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KARCAGI
HÍRMONDÓ

www.karcagi-butyka.hu
Nézze, mert ha nézi, meglátja!

Benépesült a menhely
Minden segítséget köszönettel fogadnak

Január 14-én soron kívü-
li testületi ülés keretében nyolc 
napirendi pontot tárgyaltak 
meg a képviselők. Bár egy elő-
terjesztést levettek a listáról, 
kettőről pedig zárt ülés keretén 
belül döntöttek városunk ve-
zetői, azért a meghívóban még 
szerepeltek olyan pontok, ame-
lyekről részleteiben is érdemes 
szót ejteni. 

Mindjárt az első, a Társadal-
mi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében a Pedagógus-
képzések című pályázaton tör-
ténő részvételről szólt. A prog-
ram idevágó részének rövid 
összefoglalásában ez olvasha-
tó: „a pedagógiai kultúra kor-
szerűsítése, pedagógusok új 
szerepben”. A pályázat kereté-
ben támogatható azon peda-
gógusok képzése a felsőoktatás 
rendszerében(oklevéllel, okle-
vél betétlappal), akik a peda-
gógus munkakör ellátására jo-
gosító első szakképzettségü-
ket legalább 10 éve megszerez-
ték és ebben a munkakörben, 
vagy gyermek-és ifjúságvédel-
mi felelős, szabadidő-szervezői 
munkakörben állnak alkalma-
zásban a pályázó intézmény-
ben.

A kiírás szerint az elvégzen-
dő képzések segítik az oktatás 
minőségének javulását, támo-
gatják a kompetencia alapú ok-
tatás széles körű és eredményes 

implementációját, valamint 
hozzájárulnak a pedagógusok 
szakmai megújulásához.

Az elfogadott előterjesz-
tés szerint a következő vá-
rosi fenntartású oktatási intéz-
mények érdekeltek a pályáza-
ton való részvételben: az álta-
lános iskolák közül a Kováts, 
Györffy és a Kiskulcsosi, a kö-
zépiskolák közül a Szentannai 
és a Varró, valamint a Mada-
rász Imre Egyesített Óvoda és 
Pedagógiai Szakszolgálat, és az 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény. Az in-
tézményvezetőknek január 30-
ig kell elkészíteniük a pályáza-
tokat.

Szintén fontos előterjesztés-
nek számított a helyi vállal-
kozások munkahely megtar-
tó és munkahelyteremtő pályá-
zatának módosítása. Ezt a pá-
lyázatot Karcag Város Önkor-
mányzata még 2009-ben írta 
ki, azonban a benyújtási határ-
idő alatt 14 értékelhető pályá-
zat érkezett be. Így, csak a ren-
delkezésre álló keret töredéke 
kerülne felhasználásra. Ezért a 
testület úgy döntött, hogy a be-
adási határidőt kitolja 2010. ja-
nuár 31-ig. Ebben nagy szere-
pet játszott az a tény is, hogy a 
helyi vállalkozások körében a 
pályázat, csak az utóbbi időben 
vált igazán ismertté.

Cselényi Csaba   

Már a nyári tereprende-
zés és takarítás, és a sok-sok 
biztató szó is igazolta, hogy a 
karcagi állatvédők egyesülete 
általános szimpátiával találko-
zott. A vágóhíd egyik üresen 
álló épületét éppen idejére, a 
hideg idő beálltára sikerült 
rendbe hozni és ott hamaro-
san megjelentek az első lakók. 
Az állatvédők pedig nemcsak 
az épület további renoválását, 

hanem az ügyeletet is meg-
szervezték, mert hát a koszt 
és a kvártély körüli feladatok-
hoz állandó felügyelet szüksé-
ges. Dr. Kovács Lászlóval, az 
egyesület elnökével az épü-
let előtt állunk meg beszélget-

ni. Körülnézek. Elég sok a vál-
tozás, a tetőt rendbe rakták, a 
korábban kitalicskázott óriási 
mennyiségű szemetet, törme-
léket, gazt, egyebet nagyrészt 
elvitték.

- Látom, november óta tör-
tént egy s más.

- A legfontosabbak, hogy a 
Hit gyülekezet jóvoltából rész-
ben pótoltuk a hiányzó nyí-
lászárókat, a Városgondnok-

ság pedig rendbe hozta a te-
tőt. Nagyon nagy köszönet-
tel tartozunk nekik. Az épület 
így már biztonságos, az álla-
tok nem fáznak, a benti körül-
mények jók. Hiányoznak még 
a kifutók, amiket az idén sze-

retnénk megcsinálni. Ez azért 
szükséges, hogy az állatok a 
szabadban is lehessenek és vi-
szonylag természetes közeg-
ben éljenek.

- Hány lakója van a men-
helynek?

- Közel negyven kutya van 
itt. Az állomány egy része sze-
rencsére cserélődik, mert már 
vittek is el belőlük, tehát van 
érdeklődés  irántuk.

Beljebb kerülünk. A kenne-
lek közötti átjáróban érdek-
lődő kutyatekintetek vizsgál-
gatnak engem, az idegent. Az 
elnök arról beszél, hogy ha 
meglesznek a kifutók, a köz-
vetlen környéket is rendezni 
fogják, de úgy, hogy felnőttek 
és gyerekek számára is meg-
felelő pihenő és találkozóhely 
legyen. Olyanok is találkoz-
hatnának a kutyákkal, akik 
egyébként odahaza nem tart-
hatnak, ugyanakkor a kutyák 
is örömmel látnák, hogy em-
berek vannak a környezetük-
ben. Így aztán ember és leg-
hűségesebb társa egyaránt jól 
érezhetné magát.

- Novemberben segítségnyúj-
tásra hívták fel a figyelmet. 
Gondolom ez manapság is el-
kél.

Igazság szerint az újságban 
olvastam, hogy a szakembe-
rek a napokban madárszám-
lálást, mégpedig az erdei fü-
lesbaglyok állományának a 
felmérését végzik majd. Aki 
nyitott szemmel jár-kel a vá-

rosban láthatja, ez bennünket 
is érint. Úgyhogy tájékozó-
dásként fel is hívtam állandó 
nemzeti parki kapcsolatunkat, 
Kapocsi Istvánt.

Bizonyára sokan emlékeznek 
még a 2008. november 1-jén 
Dunaszerdahelyen megrende-
zett Dunaszerdahely AC – Slovan 
Bratislava labdarúgó mérkőzés-
re, amit a magyar szurkolótábor 
elleni rendőrroham szakított fél-
be. A brutális hatósági fellépés 
legsúlyosabb sérültje a csallóközi 
Lengyel Krisztián lett, akit men-
tőhelikopterrel szállítottak kór-
házba. A csigolyasérüléséből lá-
badozó fiatalember január 18-án 
Karcagra érkezett, itt részesül re-
habilitációs kezelésben. Lengyel 
Krisztiánt január 20-án a Város-
házán dr. Fazekas Sándor polgár-
mester köszöntötte, a KSE pedig 
ünnepélyesen tagjává fogadta és 
egy labdával ajánkozta meg.

Folytatás a 3. oldalon

Testületi ülés

Madárszámlálás

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok

Már 
majdnem 
az igazi

Az intézni valóim úgy alakul-
tak, hogy Pestre kellett utaznom, a 
BKV sztrájk 3. napján, így személye-
sen, „testközelből” volt alkalmam 
tájékozódni sztrájk-ügyben. Szó-
val, ez már majdnem az igazi. Bár, 
amikor az 1990-es évek elején Pá-
rizsban jártam barátomat megláto-
gatni - ahol mondanom sem kell, a 
Louvre mellett karcagiakkal is ösz-
szefutottam, általános volt a közle-
kedési dolgozók sztrájkja, sőt a ma-
gánfuvarozók is szolidárisak voltak. 
Móriczcal egyetértve hangoztattuk 
fiammal és barátommal, hogy „gya-
logolni jó”. (Persze lehet, aki munká-
ba igyekezett netán a Notre Dame 
melletti utcába - ő nem értett volna 
egyet velünk. Figyeltem a pesti em-
bereket az utcán, a vásárcsarnokban 
és egy kis budai kocsmában is. Igen-
csak közönyösek voltak. Úgy láttam, 
csak a szegényebbeket viselte meg 
a dolog, ők nem tudtak autóval köz-
lekedni - mivel nincs nekik -, taxiba 
pedig szintén nem ülhettek, mert 
nem tudták volna kifizetni. Apropó, 
taxi. Állítólag megduplázódott a ta-
xik átlagos forgalma a sztrájk ide-
jén. Most, hogy, hogy nem, vala-
hogy elfelejtették a derék taxis pol-
gártársak, hogy mennyivel is emel-
ték az üzemanyagok árát? Húsz év-
vel ezelőtt mi volt más,  amikor blo-
kádokat építettek? Ugyan - ugyan. 
Most láthatja bárki, hogy bizony 
az SZDSZ indította azt a blokádot. 
Most már a régi alapítók szétszéled-
tek, betöltötték „történelmi küldeté-
süket”. Demszky, Kőszeg, Haraszty, 
Kiss és a többiek. Talán már a nevet 
is meg kell változtatniuk. Talán RDB 
- MDFESZDESZ-re , ahol az első há-
rom betű Retkest, Dávidot, Bokrost 
rövidíti, a többi értelemszerű. Így 
aztán örökre kiírták magukat a po-
litikai szalonképesek közül... Micso-
da szégyen ez, mezei MDF-es tagok-
nak... Visszatérve a sztrájkra - a pes-
ti nép egy része szitkozódik csak, ál-
talában a köznép nem törődik a po-
litikával, legfeljebb kiskocsmák asz-
talánál hallatszanak pártnevek, bár 
egy-két személy plakátja már kint 
van a Fehérvári úton, az MSZP-s-
nek, már ki is van kaparva a sze-
me… Ahogy hallottam, már kam-
pány-nagygyűlést is tartott a Nem-
zetmentők pártja a SpoprtMax-ban, 
ahol Krisztina királynő (nem a Király 
Izabella, csak hasonló „nézetek”) 
nagy politikai lózungokkal jött elő - 
természetesen a NÉP NEVÉBEN. Hát 
igen, ezt már hallottuk valamikor. A 
bolsik ezzel a jelszóval foglalták le 
a gyárakat, üzemeket, kisiparosok 
műhelyeit, földművelők lovait, vető-
gépeit, stb.,stb. Azt hiszem, ezeket 
a szövegeket már nem igazán eszi 
meg senki, aki egy kicsit is tovább 
lát az orránál....

- ács - 

HÍREK
Értesítés

Értesítem a Nyugdíjas Pe-
dagógus Klub tagjait, hogy a 
2010-es év első összejövetele 
január 25-én 15-17 óráig lesz a 
Déryné Művelődési Központ-
ban.

Új tagokat is várunk!
Mátyusné Kiss-Pál Róza

klubvezető

2010. január 26-án (ked-
den) 15 órakor és 28-án (csü-
törtökön) 15 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emeleti nagytermében 

„CSIGA-BIGA PALOTA” 
MESEMONDÓ VERSENY
óvodások és kisiskolások ré-

szére. 
Téma: Fésűs Éva és Gazdag 

Erzsi meséi, versei.
Jelentkezési határidő: 2010. 

január 18.

VÉRADÁS
A Vöröskereszt Karcagi Te-

rületi Szervezete véradást 
szervez 2010. január 26-án 
(kedden) 8-13 óráig a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket

Ébner Józsefné
Vöröskereszt

területi vezető

MEGHÍVÓ
A református iskola alsós 

munkaközössége bemutató 
órákra hívja a leendő 1. osz-
tályos tanulók szüleit és az ér-
deklődőket.

Időpont: 2010. február 3. 
(szerda) 745 –1000 óráig.

Helyszín: Varró utca 4. 
szám alatti iskolaegység.

Szeretettel hívunk és vá-
runk minden kedves érdeklő-
dőt!

Iskolavezetés

Megkezdődött az őstermelői igazolványok 
újítása. 2010. január 1-től az őstermelői igazol-
vány megújítását 1.000 Ft igazgatási szolgálta-
tási díj terheli, amelyet postai csekken kell be-
fizetni. A csekk az irodában található, a befi-
zetés után kerül sor az ügyintézésre.

Szükséges dokumentumok: 
- személyi igazolvány;
- lakcím kártya;
- adószám;
- földterületnél helyrajzi szám, terület, ve-

tésszerkezet;
- kert, udvar esetén helyrajzi szám, terület;
- állattartásnál épület méret, ENAR nyil-

vántartás;
- méhészet igazolás.
Új őstermelői igazolvány kiváltásához 2.000 

Ft-ot kell befizetni csekken. Lakcím vagy név-
változás esetén is szükséges új igazolvány ki-
váltása. 

Őstermelői igazolvány megszüntetéséért 
nem kell fizetni:

-  meg kell szüntetni az igazolványt, elha-
lálozás esetén a hozzátartozóktól halotti 
anyakönyvi kivonatot kérünk;

-  név vagy lakcímváltozás esetén aki a tevé-
kenységet befejezte és évek óta nem hasz-
nálja, szüntesse meg, mert a nyilvántar-
tásból nem tudjuk kivezetni;

-  igazolvány elvesztése esetén.
Az igazolványokat március 20-ig kell meg-

újítani, ha az egész évi adómentességet valaki 
igénybe szeretné venni és a támogatásokat is 
igényelni szeretnék.

Mivel számítógépes feldolgozás és iktatás 
történik, ezért minden igazolvány tulajdonos-
tól fontos a határidő betartása.

Szőke Sándorné
falugazdász  

BÉRLETES SZÍNHÁZ 
II. ELŐADÁSA

2010. február 17-én (szer-
dán) 19 órakor a  kassai 
Thália Színház előadásá-
ban

Eisemann – Zágon - So-
mogyi:

FEKETE PÉTER
-zenés -

Szereplők: Reiter Zoltán, 
Tóbisz Titusz, Kiĉa Ka-
talin, Dudás Péter, Illés 
Oszkár, Varga Lívia, Pólos 
Árpád, Márkus Judit….
Szólójegyek 2.500.- és 
2.000.-Ft-os áron válthatók 
az I. emeleti irodában. 

A falugazdász hírei

- A bagolyszámlálást a 
Nimfea természetvédelmi 
egyesületet hirdette meg. A 
célja az volt, hogy a települé-
seken áttelelő erdei fülesbag-
lyok állományát felmérjék. A 
Nagykunságból kiindult kez-
deményezés azonban orszá-
gos szintű akcióvá nőtte ki 
magát - egyelőre, mert szeret-
nénk az egész Kárpát-meden-
cére kiterjeszteni. (Van egy 
európai kezdeményezés, ami-
nek az a célja, hogy a telelő ál-
lományból következtetve fel 
tudják mérni a madarak moz-
gását.) Egyébként télen, de-
cember, január, február hóna-
pokban, a hónap közepén van 
ilyen számlálás.

- Ráadásul benn a városban,  
mert télen a fülesbaglyok a te-
lepüléseken tanyáznak.

- Az erdei fülesbagolynak 
a kékvércséhez hasonló fész-

kelési szokása van. Nem épít 
ugyanis fészket, hanem elha-
gyott varjúfészkekben költ és 
ott neveli fel a fiókáit. A nyári 
időszakban a költőhelyek köze-
lében, a városon kívül tartóz-
kodnak. Télre nagy csapatok-
ba állnak össze és a városok-
ba húzódnak, parkokban, tele-
pülésszéli erdősávokban talál-
kozunk velük. Elég megtalál-
ni a kedvenc tartózkodási he-
lyüket, mert azt éveken keresz-
tül megtartják. Nappal a fákon 
vannak, alszanak, alkonyatkor 
indulnak valamilyen nyitott 
térségre, hogy egerekre, vagy 
más rágcsálókra vadásszanak. 
Karcagon most kb. 200 pél-
dány volt. Mivel nappal nem 
mozognak, könnyű őket szám-
ba venni, sokkal könnyebb, 
mint a túzokokat vagy a saso-
kat. Azért jegyezem meg, mert 
ezeknek a madaraknak is a na-
pokban volt az országos szink-
ronszámlálása.

- Milyen eredménnyel?
- Nagyon rossz időjárást 

fogtunk ki hozzá, úgyhogy 
a köd miatt nem is lett iga-
zán eredményes. A Horto-
bágy-Nagykunság térségében 
92, a Bihari sík területén is-
mét 92 túzokot találtunk.  Ez 
az állomány jóval kevesebb, 
mint ami a térségben tartóz-
kodik. Jobb időjárási és látá-
si körülmények között meg-
ismételjük majd. Az időjá-
rás miatt nem sikerült telje-
síteni a sas szinkronszámlá-
lást sem. A Hortobágy térsé-
gében 94 rétisas és 2 példány 
fekete sas került elő. Karcag 
környékén is mindössze két 
öreg példányt láttunk, egyet a 
Kecskeri pusztán, egyet a He-
gedűsháton. A rétisas szink-
ronszámlálás folytatása a hó-
nap végén lesz – ha az időjá-
rás is úgy akarja.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Madárszámlálás

Nincs egyszerű dolga azoknak a gazdálkodók-
nak, akik az agrár-környezetgazdálkodási támogatá-
si (AKG)  programban vesznek részt. 90 napjuk van 
ugyanis azoknak, akik megkapták az előzetes jóvá-
hagyást területeikre. Most jött el az ideje annak, hogy 
a pályázó pontosan kimérje, azonosítsa a támoga-
tásra bejelentett területeit. Szaknyelven el kell készí-
tenie a területazonosítási kérelmét, melynek tartal-
maznia kell a támogatási határozattal előzetesen jó-
váhagyott, kötelezettségvállalással érintett egybefüg-
gő terület(ek) (továbbiakban: KET) EOV koordiná-
táit. E koordinátáknak legalább 3 méteres pontossá-
gúnak kell lenniük. Az EOV koordináták megadása 
abban az esetben is kötelező, ha a támogatott terület 
egybeesik a fizikai blokk támogatható területével. A 
KET felmérése során a terület töréspontjainak X és Y 
(EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a 
program folyamán nem lehet.

A területmérésnek különböző és igen részletes sza-
bályai vannak attól függően, hogy a gazdálkodó az 
agrár-környezetgazdálkodási program mely célprog-
ramjában vesz részt (Szántóföldi, Szántóföldi nö-
vénytermesztés túzok, valamint kék-vércse élőhely-

fejlesztési, Gyepgazdálkodási, Ökológiai szántóföl-
di, valamint az ökológiai gyümölcs és szőlőtermesz-
tési, Ültetvényekre vonatkozó, Nádgazdálkodási). 
Ezekről a Magyar Agrárkamara honlapján – www.
agrarkamara.hu – találhatnak részleteket, melyekre 
nagyon oda kell figyelni.

Általánosságban viszont elmondható, hogy nem 
lehet része a fizikai blokkon belül kimért KET-nek 
azon terület, amely:

– mezőgazdasági művelés alatt nem áll (nádasok, 
tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos terüle-
tek, és azon facsoportok, amelyek alatt művelést nem 
folytatnak), és területük a KET-tel körülvetten eléri, 
vagy meghaladja a 0,01 hektárt;

– a nem művelő útnak használt út;
– a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévő, 

de időközben beművelt területek.
A mérés csak a fenti kritériumoknak megfelelő 

mezőgazdaságilag ténylegesen művelt, kultúrával fe-
dett terület határaira vonatkozóan történjen meg – 
beleértve az egyes esetekben nevesített kivételes hely-
zeteket pl. művelőút! – javasolja a Magyar Agrárka-
mara.

Ha hibás a mérés, 5 évre eleshet a támogatástól!
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Nagy érdeklődés mellett, 
telt ház előtt került sor janu-
ár 15-én délután a Karcagi 
Nagykun Bajtársi Egyesület 
éves munkát értékelő beszá-
molójára.

A közhasznú szervezetként 
működő egyesület népszerű-
ségét jól mutatja, hogy 2009-
ben 96 fő állandó és 15 tiszte-
letbeli tagja volt. Tavaly négy 
tagtárstól vettek végső búcsút, 
hatan kiléptek, ugyanakkor 
tizenhárman kérték felvételü-
ket az egyesületbe. Az új ta-
gokat a beszámoló bevezetőjé-
ben a tagság nevében Rab Já-
nos elnök köszöntötte.

Az alapszabályban többféle 
tevékenységet is felvállaltak az 
alapítók, ezért aztán a hagyo-
mányőrzés, a kulturális tevé-
kenység és a kulturális örök-
ség megóvása mellett jelentős 
szerepet kapott a szociális te-
vékenység, a családsegítés és 
az időskorú bajtársak gondo-
zása is. A szociális tevékeny-
ségre és az odafigyelésre nagy 
szükség van, mert a megszo-
rítások, a gazdasági válság 
okozta nehézségek a tagságot 
sem kerülték el. A vezetőség 
ezért is folyamatosan figye-
lemmel kísérte a tagok szociá-
lis helyzetét, egészségi állapo-
tát, és – a lehetőségekhez mér-
ten – igyekezett sűríteni a sze-
mélyes találkozásokat.

A kulturális tevékeny-
ség egy része a városi rendez-
vények figyelemmel kíséré-
sét, látogatását jelenti, de szép 
számmal szerveztek rendez-
vényeket saját maguk is. A hi-
vatalos beszámolók mindig a 
közös vacsora alkalmai vol-
tak. Megemlékeztek a Nő-
napról, május 1-re készülőd-

ve pacalt főztek, október köze-
pén évadzáró birkaebédet ren-
deztek, de volt még a nyár fo-
lyamán ulti- és sakkverseny 
Nyíregyházán (szép siker-
rel), vendégfogadás és város-
nézés. Június elején – stíluso-
san – a híres monostori erő-
dítményt (Komárom) látogat-
ták meg, három hónap múl-
va pedig kétnapos kirándulás-
ra indultak Sopronba. A civil 
szerveződések közötti együtt-
működés megteremtését je-
lentette 2008. december 16-án 
a Nagykunságért Civil Fórum 
Egyesület alakuló közgyűlése. 

A Civil Fórumot egy év múlva 
jegyezték be, „megalakulásá-
val jelentősen javultak a város 
civil egyesületeinek lehetősé-
gei bekapcsolódni a megyei ci-
vil egyesületek tevékenységébe 
– hangsúlyozta az elnök. - A 
mi egyesületünk is profitálhat 
ebből. Jobbak az esélyeink más 
egyesületekkel, klubokkal va-
ló szorosabb együttműködés-
re, közös rendezvények meg-
tartására, több információhoz 
jutásra.” A Civil Fórum 2009. 

október 10-én, az Esélyegyen-
lőség Napján jelentkezett elő-
ször önálló szervezésű prog-
rammal.

A hagyományőrző tevé-
kenység nemcsak a nemzeti 
ünnepek (március 15., május 
23., október 6.) megünneplé-
sét jelenti. Az egyesület régóta 
tervezi egy laktanya-történe-
ti emlékszoba kialakítását. Az 
elmúlt évben az arra kijelölt 
helyiségeket a Magyar Hon-
védség segítségével rendbe 
hozták és a bemutatásra kerü-
lő tablók tervei is elkészültek. 
A kiállítás berendezése folya-

matban van.
A beszámoló zárásaként, s 

a pénzügyi beszámoló előtt 
Rab János kitért a sikeres pá-
lyázatokra, amelyekkel össze-
sen 315.000 forinthoz jutott 
az egyesület különböző célok 
finanszírozására. „A jövő út-
ja ez – hangzott el végezetül. 
- Pályázni kell minél gyak-
rabban.” A délután, a hivata-
los napirendet követően társas 
vacsorával zárult.

Elek György

Jótékonysági néptánc bál

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy”

(Váci Mihály)

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ szeretettel 
meghívja Önt és kedves hozzátartozóját jótékonysági nép-
táncos báljára, mely

2010. február 6-án 19:00 órai kezdettel kerül megrende-
zésre.

Helyszín: Karcag, DMIK II. emeleti nagyterme.
Részvételi díj: 5.000.- Ft/fő
A bál fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor
Karcag város polgármestere, országgyűlési képviselő
A rendezvény tiszta bevételét az intézményben működő 

néptánccsoportok ruhatárának bővítésére kívánjuk fordíta-
ni.

Jelentkezés és további információ:
DMIK előadói iroda (59/503-224; 59/503-403), illetve
Kovácsné Kerekes Katalin (30/850-1848)
Támogatói jegy vásárlásával is segítheti céljaink megva-

lósulását, 500 Ft-os címletben kaphatók intézményünk I. 
emeleti irodájában.

Örömmel fogadjuk tombolatárgy felajánlását is.
Várjuk jelentkezését!

- Minden segítséget nagyon 
nagy köszönettel veszünk. 
Most talán a legfontosabb az 
anyagi segítség lenne, ami az 
előttünk álló feladatok meg-
valósításához lenne szükséges. 
Ennek kapcsán szeretném el-
mondani, hogy az 1 %-ok foga-
dására még nem vagyunk jo-
gosultak. Erre először 2011-ben 
tarthatunk igényt. A korábban 
közölt számlaszámunkra érke-
ző befizetéseket és átutaláso-
kat természetesen addig is kö-
szönettel fogadjuk. Szeretném 
ezúttal megköszönni a Kováts 
Mihály Általános Iskola neve-

lőtestületének és tanulóifjúsá-
gának azt a hatalmas segítsé-
get, amit a hétköznapok során 
nyújtanak nekünk.

Az anyagi  helyzet javítására 
egyébként 2010. február 5-én 
19 órai kezdettel jótékony cé-
lú baráti vacsorát rendeznek 
az Euro Kft. Varró utcai étter-
mében, ahová hívnak és vár-
nak minden állatbarátot. Be-
lépőjegyek illetve támogatóje-
gyek a vezetőségi tagoknál, a 
csapágyüzletben, a vásárcsar-
nokban a lángossütőnél, és a 
kutya-macska boltokban vásá-
rolhatók. Az egyesület szám-
laszáma: 11745073-20110912.

Elek György 

Kátai Gábor Alapítvány
Karcag, Zöldfa út 48 sz.
Adószám:19221128-2-16
Bankszámlaszám: 
10404522-45210552-00000000

A Karcagi kórház dolgozói és betegei ne-
vében megköszönjük a támogatóink önzet-
len segítségét, amellyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy a nehéz, időnként válságos helyzet-
be került kórháznak az alapítvány segítséget 
nyújthatott.

Az alapítvány a támogatásokat teljes mér-
tékben a kórház megsegítésére fordítja, egyéb 
kiadásai nincsenek.

2009. évben az alábbi eszközökkel és mű-
szerekkel segítettük a kórházat:
3 db EKG készülék + szoftver 2.160.000.-
Ultrahangos készülék 804.000.-
2 db Pulse oximéter 51.225.-

4 db adapter 4 db stethoscop, 
8 db digitális vérnyomásmérő 84.340.-
2 db vérnyomásmérő és mérleg 23.470.-
A birkafőző verseny ingyenes 
szűrés eszközei 53.760.-
Nadrágpelenkák 478.138.-
Fénymásoló papír, faxpapír 171.982.-
Infúziós szerelék 150.000.-
Gumikesztyű 105.624.-
Összesen 4.082.539.- 

Kérjük a városunk lakosait, kísérjék figye-
lemmel a Karcagi kórház és az alapítvány 
munkáját, és amennyiben módjukban áll, se-
gítsék munkánkat, hogy a kórházunk meg-
maradjon.

Az iparűzési adó, valamint a személyi jö-
vedelemadó 1%-ával is nagy segítséget nyújt-
hat.

Szilágyi Lajosné
Kuratóriumi elnök

Benépesült a menhely
Folytatás az 1. oldalról

Nagykun Bajtársi Egyesület

Beszámoló a 2009. év eseményeiről

KÖZLEMÉNY

Épül a számítógépes 
rendszer

Tavaly hírt adtunk arról a sikeres pályázatról, amelynek 
segítségével a karcagi Városi Csokonai Könyvtár számító-
gépes rendszere is megújul és jelentősen kibővül majd. A 
munkák egyik szakasza mára megkezdődött, és ahogy azt 
Szabó István, a könyvtár munkatársa elmondta, a tervek 
szerint halad.

- Az utóbbi három hétben a számítógép rendszer infrast-
ruktúrájának az átalakítása folyik, de ezen a héten már be-
fejeződik. Később a szerverek beüzemelése történik meg. 
Ennek a végén, várhatóan a tavasszal érkeznek az olvasók 
által nagyon várt gépek.

- Hány olvasói munkahely lesz?
- Tizenkét munkaállomással bővülünk, a látássérülte-

ket segítő olvasótermi gépekkel gyarapodunk és a gyermek-
könyvtár olvasóinak a számítógéphez jutását is segítjük. A 
számítógépes állomány tehát több ponton is bővülni fog.

- Mikor kerül átadásra a rendszer?
- A hivatalos átadás, a projektzáró rendezvény Karca-

gon lesz, az ősz folyamán. Hivatalosan tehát akkor kerül át-
adásra. De a tesztüzem alatt, tehát korábban is használhatók 
lesznek a gépek.

Elek György
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MEGHÍVÓ

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 
telephelyének fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis 

megteremtésére 
műsoros, zenés Jótékony Baráti Vacsorát szervez, 

melyre szeretettel meghívja tagjait és minden kedves 
állatbarát érdeklődőt!

Ideje: 2009. február 5. (péntek) 19 óra
Helyszín: 5300 Karcag Varró u. 2. – Euro Étterem

Belépőjegy ára: 4.500 Ft, 
mely magában foglalja a vacsorát, műsort és a zenét.
A vacsorán részt venni nem tudók támogató jegyek 

vásárlásával támogathatják telephelyünk fejlesztését, 
korszerűsítését.

Jegyek és támogató jegyek 2009. január 15-től 
vásárolhatók a következő helyszíneken:

Kovács Szilvia - ADU Oktatási Központ 
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.

Dr. Kovács László – 5300 Karcag, Nap u. 4/a, 
illetve Táncsics M. krt. 15 (Ügyvédi iroda)

Állateledel üzletek – 5300 Karcag, Kacsóh u.14., illetve BHG sor
A vacsorára tombola felajánlásokat elfogadunk, 

melyek a fenti helyeken folyamatosan leadhatók.
Megtisztelő érdeklődésüket előre is köszönjük!

Még két hét és a Kádas 
György Általános Iskola és 
Szakiskola karcagi tagintéz-
ménye tanulóinak népes cso-
portja indul Spanyolországba, 
hogy ott egy hónapos szak-
mai gyakorlaton mélyítse el 
az eddig tanultakat, s persze 
újabb tudnivalókat sajátítson 
el, hogy a végén aztán külföl-
di munkavállalást segítő bizo-
nyítványt vehessen át. Az uta-
zás, illetve külföldi képzés le-
hetőségeit ezúttal is egy sike-
res pályázat teremtette meg, 
és ahogy Posztós Károly tanár 
úrtól, szakoktatótól hallottam, 
ez már nem is az első külföldi 
útja az iskola diákjainak. Pár 
éve, hasonló lehetőségeket ki-
használva, Finnországban járt 
egy csoport. Most pedig itt a 
spanyolországi út, amelynek 
az előkészítése a napokban fe-
jeződött be.

- A szóban forgó 
uniós pályázat cél-
ja a szakiskolai tanu-
lók külföldi szakmai 
gyakorlatának biz-
tosítása volt. Alap-
feltételként szere-
pelt, hogy a tanulók 
hátrányos helyzetű-
ek vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű-
ek legyenek. Az egy 
hónapos gyakorlat 
azt segíti elő, hogy 
a tanulók külföldi lehetősé-
get kapjanak, megismerjék „a 
külföldi légkört”, az ottani kö-
rülményeket.

- Több szakmát is oktatnak, 

melyek képviselői vesznek részt 
a gyakorlaton?

- Sikerült azt elérnünk, 
hogy az iskolánkban oktatott 
szakmák közül valamennyiből 
legyenek tanulók a külföld-
re utazók között. Tehát: a me-
zőgazdasági szakmacsoport-
ból a parkgondozó és a kerti 
munkás szakot oktatjuk. Ezek 
elég közel állnak egymás-
hoz, de mégis két különböző 
szakma. A népi kismestersé-
gek csoportjából két szak van, 
a szövő és a kosárfonó. Mind-
két szakot ki tudjuk vinni és a 
tanulók nagy valószínűséggel 
együtt, egy helyen fogják töl-
teni a gyakorlatot. Az élelmi-

szeripari szakmacsoportban a 
mézeskalács készítést, a cuk-
rász szakma egyik részképe-
sítését lehet nálunk elsajátíta-
ni. A közlekedési, gépészeti, a 
kerékpárszerelő szakmával hi-
ányt próbálunk pótolni, mert 
ahogy növekszik a kerékpárok 
iránti igény, úgy a karbantar-

tásukhoz is egyre több szak-
emberre lesz szükség. Ezeket 
a szakmákat oktatjuk, és eze-
ket a szakmákat szeretnénk 
kivinni külföldre. Huszonkét 

tanuló és öt pedagógus vesz 
részt a spanyolországi gya-
korlaton. Hozzáfűzném még, 
hogy a pályázat alapjában vé-
ve a kiutazás, a kinn tartózko-
dás és a hazautazás teljes költ-
ségét fedezi. A gyerekeknek 
csak a költőpénzt kell maguk-
kal hozniuk. A költőpénz elő-
teremtésében nagyon nagy se-
gítséget nyújtottak a helyi ön-
kormányzatok.

- Hogyan zajlik majd az ok-
tatás-tanulás  Spanyolország-
ban?

- Különböző helyszíneken, 
természetesen egy-egy pe-
dagógus felügyeletével töl-
tik el a gyerekek a gyakorlatu-

kat. A szakoktató csak figye-
lemmel kísérheti a tevékeny-
séget, mert az elsődleges cél, 
hogy a gyerekekben tudato-
suljon az önállóság. A gyakor-
lati idő, tehát az egy hónap el-
teltével vizsgamunkát kell el-
végezniük, ami természete-
sen hozzá fog majd tartozni 

az Europass-os bizo-
nyítvány megszerzé-
séhez.

- Mit jelent ez a bi-
zonyítvány?

- Az egy hó-
nap alatt a gyerekek 
olyan ismeretanyagot 
fognak összegyűjte-
ni, aminek a végén – 
számot adva a tudá-
sukról – kézhez ve-
hetik az Europass-os 
bizonyítványt, ami a 

külföldi munkavállalást segí-
ti majd elő.

- Spanyolország mely tájára 
készülnek?

- A pályázat az ország dé-
li részére, Granada városába 
szól.

- Feltételezem, az egy hónap 
nemcsak munkával és tanu-
lással telik majd, hanem az or-
szág megismerésére is lesz al-
kalom?

- A szabadidős programja-
inkat már összeállítottuk, és 
hát természetesen ezek is je-
lentős részt jelentenek az ot-
tani mindennapokban. A spa-
nyolok a nappali nagy meleg 
miatt éjszaka igen aktívak, va-
gyis az életmódjuk egészen 
más, és azt nekünk is meg kell 
szoknunk. Kell egy kis idő, 
amíg átállunk erre, de azután 
már nem lesz akadálya a tanu-
lásnak, és a szórakozásnak is 
megtaláljuk az idejét és a lehe-
tőségét.

- Mikor indulnak, mikor ér-
keznek vissza?

- Február 7-én gyülekezünk 
az iskola kollégiumában. Min-
den kiutazó tanuló ott alszik. 
Február 8-án kora hajnalban 
indulunk Ferihegyre. A gé-
pünk Madridban fog leszáll-
ni, onnan busszal folytatjuk az 
utat Granadába.

- Jó utat és jó tanulást min-
denkinek!

- Köszönjük szépen.
Elek György

Pályázat 

A Szentannai Sámuel Gimnázium Szakközépiskola és 
Kollégium pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére: kon-
tírozó-könyvelő.

Az állás betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet,
- 18. életév betöltése,
- magyar állampolgárság,
- minimum középfokú gazdasági végzettség.
Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajzzal a Szentannai Sá-

muel Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumban. E-ma-
il: szentannaigh@externet.hu

Jelentkezési határidő: 2020. január 28.

Köszönet

Tisztelettel megköszönjük dr. Zsembeli József főorvos úr-
nak a Karcagon, 2009. december 5-én az Egészségmegőrző - 
betegségmegelőző c. rendezvénysorozat keretében a szív-, és 
érrendszeri problémákkal kapcsolatos igen színvonalas elő-
adását, orvosi tanácsait, valamint a dr. Móricz Erzsébet fő-
orvosnőnek és munkatársainak a nagy érdeklődést kivál-
tott, alkalmazott szűrővizsgálatot.

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az Alapítványhoz be-
folyt támogatásból az egészségügyi előadást követően ha-
gyományőrző kiállítással egybekötött kulturális porgram-
mal szórakoztattuk a résztvevőket.

Ezúton köszönjünk Karcag Város Önkormányzatának az 
iparűzési adó 1 %-ából juttatott 11.711 Ft adományt, továb-
bá támogatóinknak a személyi jövedelemadó 1 %-ából 2009. 
évben nyújtott 85.568 Ft összegű támogatásokat, amely tá-
mogatásokat jótékonysági, sport és kulturális, hagyomány-
őrző célra használtunk fel.

Kérjük, a jövőben is támogassa személyi jövedelemadójá-
nak 1 %-ával alapítványunkat.

Alapítvány adószáma:18840485-1-16
Alapítvány számla száma: 70100114-11080305

Együtt Egymásért 2006 Alapítvány
Kuratórium

5300 Karcag, Kálvin út 13.

Karcagi iskolások Spanyolhonban
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Csokoládé fánk
Hozzávalók: 20dkg liszt, 

15dkg cukor, 8dkg vaj, 4dkg 
kakaó, ½ csomag sütőpor, 1 
csomag vaníliás cukor, kevés 
fahéj, 2 kanál tej, 2 tojás.

Elkészítése: A masszából 
fánkot készítünk, tojással be-
kenjük, darált diót tűzünk be-
le, s lassan kisütjük.

Szalagos fánk
Hozzávalók: 50dkg liszt,2 

dkg élesztő,5 dkg porcukor. 5 
dkg vaj vagy margarin, 2  to-
jássárgája, késhegynyi só,1/2 
liter tej.

Elkészítése: 3 dl langyos tej-
be 5 dkg porcukrot és a 2 dkg 
élesztőt felfuttatjuk, majd 50 
dkg liszthez öntjük és hoz-
zá adjuk a maradék 2 dl tejet,  
sót, és 5 dkg olvasztott vajjal 
hólyagos tésztát verünk (a ga-
luskától keményebb, a kalács-
tól lágyabb tészta legyen). A 
tetejét belisztezzük, letakarva 
kb. másfél óráig kelesztjük a 
tésztát (szobahőmérsékleten). 
Gyúródeszkára kiborítjuk, 
pohárral vagy fánkszaggató-

val kiszúrjuk és 20 percig le-
takarva pihentetjük. Ujjunk-
kal mélyedést nyomunk a fánk 
közepére, majd forró olajban 
közepes lángon kisütjük. Sza-
lagos fánk legyen, a fánk egyik 
oldalát fedő alatt süssük.

Burgonyás fánk
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 

16 dkg főtt, áttört burgonya, 
2 dkg élesztő, 2 tojás, kb. 2 dl 
tej, 3 kanál olvasztott zsír, só.

Elkészítése: A lisztet ösz-
szekeverem a tört burgonyá-
val. Az 1 dl tejben felfuttatott 
élesztőt hozzáadom, majd be-
le teszem a sót, a tojást, és any-
nyi tejet, hogy jól verhető tész-
tát kapjak. Jól ki kell dolgoz-
ni, és az olvasztott zsírral is-
mét átdolgozni. 10 perc pihen-
tetés után kiszaggatom, majd 
ismét10 perc pihentetés (amíg 
az olaj melegszik), azután for-
ró olajban kisütjük. A lisztet 
mindig szitáljuk meg, mert le-
vegősebb lesz a liszt, és köny-
nyebb vele dolgozni.

Szabó Imre

Egyed Zsolt, a sakk szak-
osztály vezetője azt mond-
ja, hogy a tavalyi év eredmé-
nyeit, akár látatlanban aláír-
ta volna, de azt sem titkolja, 
hogy – evés közben jön meg 
az étvágy – talán még egy ki-
csivel jobb is lehetett volna, 
s akár elégedetlen is lehetne, 
de...

- … mindent összevetve úgy 
gondolom, soha rosszabb évet 
nem kívánok egyetlen szak-
osztálynak sem, mint ami-
lyen nekünk volt tavaly. Vol-
tak szép eredmények, és vol-
tak kevésbé jók is, de hát ez 
beletartozik. Őszintén szólva 
most már egy kicsit azért va-
gyok szomorú, mert az iga-
zán kiemelkedő eredmények-
nél tulajdonképpen banánhé-
jon csúsztunk el. De még így 
is elmondható, hogy hosszú 
évek sikertelen szereplése után 
kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhetünk.

- Az áttekintést kezdjük a 
létszámmal. Hány tagot 
számlál a szakosztály?

- Az igazolt verseny-
zők száma 28 fő. Vannak 
gyerekek is, akik sakk 
szakkörre járnak, on-
nan kb. 10 fő az, aki még 
ide tartozik. Ők nem iga-
zolt versenyzők, mert iga-
zából amíg ki nem ala-
kul, hogy milyen irány-
ban érdemes tovább lép-
niük, nem akarjuk a tag-
díjakat és az egyebeket a 
szülőkre terhelni. A gye-
rekek is nagyon ügyesek 
és talán a jövő igéretei. 
Az egyesületen belül sze-
rencsés helyzetben va-
gyunk. Az NB I-ben és az NB 
I/B-ben kötelező a női játékos. 
Nálunk az NB II-ben évek óta 
vannak női játékosok (pedig 
nem kötelező). Az idén példá-
ul négy ifjúsági női játékossal 
indultunk. Közülük a legfia-
talabb Egyed Juditot leigazol-
ta a Barcza Gedeon SC Buda-
pest. Az átigazolás azért tör-
tént, mert a fővárosban több 
lehetősége van a versenyzés-
re, a komolyabb versenyeken 
való részvételre. Viszont jövő-
re vissza kell majd őt igazol-
nunk, mert a csapatnak szük-
sége van a szereplésére. 

- Milyen eredmények szület-
tek?

- Az NB II. a legmagasabb 
osztály, ahol játszunk. A tava-
lyi évünk nem sikerült olyan 
jól, mint korábban, de a 10. 
helyet így is sikerült megsze-
rezni. Egyébként 14. éve va-
gyunk tagjai az NB II-nek fo-
lyamatosan. A gyengébb sze-
replést a csapat utolsó felének 
teljesítménye okozta, az első 
fele jól szerepelt. A megyében 
kiemelkedő eredményt értünk 

el, hiszen hosszú évek után ér-
met szerzett a csapat. A dön-
tőben Abonytól, ami Pest me-
gyéből meghívott csapatként 
szerepelt, minimális arányú 
vereséget szenvedtünk. Te-
hát akár azt is mondhatnánk, 
hogy tavaly a legjobb megyei 
csapat volt a karcagi. Min-
denkit sikerült legyőznünk 
a megyében, ahogy mond-

tam, csak Abonytól kaptunk 
ki a döntőben. Húzó embere-
ink voltak: Nagy Szilárd, Ko-
vács Sándor, Egyed Judit ille-
tőleg Egyed Gábor, aki becsü-
lettel tartotta az első táblát. Ez 
a négy játékos nagyon jó telje-
sítményt nyújtva megalapoz-
ta a csapat sikerét. És ami még 
ide tartozik: sikerült Berek-
fürdőn kétszer is megrendez-
ni a nemzetközi versenyt A 
és B csapattal. Ez komoly tel-
jesítmény. Nagyon nagy sze-
repe van Wolf Lászlónak ab-
ban, hogy elsőtáblás román já-
tékosunkat sikerült megtar-
tani az NB II-ben. Ardelean 
Gheorghe Cătălin nagymeste-
ri szinten játszik, személyében 
román bajnok szerepel a csa-
patunkban, bár ő a játékere-
jével akármelyik NB I-es csa-
patba beférne. Nagyon nagy 
húzóerő, sokat tanulnak tő-
le a sakkozóink. Immár nyol-
cadik alkalommal sikerült te-
tő alá hozni az év végi rendez-
vényt, ezúttal 30 fővel. Kü-
lön kategória az ifjúság. Ott az 
egyik legnagyobb eredmény-

nek tekintjük, hogy a Györffy 
István Általános Iskola alsós 
leánycsapata az Országos Di-
ákolimpián a 2. helyezést sze-
rezte meg, de úgy, hogy végig 
az első helyen állt és az utolsó 
pillanatban csúszott le a má-
sodik helyre. Egyéniben di-
ákolimpiai 4., 6., és 14. helye-
zésünk van. A Magyar Baj-
nokság rendszerében van egy 

magyar bajnoki 2. helye-
zett – Egyed Judit -, aki 
egy speciális szabály kö-
vetkeztében nem lett baj-
nok. Minden esetre ez is 
nagyon szép eredmény, 
amivel megszerezte a jo-
got a szerepléshez az 
olaszországi Europa Baj-
nokságon. Ott jó indulás 
után sajnos elfáradt, és 
a 37. helyet szerezte meg 
az eggyel idősebb évfo-
lyamban. Hát ezek voltak 
2009. legjelentősebb ered-
ményei.

- Tervek a közelebbi 
időszakra?

- A megyei csapatunk 
az ősszel rosszul indult, sajnos 
a tavalyi eredményeket nem 
tudta folytatni. Most a tava-
szi, mégpedig a dicsőséges ta-
vaszi hadjárat megindítása a 
fő feladat. A 4. vagy az 5. he-
lyet kellene megszereznünk a 
megyei bajnokságban. Az NB 
II-ben gyengült a csoportunk, 
vagy mi erősödtünk (remé-
lem mindkettő igaz), és a 3. he-
lyen állunk, amire már régóta 
nem volt példa. A célunk – re-
álisan – mégis a 4., 5. vagy a 6. 
helyek valamelyikének a meg-
szerzése. Ha sikerülne dobo-
gót elérnünk, azt már bravúros 
teljesítménynek minősíthet-
nénk. Egyéniben megkezdőd-
nek a diákolimpiai küzdelmek. 
Ott az országos döntő, az or-
szágos döntőn pedig legalább 
egy dobogó körüli eredményt 
lenne jó elérni. Sajnos egyelőre 
úgy tűnik, most nem lesz olyan 
erős csapatunk, de hátha... 
Ezeken felül továbbra is bízunk 
Egyed Juditban és reméljük, 
folytatja az első években meg-
kezdett szép sorozatot...

Elek György

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei területén a 2008. év-
hez képest 14 %-kal csök-
kent a halálos balesetek szá-
ma, annak ellenére, hogy a 
személyi sérüléssel járó bal-
esetek száma 12 %-kal emel-
kedett. A baleseti okok kö-
zül 33,13 % - ban a sebesség-
túllépés a meghatározó. Ka-
tasztrofális képet mutat a me-
gyében az ittas vezetők ará-
nya, ez a 2008.évhez képest 
43%-os emelkedést mutat és 
az összbalesetek 14,16 % –át 
tesz ki.

A közlekedésbiztonság te-
rén tapasztalható kedvező 
tendencia fenntartása, illet-
ve további javítása érdekében 
megyénkben 2010. január 
12., 16., 20., 24., 26., 28. nap-
jain fokozott rendőri ellen-
őrzésre számíthatnak a köz-
úton közlekedők.  Kiemel-
ten kezeljük az ittasság ellen-
őrzést, minden intézkedés alá 
vont járművezetőnél szondáz-
tatást hajtunk végre. Új sebes-
ségmérő berendezések kerül-
tek beállításra, melyek éjsza-

kai látási viszonyok között is 
alkalmazhatóak. ADR és az 
AETR ellenőrzések is végre-
hajtásra kerülnek, illetve kü-
lön figyelmet fordítanak a 
rossz műszaki állapotban lé-
vő járművekre, hogy ilyen 
jármű ne vehessen részt a ha-
zai közlekedésben, ne veszé-
lyeztesse a közlekedés bizton-
ságát.

Az ellenőrzés hatékonysá-
ga érdekében a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztályá-
val közösen 2010. január 26-
án (10,00 órától 15,00 óráig) 
átfogó, komplex közlekedés-
biztonsági ellenőrzést haj-
tunk végre a 4-es és a 31-es 
számú főutak Pest  és Szol-
nok megyei szakaszain. Ter-
veik szerint a 4-es számú fő-
úton civil rendőrségi gépjár-
művek mozgatásával menet 
közbeni sebesség ellenőrzése-
ket is végzünk.

Balesetmentes közlekedést 
kívánunk!

Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság

Fokozott közúti ellenőrzések

A KSE szakosztályai 2009-ben

Soha rosszabb évet
Molnárétel ajánló

Tisztelt olvasóink!
A Karcagi molnárételek című kötet népszerűségén okulva 
újabb gyűjtőmunka kezdődött. Ezúttal kézírásos családi 
receptgyűjtemények ételeit és süteményeit szeretnénk cso-
korba szedni és megőrizni. A mára összegyűlt igen tekin-
télyes anyagból fogunk hétről hétre néhány receptet közzé-
tenni a Hírmondóban. A jelenlegi első alkalommal a köze-
ledő farsangra gondolva a fánk elkészítéséhez szeretnénk 
ötleteket adni. 
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2010. január 16-17-én a 
Kiskulcsosi Általános Iskola 
néhány tanulójával lábtenisz 
diákolimpia országos döntőn 
vettünk részt. 
2 0 0 9 / 2 0 1 0 -
es tanév szep-
t e m b e r é b e n 
kezdtük el ezt 
a sportágat 
űzni. A ver-
seny helyszí-
ne Göd volt. 
Szombat reg-
gel 3 csapattal 
indultunk út-
nak. Délután 
a leány páros 
csapatokkal mérhettük ösz-
sze erőinket. A csapat tagjai: 
Kovács Zsanett, Magyari Di-
ána, Egedi Lilla. Cél a döntő-
be jutás volt, ezt sikerült is el-
érnünk, bár a tavalyi győz-
tesek ellen kikaptunk, így 
csak a második helyet szerez-
tük meg. A mérkőzések vé-
gén a többi csapattal elindul-
tunk Vácra a szálláshelyünk-
re. Következő nap a fiú hár-
mas csapatokkal kezdődött 
el a torna. Nehéz csoport-
ba kerültek, de ennek elle-

nére is szépen szerepeltek. A 
csapat tagjai: Magyari József, 
Rácz János, Mészáros Mihály, 
Herczegh Gábor. Délután is-

mét mi játszhattunk az el-
ső helyért hármasban. A sok 
edzés, a reggeli kelések mind-
mind meghozta a gyümölcsét. 
Sikerült elhoznunk egy ván-
dorkupát és az országos baj-
noki címet! Csapatunk tagjai: 
Magyari Diána, Egedi Lilla, 
Kovács Zsanett, Márkus Ani-
kó.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Bujdosó Attilának a 
felkészítői edző munkáját!

Kovács Zsanett 8.o.
 Egedi Lilla 7.b.

Január 17-én Szolnok rendez-
te meg a Megyei Diáksport 
Szövetség az Asztalitenisz 
Szövetséggel közösen a B ka-
tegóriás J-N-Sz Megyei Diák 
Asztalitenisz Olimpia megyei 
döntőjét. Ezen a rendezvé-
nyen a Kováts DSE fiatal ver-
senyzői is részt vettek. Min-
den korosztályban sikerült el-
ső helyezést elérniük.

Eredmények: II-es korcso-
port: I. Dobrai istván (Kováts 
M. Ált. Isk. 4. a. osztály ta-
nulója), III-as korcsoport: I. 
Szepesi Bence (Nagykun Ref. 
Ált. Isk. 6. a. osztály tanuló-
ja), II. Fási Miklós (Nagykun 
Ref. Ált. Isk. 6. b. osztály ta-
nulója) – ebben a korcsoport-
ban karcagi házi döntőben 
dőlt el az első helyezés sor-
sa. IV. korcsoport: I. Kovács 
Miklós (Györffy I. Ált. Isk. 8. 
c. osztályos tanulója). Az ösz-
szevont korosztályok bajnok-
ságában az alábbi eredmé-
nyek születtek: I. Gulyás Ákos 
(Cserkeszőlő), II. Kovács Mik-
lós (Karcag), III. Szepesi Ben-
ce és Fási Miklós (Karcag).

Péter László szerint a 
Kováts DSE-nek – ezen a ver-
senyen – a legsikeresebb ered-
ményeit sikerült elérnie. Egye-
dül az összevont kategóriában 
sikerült a cserkeszőlői ver-
senyzőnek visszavágnia Ko-
vács Miklósnak a korábbiak-
ban kétszer is elszenvedett ve-
reségéért. Reméljük, hogy a fi-

atalok fejlődése garancia lesz 
arra, hogy tovább folytatják a 
sikeres versenyzést egyéb ver-
senyeken is.

A felnőtt csapat az NB. III-
ban január 27-én Szolnok a 
Jászkun-Volán csapatához lá-
togat.

B. I.

Asztalitenisz Lábtenisz diákolimpia
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen há-
romszobás III. emeleti lakás 
eladó. Tel.: +36/30-359-5070.

2 szoba + nappalis csalá-
di 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 nagyer-
dei övezetben a Kossuth és 
az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított 
kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 
1,5 szobás, tehermentes la-
kás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.

Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).

Tanya jó állattartási lehető-
séggel, de egyéb tevékeny-
ségre is alkalmas eladó. U.itt 
25 q gátszéna eladó. Tel.: 
+36/30-229-8516.

Kg., Kisújszállási út 82. sz. alat-
ti 3 szobás ház sürgősen el-
adó. I.ár: 8 M Ft. Érd.: a hely-
színen v. tel.: +36/30-813-
3062.

Kg., Varró utca 18. sz. alat-
ti 1+2,5 szobás társashá-
zi kertes ház eladó, vagy ér-
tékegyeztetéssel elcserélhe-
tő sorházi vagy több szin-
tes házra. I.ár: 5.5 M Ft. Tel.: 
+36/20-225-2236 v. +36/30-
742-2543.

Karcag, Bethlen G. u. 41. sz. 
alatti 3 szobás, nappalis ker-
tes ház sürgősen eladó. Tel.: 
+36/30-517-2434.

Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. 
alatti 3 szobás + nappalis ház 
eladó. Tel.: +36/20-505-3467.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, 1,5 szobás csa-
ládi ház eladó. U.itt cepfre 
sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra 
után).

Kórház úti lakótelepen föld-
szinti 2 szobás lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-616-2449.

Karcag központjában 60 m²-
es, kétszobás, összkomfortos 
családi ház 450 m²-es telekkel 
eladó. Tel.: +36/30-661-4499.

Telek áron eladó Kg., Arany J. 
u. 34. sz. alatti 2 szobás, ve-
randás ház, 3 cserépkályhá-
val. Porta 800 m². I.ár: 2,7 M 
Ft. Hívjon, megegyezünk! Tel.: 
+36/30-852-9640.

Békés megyében, Okányban, 
72 m²-es, két szobás családi 
ház, 1676 m²-es telekkel el-
adó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 

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

Fűkaszáló gép és 1 db cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.

42-es méretű menyasszonyi 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.

Megkímélt állapotban lévő 
sport babakocsi eladó. Tel.: 
+36/30-654-8523.

Kétféle babakocsi, hálós já-
róka, bébihordozó és szoba 
csúszda eladó. Tel.: +36/30-
403-6062.

Lehullott a fák levele, nyomá-
ban a téli köddel érkezett a 
hópihe. Erős kötésű cirok és 
vesszőseprűimmel könnyebb 
a takarítás. Kapható a karcagi 
piacokon vagy a Takács P. u. 
9/a. Szám alatt Jani bácsinál.

Eladó egy 4 részes barna szí-
nű kolónia szekrénysor; spar-
helt; 1 db gázpalack. Tel.: 
+36/20-505-3467.

Eladó jó állapotú kézkocsi és 
1 db gázpalack. Tel.: +36/30-
218-2827.

Mosógép, centrifuga, 26-28-
as női, valamint Camping ke-
rékpár eladó. Tel.: 59/314-892.

Olcsón eladó rácsos kiságy, 
járóka és sport babakocsi. 
Tel.: +36/20-358-2348.

Sertés és marha fejbelövő el-
adó. Tel.: +36/70-290-8462.

Kártyafüggetlen mobil; ablak 
klíma; francia ágy; asztal; szé-
kek; írógép; kettős üvegezésű 
ablakszárnyak; Samara új kor-
mánymű eladók, hízóra, há-
zi szárnyasra cserélhetők. Tel.: 
+36/20-318-0875.

Állás
Középiskolai, kereskedelmi, 
vendéglátói, élelmezésveze-
tői, számítógépes végzettség-
gel és gyakorlattal, B kat. jo-
gosítvánnyal állást keresek. 
Tel.: +36/30-218-2827.

Állat
100-120 kg-os hízó és süldő 
eladó. Tel.: +36/70-262-5583.

Fejős  kecskét  cserélnék 
szarvatlan, nagy testű, lehető-
leg fiatal, nyugodt vérmérsék-
letű bakkecskére. Tel.: +36/30-
963-9942.

4 db fiatal itáliai kakas eladó 
vagy elcserélhető itáliai tyúk-
ra. Tel.: +36/30-279-2880.

Tenyészszemlés yorkshire kan 
fedez Karcagon. Tel.: +36/70-
30-252-8698.

Shitzu trikolor kan kiskutya 
oltva, féregtelenítve eladó. 
Tel.: +36/30-545-6653.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhaszná-
lású jelzáloghitel. Személyi 
hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetá-
lást vállalok. Tel.: +36/30-403-
6062.

Mindenféle javítást,  cip-
zár cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 
+36/70-300-9730.

Talajvizes házfalak utólagos 
szigetelése falbontás nélkül. 
Tel.: +36/30/360-3373.

Gépjármű
1983-as VW Passat 1.3-as 
2010. 02. 14-ig műszakival, jó 
állapotban eladó. Árban meg-
egyezünk. Tel.: 59/313-674 v. 
+36/20-345-0275.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
 a Karcagi Hírmondóban!

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium fiú röplab-
da csapata 2009. december vé-
gén az olaszországi Modená-
ban, illetve Sassouloban tar-
totta téli edzőtáborát, egyúttal 
pedig részt vett az Anderlini 
Winter Cup elnevezésű nem-
zetközi utánpótlás röplabda 
tornán. A téli felkészülési tor-
nát 6 kategóriában 72 csapat 
részvételével rendezték meg. A 
karcagi fiúk az 1992-1993-as 
korosztályban versenyeztek, 
a mezőnyben 12 csapat gyűlt 
össze, és összesen hat mérkő-
zést játszottak Karácsony és 
Szilveszter között. A gimnázi-
um röplabdásainak már nem 
ismeretlen a nemzetközi me-
zőny, 2008-ban Hollandiában 
bizonyítottak, három éve pe-
dig állandó résztvevői a nem-
zetközi Eötvös-kupának, ame-
lyet Debrecenben rendeznek 
meg minden évben.  Sajnos 
ezúttal a refis fiúknak nem si-
került mérkőzést nyerniük a 
jól felkészítetett olasz klubcsa-
patok ellen. A felkészülési tor-
na és az edzőtábor azonban 
hasznosnak bizonyult a január 
22-ei országos elődöntő előtt, 
amit Kazincbarcikán rendez-
nek majd meg Karcag, Eger, 
Kazincbarcika és Nyíregyhá-
za részvételével. A tét az or-
szágos döntőbe való kvalifiká-
ció az igazolt versenyzők me-
zőnyében. A karcagi fiúknak 
igen kevés reális esélye van rá, 
mert csapatunk teljesen ama-
tőr együttes, és a sportágnak 
még igazán hagyományai sin-
csenek itt, de ha mégis sike-
rülne, az óriási fegyvertény 
lenne. Ennek ellenére város-
unk csapata, mely több fron-
ton is képviselteti magát, év-
ről-évre egyre jobb eredmé-
nyeket ér el.

Az olaszországi torna ered-
ményei:

Anderlini Trekwalder Mo-
dena (ITA) - Nagykun R. G. 
Karcag 2:0 (25-13, 25-8).

VVF Ruini Firenze (ITA) - 
Karcag 2:0 (25-14, 25-15).

Karcag - VVF Marconi 
Reggio Emilia (ITA) 1:2 (27-
25, 20-25, 8-15).

Karcag - OK Calcit Kamnik 
(SLO) 0:2 (17-25, 14-25).

Karcag - Pol.Virgilio 
Mantova (ITA) 0:2(23-25, 25-
27).

Támogatók: Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um, Karcagi Református Egy-
házközösség, Karcag Vá-
ros Önkormányzata, Együtt- 
Egymásért 2006 Alapítvány, 
Agrosprint Kft., Essen Kft., 
Agrohungária Kft. Tisztelettel 
köszönjük valamennyi szerve-
zet és vállalkozó anyagi támo-
gatását.

Békés Megyei Férfi Röp-
labda Bajnokság, 2. fordu-
ló (2009. december 20.): 
1.Ideea Arad 2.Szeged 3.Sar-
kad 4.Gyula 5.Pro Vollei Arad 
6.Békéscsaba 7.Református 
Gimnázium Karcag 8.Szar-
vas 9.Ady Sarkad 10.Pro Vollei 
Arad Junior 11.Békéscsaba Ju-
nior 12. Temesvár.

Szarvasi Röplabdások Bará-
ti Köre Sportegyesület, Faku-
pa, (2010. január 10.): 2. helye-
zett Református Gimnázium 
Karcag.

A csapat tagjai: Kun Csaba, 
Budai Csaba, Csináth Ádám, 
Gyökeres Árpád, Saska Vik-
tor, Halász Richárd, Oszlánczi 
Máté, Futó Tamás, Nagy At-
tila Tibor. Edző: Major János. 
Gratulálunk valamennyi csa-
pattagnak!

Major

Röplabda: olaszországi túra 
és egyéb refis eredmények

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterüle-
ti csoportvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú (kertészeti, erdészeti) felsőfokú iskolai végzett-

ség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet,

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önélet-
rajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.

Az állás betöltésének időpontja: 2010. március 1. 
Jelentkezni írásban 2010. február 9-ig lehet az alábbi cí-

münkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300 
Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.



8 2010. január 22.

RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Január 26. kedd
 A r t h u r - M a l t a z á r 

bosszúja
 Francia filmkezdés
Február 2. kedd
 Fel!
 Amerikai animációs film
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2010. január 22. péntek-va-
sárnap

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub 
 Műsorvezető: dr. Szalai An-

namária
 Téma: a hallás
18.40  Önkormányzati ülés                    
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések, vendég: 

Gyarmati Imre
 Téma: A karate szakosztály
 Karcag Hírek
 Spanyolországba mennek a 

diákok a Kádasból
 Interjú Szepesi Tibor sport-

referenssel
 Kutyamenhely
 Háttér
 Vendég: Bolgovics Andrásné 

a Művelődési Központ Igaz-
gatója

20.10 A Református Gimnázium 
Szalagavatója

2010. Január 25. hétfő
18.00  Műsorajánló
18.10 A Református Gimnázium 

Szalagavatója
19.05 Önkormányzati ülés
19.30 Egészség Klub 
 Műsorvezető: dr. Szalai An-

namária

20.00 Nagykunsági krónika – Vá-
rosi közéleti magazin

20.10 Január 26. kedd
18.00  Műsorajánló
18.05  Istentisztelet ( 2010. 01. 03)
19.05  Megyei Tükör
19.20  Nótaszó (Rajkó Művész-

együttes, Drágán Lajos, 
Monzinger Ferenc)

21.00 Nótaműsora a Birkafőző 
fesztiválon

2010. január 28. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05 Szinetár Dóra és Bereczki 

Zoltán Karcagon
18.30 Visszatekintő: A Kenyér Ün-

nepe
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcag Hírek
Interjú Nagy Mihálynéval, a VCSK 

igazgatónőjével
Térfigyelő kamerák lesznek Karca-

gon
Így készül a karcagi ferdinánd
 Háttér
 Téma: Kutya a rendőrség kö-

telékében
 20.20 A Magyar Kultúra Napja

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

Lapzárta: kedd 12 óra

Január 11-én többszörö-
sen körözött személyt fogtak 
el a rendőreink, akit őrizetbe 
vettek, majd a BRFK dolgozói 
vitték el Budapestre.

Január 12-én délelőtt a 
Penny dolgozói lefüleltek 
egy tolvajt, de amikor kérdő-
re vonták, a férfi a nadrágjá-
ból az eldugott árucikkeket el-
szórva kiszaladt az üzletből és 
egy személygépkocsival elme-
nekült. A jó személyleírás és 
a gépkocsi rendszámának is-
meretében egy másik bevá-
sárlóközpont parkolójában ta-
lálták meg a gépkocsit a rend-
őrök. A tolvajt társával az üz-
letből állították elő. Onnan 
ugyan nem loptak semmit, de 
elismerték az előző lopást, sőt 
még egy másikat is, amit Be-
rettyóújfaluban követtek el

Ugyan az nap este egy fér-
fi ököllel úgy állon vágta volt 
élettársát, hogy eltört az áll-
kapcsa. A férfinak rossz nap-

ja lehetett, hiszen aznap reg-
gel a törökszentmiklósi rend-
őrök gázolajlopáson érték tet-
ten, majd 14-én a püspökladá-
nyi rendőrök fogták el ugyan-
csak lopás miatt. Ekkor azon-
ban már nem kellett az éjsza-
kai szállásáról gondoskod-
nia, mert még aznap este őri-
zetbe vették személyi szabad-
ság megsértése miatt, ugyan-
is két nőt is arra kényszerített, 
hogy a 4-es főúton nyújtsanak 
szexuális szolgáltatást az arra 
igényt tartóknak.

Az elmúlt hétvégén eljárás 
indult egy karcagi férfi ellen, 
aki volt élettársát folyamato-
san zaklatta, magánéletébe 
beavatkozott.

Karcagon az egyik áruház-
ból próbált meg egy karca-
gi férfi piperecikket ellopni, 
azonban a biztonsági őrök le-
fülelték. A férfi ellen büntető-
eljárást kezdeményeztek.

Anyakönyv
Születés

Tóth Enikő – Lázók László
Kg., Rába utca 25/a.  Adrián
Novák Henrietta – Mada-
rász Dániel
Kg., Kisújszállási út 119. 
 Liána
Boros Magdolna – Kende 
Viktor
Kg., Attila utca 20.  Vivien

Halálozás
Elek Sándorné (Zsoldos Má-

ria)
 Karcag (1947.)
Sánta Imréné (Márkus Er-

zsébet)
 Karcag (1953.)

Január 22. péntek
 Berek – Kiss A. úti
január 23. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
január 24. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
január 25. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
január 26. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
január 27. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
január 28. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
január 29. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Szombaton második alka-
lommal került megrendezés-
re az U 9-es és U 11-es kor-
osztályú fiatalok számára ki-
írt Lekvár Sándor Emléktor-
na. A Városi Sportcsarnok-
ban megrendezett emléktor-
na mérkőzései sok érdeklődőt 
vonzottak. 

U 9-es csapatok végered-
ménye: I. Eger Putó (12 pont), 
II. Karcag SE (10 pont), III. 
Füzesabony (9 pont), IV. 
Dabas (9 pont), V. Kisújszállás 
(4 pont), VI. Szarvas (0 pont). 
Különdíjasok: legjobb kapus: 
Szalai Martin (Füzesabony), 
gólkirály: Duhaj Ádám 
(Dabas), legjobb mezőnyjá-
tékos: Tóth Roland (Karcag), 
legjobb karcagi játékos: Erdős 
Róbert. 

Antal Lőrinc: A közel tíz 
éve elhunyt Lekvár Sándorra 
emlékeztünk ezzel a gyerme-
kek számára kiírt emléktorná-
val.  Gratulálok a csapatom-
nak, kis szerencsével fénye-
sebb is lehetett volna az érem 
színe.

Csapat tagjai: Erdős Róbert, 
Csontos György, Balajti János, 
Nagy János, Kovács Gergely, 
Karsai Bálint, Czinege János, 
Czombos Bruce, Tóth Roland, 
Molnár János, Kiss Sándor.

U 11-es csapatok vég-
eredménye: I. Debrece-
ni OFS, II. Vác, III. Debre-
ceni SI, IV. Karcagi SE, V. 

Tápiószentmárton, VI. Jász-
berény, VII. Kazincbarcika, 
VIII. Szolnoki MÁV. Külön-
díjasok: legjobb játékos: Suba 
Botond (Olasz FS), gólkirály: 
Varga Csaba (Debreceni SI), 
legjobb kapus: Láng Levente 
(Vác), legjobb karcagi játékos: 
Tóth Ferenc

Kemecsi László: Én nagyon 
örülök ennek az eredmény-
nek, mivel a megyei csapatok 
közül a legjobb helyen végez-
tünk. Úgy érzem, hogy méltó 
ellenfelei voltunk a nagyobb 
utánpótlási lehetőséggel bí-
ró csapatok ellen is. Ez a torna 
jól szolgált – mint erőfelmérő 
mérkőzések – a nagyobb klu-
bok felé. Gratulálok a csapat-
nak.

Csapat tagjai: Binder Cipri-
án, Tóth Ferenc, Terjék Péter, 
Mester Máté, Fábián Dániel, 
Örsi Imre, Györfi György, Ka-
tona Tibor, Nábrádi Krisztián.

Az emléktornát szervezők 
köszönetet mondanak a tá-
mogató személyeknek és szer-
vezeteknek: Barta László, Mé-
száros Péter, Tanka István, 
Agócs Zoltán vállalkozóknak. 
Encsi Cukrászda, Karcag Vá-
ros Önkormányzata, Sport-
szolgáltató Kft., KSE, Ezerjó. 
Külön köszönet a játékveze-
tőknek: Fodor Károly, Kálmán 
Imre, Varga János, Biró László 
és Agócs Zoltán.

B. I.

Utánpótlás csapatok 
találkozója

Karcagi Ifjúsági Ház 
a fiatalok találkozási 

pontja.
Kapcsolódjatok ki közösségi te-

reinkben suli után és hétvégéken is.
Célunk, hogy otthonosan töltsé-

tek el szabadidőtöket.
A kellemes környezetet megújult 

közösségi tereink biztosítják.
2010. január 11-től új szolgáltatá-

sokkal várunk Benneteket!
Szereted a biliárdot, de nem 

vagy profi? Sebaj, nálunk nem ez 
számít!

Nem próbáltad ki még a darts-
ot? Nálunk megteheted!

Gyere el barátaiddal, és próbáld 
ki új szabadidős szolgáltatásain-
kat!!!

A biliárd egy órára 200 Ft, a darts 
ingyenes.

Horgászok figyelem!
A Nagykun HE január 24én (vasárnap) 9 órától tartja 

küldött közgyűlését a gimnázium Varró utcai étkezdéjében 
(tanyasi kollégium).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Vezetőség

TÁNCHÁZ
Ha szereted a hagyományos magyar táncokat,
és egy jó társaságban eltöltenél egy estét, vagy délutánt 

akkor köztünk a helyed!
A következő táncok közül van lehetőségetek választani:

szatmári táncok,
somogyi táncok,
moldvai táncok,
székelyföldi táncok,
egyéb, más jellegű táncok.
A Táncház foglalkozásának időpontja:
2010. január 30. (szombat) 17 00 – 19 00

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
A Táncházat vezeti: Nagy Emese


