi 
bajnokság

Tájfutás
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2010. március 26-28. péntek-

vasárnap

18.00  Műsorajánló
18.05  Kun Összefogás Konzorcium 

ülése II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Kurucz István 
 Téma: városi költségvetés
 Karcag Hírek
 - Városi beruházások meg-

tekintése dr. Fazekas Sándor 
polgármester úrral

 - Új múzeum a 
Szentannaiban

 - Az ősök nyomában kiállítás
 Háttér
 Vendég: Kudelik Lajos
 Téma: szociofotós
20.10  Nagykun Polgári Kör

2010. március 29. hétfő

17.00  Műsorajánló
17.05  Herkules – amerikai film 1. 

rész

18.20  Herkules– amerikai film 2. 
rész

19.30  Nagykunsági Krónika
20.30  Pokoli utazás – amerikai film

2010. március 30. kedd, 31. 
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
18.58  Megyei Tükör
19.26  Biljana Gála 2. rész
20.55  Zenés Fürdő Show
 - Debreceni Nosztalgia 

együttes

2010. április 1. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kórus találkozó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Háttér
 Karcag a Nagykunság fővá-

rosa
20.10  Önkormányzati ülés

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

Udvarról-udvarra ment 
március 15-ére virradóra az 
az ismeretlen személy, aki elő-
ször az egyik lakóház udva-
rán lévő retesszel zárt ólból 3 
birkát, majd a szomszédból 24 
tyúkot vitt el. A kár 60 és 25 
ezer forint.

Ismét csalás áldozata lett 
egy férfi, aki az internet segít-
ségével Nigériába értékesítette 
számítógépét. A kár több mint 
66 ezer forint.

Március 17-ére virradó-
ra egy ittas férfi zárt lépcső-
házból lopott el egy elektro-
mos kerékpárt, amit később az 
egyik bölcsőde parkolójában 
lezárt állapotban megtaláltak, 
így a 40 ezer forint értékű kár 
megtérült. A tolvaj ellen bíró-
ság elé állítással van folyamat-
ban a büntetőeljárás.

Március 17-én délután egy 
férfi az utcán kérdőre vont egy 
nőt, aki szerinte 20 ezer fo-
rinttal tartozik neki. Mivel a 
nő a tartozást nem ismerte el, 
ezért a férfi valamivel leütöt-
te, majd a hajánál fogva húzta 
a földön, akinek emiatt nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű 
sérülései keletkeztek. Amikor 

a férfit a rendőrök kihallgat-
ták, már tagadta a nő tartozá-
sát. Az ügyben önbíráskodás 
bűntett miatt indult büntető-
eljárás.

EDDIG MÉG NEM AL-
KALMAZOTT INDOKKAL, 
de újra sikerült megtéveszte-
niük - az ötletekből úgy lát-
szik soha ki nem fogyó trük-
kös tolvajoknak - egy helyi 
asszonyt. Március 19-én dél-
után egy társasházban lakó-
nál azért jelent meg két cigány 
személy, hogy az „edényeket 
fertőtlenítsék”. Bementek a la-
kásba és megkérték a háziasz-
szonyt, hogy az edényeit rak-
ja a mosogatóba, majd öntsön 
rá ecetet. E szolgáltatás végén 
2 ezer és 1 ezer forintot kér-
tek el. Amikor a háziasszony 
a konyhaszekrényből elővett 
egy borítékot, amiből 20 ezer 
forintot vett ki, s azt átadta 
az egyik férfinek, aki vissza-
adott 4 db 2 ezer forintost és 
pár száz forint aprót, majd azt 
mondták az ott lakónak, hogy 
egy óra múlva vegye ki az 
ecetből az edényeket. Ezután 
a sértett figyelmét elterelték, 
és a konyhaasztalra letett bo-
rítékból 70 ezer forintot vittek 
el. A lopási kár 82 ezer forint.

Megyei I. osztályú bajnokság

Március 26. péntek

 Berek – Kiss A. úti

március 27. szombat

 Berek – Kiss A. úti - nyitva

március 28. vasárnap

 Berek – Kiss A. úti

március 29. hétfő

 Oroszlán – Kórház úti

március 30. kedd

 Betánia – Széchenyi sgt.

március 31. szerda

 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag – Jánoshida 1:2 
(1:1)

Karcag, 120 néző. Jv.: Török 
D. (Szabó, Lucián)

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Orosz, Lévai, Fodor B. (Bódi), 
Balogh R., Nagy D., Ebekeme, 
Bodor, Erdei, Hajdú T.

Játékos-edző: Orosz István
A nyolcadik percben egy 

jobboldali vendégtámadás 
után röviden szabadítottak fel 
a védők, így Papp E. lövése a 
jobb kapufa tövéről a hálóba 
vágódott (0:1). A harmincket-
tedik percben Balogh R. lövé-
sét védte Ulveczki, majd a le-
pattanó labdát Hajdú T. ismét 
rálőtte, de a vendégkapus ezt 
is kivédte. A negyvenegyedik 
percben Nagy D. lövése a ka-
pus kezei között a kapufára 
ment. A kipattanó labdát Haj-
dú T. közelről a kapu közepé-
be bombázta (1:1). Az ötven-
negyedik percben Németh Gy. 
közelről mellé fejelt. A hatva-
nadik percben Balogh R. 32 
m-es szabadrúgását Ulveczki 
kiöklözte. A nyolcvannyolca-
dik percben Ramos váratlanul 
22 m-ről kapura lőtt. A labda 
a bal felső sarokban kötött ki 
(1:2.)

Jók: Lévai, Hajdú T. ill. 
Ramos, Papp E., Ulveczki

Szabó Imre: Úgy érzem, 
egy fiatal, sokat futó csapatot 
egy szép átlövéssel sikerült le-
győzni. További sok sikert kí-
vánok a karcagiaknak.

Orosz István: Ennek a fia-
tal társaságnak nagyon sokat 

kell még tanulnia, hogy sike-
res csapat legyen.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Jánoshida 1:1
Góllövő: Szívós Gergő, Kövér 
Gábor.
U 13-as korosztály: Karcag – 
Grosics Akadémia Gyula 1:1
Góllövő: Szabó E.
U 15-ös korosztály: Karcag – 
Grosics Akadémia Gyula 0:1
U 13-as korosztály: Cegléd – 
Karcag 1:2
Góllövő: Szabó E. (2)
U 15-ös korosztály: Cegléd – 
Karcag 3:0

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Nagykörű – Karcag II. 
Agrosprint 1:5 (1:1)

Nagykörű, 100 néző. Jv.: 
Varga L.

Karcag II.: Balogh, Kocsis, 
Méhes, Szabó I., Kovács Cs. I., 
Kelemen K., Varga Zs., Varga 
I., Kovács Cs. II., Labonc, Sza-
bó D.

Cserék: Lajkovics Z., 
Czinege

Mb. edző: Labonc János
Góllövők: Varga Zs. (2), Ke-

lemen K., Lajkovics Z., Var-
ga I.

Szombaton 15:30-kor a Li-
geti Sportpályán a Karcag II. 
Agrosprint együttese Tiszaörs 
csapatát fogadja edzőmérkő-
zés keretén belül.

B. I.

Jánoshida – Kováts DSE 
Karcag 8:10

Az elmúlt hétvégén 
Jánoshidára látogattak a kar-
cagi asztalitenisz csapat tag-
jai, ahol a helyi bajnokságban 
harmadik helyen álló együttes 
volt az ellenfél. Az ősszel le-
zajlott hazai döntetlen mérkő-
zés után a karcagi csapat bra-
vúros játékkal szerezte meg a 
két pontot.

Karcagi eredmények: páros-
ban: Skumáth István – Kovács 
Sándor 1 győzelem (a páros 
még nem veszített a bajnok-
ságban). Egyéniben: dr. Far-

kas Béla és Péter László 1 győ-
zelem. A hagyományoknak 
megfelelően Skumáth István 
és Kovács Sándor ketten hoz-
ták a szokásos 7 egyéni győ-
zelmeket. Ezen kívül Péter 
Lászlónak is sikerült legyőznie 
a Jánoshida harmadik számú 
játékosát. A fent felsorolt ered-
ményekkel alakult ki a 10:8-as 
karcagi győzelem. Ezzel Kar-
cag az ötödik helyet foglalja 
el. A bajnokságban a legköze-
lebbi mérkőzés két hét múlva 
Orosházán lesz.

B. I.

Asztalitenisz NB. III.

Észak-alföldi Régió „A” csoport

Moziműsor
Március 26. péntek
 Valentin nap
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Március 27. szombat
 Szökőhév
 Feliratos amerikai 

romantikus vígjáték
Március 30. kedd
 Villámtolvaj – 

Percy Jankson 
és az olimposziak

 Kanadai-amerikai 
fantasy

12

12

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. március 16.
Erdei Krisztina – Mecseki 
Tamás
2010. március 20.
Törő Csillag – Sebők Zoltán 
József

Születés
Hangyási Andrea – Lázók 
Szabolcs
Kg., Burai S. utca 1. 
 Dominik István
Kabai Erzsébet – Nagy Lász-
ló
Kg., Kertész J. utca 5. 
 Bence László

Halálozás
Egri Sándorné (Boruzs Ág-

nes)
 Karcag (1940.)
Id. Kun Mihályné (Kótai Er-

zsébet)
 Karcag (1919.)


