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Tornaterem a birkózásért
Két hete egy testépítő világbajnok látogatása kapcsán, a
Karcag Tv-vel együtt voltam
hivatalos Kurucz István Papp
Béla utcai tornatermébe. A
Kurucz család elkötelezettsége
a birkózósport mellett nem titok, ezért tulajdonképpen semmi csodálni való nincsen azon,
hogy az építtető önálló épüle-

ta, ha tehetné, akkor megvenné
az Ipartestület épületét az Iparosoknak. Én meg, mondtam
erre, egy olyan birkózótermet
építenék, ahol sohasem kellene
felszedni a szőnyeget, hanem
ha egyszer leraktuk, maradjon
ott. Ez annyiban maradt, nem
is beszéltünk róla tovább, hanem később, amikor édesapám

tet kívánt biztosítani a sportág
művelőinek.
A kezdeményezés gyökere a régmúltban keresendő –
mondja id. Kurucz István vállalkozó, amikor az előzményekről faggatom. - Annak idején minden, de minden birkó-

már beteg volt, megjegyezte: én
már nem tudom megvalósítani
az álmomat, de a tiéd még előtted van. Úgyhogy 2007. február 10-én bekövetkezett halála után, áprilisban, hozzá kezdtem építeni ezt a birkózótermet.

zó edzés 150-300 négyzetméter felületű szőnyeg lepakolásával kezdődött, és ezt az edzés
végeztével természetesen viszszafelé is el kellett játszani. A
hátunk borsódzott tőle. Valamikor 2005 táján egy beszélgetéskor édesapám azt mond-

Hát azt hiszem, jelen formájában nemcsak megfelel a
sportág elvárásainak, hanem
az állandó szőnyeg mellett mindenféle sportszerek is helyet
kaptak benne.

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

A mezőgazdaságnak jó volt az igazi tél
A héten enyhülni látszott az
eddigi hideg, s a hétvégén egy
kis eső is véknyította a szántóföldek hótakaróját. A továbbiakban esőre van kilátás, ami azt jelzi, hogy a tél,
ami elvárhatóan hideg és havas volt, most már erejét veszti, s jön a kikelet. De milyen
volt az idei tél a mezőgazdászok nézőpontjából? - tettük fel
a kérdést Kiss Mihálynak, az
Agroperfekt Kft. ügyvezetőjé-

nek, aki a gazdálkodás mellett
méhészettel is foglalkozik.
Ez a tél biztos, hogy nagyon
jól jött, hiszen nagyon szárazak voltak már a talaj felső rétegei. Most viszont a téli csapadék, úgymond, be tudott
raktározódni, és megfelelő
mennyiségű víz áll rendelkezésre a növények fejlődéséhez.
Persze a határ bizonyos részei
más és más talajadottsággal
bírnak, ami azt jelenti, hogy

több helyen kezd sok lenni a
csapadék. A jó földeken bizonyára nem lesz probléma, de
a „réti” földeken már volt, és
bizonyára még lesz is az idén
belvizes jelenség. A hétvégén
várható nagy mennyiségű csapadék csak rontani fog a helyzeten, de ezt igazából persze
majd a következő hetek időjárása fogja befolyásolni.
Az ősz egy részében szárazság volt, csak később érkeztek
az esők. Hogyan teleltek a növények?
Az őszi vetésű kalászosok (őszi búza, őszi árpa), úgy
gondolom, hogy nagyon szépen teleltek, hiszen megfelelő fejlettségi állapotba értek, a
telelő fázisba. Komolyabb száraz hideg két alkalommal volt,
de szerintem a kalászosoknál
semmi problémát nem okozott. A repce viszont egy hónapig volt a földben úgy, hogy
nem érte annyi csapadék,
amitől a csírázás megindulhatott volna. Magyarul, a rep-

Folytatás a 2. oldalon

Népességi mutatók

Visszaléptünk egy évszázadot
Karcag város állandó lakosainak száma 2008. január 1-jén 21.824, egy évvel később, azaz 2009. január 1-jén
21.658 fő volt. A 2010. éveleji
népességszám még nem áll
rendelkezésre, de az anyakönyvek adatai szerint a
csökkenés tovább folytatódott
(ami – jól tudjuk – országos
jelenség). Csökkenést mutat a
születések száma. Míg 2007ben 195, 2008-ban 196 karcagi baba született, addig 2009ben csak 177 karcagi születést anyakönyvezhettek, tájékoztat dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető.
A legnépszerűbb férfi utónevek voltak tavaly Kevin, Péter, Máté, Bence, s olyan különlegesebb nevek is előfordultak, mint Ézer, Jonathán,
Brendon, Leó, Zolta, Manó,
Özséb. A lányok nevei közül a Petra, a Jázmin és a Ré-

ka bizonyultak népszerűnek, a különlegesebbek pedig Ketrin, Kendra, Leonetta,
Éda, Amina, Loretta és Szaffi.
Az anyakönyvezhető utónevek jegyzéke a MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján (www.nytud.hu) tekinthető meg, de e kérdésben
a hivatalban is készséggel állnak a szülők rendelkezésére.
A születésekkel kapcsolatban az anyakönyvvezető megjegyezte, hogy az előző (2008)
évhez képest emelkedett a rendezetlen családi jogállású születések száma, pedig a születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozattal sok olyan
kellemetlenségtől megkímélhetik magukat a szülők, amely
éppen a gyermek születését
követő hetekben jelentkezik.
Apai elismerő nyilatkozathoz
szakorvosi igazolás szükséges a terhesség meglétéről és a

szülés várható idejéről. Az orvosi igazolás birtokában a nyilatkozat a szülésig bármikor
megtehető, nincs érvényességi ideje.
A halálozások száma az
utóbbi években: 2007-ben 268,
2008-ban 257, 2009-ben 251
vagyis nem mutat kirívó értéket, viszont jócskán meghaladja a születések számát.
A házasságkötések számának csökkenése talán már évtizedes jelenség, úgy tűnik helyét egyre inkább átveszi az
élettársi kapcsolat. A házasságkötések száma ugyanis az
évtized közepéhez képest –
2006-ban 104 házasságkötés volt – az utóbbi két évben
a felére esett vissza. 2008-ban
59, 2009-ben 53 pár állt anyakönyvvezető elé. Tavaly 76 válást jegyeztek be az anyakönyvekbe.
Elek György
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Közmeghallgatás
Karcag Város Önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 2010. február 25-én (csütörtökön) 15
órai kezdettel Karcag Város Önkormányzati Képviselő-testülete közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 1. sz. tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)
A testületi élésen - „Előterjesztés Karcag Városi Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez” című napirendet közmeghallgatással egybekötve tárgyalja – az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
Dr. Fazekas Sándor
polgármester
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Közéleti szilánkok

Kampányhelyzet
Bár hivatalosan még nem kezdődött el az „igazi” választási kampány
- a kopogtató cédulák kipostázásával, legtöbben mégis úgy hiszik, kampány van. Persze, hihetik is, sőt sokan
mondják, már négy ill. nyolc éve folyik a kampány. Valójában pedig ezután jön a java. Mint ahogy várható
volt, az MSZP egyáltalán nem „szállt
magába”, úgy tesz, mintha semmi különösebb felelősség nem terhelné az
elmúlt nyolc évért. (Valamelyik nap
fél füllel belehallgatva az országgyűlési vitákba azt hallom az egyik MSZP
prominenstől, hogy: ”végső soron a
Fidesz adósította el ennyire az országot az önkormányzatain keresztül”!
Ami enyhén szólva is blődség, hiszen
egy pártnak nem lehet „önkormányzata”. Ezzel teljesen félrevezetik ismét
a közvéleményt: azt szuggerálják a választóknak, mintha lenne külön állam
és külön önkormányzatok egymástól teljesen függetlenül. Illetve: mintha az önkormányzatok, az állam fölött
állnának. A közigazgatásban kevésbé
jártas választópolgár meg talán nem is
gondolkodik el rajta, és vannak, akik el
is hiszik.)
Mindenestre nem hinném, hogy
a legtöbben nem érzik a bőrükön az
elmúlt nyolc évet. Teljesen lejtmenet volt. Ha pl. egy nagyobb gazdasági vállalkozás nyolc év alatt így a tönk
szélére kerül, mint ahogy ma Magyarország - nem hinném, hogy a vállalat vezetősége a helyén tudna maradni. De hát, tudjuk a politikában ez nem
így van. A „politikai hazugságokat”
igazándiból nem tekintik hazugságnak a politikusok. Jobban mondva: a
„nemes” hazugság műfajába helyezik.
Volt egy világhírű szociáldemokrata,
Nobel-díjas svéd politikus - egyébként
közgazdász - Gunnar Myrdal. A múlt
század első felében kezdte pályáját,
és felesége is politikus volt. (A jegyzet
terjedelme miatt még érintőlegesen
sem ismertethetem munkásságukat.)
A lányuk, Sissela Bok, a Harward Egyetemen végzett, és egyik fő műve a hazugságról írt könyv. Művében tökéletesen elemzi a politikai hazugságokat
is. Egyik meglátása:”Akik kormányoznak, sokszor így vélekednek: adva vannak bizonyos különös körülmények,
melyek túl kellemetlenek és túl fájdalmasak ahhoz, hogy a többség képes
legyen racionálisan megbirkózni velük. Némelykor úgy látják pl., hogy országuknak föl kell készülnie szűk esztendőkre, amikor összébb kell húzni a nadrágszíjat. Másrészről attól félnek, hogy a polgárok csak a közeli veszélyekre tudnak reagálni. Ilyen időkben a kormányok vezetői sokszor úgy
látják, hogy a szükséges eredmények
elérésének egyedüli eszköze a megtévesztés.” Persze, mindezt még 1978ban írta az Államokban… Még ha netán Gyurcsány vagy Bajnai (aki ismét a
„nagykoalíció” ötletével állt elő) ismerné is ezt a művet, nehogy azt gondolják, ez mentségük lehet…
- ács -

A mezőgazdaságnak jó volt az igazi tél
Folytatás az 1. oldalról

ce fejlődése nagyon megkésett
és a száraz hideg nagyon nem
tett jót neki. Visszavetette a
fejlődésben. Ha majd elolvad a
hó, lehet meglátni, milyen állapotban telelt át igazából, de
nem túl sok várható tőle.
A gabona felvásárlási árai
nemigen kápráztatták el a gazdálkodókat, ezért sokan kivártak. Változtak-e valamit az értékesítési lehetőségek?
A jelenlegi búzaárakról anynyit tudok – hallomásból -,
hogy megközelíti, de nem lépte át a betakarítási árat, tehát
3.000 forint + ÁFA áron és inkább ez alatt lehet eladni. Viszont már több hónapja raktáron van, kezelni kellett, stb.,
azaz költség rakódott rá. Tehát
úgy néz ki, most sem érte meg
betárolni. És hát, ez az év ebből a szempontból még körülményesebbnek és nehezebbnek
ígérkezik. Nagyon sok – több,
mint kétmillió tonna – búza
marad raktáron, ami már éri
az újbúzát, úgyhogy biztosan
kínálati piac lesz. A malmoknak sincs pénzük, heti, kétheti
készleteket vásárolnak. Bőven
van felajánlás, tudnak válogatni a minőségben és az árban.
Van-e olyan növény, ami
biztatónak tűnik az előttünk
álló évben?
Az olajos magvaknál, gondolok itt a napraforgóra, várhatóan jobb szerződési feltételek lesznek, mint tavaly voltak, talán tonnánként 65-70
ezer forintért lehet majd lekötni. A kukoricát is nagyon
preferálják. Több rendezvényen hallani, hogy tonnánként 30.000 fölött lesz a kukorica, de ezek még csak szóbe-

széd szintjén járnak, hivatalos árajánlatot vagy szerződést
még nem láttam. Tulajdonképpen a repcével is csak a Tiszafüred, Törökszentmiklós,
Mezőtúr, Kaba által bezárt
nagy körben vannak gondok.
Másutt, az északi részeken és
a Dunántúlon is nagyon szép
repcék vannak.
Ön méhész is. Hogyan telelnek a méhek?
Amennyiben megfelelő élelemkészlettel,
egészségesen
ment telelőre az állomány és
a méheket külső fizikai tényezők nem zavarták meg, úgy

egészen biztosan nincs gond
a kaptárban. Sőt, a méheknél
ez a normális időjárás, sokkal
jobb, mint amikor januárban
+15 fok van, és ezzel megkezdődik a fiasítás, azután meg
márciusban fagyok következnek. Ez most normál tél volt,
egyelőre minden az évezredek
alatt kialakult ösztönök szerint megy. A méz ára viszont
hasonló a búzáéhoz, vagyis
stagnál. El lehet adni nagy tételben is, de az árában sajnos
nincs változás.
Elek György

Tornaterem a birkózásért
Folytatás az 1. oldalról

Az építkezés több fázisban zajlott, mert először a már
meglévő tíz méteres csarnokot
kitoldtuk további tizenhat méterrel. A berendezés után lett
látható, hogy ezt bővíteni kell.
További öt méterrel szélesítettük és egy kb. 30 négyzetméteres vizesblokkot (lány- és fiú
wc-t, zuhanyzót és egy szaunát) építettünk hozzá. Így sikerült ez az összesen kb. 300
négyzetméteres terem, ahol
van egy 120 négyzetméteres
szőnyeg, van benne 12 darab
erősítőgép, gyűrű, kötél és egy
1,6 méteres KI-s boxzsák is.
Most már be kell lakni, vagyis
olyan programokat kell csinálni, amik a testnevelés és a birkózás vonatkozásában megtöltik emberekkel. Nem magamnak, hanem az utókornak építettem, és nem azért, hogy vállalkozásként üzemeljen, ha-

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.

nem, hogy kiszolgálja a birkózókat. Olyan gondolatom is
van, hogy felajánljuk az óvodáknak, hogy itt ingyen és díjmentesen tartsanak testnevelés
órákat.
Hát azért mondjuk meg,
hogy itt jelen pillanatban is
vagy húsz birkózó „melegít”. A
termet tehát már birtokba vették.
- Ez így van. Meg kell mondjam, nagyon büszke vagyok,
hogy ebben a létesítményben
már olyan bajnokok is megfordultak, mint Hegedűs Csaba, Polyák Imre, Repka Attila,
Tóth István és, hogy ne csak a
birkózókat említsem, Magyar
Zoltán. A látogatóink, akik itt
megfordulnak, 98 százalékban
diákok, általános iskolás korú
fiatalok vagy ennél fiatalabbak.
Az esemény, amire február elején hivatalos voltam, az
szintén egy világbajnoki látogatás volt. Eddy Wilson délamerikai és holland bajnok,
valamint világbajnok testépítő
látogatott el Karcagra. A Papp
Béla utcai birkózócsarnokban
rövid bemutatót tartott, majd a
Karcagon élő Ramon Rusland
tolmácsolásával a testépítésről,
a testépítő életformáról is szólt
pár szót.

HÍREK
Tájékoztató
Tájékoztatjuk a református
iskola iránt érdeklődő kedves
szülőket, hogy a 2010/2011-es
tanévre érvényes Jelentkezési
lapok átvehetők az iskola titkárságán, munkaidőben 7301600-ig.
Telefonszám: 59/400-577
Iskolavezetés

Figyelem!
A Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete véradást
szervez 2010. február 26-án
(pénteken) 8-13 óráig a Déryné Művelődési és Ifjúsági
Központban.
Beteg embertársaink nevében tisztelettel kérjük önzetlen segítségüket
A Kunszövetség ez évben
is várja, és szívesen fogadja a
személyi jövedelemadó és a
helyi iparűzési adó 1 %-ának
felajánlását. Kérjük, hogy támogassa egyesületünket!
Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyományőrző és kulturális rendezvények
támogatására,
könyvkiadások támogatására
kívánjuk felhasználni!
Köszönettel:
Az ügyvivő testület

A Kátai Gábor Kórház a tulajdonában lévő feleslegessé
vált eszközöket (bútorok, stb.)
licitálás útján értékesíteni kívánja.
Értékesítés helye, ideje:
Kátai Gábor Kórház
Karcag, Zöldfa út 48.
2010.02.08.-tól hétfőnként
(visszavonásig) 1300-1500
Tájékoztatás kérhető:
8-15 óráig (06/59/312-439)
Elek György

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, városközponttól 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
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Meghívó
Tisztelt Hölgyem!
Tisztelt Uram!
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
a FIDESZ országgyűlési képviselője, a Mezőgazdasági
Bizottság tagja
Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő,
Karcag polgármestere

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Itt az idő!
Fizetett politikai hirdetés

Falugazdász hírek
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást nyert gazdálkodóknak a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől
számított 90 napon belül területazonosítási kérelmet kell
benyújtaniuk. A területazonosítási kérelem célja, hogy a
programba bevonni kívánt területek pontos méretét és elhelyezkedését megállapítsa és
a támogatási időszak éveire
vonatkozóan rögzítse. Mérés
alapján, koordináták segítségével kell a támogatásban részesülőknek a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területek pontos elhelyezkedését megadni. Mindezt elektronikus úton lehetséges a http://
e-kerelem.mvh.glov.hu oldalon vagy a falugazdász irodában.
A területeket földmérővel
kell felméretni, a költségeket
most mindenki saját maga fizeti és majd az első kifizetések
után kerülnek visszatérítésre.
Február 15. és március 15.
között monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek azok
a termelők, akik kedvezőtlen adottságú támogatást,
NATURA 2000. támogatást,
géptámogatást, telep korsze-

rűsítése támogatást igényeltek.
Keressék fel irodánkat, mert
elektronikus úton szükséges
az adatszolgáltatás.
Őstermelői igazolvány újítás
március 20-ig esedékes, hogy
egész évre érvényes legyen az
igazolvány és az árbevétel is.
Azután csak attól a naptól érvényes az igazolvány, amikor
ki van állítva. A támogatást
igénylők közül nagyon sokan
nem éltek a lehetőséggel (nehogy túl késő legyen). Az igazolványokat iktatjuk és számítógépes feldolgozás van, ezért
március 20. után már nem
tudjuk csak a hátralévő időre megújítani. A megújításért
1.000 Ft-ot csekken kell befizetni, de hozzák az őstermelői
igazolványt is, mert rá kell írni a számát a csekkre. Ha lakcím v. névváltozás volt a kiváltás óta, új igazolványt kell
váltani, amely 2.000 Ft-ba kerül.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd,
csütörtök: 8 – 12 óra és 13 – 16
óra. Kedd: 8 – 12 óra.
Csak a fent leírt időpontokban tudjuk fogadni önöket.
Szőke Sándorné
falugazdász

Parlamenti Napló

Lámpaoltás előtt
A jövő héten még ülésezik a parlament, de ezen a héten is úgy tűnt, mintha utoljára találkozna ebben a ciklusban a Tisztelt Ház. Napirend előtt mandátumot igazoltak a honatyák és honanyák, elhunyt képviselőtársunk, Kuzma László helyett a
KDNP-s Karvalics Ottó lett az
új képviselő. Sok hozzászólásra nem lesz már módja, ötven
nap múlva parlamenti választások lesznek. Bár néha egy
beszéd is elég ahhoz, hogy valaki beírja magát a politikatörténetbe…
Erre a történelmi beszédre Bajnai Gordon miniszterelnök most nem tett kísérletet. Sokan várták, hogy valamit mond a kormány december óta tett lépéseiről, esetleg összegzi az elmúlt nyolc
évet, de Bajnai hallgatott.
Csak az azonnali kérdések
(vagy ahogy újságíró ismerősöm emlegeti: azonnali sértések) órájában jött be, és vála-

A Karcag Városi
Gyógyvizű
Strandfürdő
2010. február 20-án
14 – 18 óra között
ingyenes vérnyomás,
vércukor és
koleszterinszintmérést
végeznek
a Betánia Patika
dolgozói
a fürdőző vendégek
részére.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Kérem, támogassák
ez évben a SZJA és az
iparűzési adójuk 1 %-ával
a Karcag Belgyógyászatáért
Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.

szolt a hozzá intézett felvetésekre. Talán ezért is hangzott
el az ülés kezdetekor, hogy
„példátlanul nyugodt, csendes
kampány vár az országra, ha
az a kormány eredményéről
szól, nincs ugyanis eredménye
az MSZP-nek”. Erről a Fidesz
frakcióvezetője szólt, Bajnai
pedig hallgatott. Helyette jöttek a hétköznapi ügyeink,
BKV-bajok, hová tüntették el
Budapestet, hogy áll a gazdaság.. Egy téma mégis külön
említést érdemel.
Történt, hogy Mesterházy
Attila, MSZP-miniszterelnökjelölt arról beszélt, nem akar
olyan országban élni, ahol attól kell tartania, édesapja baloldali kötődése miatt nem
kapja meg a megfelelő orvosi ellátást. Az egészségügyben nagy port vert fel a kijelentés, hiszen ez burkoltan
azzal vádolta meg az orvosokat, hogy politikai alapon
tesznek különbséget a betegeik között. Egyik képviselő-

társunk az interpellációk között meg is kérdezte: nem kellene-e Mesterházynak bocsánatot kérnie az orvosoktól.
A kérdésre válaszoló egészségügyi államtitkár szerint
Mesterházy csak az orvosi világ átpolitizáltságát említette, semmi többet. Jó lenne, ha így lenne, és a vehemensen kampányoló politikus
nem próbálna oda is politikát
vinni, ahol az korábban nem
volt. Mindenesetre az orvosi kamara elnöke tiltakozott,
Mesterházy pedig magyarázkodó levelet küldött.
Hétfő estére lett Országos
Választási Bizottság is. A testület lényegében semmit sem
változott, ugyanazok alkotják,
mint korábban. Csak remélni
lehet, hogy a választások tisztaságánál, az eredmény megszületésénél nem lesz jelentősége annak, milyen politikai
szimpátiával bírnak e fontos
testület tagjai.
Varga Mihály

TŰZKAKAS
Olvadó ereszcsatornák veszélyeztették a gyalogosforgalmat
A február 2. hetében jelentkező enyhülő időjárás kövérre hizlalta a karcagi közintézmények ereszcsatornáiról lógó
jégcsapokat. Összesen 6 alkalommal vonultak az egységek
balesetveszélyessé váló jégcsapok eltávolításához. Ahol lehetett, az emelőkosaras gépjárműről avatkoztak be, ahol erre
nem volt mód, ott létrák segítségével.

Renault Master típusú furgon
frontálisan ütközött. A baleset
következtében egy Opel Astra
típusú személygépkocsi, illetve
egy Iveco tehergépkocsi, az ütközés elkerülése érdekében az
út menti árokba hajtott. A tűzoltó egységek feszítő-vágó berendezés segítségével 2 főt kiszabadítottak az összeroncsolódott járművekből, majd a
gépjárműveket áramtalanították, illetve a tehergépjárművek
rakományát lepakolták, hogy
az üzemanyagfolyást és a forgalmi akadályt megszüntessék.
Baleset a 4. számú főúton
A baleset következtében 2 szeFebruár 12-én a 4. számú fő- mély súlyos, életveszélyes sérüútvonalon történt közlekedé- léseket szenvedett. A műszaki
si baleset. A 159. kilométerszel- mentés 6 óra után ért véget.
vényben 2 személygépkocsi ütközött össze, melynek követ- Lakóépület tűz a Takács Péter
keztében 2 fő könnyebb sérü- utcában
léseket szenvedett. A tűzoltó
Február 16-án, 6 óra 46
egységek feladata a járművek perckor újabb káresethez voáramtalanítása volt, melyet fél nultak a karcagi egységek. A
pályás útlezárás mellett hajtot- tűzeset során Karcag belterületak végre.
tén, a Takács Péter utcában egy
lakóépület egyik szobája égett
Újabb baleset a 4. számú fő- teljes terjedelmében. A 2 gépúton
járműfecskendővel kiérkező 8
Február 16-án, 2 óra 4 perc- tűzoltó 2 „D” sugárral, mintkor érkezett riasztás ügyele- egy 25 perc alatt eloltotta a lántünkre, egy a 4. számú főút 167. gokat.
kilométerszelvényében történt
A beavatkozásról fényképek
közlekedési balesetről. Az eset a web.t-online.hu/kgtpk címen
során egy Mercedes Atego tí- találhatók.
TŰZOLTÓSÁG
pusú tehergépkocsi, illetve egy
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„Magyarnak lenni-magyarnak maradni”

Vasárnapi Iskola Erdélyben
A Vasárnapi Iskola Alapítvány immáron harmadik alkalommal rendezte meg jótékonysági estjét. Az első igen
színvonalas, tartalmas rendezvénynek Karcag városa
adott otthont, majd 2009-ben
Debrecen mondott igent a
rendezvény megszervezésére.
Hétvégén Békéscsaba fogadta
a jótékonysági est díszvendégeit, a határon túlról és határon innen érkező vendégeket.
Az est díszvendégei között
szeretettel említem Varga Mihály urat a FIDESZ alelnökét, országgyűlési képviselőt,
dr.Fazekas Sándort városunk
polgármesterét, országgyűlési képviselőt, Kovács Sándort
a JNSZ Megyei Közgyűlés alelnökét, Nagytiszteletű Koncz
Tibort a Karcagi Református
Egyházközség elnök-lelkészét.
Szép és nemes feladatra vállalkoztak azok a pedagógusok
akik bekapcsolódtak a Benkei
Ildikó által megálmodott és elindított Vasárnapi Iskola mozgalomba. A mozgalom civil
szerveződés, amelynek célja a
határon túl élők segítése magyarságuk megőrzésében.
A hívó szót meghallva a karcagi gimnázium és a református általános iskola nevelőtestületének kis csoportjai első-

ként csatlakoztak a mozgalomhoz.
A folyamatosan bővülő pedagógus munkatársak mára már Erdélyben több mint
16 településre jutottak el. A református gimnáziumból egy
csoport vesz részt a munkában Nagy Éva tanárnő szervező munkájának köszönhetően.
A református általános iskolában két csoport végzi a szolgálatot, munkájukat Földváriné
Simon Ilona igazgató asszony
szervezi, irányítja. A tanárcsapatok szombaton reggel indulnak Erdélybe havonta egy-két
alkalommal. A programban elsősorban magyar történelmi,
irodalmi foglalkozások szerepelnek. A cél nem az iskolai tanítás pótlása, vagy kiegészítése hanem átadni valamit abból
a többletből, ami eredendően
magyarságukból adódik. Segíteni azokat az erdélyi kisgyerekeket, akiknek többsége első
osztálytól kezdve román iskolába jár mivel nincs a településen magyar iskola.
Magyarországról, a magyar
történelem és irodalom nagyjairól nem, vagy alig hallottak
valamit. Tanításuk, munkájuk
tele van fontos és értékes pillanatokkal. A költségeket önzetlen támogatóknak köszönhe-

tően tudják előteremteni. Köszönjük erkölcsi, anyagi támogatásukat.
Munkájuk elismeréseként a
Vasárnapi Iskola Alapítvány
megalapította a
Magyarnak maradni – díjat. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2009-ben Nagy Éva
a karcagi gimnázium tanárnője kapta meg a díjat. Az alapítványi bálon Vantara Gyula Békéscsaba város polgármesterétől vehette át a Magyarnak
maradni - díjat Földváriné
Simon Ilona a református általános iskola igazgató asszonya. Díjazott lett a református
gimnáziumból Selmeczi Edit
és Szathmári Lajosné tanárnő.
Munkájukat megköszönve gratulálunk a díj elnyeréséhez.
A megkezdett munka tovább
folytatódik. Földváriné Simon
Ilona igazgató asszony gondolataival kívánunk további eredményes munkát.
„Munkánk lényege: nem
más, mint őrizni a közös gyökereket. Megőrizni, átadni
azokat az értékeket, amely magyarságunkhoz, reformátusságunkhoz köthető.”
Szentesi Lajos
főgondnok
Karcagi Református Egyházközség

Téltemetés Székelyföldön – Csíkszentkirályban
Gyönyörű hagyomány él
még ma is székely testvéreinknél. Télen sem gubóznak be és
a farsang vége különösen mozgalmas. Tizenkét település forgószínpad-szerűen temeti a telet immár 18. alkalommal,
most Csíkszentkirályban. A település tűzoltói a karcagi tűzoltók testvér-tűzoltói, így kaptunk meghívást e jeles ünnepre. Nem tudtuk mi vár ránk!
Közel ezer székely fiú-lány,
nő és férfi népviseletben, maskarában, zenészekkel, szakadó hóesésben, reggeltől-estig
mondta a rigmusokat, ropta a
táncot, széles volt a jókedv és
este már keskeny
az utca.
A falu hat utcáján vonult a sokadalom. Minden utcában szekértábor
várta az éhezőket-szomjazókat.
A roskadásig megrakott, ám szépen
megterített
szekereken az erdélyi szalonna, zsíros
kenyér, sajtok-túrók, „kutyatejből” készült mákos laska, főtt
pityóka, csőrege és pánkó, székely-köményes és forralt bor,
és még sok más étel és ital fá-

„Varga József Nyelvtanulás”
Alapítvány közhasznúsági jelentése
2009. évről
Az alapítvány célja: 1991. óta a szorgalmas és tehetséges
karcagi középiskolások idegen nyelv tanulásának támogatása évi két alkalommal, az iskolai félévkor és a tanév végén.
A kuratórium elnöke: Dr. Varga Gyöngyi. Titkára:
Zelenák Erika.
2009. évi pénzforgalmi adatok
Bevételek
adományok
Karcag Város Önkormányzatától
39.000 Ft
magánszemélytől
20.000 Ft
SZJA 1 %-ból
82.545 Ft
iparűzési adó 1 %-ból
1.875 Ft
kamatbevétel a pénzintézettől
13.162 Ft
Bevételek összesen:
156.582 Ft
Kiadások
kifizetés diákoknak
2009. február 12-én 24 diáknak
2009. június 11-én 15 diáknak
költségtérítés a gazdasági ügyintézőnek
gépkocsihasználat formájában
bankszámla vezetés díja
Kiadások összesen:

86.500 Ft
45.600 Ft
15.000 Ft
17.600 Ft
164.700 Ft

Közhasznúsági tevékenységből származó tárgyévi eredmény: -8.118 Ft.
A sikeresen pályázó tanulók 1.500 – 5.000 Ft közötti öszszegeket vehettek át, amelyeket nyelvvizsga díjakra, nyelvkönyvekre, szótárakra és segédanyagokra, nyelvi jellegű
utazásokhoz és nyelvi kurzusokon való részvételhez használhattak fel visszaigazolással.
A diákok 9-12. évfolyamosok, a támogatásokat az elért
eredményeik és rászorultságuk szerint kapták.
Az alapítvány tisztviselői díjazásban nem részesültek.
Dr. Varga Gyöngyi
elnök

Csiszárné Takács Erika
gazdasági ügyintéző

KÉRELEM
A „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány
támogatására

Kirándulásra is volt azért
idő: a méteres hóval borított
Hargita, a hóval lepett fenyvesek és Gyimesbükk, az ezeréves határ. Ellapátoltuk a havat
az egykori határsorompónál és
felmásztunk a Rákóczi-várba.
Széttekintve a Tatros folyó
völgyén, székely barátaink ragaszkodását átérezve tudtuk,
mi is otthon vagyunk, akárcsak egykor Ábel.
Kívánjuk mindenkinek jörasztotta a szemet és telítette a vőre Gyergyóremetén ne hagygyomrot. (A határon majdnem ja ki ezt a szívet melengető, lelmegvámoltak – hasunkat lát- ki megújulást jelentő alkalmat.
va kereskedelmi mennyiségnek
minősítették fogyasztásunkat!)
Lévai Kálmán

Tisztelettel kérjük, lehetőségük szerint támogassák személyi jövedelemadójuk és az iparűzési adójuk 1%-ával alapítványunkat!
A Karcag Város Képviselő-testülete által alapított „Varga
József Nyelvtanulás” Alapítvány 1990 óta működik eredményesen. Eddig 38 alkalommal pályázhattak a nyelvtanulásban kiemelkedően tehetséges és szorgalmas karcagi középiskolások az alapítványhoz a Gábor Áron Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolából, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolából,
a Szentannai Sámuel Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskolából és a Varró István Szakiskola és Szakközépiskolából. Az egyéni jutalmak 1.000 és 10.000 Ft közötti öszszegek voltak. A lekötött pénzösszeg kamataiból és a támogatásokból az utóbbi hat év alatt összesen 1.058.600 Ft-ot
kapott 308 karcagi középiskolás, többségük iskolánk diákjai.
Hálásan köszönjük a „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány eddigi segítését, (adószám: 19220093-2-16, számlaszám: 10404522-45210332-00000000, OKHB Karcag),
szerény vagyonának gyarapítását (2009. év végén 810.207 Ft
volt), lehetőségeinek bővítését!
A kedvezőbb kamatú banki lekötéshez szeretnénk az alapítvány vagyonát egy millió forintra növelni. Ehhez kérjük
tisztelettel és köszönettel az Önök segítségét!
A kuratórium nevében:
Zelenák Erika titkár
Dr. Varga Gyöngyi elnök
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Molnárétel ajánló
Túrós tészta másként
Hozzávalók: 60 dkg kocka tészta, 50 dkg tehén tútó,
1 cs. vaníliás cukor,15 dkg
vaj, 10dkg mazsola, 5 evőkanál cukor, 2 tojás, 4 dl tejföl,
4-5 dl lekvár (szilva vagy sárgabarack) Elkészítése: A kocka tésztát megfőzzük, leszűrjük, és leöblítjük. Utána kb.
12 dkg vajjal összekeverjük. A
tésztát félretesszük hűlni. Túrókrém készítése: az 5 evőkanál cukrot és az 1 csomag vaníliás cukrot szép simára öszszekeverem a 2 tojással, hozzá
-adom a 4 dl tejfölt, 50 dkg túrót, és a 10 dkg mazsolát. Ezeket jó habosra ki keverem. A
maradék kb. 3 dkg vajjal kikenem a tepsit vagy jénait. A túró krém 2/3-át összekeverem
a kocka tésztával. Az így kapott túrós tészta felét a tepsibe egyenletesen elterítem, rákenem a 4-5 dl lekvárt, és a
másik tésztával beborítom
egyenletesen, a tetejét a megmaradt túrókrémmel megszórom, majd mehet a sütőbe. Kb.
180 fokon 40 percig sütjük.

keményebb lekvárt teszünk.
(A megszokottnál nagyobb
gombócok legyenek!) Az elkészült gombócokat a gyúródeszkán kissé még kelesztjük,
majd amint forr a víz, a gombócokat beletesszük és fedővel lefedve 5 percig főzzük,
majd megfordítjuk, és a másik oldalát is 5 percig forraljuk. A kiszedett gombócokat
olvasztott vajjal meglocsoljuk és cukrozott dióba forgatjuk. Gyakran kínálták ezzel
az étellel a várakozó őrletöket
a malmokban.

Györffy Napok 2010
A Györffy István Általános
Iskolában hagyomány, hogy
névadónk születésnapján, február 11-én tartjuk a Györffy
Napok
rendezvénysorozat
megnyitó ünnepségét. Ebben
az évben is nagy szeretettel fogadtuk vendégeinket ezen a
napon.
A gyönyörűen feldíszített
aulában iskolánk tanulói adtak műsort, majd Rapi Lajosné
tanárnő emlékezett meg a
néprajztudósról. Az életút ismertetése után az iskolában
lévő Györffy-szobrot Karcag
Város Önkormányzata nevében Dobos László alpolgármester úr, Pánti Ildikó és Dr
Kasuba János önkormányzati
képviselők koszorúzták meg,
az iskola részéről Szecskó
Alfréd igazgató úr és a Diákönkormányzat képviselői helyeztek el virágot.
Az ünnepélyes megnyitó

után Kabai László festőművész-tanár munkáiból nyílt kiállítás az iskola könyvtárában.
A tárlatot Rideg István nyugalmazott gimnáziumi irodalomtanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás
február 23-ig tekinthető meg.
A délután zárásaként a 16.
alkalommal
meghirdetett
helytörténeti pályázat eredményhirdetésére került sor.
Idén újszerű volt a kiírás,
hiszen a témák nem Karcaghoz kötődtek. Két cím közül
választhattak a diákok: testvérvárosunk Székelykeresztúr,
illetve
Petőfi
Sándor
Székelykeresztúron. 18 pályamunka érkezett 26 tanulótól.
Dr Kasuba Jánosné könyvtáros értékelte a szép küllemű,
ötletes, fotókkal, rajzokkal illusztrált pályázatokat. Élvezetes, színes értékeléséből mindannyian sokat tanultunk. Ez-

úton is köszönjük Vera munkáját.
Kiemelt arany minősítést
kapott Molnár Kitti, Nagy
Krisztina, Juhász Noémi, Keserű Balázs, Agócs Krisztina,
Kolostyák Kamilla, Domán
Ágnes (Györffy), Rajcsányi
Boglárka, Szűcs Alexandra
(Kováts), Sántha Manuéla és
Vincze Kamilla (Református
Ált. Isk.).
Arany minősítésű lett Rapi
Angéla Éva, Farkas Ferenc,
Tarczali Tamara és Szatmári
Anna (Györffy) munkája.
Ezüst minősítést kapott
Nagy Helga, Mátyus Bianka, Perge Patrícia, Szendrei
Gabriella, Nagy Bernadett
és Nyitrai Nóra (Györffy),
Hanák Orsolya, Kovács Adrienn és Magos Evelin (Kováts).
Sebők Dávid és Lazányi
Zoltán (Györffy) bronz minősítést kaptak.

Szombaton került megrendezésre a nagysikerű 11.
Györffy Néptánc Gála a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ mozitermében. A köKelt gombóc
szöntő után a résztvevők
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 1
„tandalórán” vehettek részt. A
kávéskanál só, 3,5dl tej, 3dkg
két kunsági népdalt több száélesztő, 3 dkg cukor,1 tojás,
zan énekelték nagyon jó han12 dkg olvasztott vaj, cukrogulatban. Majd a néptáncozott darált dió (jó a dejo is).
sok segítségével képzeletben
Töltelék: gyümölcs szilva
bejárták Magyarország tájavagy alma, de lehet bármilyen
it. Ezen a délutánon több mint
keményebb lekvár is.
300 gyermek fordult meg a
Elkészítése: A 1,5 dl lanszínpadon. A szépszámú kögyos tejben elkeverjük a 3
zönség 15 tánckoreográfiádkg élesztőt meg a 3 dkg cukban gyönyörködhetett, merot, és kelni hagyjuk. Az átlyet iskolánk néptáncos csoszitált 60 dkg lisztet elkeverportjai adtak elő az 1., 2., a 3.b,
jük a sóval, 1 tojást elkeverjük
4.a, 4.b, 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a,
a maradék 2 dl langyos tej8.b osztályosok, vendégcsojel és a liszthez adjuk, majd a
portjaink az Aprólábak Népmegkelt élesztőt is hozzáönttánccsoport a Csokonai úti
jük. Jól ki dolgozzuk és meleg
Óvodából Benéné Kecskeméhelyen kelesztjük. A megkelt
ti Anna vezetésével, a Dérytésztát kézzel szakajtjuk és
né Művelődési és Ifjúsági Közgombócokat formálunk, mely
közepébe gyümölcsöt vagy
Szabó Imre pont néptánccsoportjai: a Toporgók Kunné Nánási Mónika, a Koporgók és a Szökkelők
Németh Dóra és Oroszné
Millinkhoffer Rita vezetésével. Iskolánk néptáncosai NéKedves Fiatalok!
meth Dóra táncpedagógus
A farsang jegyében szervezett programokra várunk
irányításával készültek egész
benneteket a Karcagi Ifjúsági Házba!
évben lázas izgalommal erre a
2010. február 20. (szombat)
16:00 – 18:00

bemutatkozásra. Az 1999 óta
megrendezésre kerülő Györffy
Néptánc Gálán nem a megmérettetés a cél, hanem hogy
a csoportok megmutassák mit

kormányzati képviselőtől, iskolánk nyugdíjas igazgatójától a néptánc gálák elindítójától, Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati képvise-

tanultak az elmúlt időszakban.
A néptáncosok zenei kíséretéről a Sugalló Népzenei
Együttes gondoskodott. Ebben az évben negyvennégy
nyolcadik osztályos hagyta a
nevét emlékül a Miska kancsón, így búcsúztak a néptánc gáláktól. Útravalóként
néptáncos emlékekkel megtöltött tarisznyát vettek át a
színpadon Pánti Ildikó ön-

lőtől az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökétől, Molnár Pál önkormányzati képviselőtől, az iskolaszék elnökétől
és Szecskó Alfrédtól intézményünk igazgatójától.
A résztvevő csoportok emléklapot és minden fellépő
ajándékot vihetett haza a néptánc gála emlékére.
A 11. Györffy Néptánc Gála jó hangulatú táncházzal zárult.

Vízen kelt tészta
Hozzávalók:50 dkg liszt, 2
dkg élesztő, 2 dl tejföl, 10 dkg
vaj vagy margarin, 2 tojássárgája, 1 dl tej, csipet só, 1 citromhéj, 20 dkg cukor (a cukor
forgatáshoz)
Elkészítése:1 dl langyos tejben az élesztőt felfuttatjuk, az
50 dkg lisztet és a 10 dkg vajjal vagy margarinnal elmorzsoljuk, és hozzátesszük a felfuttatott élesztőt, a citrom reszelt héját, a 2 dl tejfölt, a csipet sót és a 2 tojássárgáját. Ezt
jól meggyúrjuk és kidolgozzuk. Egy tiszta asztalkendőt
liszttel meghintünk és a tésztát lazán bekötjük úgy, hogy a
növekedéshez (keléshez) maradjon hely. Fakanál nyelére felfüggesztve, hideg vízzel tele fazékba tesszük és addig hagyjuk benne (kb. 1 óra),
amíg feljön a víz tetejére. A
gyúródeszkát kristálycukorral meghintjük, a tésztát ráborítjuk, apró cipókat vágunk,
és megforgatva a cukorban,
10 cm hosszú rudakat sodrunk, kifliket formálunk belőle a közepén megcsavarva. Sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezzük kb. 5 cm távolságra
egymástól, közepes tűznél világosra sütjük.

Farsangi programok

Farsangi kézműves foglalkozás.
Farsangi álarcok és lampionok készítése,
kasírozás, valamint papírhajtogatási
technikákkal való megismerkedés.
Az estet forró tea, és moldvai táncok színezik.
18:00 – 20:00 Táncház
Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Táncházat vezeti:
Nagy Emese
A belépés díjtalan!

Györffy Úszóverseny
A Györffy Napok egyik, a diákok és szülők
körében is legnépszerűbb eseménye a városi
úszóverseny, melyet ebben az évben XII. alkalommal szervezett meg iskolánk.
2010. február 15-én, a Györffy Úszóversenyen a város 3 általános iskolájából (Györffy
István Ált.I., Kováts Mihály Ált. I., Nagykun
Református Ált. I.) 80 gyermek 25 versenyszámban mérte össze tudását, népszerűsítette
az úszósportot.
Mint minden évben most is számíthattunk
a szülők támogatására, lelkesen buzdították az

úszókat jó versenyhangulatot teremtve a városi
uszodában.
A versenyzők díjazása úszásnemek és korcsoportok szerint történt.
A verseny szervezésében, lebonyolításában
jelentős szerepet vállalt a Györffy DSE.
A Györffy Úszóverseny színvonalas megrendezését támogatták:
Nagykun Víz-és Csatornamű Kft.
Városi Sportszolgáltató Központ
Kurucz István Önkormányzati képviselő
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Szent Pál Katolikus Általános Iskola

Kézilabda

Állt a bál

Országos döntőben a Refi kézisei:
Oda se neki!

2010. február 10-én a kora délutáni órákban zsúfolásig
megtelt iskolánk tornaterme.
A látogatót az ajtóban, megalapozandó a jó hangulatot,
egy bájos bohócpár (Madarné
Patak Szilvia és Alexa Józsefné
tanítónők), a szívélyesség jegyében egy szál virág (ki is lehetett volna más, mint Csanádi Irén Virág tanítónő?), valamint egy rendőr (Keléné
Décsei Noémi tanítónő) fogadta, mivel „rend a lelke
mindennek”.
Oláh Erika tanítónő köszöntötte a zsűrit: Nagy
Józsefné
igazgatónőt,
Dedinszkiné Tóth Katalin
igazgatóhelyettest és Remi
testvért, valamint János atyát,
a vendégeket, a jelmezeseket
és minden kedves résztvevőt.
Az álarcos csemeték zenére történő körbevonulása után
mindannyian egy-egy tréfás
kis verssel, vagy zenés-táncos
produkcióval mutatkoztak be
az őket lelkes tapssal jutalmazó nézőseregnek.

A futballcsapattól kezdve a
jól ismert rajzfilmfigurákon
át Zorróig mindenféle ötletesebbnél-ötletesebb figura lépett porondra ezen a kitűnő
hangulatú maszkabálon.
A jelmezesek bemutatkozása után (amíg a zsűri a hagyományokhoz hűen „nehéz helyzetben volt”) Péter testvér 1-4.
osztályos tanítványai tréfásjátékos táncbemutatókkal szórakoztatták a publikumot. Az
1.a-sok flamencót táncoltak,
amelyet a csoport lépésről-lépésre, egy-egy tánclépést vicces mondattal kommentálva
mutatott be. A tapsvihar elcsitulása után a 3.b, s az 1.b táncosai bizonyultak a parkett
ördögeinek. A 3. a osztály produkciója után a másodikosok
kacagtató történet köré épített jelenete következett, majd
a 4.a-sok formációja ejtette
ámulatba a közönséget.
Az össztáncban minden farsangoló részt vett: a jelmezesek, a közönség, a pedagógusok egyaránt. Megható és gyö-

Gyertyaszentelés és
Balázs-áldás
2010. február 5-én délután
3 órakor iskolánk ebédlőjében gyülekeztünk: a gyermekek osztályonként, osztályfőnökeik vezetésével, a
marista testvérek és az iskola valamennyi dolgozója. A
hófehér damaszttal felterített
asztalon a feszület körül mécsesek és templomi gyertyák
sorakoztak.
János atya bevezető gondolataiban felidézte Jézus
születését és az azt követő
eseményeket: a Megváltó bemutatását a templomban, Simeon végtelen örömét, hogy
valóban megláthatta a Messiást, Isten ígérete szerint.
Amikor az idős ember kezébe vette a gyermeket, úgy
érezte, a Mennyei Atya csodálatos ragyogást bocsát rá.
E szavakkal fejezte ki háláját
és boldogságát:
„Bocsásd el most Uram
a Te szolgádat szavaid szerint békességben, hiszen már
meglátták szemeim az Üdvözítőt. Őt adtad csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége.
Ha minden népnek csodájára adta, akkor bizonyára a
mi népünknek is.”
A gyertya fényének ragyogása minden időkben nagy
kincs és az angyali fényességnek jele volt: nemcsak vi-

lágosságot adott a sötétségben, hanem lelki megvilágosodást is jelentett Jézus
Krisztusban: irányt mutatott, bizonyosságot, hogy jó
úton járunk. Mindezt azok
számára teszi napjainkban
is, akik arra méltónak bizonyulnak. „A fényesség, ami
körülvesz minket a gyertya
által, a mi lelkünket is átjárja, Jézus fényessége itt van
velünk.” –ezekkel a szavakkal kezdte meg a mécsesek
és gyertyák megáldását iskolánk plébánosa. A szenteltvízzel meghintett gyertyák
iskolánk osztálytermeibe kerültek.
Közös énekléssel zártuk
a meghitt hangulatú összejövetelünk első részét, majd
Szent Balázs püspök munkásságának és vértanúságának történetét hallgathattuk
meg. A betegeket gyógyító,
áldozatos életű férfiú ünnepe január 3-án, Balázs napján van. Áldásának osztásakor jellegzetes, kettős ágú
gyertya meggyújtott lángjai
közé hajtott fejjel fogadjuk a
papi imát: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására védelmezzen Téged az Úr
minden betegségtől az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.”
Andrási Zoltánné
könyvtárpedagógus

nyörű látvány volt a jókedvű, tarka-barka forgatag –Péter testvérrel az élen! A legnagyobb egyetértésben ropta
az arab táncosnő a varázslóval, a királynő a cowboyjal, a
tündér a kisegérrel, a cigánylány a hóemberrel. A szórakoztató blokk „sztárja”, Péter
testvér igazgatónő vezényletével első körben hatalmas tapsot, másodszor tapsot és kiabálást, harmadik „menetben”
pedig tapsot, kiabálást és lábdobogást kapott jutalmul!
A jelmezek elbírálása három kategóriában történt: a
zsűri a három legszebbet, legötletesebbet, valamint legkülönlegesebbet jutalmazta.
A tombolahúzás után négy
óra tájban jóleső fájdalommal
a lábukban tértek haza a kis
bálozók. Köszönjük az alsó tagozatos pedagógusok munkaközösségének, s különösen Péter testvérnek ezt a kellemes,
remek hangulatú, fordulatos,
emlékezetes farsangi mulatságot!
Andrási Zoltánné
könyvtárpedagógus

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fiú kézilabdásai nagy akarással készültek, és még nagyobb izgalommal várták a február 15-ei, hétfői napot. Ezen a napon rendezték ugyanis az amatőr kézilabda
V-VI. korcsoportjának megyei
döntőjét a Karcagi Sportcsarnokban. A megyei döntőben
három csapat küzdött meg egymással és csak a győztes csapat
kvalifikálhatta magát az országos döntőre, melyet 2010. április 17-18-án rendeznek majd Békéscsabán. A karcagi drukkerekkel megtelt, telt házas sportcsarnokban izgalmas mérkőzéseket láthatott minden érdeklődő, az együttesek összességében
közepes színvonalú játékot mutattak. Nagy örömünkre a megyei döntőt a Református Gimnázium fiai nyerték, s győzelmükkel az országos döntőben
fogják majd képviselni városukat és gimnáziumukat.
Eredmények:
Református Gimnázium Karcag - Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok 18:17 (8:7)
Karcag: Nehéz, Karsai (1),
Koncz (6), Nagy (6), Kovács Zs.,
Tóth (2), Pápai (3).

Cserék: Csordás, Harsányi,
Kun, Györfi, Kovács M.
Szervezetlen játék, sok eladott
labda, kihagyott büntetők tették izgalmassá és bosszantóvá
a mérkőzést, több kulcsemberünk is betlizett. 18:13-as vezetésünknél az ellenfél kis híján ki
is egyenlíthetett volna a figyelmetlenségek miatt.
Református Gimnázium Karcag - Illésy Szakiskola Kisújszállás 30:13 (15:5)
Karcag: Nehéz, Karsai (3),
Koncz (8), Nagy (8), Kovács Zs.
(3), Tóth (2), Pápai (6).
Cserék: Csordás, Harsányi,
Kun, Györfi, Kovács M.
Könnyű győzelmet arattak fiaink az amúgy lelkes kisújszállásiak ellen.
Gratulálunk valamennyi játékosnak, és sok sikert kívánunk
a békéscsabai országos döntőben!
A röplabdás fiúk is megyei
döntőbe jutottak, miután a területi selejtezőn legyőzték a karcagi Varró és a Szentannai csapatait. A megyei döntőt március elején rendezik majd Szolnokon, innen is majd a megyei bajnok utazhat a debreceni országos döntőre.
MAJOR

Újabb szép sporteredmények a református
gimnázium tanulóitól
Tollaslabda Amatőr Országos
Diákolimpiai Elődöntő
Szegeden megrendezett diákolimpiai elődöntőbe öt tanulónk jutott be. Tanulni mentünk, ennek ellenére két tanulónk, Orosz
Gitta és Bodnár Vivien bejutott az országos
döntőbe.
Helyezések: VI. korcs.: Orosz Gitta II. helyezés, V. korcs.: Plesu Fruzsina V. helyezés,
Berki Krisztina VII. helyezés, IV. korcs.:
Bodnár Vivien III. helyezés, Bérczi Dóra V.
helyezés

pesi B. (6), Béres B., Németh G., Gyökeres I.,
Fekete T. Felkészítő: Őrlős Zoltán

Lányok: Karcagi Nagykun Ref. Gimn. –
Szolnoki Szolg. SZKI 49:39 (17-18, 6-7, 11-2,
15-12)
Agócs Sz., Bérczi D., Chrappán R. (31/6),
Hamar K., Házi M., Hérmán F., Kocsis D.,
Kovács L. (12), Szabó D., Varga D. (6).
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. - Szegedi Kis
I. Ref. Gimn. Mezőtúr 28:68 (8-28, 8-13, 8-18,
4-9)
Agócs S.., Bérczi D. (2), Chrappán R. (10),
Kosárlabda Amatőr Megyei
Hamar K., Házi M. (6), Hérmán F., Kocsis D.,
Kovács L. (8), Szabó D., Varga D. (2). FelkéDiákolimpiai Döntők
Korábban a fiú és leány csapatunk is ki- szítő: Őrlős Zoltán
vívta részvételi jogát a megyei döntőbe. Első
mérkőzésükön izgalmas csatában mind a fi- Úszás Amatőr Megyei Diákolimpiai
úk, mind a lányok győztek. A döntőben érDöntő
vényesült a papírforma, esélyünk sem volt
a győzelemre, így ezüstéremmel térhettünk
Úszóink is szépen szerepeltek Szolnokon.
haza.
A 4x50 m-es gyors lány váltónk, országos
Fiúk: Karcagi Nagykun Ref. Gimn. – Mű- döntőbe jutott.
szaki SZKI Szolnok 41:33 (3-4, 15-6, 8-14, 15Eredmények: Balajti Erika IV. helyezés,
9)
Koncz Dávid IV. helyezés. 4x50 m gyors lány
Nagy P. (11), Koncz D., Németh M., Szepesi B. (6), Béres B. (13), Németh G. (2), Gyöke- váltó I. helyezés (Chrappán Renáta, Saliga
Viktória, Berki Krisztina, Balajti Erika). 4x50
res I., Fekete T. (9).
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. – Szegedi Kis m gyors fiú váltó III. helyezés (Nagy Attila, Futó Tamás, Koncz Dávid, Háló Kristóf).
I. Ref. Gimn. Mezőtúr 9:53 (3-25, 6-28)
Nagy P. (1), Koncz D., Németh M.(2), Sze- Felkészítő: Rauschenbergerné Szabó Andrea
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A KSE szakosztályai

Apróhirdetés
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 gyalog 10 percre
frissen felújított kis közös költségű 4 emeletes tégla építésű
társasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, tehermentes
lakás egyetemistáknak 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 +36/30-3209255.
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.
Kg., Madarasi út 9-11-ben 54 m²es III. emeleti bútorozatlan lakás
kiadó. Tel.: +36/30-393-5235.
Tanya eladó jó állattartási lehetőséggel, de egyéb tevékenységre is alkalmas. Tel.: +36/30-2298516.
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 padlós szobák, járólapos helyiségek, teljes közmű. Tel.:
+36/30-249-0811.
Két szoba összkomfortos, II. emeleti, városközponti lakás május 1-től hosszú távra kiadó. Tel.:
+36/30-644-7542.
Karcag, Hunyadi utcán 3 szobás
(2 fürdőszobás) összkomfortos,
padlástér beépítésű kertes családi ház eladó vagy társasházi lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Debreceni csere is érdekel.
Tel.: +36/70-701-1705.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emeleti bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
+36/20-327-5719.
Karcag belvárosában, a Tőkés utca 25. sz. alatt amerikai konyhás,
3 szobás (2 fürdőszoba, 2 WC),
2 főbejáratú földszintes családi
ház 1.460 m²-es térkövezett díszudvaron összkomfortos, lakható melléképülettel és garázzsal
eladó. Bővebb információ és képek: www.szalay89.tvn.hu Tel.:
+36/20-993-5812 v. +36/20-4348841.

A Bakterház söröző épülete, a telken lévő lakóházzal együtt eladó.
Tel.: +36/30-754-7290.
A 4. sz. főút és Bucsa között szántóföldet bérelnék. Időjárástól
független, korrekt fizetés mellett.
Tel.: +36/30-432-8600.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció!
Tudományosan igazolt program
az egyéni és a társadalmi problémák megoldására. Tel.: 59/313284 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
eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszámos írott cserépbutellát,
fa mézeskalács formát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat, mindkét oldalán zománcozott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bolti és gyógyszertári pultokat, férfi mechanikus karórát,
faragott kapufélfát, bekötött és
nem bekötött nagy üvegeket,
dió furnéros lakkozott szekrényt
anyagnak, festett vagy faragott
fali tékát, kőből faragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, öntöttvas
dísztárgyakat, festményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-963-5073.
Jó állapotban lévő beépített cserépkályha bontással eladó. Tel.:
+36/20-290-2191.
Egy db 220 V-os, egytalicskás
gyári betonkeverő; 1 db bontott
beltéri ajtó tokkal, áthidalóval;
bontott 20x20-as mozaiklap eladó. Tel.: +36/70-772-5284.
Karcag, Széchenyi sgt. 67. sz.
alatti garázssoron garázs eladó, valamint húzós kocsi,
kulcsmásológép és konyhaszekrény eladó. Tel.: +36/70-5308993.
Jó minőségű, nagy körbálás lucerna széna eladó. Tel.: +36/30393-3343.
220 l-es fagyasztószekrény eladó.
Tel.: 59/314-831.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, igazolatlan kimaradások miatt tönkrement seprűket asszonyaitoknak önköltségi áron cserélem a
karcagi piacon vagy a Takács P.
utca 9/a sz. alatt Jani bácsinál.
Mosógép, centrifuga, 28-as női
kerékpár, 1 db Camping kerékpár, valamint 1 db 200 l-es hűtőszekrény eladó. Tel.: 59/314-892.
Hosszú télikabát, öltöny, ingek
és sok más ruha, Levis farmer,
biblia, énekeskönyv, régi könyv
a betegségekről, fényképezőgép,
mángorló eladó. Tel.: +36/30995-6929.

0 E L E G A N T D I VAT Ü Z L E T
VÉGKIÁRUSÍTÁS! 50 – 70 %!
Polcrendszerű bútorok irodába,
lakásba darabonként is megvásárolhatók! 3 db üvegbetétes fiókos pultok, stb. Nyitva: hétfőtől
péntekig 14-17 óráig, szombaton
9-12 óráig.
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.
Nagyobb méretű digitális mikrohullámú sütő (4.000 Ft), katedrált
üveges ajtó tokkal eladó (7.000
Ft). Tel.: +36/30-524-1446.

Úszás

A karcagi úszószakosztály létrejöttét az 1990-es évek
elejétől számíthatjuk, ekkor
kezdte meg a karcagi úszók
felkészítését és edzését Keserű Sándor tanár úr. A legelső időszakban még kicsit
furcsa volt a felkészülés, hiszen uszoda nem lévén, Püspökladányba jártak át edzeni, de ezek ellenére is tehetséges gárda nevelődött fel, és
remek eredmények születtek
- mondja a tanár úr, aki jelenleg is a szakosztály vezetője. Aztán, 1992-ben átadták a
karcagi uszodát, ami legalább
a nyári felkészülést biztosította, mert fűthető sátor csak
Állat
2000-ben került rá, és ek160-180 kg-os mangalica, duroc kor az öltöző is felépült melkeverék hízó és törpekokin csirke
eladó. Érd.: Kg., Fecske utca 14.
Fekete-fehér nyulak 500 Ft/dbtól kaphatók. Kg., Vasút út 38.
Tel.: 59/314-088.
15 hetes csivava kan kiskutya
oltva, féregtelenítve eladó. Tel.:
59/311-726.
Kisebb-nagyobb súlyú hízók, valamint górés kukorica eladó. Tel.:
+36/30-547-6260.

jelenleg egy megyei versenyrendszerben szerepelnek, és
a tehetséges gyerekeket innen viszik tovább az országos
szintre. „Egyelőre - a négy megyei forduló alapján - a tisztes
helytállást tudom megemlíteni – mondja a teljesítményről
a szakosztály vezetője. - Dobogóra és dobogó közeli helyre
inkább a váltókkal kerültünk.”
Az viszont örvendetes, hogy
diákolimpiai
úszóversenyről több gyermek és csapat is
az országos döntőbe került. A
harmadik korcsoportos Márkus Adrienn gyorsban és hátúszásban jutott tovább a hódmezővásárhelyi döntőbe. A
györffys, negyedik korcsoportos fiú és leány váltó, valamint

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású
jelzáloghitel. Személyi hitelek,
lakásvásárlási hitel. Több banki
háttérrel! Teljes körű ügyintézés!
Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhajtást, méretre munkaruhát, férfi szövet és bársony nadrág varrását rövid határidőre vállalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése falbontás nélkül. Tel.:
+36/30/360-3373.
Vállaljuk egyéni vállalkozók,
Bt.-k, Kft.-k teljes körű könyvelését, valamint magánszemélyek
éves adóbevallásának elkészítését. Török Tiborné tel.: +36/30574-6645 Péntekné Kele Gyöngyi
tel.: +36/30-382-1626.
Motoros láncfűrésszel fakivágást,
felvágást vállalok hazaszállítással, vidékről is. Tel.: Tel.: +36/30336-6142.
Favágást, fadarabolást, erdővágást vállalok. Tel.: +36/30-4939539.

Gépjármű
15 éves Hyundai Lantra GLS 1.6
személygépkocsi 15 hónap műszakival eladó. I.ár: 150.000 Ft.
Tel.: +36/20-661-4137.
110x190-es utánfutó magasítóval, műszaki nélkül eladó. Tel.:
+36/30-336-6142.

lette. Akkortól, 2000-2001től a megnövekedett igény és
érdeklődés miatt Kövesi Tamás, később Kun László tanár úr csatlakozott a szakosztályhoz, a szakmai munka
végrehajtásához. „Akkoriban
80-100 gyermek úszott a szakosztályban”, emlékszik Keserű tanár úr. Mára ez a létszám
két edzőre és 30-35 sportolóra csökkent. Egyébként persze minden szezont 50-60 fővel kezdenek, de ez a létszám
lemorzsolódik. Egyrészt a tél,
a rossz idő eljöttével már hozni-vinni kell főleg a kisebb
gyerekeket, és hát a szülők
nem akarják felvállalni, hogy
a gyermek esetleg megfázik.
Másrészt a kisebb gyermeklétszám az iskolában és az egyesületben is érezhető, és hát az
úszás nem csoportos sport,
mint pl. a futball, itt nincs
meg az a látványos motiváció,
mint a labdajátékokban, tehát
nehezebb ott tartani a gyerekeket is.
A szakosztályon belül korcsoportok szerint szerveződik
és zajlik a felkészülés, a legkisebbek most a 2000-ben és a
2001 után született gyermekek, azután jönnek az 19992000-ben születtek, és így tovább, két éves váltással következnek a csoportok. Az úszók

a középiskolai váltó is országos döntős lett. (Az országos
döntő február 27-én Hódmezővásárhelyen lesz.)
A jövőről tájékozódva első helyen említem meg a városi fürdőben tervezett, illetve
pályázott fejlesztéseket, hozzá
téve azonnal a kérdést, menynyiben változtat ez a szakosztály munkáján? Az úszók lehetőségein mindenképpen javítanak majd a (sikeres pályázat esetén) végrehajtandó fejlesztések, de az ezzel kapcsolatos bizonytalanság miatt most
a szülők egy része úgy gondolta, hogy olyan sportág felé irányítja a gyermekét, ahol hoszszú távon lehet tervezni. A
szakosztályban inkább azok
maradtak, akik már régebben úsztak, és az évek munkáját nem akarták veszni hagyni. Ez persze csak átmeneti állapot és a szakosztály vezetői bizakodnak. „Nagyon várjuk már, hogy valamilyen fejlemény legyen, mondja Keserű
Sándor, nagyon bízunk abban,
hogy a város megnyeri a fürdőfejlesztést célzó pályázatot, és
akkor mindenki megelégedésére sikerül folytatni azt a munkát, amivel új lendületet kaphat az úszószakosztály és az
úszásoktatás”.
Elek György
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RENDŐRSÉGI
HÍREK
Február 10-én délelőtt
Kunmadarason két körözött
személyt fogtak el a rendőrök.
Mindkettő ellen a J-N-SZ.
Megyei Bíróság BV. csoportja adott ki elfogató parancsot,
mert nem kezdték meg szabadságvesztés büntetésüket.

Február 13-án ismét a karcagi mezőőrök jeleskedtek.
Jelzést kaptak, hogy a Sistaki
erdőből lopják a fát, amikor
odaértek tolvajokat már nem
találtak. Nem elégedtek meg
ennyivel, addig járták a várost, míg a Zádor utcán megtaláltak két férfit - akik kerékpáron tolták az erdőből
elhozott 80 kilogrammnyi
tölgyfát –, majd átadták őket
a rendőröknek.

Február 10-én délelőtt Karcagon egy Reggel utcai házból két db ORION típusú távirányítót (?) vitt el ismeretlen
tettes. A sértett másnak a hiáFebruár 13-án délután a
nyát nem észlelte, a helyszínen
rendőrök
szeme láttára törazt sem lehetett megállapítate össze autóját egy karcani, milyen módszerrel jutott a
gi lakos. Nem szándékosan,
házba a tolvaj.
csupán helytelenül választotta meg autója sebességét a LeFatolvajokat ért tetten a hel utcán, így a síkos úttesmezőőr kora délután. Két ten megcsúszva, az út széli vilférfi a Gyarmati út mellet- lanyoszlopnak ütközött.
ti erdősávból akart tűzrevalót ellopni, amikor a mezőőr
Február 14-én délben egy
megzavarta őket. Lopás sza- kunmadarasi férfi bevásárolt
bálysértés miatt kell felelni- a Pennyben, de fizetni nem
ük és várhatóan a favágáshoz akart. A kiszemelt áruféleséhasznált fűrészt is elkoboz- geket ugyanis nem a bevásárzák tőlük.
ló kosárba tette, hanem a ruházatába rejtette, az üzletből
Február 11-én este Karca- azonban nem engedték csak
gon a Kálvin úton a kerékpár- úgy el, a 13.000 forintnyi árut
tárolóból loptak el egy kulcsos elvették tőle. Lopás szabálylezáróval lezárt Csepel kerék- sértés miatt indul ellene eljápárt. A kár 40.000 Ft.
rás.

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
2010. február 19. péntek
18.00 Műsorajánló
18.05 Nótaest a Csillag sörözőben
18.30 Egészség Klub
Szalai Annamária vendége:
Dr. Juhász Zsuzsanna
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
vendég: Dr. Kapusi Lajos
Karcag Hírek
fejlesztések a könyvtárban
Györffy Napok
Ipari park…
Mezőgazdasági helyzetjelentés
Háttér
Györffy Néptánc Gála 2010
2010. február 23. kedd 24. szerda
18.00 Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – református istentisztelet
19.05 Megyei Tükör
19.30 Kopogók és Pántlika Néptánccsoportok fellépése a
Kunok I. Világtalálkozóján

19.40 Dobogókő koncert
20.40 Fürdő Show
fellépnek Karcagi Nagy Zoltán vendégei: Kovács Kriszti
és Bartha András
2010. február 25. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Választás 2010
- karcagi események
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Karcag Hírek
Háttér
20.10 Önkormányzati ülés
Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Györffy Néptánc Gáláról készült
DVD 1.000 Ft-os áron megvásárolható televíziónktól! Kérjük, jelezzék megrendelési igényüket az
osztályfőnökök felé!
Köszönettel: Karcag TV

Labdarúgás

Előkészületi mérkőzés
Karcag – Püspökladány 3:6
(1:2)
Karcag, Szentannai pálya,
100 néző. Jv.: ifj. Bíró László
Karcag: Móga, Bujdosó,
Orosz, Lévai, Szívós G., Kéki,
Balogh R., Bodor, Nagy R., Erdei, Hajdú T.
Cserék: Fodor B., Szívós
Gy., Rajcsányi
Játékos-edző: Orosz István
Góllövők: Bodor (2), Erdei
ill. Domokos I. (3), Domokos
A., Szabó I. (2)
Orosz István: Az edzőmérkőzés a célját elérte. A magasabb osztályban szereplő vendégcsapat ellen a mérkőzésen
rávilágított a csapat hiányos-

ságaira, amelyet még a bajnoki
mérkőzésig javítani kell. Hárman – Horváth Dániel, Mike
Ebekeme és Nagy Dániel – sérüléssel bajlódnak.
A labdarúgócsapatunk legközelebb Berettyóújfalun a
helyi csapat ellen lép pályára
február 20-án (szombaton) 14
órai kezdettel.
Az első bajnoki mérkőzés
február 27-én Fegyverneken
lesz 14 órai kezdéssel. Természetesen az időjárás is közbeszólhat és számolhatunk halasztással is.
B. I.

Karate
A karcagi karate szakosztály február 3-án tartotta övvizsgáját a Városi Sportcsarnokban. A karcagiakon kívül
több vidéki tanítvány is részt
vett a felmérésen. Nagy várakozás volt a nevezők részéről,
hiszen a gyerekek versenyidőszaka az övvizsgára való felkészüléssel kezdődnek – tudtuk meg Gyarmati Imre vezetőedzőtől. El kell mondani,
hogy minden vizsgázó teljesítette az előírásokat és előre lépett a fokozatokban.
Ki kell emelnünk Kiss Lászlót és Gyarmati István, akik
kiválóan teljesítették a bar-

na öv fokozat követelményeit. Február 27-én Sátoraljaújhelyen kezdődik a versenyidőszak, ahol szép számú versenyzővel képviselteti magát a
szakosztály, mivel 14 fő utazik
a versenyre, és bízunk a jó szereplésben. Válogatott versenyzőnk, ifj. Gyarmati Imre még
nem indul ezen a rendezvényen, de a február 6-án megrendezett karate közgyűlésen
elhangzott, hogy benne van
abban a szűk keretben, amely
válogatottak június 6-án Spanyolországban vesznek részt a
súlycsoportos világkupán.
B. I.

Sikeres hatodik forduló
Február 14-én Mezőberény
csapatát fogadtuk a Sakk NB.
II. hatodik fordulójában. A
vendégek - bár a tabella végén
állnak - komoly ellenállást tanúsítottak. Végül is a nagyobb
tudás döntött javunkra, így a
két héttel korábbi súlyosnak
mondható Kisújszállástól elszenvedett vereséget kijavítva
8:4 arányban győztünk.
G. A Catalin az első táblán
érvényesítette nagyobb játéktudását és nyert. Kónya László
sokáig manőverezett, az ellenfelét végül is túljátszotta. Papp
József aránylag könnyen nyert.
Kovács Róbert is sokáig maszszírozta ellenfelét az egy pontért. Mohácsi Imre végre kamatoztatta nagy megnyitásbeli tudását, és hozta a pontot.
László Bélának aránylag könynyű ellenfél jutott, szépen is

nyert. Az utolsó táblán Egyed
Viktória szintén könnyen győzött.
Két harcos döntetlen is született. Az egyik Egyed Zsolt
nevéhez fűződik, míg a másik
döntetlen nekem jutott. Előnybe kerülhettem volna, de súlyosan hibáztam, 78 lépésen
keresztül játszottuk még a partit. Ez az ellenfelemet annyira
megviselte, hogy alá sem írva
a játszmalapot, sőt kezet sem
fogott velem, csak kirohant a
teremből. Ezzel a győzelemmel ismét ötödik helyen állunk
38,5 ponttal
Jó lenne ezt a jó helyezést továbbra is tartani, ehhez azonban a két hét múlva esedékes, a
középmezőnyben elhelyezkedő
kecskeméti TÁKISZ otthonában kell helyt állni.
Fodor István

Lapzárta: kedd 12 óra
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Moziműsor
Február 19. péntek
12
Rémségek
cirkusza
Amerikai film
Február 23. kedd
12
Az informátor
Amerikai film
Február 26. péntek
A hercegnő és a
béka
Amerikai animációs film

Anyakönyv
Házasságkötés
2010. február 13.
Dr. Varga Annamária –
Bukács Attila

Születés
Farkas Erzsébet – Farkas
Gábor
Kg., Pacsirta utca 5.
Cintia Erzsébet
Hangyási Szilvia – Orbán
Attila
Kg., Vasút út 3.
Gergő

Halálozás
Bartha János
Karcag (1933.)
Egyed József
Kg., Püspökladányi út 1315. (1939.)
Fórizs László Árpád
Karcag (1945.)
Herczegh Mihály
Karcag (1940.)
Horváth Károly
Karcag (1952.)
Kiss Péterné (Kálmán Julianna)
Karcag (1925.)
Mészáros Lajos
Kg., Sándor utca 9. (1954.)
Őzse István
Karcag (1932.)
Özv. Török Ferencné (Mohácsi Mária)
Karcag (1919.)

Gyógyszertári
ügyelet
Február 19. péntek
Kígyó – Horváth F. úti
február 20. szombat
Kígyó – Horváth F. úti - nyitva
február 21. vasárnap
Kígyó – Horváth F. úti
február 22. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
február 23. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
február 24. szerda
Berek – Kiss A. úti
február 25. csütörtök
Berek – Kiss A. úti
február 26. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

