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Ideiglenes helyen a múzeumi adattár

Csütörtöktől Györffy Napok
A város legrégibb oktatá-

si intézménye, a valamiko-
ri Fiúiskola, 1962-ben vet-
te fel az egykori öregdiák, a 
budapesti egyetem el-
ső néprajz professzo-
ra, dr. Györffy István ne-
vét. A Györffy István Ál-
talános Iskola vezetése az 
1990-es évek elején szer-
vezte meg először és tet-
te hagyománnyá a név-
adó életművét és az is-
kola jelen idejű munká-
ját, eredményeit bemuta-
tó Györffy Napok egy hé-
tig tartó rendezvénysoro-
zatát. Az ünnepi hét elne-
vezése tehát egyszerre je-
lenti a néphagyo mányok 
felé tekintést, a tudó-
si életműre emlékezést és 
a „györffys” diákok min-
dennapjainak bemutatását. E 
kettős cél nemcsak ezen a né-
hány napon fedezhető fel az 
intézményben, hiszen a pro-
fesszor kutatásaira gondol-
va szervezték meg 1998-ban 

a néptáncoktatást, ami aztán 
az egész város néptáncéletére 
nagyszerű hatással volt, nem 
beszélve az ilyenkor, a köze-

ledő farsang miatt is időszerű 
Györffy Néptánc Gála megte-
remtéséről.

A hét közepén, február 11-
én, a professzor (126.) szü-
letésnapján megkezdődik a 

Györffy Napok 2010. évi ren-
dezvénysorozata, amelynek 
előestéjén Kovács Miklósné 
igazgatóhelyettest kértük meg 

az iskola és a Györffy Na-
pok eseményeinek bemu-
tatására.

Az iskolának jelen pil-
lanatban 453 tanulója 
van, valamivel kevesebb, 
mint tavaly. A diákok 19 
tanulócsoportban tanul-
nak, valamint 4 napközis 
csoport és egy tanulószo-
ba is várja őket. Az oktató 
munkát 35 kinevezett pe-
dagógus és 6 óraadó vég-
zi. „Így tudjuk megolda-
ni – mondja az igazgató-
helyettes -, hogy a szakos 
ellátottság száz  százalé-
kos”. Az iskolában emelt 
szintű angol nyelvokta-

tás folyik. Ez azt jelenti, hogy 
egy osztályban, negyediktől 
kezdve a gyerekek heti öt órá-

Közmeghallgatás
Karcag Város Önkormányzat polgármestere értesíti a vá-

ros lakosságát, hogy 2010. február 15-én (hétfőn) 15 órai 
kezdettel Karcag Város Önkormányzati képviselő-testülete 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza 1. 
sz. tanácskozó termében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen - „Előterjesztés Karcag Városi Önkor-
mányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet-
hez” című napirendet közmeghallgatással egybekötve tár-
gyalja – az állampolgárok és szervezetek képviselői közérde-
kű kérdést, javaslatot tehetnek. 

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vá-
runk.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

2010. február 6-án számolt 
be a Kunszövetség ügyvivő 
testülete a 2009-ben végzett 
munkáról, és a pénzügyi gaz-
dálkodásról. 2009. a Kunok 
éve volt, amely a Kunok I. Vi-
lágtalálkozójához kapcsolódó 
rendezvényeivel igencsak sok 
munkát adott a szövetségnek. 
Dr. Fazekas Sándor elnök be-
számolója is a világtalálkozó 
eseményei, eredményei és ta-
pasztalati köré fogalmazódott. 
Mint mondta, a Kunszövet-
ség olyan események lebonyo-
lításában vállalt fontos szere-
pet, mint a Radnai-hágótól in-
duló és a hegyesbori kun em-
lékhelyre érkező lovas emlék-
menet, az ópusztaszeri törté-
nelmi emlékhelyen emelt, a 
honfoglaló kun népnek em-
léket állító új kunhalom ki-
alakítása. Amellett, hogy is-
mét megjelentették dr. Faze-
kas Mihály Kunmadaras ju-
hászata című monográfiáját, 
olyan rendezvényeket is támo-
gattak, mint a XI. Birkafőző 

Fesztivál, a kunszentmiklósi 
Szentmiklósi Napok, a kisúj-
szállási Kun Viadal, a Nagy-
kunsági Kulturális Napok, stb. 
A közgyűlés a beszámolót és a 
szövetség gazdálkodásáról ké-
szített pénzügyi jelentést el-
fogadta. Az előttünk álló esz-
tendőre szóló elképzelések, 
előterjesztésekmegvitatása 
után tisztújítás következett. 

Az ügyvivő testület tagjai a 
következő négy évben: Dr. Fa-
zekas Sándor elnök, dr. Ma-
gyar Gábor, dr. Kun Péter, 
Szépe Ferenc, Kovács Sán-
dor, Fejes György, Horváth 
György, a Felügyelő Bizottság 
tajgai: Kun Csaba elnök, Lesi 
Árpád és dr. Mándoki István 
lettek.

Elek György 

Néhány hete beszámoltunk 
arról, hogy egy pályázatnak 
köszönhetően sor kerülhet a 
Györffy István Nagykun Mú-
zeum teljes, belső felújítására. 

Ezzel együtt nem csak a kiál-
lítótermek szépülnek meg, ha-
nem az állandó kiállítás is tel-
jesen átalakul egy 21. száza-
di elvárásoknak megfelelő in-
teraktív tárlattá. Az épület ki-
ürítése már lezajlott, így a ta-
tarozási munkák is elkezdőd-
hettek. 

Ottjártunkkor már eltávolí-
tották az elhasználódott padló-

zatot, és a falak előkészítése is 
megkezdődött az vakoláshoz, 
sőt az új vizesblokk kialakítá-
sához is hozzáláttak a munká-
sok.

Közben a múzeum dolgo-

zói is berendezkedtek ideigle-
nes helyükön, a Dózsa György 
úti volt napközi épületében. A 
felújítással párhuzamosan már 
zajlik az új tárlat megtervezé-

se, amelynek a forgató könyve 
már el készült. Dr. Nagy Mol-
nár Miklós múzeumigazgató 
vezetése mellett több szakem-
ber is részt vesz a hatalmas fel-
adatban, hiszen egy újabb pá-
lyázatot kell benyújtani az új 
tárlat látványtervével.

A látogatás során tudtuk 
meg, hogy az adattár – az ed-
digiekhez hasonlóan – előze-

tes bejelentkezés után már ku-
tatható az előbb említett Dózsa 
György úti székhelyen. A beje-
lentkezéseket az 59/312-087-es 
telefonszámon lehet megtenni.

Cselényi Csaba

Folytatás a 4. oldalon

A Kunszövetség közgyűléséről

Megkezdődött a felújítás
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Közéleti szilánkok

Mi lesz itt?
Még 1990 tavaszát írtuk, amikor a vá-

lasztási kampány során megjelent az 
SZDSZ egy apró matricával, és a cím-
ben lévő kérdő mondat szerepelt raj-
ta. Ragasztgatták mindenhová a derék 
szadeszes  tagok és aktivisták. Kétségte-
len, praktikus kampány eszköz volt, elfért 
egy zsebben is néhány száz darab. Álta-
lában közlekedési járműveken ragaszt-
gatták előszeretettel, néha tele volt ve-
lük egy egész vasúti szerelvény, vagy egy 
Volánbusz. Egyszer összefutottam az ak-
kori, helyi SZDSZ csoport vezetőjével, Kó-
ré Lajossal, és megkérdeztem tőle: Lajos-
kám, mondd már meg légy szíves, való-
jában mi az értelme ennek a kérdő mon-
datnak, ami ezeken a kis öntapadós mat-
ricákon olvasható? Lajos meghökkent, 
aztán elgondolkozott – és töredelmesen 
bevallotta nekem: nem tudja, de majd 
megkérdezi holnap valamelyik megyei 
vezetőt, ill. kampányfőnököt. Majd fel-
hív telefonon és megmondja. Monda-
nom sem kell, nem hívott föl sem más-
nap, sem később. Aztán egy fővárosi ré-
gi barátomtól tudtam meg, aki akkor a 
18. kerületben indult egyéni képviselője-
löltként, hogy semmi különösre nem kell 
gondolni: azt szeretnék, ha elgondolkoz-
nának rajta az emberek, mi lesz itt, ha 
nem az SZDSZ nyer. Úgy látszik, nem jött 
be a kampányfogás, mert úgy leverték 
akkor az SZDSZ-t, mint vak a poharat. Pe-
dig a legvadabb kommunista ellenes du-
mával jöttek, rengeteg embert megté-
vesztve és szavaztak is rájuk még jó né-
hány cikluson keresztül. Akik még vissza 
tudnak emlékezni: tudják, az MDF nyer-
te ugyan a választásokat, de nem sok-
kal később már dr. Antall miniszterelnök 
kezdeményezésére, paktumot kötöttek 
az SZDSZ-el, a köztársasági elnök szemé-
lyére vonatkozóan. Aztán az MDF me-
zei tagsága láthatta, hogy mi lett itt : el-
maradt a beígért Tavaszi nagytakarítás, 
ami az MDF választási szlogenje volt. Jött 
helyette Csepi Lajos fő-privatizátor, aki 
Osztap Benderesre vette a figurát. Em-
lékszem, ő találta ki pl. azt, hogy a Diós-
győri Kohászati Üzemeket 1, azaz egy fo-
rintért el lehet adni!! Nem kettőért, mert 
az nem lett volna annyira jelképes. Aztán 
egy év múlva találkoztam a Lakitelki Fa-
lunapon Kupa Mihállyal, aki éppen akkor 
az MDF pénzügyminisztere volt (tényleg, 
nem viccelek), és jót derült, amikor meg-
kérdeztem tőle ezt az 1 Ft-os ötletet. (Né-
hány perccel később már nem volt annyi-
ra mosolygós, mikor megmutattam ne-
ki egy ezer Ft-os bankjegyet, hogy néz-
ze meg mindkét oldalát. Aztán zsebre 
tettem, és azt mondtam neki, ha meg-
mondja hányszor szerepel az ezer szó 
betűkkel fölírva a bankjegyen, tíz üveg 
tokaji aszút fizetek neki. Pár másodper-
cig gondolkozott, majd rávágta: kétszer. 
Utána pedig meglepődött, amikor meg-
mutattam neki, hogy sokkal többször, de 
ehhez alaposabban és részletesebben 
kellene ismernie a bankjegyet.)

Ezek a régi emlékek azért jutottak 
eszembe, mert most már nem paktu-
mot, hanem koalíciót kötött egymással 
az MDF és az SZDSZ. Tényleg, mi lesz itt, 
ha netán bejutnának 2010-ben a parla-
mentbe??

- ács -

HÍREK
Nagykun HE tagok 

figyelem!

2010. február 14-én (vasár-
nap) 8 órától nádvágást szer-
vezünk társadalmi munkában 
a Téglagyári tónál.

Szerszámot mindenki hoz-
zon magával!

Vezetőség

Köszönet

A Nagykun HE köszönetet 
mond azoknak a személyek-
nek és vállalkozásoknak, akik 
a személyi jövedelemadó ill. 
iparűzési adó 1 %-ával támo-
gatták a horgászegyesületet. 
Ezt az összeget: 208.521 Ft-
ot, ill. 342.409 Ft-ot 2010-ben 
a horgásztavunk fejlesztésére, 
szivattyú és csónak vásárlásá-
ra és egy fedett szín építésére 
fordítjuk.

Kérjük önöket, hogy ebben 
az évben is támogassák hor-
gászegyesületünket.

Adószám: 19867335-1-16.
Köszönettel:

a Vezetőség 

A Kátai Gábor Kórház a tu-
lajdonában lévő feleslegessé 
vált eszközöket (bútorok, stb.) 
licitálás útján értékesíteni kí-
vánja.

Értékesítés helye, ideje:
Kátai Gábor Kórház
Karcag, Zöldfa út 48.
2010.02.08.-tól hétfőnként 

(visszavonásig) 1300-1500
Tájékoztatás kérhető:
8-15 óráig (06/59/312-439)

BÉRLETES SZÍNHÁZ 
II. ELŐADÁSA

a Déryné Művelődési 
Központban

2010. február 17-én 
(szerdán) 19 órakor a  
kassai Thália Színház 

előadásában
Eisemann – 

Zágon - Somogyi:
FEKETE PÉTER

-zenés -
Szereplők: Reiter Zoltán, 
Tóbisz Titusz, Kiĉa Ka-
talin, Dudás Péter, Il-
lés Oszkár, Varga Lívia, 
Pólos Árpád, Márkus Ju-
dit….
Szólójegyek 2.500.- és 
2.000.-Ft-os áron váltha-
tók az I. emeleti irodában. 

Valentin-nap a Karcag Városi Gyógyvizű 
Strandfürdőben!

Töltsön egy romantikus estét kedvesével zenés fürdőzés 
mellett a szerelmesek napján, 2000 – 2300 óra között.
Kíváncsi arra, hogy mit ígérnek a csillagok Önnek 2010-re? 
Szeretné a jövőjét tudni, vagy egészségi állapotára kíváncsi? 

A délután folyamán erre is lehetősége nyílik, ha igénybe veszi 

Nagy Mária asztrológus és Zsurka Imréné kineziológus 
(stresszoldás) szolgáltatását, 14 00 – 1800 óra között.

Esti fürdőbelépő ára bérlettel rendelkezőknek 500,-Ft/fő, bérlettel 
nem rendelkezőknek 1.155,-Ft/fő.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

KARCAGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
HANGVERSENYE

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

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

OPERAGÁLA
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára

Közreműködik: 
Ardó Mária, Daróczi Tamás,  Wagner Lajos,  

Vincze János,  Schild Jenő, 
Debreceni Fesztivál Énekegyüttes,  

Debreceni Csokonai Színház Balett együttese
Vezényel:

Pazár István

Műsor:
Ünnepi nyitány

Részletek a Bánk Bán és a Hunyadi László című operákból.

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

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

Felhívás
Tisztelt karcagi ingatlantulajdonosok!
Az E-ON kérésnek megfelelően ismételten felhívjuk fi-

gyelmüket a biztonsági övezetről rendelkező 122/2004. 
(X.15.) GKM rendelet által szabályozott, valamint a Kar-
cag Városi Önkormányzat képviselő-testületének „Települé-
sünk, környezetünk védelméről” szóló 19/1993. (V.12.) Ök. 
Rendelete szerinti ingatlanok előtti zöldterületek rendbeté-
telére.

A fenti rendeletek előírása szerint a tulajdonos köteles az 
ingatlana és a közút közötti közterületen lévő fákat úgy ke-
zelni, hogy a magasfeszültségű (22 kV) vezetőtől 2,5 – 2,5 
m, kisfeszültségnél 1 – 1 m távolságnál közelebb ne legyen 
faág, ezért ismételten kérjük az ingatlantulajdonosokat, 
hogy a gallyazásokat hajtsák végre, mert ellenkező esetben 
az áramszolgáltatónak joga van arra, hogy saját hatáskörben 
intézkedjen a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érde-
kében.

Ezen intézkedés keretén belül a szolgáltató – a vezeték vé-
delmének érdekét szem előtt tartva – akár a fák kivágását is 
elvégezheti.

A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága – té-
rítés ellenében – segít a problémás fák szakszerű gallyazásá-
ban.

Amennyiben a tevékenység feszültség-mentesítést igényel, 
úgy abban az esetben továbbra is keressék az E-ON Tiszán-
túli Áramszolgáltató Zrt. területileg illetékes szervezetés 
(5000 Szolnok, Verseghy F. u. 3. sz. Tel.: 59/505-154; 56/506-
175).

Dr. Czap Enikő
aljegyző

Tájékoztató a 
krízishelyzetbe 

került személyek 
támogatásáról

A Kormány módosítot-
ta a krízishelyzetbe került sze-
mélyek támogatásáról szóló 
136/2009. (IV.24.) Kormány-
rendeletét és meghosszabbította 
a krízisalap működését.

A támogatás megállapítása 
iránti kérelmeket 2010. április 
30-ig lehet a kérelmező lakó – 
vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormány-
zat jegyzőjéhez benyújtani.

A támogatáshoz szükséges 
formanyomtatványokat átvenni 
és a támogatás részletes feltét-
eleiről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási 
és Szociális Irodájában (fsz. 41. 
és 47. számú irodák, telefon: 06-
59/500-653, 06-59/500-654).

Rózsa Sándor
jegyző



2010. február 12. 3

Drog-prevenciós előadás a Karcagi Ifjúsági Házban
Amit a drogokról tudni kell:

A szenvedélyekről általában, mikor beszélünk szenvedélyről 
és betegségről.

Fogalmak: káros szenvedélyek, élni és visszaélni, határok.
A drogok csoportosítása.

A drogokról és a kábítószerekről, azok veszélyeiről.
A drogok hatásai, testi és lelki függőség kialakulása.
Egészségkárosító hatása, veszélye a társadalomban.

Szituációs játékok.
Az előadás időpontja: 2010. február 18. (csütörtök) 15:00 óra

Helyszíne: Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó: Gesztelyi Tamás-Kortársak Az Egészséges 

Fiatalokért Egyesület
A belépés díjtalan!

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2010. ÁPRILIS 11.

Itt az idő!
Kérjük, támogassa ajánlószelvényével 
a 2010-es országgyűlési választásokon 

a FIDESZ-KDNP jelöltjét, 

Varga Mihályt!
Amennyiben aktivistáink nem érik el Önt, 

ajánlószelvényét leadhatja a FIDESZ irodán. 
(Karcag, Kossuth tér 14.)

Ügyelet: Hétfőtől péntekig: 1600-1700

A Fidelitas és a Nagykun Polgári Kör tagjai is 
gyűjtik az ajánlószelvényeket. 

(Karcag, Dózsa György út 3.)

Ügyelet: Hétfő, szerda, péntek: 1700-1800

Elérhetőségeink:
Telefon: 59-312-885

Email: karcagifi desz@fi desz.hu

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a FIDESZ aktivistái 
Varga Mihály által aláírt megbízólevéllel és 

kitűzővel rendelkeznek.

A tájfutás 1963-tól, a Vörös 
Meteor Természetjáró Sport-
egyesület megalakulása óta lé-
tezik a városban. Az „ötö-
dik iksz” felé közelítő szakosz-
tály történetében voltak jobb 
és rosszabb időszakok, véleke-
dik Lévai Kálmán edző, de az 
évi teljesítmények általában vé-
ve azonos, jó szinten maradtak. 
A szakosztály létszáma változó. 
Tíz fő az, aki állandó tagnak és 
az edzések és versenyek látoga-
tójának tekinthető. A fiatalok 
sajnos, mivel másutt tanulnak 
tovább, illetve elkerülnek Kar-
cagról, gyakorta cserélődnek. 
Az utánpótlás nevelésének iga-
zi akadálya viszont – Lévai Kál-
mán szerint – inkább az, hogy 
akik tájfutók voltak, és értené-
nek ehhez a sportághoz, azok 
családot alapítottak, az idejük 
teljesen átrendeződött és ezért 
„elvesznek a szakosztály szá-
mára”. Tehát nincsen olyan em-
berük, aki az edző lehetne, az 
egyetlen lehetséges tréner más 
városba igazolt. Ezért aztán je-
lenleg a létszám fenntartása és a 
szakosztály megőrzése a legfon-
tosabb feladat, egészen addig, 
amíg megjelenik az újabb gene-
ráció, az újabb csapat, ami átve-
szi a stafétabotot. Gondokat je-
lent még a pénz, pontosabban a 
pénz hiánya is. Költségek legin-
kább utazáskor keletkeznek. A 
tájfutás ugyanis – a neve is mu-
tatja – nem stadionban, salak-
pályán, sportcsarnokban, ha-
nem terepen, hegyen, völgyön, 
erdőben, szóval terepen zajlik. 
A versenyterepet vonattal, au-
tóbusszal, sokszor több átszál-
lással lehet megközelíteni. A 

versenyzés szempontjából tehát 
mindenképpen jobb gépkocsi-
val menni-jönni. Annak is van 
költsége persze, de a mai autó-
busz és vonatjegy-árak mellett 
nem biztos, hogy egy gépko-
csi út drága, csak hát a tovább-
lépéshez fontos lenne olyan em-
bereket találni, akik gyerekeket 
szállítanának. 

Ahogy Lévai Kálmán mond-
ja, a felkészüléshez nagyon jól 
hasznosítható az erdei torna-
pálya, vagy a kisállomás szom-
szédságában emelt szánkó-
domb, kisebb versenyek lebo-
nyolítására pedig itt Karcagon 
is lehetőség nyílik. Pályáza-
ti pénzből sikerült elkészíttet-
ni két térképet, egyiket az erdei 
tornapálya környékéről, a má-
sikat a városközpontról, ami 
az úgynevezett „park tájfutás” 
vagy sprint versenyekre na-
gyon alkalmas. Kicsi területen, 
rövid pályákon, sok ellenőrző-
ponttal jó kis versenyeket le-
het majd szervezni, elsősorban 
iskolásoknak, de családoknak, 
felnőtteknek is. Az ilyen he-
lyi versenyek nemcsak a test-
mozgásra, hanem az utánpót-
lás „kiválasztódásához” is jó 
alkalmat teremtenek. 

2009-ről nagyjából az mond-
ható el, hogy a zsúfolt prog-
ramok miatt több versenyt is 
kénytelenek voltak kihagyni, 
a szokott pozíciót viszont ezek 
mellett is sikerült megőrizni. 
Megjegyzendő viszont, hogy a 
kihagyásokkal együtt is 20-25 
versenyen indultak az ország 
legváltozatosabb tájain, s két al-
kalommal külföldi megméret-
tetésre is kijutottak. Az orszá-

gos bajnokságon Lévainé Ko-
vács Róza (a szakosztály veze-
tője) egyszer 3., két alkalommal 
pedig 4. helyezést ért el, ami a 
válogatott sportolókkal teletűz-
delt mezőnyben igen szép tel-
jesítmény. Megyei bajnoksá-
gon Lévainé több alkalommal 
is elhozta az első helyezést, Lé-
vai Kálmán az 1. illetve 3., Sza-
bó Ilona az 5. helyen végzett. A 
Budapest Bajnokságon a har-
madik helyen végeztek. A kü-
lönböző kupaversenyeken Ba-
log Edit Judit 1. és 3., Lévainé 
több első és több harmadik, Lé-
vai Kálmán 2. és 3., Szabó Ilo-
na pedig 4. helyezett lett, a gye-
rekek közül Kovács Benedek és 
Szabó Vanessza tudott beke-
rülni az „első tízbe”. A szlová-
kiai Karszt Kupán Lévainé ne-
gyedik lett. A karcagiak egy vá-
rosi tájfutó versenyen is indul-
tak, mégpedig Velencében. A 
lagúnák közötti szpartakiád az 
egyik legnagyobb városi ver-
seny. A kategóriákat 100 fős in-
duló mezőnnyel kell elképzel-
ni, összesen pedig 3-4 ezer táj-
futó özönli el a várost, s visz 
bele nemcsak lelkesedést, ha-
nem szinte karneváli hangula-
tot. Nos, Velencében Lévainé 9. 
és 13., Lévai Kálmán pedig 18. 
és 27. helyezett lett. Ez négyezer 
versenyző között elismerés-
re méltó teljesítmény. Eszembe 
is jutott, hogy a szakosztály öt-
venedik születésnapját (2013) 
akár egy hasonló, nagy szabású 
hazai vagy nemzetközi verseny-
nyel lehetne emlékezetessé ten-
ni. Hely és terep van hozzá Kar-
cagon és határában.

Elek György 

Tájfutás

Református iskolánkban a 
néptánc oktatás különböző 
korcsoportokban folyik. Ebben 
a tanévben az alsó tagozaton a 
6. osztály ismerkedik a magyar 
néptánc alapjaival, népi játé-
kokkal és népszokásokkal.

A néptánc-oktatás iránt sok 
kisdiák érdeklődik. Már a be-
íratott első osztályosok között 
is egyre több olyan kisgyer-
mek van, aki óvodás évei alatt 
is részt vett ilyen szakkörben.

Legfontosabbnak a játékta-
nulást határoztuk meg. Fő cél, 
hogy a gyerekek kedvvel ját-
szanak. Elmélyült szórako-
zást, az együttlét, az együttját-
szás örömét kell nyújtanunk 
nekik. Ez mindennél fonto-
sabb. Meg kell tanítani a gyer-
mekeket kulturáltan játszani. 

A játszás következő lépése 
a tánc. Az énekes, táncos népi 
gyermekjátékok összetett mű-
fajt képviselnek, amelyben a 
zene a népköltészet, a mozgás-
kultúra, a színjátszás gyerme-
ki szinten egyesül.

Az értelmi nevelést szolgál-
ja az esztétikus előadásmód. 
A játékdalok szövegei a hiede-
lemvilág, régi szokások és tör-
ténelmünk eseményeinek hor-
dozói. Segítője az anyanyel-
vi nevelésnek a szép előadás 
önfegyelemre nevel, erősíti az 
akaratot. Tanítványaink meg-
ismerkednek dunántúli, dél-
alföldi, szatmári táncokkal, 
valamint leánytáncokkal, sza-
bolcsi lakodalmas táncokkal. 

Nagy élményt jelentett táncta-
nuló diákjainknak a megren-
dezett szüreti mulatság.

Gyerekeink büszkén tán-
colnak minden fellépésen. 
Erre lesz lehetőség a farsan-
gi bemutatón is. Látjuk a gye-
rekekben a lángolást, a szere-
tetet a néptánc iránt. Jó lát-
ni, hogy hagyományaink nem 
fognak kihalni, hanem fiatal 
nemzedékünkben él majd to-
vább.

Néptánc-hagyománytisztelet és mozgáskultúra

Derecske (hajdú)vá-
ros második alkalom-
mal rendezte meg – 
2010. február 6-án – a 
Hajdú komák és Konok 
kunok nevezetű böllér-
fesztivált. A nemes ver-
sengés neve a meghí-
vottak körét is sejte-
ti, s valóban a tizen-
négy csapatból tizenkettő a bi-
hari tájakról – de még a ha-
táron túlra esett Biharból is 
– érkezett, a kunokat Kar-
cag és Kunszentmiklós önkor-
mányzatai képviselték. A kar-
cagi csapat tagjai: Rózsa Sán-
dor (csapatkapitány), Nyester 
Ferenc és felesége, Újfalusi Fe-
renc és felesége, Kacsándi Ist-
ván és édesanyja, Kovács Má-
ria, Szabó Józsefné, Szabó 
György, Juhász János, Kréz Ta-
más és Szatmári Péter. A fel-
adat a a disznó leszúrása és tel-
jes feldolgozása volt. A ver-
senyzés tehát hajnalban a szú-

rással kezdődött, s a zsűri ettől 
kezdve mindent értékelt, még 
a fogópálinkát is, aztán meg 
ahogy sorban jöttek a „disznó-
ságok”, azaz hagymás vér, új-
hús, lacipecsenye, hurka, kol-
bász, káposztás hús, töltött ká-
poszta, orjaleves. A karcagiak 
(mobil kemencében sült) laci-
pecsenyéje első díjas lett, a leg-
jobb tálalásért pedig különdíjat 
kaptak.

(A csapat támogatói: Vá-
rosi Önkormányzat, Városvé-
dő és Szépítő Egyesület, Kazak-
Magyar Baráti Társaság, ÚT 
Kurucz és az Euró Kft. voltak.)

Karcagiak Derecskén

Fizetett politikai hirdetés
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Programjaink:
Február 13. (szombat) 
1400 „Györffy Néptánc Gá-

la”
 Helye: Déryné Művelő-

dési és Ifjúsági Központ  
Február 15. (hétfő) 
1400 „Györffy” Úszóverseny
 Helye: Városi Uszoda
Február 16. (kedd)
 Nyílt órák az alsó tago-

zatos évfolyamokon
 az 1.-2. osztályokban  

800 - 845

 a 3.-4. osztályokban    
855 - 940

 Helye: alsó tagozatos 
osztályok osztálytermei

Február 16. (kedd)  
1400 „Györffy – karaván” 

projekt bemutatója
 Helye: József Attila úti 

iskolaegység
Február 17. (szerda)
1400 Városi olvasóverseny 
 2.-3.-4. o. tanulók ré-

szére
 Helye: Kossuth téri is-

kolaegység

Február 18. (csütörtök) 
1400   English is Fun’ kistér-

ségi angol verseny
 Helye: József Attila úti 

iskolaegység 
Február 19. (péntek)
1400 Alsó tagozatos tanulók 

farsangja
 Helye: Városi Sport-

csarnok
Február 26. (péntek)
 1400   Felső tagozatos ta-

nulók farsangja
 Helye: Városi Sport-

csarnok
Március 06. (szombat)
1900 „Nyelvi laborral a 

nyelvtanulásért” Ala-
pítvány Jótékonysági 
Bálja

 Helye: Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ

Szeretettel várjuk 
rendezvényeinkre!

A Györffy István Általános Iskola szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját a 2010. évi

„Györffy Napok” rendezvényeire.

ban, ötödiktől pedig csoport-
beosztásban tanulják az an-
golt. Erőssége még az iskolá-
nak az úszás. Ez választható és 
heti egy alkalommal, két órá-
ban a városi uszodában tanul-
ják a gyerekek. 1998-tól, ami-
kor a Nemzeti Alaptanter-
vet bevezették, indult meg a 
néptáncoktatás, ez szintén vá-
lasztható óra keretében zajlik. 
Manapság már sehonnan sem 
hagyható el a számítástech-
nika, amely oktatására, gya-
korlására jól felszerelt tante-
rem áll rendelkezésre, s nem-
csak az órarend szerint vehe-
tő igénybe, hanem délután is 
felkereshetik azok a gyerekek, 
akiknek otthon nem áll ren-
delkezésére gép vagy internet. 
A tanulók persze nemcsak a 
Györffy Napokra készülnek, 
hiszen pár hét múlva kezdőd-
nek a tanulmányi versenyek. 
„Indulnak tanulóink a Kazin-
czy szép kiejtési versenyen, az 
országos Hershko versenyen, 
a Curie versenyen, mely az is-
kolában kerül majd megren-
dezésre, és a helyesírás verse-
nyen. Tiszaföldváron lesz az 
angol verseny és a Zrínyi ma-
tematika versenyen is szép 
eredményeket értünk el” - so-
rolja a tavasz tanulmányi ese-
ményeit Kovács Miklósné. 

A hagyományok megőrzése 
és a hagyományteremtés volt 
tehát a célja a Györffy Napok 
életre hívásának, s ezt a prog-

ram ma is szépen igazolja. Az 
ünnepélyes megnyitó után 
Kabai László festőművész-ta-
nár munkáiból nyílik kiállítás, 
majd a helytörténeti pályáza-
tok értékelése következik Ezt a 
pályázatot tizenhatodik alka-
lommal hirdették meg, de újí-
tó jelleggel (egy kicsit népraj-
zi indíttatásra) megrendezik 
az Apáról fiúra – a padlás kin-
csei című programot is. Ez iga-
zából a szülők, nagyszülők já-
tékainak összegyűjtését és be-
mutatását célozta meg. De jön 
majd (a hétvégén) a néptánc 
gála, hétfőn az úszóverseny, 
kedden az alsó tagozat nyílt 
óráira kerül sor. Érdekes lesz 
még a kedd délutánra időzített 
Györffy-karaván. Ennek a lé-
nyege az, hogy az osztályok-
nak Györffy István munkássá-
gát kell bemutatniuk és illuszt-
rálniuk. Mivel az egész ország-
ra kiterjedő nagy anyagról van 
szó, az ötödikesek Karcagot és 
a karcagi lakodalmi szokáso-
kat, a hatodikosok a Felvidé-
ket, a hetedikesek a Délvidéket 
mutatják be, míg a nyolcadiko-
sok a tánchagyományokat ele-
venítik fel. De lesz még városi 
olvasóverseny az alsósoknak, 
kistérségi angol verseny, majd 
farsangi mulatságok. A ren-
dezvénysorozatot a „Nyelvi la-
borral a nyelvtanulásért” Ala-
pítvány jótékonysági bálja zár-
ja 2010. március 6-án. Az isko-
la minden érdeklődőt szeretet-
tel vár.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Csütörtöktől Györffy Napok

Az országgyűlés 2003-ban 
szavazta meg a társasházak-
ról szóló CXXXIII. törvényt, 
mely 2004. január elsején lé-
pett hatályba. A társasháztu-
lajdon védelme érdekében és 
az uniós jogharmonizáció je-
gyében sikerült egy elfogad-
ható törvényt létrehozni, mely 
egyrészt tisztázza a társasház, 
a közgyűlés, az alapító okirat 
és a szervezeti működés tár-
gyát és fogalmát, másrészt tör-
vényi szintre emeli a társas-
házak kezelésével üzletszerű-
en tevékenykedő vállalkozók 
kötelességeit, jogait és a tevé-
kenységükhöz nélkülözhetet-
len certifikát megszerzését.

Társasházkezelést és közös 
képviseletet üzletszerűen kizá-
rólag olyan cég végezhet, aki-
nek tagja vagy alkalmazottja 
rendelkezik Társasházkezelői 
végzettséggel (OKJ 52 814 01). 
Amennyiben a társasházban 
van olyan tulajdonos, aki el-
lenszolgáltatás nélkül hajlandó 
elvállalni a közös képviseletet, 
úgy a tulajdonosok őt is meg-
választhatják közös képvise-
lőnek. Érdemes tudni, hogy a 
tulajdonosok arról is dönthet-
nek,  hogy a végzettséggel nem 
rendelkező közös képviselőjü-
ket kötelezik a társasházkeze-
lői tanfolyam elvégzésére.

A törvény nem véletlenül 
szabályozza a szakképzettség 
kérdését, a társasházkezelés 
olyan felelősségteljes tevékeny-
ség, amit nem szabadna meg-
felelő szakképesítés nélkül vé-
gezni.

Mit tartalmaz a 2009-ben 
elfogadott törvénymódosítás?

Minden olyan társasháznak 
könyvvizsgálót kell felfogad-
nia, melynek éves pénzforgal-
ma meghaladja a 10 millió fo-
rintot, vagy az albetétek szá-
ma az 50 db-ot. A könyvvizs-
gáló feladata feltárni az eset-
leges pénzforgalmi szabályta-
lanságokat, illetve az ő dolga 
ellenőrizni a számlák mögötti 
teljesítések valódiságát. Tehát 
a számvizsgáló legfőbb dolga, 
hogy tudásával és szakmai ta-
pasztalatával segítse a szám-
vizsgáló bizottság munkáját. A 
könyvvizsgálók javadalmazása 
éves szinten 100-200 ezer fo-
rinttal fogja megnövelni a na-
gyobb társasházak költségter-
heit. A kormány tervei szerint 
a szakmai kompetencia nél-
küli és felelőtlen közös képvi-
selők távoznak a rendszerből. 
(Ezt fogja segíteni a jövőre in-
duló ingatlan-vállalkozások 
hatósága is, mely nyilvántar-
tást fog vezetni az aktív társas-
házkezelőkről.) 

Milyen esetben szükséges 
számvizsgáló-bizottság?

Számvizsgáló bizottság felál-
lításáról a tulajdonosok dönt-
hetnek, 25 lakás felett a társas-
házi törvény kötelezi a társas-
házat számvizsgáló-bizottság 
megválasztására. A tulajdono-
sok dönthetnek a számvizsgáló-
bizottság javadalmazásáról is. 
Kisebb házak esetén a tulajdo-
nosok jellemzően ingyen vállal-
ják a közös képviselő munkájá-
nak ellenőrzését, illetve a kifize-
tések jóváhagyását.

Kik szavazhatnak a közgyű-
lésen?

Minden tulajdonos a saját 
tulajdoni hányadának megfele-
lő szavazati joggal rendelkezik. 
Amennyiben egy lakást egy há-
zaspár megosztva tulajdonol, 
de csak egyikük tud megjelen-
ni a közgyűlésen, úgy a köz-
gyűlésen jelen lévő tulajdonos 
csak akkor szavazhat a teljes la-
kásukra jutó tulajdoni hányad-
dal, ha írásos meghatalmazás-
sal rendelkezik.

A társasházi törvény azt is 
megengedi, hogy a 6 hónapnál 
nagyobb díjhátralékkal rendel-
kező tulajdonostárs is szavaz-
zon a közgyűléseken, azonban 
az önmagára vonatkozó jelzá-
logjog bejegyzésének kérdésé-
ben nem szavazhat, illetve ezen 
kérdés határozatképessége so-
rán tulajdoni hányadát nem 
szabad figyelembe venni.

Mivel nyújt többet egy tár-
sasházkezelő a közös képvise-
lőnél?

a) A társasház műszaki és 
gazdasági adottságait figyelem-
be véve épület-gazdaságossági 
mutatókat számít, illetve javas-
latot tesz az épület üzemelteté-
sére vonatkozóan.

b) A megbízási szerződésben 
foglaltak szerint és annak ere-
jéig megszervezi az üzemelteté-
si és karbantartási feladatokat, 
irányítja és ellenőrzi a tervezett 
rekonstrukciókat.

c) Javaslatokat dolgoz ki a 
közös tulajdonú épületrészek 
hasznosítása érdekében.

Szeretném leváltatni a közös 
képviselőmet, de nem hajlan-
dó a napirendi pontok közé fel-
venni a közös képviselő szemé-
lyéről szóló indítványomat. Mit 
tegyek?

A teljes tulajdoni hányad 10 
százaléka indítványozhat egye-
di közgyűlést, melynek napi-
rendi pontjai közé felvehetik a 
közös képviselő leváltását és új 
közös képviselő megválasztását 
célzó pontokat. Amennyiben 
a közös képviselő (vagy az in-
tézőbizottság elnöke)15 napon 
belül nem hívja össze a kívánt 
közgyűlést, úgy a tulajdonos-
társak vagy megbízottjuk ösz-
szehívhatja azt.

A társasházi törvény további 
fontos elemei

A közgyűlésre minden tu-
lajdonost írásban kell meghív-
ni, legalább 8 nappal a közgyű-
lés tervezett időpontja előtt, il-
letve ezzel párhuzamosan a fa-
liújságra is ki kell tűzni a meg-
hívót. A közgyűlés akkor hatá-
rozatképes, ha az összes tulaj-
doni hányad legalább fele sze-
mélyesen vagy meghatalma-
zott útján jelen van. Ameny-
nyiben a közgyűlés nem hatá-
rozatképes, úgy 15 napon be-
lül újra meg kell tartani azonos 
napirendi pontokkal. Ameny-
nyiben csak egyes napirendi 
pontok nem határozatképesek, 
úgy a határozatképes napirendi 
pontokat az eredeti közgyűlé-
sen, míg a határozatképtelene-
ket a megismételt közgyűlésen 
kell megszavazni. A megismé-
telt közgyűlés a megjelent tulaj-
doni hányadtól függetlenül ha-
tározatképes.

Összességében azt lehet 
mondani, hogy a mai felelős-
ségteljes, korszerű működés 
alapfeltétele, hogy a társasház-
kezelést szakember végezze, 
rendelkezzen a társasház mű-
ködési és felújítási alappal, le-
gyen társasház biztosítása, 
mely tartalmaz felelősségbiz-
tosítást, legyen lakástakarék-
pénztárra, a dokumentációk a 
törvényi szabályozás szerint le-
gyenek vezetve.

Amennyiben további kérdése 
lenne, szívesen állok rendelke-
zésére az alábbi telefonszámon: 
+36/20-344-2183.

Vál Tamás

Változások a társasházi törvényben
Az alábbi összeállítást Vál Tamás okleveles társasházkeze-
lő juttatta el a Hírmondó szerkesztőségébe. Mivel a városban 
számos társasház található, bizonyára jó alkalmat jelent szá-
mukra a megfelelő tájékozódáshoz.

- a szerk. -

A Szent Pál Katolikus Általános Iskola pedagógusai
szeretettel meghívnak minden kedves nagycsoportost a

2010. február 18-án de. 9 órakor 
megrendezésre kerülő

bábelőadásunkra és az azt követő táncházba.

A bábjáték címe:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Nagy Józsefné
igazgató
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Pirított liszt
Hozzávalók: 1/2 liter tej, 5 

db tojás, 1/2 liter liszt, evőka-
nál zsír, csipet só, mazsola ( 
esetleg lekvár), cukor, vaníli-
ás cukor.

Elkészítése: Tálba tegyünk 
1/2 liter tejet, belekeverünk 5 
tojást és 1/2 liter lisztet. Jó si-
mára verjük egy kanállal. Ek-
kor lábasba rakunk egy kanál 
zsírt. Ha megolvadt bele önt-
jük a kavartat, s pirulni hagy-
juk. Ekkor megforgatjuk egy 
falapáttal. Ha már kemény, 
négyszögletes darabocskákra 
vagdaljuk késsel vagy a lapát-
tal. Cukrot teszünk rá, csipet 
sót, mazsolát vagy lekvárt, a 
tetejét vaníliás cukorral szór-
hatjuk.

Pirított dara
Hozzávalók: 1/2 liter tej, 

1/2 liter búzadara, 3 tojás, 1-2 
kannál zsír, citromhéj, fahéj, 
mazsola (lekvár), cukor,  vaní-
liás cukor.

Elkészítése: Egy edénybe 1/2 
liter tejet, ugyanannyi darát 
veszünk, s jól elkeverjük 3 to-
jással simára. Egy lábasba 1-2 
kanál zsírt teszünk, és hozzá 
öntjük a kevertet. Hagyjuk pi-
rulni. Miután megkeménye-
dett, a  lábasban megvadossuk 
késsel, hogy morzsás legyen, 
Ekkor belekeverünk citrom-
héjat, fahéjat, cukrot, mazso-
lát (lehet lekvárt is). Vaníliás 
cukorral szórhatjuk a tetejét

 
Karcagi pálinkás csőrege
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 5 

tojássárgája, 2-3 evőkanál cu-
kor, csipet só, kb. 2 evőkanál 

tejföl, 2 evőkanál szilva-pálin-
ka,  porcukor.

Elkészítése: 50 dkg lisztet 
gyúrótálba teszünk, hozzáte-
szünk 5 tojássárgáját, a 2 evő-
kanál tejfölt, a csipet sót, és a 
2-3 evőkanál cukrot. Meglo-
csoljuk 2 evőkanál házi szil-
vapálinkával. Jól gyúrható 
puha tésztát kell, hogy kap-
junk (a tejföllel segíthetjük, ha 
szükséges). A tésztát nagyon 
jól dolgozzuk ki hólyagos-
ra. A tetejét enyhén meghint-
jük lisztel, és 1 órát letakar-
va pihentetjük a tálban. Ek-
kor nyújtsuk ki késfoknyi vé-
konyra, aztán derelyemetsző-
vel vágjuk 3 ujjnyi széles csí-
kokra, majd ezeket hosszúkás 
rézsutos kockákra. A kocka 
közepét megvágjuk, és a tészta 
egyik sarkát áthúzzuk. Forró 
olajban vagy zsírban halvány 
pirosra   ütjük. Ha elkészült,  
megszórjuk porcukorral.

Túrós kiflik
Hozzávalók: 12 dkg liszt, 12 

dkg vaj, 12dkg tehéntúró, ká-
véskanál só, baracklekvár, 1 
tojás a kenéshez.

Elkészítése: 12 dkg lisztet a 
12 dkg vajjal a gyúródeszkán 
dörzsöljük össze. Adjuk hoz-
zá a sót és a tehéntúrót. A kész 
tésztát 1 óráig pihenni hagy-
juk. Ekkor fél kisujjnyi vé-
konyra nyújtsuk ki. Kis koc-
kákra vágjuk a tésztát és ba-
racklekvárral megtöltjük. Kis 
kifliket formázunk, a tetejét 
tojással megkenjük. Sütőpa-
pírral kibélelt tepsiben gyors 
tűznél szép pirosra sütjük. 
Forrón tálaljuk.

Szabó Imre

Molnárétel ajánló
Büszkeséggel tölt el ben-

nünket, hogy a karcagi höl-
gyek milyen szép sikereket 
érnek el különféle szépség-
versenyeken. Első igazi ki-
rálynőnk a karcagi születésű 
Fórián Szilvia volt, ám most 
egy újabb karcagi hölgynek si-
került az, amiről sokan csak 
álmodoznak, Magyarország 
Szépségkirálynője lett. A do-
logban az a különleges, hogy 
míg a korábban vékony höl-
gyeknek szánt szépségverse-
nyeken is dobogós helyezése-
ket ért el, az igazi sikert az im-
már nőiesen kerekded vonalai 
hozták meg számára. 

Ferenczi Katalin fejére ke-
rült a korona, s így ő képvi-
selheti hazánkat a nemzetkö-
zi szépségversenyen. A „Ducik 
Szépe” Szépségversenyt im-
már XII. alkalommal rendez-
ték meg Magyarországon, ám 
Katalin az első, akire a média 
felfigyelt. Azóta láthattuk már 
heti- és napilapokban, vala-
mint különböző országos tele-
víziós csatornák képernyőjén.

A verseny Budapesten ke-
rült megrendezésre, Árvai 
Mónika, a Pluszmodell Stú-
dió vezetője szervezésében. 
Több száz hölgy nevezett be 
a megmérettetésre, és végül 
két korcsoportban vá-
lasztottak királynőt. Az 
egyes korcsoportban a 
19 éves, vecsési, Gábor 
Dorottya, míg a ket-
tes korcsoportban a 31 
éves, karcagi, Ferenczi 
Katalin aratott sikert.

Végre hazánkba is 
begyűrűzött az a moz-
galom, amely küzd a 
koplalás és az anorexia 
ellen, és egyre inkább 
ismét előtérbe kerülnek 
azok a hölgyek, akik 
leginkább képviselik a 
hazai átlagot megjele-
nésükben.

Talán sokan moso-
lyognak e sorokat ol-
vasva, ám e versenyen 
is indultak orvosok, 
ügyvédek, s ezek a telt 
hölgyek is ugyanolyan 
értékesek, mint vékony társa-
ik. Mint megtudtuk, Katalin 
is öt végzettséggel rendelke-

zik, melyek közül egyik felső-
fokú képesítését és pedagógusi 
diplomáját felnőtt fejjel, mun-
ka mellett szerezte meg. A ta-
valyi évben sok megpróbál-
tatáson ment keresztül, több 
műtéten, súlyos betegségen 
esett át, elveszítette a munka-
helyét, sokan nem is sejtették, 
hogy milyen küzdelmen megy 
keresztül az örökké mosoly-
gós, vidám leányzó.

Sokoldalúságát bizonyítja az 

is, hogy láthattuk már bemon-
dóként, riporterként, műsor-
vezetőként, koreográfusként, 

bár mint mondta, nagy szerel-
me a hastánc, s a szépségver-
seny tehetségkutató részében 
hastánctudását is megcsillog-
tatta a jelenlévők nagy örömé-
re. Szabadidejében a fent emlí-
tett dolgokon kívül szeret még 
olvasni, és utazni, felfedez-
ni idegen országokat, kultúrá-
kat. S hogy mit üzen az olva-
sóknak?

- A boldogságot nem kilók-
ban mérik. Az egészségünk 

érdekében fontos oda-
figyelni magunkra, de 
attól, hogy valaki du-
ci, molett, teltkarcsú, 
még ugyanúgy teljes éle-
tet élhet. Sokat jelent a 
megfelelő öltözködés is, 
hogy mindenki azt pró-
bálja meg hangsúlyoz-
ni magán, ami előnyös. 
Egy hangsúlyos smink, 
előnyös öltözék, látvá-
nyos kiegészítők, vagy 
szép dekoltázs, elterel-
hetik a figyelmet a prob-
lémás területekről. Sok 
ember elveszíti az önbi-
zalmát, pedig telten is 
lehetünk vonzóak. Fon-
tos a kisugárzás, hiszen 
ha elégedettek vagyunk 
és megtanulunk így is 
békességben élni önma-
gunkkal, akkor az von-

zóbbá tesz bennünket mások 
szemében is.

B’s M

MISS  PLUS  HUNGARY

Filmvetítés a Karcagi Ifjúsági 
Házban

2010. február 18 .(csütörtök) 17:00
TIBOR VAGYOK,

DE HÓDÍTANI AKAROK!
Filmvetítés

18:30
Közönségtalálkozó Fancsikai Péter színművésszel, a 

film főszereplőjével.
A belépés díjtalan!

FIGYELEM! Időpontváltozás! 
Kezdés 18:00 óra !

2010. február 14-én (vasárnap) 

FARSANGI MOLDVAI 
TÁNCHÁZ

16:00 – 18:00 óráig
APRÓK TÁNCA

18:00 – 22:00 óráig
TÁNCHÁZ  ifjak és 

örökifjak részére.
Belépő: 200.- Ft – Gyermekek-

nek 6 éves korig ingyenes!
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Kosárlabda

Február 6-7-én rendezték 
meg a városi sportcsarnok-
ban az öregfiúk labdarúgó 
tornát. A benevezett csapa-
tokat három-négy együttes-
ből álló csoportokba osztot-
ták be.

Szombati eredmények: „A” 
csoport: Multi Tech – Beugró 
3:1, Weld-Impex – Devils 4:1, 
Multi Tech – Weld-Impex 2:1, 
Beugró – Devils 0:3, Multi 
Tech – Devils 7:1, Beugró – 
Weld-Impex 0:3.

I. Multi Tech 9 pont, II. 
Weld-Impex 6 pont, III. 
Devils 3 pont, IV. Beugró 0 
pont.

„B” csoport: Agrosprint – 
Püspökladány 1:2, Szuperinfo 
– Flottok 0:3, Agrosprint – 
Szuperinfo 7:1, Püspökladány 
– Flottok 1:5, Agrosprint – 
Flottok 3:3, Püspökladány – 
Szuperinfo 2:1.

I. Flottok 7 pont, II. Püs-
pökladány 6 pont, III. 

Agrosprint 4 pont, IV. 
Szuperinfo 0 pont.

Vasárnapi eredmények: 
BBB Glass – Paripa Csár-
da 1:4, Balogh SC – Nemze-
ti Tiszafüred 0:7, BBB Glass – 
Nemzeti Tiszafüred 0:2, Pari-
pa Csárda – Balogh SC 6:2.

Nemzeti Tiszafüred 9 pont, 
II. Paripa Csárda 6 pont, III. 
BBB Glass 3 pont, IV. Balogh 
SC 0 pont.

Elődöntők eredményei: 
Multi Tech – BBB Glass 0:3, 

Flottok – Weld-Impex 2:2 
(6:5), Nemzeti Tiszafüred 
– Agrosprint 1:1 (1:2), Püs-
pökladány – Paripa Csárda 
0:5, BBB Glass – Flottok 0:5, 
Agrosprint – Paripa Csár-
da 4:3, Flottok – Agrosprint 
0:3, BBB Glass – Paripa Csár-
da 0:3.

Végeredmény: I. 
Agrosprint, II. Flottok, III. 
Paripa Csárda, IV. BBB Glass.

B. I.

Utolsó csoportmérkőzését 
játszó refis fiúk könnyed játék-
kal győzték le a kunszenti csa-
patot. Az alapszakaszt a 2. he-
lyen zárták, így bizakodva te-
kinthetnek a felsőházban való 
rájátszás elé. A leány „B” csapa-
tunk Szolnokon két igen erős el-
lenfél ellen játszott és sima vere-
séget szenvedett.

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Kunszentmárton 75:20 (20-6, 
15-4, 7-9, 33-1)

Domján S., Konc M. (5/3), 
Szepesi B. (2), Béres B. (4), Ko-
vács Zs. (36/15), Domján P., 
Gyökeres I., Kovács M.(22), Fe-
kete T. (6). Felkészítő: Őrlős 
Zoltán

Szolnok SZVSI - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. „B” 86:14 
(20-4, 29-1, 17-2, 20-7)

Bérczi D. (5), Agócs Sz., Tuza 
P., Gál N., Házi M. (5), Bodnár 
V., Nagy T. (2), Hodos D., 
Hérmán F. (2), Kocsis D.

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
„B” – Mezőtúr Szegedi „B” 
10:90 (0-22, 4-20, 2-28, 4-20)

Bérczi D. (2), Agócs Sz.(2), 
Tuza P., Gál N., Házi M., 
Bodnár V., Nagy T. (4), Hodos 
D., Hérmán F. (2), Kocsis D. 
Felkészítő: Őrlős Zoltán

Országos Gyermek 
Bajnokság

A karcagi fordulóban az „A” 
csoport mérkőzései kerültek 
megrendezésre. Sajnos idény 
eleji formát mutattak a lányok, 
mindkét mérkőzésüket elveszí-
tették, így a következő karca-
gi fordulóban „B” csoportban 
folytatják.

Viharsarki Farkasok (fiú) – 
Karcagi Oroszlánkölykök 71:46 
(17-9, 20-11, /2-5/, 17-12, )

Rácz L. (7), Szabó É., Nagy K. 
(6), Lócsi E. (16), Papp E., Béres 
I., Lippai A. (10), Mihácsi Sz., 
Pintér Á., Fehér M. (3), Lócsi 
En. (3), Csíkos L. (1).

Karcagi Oroszlánkölykök – 
Száguldó Delfinek 24:43 (4-16, 
6-9, /6-1/, 3-13, 5-10)

Rácz L. (4), Szabó É., Nagy 
K. (3), Lócsi E. (7), Papp E., Bé-
res I.(3), Lippai A. (10), Mihácsi 
Sz.(1), Pintér Á.(1), Fehér M., 
Lócsi En. (4), Csíkos L. (1).

Edző: Őrlős Zoltán

Öregfiúk Labdarúgó Torna
Amatőr Megyei 
Középiskolás 

Bajnokság

Kérem, támogassák 
ez évben a SZJA és az 

iparűzési adójuk 1 %-ával 
a Karcag Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 
v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 
m²-es, két szobás családi ház, 
1676 m²-es telekkel eladó. Tel.: 
06/59-314-379 vagy +36/30-320-
9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás csalá-
di ház nagy telekkel igényesnek 
eladó. Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 
59/313-198 v. +36/30-363-9585.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
3+2 fél szobás ház eladó vagy 
cserét beszámítok. Tel.: +36/30-
643-8315.
Lakást ajánlok – rezsit nem kell 
fizetni – szoba, konyha, fürdő-
szoba napi 3 órás jószággondo-
zás munkáért. Kistéglagyár. Tel.: 
+36/30-393-3343.
Kg., Madarasi út 9-11-ben 54 m²-
es III. emeleti bútorozatlan lakás 
kiadó. Tel.: +36/30-393-5235. 
Karcag központjában III. emeleti, 
2 szobás lakás részben bútorozva 
vagy bútorozatlanul hosszú távra 
albérletbe kiadó. Tel.: 56/787-102 
v. +36/30-410-0888.
Karcagon, a Széchenyi sgt. 5-7-
ben 54 m²-es erkélyes, tégla épí-
tésű, kis rezsijű, városközponti la-
kás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
Tanya eladó jó állattartási lehe-
tőséggel, de egyéb tevékenység-
re is alkalmas. Tel.: +36/30-229-
8516.
Karcagon, a Délibáb utcán régi tí-
pusú palatetős ház eladó (2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, kp. fűtés, 
veranda). Tel.: +36/30-218-2827.
Városközpontban IV. emeleti la-
kás bútorozottan hosszú távra ki-
adó. Tel.: +36/20-340-6244.
Karcagon centrumhoz közeli, 
légkondicionált, 3 szobás, 2 új 
fürdőszobás felújított kockaház 
reális áron eladó. Tel.: +36/70-
206-0686.
Régi típusú kertes ház eladó tá-
gas udvarral Kg., Kacsóh u. 19. 
sz. alatt. Felújított fürdőszoba, 
laminált padlós szobák, járóla-
pos helyiségek, teljes közmű. Tel.: 
+36/30-249-0811.

Két szoba összkomfortos, II. eme-
leti, városközponti lakás má-
jus 1-től hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-644-7542.
Két szobás, téglaépítésű lakás 
külön tárolóhelyiséggel sürgő-
sen eladó. Tel.: +36/20-352-3494.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítása. 
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.
Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda 
eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna ré-
gi: évszámos írott cserépbutellát, 
fa mézeskalács formát, fa tüzelé-
sű pléh fürdőkádat, ülőfürdőká-
dat, mindkét oldalán zománco-
zott lábon álló fürdőkádat, sokfi-
ókos bolti és gyógyszertári pul-
tokat, férfi mechanikus karórát, 
faragott kapufélfát, bekötött és 
nem bekötött nagy üvegeket, 
dió furnéros lakkozott szekrényt 
anyagnak, festett vagy faragott 
fali tékát, kőből faragott kerti tár-
gyakat, cserépstukkót, öntöttvas 
dísztárgyakat, festményt, régisé-
get stb. Tel.: +36/30-963-5073.
M ű k ö d ő k é p e s  F É G  1 8 - a s 
gázk azán k ipróbálható,  ú j 
szobatermosztát eladó. Tel.: 
+36/30-223-3576.
Ajándékozzon Valentin nap-
r a  m a s s z á z s t  k e d ve s é n e k . 
Czinegéné Anikó gyógymasszőr. 
Kg., Vasút utca 38. Tel.: +36/30-
313-1649.
Gyermek heverő jó állapotban, 
olcsón elad. Tel.: +36/30-545-
6653.
Hordozható csempekályha, 200 
l-es műanyag és vas hordók; új 
samott tégla; új B-30-as tégla; 
automata mosógép; Hajdú cent-
rifuga; kombinált hűtő; 37 cm-
es színes TV; fék nélküli utánfu-
tó; 13-14 és 15”-os autógumik; 
40x40-es pala; kúppala. Tel.: 
59/312-679.
Kerékpár újonnan a bolti ár felé-
ért eladó. Tel.: +36/70-206-0686.
E L E G A N T  D I V A T Ü Z L E T 
VÉGKIÁRUSÍTÁS! 50 – 70 %! 
Polcrendszerű bútorok irodába, 
lakásba darabonként is megvá-
sárolhatók! 3 db üvegbetétes fi-
ókos pultok, stb. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 14-17 óráig, szombaton 
9-12 óráig.
Jó állapotban lévő beépített cse-
répkályha bontással eladó. Tel.: 
+36/20-290-2191.
Tojótyúk ketrec, nyúlketrec, rá-
csos kiságy és járóka eladó vagy 
bármire cserélhető. Tel.: +36/20-
358-2348.

Eladó grillezős mikró, vagy elcse-
rélném működő hűtőre, női ke-
rékpárra. Tel.: +36/30-524-1446.
Egy db 220 V-os, egytalicskás 
gyári betonkeverő; 1 db bontott 
beltéri ajtó tokkal, áthidalóval; 
bontott 20x20-as mozaiklap el-
adó. Tel.: +36/70-772-5284.

Állás
53 éves érettségizett, rokkant-
nyugdíjas munkát vállalna B-C-
D-E (PÁV is) kategóriájú jogosít-
vánnyal, alkalmanként is. Tel.: 
+36/70-278-7585.

Állat
Shitzu kiskutyák oltva, féregte-
lenítve eladók. Tel.: +36/30-545-
6653
Eladó 12 pár vegyes húsga-
lamb felszereléssel együtt. Tel.: 
+36/30-252-8698.
Kis súlyú hízók eladók. Érd.: Kg., 
Ágota utca 40. Tel.: +36/30-547-
6260

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30-
647-7324.
Gondviselést, takarítást vállalo 
megegyezés szerint. U.itt dísz-
galambok eladók. Tel.: +36/30-
327-5124.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30/360-3373.
Vállaljuk egyéni vállalkozók, 
Bt.-k, Kft.-k teljes körű könyvelé-
sét, valamint magánszemélyek 
éves adóbevallásának elkészíté-
sét. Török Tiborné tel.: +36/30-
574-6645 Péntekné Kele Gyöngyi 
tel.: +36/30-382-1626.
Számítógép javítása, szervizelése 
az Ön otthonában. Hívjon, segí-
tek! Tel.: +36/20-526-3563.

Gépjármű
1.3-as, 3 ajtós Lada Szamara 
2011. 01. 19-ig érvényes műsza-
kival, MP3-as CD-vel, 80 % téli 
gumival eladó. Tel.: +36/30-223-
3576.
15 éves Hyundai Lantra GLS 1.6 
személygépkocsi 15 hónap mű-
szakival eladó. I.ár: 150.000 Ft. 
Tel.: +36/20-661-4137.
Eladó hibás, de javítható zárt 
suhanó e lektromos kerék-
pár 20.000 Ft-ért (töltővel). Tel.: 
+36/30-524-1446.

Apróhirdetés

Helyesbítés
A 2010. január 29-én megjelent lapszámunkban a megyei 

úszó diákolimpia IV. korcsoport 4x50 m-es váltóban az I. he-
lyezett Györffy István Általános Iskola egyik csapattagjának a 
neve rosszul szerepelt. A csapat tagjai helyesen: Egyed Gábor, 
Háló Péter és Pádár Milán. Az érintettől elnézést kérünk.

Első alkalommal résztve-
vő karcagi refis fiúk majd-
nem meglepetést okoztak a 
házigazdáknak. A XVI. Re-
formátus Országos Döntő 
Kunszentmiklóson került meg-
rendezésre, 10. csapat részvéte-
lével. Csapatunk a négyes cso-
portból valamennyi mérkőzé-
sét megnyerve, veretlenül ju-
tott a hármas döntőbe. A hár-
mas döntőben a Lónyay Gimná-
zium csapata sem tudta megállí-
tani csapatunkat, s mivel a há-
zigazdáktól is kikaptak, így lét-
rejöhetett az álomdöntő. A ha-
zai pálya minden előnyét élve-
ző kunszentiektől óriási csatá-
ban, az utolsó másodpercben 
büntető dobásból esett kosárral 
szenvedtünk vereséget. Nagyon 
jó hangulatú színvonalas mér-

kőzéseket hozó országos döntő-
ről, egy kicsit csalódott, de erőn 
felül teljesítő csapatunk ezüst-
éremmel térhetett haza.

Eredmények:
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 

- Lévay József Ref. Gimn. 59:13 
(18-0, 19-3, 4-8, 16-2)

Domján S., Nagy P. (8), Sze-
pesi B. (2), Béres B. (6), Kovács 
Zs. (6), Németh G (6), Domján 
P. (2), Gyökeres I., Kovács M. 
(21), Fekete T. (8).

Baksay Sándor Ref. Gimn. „B” 
- Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
32:45 (7-8, 7-11, 10-18, 8-8)

Domján S., Nagy P. (6), Sze-
pesi B., Béres B. (6), Kovács Zs. 
(19), Németh G (4), Domján P. 
(2), Gyökeres I., Kovács M. (6), 
Fekete T. (4).

Lónyai utcai Ref. Gimn. - Kar-
cagi Nagykun Ref. Gimn. 33:47 
(7-7, 4-13, 16-11, 6-16)

Domján S., Nagy P. (2), Sze-
pesi B., Béres B. (2), Kovács Zs. 
(12), Németh G , Domján P., 
Gyökeres I., Kovács M. (23), Fe-
kete T. (8).

Baksay Sándor Ref. Gimn. „A” 

- Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
45:44 (4-14, 16-9, 11-7, 13-13

Domján S., Nagy P. (2), Sze-
pesi B., Béres B. (4), Kovács Zs. 
(13/3), Németh G.(2) , Domján 
P., Gyökeres I., Kovács M. (19), 
Fekete T. (4).

Felkészítő: Őrlős Zoltán

A refis lányoknak izgalmas 
csatában, az utolsó másodper-
cekben sikerült a győzelmet ki-
csikarni Kisújszállás ellen. A 
Varró ellen viszont már felsza-
badultan játszottak s győzel-
mükkel a megyei döntőbe ju-
tottak.

A fiúk mezőnyében a 
Szentannai visszalépett, így 
a Varró elleni győzelem már 
döntőbe jutást eredményezett.

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Móricz Zs. Gimn. 28:27 (8-6, 
7-8, 4-7, 5-6)

Bérczi D. (2), Házi M., Nagy 
T., Orosz G., Bodnár V., Sza-
bó D., Kovács L. (4), Hamar K., 

Kocsis D., Chrappán R. (13/3), 
Varga D. (9).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Varró SZKI 52:17 (22-0,2-8, 
26-0, 2-9)

Bérczi D., Házi M.(2), Nagy 
T., Orosz G.(6), Bodnár V., Sza-
bó D., Kovács L. (2), Hamar K., 
Kocsis D., Chrappán R. (26), 
Varga D. (16).

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
– Varró SZKI 55:26 (10-5, 15-4, 
16-8, 14-9)

Domján S.(2), Nagy P.(4), 
Szepesi B. (12), Béres B. (26), 
Németh G.(2), Domján P. (4), 
Gyökeres I., Fekete T. (4), Né-
meth M. (1).

Felkészítő: Őrlős Zoltán

Refis sporhírek
Ezüstérem az Országos Református 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 13. szombat
 Egyszerűen 

bonyolult
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Február 15. hétfő
 Körhinta
 Magyar romantikus 

dráma
 FILMKLUB!
 Kezdés: 16 óra
 Belépő: 250 Ft
Február 16. kedd
 Avatar
 Amerikai sci-fi
Február 19. péntek
 Rémségek 

cirkusza
 Amerikai film

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

2010. február 12. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Dalma Dance II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Márkus Ica
 Téma: Amerikai turné után
 Karcag Hírek
 - Kunszövetségi gyűlés
 - Kisközösségi televíziózás 
 - Testépítő világbajnok Kar-

cagon
 - Jégcsapmentesítés
 - Karcagi ízek: Így készül a 

ferdinánd
 Háttér
 Vendég: Kerekes Ágnes
20.10  Választás 2010
 Nagykun Polgári Kör
 vendégek: Varga Mihály, 

Járai Zsigmond, Berecz 
András

2010. február 16. kedd
18.00  Műsorajánló

18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet

19.05  Megyei Tükör

19.30  Néptáncos Bál

2010. február 18. csütörtök
18.00  Műsorajánló

18.05  Választás 2010

 - karcagi események

18.30  Nótaest a Csillag sörözőben

19.05  Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Karcag Hírek

 Háttér

20.10  Györffy Néptánc Gála 2010

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

Február 3-án az egyik la-
katlan karcagi lakóház torná-
cán egy férfi holttestet talál-
tak. Az elhunyt egy hajlékta-
lan férfi, akinek halálát az or-
vosi vizsgálatok alapján ki-
hűlés okozta. Az idegenkezű-
séget egyértelműen kizárták, 
a halál pontos okát hatósági 
boncolás fogja megállapítani.

Február 04-én éjszaka egy 
férfi betörte a volt barátnője 
ablakán lévő redőnyt. A ron-
gálási kár 5.000 forint.

 
Február 5-én este az egyik 

szórakozóhely bárpultjára tett 
és pár percre magára hagyott 
25.000 forint értékű mobilte-
lefont vitt el ismeretlen tettes. 

Február 6-án délelőtt egy 
fiatalkorú lány a TESCO-ban 
csokoládét, sampont és tré-
ningruhát választott magá-
nak, melyekről a biztonsági 
jelzéseket letépte, s úgy gon-
dolta, hogy ezzel a vásárlás ré-
széről rendben is van. Nem 
volt azonban szerencséje, mert 
észrevették a ténykedését, és 
tőle az árut elvették, így a kár 
egy része megtérült. 

Február 7-én két testvér ve-
szett össze az egyik szórako-
zó helyen, majd a fiú többször 
meg is lökte a lányt, amitől 
az elesett. Végül még pofont 
is kapott, amitől nyolc napon 
belüli könnyű sérülést szenve-
dett. Anyakönyv

Születés
Fodor Judit – Szabó Károly
Kg., Kátai G. utca 22. 
 Botond Dávid
Makai Julianna – Tóth Fe-
renc
Kg., Nyár utca 70.  Klaudia
Lerner Judit – Czakó László
Kg., Kisvénkert  Tímea
Béres Edit – Varga Imre
Kg., Akácos utca 57. 
 Dominik

Halálozás
Jacsó Jánosné (Fekete Mária)
 Karcag (1920.)
Özv. Kapocsi Lőrincné (K. 

Nagy Mária)
 Karcag (1930.)
Puzsoma Sándor
 Karcag (1955.)

12

12

12

16

Február 12. péntek
 Berek – Kiss A. úti
február 13. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
február 14. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
február 15. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
február 16. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
február 17. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
február 18. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
február 19. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

Amint azt Kemecsi László-
tól megtudtuk, három éve ve-
zeti az edzéseket az U 11-es 
korosztályú karcagi fiatalok-
nál. 8 éves korukban kezd-
ték el, és akkor már több tor-
nán bizonyították a gyerekek, 
hogy eredményes korosztály 
lesz majd.

Évek óta együtt vannak a 
csapat tagjai, csupán egy-két 
fiatal távozott a keretből. Ta-
valy is több rangos tornán vet-
tek részt, és nagyon jó eredmé-
nyeket értek el. Ezen kívül si-
került megismertetni magu-
kat, több NB-s csapattal is szo-
ros kapcsolatban állnak. Ta-
valy sikerült külföldi tornán 
szerepelniük, Ausztriában, a 
Bécs melletti Gervasdorfban. 
Itt megtapasztalhatták, meny-
nyire profi körülmények kö-
zött készülhetnek az utánpót-
lás csapatok. Mivel sikerült tá-
mogatókat megnyerni, ezért 
egyhetes berekfürdői bentlaká-
sos edzőtáborban részesülhet-
tek, ahol  napi két edzés mel-
lett szórakozásra, horgászat-
ra, számháborúzásra és für-
désre is jutott idő. Ősszel szer-
veztek egy regionális bajnok-
ságot, ahol egy évvel időseb-
bekkel játszottak, ami viszont 
nem látszott meg az eredmé-
nyen. Mindegyik csapat el-
ismerően nyilatkozott róluk. 
Nagyon sok gondot jelent a té-
li időszak, ami közel 5 hónapos 
hátrányt jelent, hiszen a kor-
osztályhoz képest nagyon ki-
csi teremben kénytelenek edze-
ni, ezért szinte felüdülést jelent 
a heti egyszeri műfüves edzés. 
Nincs sokkal szerencsésebb 
helyzet nyáron sem, mivel sok 
az utánpótlás csapat, ezért az 
edzési lehetőségek továbbra is 
szűkösek.

Terveik között szerepel, 
hogy minél sikeresebb terem-
tornákon, illetve a bajnokság-

ban és az iskolákban is olyan 
játékosokat neveljenek, akik az 
iskolai tornákon is sikeresen 
szerepelnek. Köszönet a szü-
lőknek, hogy olyan sokat ál-
doznak anyagilag és szabad-
időt, fáradságot, erőt nem kí-
mélve segítenek a gyerekek-
nek. Az edzéseket heti négy 
alkalommal veszik igénybe a 
gyerekek, ezenkívül sokszor 
több száz kilométert utaznak 
egy-egy rendezvényre. Leg-
nagyobb elismerés illeti őket 
ezért és az iskolákat is meg-
említeném, akik feltétel nélkül 
hozzájárulnak, hogy a srácok 
időben ott legyenek az edzése-
ken és a tornákon, és ingyen, 
bérmentve biztosítják edzése-
ikhez a termeket. Rengeteg tá-
mogatóik révén sikerült hoz-
zájutni 20 db labdához és négy 
garnitúra mezhez. Ezzel elér-
ték, hogy már-már a felszere-
lésük minősége miatt sem kell 
szégyenkezniük. Az egyesület 
Szepesi Tibor segítségével a le-
hetőségekhez képest maximá-
lisan támogatja őket. Ilyen ne-
héz gazdasági helyzet ellenére 
öröm látni, hogy kezd rende-
ződni a többi utánpótlás csapat 
helyzete is, amihez megtalál-
ták a megfelelő szakembereket. 
Az idén terveznek még több 
utánpótlás torna megszervezé-
sét. A további híreket a www.
karcagsport.hu honlapon ta-
lálhatnak.

Ha az időjárás is megengedi, 
akkor szombaton a Szentannai 
pályáján a karcagi labdarúgók 
megmérkőznek a szomszédos 
település, Püspökladány csa-
patával. A mérkőzés tervezett 
időpontja 11 órakor lesz. Ha 
az időjárás rosszabbra fordul, 
akkor a mérkőzés elmarad, 
ezért is kérik a szurkolók szíves 
megértését.   

B. I.   

A sikeres labdarúgó 
utánpótlásért

Felhívás 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Karcag Város Ön-

kormányzatának a településünk és környezetünk védelméről 
szóló 19/1993. (V. 12.) rendelete értelmében az ingatlanok tu-
lajdonosai kötelesek az ingatlanuk előtti járdaszakasz tisztán-
tartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről gondos-
kodni. Az, aki ezen kötelezettségét elmulasztja, szabálysértést 
követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A fentieket figyelembe véve kérem, hogy a balesetek megelő-
zése érdekében szíveskedjenek az ingatlanuk előtti járdasza-
kasz folyamatos síkosságmentesítéséről gondoskodni.

Közlemény
A Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának nevé-

ben megköszönöm mindazoknak a támogatását, akik a 2008. 
évi adóbevallásuk alkalmával a SZJA 1 %-át (24.920- Ft-ot), 
valamint a helyi iparűzési adó 1 %-át (6.085- Ft-ot) az alapít-
vány részére felajánlották. A felajánlások alapján az alapítvány 
számlájára 31.005- Ft összeg gyűlt össze. 

Ezen összeget a 2009. évben a Karcagi Rendőrkapitányság ál-
tal használt robogók üzemeltetésére fordította az alapítvány.

Kérem, hogy akik tehetik a továbbiakban is támogassák az 
alapítványt adójuk 1 %-ának felajánlásával a 19220598-2-16 
számú adószámra.

Karcag, 2010. február 10.
Tisztelettel:

Mészáros Zsolt
Kuratórium elnöke


