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- A kormány az év vé-
gén 27,5 milliárd forint ösz-
szegű rendkívüli segítséget 
nyújtott a kórházaknak, eb-
ből a Kátai Gábor Kórház 
195 millió forinttal részese-
dett. Az összeget csak a no-
vember 30-ig fennálló tarto-

zásállomány csökkentésére, 
a tartozások rendezésére le-
hetett felhasználni. Esetünk-
ben az adóságállomány mint-
egy 40-45 %-os csökkené-
sét jelentette. Az intézmények 
és a komoly, nagy cégek, akik 
a gyógyszereket, a kötszere-

ket, az orvosi-technikai eszkö-
zöket szállítják és meghitele-
zik, fellélegezhettek. És hát az 
adósságcsökkentéssel egy ki-
csit a partneri hangulat is ja-
vult.

- Ezzel a pénzügyi injekci-
óval változott-e a kórház igen 
szoros, szigorúan takarékos 
gazdálkodása?

- Nem tudunk rajta lazíta-
ni. A gazdasági válság hatá-
sai nyilván minden gazdasá-
gi szereplőre – a kórházakra 
is – kihatnak. Az energetika, 
az ÁFA változások, a szállít-
mányozás változásai bennün-
ket is érintenek. A kórház be-
vételi oldalát szeretnénk majd 
növelni, és ezzel kapcsolatban 
már megtettük a lépéseket a 
hatóságok felé. Emlékezhe-
tünk, hogy régebben nem eny-
nyi, hanem több beteget látott 
el a kórház. Szeretnénk, ha 
visszatérne erre a régi állapot-
ra, mert ha erre a teljesítmény 
volumenkorlátra sikerül visz-
szaállni, akkor magasabb be-
vételt tudunk elérni.

A kormány egy, a kórházaknak juttatott rendkívüli kon-
szolidációs keret létesítésével zárta az elmúlt évet, s a tudó-
sításokból hallunk az egészségügy talpra állításával kapcso-
latos további elképzelések kidolgozásáról. A karcagi Kátai 
Gábor Kórházat feszített, szigorú gazdálkodás, és a felújítás 
harmadik ütemének nagy munkája közepette találja mindez. 
Dr. Nagy Mihály főorvossal, az intézmény főigazgatójával az 
év vége/év eleje eseményeiről beszélgettünk.

Folytatás a 2. oldalon

Beszélgetés dr. Nagy Mihállyal, a kórház főigazgatójával

Eddig eredményes az esztendő

Január 21-én délután, hatal-
mas érdeklődés mellett zajlott 
le a Györffy István Nagykun 
Múzeum felújított épületének 
átadója. Korábban már beszá-
moltunk arról, hogy az intéz-
mény tetőzete, valamint bel-
ső tere került felújításra. Ezen 
belül korszerű fűtésrendszert, 
villamoshálózatot és látogatói 
vizesblokkot is kapott az épü-
let. 

Az eseményen Dobos Lász-
ló polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd né-
hány mondatban összefoglalta 
a múzeum történetét, szót ejt-
ve az elmúlt évek felújításairól 
is. Ezt követően Dr. Horváth 
László megyei múzeumigaz-
gató is köszöntötte a jelenlé-
vőket. Beszédében arról adott 
tájékoztatót, hogy elkészült a 
majdani állandó kiállítás digi-
tális látványterve, valamint a 

hozzátartozó forgatókönyv is. 
Hozzá tette, reményeik szerint 
az új tárlat egy év múlva már 
fizikai valójában is megtekint-
hető lesz.

A köszöntőket követően az 
épületet dr. Csoór György a 
megyei közgyűlés alelnöke 
adta át, majd pedig dr. Nagy 

Molnár Miklós múzeumigaz-
gató ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe A Nagykunság élő 
népművészete című kiállítást, 
és a szolnoki Damjanich János 
Múzeum modern képzőművé-
szeti gyűjteményéből összeál-
lított tárlatot.  

Cselényi Csaba

Átadták a múzeum épületétKÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Város Önkormányzat Polgármestere értesíti a 

város lakosságát, hogy 
2011. február 10-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel

Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött 
ülést tart, 

Városháza 1. sz. tanácskozótermében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Város Önkor-
mányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet-
hez” című napirendet közmeghallgatással egybekötve tár-
gyalja – az állampolgárok és szervezetek képviselői közér-
dekű kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester

A Magyar Kultúra Nap-
ja városi ünnepségeit és ese-
ményeit a Karcagi Szimfoni-
kus Zenekar ünnepi hangver-
senye zárta. A Déryné Mű-
velődési Központ dísztermét 
megtöltő közönség előtt Nagy 
Anna kormányszóvivő emlé-
kezett meg a magyar kultú-

ra nemzetközi bemutatkozá-
sáról, a kultúra ünnepének je-
les eseményeiről. „Ez a mai 
nap nagyon hosszú nap lesz 
– mondta a szónok -, hiszen 
nemcsak ma éjfélig fog tarta-
ni, hanem hetekig, sőt, hóna-
pokig. A magyar kultúrát ün-
nepeljük ma, de ez az ünnep-
lés már hetekkel ezelőtt elkez-
dődött, amikor Magyarország 
átvette az Európai Unió so-
ros elnökségét, ami június vé-
géig fog tartani. Az EU el-
nökség egy hatalmas nagy 
koncertkavalkáddal kezdő-
dött, és bár a zenei stílusok és 
a helyszínek többször is vál-
toztak, a kulturális progra-
mok a következő hónapok-
ban is be fogják hálózni Eu-
rópát. Még el sem kezdődött 
az elnökség, amikor már úgy 
vonultunk be Európaszerte 
a történelembe, hogy mi le-
szünk a legkulturálisabb el-
nökség, amit valaha is adott 

egy ország. Soha egyetlen or-
szág sem tartott annyi kon-
certet, annyi kiállítást, annyi 
konferenciát, annyi kulturális 
rendezvényt, mint mi fogunk 
az elkövetkező hónapokban. 
És ez nagyon jó. Hiszen egy 
elnökségnek vannak olyan ré-
szei, amikor miniszterek és ál-

lamtitkárok, politikusok és 
szakértők döntenek nagyon 
fontos szakértői, politikai kér-
désekben, de egy ilyen elnök-
ségnek, egy ilyen fél évnek van 
egy másik, legalább ugyan-
ilyen fontos feladata: az, hogy 
egy kicsit bemutassa magát az 
az ország, amely éppen betölti 
az elnökségi feladatokat. Na-
gyon fontos, hogy kinyissunk 
egy ablakot és megmutassuk 
micsoda kincseket rejtegetünk 
mi ebben az országban. A kö-
vetkező hónapban Madridtól 
Brüsszelig, Londontól Párizsig 
a magyar festőkkel, zeneszer-
zőkkel, a magyar művészek-
kel lesz tele Európa. És semmi 
kétségem afelől, hogy nagyon 
sok európai ember meglepő-
dik majd, hogy itt, Európa kö-
zepén micsoda gyönyörű, fan-
tasztikus dolgokat lehet talál-
ni.

A Magyar Kultúra Ünnepén

Folytatás az 5. oldalon
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Közéleti szilánkok

Milyen 
zöldek?

Néhány mondattal még ki kell egészí-
tenem előző jegyzetemet, amit a West Bal-
kán discoban történt tragédiával kapcsolat-
ban írtam. Néhány ismerősöm ugyanis szó-
vá tette, hogy nem pontos adatokat írtam: 
nem ötször voltak többen a megengedett-
nél, hanem tízszer, stb. Kétségtelen igazuk 
van, de ha belegondolunk: ha csak kétszer 
annyian lettek volna, mint a megengedett, 
már az is potenciális veszélyhelyzet. Beval-
lom, engem Kósa Lajos mondatai döbben-
tettek meg igazán, amikor a Hír TV Péntek 8 
c. műsorában arról beszélt, hogy még az ön-
kormányzatoknak is milyen kevés beleszó-
lásuk lehet az ilyen, és hasonló szórakozó-
helyek engedélyezésének a megszigorítá-
sába. Mert jönnek rögtön az „álliberálisok”, 
hogy az EU-s előírások ilyen meg olyan sza-
badságot biztosítanak, és ők (mármint az 
önkormányzatok), ha netán nagyobb szi-
gorúsággal vizsgálnak meg egy–egy bead-
ványt, máris a szabadságjogok megcsorbí-
tásáról szónokolnak.

Hát, igen, megint az EU-ra való hivatko-
zásokkal palástolják a mérhetetlen felelőt-
lenséget és a nyilvánvaló szabálysértéseket. 
Majdnem leestem a székről, mikor minap 
véletlenül az ATV újságíró klubjára kapcsol-
tam, és Avar János azt fejtegette, hogy va-
lójában olyan, hogy közérdek, nincs is!! Or-
bán Viktor a Fidesz érdekeit tekinti „közér-
deknek”, azért hozták meg a demokráciával 
ellentétes médiatörvényüket (sic!) is. Amit 
úgysem engednek meg majd az EU parla-
mentjében a zöldek.  Ilyenkor mindig há-
lát adok a sorsnak, hogy nincs a közelem-
ben egy kisbalta, vagy kalapács…) Mert kér-
dezem én, milyen zöldek? Mint amilyen pl. 
Daniel Chon Bendit? Aki magából kikelve 
üvöltözött a brüsszeli parlamentben a ma-
gyar miniszterelnök bemutatkozó beszé-
de után, a „liberalizmus védelmében”? Még 
jó, hogy nem vette le a cipőjét, és azzal ver-
te az előtte lévő padsor támláját, mint egy-
kor Nyikita Szergejevics elvtárs, a mikrofon-
ja előtti asztalt az ENSZ pulpitusán. Ugyan-
is Chon Bendit úr pl. 1968-ban melegen üd-
vözölte a szovjet bevonulást Prágába, és a 
francia trikolor helyett a vörös zászlót sze-
rette volna francia nemzeti zászlónak!! És 
büszkén nyilatkozta a szociológia későb-
bi doktora (!): „Marxista anarchista vagyok!” 
Majd amikor ’68. október 21-én kiutasítot-
ták  Franciaországból, az egyik frankfurti 
anarchista csoporthoz csatlakozott, amely-
nek számos tagja kapcsolatban állt a RAF-
fal (a Vörös Hadsereg Frakcival), a Baader–
Meinhof csoporttal. Akiket most nemes 
egyszerűséggel „terroristáknak” nevezné-
nek, mivel valójában azok is voltak, számos 
erőszakos cselekményt követtek el. Kb. 58 
halálos áldozat terhelte bűnlajstromukat, 
amikor 1975-ben (!?) bíróság elé kerültek, és 
vezetőiket életfogytiglanra ítélték.

De Chon Bendit megúszta. Sőt! 1984-
ben belépett a német zöld pártba, és ´89-
ben már Frankfurt alpolgármestere lett. 
1994-ben a párt színeiben az Európai Parla-
ment tagjává választották, majd 2002-ben 
az európai zöldek frakciójának társelnökévé!

Hát ilyen zöldekkel rokonszenvezik Avar 
János, és azt szeretné, ha majd ezek taníta-
nák móresre Orbán Viktort…

- ács -

HÍREK
2011. január 30-án (vasár-

nap) 15 órakor A DALMA 
DANCE CLUB KARCAGI 
TAGOZATÁNAK FÉLÉVI 
GÁLAMŰSORA.

Vezeti: Györfy Dalma.

Klubtagok figyelem!
Értesítem a Nyugdíjas Pe-

dagógus Klub tagjait, hogy a 
2011-es év első összejövete-
le január 31-én lesz a Déryné 
Művelődési Központ I. emele-
ti termében 15 – 17 óráig. Vá-
runk minden kedves klubta-
got, és leendő tagokat.

Az új évben kívánok 
mindannyiuknak jó egészsé-
get és boldog új évet!

Mátyusné Kis-Pál Róza
klubvezető

A Karcagi Körzeti 
Falugazdász Iroda 

elérhetőségei:
Cím: 5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 14.
Tel./fax: 59/503-044.
Falugazdászok: 
Andrási Erika 
(Tel.: 06/70/436-4551)
Asztalosné Csikós Ildikó 
(Tel.: 06/30/326-5821)

- Nagy munka közben van a 
kórház. Hol tart jelenleg a fel-
újítás 3. üteme?

- Most csütörtökön lesz a 
soros projektgyűlés. Pillanat-
nyilag lezáródtak a projekt-
menedzsmenti pályázatok, il-
letve most van a műszerpá-
lyázat előkészítése és ennek 
minőségbiztosítási kontroll-
ja a hivatali szerveknél, és a 
kiviteli terveket készítő cég 
pályáztatása vagy szerződé-
se van folyamatban. Erről fo-
gunk csütörtökön értekez-
letet tartani. Ez még a felújí-
tásnak az a része, amit a la-
kosság nem vesz észre. Azok 
a háttérmunkálatok folynak, 
amik alapján majd elindul-
hat a végleges tervek készíté-
se és az ütemezés kidolgozá-
sa. A tervek szerint egyébként 
nem fogunk bezárni semmit, 
hanem az átmeneti időszak-
ra a szakrendelők egy részét a 
pszichiátria földszintjére he-
lyeznénk át (oda, ahol a tüdő-
szűrés is helyet kapott). A ra-
diológia működése pedig fo-
lyamatos lesz, mert csak az új 
gépek beüzemelése után állít-
juk le a régieket. Igyekszünk 
úgy szervezni a munkát, hogy 
a lakosság ne vegye észre a 
költözést.

- A speciális laborok kérdé-
sében van-e már előrelépés?

- Ez régi probléma, de any-
nyit el kell mondanunk ró-
la, hogy pillanatnyilag állam-
igazgatási szinten sincs tisz-
tázva, hogy pontosan mely 
településeknek és milyen la-
borvizsgálatokat kellene biz-
tosítanunk. Folyamatos jog-
vita ez egy másik szolgálta-
tóval, és abból adódik, hogy 
a finanszírozást ez a másik 
szolgáltató kapja, a feladato-
kat azonban tőlünk várja el 
a város. Úgy viszont nem tu-
dunk szolgáltatást nyújtani, 
hogy annak az ellenértékét 
nem fizeti ki nekünk az OEP. 
Ez a kialakult helyzet oka. 
Már több megbeszélés volt, a 
legújabb hírek szerint pedig a 
jövő héten miniszteri szintű 
egyeztetés lesz ebben az ügy-
ben. Remélem mihamarabb 
pont kerül a végére és le tud-
juk fixálni, hogy Karcag és a 
környező települések lakossá-
gának milyen laborvizsgála-
tokat kell biztosítanunk, amit 
meg nem nekünk kell bizto-
sítani, azt kinek kell elvégez-
nie.

- Legutóbb a Richter Egész-
ségnap kapcsán kapott összeg-
ből vásárolt műszerek átadá-
sáról tudósítottunk. Úgy hal-
lottam azóta ismét sikeres pá-
lyázatnak örülhetett a kórház. 
Mi ez?

- Decemberben a Szeren-
csejáték Zrt-nél pályáztunk 

meg egy egészségügyi ala-
pot, és ebből 23 millió forin-
tos ajándékot kapott a Kátai 
Gábor Alapítvány. A pénzből 
egy kardiológiai ultrahang 
berendezést fogunk vásárol-
ni – a „közbeszereztetése” fo-
lyamatban van. Tehát egy na-
gyon modern szív ultrahang 
berendezés kerül a kórház-
ba, és ezzel két rendelőben is 
folyhatnak a vizsgálatok, ami 
azt jelenti, hogy felére csök-
ken a várakozás.

- Hogyan alakult az új esz-
tendő eddig?

- A pszichiátriánkon hatal-
mas tumultus tapasztalható. 
Ennek egyszerűen az az oka, 
hogy a Hetényi Géza kórház-
ban jelenleg egy vírusfertő-
zés miatt a személyzet is be-
teg, nem tudnak beteget fo-
gadni. A megye ellátását ezért 
mi vettük át. De mivel a Kátai 
Gábor Kórház mérete és át-
eresztő képessége is véges, 
most már a Debreceni Egye-
tem is besegít. A tömeg és a 
várakozás azért nőtt meg a 
pszichiátrián, mert már nem 
a várost, hanem a megyét lát-
juk el.

Örömmel kell még beszá-
molnom arról, hogy a reha-
bilitációs osztályunk idesto-
va ötödik esztendeje, hogy el-
kezdte a működését. A múlt 
héten új szerződést kötöttünk 
a működésről és az osztály 
megkapta az országos minő-
sítést finanszírozási szem-
pontból. Tehát például Balffal 
és Hévízzel lettünk egyenér-
tékűek. Ezt mindenképpen 
ki kell emelnem, és hangsú-
lyoznom, mert az ott dolgo-
zó emberek munkája vezetett 
ide. Végül, de nem utolsósor-
ban pedig: december 23-án 
szerződéskötés történt a Ma-
ros megyei kórház és a kar-
cagi Kátai Gábor Kórház kö-
zött. Partnerségi szerződés-
ről van szó, amely kiterjed 
mind a kutatás, mind az ok-
tatás, a szakmai továbbkép-
zések és az uniós lehetőségek-
re való közös pályázatok te-
rületére. Ezt a romániai tör-

vények értelmében a román 
külügyminisztérium is ellen-
jegyezte, vagyis a kapcsolat 
kormányzati szintre emelke-
dett. Innentől fogva a kapcso-
lat felhasználható lesz mind-
azokra a határokon átíve-
lő, eurorégiós pályázatokra, 
amelyek akár humán erőfor-
rás megtartásra, átképzésre, 
akár farmakológiai vagy or-
vostechnikai kutatásokra ki-
íratódnak, s ketten összefogva 
igen nagy eséllyel tudunk pá-
lyázni. Fontos ez a kapcsolat 
azért is, mert Marosvásárhely 
az ötödik magyar orvosegye-
tem. Vagyis a magyarorszá-
gi egyetemek mellett az ötö-
dik olyan intézmény, ahon-
nan magyar orvosokat bocsá-
tanak ki.

Elek György

A felújítás előtt álló labor

Folytatás az 1. oldalról

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON 

A DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
2011. FEBRUÁR 20-ÁN (VASÁRNAP)

 14:30 ÓRAKOR 
KARCAGI NAGY ZOLTÁN VENDÉGE 

LESZ
 A DUNA TV KÍVÁNSÁGKOSÁR 

MŰSORÁBÓL
 DR. FEHÉR ESZTER,

az éneklő háziorvos
és

ZSUZSA MIHÁLY
MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, 

OPERETTKETTŐSÖK és ÖRÖKZÖLD DALOK.

ÉRDEKLŐDNI: A DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZBAN,
 TEL: 06/59-503-224 és 503-402

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

2011. január 29-30. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20/939-4650
2011. február 5-6. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel..: 06/30-537-5758

Eddig eredményes az esztendő
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Megújult környezetben várjuk minden 
kedves régi és új vásárlónkat!

Kapható 
a Karcagi Kalendárium 2011

Megvásárolható a Tourinform Irodában, 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

épületében, a Városi Csokonai Könyvtárban, 
a Györffy István Nagykun Múzeumban és a 

Szalay Könyvesboltban 800 Ft-os egységáron.

Több száz iskolásnak tar-
tottak sikeres és tanulságos 
előadást a Zöld Zebra Állat- 
és Természetvédő Egyesület 
aktivistái a múlt héten pén-
teken. A helyszínen, a Kováts 
Mihály Általános Iskola tor-
natermében Töröcsikné Ma-
gyar Erika tanárnőtől meg-
tudtuk, a Zöld Zebra már 
hosszabb ideje kapcsolatban 
áll a helyi állatvédőkkel, in-
nen az ismeretség és az isme-
retterjesztő előadás szervezé-
se is.

- A Zöld Zebra annak ide-
jén más állatmenhelyek, ál-
latvédő egyesületek segítésére 
jött létre – mondta bemutatko-
zásként az előadás előtt meg-
kérdezett „zöldzebrás” Kar-
dos Szilvia. - Manapság emellé 
még két további célt tűztünk 
ki: a felelős állattartási szem-
lélet kialakítása érdekében az 
állatvédelmi oktatást, a har-
madik cél pedig a megelőzés 
segítése. Tehát nem a problé-
mát kezelni, hanem megelőzni 
szeretnénk, mert hát az a leg-
egyszerűbb. Azért oktatjuk a 
gyerekeket, hogy mire felnő-
nek, már felelős állattartók le-
gyenek. Ez is segít majd meg-
előzni azt a problémát, ami 
mára Magyarországon kiala-
kult.

- Mi ez a probléma?
- Iszonyatosan sok a kóbor 

állat. A kóbor kutyák és kóbor 
macskák falkában lepték el az 
országot. Ennek az ország je-
lenleg egyetlen megoldását 
tudja, azt, hogy kiírtja őket. 
Naponta százával altatják el 
az állatokat – és akkor még ez 
a legszerencsésebb mód. Erre 
csak a menhelyek létesítésével 

nem lehet megoldást találni. A 
menhely nagyon jó dolog, és 
segíteni is kell őket, de összes-
ségében nem oldja meg, főleg 
nem számolja fel a problémát.

- Mi tehát a megoldás?
- A megelőzés. Vagyis ar-

ra szeretnénk mindenkit ta-
nítani – egyébként felnőttek-
nek való előadásunk is van -, 
hogy gondolják át a kérdést és 
ne hagyják szaporodni (főleg 
elszaporodni) a kedvencként 
tartott állataikat. A mi fő tö-
rekvésünk az ivartalanítás, azt 
magyarázzuk el, arról győz-
zük meg az embereket. Azt 
mondjuk, aki egy picit is em-
berséggel érez az állatok iránt, 
az nem hagyja őket szaporod-
ni. Az okozza a problémát.

- Ezt a véleményt több fe-
lől is hallani, tehát mások is 
hasonló nézeten vannak, de 
van-e már eredmény?

- Úgy vesszük észre, hogy 
ha nem is olyan gyorsan, 
ahogy azt egy állatvédő lát-
ni szeretné, de vannak válto-
zások. Az emberek gondolko-
dása kezd megváltozni, és lát-
ják, nem az újszülött állatok 

elpusztítása, hanem az ivarta-
lanítás a megoldás.

- A hallgatóság már gyüle-
kezik, és úgy látom, jelentős 
várakozással vannak az elkö-
vetkezők felé. Mennyire veszik 
igénybe az önök által felaján-
lott megelőző munkát, ezeket 
az előadásokat?

- Valószínűleg nagyobb len-
ne rá az igény, mint ahány 
helyre el tudunk jutni, ám az 
az igazság, hogy mi ezt ön-
kéntes munkában tesszük, 
ezért – ha csak pl. a benzin-
költséget vesszük – sem olyan 
könnyű megoldani. De egyéb-
ként egyre több intézmény 
nyitott rá, hiszen egyértel-
mű, hogy a gyerekeinknél kell 
kezdeni a szemléletformálást. 
Egyébként nemcsak mi, ha-
nem sok más állatvédő szer-
vezet jár el iskolákba, és ok-
tat, ami nagyon örvendetes. 
Érdemes az ilyen bemutatások 
lehetőségét felhasználni, hi-
szen a gyerekeknek hatalmas 
élmény és az ott tanultak ké-
sőbb nagyon hasznosak lesz-
nek majd.

Elek György

Január 22-én a Karcagi Ifjúsági Ház adott otthont a II. Kelet 
Underground Tehetségkutató egyik elődöntőjének. A rendez-
vényen előzetes nevezés alapján könnyűzenei együttesek mé-
rették meg magukat. 
Egyenes ágon jutottak a döntőbe a kecskeméti Baby On The 
Woods, valamint a kisújszállási Skanking Street zenekar-
ok. Az internetes szavazás eredményeként továbbjutott még 
a Sinful Passions és a Roar, különdíjban pedig az August 
Heifershovel zenekart részesítette a zsűri.

Új állattartási szemlélet kell
A Zöld Zebra előadása Karcagon

FIGYELEM!
Technikai okok miatt a 
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ által 

rendezett  
NÉPTÁNCOS BÁL 

időpontja módosult. 
Új időpont: 2011. 

február 18. (péntek)
Megértésüket köszönjük!

Horgászok 
figyelem!

Horgászvizsga február 
1-jén (kedden) 16 órakor 

lesz a Nagykun HE 
irodában (Pártok Háza).

Vezetőség

A kunok 
11-13. századi 
története, 
honfoglalásuk 
előzményeibe, 
magyarországi 
tetteikbe 
kalauzol el 
bennünket Kiss 
Attila Historia 
Kumanorum 
című kötete. 
A szép 
kiadású könyv 
megvásárolható 
a Városi 
Csokonai 
Könyvtárban.

Historia Kumanorum
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Hálás szívvel köszönöm 
meg mindazoknak, akik 
2011. január 15-én szomba-
ton délután, a Csokonai úti 
tagóvoda Aprólábak nép-
tánccsoport 5. jubileumi gá-
la műsorának sikerességé-
ért, meghittségéért, felemelő 
szépségéért segítették mun-
kámat. A szülinapi gálá-
ra több néptánccsoportot is 
meghívtam, hogy még színe-
sebbé tegyék ezt a délutánt a 
vendégek számára. A MIEÓ 
és PSZ Néphagyományőr-
ző szakmai munkaközössé-
ge, melynek vezetője Kunné 
Nánási Mónika, népi játé-
kokat mutatott be. A DMIK 
három csoportja lépett szín-
padra. A Toporgók vezető-
je Kunné Nánási Mónika, 
a Zsiba, melynek vezetője 
Bolgovics Andrásné és a há-
romszoros nívó díjas Kopo-
gók, Oroszné Millinkhoffer 
Rita vezetésével, valamint a 
Nagykun Református Általá-
nos Iskola, Csillagrózsa ha-
gyományőrző néptánccso-
port művészeti vezetője Tóth 
Judit és a Györffy István Ál-
talános Iskola 5. B osztá-
lya, akiket Szilágyi Erik ka-
lauzolt a tánc világába. Kö-
szönöm a néptánccsoporto-
kat felkészítő pedagógusok 
munkáját. A meghívott ven-
dég gyerekek között többen 
is vannak, akik óvodásként 
az Aprólábak néptánccso-

portban tették meg az első 
lépéseket. 

A gála önzetlen támoga-
tás nélkül nem jöhetett vol-
na létre. Ezúton szeretném 
megköszönni mindazok-
nak, akik segítették a mun-
kámat. Dobos Lászlónak, vá-
rosunk polgármesterének, 
Karcag város Önkormány-
zati testületének és Kovács 
Szilvia alpolgármester asz-
szonynak. A DMIK vezető-
jének, Kovácsné Kerekes Ka-
talinnak. Mulicz Zoltán-
nak és minden munkatársá-
nak. Külön köszönöm Nagy 
Jánosnak, a Sárgaház ven-
déglő tulajdonosának támo-
gatását, aki kezdettől fog-
va segíti a munkámat. A to-
vábbiakban az Ízőrző klub 
tagjainak, Szabó Imrének és 
Szatmáriné Marikának, akik 
a Lovagudvarban 130 főre 
megsütötték a kölesből ké-
szült születésnapi tortát. A 
karcagi kézműveseknek, az 
ötletadó esztétikai élményt 
nyújtó kiállítását: Pinczésné 
Soós Gyöngyinek, Moldvai 
Katalinnak, Moldvai Tamás-
nak, Tyukodi Lászlónénak, 
Szűcs Imrének, Szűcs 
Imrénének, Horváth Tibor-
nak és Horváth Tibornénak. 
Szeretnék a Tőkés Kerámia 
tulajdonosának is köszöne-
tet mondani az ízléses ke-
rámia emléktárgyakért. A 
Nagykun Református Álta-

lános Iskola igazgatónőjének, 
Földváriné Simon Ilonának, 
Csontos György asztalos 
mesternek és Szarka Péterné 
kolléganőmnek a gyönyörű 
dekorációért. A Csokonai úti 
tagóvoda nevelőtestületének, 
a Bakator népzenei együttes-
nek és vezetőjének, Heit Ló-
ránd Leventének. A Karcag 
TV–nek - Pengő Ferencnek, 
a Mediátor TV-nek – Dobrai 
Sándornénak, a Karcag FM 
rádiónak, Daróczi Erzsébet-
nek, az Új Néplap szerkesz-
tőjének, Dede Gézának és 
Ruzicska Ferencnek, a Kar-
cagi Hírmondó szerkesztői-
nek, és nem utolsó sorban a 
szülőknek, akik egész évben 
azon munkálkodnak, hogy a 
csoport eredményesen mű-
ködjön.

Szarka Lászlóné Intézmény 
vezetőmnek, és Konczi Fe-
renc virágüzlet tulajdonos-
nak jó egészséget kívánok! 
Ez a délután felemelő érzés 
volt számomra, köszönöm, 
hogy volt és jelenlegi óvodá-
saim jelenlétükkel és tánca-
ikkal emelték a délután han-
gulatát. Büszke vagyok rá-
juk! Közösen sok örömet és 
esztétikai élményt nyújtot-
tatok a közönségnek. Bízom 
benne, hogy az elkövetke-
zendő években még sok ilyen 
rendezvényben lesz részünk.

Benéné Kecskeméti Anna
a gála szervezője

5. Jubileumi ”APRÓLÁBAK” gála

Karcagon még nincs járvány

2010 szeptemberében a Va-
sárnapi Iskola mozgalom ke-
retében a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um tanárai az ötödik tan-
évet kezdték meg. A csapat 
tagjai: Nagy Éva, Selmeczi 
Edit, Nagy Jánosné, Ko-
vács Ilona, Szentesi Zoltán, 
és Szathmári Lajosné. Mun-
kánkat segítette Dobos Csen-
ge 12. B osztályos tanuló. A 
vasárnapi iskola foglalkozá-
sait a Belényesi-medence te-
lepülésein – Belényesben és 
Várasfenesen –, illetve az idei 
tanévtől Belényessonkolyoson 
és Körösjánosfalván tartjuk. 
Hatvan-hetven 4 - 16 év kö-
zötti gyermek látogatja rend-
szeresen óráinkat. Célunk eb-
ben a tanévben is a magyar 
nyelven való oktatás, valamint 
a gyermekek ismereteinek bő-
vítése a magyar irodalom, tör-
ténelem és kultúra területén. 
Mivel a foglalkozások hétvé-
gén kerülnek megrendezés-
re, és tanulóink önként, sza-
badidejükben vesznek részt 
az órákon, a komoly tanagyag 
mellett mindig igyekszünk 
kötetlen, beszélgetős hangula-
tot teremteni, így is segítve az 
anyanyelv használatát. Ennek 
köszönhetően legfiatalabb, 
négyéves „diákjaink” ugyan-
olyan lelkesedéssel dolgoznak, 
mint 16 éves „osztálytársaik”. 

Nagy súlyt helyezünk múl-
tunk megismertetésére, a ha-
gyományok őrzésére. Ebben a 
félévben az erdélyi fejedelmek 
korával, életével, a nevezetes 
várakkal, végvárakkal ismer-
kedtünk. A nyelvi foglalkozá-
sok novella és verselemzéseit 
anyanyelvi játékokkal színesí-
tettük. Alaposan megvitattuk 
az ország három részre szaka-
dásának korát és a török elleni 

küzdelmeket. Irodalmi háttér-
ként Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című regényét dolgoztuk 
fel. Gyermekeink lelkesedését 
mi sem tükrözi jobban, mint 
az a vágyuk, hogy egy jövőbe-
li magyarországi kirándulás 
egyik célja Eger városa legyen. 

A tanórák anyagához 
tematikusan kapcsolódva kéz-
műves foglalkozásokat is tar-
tunk, az üvegfestés, gyöngy-
fűzés, színezés, „könyvecs-
kék” készítése nagy népszerű-
ségnek örvend.  

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium csapa-
tának tagjai havonta egyszer 
végzik önkéntes munkájukat 
az erdélyi településeken. Élő, 
szoros kapcsolatot ápolunk a 
fogalakozásainkat rendsze-
resen látogató gyermekekkel, 
rajtuk keresztül pedig a szü-
lőkkel és a magyar közössé-
gekkel. Ezért iskolánk immár 
második alkalommal adott 
otthont a karácsonyi ajándék-
csomag gyűjtésnek, és így de-
cember 22-én 117 doboznyi 
örömet vihettünk az erdélyi 
gyerekeknek. Köszönet kol-
légáinknak, diákjainknak, és 
minden adakozónak az ön-
zetlen adományokért. Továb-
bá köszönet illeti a munkán-
kat segítő és támogató karcagi 
református egyházközséget, az 
erdélyi települések református 
lelkészeit és gyülekezeteit. 

A Vasárnapi Iskola Alapít-
vány, munkáját népszerűsíten-
dő és segítendő, 2011. február 
26-án jótékonysági bált ren-
dez a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban. Szeretet-
tel várjuk jelenlegi és jövőbeni 
támogatóinkat és az érdeklő-
dő közönséget.

Szathmári Lajosné

Félévet zártunk 
a vasárnapi iskolában

Január 25-én délután tartotta rendes évi közgyűlését a 
Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület. A közgyűlé-
sen elhangzott pénzügyi beszámolót követően került sor az 
új vezetőség megválasztására. A tagság egyhangú támogatás-
sal Kovács Marika nótaénekest bízta meg az elnöki, Szilágyi 
Lászlónét pedig a titkári teendők ellátásával. Az egyesület al-
elnöke továbbra is dr. Temesvári Tamás. Az egyesület vezetői-
nek és tagságának sikeres és szerencsés új esztendőt kívánunk.

Az év elejétől országszer-
te jelentősen nőtt az influ-
enzás megbetegedések szá-
ma, néhány napja pedig az 
országos ÁNTSZ is kije-
lentette, hogy Magyaror-
szágon influenzajárvány 
van. A legérintettebb terü-
letek között Pest, Heves, 
Győr és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéket említették. 
A híradások szerint Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
is emelkedett az influenza-
szerű tünetekkel orvoshoz 
fordulók száma. Itt a térség-
ben jelentkezett-e már a jár-
vány? - kérdeztük dr. Borsos 
Anikó főorvost, a Karcagi 
és a Tiszafüredi Kistérségek 
tiszti főorvosát.

- A Tiszafüredi Kistérség-
ben két kisebb, helyi járvány 
van kialakulóban. Karcagon 
és a karcagi kistérség telepü-
lésein még nem jellemző, de 
várható, hogy a természetes 
emberi kapcsolatok révén itt 
is megjelenik majd. Betegek 
már most is vannak, de még 
nem sokan.

- Milyen tünetekkel jelent-
kezik?

- Tulajdonképpen mint a 
szokásos téli influenza: ma-
gas láz, végtagfájdalom, fej-
fájás, elesettség, gyengeség és 
ezek mellett felsőlégúti huru-
tok is elő szoktak fordulni.  A 
vírussal bárki megfertőződ-
het. A gyerekek, a krónikus 
betegségben (pl. diabétesz és 
emésztőszervi betegségek) 
szenvedők, a gyengébb im-
munrendszerrel rendelkező 
betegek és a terhes asszonyok, 
akik könnyebben megbete-
gedhetnek.

- Hogyan lehet védekezni az 
influenza ellen?

- A védekezés leghatéko-
nyabb eszköze a védőoltás. 
Ez úton szeretném felhívni 
a figyelmet arra, hogy az ol-
tóanyag valamennyi házior-
vosunknál rendelkezésre áll. 
Elég sokan benne vannak ab-
ban a körben, akik  már in-
gyen igénybe vehetik (terhes 
asszonyok, egészségügyi dol-
gozók, krónikus betegek, je-
lentős túlsúllyal rendelke-

zők), úgyhogy érdemes ki-
használni a védőoltás adta 
lehetőséget, mert a betegek 
nagy részénél enyhébb le-
folyású, de a veszélyeztetett 
kategóriáknál előfordulhat, 
hogy esetenként az átlagosnál 
súlyosabb lesz.

- Hogyan védekezhet az, aki 
nem kíván élni a védőoltással?

- Nemcsak az inf luenza fe-
nyegeti az embert, hanem az 
összes légúti fertőző meg-
betegedések „szezonja” van 
ilyenkor. Fontos a zárt he-
lyiségek gyakori szellőzteté-
se (főként a közintézmények-
ben, ahol sokan megfordul-
nak), mert a friss levegő által 
csökken a kórokozók kon-
centrációja. Időseknek, fia-
taloknak nagyon fontos len-
ne a mozgás a friss levegőn, 
mert az erősíti az immun-
rendszert. Ügyeljünk a meg-
felelő réteges öltözködésre 
és mindezek után jöhet az, 
hogy lehetőség szerint szed-
jünk vitaminokat.

Elek György

Influenza
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Nem hittem volna, hogy 
egy bélyegtörténeti előadás, 
és a hozzá mellékelt aprócs-
ka kiállítás valaha is „telthá-
zas” lesz az ifjúsági házban. 
Pedig az volt. Mégpedig mind 
közt a legnagyobb helyiséget, 
a mozitermet töltötték meg a 
látogatók, ott került sor janu-
ár 21-én Nikodém Gabriella, 
a Magyar Bélyegmúzeum ve-
zetőjének előadására. A szer-
vező és a lebonyolító a posta 
kultúrhistóriai vonatkozásait 
is szemmel tartó Karcag I-es 
postahivatal vezetése. Köszö-
net érte! Szóval, nem hittem 
volna a teltházat, mert a bé-
lyeg szépségében sem hival-
kodó valami, a bélyeggyűjtés 
meg amolyan téli vasárnap 
délutáni elfoglaltság, mozgal-
masság nélkül. Persze ez sem 
igaz, hiszen az igazi szakem-
ber szemében a bélyeg már 
tudomány, önálló világ, hogy 
ne mondjam univerzum, a fi-
latélia pedig – ahogy az elő-
adó rövid beszélgetésünkben 
kitért rá – joggal lehet a heral-
dika (címertan), a genealógia 
(leszármazástan) vagy a nu-
mizmatika (éremtan) mellett 
a történelem egy újabb segéd-
tudománya. Nikodém Gabri-
ellával az előadás előtt beszél-
gettem.

- Mióta van bélyeg Magyar-
országon?

- Ezzel a kérdéssel akaratla-
nul is a filatélai viták kellős kö-
zepébe csöppentünk, mert a 
kérdés eldöntésére hosszú éve-
kig folytattak késhegyre me-
nő vitákat a bélyeggyűjtők. Az 
első magyarországi bélyegnek 
ugyanis az 1867-ben kiadott 
bélyegeket tekinthetjük. A Ki-
egyezéssel a Magyar Posta is 
az önállóan igazgatandó ügyek 
közé került, és az akkor önál-
lóvá vált magyar postaigazga-
tás már önálló magyar bélye-
get szándékozott kibocsáta-
ni, de szembe találta magát az-
zal a kínos ténnyel, hogy az 
ország területén nincsen pos-
tai értékcikkek tömeges gyár-
tására alkalmas nyomda. Ezért 
már ugyan magyar megren-
delésre, de Bécsben, a császá-
ri udvari nyomdában készül-
tek az 1867-es kiadások da-
rabjai. Az előbb említett vitá-
ban ezért az a kompromisszum 
született, hogy az 1867-es ki-
adások darabjai, amelyek bizo-
nyíthatóan Magyarország te-
rületén kerültek felhasználás-
ra, tehát magyar helynév bé-
lyegzővel vannak ellátva, azok 
már az első magyar bélyegnek 
tekinthetők. Az érzékenysé-
get figyelembe véve úgy nevez-
zük őket, hogy az első magyar 
megrendelésre készült bélyegek. 
Az első Magyarországon gyár-
tott bélyegek 1871-ben kerültek 

forgalomba. Ezek már az álla-
mi nyomda készítményei vol-
tak.

- Feltételezem a bélyegek tör-
ténetének is megvannak a ma-
ga korszakai, a fontosabb fej-
lődési szakaszai. Hogyan hatá-
rozható meg ez?

- Mi postatörténeti szem-
pontból korszakoljuk a bélyeg-
kiadások korát. Általában úgy 
szoktuk meghatározni, hogy 
a hazai bélyegkiadás kezdeté-
től, 1867-től 1925-ig számít-
juk a klasszikus magyar bélyeg 
korszakát, és 1925-től beszé-
lünk modern magyar bélyegek-
ről. Az első magyar bélyegek 
kiadása előtt Magyarország – 
mint a Habsburg Birodalom 
egyik országa – az osztrák bé-
lyegeket használta. A Kiegye-
zés előtti időszakot az osztrák 
posta Magyarországon kifeje-
zéssel illetjük. A bélyeg meg-
jelenését megelőző időszakot, 
amikor még postakezelési je-
lekkel küldték el a postai kül-
deményeket, a bélyeg előtti kor-
szaknak vagy futár korszaknak 
tekintjük.

- 1871 óta hányféle bélyeget 
adtak ki?

- A katalógusszámok alap-
ján kb. 4-5 ezer között van a 
„féleség”, de ez nem azt jelen-
ti, hogy ennyi volt a bélyegki-
adások száma, hiszen több da-
rabból álló bélyegek is jelentek 
meg.

- Mikor jött be a bélyegkészí-
tés gyakorlatába a gyűjtők, a fi-
latelisták szempontjainak való 
megfelelés szándéka?

- Ez nagyon érdekes, mert 
Magyarországon másképp ala-
kult, mint a világ más országa-
iban. A Magyar Posta ugyanis 
sokáig tartotta magát ahhoz a 
puritán felfogáshoz, hogy csak 
bérmentesítési szempontból 
volt hajlandó megközelíteni a 
bélyegeket, és a gyűjtőknek a 
változatos motívumokra vagy 
a szép színes bélyegekre vonat-
kozó hedonista vágyait mere-
ven visszautasította. Később 
aztán a Posta is kénytelen volt 
alkalmazkodni ehhez. Persze 
nemcsak a bélyeggyűjtők kí-
vánságának engedtek, hanem 
arra is rájöttek, hogy a bélyeg-
nek – mert a világ minden tá-
jára eljut – komoly propagan-
daértéke van. No, és ekkor el-
kezdték a változatos témájú és 
motívumú bélyegek kibocsá-
tását. De pl. az 1874-es kiadás 
1900-ig forgalomban volt, vagy 
a „turulos” bélyegek 17 éven 
keresztül „untatták” a gyűjtő-
ket – ahogy a filatelista szaklap 
megfogalmazta.

- Mióta végzik grafikusok, 
művészek a bélyegtervezést?

- Hát igazából képzett grafi-
kus a „turulos” bélyeg megjele-
nése óta foglalkozik bélyegter-

vezéssel. Különösen az osztrák 
posta Magyarországon kor-
szakban, de még az 1871-es, az 
1874-es kiadás tekintetében is 
inkább a nyomdának a mestere 
volt az, aki a bélyegrajzot meg-
tervezte. A „turulos” bélyegek 
esetében azonban már pályá-
zatot írtak ki és a díjat nyert al-
kotás került a bélyegre.

- Híres, és azt hiszem közis-
mert, hogy a világ egyik legrit-
kább és legértékesebb bélyege 
az, amit Mauritius szigetén ad-
tak ki valamikor. Van-e hason-
lóan legendás és nagyon ritka 
magyar bélyeg?

- Hogyne. Például az első 
postamesteri bélyegzők egyike, 
a koleralevél vagy például a to-
kaji fogazás, az 1867-es színtév 
nyomat, az 1871-es kiadás-
nak a nem jól sikerült gyárt-
mánya, amit a gyűjtők „pöty-
työs Jóska” néven emlegetnek. 
(Feltehetően az uralkodó I. Fe-
renc József nem túl szép nyo-
mású arcképe után – E.Gy.) Il-
letve a tévnyomatok, amik tu-
lajdonképpen nyomdai selej-
tek – amíg a nyomda falain 
belül vannak, de amikor ki-
kerülnek a forgalomba, egy-
ből tévnyomat válik belőlük. 
A tévnyomatok előbb-utóbb 
„lebuknak”, tehát nagyon ke-
vés kerül belőlük forgalomba, 
mert mint selejtet hivatalosan 
megsemmisítik. Minden gyűj-
tőszenvedély tárgya annál ér-
tékesebb, minél kevesebb van 
belőle. Az imént elmondott 
rontott nyomatok ugyanezért 
tesznek szert magas értékre, 
mint bélyeg. Ilyen téves nyo-
mat pl. a „fordított Madonna”.

- Telt ház várja. Gyakran ke-
rül sor a mostanihoz hasonló 
előadásra?

- Igazság szerint mi na-
gyon szívesen megyünk bár-
hová hívnak bennünket, hi-
szen mindig öröm, ha beavat-
hatjuk az embereket ebbe a 
sokszínű és mindenki számá-
ra izgalmas világba, ami a bé-
lyegeké. Biztos vagyok benne, 
aki veszi a fáradságot és elme-
rül benne, az nem bánja meg a 
ráfordított időt, energiát, hisz a 
filateliának éppen az a legvon-
zóbb sajátossága, hogy min-
den szinten kínál izgalmas fel-
fedezni valót. A filatelia tu-
lajdonképpen a történelem 
segédtudománya, tehát elsőd-
leges forrás lehet a történelmi 
kutatások szempontjából.

Mulicz Ferenctől, az ifiház 
vezetőjétől tudom, hogy feb-
ruár végére és március elejé-
re is terveznek egy-egy továb-
bi, bélyegekkel kapcsolatos 
kultúrhistóriai előadást. Meg-
tekintését, meghallgatását jó 
szívvel ajánlhatjuk bárkinek.

Elek György

Bélyegtörténelem

Előadás és kiállítás az Ifjúsági Házban
Június végén aztán véget ér 

az elnökség, de a magyar kul-
túrának ez a meghosszabbított 
napja még mindig nem ér vé-
get, hiszen Budapesten éppen 
ezen alkalommal nyílik meg 
a Nemzetközi Liszt Év, amely-
nek során nemcsak Magyaror-
szágon és Európában, hanem 
a világ nagyon sok városában 
nagyon sok koncerttel, nagyon 
sok eseménnyel fognak meg-
emlékezni a kétszáz éve szü-

letett géniuszról. Nem tudom, 
hogy más országokban meg-
ünneplik-e a kultúra napját, de 
nagyon örülök annak, hogy mi 
itt Magyarországon ezt tesz-
szük, hiszen a kultúra, a mi 
nagyon gazdag és évszázados 
kultúránk sokkal több, mint 
abszolút értékben vett szépség. 
Nemcsak olyan, mint egy mas-
ni egy díszdobozon, hanem 
összekötő erő, a legnagyobb le-
hetőség, hogy újra összeková-
csolja az embereket. 

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Tót galuska
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 30 dkg liszt, 1 tojás, 2 dkg só, 8 

dkg zsír, 1 közepes fej hagyma.
Elkészítése: A nyers, hámozott burgonyát lereszeljük egy tál-

ba, hozzáadjuk a lisztet, tojást, és galuska tésztát készítünk. 
Forrásban lévő sós vízbe beleszaggatjuk, pár percnyi főzés 
után szűrőkanállal kiszedjük. A hagymát a zsíron aranysárgá-
ra pirítjuk és a galuskákat bele forgatjuk. Savanyú káposztával, 
uborkával tálaljuk.

Sós perec
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg vaj, csipet só, 2 dkg élesztő, 

egy kevés tej.
Elkészítése: A 2 dkg élesztőt felfuttatjuk kevés langyos tej-

be. 30 dkg lisztbe belemorzsoljuk a 10 dkg vajat, csipet sót, és 
beletesszük az élesztős tejet. Kemény tésztát gyúrunk, majd a 
tésztából vékony rudacskákat sodrunk és pereceket formálunk 
belőlük. Tepsibe rakjuk és kelni hagyjuk. A megkelt perece-
ket megkenjük tojással és sütőbe rakjuk, majd ha félig megsült 
kivesszük és megkenjük sós mázzal, visszatesszük a sütőbe és 
készre sütjük.

Sós máz elkészítése: 2 kávéskanál vízzel, 1 tojás fehérjével, 2 
kávéskanál lisztettel jól összekeverjük.

Tarkedli
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 5 dl tej, 2 tojás, csipet só, 2 dkg 

élesztő, 2 dkg cukor.
Elkészítése: 3 literes fazékba öntünk 40 dkg lisztet, a köze-

pébe mélyedést készítünk. Ebbe öntjük a 2 dl langyos tejet, 2 
dkg cukrot, bele morzsoljuk a 2 dkg élesztőt, kicsit megkeleszt-
jük. Ehhez a kovászhoz keverjük a 2 tojássárgáját, csipet sót és 
a maradék 3 dl tejet fakanállal jól kikeverjük (lehet robotgép-
pel is). Egész gyenge, lágy tésztát kapunk. Letakarva 45 percig 
kelesztjük. A 2 tojásfehérje habját hozzákeverjük, és forró zsír-
ba zsíros evőkanállal beleszaggatjuk. Ne hirtelen süssük, mert 
a közepe nem sül át. Mindkét oldalát megsütjük. Porcukorral 
meghintve, mellé gyümölcs ízel tálaljuk.

Omlós körtés lepény
Hozzávalók:4 érett körte, 1 liter szőlőlé, 2 rúd fahéj, 20 dkg 

cukor, 15 dkg liszt, 10 dkg vaj, 5 dkg porcukor, 1 tojássárgája, 
1/2 citrom reszelt héja, 5 tojás, 2 dl tejszín, 10 dkg áfonya vagy 
ribizli lekvár, liszt a nyújtáshoz, vaj a formához.

Elkészítése: A körtét meghámozzuk, hosszában kettévágjuk és 
kivájjuk a közepét. Egy edényben összeforraljuk a szőlőlét a fa-
héjjal meg a 10 dkg cukorral. Beletesszük a körtét és félpuhára 
pároljuk. A gyümölcsöt szűrőkanállal kiszedjük a szirupból, az-
tán lecsepegtetjük. A lisztet elmorzsoljuk a kockákra vágott hi-
deg vajjal, hozzáadjuk a porcukrot, a tojás sárgát meg a reszelt 
citromhéját, és az omlós tésztát gyors mozdulatokkal összeállít-
juk. Lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk, és kibélelünk vele egy 
kivajazott tortaformát. Villával megszurkáljuk, majd a 160- 170 
fokra előmelegített sütőben a tésztát körülbelül 10 percig sütjük. 
Közben az egész tojásokat habosra keverjük a maradék cukorral, 
és hozzáadjuk a tejszínt is. A formát kivesszük a sütőből, azután 
a körtéket az elősütött tésztára helyezzük. Az üreget megtöltjük 
lekvárral, majd a tojáskrémet a gyümölcsök közé öntjük. Vissza-
tesszük a sütőbe, és 140-150 fokon legalább még 50 percig sütjük.

Karcagi ízőrző

A Magyar Kultúra Ünnepén



6 2011. január 28.

Kilenc hónapja, 35 fővel in-
dult el Karcagon az általános 
iskolások képzése. Heti két 
edzést tartunk hétfőn és szer-
dán 15 órától a Városi Sport-
csarnokban. Kezdetben 10-14 
éves gyermekek jelentkeztek 
edzésre, de az idősebb gyerme-
kek lemorzsolódtak. Mostanra 
az 1998/99 és 2000-ben szüle-
tettek alkotják a csapat magját. 
Ez a 20 fős (10-12 éves) csapat 
kilenc hónapos edzőmunka 
után jutott el arra szintre, hogy 
lejátszhassa első meccseit. Be-
neveztünk az Országos Adi-
das Kézilabda bajnokság U12-
es korcsoportjába. A bajnokság 
a megyei selejtezőkkel kezdő-
dött, melyet Karcagon rendez-
tek meg január 21-én. Az el-
ső mérkőzést a törökszentmik-
lósiakkal játszottuk. Három 

perc múltával az ellenfél veze-
tett 3:0-ra, de a kemény véde-
kezés és a csapatjáték meghoz-
ta az első várva várt győzel-
met. Gratulálok a csapatom-
nak! A második mérkőzést a 
Tiszaföldvár csapatával ját-
szottuk. Igazi csapatjátékot lát-
hatott a csarnokba kilátogatott 
közönség. Négy éve kézilabdá-
zó csapat ellen tudtunk ilyen 
szoros eredményt elérni. Na-
gyon büszke vagyok a fiaimra, 
és tudom, ha ilyen komolyan 
veszik a következő években az 
edzésmunkát, szép sikereket 
érhetek el ezzel a korosztállyal.

Karcag – Törökszentmiklós 
14:7 (6:6)

Karcag: Baráth (2), Ferenczi 
(1)., Nagy R. (3), Regényi (5), 
Szabó (1), Tóth (2).

Karcag – Tiszaföldvár 17:18 
(9:9)

Karcag: Baráth (7), Rácz (1), 
Regényi (2) Szabó (4), Tóth (3).

Edző: Balog Zoltán
A megyei selejtező visz-

szavágó február 14-én lesz 
Tiszaföldváron, ahol mindkét 
csapattal játszunk 1-1 mérkő-
zést. Ha a törökszentmiklósi 
csapatot ismét sikerül megver-
ni, a tiszaföldvári mérkőzéstől 
függetlenül továbbjut a csapat 
a regionális döntőbe.

Csapatnévsor: Baráth R., 
Ferenczi Z., Fülöp I., Kisari M., 
Nagy R., Nagy M. Lajos, Né-
meth J., Rácz T., Regényi J., Se-
bők R., Szabó A., Tóth Z., Varga 
T., Varga G., Fodor V., Halász 
B., Patkó B., Valjon D. Kapusok: 
Czinege Tibor, Őrlős Lajos. 

Balog Zoltán

Szép eredményt értek el iskolánk tanulói az Újszászon meg-
rendezett tollaslabda amatőr megyei diákolimpiai döntőn. Két 
korcsoportban (IV., V.), tizenkét versenyzőnk küzdött az orszá-
gos elődöntőt jelentő 1-4. helyért. Endrédi Evelin a IV. korcso-
portban négyszeri hosszabbításban maradt le a döntőről, s sze-
rezte meg a harmadik helyet. Legnagyobb küzdelem az V. kor-
csoportban alakult ki. Az elődöntőbe három tanulónk került, 
Bérczi Dóra, Magyari Diána és Bodnár Vivien. Közülük egy ta-
nulónknak sikerült a döntőbe kvalifikálnia magát. A bajnoki 
címet eldöntő csatában a társak buzdítását élvező Bodnár Vivi-
en diadalmaskodott.

Csapat tagjai: Plesu Fruzsina, Oszlánczi Michelle, Kovács 
Fruzsina, Magyari Diána, Endrédi Evelin, Nagy Szilvia, Bérczi 
Dóra, Kocsis Dorottya, Bodnár Vivien, Kovács Zsanett, Berki 
Krisztina. Tóth Nikolett.

Amatőr diákolimpiai selej-
tezőkben mérettek meg csapa-
taink. A leányok a városi selej-
tezőben, míg a fiúk a megyei 
selejtezőben végeztek az első 
helyen, és jutottak tovább.

Leány
Református Gimn. – Varró 

SZKI 58:19 (12:8, 10:19, 18:0, 
9:1)

Varga V. (4), Bérczi D. (10), 
Orosz G. (6), Kocsis D. (2), 
Szabó D., Kovács. L (18), Ha-
mar K. (1), Chrappán R. (7). 
Hérmán F. (8), Varga D. (2).

Református Gimn. – 

Szentannai Gimn. 58:36 
(10:10, 17:11, 10:2, 21:13)

Varga V., Bérczi D. (2), 
Orosz G. (2), Kocsis D., Szabó 
D., Kovács. L (15), Hamar K., 
Chrappán R. (25). Hérmán F. 
(2), Varga D. (12).

Edző: Őrlős Zoltán
Fiú
Református Gimn. – Varró 

SZKI
Nagy P. (16), Szepesi B. (21), 

Béres B. (4), Domján P., Gyö-
keres I., Nagy V., Németh G. 
(28).

Edző: Őrlős Zoltán

REFIS SPORTHÍREK

Kosárlabda

Fiú kézilabda utánpótlás

Tollaslabda

Egy jó szót szólni, egy bete-
get felvidítani, valakinek ke-
zet nyújtani, minden apró-
ságnak örülni, mindenért há-
lás lenni – ezekkel az ajándé-
kokkal a szívükben készültek 
a Nagykun Református Gim-
názium és Egészségügyi Szak-
középiskola diákjai az ünne-
pekre. A katolikus gimnazisták 
22 doboz ajándékot készítet-
tek (édességet, tisztálkodó sze-
reket, játékokat, tartós élelmi-
szereket raktak a dobozokba, 
ők csomagolták, és azt is ráír-
ták, hogy kinek, kiknek készí-
tették). Árva gyermekeknek, 
nagycsaládosoknak, erdélyi 
gyerekeknek.

Karácsony előtt két délután 
sok-sok gimnazista fiatal gyűlt 
össze, hogy a Kátai Gábor Kór-
ház több osztályán örömöt, 

kedvességet, szeretetet nyújt-
sanak a betegeknek. Rendkí-
vül hideg volt ünnep előtt, de a 
fiatalok szívvel-lélekkel jöttek, 
hogy vidámságot csaljanak a 
beteg arcokra, bár nem volt kö-
telező a részvétel. Több beteg is 
megkérdezte: „Ez a sok szép fi-
atal azért jött, hogy örömöt sze-

rezzen nekünk?” Igen, mert úgy 
érezték, ez a szeretet útja. Jó volt 
látni a súlyos betegen is mosoly-
gó arcokat, a csillogó szemeket, 
amelyből a diákok is megérez-
ték az adni tudás örömét. Nem 
pénzt, nem anyagiakat, ha-
nem önmagukból valamit. Egy 
jó szót, egy mosolyt, egy simo-
gató kezet. Köszönjük az osztá-
lyokon lelkesen végigkísérő or-
vosok és ápolónők munkáját. 
Református testvéreink közül 
is több diák, osztálytárs csatla-
kozott hozzánk, nagyon jó volt 
együtt örömet szerezni.

Az általános iskolás 
„refisek” katolikus hittano-
sai mindkét szociális otthon-
ban (Kórház úton, Horváth Fe-
renc utcán) igyekeztek versek-
kel, énekekkel, pásztorjátékkal 
a szeretet ünnepéhez közelebb 
vinni az embereket. Ez már 
hagyomány, hiszen oly sok éve 
viszik el a gyerekek Krisztus 
üzenetét az itt élő idős embe-
rekhez. 

Bízom benne, hogy a sok-
sok örömöt szerző diák láb-
nyomai bele vannak szövődve 
egy hálóba, ami az örökkévaló-
ságig tart. Kívánom, hogy lel-
kük egy darabja még sok em-
bert érintsen meg, és reményt 
töltsön a szívekbe.

Sántháné Karászi Júlia
hittantanár

MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 
KÖZLEMÉNYE

Kötelező felelősségbiztosítás 
igazolása

Közúti ellenőrzés során a kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosítás fedezetének fennállását az intézkedő rendőr a kötvény-
nyilvántartóból le tudja kérni, és ha mindent rendben találnak, 
a járművezető folytathatja útját anélkül, hogy az igazolást be 
kellett volna mutatnia.

Más a helyzet azonban, ha a nyilvántartásból nem állapítható 
meg a fedezet fennállása, és a gépjármű vezetője sem tudja iga-
zolni azt. Ekkor az intézkedésről szabálysértési feljelentés ké-
szül, és a közlekedési igazgatási hatóság eljárás keretében meg-
vizsgálja, hogy az intézkedés idején volt-e biztosítása a gépjár-
műnek. Ezen eljárásra azonban egyáltalán nincs szükség, ha a 
gépjármű vezetője magánál tartja a postai igazoló csekket, vagy 
folyószámláról történő átutalás esetén a biztosító által megkül-
dött kötvényt avagy az előre kiküldött igazoló lapot.

Javasoljuk tehát, hogy a gyors ellenőrzés érdekében minden 
járművezető tartsa magánál ezen iratok bármelyikét, annál is 
inkább, mert egy esetlegesen bekövetkezett közlekedési bal-
esetnél segítséget nyújt, ha tudja a járművezető, hogy hol van a 
biztosítása, illetve mi a kötvény száma. 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

A szeretet útján
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 perc-
re frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gáz-
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. +36/30-263-1504.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es, 
kétszobás, tehermentes, téglaépí-
tésű, erkélyes, üresen álló lakás el-
adó. Tel.: +36/30-447-3918.
Karcag, Táncsics krt. 18/a. sz. alat-
ti házrész eladó. Tel.: 59/314-202.
Karcagon, a Szondi utcában 98 
m²-es, 3 szobás ház 1100 m²-es 
telek területtel eladó. I.ár: 15 M Ft. 
Tel.: +36/30-670-9380.
Főtéri, II. emeleti, 3 szobás lakást 
cserélnék városközpont közeli 
kertes házra. Karcag, tel.: +36/30-
612-5117.

Állás
Autóvillamossági szerelőt azon-
nali munkakezdéssel alkalmazok. 
Tel.: +36/30-826-0544.

Állat
1 db vágó kecske; 2 db tokjó bá-
rány; nagy testű galambok eladók 
ill. csere is érdekel. Érd.: Kg., Vasút 
út 38. Tel.: +36/30-244-3666.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 üz-
letember, aki úgy érzi, hogy be-
lül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is 
igényes, kimondottan csinos, vé-
kony testalkatú társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 36 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítása. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.

2 db bordó színű koszorúslány ru-
ha eladó. Tel.: +36/30-647-7357.

Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső 
rács, nagy kutyaház, rácsos kiságy 
+ pelenkázó eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.

Süldő nyúlketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.

Lehullott a fák levele, nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópi-
he. Télidőbe, hóesésbe seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.

Eladó Samara új alkatrészek, 
Punto lengéscsillapító, régiségek: 
biblia, énekeskönyv, 1955 Élet és 
Tudomány, Tiszavidék újság 1955, 
Simson kézikönyv, fényképező, 
egyéb. Tel.: +36/30-995-6929

Saját készítésű, szabvány méretű 
pingpong asztal 10.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: +36/30-552-1573.

Elektronikus mobilfeltöltés a 
Kisföldeki fagyizóban. U.itt: lúgos 
víz PH 10 és jódos víz eladó.

Új olajradiátor áron alul eladó. 
Tel.: +36/30-448-7960.

Eladó lucerna széna, lucerna liszt 
és kb. 140 kg-os hízó. Érd.: Kg., 
Epreskert 7/a.

Megkímélt állapotban Symbaba 
babakocsi és fehér kiságy matrac-
cal eladó. Tel.: +36/30-730-5342.

HOPPÁ! Minőségi fehérnemű, fe-
hér nadrág és köpeny, sí overál, 
farsangi jelmez, férfi mellény kap-
ható a turiban. Karcag, Kossuth L. 
utca 22.

1 db 3 fejes eke; 1 db 2 fejes eke; 
bőrvarró Zinger varrógép; 100 
l-es szőlőprés darálóval; 220 V-os 
Pedrolo borszivattyú; 2 tengelyes 
100 kg-os utánfutó eladó ill. cse-
re is érdekel. Érd.: Kg., Vasút út 38. 
Tel.: +36/30-244-3666.

1 db 100 l-es hűtőszekrény, 1 db 
ráfutó fékes, rendszám nélküli 
utánfutó, 2 db heverő eladó. Tel.: 
+36/30-587-9678.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.

Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.

Vállalom egyéni és társas vállal-
kozások könyvelését, képvise-
letét, bevallások készítését. Tel.: 
+36/30-415-5218 Fórizs Judit

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei neve-
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát vál-
lalunk. Tel.: +36/30-599-9238.

Fakivágás, felvágás, házhoz szál-
lítás vidékről is. Tel.: +36/30-336-
6142.

Gépjármű
150-es ETZ motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó, haszonállat-
ra, terményre cserélhető. Tel.: 
+36/30-336-6142.

Avia A 31-es 3,5 tonnás tehergép-
kocsi (ponyvás) tahográffal, érvé-
nyes műszakival, lócákkal eladó. 
Tel.: +36/30-336-6142.

Apróhirdetés

A karcagi birkózók tava-
lyi eredményeit bemutató be-
szélgetésünk elején ifj. Kurucz 
István, a szakosztály vezető-
edzője a nehézkes anyagi le-
hetőségeket említi, mint az év 
általános, mindenkire érvé-
nyes jellemzőjét. A szakosz-
tály munkája azonban a szi-
gorúbb pénzügyi feltételek el-
lenére sem szenvedett csorbát 
és anyagi okok miatt egyet-
len versenyt sem hagytak ki. 
Sőt, igen eredményesen szere-
peltek, mert az országos küz-
delmek végeredménye tizenöt 
1-5. helyezés, köztük 11 érem. 
A karcagiak között – mondja 
az edző – most is sok a tehet-
ség.

- Egy birkózónk, Mándi Mi-
hály például tavaly az országos 
diákolimpián 3. helyezett lett 
szabadfogásban. A szabadfogá-
sú magyar bajnokságban sajnos 
elvérzett, de a kötöttfogású di-
ákolimpián 2. volt, s az év végén 
a serdülő korcsoportban, kötött 
fogásban magyar bajnok lett. 
Úgy néz ki, ezekkel az eredmé-
nyeivel ki fogja érdemelni, hogy 
ősztől a Mr. TUS Birkózó Isko-
lába menjen, ahol dr. Hegedűs 
Csaba olimpiai bajnok birkózó 
felügyelete alatt edzenek a gye-
rekek. Vagy: tavaly májusban 
Fekete Antal a Junior Magyar 
Bajnokságon második volt. 
(Aki megverte, az rá egy hó-
napra Európa bajnok lett.) Ez se 
rossz eredmény úgy gondolom. 
De az eredménytáblázatunk-
ból látható, a többi birkózónk is 
szépen teljesített.

Diákolimpia: 2010. 03. 27. 
Szentes, diák I. szf.: Kun István 
V. 2010. 04. 23. Pécs, diák I. szf.: 
Horváth Dániel V. 2010. 04. 24. 
serdülő szf.: Mándi Mihály III., 
Csík Krisztián V. 2010. 11. 12. 
Monor, diák I.: Horváth Dáni-
el II., Gaál István II. 2010. 11. 
13. serdülő: Mándi Mihály II. 
Országos Bajnokság: 2010. 05. 
15. Bük, szf.: Csík Krisztián V. 
2010. 05. 22. Szigetszentmiklós, 
szf.: Fekete Antal II. 2010. 09. 
28. Veszprém, szf.: Kiss Atti-
la II. 2010. 10. 27. Szigetvár, szf.: 
Kiss Attila II., Fekete Antal III. 
Magyar Bajnokság: 2010. 11. 
20. kf.: Papp Krisztián III. 2010. 
11. 27. Karcag, kf.: Gaál Ist-
ván III. 2010. 12. 04. VSC kf.: 
Mándi Mihály I.

- Hány sportolót készít fel a 
szakosztály?

- A létszámmal nincs problé-
mánk, mert az óvodástól a fel-
nőttekig 35-38 főt tudunk fel-
sorakoztatni. Az edzések láto-
gatásával már adódik egy kis 
probléma. Ehhez tudni kell, 
hogy három év rendszeres 
edzésre járás után szoktuk va-

lakire azt mondani, hogy: igen, 
jár birkózni. Az igazi birkó-
záshoz, az igazi felkészüléshez 
ez alatt a három év alatt szerzi 
meg azokat az alapokat, amik-
re szüksége van. Addig, amíg ez 
meg nincs, nem birkózó az il-
lető, hanem csak birkózgat. Az 
alapozási időszakhoz a szülők-
nek is be kell segíteni, ösztönöz-
ni a gyerekeket, hogy ezt csinál-
ni kell, nem lehet kihagyni az 
edzést csak azért, mert nincs 
kedvem hozzá. Másrészt ná-
lunk ebben a sportágban nincs 
osztályba sorolás, minden-
ki egyfajta birkózással küzd és 
senkit nem érdekel, hogy heti 
egy vagy heti nyolc edzés után 
lépett a szőnyegre. Tudni kell, a 
tudást pedig csak kitartó mun-
kával lehet megszerezni. Erre 
valók az edzések.

- Kik végzik a felkészítést?
- A vezetőedzői feladatokat 

én látom el, Ferenczi Elek bácsi 
rendszeresen ott van a foglalko-
zásokon. Nagy örömömre egy 
régi birkózóm, Martin Zoltán – 
aki a nyíregyházi tanárképzőn 
végzős -, amikor ideje van és a 
vizsgaidőszak megengedi, szin-
tén lejárogat az edzésekre.

- Miből áll egy-egy edzés?
- Ezek helyszíne a Papp Bé-

la utca 4. sz. alatti birkózóter-
münk. Az edzés: bemelegítés, 
fogásgyakorlások, erősítés, spe-
ciális küzdőhelyzetek elsajátí-
tása, de persze van közben já-
ték is. A kicsiknél meg nagyon 
sok a játékra adott idő, a játékos 
gyakorlat. Egyébként az óvodá-
sok már kezdenek szépen edze-
ni, van egypár diákunk is, akik 
most már kezdik villogtatni 
az erejüket, de az igazi sikerek 
még odébb lesznek.

- A nagyobb versenyeken már 
teljesen megszokott a lányok 
szőnyegre lépése...

- Volt olyan, hogy a szakosz-
tályunk csak lányokkal öt ma-
gyar bajnoki érmet szerzett. A 
lányok létszáma hullámzó, in-
kább olyan, mint a divat, hogy 
felkapják és akkor többen is jár-
nak edzésre és versenyezni is, 
mert a sportág ma már, ahogy 
mondtad is, teljesen nyitott a 
nők felé. Női magyar bajnokság 
is van.

- Ha valaki – fiú vagy lány – 
birkózni szeretne, kit keressen?

- Már óvodás kortól nagyon 
sok szeretettel várjuk a fiúkat 
és a lányokat is. A birkózás-
hoz elég a hagyományos torna-
felszerelés. A Papp Béla utcai 
edzőteremben vannak a foglal-
kozások hétfőn és szerdán 16:30 
– 18:30 óráig, pénteken 16 – 18 
óráig.

Elek György

Birkózás

A nehézségek ellenére is 
jó év volt
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Január 16-án este egy helyi 
férfi udvaráról lopott el a tol-
vaj egy lezáratlan Schwin Cse-
pel típusú, kék színű férfi ke-
rékpárt, amivel 30.000 Ft kárt 
okozott.

Január 18-ára virradóra is-
meretlen tettes egy helyi la-
kóház zárt fészeréből lopott el 
egy 28-as, női, Csepel típusú 
kerékpárt, majd a fészer mel-
let lévő nyitott alsó épület-
ből 2 db külső antennát. A lo-
pással okozott kár 16.000 Ft, a 
rongálási kár 5.000 Ft.

A rendőrök 19-én délelőtt 
két körözött személyt vontak 
intézkedés alá, majd szállítot-
tak vissza az intézetbe, mivel 
onnan engedély nélkül távoz-
tak.

A rendőrök 20-án két körö-
zött személyt vontak intézke-
dés alá, egyiküket az intézet-
be szállították vissza, a má-
sik személyt pedig - letöltendő 
szabadságvesztés miatt - vit-
tek a BV Intézetbe.

A rendőrök körözési ak-

ció keretében 21-én hajnalban 
fogtak el egy helyi férfit, aki 
ellen elfogatóparancs volt ki-
adva. 

Január 24-én 00:03 órakor 
tett bejelentést egy helyi férfi, 
miszerint tetten érte a boltjába 
betörő tolvajt, akit üldözőbe is 
vett, azonban az elmenekült 
előle, beugrott egy személy-
gépkocsiba és elhajtott a 4. sz. 
fkl. út irányába, majd, a nyo-
mok alapján, a főúton Debre-
cen irányába kanyarodott el. 
A boltban hátrahagyta az álta-
la zsákba összekészített 30.000 
Ft értékű cigarettát és húsárút. 
A rongálási kár 10.000 Ft.

A városi balesetmegelőzési 
bizottság felhívja a közleke-
dők figyelmét, hogy fokozott 
elővigyázatossággal haladja-
nak a 4. sz. fkl. út kisújszál-
lási elkerülő szakaszánál. Le-
gyenek elővigyázatosak, kö-
rültekintőek, mert az úton 
partnerek vagyunk és 
mindannyiunkat hazavár-
nak.
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Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. január 28-31. péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
 Téma: akkupunktúra
18.30  Megyei Tükör – JNSZ Me-

gyei híradó
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Kun László
 Téma: úszásoktatás Karca-

gon
 Karcagi hírek
 Tömegbaleset a négyesen
 Vendégségben a Kinizsi úti 

óvodában
 Önkéntes nap
 Háttér
 Téma: a bélyeggyűjtő
20.05  A Magyar Kultúra Napja vá-

rosi események

2011. február 1-2. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava – római katoli-

kus szentmise
20.15  Zenés Fürdő Show
 Barkóczi Zoltán, Kovács 

Krisztina, Bartha András

2011. február 03. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Visszatekintő 2010
18.50  Premier moziajánló
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor kórház
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: különleges hobbik - a 

tűzoltóautó gyűjtő
20.05 Testületi 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

Moziműsor
Január 29. szombat
 Zimmer Feri 2
 Magyar vígjáték
Február 1. kedd
 Ilyen az élet
 Amerikai vígjáték

Január 28. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Január 29. szombat
 Berek – Kiss. A. utca

Január 30. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Január 31. hétfő
 Oroszlán – Kórház út

Február 1. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 2. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca

Február 3. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Február 4. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Kiss Irén Borbála – Bankó 
Erik
Kg., Báthori utca 17. 
 Amira Liána
Vinis Renáta – Fekete Gyula
Kg., Táncsics krt. 5-11. 
 Gyula

Halálozás

Csokai Istvánné (Török 
Margit)

 Karcag (1919.)
Hangyásiné Palatinus Ágnes
 Kg., Kisújszállási út 5. 

(1957.)
Kovács Sándor
 Karcag (1948.)
Nagy József
 Karcag (1955.)
Sipos Jánosné (Kurucz Teréz)
 Karcag (1936.)
Szecsei László Ferencné 

(Pócsi Erzsébet)
 Karcag (1943.)
Tóth Sándor
 Karcag (1926.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.
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Jászberényben rendezték 
meg a négy fordulóra tervezett 
kupa keretén belül a második 
fordulót az U11-es korosztály 
labdarúgói számára. 

Eredmények: Karcag – 
Abony 1:0, Szolnoki MÁV – 
Karcag 1:1, Nagykőrös – Kar-
cag 0:2, Cegléd – Karcag 1:0. 

A torna legjobb játékosa: 
Móga Edvin. Felkészítő edző: 
Móga Lóránt.

Az összesített eredmények 
alapján a karcagi együttes a 
negyedik helyen áll, de még 
két forduló hátra van. A har-
madik forduló Cegléden kerül 
megrendezésre. 

Intersport Kupa

Edzésben a labdarúgók
Már javában tart a karca-

gi labdarúgók felkészülése az 
új bajnoki szezonra. Amint 
azt Orosz Istvántól, a labda-
rúgó csapat edzőjétől megtud-
tuk, már túl vannak 12 torna-
termi és szabadtéri edzésen is. 
Az előkészületi mérkőzések-
kel kapcsolatban még folynak 
a tárgyalások az érintett egye-

sületekkel. A játékos keretben 
az alábbi változások történtek: 
Bodor György Kisújszállásra 
igazolt át. A korábban már itt 
játszott Kádár Gusztáv viszont 
Kisújszállásról igazol a csapat-
hoz. Többen betegséggel baj-
lódnak, ami zavarja a felké-
szülésüket.

B. I. 

Kiskunhalason rendezték meg az országos bajnokságot. A 
karcagi színeket Szepesi Bence és Fási Miklós (Református Ál-
talános Iskola), Kovács Miklós és Urbán Attila (Nagykun Re-
formátus Gimnázium) képviselte. 

Általános iskolák bajnoksága: csapatban Szepesi Bence – 
Fási Miklós I. helyezett. Egyéniben Szepesi Bence veretlenül 
lett I. helyezett, Fási Miklós IV. helyezés.

Középiskolák bajnoksága: csapatban Kovács Miklós – 
Urbán Attila III. helyezett. Egyéniben Kovács Miklós III. he-
lyezés. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Diákolimpia
Az elmúlt héten Szolnokon került megrendezésre a diák-

olimpia, melyen több karcagi tanuló is részt vett.
Eredmények: IV. korcsoport: I. Szepesi Bence (Ref. Ált. Isk.), 

IV. Fási Miklós (Ref. Ált. Isk.). II. korcsoport: I. Dobrai István 
(Kováts M. Ált. Isk.). Összevont korcsoport: I. Szepesi Bence, 
VI. Dobrai István. Szepesi Bence minden mérkőzését veretle-
nül, ráadásul 3:0 arányban nyerte meg.

B. I.

Asztalitenisz

Református iskolák országos bajnoksága

Karcagon került megrende-
zésre a megyei bajnokság el-
ső fordulója. Az első mérkőzé-
sen nagyon jól kezdett csapa-
tunk, már az első negyedben 
eldőlt a Gyöngyös elleni csata. 
A második mérkőzés nem jól 
kezdődött hamar tetemes hát-
rányba kerültünk, de a félidő 
végére sikerült a felzárkózás. 
Az utolsó negyedben az elzá-
rásokat nem tudtuk kivédeni 
és ennek következtében ellé-
pett az ellenfél.

Karcagi SE – Gyöngyös 
83:44 (34:4, 18:11, 16:17, 
15:12)

Kerekes H. (14), Székely A. 
(2), Regényi Zs. (2), Lippai 
A.(2), Lócsi E. (16), Rácz L. 
(34), Szabó K. (5), Fehér M. 
(2), Papp E., Béres I., Hidasi D. 
(2).

Karcagi SE – Mezőberény 
40:64 (6:17, 17:7, 10:18, 9:22)

Kerekes H. (2), Székely A. 
(4), Regényi Zs. (8), Lippai A., 
Lócsi E. (4), Rácz L. (12), Sza-
bó K. (4), Kabai D., Séta G. (6), 
Fehér M., Papp E., Béres I., 
Hidasi D.

Edző: Őrlős Zoltán

Kosárlabda

Serdülő Leány Megyei Bajnokság


