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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az Országzászló felvonása, 
az ünnepi istentisztelet és Zsol-
dos Tibor nagytiszteletű úr 
igehirdetése után ünnepi ön-
kormányzati ülésen emlékeztek 
a forradalom és szabadságharc 

eseményeire. A százhatvanadik 
évfordulón Zakariás István, 
Szepsi város polgármestere em-
lékeztetett az 1848. évi március 
és a szabadságharc hőseire, a 
másfél esztendő jelentőségére, 

helyére az ország történetében 
és a magyarok emlékezetében.

Ahogy országszerte, úgy 
Karcagon is az elvégzett mun-
ka számvetése, vagyis díjak, ki-
tüntetések átadásának alkal-
ma is ez a nap. Az idén négyen 
vehették át a Karcagért Emlék-
érmet Dobos László alpolgár-
mestertől. Dr. Kapcsándiné 
Abonyi Katalin jogtanácsost, a 
Polgármesteri Hivatalban vég-
zett kiemelkedő tevékenységé-
ért; Kálmán Imrénét (sz.Job-
bágy Margit) a város életében 
végzett több évtizedes, kiemel-
kedő rendezvény-szervezői te-
vékenységéért, a város hírének 
öregbítéséért; Szatmári János 
ügyvezető igazgatót (EURO 
Kft.) pedig a város gazdasági 
és társadalmi életében végzett 
több évtizedes kiemelkedő te-
vékenységéért találták méltó-
nak a rangos kitüntetésre. „A 
Magyar Művészetért” Díj Ku-
ratóriuma, a magyar kultúra és 
a magyar művészeti élet támo-
gatásához nyújtott kiemelke-
dő tevékenységéért Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő-
nek adományozta a díj emlék-
lapját. Az emléklapot Gubcsi 

Azzal a képviselők is egyet-
értettek, hogy jó az együtt-
működés a rendőrség és a pol-
gárőrség között, de egyre jobb 
kapcsolat alakul ki a lakosság-
gal is. Nagyobb létszámgon-
dokkal nem néz szembe a ka-
pitányság, de a teljes feltöltött-
séghez 5 fő hiányzik, amely re-
mélhetően belátható időn belül 
megoldódik. A kapitányság te-
rületén az elmúlt évekhez ké-
pest nem változott az eddig is 
jellemző szabálysértések, bűn-

cselekmények típusa. Nincs 
különösebb jele nagyobb szer-
vezett bűnözésnek, bár létez-
nek kisebb bűnözői csoportok. 
A rendőri jelenlét is érzékelhe-
tőbbé vált a városban, amire 
egyébkén a kapitány úr tavaly 
ígéretet is tett. 

Az új rendőrségi épület fel-
építése viszont még egy ideig 
várat magára.  Dr. Házi István 
elmondta, hogy minden évben 
jelzik az illetékes tárca felé azt 
az igényt, hogy nagy szükség 

lenne egy új kapitánysági épü-
letre. Azonban ez a kezdemé-
nyezés annak ellenére is pénz-
ügyi akadályokba ütközött ed-
dig, hogy az önkormányzat 
korábban felajánlott egy tel-
ket erre a célra. A megye min-
denesetre a továbbiakban is 
mindent megtesz az új épület 
ügyében.

Ezen az ülésen elfogadás-
ra került az a tájékoztató is, 
amely az Állami Számvevő-
szék tavalyi önkormányza-
ti ellenőrzésének eredményé-
ről szólt. Az ellenőrzés leg-
főbb célja például a költségve-
tési egyensúly megtartásának 
és annak teljesítésének vizsgá-
lata, vagy a szabályozottság és 
a szervezettség felkészültségi 
szintjének ellenőrzése kifeje-
zetten az uniós források igény-

2008. március 18-án dr. Fazekas Sándor polgármester és Léva-
iné Kovács Róza tanárnő nyitotta meg a 14. Fizika próbaver-
senyt. A népszerű természettudományos megmérettetésre az 
idén 27 település, 51 iskolájának 1.671 tanulója nevezett.

Áldott, békés húsvéti ünnepeket 
kívánok minden karcaginak 
a Polgármesteri Hivatal és 
a Városi Önkormányzat 

nevében.
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester

Március, a nemzet felemelkedéséért
Olvasom az újságban látom a tévében, hogy „március ti-
zenötödike” történelmi helyszínén, a fővárosban volt min-
den. Az ünneplésen túlmenően repülő tojások, aztán kövek, 
égő palackok, pajzsok, gumibotok, könnygáz. Szóval, ahogy 
a híríró fogalmaz,  „sok minden volt”. Itt nem volt. És nem 
is hiányzott. A százhatvan évvel ezelőtt a forradalmat, de 
még inkább a szabadságharcot megtartó vidék szép napos 
időben és napsugaras lélekkel, a szokásos keretek és formák 
között ünnepelt, tudván, hogy az ünnep nem megvívandó 
csatáink egyike, hanem a méltóság alkalma, meg az em-
lékezésé. Ugyanígy csendesen, de érthetően nyilváníttatott ki 
a népakarat is egy héttel korábban. 

Testületi ülés
Március 12-én tizenhat napirendi pontot tárgyaltak a képvi-
selők. Az első pont városunk közrendi, közbiztonsági hely-
zetének beszámolója volt, amelynek dr. Csík Róbert kapi-
tányságvezető volt az előadója. Elég hosszúra nyúlt a beszá-
molóval kapcsolatos kérdések sora, szót ejtve a fiatalkorú 
bűnözésről, a közlekedési morálról valamint a kapitánysá-
gon szolgálatot teljesítő rendőrök létszámáról. Az elhang-
zott képviselői kérdések zömét dr. Csík Róbert válaszol-
ta meg, de dr. Házi István megyei rendőrfőkapitány is részt 
vett az ülésen, és hozzászólt néhány témakörhöz. 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

- Nem volt még népszava-
zás, amelyiken ilyen arányban 
nyilvánított volna véleményt 
Magyarország lakossága. Szá-
mított Ön ekkora részvételre? 
Miként értékeli a népszavazás 
eredményét? 

- Nem gondoltam volna, 
hogy ilyen sokan mennek el 
szavazni, hogy megbüntes-
sék a kormányt. A karcagi 
emberek nem szeretik a ha-
zugságot, elegük van a becsa-
pásból, a reformnak álcázott 
sarcolásból. Most piros lapot 
mutattak a kormánynak. 

- A népszavazást megelő-
zően, Ön szabadságot vett ki 
azért, hogy Orbán Viktort el-
kísérje országjáró körútján. 
A Fidesz elnöke Karcagon azt 
nyilatkozta egy interjúban, 
hogy „...tele van az ország pa-
nasszal.” Az emberekkel be-
szélgetve kifejezetten a népsza-
vazás kérdéseiről beszéltek út-
juk során, vagy más országos 
kérdésekről is esett szó, vagy 
fogalmazzunk úgy, hogy „pa-
nasz”? Hogy látja a magyar 
lakosság általános helyzetét?

- Tizenkilenc nap alatt ti-
zenkilenc megyében jártunk, 

és több ezer emberrel talál-
koztunk. Az ország helyzete 
mindenkit elkeserít. A csalá-
dok elszegényítése, az egész-
ségügy tragikus állapota, a 
vállalkozások, önkormány-
zatok tönkretétele miatt tö-
meges az elkeseredettség, a 
kivándorlás. Elégedettséget 
legfeljebb Gyurcsány és kor-
mányának tagjai arcán le-
het látni. Ma már szinte min-
denki számára világos: az or-
szágot annyira tönkretették, 
hogy hosszú évek kellenek, 
mire újra egyenesbe kerül.

- Győztek az igenek. Hogyan 
tovább? Ez tényleg egy hos-
szabb távú politikai átrende-
ződésnek az első lépése? Gyur-
csány Ferenc azt mondja, hogy 
ez nem ingatta meg a kormány 
pozícióját.

-A nép egyértelműen kor-
mányváltó hangulatban van, 
mindegy mit mond Gyur-
csány Ferenc. Az elmúlt idő-
szak kormányzati kudarcai, 
az MSZP-s és SZDSZ-es poli-
tikusok korrupciós botrányai 
meggyőzték az embereket a 
kormány alkalmatlanságáról.

Cselényi Csaba

Lapunk következő száma technikai 
okok miatt április 4-én jelenik meg.

Népszavazás után
Villáminterjú dr. Fazekas Sándorral

Fizika próbaverseny
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Közéleti szilánkok

Az első és 
a hatodik…

Természetes, hogy minden 
március 15-én az ünnepi szóno-
kok megpróbálnak párhuzamot 
vonni az 1848-as forradalmi tör-
ténések és a mai közéleti aktua-
litások között. Az idén is így tör-
tént, bár az országos ünnepsé-
gen Pest-Budán ismét nem mert 
a nagy nyilvánosság előtt beszé-
det mondani az ország miniszter-
elnöke. A kényelmesebb megol-
dást választotta; a Nemzeti Mú-
zeumtól viszonylag távol eső, a 
Soroksári út melletti Művészetek 
Palotájában tartotta ünnepi be-
szédét, ahol természetesen nem 
kellett attól tartania, hogy a meg-
hívott vendégek kifütyülik. A ki-
sebbik koalíciós párt hagyomá-
nyos vezérszónoka, az SZDSZ fő-
polgármestere, Demszky Gábor 
tartott csak beszédet a Petőfi-
szobornál. Szigorúan elkordonoz-
va magát a „tömegtől”, amely-
ben több volt az ő, és a koalíció 
tevékenységét bíráló, mint vele 
és pártjával rokonszenvező pesti 
választópolgár. Szánalmas, már-
már a komikum határát súroló 
beszéde valószínűleg provoká-
ciós céllal íródott. Az egykori fé-
nyes március, híres 12 pontjából 
kiemelte a hatodikat; a „közös te-
herviselést”. Éppen ő példálózott 
Széchenyiről, a Lánchídról, meg a 
„hídpénzről”, aki szinte lakhatat-
lanná tette a fővárost – és maga 
is Budakeszin lakik. És a közteher-
viselésről, éppen a március 9-ei 
népszavazás után? Ugyanis sem-
mi kétség afelől, hogy ő meg tud-
ná fizetni a „hídpénzt”, meg a vi-
zitdíjat is, mint ahogy föl tudta 
építeni a horvát tenger partján a 
luxus jacht-kikötőjét. A közteher-
viselést már 1848-ban is úgy ér-
tette a nemzet, mint ahogy ma: 
ne csak a nép viselje a terheket, 
hanem közösen és arányosan a 
jómódú, uralkodó elittel. A „híd-
pénzről” később el is mondták a 
véleményüket a fuvarozók a Hun-
gária körúton…

A 12 pont első pontjáról, a „saj-
tó szabadságról” pedig Veres Já-
nos pénzügyminiszter szolgálta-
tott szemléletes példát; félre lök-
te a Hir TV munkatársát, amikor 
számára kínos kérdéseket tett 
föl. (Az ORTT parlamenti vitájá-
ról meg szót sem érdemes vesz-
tegetni.)

Ha belegondolunk, bizony baj-
ban van a mai „helytartótanács”, 
de sajnos azt is tudják, ma nincs 
forradalmi helyzet. Úgy tűnik, 
 fittyet hánynak a mai virtuális és 
valós „12 pontra” - szóval arra, 
hogy; „Mit kíván a magyar nem-
zet”… A kereszténység feltáma-
dási ünnepe az itt van , de a ma-
gyar nemzet feltámadásáé is…

- ács -

HÍREK
A DMIK 

rendezvényei
Március 28-án (pénteken) 

14 órakor „ÉNEKLŐ IFJÚ-
SÁG” - iskolai kórusok mi-
nősítő hangversenye.

Április 6-án (vasárnap) 15 
órakor „A KARCAGI NÓ-
TÁSFIÚK” hagyományos, vi-
dám nótaműsora.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a református is-
kola iránt érdeklődő kedves szü-
lőket, hogy a 2008/2009-es tan-
évre érvényes jelentkezési lapok 
átvehetők az iskola titkárságán,
munkaidőben 730-1600-ig
Telefonszám: 400-577

Iskolavezetés

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

Jelentkezés 
villanyszerelő 
szakképzésre

A Varró István Szakisko-
la Szakközépiskola és Kollé-
gium 2008/2009. tanévre fel-
vételt hirdet a villanyszerelő 
szakképzés 11. évfolyamára.

A 10. osztályt sikeresen tel-
jesítő tanulók jelentkezését 
várjuk. Képzési idő: 3 év. A 
szakvizsga után megfelelő ke-
reseti lehetőséget jelentő élet-
pálya áll rendelkezésre.

Érdeklődni az 59/312-202-
es telefonszámon vagy sze-
mélyesen az iskola titkársá-
gán lehet. 

Jelentkezési határidő: 
2008. március 28.

Meghívó
A 8. és 9. sz. választókerületek önkormányzati képvise-

lői lakossági fórumra hívják és várják a választókerületek 
lakóit.

Időpontja: 2008. április 2. (szerda) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Kisúj-

szállási u. 45.)
Témája: 
-  Tájékoztatás a város 2008. évi költségvetéséről, várha-

tó beruházásairól.
-  A város 2007. évi eredményeiről, benne a választóke-

rületek munkája.
Előadó:  Dr. Fazekas Sándor polgármester
 Pánti Ildikó önkormányzati képviselő.
Bemutatkozik a Városgondnokság új szervezeti felépí-

tésében, felállásában, a lakosággal való kapcsolatteremté-
sének lehetőségeivel. Előadó: Molnár Pál, a Városgond-
nokság igazgatója, önkormányzati képviselő.

A fórumon várjuk az érdeklődő kérdéseket, javaslatokat.
Tombolatárgyak sorsolására is sor kerül. Várjuk továb-

bi felajánlásaikat.

 Pánti Ildikó Dr. Fazekas Sándor
 a 8. sz. választókerület országgyűlési képviselő, 
 önkormányzati képviselője polgármester
  a 9. sz. választókerület 
  önkormányzati képviselője

TÁNCHÁZ!
2008. márciusától a hagyo-

mányőrzés jegyében tánchá-
zat indítunk.

Várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését, akik szeretik a 
hagyományos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban el-
töltenének egy estét, vagy 
délutánt.

A következő táncok közül 
van lehetőségetek választani:
- szatmári táncok,
- somogyi táncok,
- moldvai táncok,
- székelyföldi táncok,
- egyéb, más jellegű táncok.

A Táncház az alábbi idő-
pontokban kerül megrende-
zésre:
Március 22. (szombat) 
 17.00 – 19.00 óráig,
Április 5. (szombat) 
 17.00 – 19.00 óráig,
Április 26. (szombat) 
 17.00 – 19.00 óráig.

A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház eme-

leti nagyterem
A Táncházat vezeti: 
Nagy Emese

Karcagi Ifjúsági Ház 
munkatársai

KEDVES FIATALOK!

„HÚSVÉTI 
KÉSZÜLŐDÉS”

címmel
KÉZMŰVES FOGLAL-

KOZÁST SZERVEZÜNK A 
KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZ-
BAN

A program során az aláb-
bi technikákkal ismerkedhet-
tek meg:
- tojásfestés márványozva,
- tojásfestés szalvétatechni-

kával,
- ablakdísz készítése papír-

pillangóval,
- tojásfestés viasszal.

A foglalkozás időpontja: 
2008. március 21. (péntek) 

16. 00 órától.
Várjuk jelentkezéseteket!

A Karcagi Ifjúsági Ház 
munkatársai

A 8. sz. választókerület ön-
kormányzati képviselője 10 
jegyet ajánl fel a választóke-
rület lakói részére a Csoda 
az élet című musical bemu-
tatójára a Mindig van remény 
Daganatos Betegekért Alapít-
vány szervezésében.

A bemutató időpontja: 
2008. március 29. (szombat) 
17 óra.

Helye: Déryné Művelődési 
Központ színházterme.

A jegyek átvehetők az Ál-
talános Iskola és Diákott-
hon aulájában (Kisújszállá-
si u. 45.) 2008. március 26-án 
(szerdán) 10 és 12 óra között 
fogadóóra keretében, az érke-
zés sorrendjében.

Köszönöm, hogy az alapít-
vány e rendezvénnyel is hoz-
zájárul Mészáros Csilla, a 

Györffy István Általános Is-
kola 2006/2007. tanévben 
végzett eminens diákjának, 
kiváló néptáncosának gyógy-
kezeléséhez.
Sík Sándor: 

Tedd a jót!
„Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez 

legyen veled!”
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő
a Györffy István Általános Iskola

nyugalmazott igazgatója

Meghívó Helyesbítés

Az előző lapszámunk-
ban tévesen jelent meg az 
asztalitenisz csapat egyik 
tagjának a neve. Helye-
sen: Nagy Norbert, a Ko-
váts Mihály Általános Is-
kola 8. osztályos tanulója. 
Az érintettől elnézést ké-
rünk.

Szerkesztőség

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Nagykun Polgári Kör 

rendezvényére, melyet a karcagi Déryné Művelődési 
Központ II. emeleti nagytermében tartunk.

Időpont: 2008. április 3. 17.30 óra

Vendégünk:

Navracsics Tibor
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője

Házigazda:

dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

Téma:

Népszavazás után
Nagykun Polgári Kör

A 60 éves jubileumát 
ünneplő karcagi 

Erkel Ferenc 
Művészeti Iskola 

(Zeneiskola) 
szeretettel várja volt 

növendékeit, volt 
tanárait az április 9-i 
ünnepségsorozatára.
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Par la men ti Nap ló

Ünnep után, újabb privatizáció előtt
Amikor a köztársasági elnök kiír-

ta a népszavazást, egyik érve a már-
cius 9-i időpont mellett az volt, hogy 
ez nem zavarja majd feleslegesen 
a március 15-i ünnepségeket. Nos, 
mindenkinek szíve-joga eldönte-
ni, hogy mit tart megzavarásnak, de 
abban talán egyetértünk: a közhan-
gulat, a dacos kormányzati reakció 
miatt, egyáltalán nem volt nyugodt.

Pedig az ünnep sok helyen való-
ban szebbik arcát mutatta. Meghí-
vásoknak eleget téve négy telepü-
lésen volt alkalmam ünnepségeken 
részt venni: Tiszaszőlős, Tab, Karcag, 
Mezőkövesd. Mindegyik helyen a te-
lepülési önkormányzat volt a ren-
dező, mindenhol emelkedett, szép 
ünnepi programok zajlottak. Tisza-
szőlősön a helyi óvoda és általános 
iskola gyermekei, diákjai adtak szín-
vonalas műsort a szépen feldíszített 
községháza előtt. Tabon, a zeneis-
kola növendékei szerepeltek, Mező-
kövesden a középiskola tanulói ad-
tak elő komplett színdarabot a mű-
velődési ház színpadán. A települé-
sek ilyenkor köszöntik azokat is, akik 
tevékenységét díjjal, kitüntetéssel is-
merik el. Karcagon a hagyományos 
zászlófelvonás után ünnepi isten-
tisztelet, önkormányzati ülés, koszo-
rúzás következett, huszárok felvonu-
lásával, műsorokkal. A városházán 
adták át a város elismeréseit Kap-
csándiné dr. Abonyi Katalinnak, Kál-
mán Imrénének és Szatmári János-
nak, joggal köszöntötte őket a jelen-
lévők tapsa. Mindehhez az időjárás is 
hozzátette a magáét, hiszen igazi ta-

vaszi napsütéssel ragyogta be márci-
us idusát. Bizony, erre is emlékezhet-
nénk néhány év múlva.

Hogy mégsem így lesz, arról a 
népszavazást követő politikai kije-
lentések, a kormányzati hatalom 
szereplőinek sértődöttsége, vala-
mint néhány száz bajkeverő tehet. 
A miniszterelnök népszavazás utá-
ni reakciói közismertek. Ennek foly-
tatása volt a hétfői parlamenti ülé-
sen, amikor Dávid Ibolya távozásra 
szólította fel Gyurcsány Ferencet. A 
miniszterelnöknek ugyanis szerepe 
volt abban, hogy 15-én estére csata-
térré változott a budapesti Nagykör-
út. A népszavazást követően olyan 
kijelentéseket tett, amelyek sértett-
ségről, az emberek véleményének 
elutasításáról szóltak. A népszavazás 
nyomásának engedve 2009-ről idén 
áprilisra hozta előre a vizitdíj, tandíj 
és kórházi napidíj eltörlését, de me-
reven elutasítja a kórházak, egész-
ségügyi dolgozók, háziorvosok kom-
penzációját. A kettő pedig nem vá-
lasztható külön.

Erre a magatartásra hivatkozva in-
dultak el „tiltakozók” szombaton es-
te a Nagykörúton. Hogy pontosan 
mit akartak, arra nehéz lenne vála-
szolni. Ami ott történt – nem fogal-
mazhatok másként -, büntetőjogi ka-
tegória. Egy kérdés magától adódik 
ilyenkor: hogyan lehet az, hogy né-
hány száz rendbontóval szemben 
elhúzódó háborút vív 4-5000 rend-
őr? Hogyan lehet az, hogy titkosszol-
gálatunk, miközben folyamatos és 
eredményes küzdelmet vív a szlovák 

terroristákkal, nem képes felkészül-
ni arra, hogy nemzeti ünnepeinket 
használják fel rendzavarásra?

Ilyen ügyek mellett háttérbe szo-
rulnak azok a fejlemények, amelyek 
mindennapi életünk szempontjából 
százszor fontosabbak. A parlamenti 
ülésen előkerült a Magyar Villamos 
Művek (MVM) vezetőjének kirúgása. 
Az elbukott népszavazás után gyor-
san kellett fejet felmutatni, erőt fi-
togtatni. Sajtótalálgatások szerint, 
ez volt a feltétele a koalíció egyben 
maradásának. Ha már a miniszterel-
nök nem meri kirúgni a kudarcos éj-
szakán őt melegebb égtájra elküldő 
államtitkárát, akkor legalább egy ál-
lami cégvezető repüljön. Megtör-
tént. Csak sajnos a történetnek itt 
nincs vége. Készülnek a krónikus pri-
vatizálók, akik szerint a nagyfeszült-
ségű vezetékrendszert, általában a 
rendszerirányítást, de akár az atom-
erőművet is el kellene adni. A pirulá-
hoz az ostyát a „népi részvény” ad-
ja, hadd higgye mindenki, hogy a 
nép jól jár. A koncepció elkészítésé-
vel megbízott pénzügyminiszternek 
nem lesz sok dolga, hiszen a kottát a 
kisebbik koalíciós párt emberei írják. 
Ők azok, akik piacnyitást és árcsök-
kenést szoktak ígérni, hogy aztán 
mindennek az ellenkezője történjen. 
Így volt ez a villamosáram piaci libe-
ralizációjával is. A verseny csodákra 
képes – ígéri az a pártelnök, akinek 
saját megválasztását sem sikerült 
botrány nélkül lefolytatni.

Varga Mihály

Lakóépülettűz Karcagon
Március 12-én, 10 óra 13 

perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre Karcagról, a Gyep 
utcából. A két gépjárműfecs-
kendővel kiérkező 8 tűzol-
tó egy teljes terjedelmében 
égő lakószobával találta ma-
gát szembe. Az egységek lég-
zőkészülékben hatoltak be az 
épületbe, majd 2 vízsugárral 
megszüntették a lángolást. A 
beavatkozás során egy pro-
pán-bután palackot is eltávo-
lítottak az egységek. Az utó-
munkálatok 10 óra 50 perc-
kor értek véget.
Kéménytűz a Kuthen utcá-
ban

Március 15-én, 13 óra 4 
perckor érkezett riasztás 
ügyeletünkre Karcagról, a 
Kuthen utcából, ahol egy la-
kóépület kéményében lerakó-
dott korom égett. Az egy gép-
jármű-fecskendővel helyszín-
re érkező 6 tűzoltó 15 perc 

alatt megszüntette a veszély-
helyzetet.
Halálos baleset a 4. számú 
főúton 

Március 17-én, 4 óra 42 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre egy, a 4. számú fő-
útvonalon történt közlekedési 
balesetről. A főút 163. kilomé-
ter szelvényében egy ukrán, 
fűrészárut szállító, valamint 
egy magyar, üdítő italokat 
szállító nyerges vontató fron-
tálisan ütközött. A baleset so-
rán a járművek felborultak. 
Az úttest roncsokkal és rako-
mánnyal telítődött. Az ukrán 
kamion utasa és gépkocsive-
zetője a roncsokba szorult. A 
tűzoltóknak közel 30 percébe 
került, míg feszítőhengerek-
kel, és hidraulikus vágó-fe-
szítőkkel a roncsból kiszaba-
dították őket. A kamion uta-
sa az ütközés következtében 
életét vesztette, míg a gépjár-
művezető súlyos, életveszé-

lyes sérüléseket szenvedett. 
Őt, illetve a magyar kamion 
vezetőjét a mentők kórház-
ba szállították. A mentést ne-
hezítette, hogy a kamion egy 
közel 2 méter mély árokba 
borult, amelyben 60 centimé-
teres víz volt. Tovább bonyo-
lította a mentést, hogy 3-400 
liter gázolaj folyt ki a vízbe, 
illetve az úttestre. Az egysé-
gek a beszorultak kiemelését, 
a járművek áramtalanítását 
végezték el, illetve a további 
környezetszennyezést próbál-
ták megakadályozni. A mű-
szaki mentés idején teljes pá-
lyás útlezárás vált szükséges-
sé. A tűzoltó egységek a fel-
adataik elvégzése után, 6 óra 
34 perckor átadta a helyszínt 
a Rendőrségnek.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Hozzátartozik életünkhöz a búcsúzás. A nagyböjti idő 
tele van szomorúsággal. A keresztény ember felkészül 
Jézus szenvedésének ünneplésére. 40 nap… Végezzük 

a keresztutat. Fájdalmas rózsafüzért. A szentmisét a lila mise-
ruhában mutatjuk be. A templom díszeit, keresztjeit ilyenkor 
betakarjuk. Nem díszítjük a templomot virággal. Mindez ön-
kéntelenül belecsempészi életünkbe a visszafogottságot. Töb-
bet gondolkodunk bűneinkről, rossz cselekedeteinkről. Szük-
sége van erre az embernek, szembenézni önmagunkkal. Ilyen 
vagyok. Megállunk a kereszt tövében, és ez még jobban be-
indítja lelkünket. Nagypéntek. A szenvedés, halál, temetés, 
mindez úgy gondoljuk, az élet rendje.

Jézus is beszél erről. „Aki utánam akar jönni, az vegye 
föl keresztjét, és úgy kövessen engem.” „Senkinek nincs na-
gyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Nem jut 
e mindannyiunknak ebből az áldozatvállalásból.” Szinte azt 
érezzük, hogy sok ember számára nem jut más, mint a böjt, a 
küzdelem, a szenvedés. Anyagiakban, testi szenvedésben kör-
nyezetünk nem fogad el. Visszautasítás és szomorúság. A leg-
több ember lehajtott fejjel megy. Állandóan benne van az élet 
nagy problémája, melyet megoldani nem tud. Minden nap 
felmegyünk a Golgotára. Sokat időzünk ott. Elfelejtkezünk 
azonban arról, hogy a kereszt a valóságban nem a befejezés. 
A kereszt a kezdete valamilyen más életérzésnek. Valamilyen 
egészen más életérzésnek. Jézus meghal, hogy tudjunk bűn 
nélkül hinni. Jézus meghal, hogy utat mutasson a Golgotára, 
és tovább vezesse tekintetünket. Jézus azonosul. Az emberre 
kereszthalálig, hogy megmutassa az élet felé vezető utat.

Szomorú a menet, mely a sírhoz kíséri. De a sír valósága, 
hogy őröket állítanak oda. Félnek, hogy nehogy valami csalás 
történjen. Eljönnek apostolai és ellopják a holttestet. Hitetik, 
hogy él. Reszketnek a haláltól. Nem vallják, de tudják, hogy 
nincs vége a sírral.

Mennyire szeretnék, ha mi hívő emberek ebben a letargi-
kus állapotban élnénk. Eltemették. Vége. Csak mi tudjuk az 
igazságot hirdetni. Mi vagyunk hiteles magyarázói az írás-
nak. Fogadja el mindenki, mert mi osztjuk a tudást, a hatal-
mat, az észt. S ha körül álljátok a sírt, mi tudjuk, mit kell ten-
ni veletek.

Az emberek nem szeretik a hosszú gyászt, a sok szenvedést, 
a halált. Túl kell nézni. Úgy, ahogy a liturgikus életmódja. 
Ránk munka vár itt e földi honban. 

Jézus meghal, és új utat mutat az élet új értelme felé. Legyő-
zi a halált. Üres lesz a sírja. Jönnek az asszonyok, apostolok, 
tanítványok, hitetlenkednek. „Hiszem, ha látom” - mond-
ja Tamás apostol. Az emmauszi tanítványok mondják, meg-
zavartak az asszonyok, vagy valami történt a sírnál, de ilyet 
még nem láttatok. Jézus mit mondott nekik: „Ó ti oktalanok, 
és késedelmes szívűek, hát nem ezeket kellett elszenvedni a 
messiásnak?” - De igen.

A sír üres. Ezzel változtatta meg Jézus a történelem mene-
tét. Ott van Jézus keresztje, mely mutat múlt felé, de ugyan-
akkor a jövő felé is. A múlt az isten nélküli ember keseredett-
sége. A jövő reménysége, hogy lehet egy szebb világot építe-
ni, melyben nem kell mást tenni, csak járni együtt az élet út-
ját Jézussal. Ezt mondja Jézus: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet.” Aki figyelmen kívül hagyja a Krisztusi utat, elté-
ved. Aki hit nélkül csak a zsebére hagyatkozik: elvész. Éle-
tünket az üresség reményében kell élni. A halál szomorúsága 
után ott van az öröm.

Jézus az igazság. Pilátus fel teszi a kérdést. Mi az igazság? 
Jézus hallgat, de az egész élete sugározza az élete értelmét. Ő 
tudja, mi miért történik életünkben. Mindig a javító szándék 
vezérli, hogy ráirányítsa életünket az út igazságára.

Jézus az élet. Nincs pont. Nincs megsemmisülés. Nem zá-
ródik le. Az élet a földön teli van a Krisztusi életszeretettel. 
Csak hinni kell benne, hogy ő rávezessen az életre. Ha hagy-
juk magunkat, „Elmegyek helyet készíteni nektek” ez pedig 
az üresség üzenete. 

Nekünk minden ünnep ennek az üres sírnak az örö-
mével van teli. Mondjuk bátran a köszöntésben: Jézus 
feltámadt. A válasz: Valóban feltámadt. Lehet kerülni 

a keresztet, melyet ránk raknak a hitetlenek. Ebben a kereszt-
ben benne van. Egyszer felérünk a Golgotára. Egyszer mi is 
benézhetünk az üres sírba. Halljuk meg az angyalok szavát: 
„Ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek? Nincs itt. Feltámadt.”

Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!    
Galsi János

Az üres sír
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Református gimnázium
Március 10-én Koncz Ti-

bor vezető lelkész úr volt a 
Kunhalom Polgári Kör meg-
hívott vendége, aki a szerve-
ződő régi-új karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
ummal kapcsolatos kérdések-
re válaszolt. A város lakossága 
kiemelt figyelemmel kíséri a 
Gábor Áron Gimnázium sor-
sát, amely sokakat érint, fog-
lalkoztatja a családokat. Ezért 
igen nagy számban gyűltek 
össze az érdeklődők, köztük 
tanárok, szülők, egykori, je-
lenlegi és leendő diákok.

A bevezetőben szó volt az 
1676-ban alapított karcagi 
Nagykun Református Gim-
náziumról, amely a Debreceni 
Református Kollégium része-
ként az ország egyik legrégeb-
bi iskolája volt.  Az államosí-
tás után 1950-ben vette fel a 
Gábor Áron nevet, és a követ-
kező évtizedekben hatszáz kö-
rüli létszámú diáksággal ar-
ra törekedett, hogy fenntartsa 
az elismert színvonalat. Ehhez 
nagyban hozzájárult az an-
gol tagozat és az egészségügyi 
szakközépiskola, s az újabb 
követelményeknek megfele-
lő mai lehetőségek. Joggal ve-
tődik fel a kérdés: hogyan to-
vább?

A lelkész úr felvázolta a Mi-
nisztérium, az Önkormányzat 
és a Református Egyház Pres-
bitériumának hosszan tar-
tó egyeztetése eredményét, 
azt, hogy az egyház visszaigé-
nyelte és visszakapta a refor-
mátus gimnázium régi épü-
letét, amelyben 2009 szept-
emberében indul újra a re-
formátus szellemű oktatás. 
Folyamatban van a város és az 
egyház közötti tárgyalás, elké-
szült az ütemterv, amely sze-
rint még e tanév befejezése 
előtt nyilatkozni kell a jelen-
legi tanári kar tagjainak és a 
diákságnak arról, maradnak-
e, vagy a Szentannai középis-
kola mellett megépülő állami 
gimnáziumba mennek át. A 
további lépésekhez elengedhe-
tetlen ezt mielőbb tisztán lát-
ni. 

Az egyház szándéka az, 
hogy átveszi a jelenlegi gim-
náziumot, s ott a heti két órás 
hitoktatás mellett választha-
tó vallástörténetet is tanít. Ké-
résre felvázolta Koncz Tibor 
lelkész úr, hogy milyennek 
tervezik a leendő református 
középiskolát: csak több lehet 
a követelmény a mostaninál. 
Krisztus hegyi beszédének 
példázata szerint egy mérföld-
del mindig többet tegyen meg 
a keresztény ember! A keresz-
tyénséghez kötődő legfőbb ér-
tékek: a szeretet, a rend és fe-
gyelem, a viselkedéskultúra, a 
közösség javát szolgáló tehet-
ség, a testi – lelki – szellemi 
értékek gazdagítása, a tekin-
tély, a türelem – többek közt a 
legfontosabbak. 

E cikk keretei csak vázlatos 
összefoglalót tesznek lehetővé, 
de az elhangzottak minden-
képpen arra bátorítanak, hogy 
ne féljenek a mai ifjak vállalni 
azt a szellemet, amelyet refor-
mátus (és más keresztény val-
lású) őseinktől örököltünk, s 
amely nélkül Európa története 
is elképzelhetetlen. Megnyug-
tató, hogy igyekeznek meg-
tartani mindazokat a beren-
dezéseket, könyveket, tabló-
kat, amelyek az iskola részei, s 
a volt diákok találkozói is ter-
mészetesen helyt kapnak majd 
benne. A további eredmények 
pontos megfogalmazása, köz-
zététele a város és az egyház 
vezetőinek a tiszte, amely idő-
ben megtörténik. Köszönjük 
az előzetes tájékoztatást!

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele már-
cius 31-én hétfőn fél hattól ke-
rül sorra a Városi Csokonai 
Könyvtárban, a közös rende-
zésű könyvbemutatón: Fran-
cois Favre: Máni Kelet Krisz-
tusa, Nyugat Buddhája című 
könyvét Nagy Lajos, a kiadó 
mutatja be. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Kellemes és vidám húsvéti 
ünnepeket kívánunk!

V. Gy.

A program 17 órakor egy 
fotókiállítással indul, mely 
bemutatja a tánccsoport ed-
digi tevékenységét, munkás-
ságát, sikereit, belföldi és kül-
földi szerepléseit.

18 órától színpadi produk-
ciók következnek a nagyte-
remben, amely közel 300 fő 
befogadására alkalmas. 

A jubileumi műsorban fel-
lépnek:

1. „ Zornica” tánccsoport, Bu-
dapest (bolgár)

2. Óbesenyői tánccsoport, Ro-
mánia, Bánát (bolgár)

3. „Veseli Santovcani” tánc-
csoport, Hercegszántó 
(szerb, horvát)

4. „Pántlika” tánccsoport, 
Karcag (magyar)

5. „Topogók” tánccsoport, 
Karcag (magyar)

6. Nagy Emese tánckoreográ-
fus, ének, Karcag (moldvai)

7. „Biljana” tánccsoport, Kar-
cag (bolgár).

A műsor várható időtarta-
ma 3 óra hossza. A jubileu-
mi műsor után hajnalig tartó 
táncházat szervezünk bolgár, 
szerb és moldvai táncokból. 
Belépődíj: 300 forint (várha-
tóan).

A rendezvényt megtiszte-
li a Szegedi Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat, a Bolgár Ba-
ráti Társaság, valamint a Bu-
dapesti Bolgár Kereskedelmi 
Kamara Képviselete. 

Kérünk mindenkit, hogy 
aki tud, az jöjjön el, és hívja-
nak minél több embert a ju-
bileumi műsorra, amelyről 
minden valószínűség szerint 
televíziós felvétel is készül.

A rendezvény eddigi tá-
mogatói: Pro Schola Alapít-
vány, Szegedi Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzat, Déryné 
Művelődési –és Ifjúsági Köz-
pont, magánszemélyek.

Üdvözlettel:
Major János

Gimnáziumi tanár
Tánccsoportvezető

Lajos festőművész, a kuratóri-
um elnöke adata át. A város-
házi ünnepség Kobzos Kiss Ta-
más Illéssy János-díjas históri-
ás-énekmondó műsorával zá-
rult. 

Az ünnepi megemlékezés a 
főtéren, a Petőfi Sándor (1948-
ban felavatott) szobránál foly-
tatódott. A téren, amelynek né-
hány épülete szemtanúja volt 
az 1848-49. évi eseményeknek, 
a karcagi huszárok felvonulá-
sa nyitotta meg az ünnepsé-
get. Petőfi szobra előtt Halász 
János országgyűlési képviselő, 
Debrecen város alpolgármes-
tere emlékezett a forradalom-
ra: „…Kossuth Lajos, Széche-
nyi István gróf, Deák Ferenc és 
Petőfi Sándor – mindannyian a 
reformkor szülöttei voltak és a 
győztes forradalom előkészítői. 
A módszereket és a jövőt ille-

tően számtalan kérdésben nem 
értettek egyet, ám ez mégsem 
akadályozta meg őket abban, 
hogy a nemzet felemelkedésé-
ért küzdjenek. Ezért mondhat-
juk: március 15-dikén a legna-
gyobb nemzeti ünnepünk, mert 
nem halottakra és vereségre, 
nem ármányra és cselvetésre 
emlékezünk, hanem a nemzet 
felemelkedéséért folytatott küz-
delem sikerére, mely az össze-
fogásban rejlett többek között. 
És a hitben. Mindannyian hit-
tek az igazukban. Hitték, hogy 
az emberhez csak az méltó, ha 
emelt fővel járhat, mert csak az 
tud igent vagy nemet mondani 
a sorsát, a hazáját érintő kér-
désekben, aki tudja mikor, mi 
jó az ő közösségének. Ez a hit 
győzte le a félelmet. 1848-ban 
ez a közös hit elhitette min-
den magyarországi polgárral, 
hogy nincs mitől félniük… A 
hit megszüntet minden félel-

met. Ez a hit teremtette meg a 
modern Magyarország eszmé-
jét a reformkorban.” A jelenről 
szólva a következőket mon-
dotta: „Életünk ma jóval több 
a puszta létért folytatott küz-
delemnél, és ami széppé teszi, 
a szívünknek a legfontosabb: 
a családunk, a gyermekeink, 
az álmaink, a hitünk, az em-
beri méltóságunk és a hazánk. 
Magyarnak lenni ma azt jelen-
ti – egynek minden nehéz, sok-
nak semmi sem lehetetlen. Ak-
kor fejeződik be lelkünkben is a 
változás, ha a jövő erői már ott 
sorakoznak a szavaink mögött. 
Ha már valamiért és nem va-
lami ellen tudunk cselekedni – 
ahogy azt önök karcagiak már 
annyiszor bizonyították. Az idő 
kerekét visszaforgatni képtelen-
ség. 160 éve nemet mondtak a 
múltra és igent a jövőre. Márci-
us 15-dike követeléseit az ápri-
lis törvények teljesítették be. Bí-
zunk benne, hogy az idei már-
cius 9-e követeléseit is teljesí-
teni fogják áprilisban, s ahogy 
egykor, úgy ma sem lehet a sza-
badság híveit meghátrálásra 
késztetni. A magyarok ma sem 
engednek a ’48-ból…” 

Az ünnepség Kossuth La-
jos és Petőfi Sándor szobrai-
nak megkoszorúzásával fejező-
dött be.

Elek György

lésére és felhasználására vonat-
kozóan, valamint egyéb hason-
ló pénzügyekkel kapcsolatos 
feladatok voltak. A vizsgálat 
befejeztével a számvevő taná-
csosok jelentésében javaslato-
kat tettek néhány hiányosság 
(pl. jogszabályi előírások vég-
rehajtásának témaköre) pótlá-
sára. A kérdéses javaslatok kö-
re szűkült, mert azok egy része 
már teljesítésre került. A kép-
viselők megszavazták a tájé-
koztatóhoz csatolt intézkedé-
si tervet, amely a még nem tel-
jesített javaslatok végrehajtását 
tartalmazza.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat még 2007 elején dön-
tött arról, hogy csatlakozik az 
Országos Labdarúgópálya Lé-
tesítési Programhoz (OLLÉ-
Program), melynek keretében 
műfüves labdarúgópálya épül-
het a Karcag Városi Sportcsar-
nok udvarán. Az ezzel kapcso-
latos előkészületi eljárások már 
a végükhöz értek, azonban a 
záródokumentum még nem 
került aláírásra. Mivel a vá-
ros saját erőből vállalta a beru-
házást, ezért úgy néz ki, hogy 
a pálya még ebben az évben 
megépülhet. Ez erről szóló elő-
terjesztést a testület elfogadta.

Cselényi Csaba

Az ünnepi rendezvénysorozat utolsó helyszíne a Karcagi 
Ifjúsági Ház épülete volt, ahol Dörner György érdemes mű-
vész, Optimistán bele a reménytelenségbe című előadói estjé-
re került sor. Ugyanezzel a címmel már október 23-án is fel-
lépett városunkban a színész, viszont ez alkalommal a már-
ciusi ünnephez alakított, aktualizált műsorral állt a közön-
ség elé. 

Szavalatok, megzenésített versek, és dalok alkották a mű-
sor gerincét, többek között Petőfi, Arany, Vörösmarty, Vass 
Albert, Szabó Ervin, Kölcsey művei hangzottak el.

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollégi-
um „SZAKI” 2000 Alapítvány 
kuratóriuma nevében köszö-
netünket fejezzük ki azon ál-
lampolgároknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át 
alapítványunknak ajánlották 
fel. Az 1 %-ból származó be-
vételünk 2007-ben 136.587 Ft, 
amelyet diáksport támogatás-
ra, vetélkedők és versenyek tá-
mogatására fordítottunk.

Ismételten kérjük a város 
adófizető lakosságát, hogy a 
SZJA 1 %-ával segítsék szak-
képzési céljaink megvalósítá-
sát.

Adószám: 
18832000-1-16, 
számlaszám: 
11745073-20009946.

Tisztelettel:
Pesti Tiborc

kuratórium elnöke

Köszönet

Március, a nemzet felemelkedéséért

Testületi ülés

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Meghívó
Tisztelt érdeklődők, kedves barátaink, ismerőseink!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a karcagi 
- 2003 óta a Gábor Áron Gimnáziumban működő - 

Biljana tánccsoport 5 éves jubileumi műsorára, melynek 
időpontja, helye:

2008. április 19. szombat - Karcag, Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ.
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A „Karcagért” Közalapít-
vány az idén is megrendezi a 
közéleti bált, amelynek tisz-
ta bevételét - szokás szerint 
– jótékony, közösségi célok-
ra fordítják majd. Szokás sze-
rint, hiszen az 1996-ban létre-
hozott alapítvány céljai: a kör-
nyezetvédelem, a közlekedés-
biztonság (pl. kerékpárutak 
és közforgalmi utak) fejlesz-
tése, kulturális örökségünk 
megóvása és a műemlékvéde-
lem. Tizenegy éves fennállá-
sa alatt nagy több léptékű fej-
lesztésre is futotta – tudtam 
meg dr. Temesváry Tamás-
tól, a kuratórium elnökétől. 
- Többek között a Kiskulcso-
si Általános Iskolától a Ku-
tató Intézetig vivő, valamint 
a Madarasi út mellett, a kül-
ső benzinkúttól a Csemete-
kert végéig, a HAGE-ig tartó 
kerékpárút megépíttetésében 
vettek részt. Nem feledkezhe-
tünk meg a Déryné báltermé-
ben felszerelt légkondicionáló-

ról, a belső benzinkút mögötti 
játszótérről, és arról a kétszeri 
támogatásról sem, amellyel a 
Múzeumpark kerítésének fel-
állításához járultak hozzá. A 
munka folytatódik. A mada-
rasi országút mellett megkez-
dett kerékpárút majdan Be-
rekfürdőig kell hogy érjen, a 
város belsejében pedig a gim-
náziumig szeretnék megépí-
teni. Van egy másik terv is, 
amellyel a piac környezetének 
forgalmát szeretnék enyhíteni. 
Ez a kerékpárút a Bikás háztól 
a BHG üzletsorig épülne meg. 
„Ezek az önkormányzat ál-
tal jóváhagyott elképzelések, a 
többi már csak pénz kérdése” - 
mondja dr. Temesváry. Az el-
képzelések szerint az adakozó 
kedvű karcagiak a forgalmas 
középületekben (posta, város-
háza, Déryné Művelődési Ház 
stb.) elhelyezett gyűjtőládák-
ban is adakozhatnak a közala-
pítvány javára, a kerékpárutak 
építésére.

 Legközelebb pedig az ala-
pítvány 2008. április 12-én 
megrendezésre kerülő köz-
életi bálján nyílik alkalom 
ugyanerre. A báli műsor so-
kat ígérő, hiszen a karca-
gi mazsorettek és a debrece-
ni táncstúdió táncosai mel-
lett Plósz Csilla, Varga Ág-
nes Lujza és Dusik István 
produkcióját, Márkus Judit 
színművész valamint Szeke-
res Adrienn előadását lát-
hatja a közönség. A közéleti 
bálra meghívókon invitálják 
majd a közönséget, a jegyeket 
a Déryné Művelődési Ház-
ban igényelhetnek érdeklő-
dők. Az alapítvány minden-
kit szeretettel vár. Ha valaki 
más módon kívánja segíteni 
a fentebb felsorolt munkát, az 
a támogatását a „Karcagért” 
Közalapítvány számlaszámá-
ra fizetheti be. Számlaszám: 
11745073-20008770.

Elek György 

„Elmúló mind, ami csillog a 
fényben,

Halhatatlan mind, mi ég a 
szívben.”

2008. március 8-án, 16 óra-
kor, nem éppen kellemes ta-
vaszi időben, zsúfolásig meg-
telt a Kiskulcsosi Általános 
Iskola tornaterme. Közel 250 
fő jelezte részvételi szándé-
kát a találkozóra. Az iskolá-
ban már az előző hetekben, 

napokban nagy volt a sürgés, 
forgás. Tablók készültek az 
elmúlt ötven év emlékképei-
ből. Megelevenedtek az úttö-
rőélet élményei, a táborozá-
sok. A sportélet régen és ma, 
számtalan kupát és okleve-
let tekinthettek meg a részt-
vevők. Az ötven év alatt el-
ballagott valamennyi osztály 
tablóképe is kiállításra került, 
sok évfolyam ballagó tarisz-
nyájával együtt. Bepillanthat-
tunk a képek segítségével az 
iskola mai életébe. Az osztá-
lyok színes tablókon mutat-
ták be tevékenységeiket. Régi 
tanítványaink eredményeivel 
is büszkélkedtünk. Kiemel-
kedő versenyeredményeink 
is helyet kaptak a kiállításon. 
A galérián külföldi kapcso-
latainkat ismertettük. Ezen 
a folyosón, a tanulók kézmű-
ves munkái mellett, Kárpá-
ti Jenő tanító úr fafaragása-
it és Nyíriné Kátai Katalin ta-
nítónő kézimunkáit is meg-
csodálhattuk. A tetőtérben 
Papp Gyuláné tanítónő gyö-
nyörű festményei kaptak he-
lyet. Folyamatosan érkeztek a 
vendégek, egyre nagyobb lett 
a hangzavar, végül mindenki 
talált társat magának, akivel 
egy asztalhoz leülve meghall-
gathatta az ünnepi műsort. 
Ecsedi Irén igazgatónő szív-
hez szóló megnyitó gondola-
tai után, az önkormányzat ré-
széről, Kovácsné Kerekes Ka-
talin, az oktatási és kulturális 
bizottság elnöke gratulált a 
jeles évfordulóhoz. A köszön-
tőket követően nagyon szín-

vonalas kulturális élmény-
ben volt részünk. Köszönet 
ezért Bukovszki Beatrixnek, 
Vargyas Mártának, Zbiskó 
Zoltánné Semsei Katalinnak, 
akik iskolánk tanulói voltak 
egykor, és Horváthné Pandur 
Tündének, tanárnőnknek. 
Külön köszönet illeti a Zbis-
kó családot, akik kis kamara-
muzsikával emelték a rendez-
vény színvonalát. Könnyeket 

csalt a szemekbe az ünnepség 
azon része, amelyben elhunyt 
tanítványainkról és tanára-
inkról emlékeztünk meg. Ez-
után iskolánk mai életébe ka-
lauzolt bennünket Ferencziné 
Varga Ildikó tanítónő. Befeje-
zésül Gyökeresné Kállai Má-
ria tanárnő ismertette a kiál-
lítók életrajzát. 

A rendezvény hivatalos 
megnyitója után kezdetét vet-
te a baráti beszélgetés. Min-
denki kereste az osztálytár-
sait, ismerőseit. Kattantak a 
fényképezőgépek, nagy neve-
tések hallatszottak, és előke-
rültek az otthonról elhozott 
fényképalbumok is. A felejt-
hetetlen találkozó a késő esti 
órákban ért véget. 

Az évfordulóra megjelent 
az ötvenéves iskola jubileumi 
emlékkönyve és a Kiskulcsosi 
családmesék című DVD. 

A rendezvény sikeréhez 
nyújtott támogatásukat tisz-
telettel megköszönjük: Kar-
cag Városi Önkormányzat-
nak, Essen Gyermekétkez-
tetési Kft.-nek, Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégiumnak, Szentannai 
Sámuel Mezőgazdasági Szak-
középiskola, Gimnázium és 
Kollégiumnak. 

„Találkozás és búcsúzás
az élet annyi csak.
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.”
             /Leonard Da Ung/

Lakatos  Mihályné
tanítónő

Tavaszvárás
„A hóvirág jelez: tavasz közelít,
Érkezése téli tájat megszépít.
Te kis virág milyen nagyon bátor vagy!
Jössz akkor is, mikor kemény még a fagy!
Legyőzöd a rideg-hideg világot,
Megelőzöl minden büszke virágot.”

(Káldi Géza: Hóvirág)

A természet ébredése, a húsvé-
ti ünnepek közeledése a telepü-
lés lakóit is szorgalmas munká-
ra ösztönzi. Csinosítják házaikat, 
portáikat, az ingatlanok előtti ut-
carészeket. Örömet szereznek ve-
le önmaguknak, családjuknak, s 
hozzájárulnak egy településrész, 

s vele együtt egy város rendezettsé-
géhez, környezetkultúrájának alakí-
tásához. 

Felvételeink a 8. sz. vá-
lasztókerületben készül-
tek.

Példa értékű egy-egy tár-
sasházi lakóközösség össze-
fogása a zöld terület védelmé-
ben, a virágos keretek kiala-
kításában.

(Széchenyi sgt. 67/b-c sz. 
alatti lakóközösség)

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület
önkormányzati képviselője
a Városfejlesztési és Város-

szépítési
Bizottság tagja

Csokonai utca 11/a.

Villamos utca 9.

Bercsényi utca 34.

Erkel Ferenc utca 16/a.

Villamos utca 54.

Közéleti bál előtt Jubileumi találkozó
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Karcag Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet 2008. év nyári tanítási szünetében, 
azaz 2008. június 16-tól 2008. augusztus 31-
ig megvalósuló gyermek és ifjúsági táborok 
támogatásához.

A pályázat célja:
Támogatás nyújtása Karcag város gyer-

mek és ifjúsági korosztálya számára 2008. 
év nyári tanítási szünetében, azaz 2008. jú-
nius 16-tól 2008. augusztus 31-ig lakóhe-
lyüktől távol szervezett táborok költségei-
nek csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keret-
összeg: 2 000 000,- Ft

Pályázhatnak a karcagi:
• közoktatási intézmények,
• közművelődési intézmények,
• egészségügyi intézmények,
• egyesületek, egyházak,
• gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határide-

je: 2008. április 25. (péntek) 12:00 óra.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatala - Humán Szolgáltatási 
Iroda (5300 Karcag, Kossuth tér 1.)

Pályázni csak az e célra kiadott pályáza-
ti adatlapon lehet. 

Adatlap igényelhető: Polgármesteri Hi-
vatal Humán Szolgáltatási Iroda (Karcag, 
Kossuth tér 1.), Karcagi Ifjúsági Ház (Kar-
cag, Püspökladányi út 11.), letölthető az in-
ternetről, a www.karcag.hu oldalról.

Pályázati feltételek:
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

• a pályázati adatlaphoz csatolandó köte-
lező mellékletek:

 - részletes program, 
 - egyesületek, ifjúsági szervezetek mű-

ködést igazoló iratok (másolatban),
• legalább 15 fő részvételével szervezett 

tábor,
• a tábor időtartama legalább folyamatos 

5 nap/4 éjszaka, (az óvodai nevelésben 
részesülőknek az éjszakát nem kötelező 
a tábor helyszínén tölteni),

• a tábor 2008. év nyári tanítási szü-
netében, azaz 2008. június 16-tól 2008. 
augusztus 31-ig valósul meg.

A pályázatnál előnyt élvez aki:
• előszerződéssel rendelkezik, ezt mellé-

keli.
Az igényelhető támogatás: maximum 

200.000,-Ft, amely nem haladhatja meg a 
benyújtott költségvetés 50 %-át.

A pályázatok elbírálási határideje: 2008. 
május 31.

A pályázatért felelős írásban kap értesítést 
az eredményről.

A támogatás összegéről legkésőbb 2008. 
szeptember 15-ig részletes elszámolást, va-
lamint rövid értékelést kell adni.

A pályázattal kapcsolatosan további in-
formáció kérhető: 

Polgármesteri Hivatal - Humán Szolgálta-
tási Iroda

Konczi Furzsina
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 25. iroda, 

Tel.: 06/59-500-618
Karcagi Rendőrkapitányság 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hir-

det
Karcagi Rendőrkapitányság Hivatala

ügyviteli alkalmazott 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 5301 Karcag, Kossuth tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok: a kapitányság számítógép parkjá-
nak üzemeltetése, informatikusi, rendszergazdai feladatok, 
programok telepítése, honlap üzemeltetése 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 Középfokú iskolai végzettség, Felsőfokú képesítés
 informatikai rendszerismeret, - legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat

 gyakorlott szintű rendszergazdai ismeretek, 
 B kategóriás jogosítvány, 
 B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, 
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol nyelvből 
alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelv-
tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést 
igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munka-
kör legkorábban 2008. május 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 2. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Nagy Tímea Judit r. fhdgy. nyújt, a 59/500-250-es telefon-
számon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pá-
lyázatnak a Karcagi Rendőrkapitányság címére történő 
megküldésével (5301 Karcag, Kossuth tér 1. ). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ügyviteli 
alkalmazott.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 15. 

Felhívás motorosoknak
A tavasz kezdetével ismét feltűntek a motorosok, s ve-

lük az újabb veszélyhelyzetek. Nemcsak a környezetük, 
hanem ők is fokozottan kritikus helyzetben vannak, hisz 
a motorost nem védi karosszéria, s a két kerék is kevésbé 
stabil, mint a négy. A biztonság szempontjából a legfonto-
sabb: a bukósisak és a gumiabroncsok állapota, minősége. 
A motoros legsérülékenyebb része a feje, ezért nem vélet-
len, hogy kötelezővé tették - még a segédmotorosoknak is 
– a bukósisak viselését.

A vásárláskor kérjük el a fejvédő biztonsági paramétere-
it rögzítő leírást. Ebből minden lényeges ellenőrző adat ki-
olvasható. A kiválasztásnál tartsunk gondos próbát. A si-
sak ugyanis csak akkor tölti be maradéktalanul a funkció-
ját, ha nem lötyög, vagy nem szoros. A rögzítés sem elha-
nyagolható, ezért csak olyan sisakot válasszunk, amelynek 
hevedere biztonságosan záródik és baleset esetén könnyen 
oldható.

A motorosok ma már talán többféle gumiból válogathat-
nak, mint az autósok. A csere kiválasztásánál az alapve-
tő rendezőelv a gyári méretelőírás legyen. Ettől eltérő mé-
retű gumit csak a márkakereskedés jóváhagyó fejbólintása 
után vásároljunk. A motorok stabilitását a gumi mintázata 
adja, ezért ha az előírt méret alá kopott (amelyre a 6/1990. 
Köhém rendelet 36. § rendelkezése irányadó) haladéktala-
nul ki kell cserélni.

Aki kétkerekűvel fog közlekedni, szívlelje meg a taná-
csokat, úgy motorozzon, hogy mindig érjen célba. Bale-
setmentes motorozást kívánunk.

Karcag Városi Önkormányzat pályázatot 
ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos 
helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező ta-
nulók ösztöndíjára.

Az ösztöndíjat az igényelheti, aki az aláb-
bi feltételeknek megfelel:
1. a. az ország valamely felsőoktatási in-

tézményében tanuló első diplomáját 
szerző hallgató (nappali vagy levelező 
tagozaton 35 éves korig, nem nulladik 
évfolyamon) vagy

 b. az ország valamely középiskolájának 
(gimnázium, szakközépiskola, szakis-
kola) nappali tagozatos tanulója (9-15. 
osztályos)

2. Tanulmányi eredménye az adott intéz-
ményben a kérelem benyújtása előtti 
félévben 

 a. felsőoktatásban tanuló esetén:
 - 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmá-

nyi átlag, számítása: 
 - (teljesített kredit x érdemjegy)
 - teljesített kreditpont
 - amennyiben nem kreditrendszerben 

tanul 4.00 vagy e fölötti tanulmányi át-
lag,

 a. középiskolában tanuló esetén: 4.50 
vagy e fölötti tanulmányi átlag.

3. A családban az 1 főre jutó havi átlag-
jövedelem nem haladja meg a pályá-
zat kiírásakor központilag meghatáro-
zott legkisebb munkabér nettó összegét 
(56.190 Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 25.000 Ft-
ig terjedhet, amely egy pályázó részére egy 
naptári évben egyszer adható.

0Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhe-
tő:

- továbbtanulás feltételeinek biztosításá-
ra,

- tandíjfizetésre,
- kollégiumi díj fizetésére,
- egyéb - tanulmányi munkával össze-

függő - kiadásokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató 

tevékenység megvalósításához.
A pályázat beadási határideje: 2008. áp-

rilis 25.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Pol-

gármesteri Hivatala, Humán Szolgáltatási 
Iroda (5300 Karcag, Kossuth tér 1.)

A pályázat elbírálási határideje: 2008. má-
jus 31. Minden pályázó írásban kap értesí-
tést az eredményről.

A pályázat pályázati adatlapon adható 
be, amely beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban, a Karcagi Ifjúsági Házban (Kar-
cag. Püspökladányi út 11.), továbbá az inter-
netről a www.karcag.hu oldalról letölthető.

A pályázati adatlaphoz eredeti példány-
ban csatolandó mellékletek: - igazolások a 
pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 
főre jutó – legalább az utolsó három havi – 
nettó jövedelméről (eredeti példányok); a 
pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony 
igazolása (eredeti példány); a tanulói, illet-
ve hallgatói jogviszonyban levő testvérek is-
kolalátogatási igazolásai (eredeti példány); 
még nem tanköteles testvér születési anya-
könyvi kivonatának másolata; az oktatá-
si intézmény által hitelesített félévi értesítő, 
bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat az 
átlag igazolására (eredeti példány).

 Polgármesteri Hivatal
 Humán Szolgáltatási Iroda
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcag, Cserepes u. 18. sz. alat-
ti családi ház eladó. Két szoba, 
konyha, belépő helyiség, für-
dőszoba, kábel TV, telefon van. 
Rendezett udvar garázzsal, állat-
tartásra alkalmas ólakkal családi 
okok miatt sürgősen, olcsón el-
adó. Tel.: 06/30-346-1454.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti 
családi ház eladó. 4 szobás, tető-
teres, garázsos; ipari áram, kábel 
tv, fúrott kút, klíma, elektromos 
kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcag, Ács u. 6. sz. alatt 2 szo-
bás, összkomfortos és összköz-
műves családi ház nagy telek-
kel, alsó épületekkel eladó. U.itt a 
Kisvénkertben 10 sor kertföld el-
adó. Villany, víz, kunyhó van.
Karcagon, Tescohoz közel, 120 m² 
új építésű családi ház parkosított 
nagy telken, 30 m² garázzsal – 
mely irodának használható – 50 
m² terasszal – mely téli kertnek 
kialakítható, és 146 m² igényesen 
kialakított bejáratott büfével el-
adó. Karcag Tel.: 06/30-821-3937.
Karcagon, a Csokonai Könyvtár 
mellett tetőteres, gázkonvektor 
és cserépkályha fűtésű kertes csa-
ládi ház  társasház építésre is al-
kalmas telekkel, minden vállalko-
zásra alkalmas, két család részé-
re is ideális, kiváló belső elosztású 
lakás tulajdonostól, reális áron el-
adó. Tel.: 06/70-300-9730.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben, egyetemekhez nagyon 
közel 4 emeletes, tégla építésű, 
1,5 szobás társasházban gázkon-
vektoros fűtésű, kis rezsijű felújí-
tott földszinti, tehermentes lakás 
reális áron, tulajdonostól eladó, 
vagy hosszabb távra kiadó. Tel.: 
06/70-300-9730.
Karcag, Tavasz u. 2. sz. alatt 3 szo-
ba + nappalis 110 m²-es családi 
ház 511 m²-es telken eladó. Tel.: 
06/30-409-4218.
Kórház úti lakótelepen IV. eme-
leti lakás eladó. Tel.: 59/314-781 
(este).
Karcagon, a Zöldfa utcában régi 
típusú összközműves családi ház 
eladó. Tel.: 59/401-206 v. 06/20-
967-2574.
Karcag, Vasút u. 72. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/311-168.
Felújított 98 m² 2 szoba, kony-
ha, veranda, fürdőszoba, mellék-
épülettel eladó. I.ár: 1,6 M Ft kész-
pénzben. Tel.: 06/30-356-5839.
Tégláskertben 6 sor + 15 sor gon-
dozott kertföld eladó vagy bérbe 
kiadó. Tel.: 59/313-232 v. 06/20-
242-0186.
Központi fűtéses kertes családi 
ház lakható alsó épülettel eladó. 
Megtekintés előtt telefonon ér-
deklődni lehet az 59/311-845-ös 
telefonszámon.
Karcagon egy telken 2 db gázfű-
téses, kandallós kertes családi ház 
eladó. Környezetére igényes sza-
kácsot keresek. Tel.: 06/20-230-
1202.
A Pennyhez közel Karcagon ki-
sebb típusú, téglából épült, ker-
tes ház betegség miatt eladó. 
Teljes közmű, bontás nélküli épí-
tési lehetőség adott. I.ár: 6,2 M Ft. 
Tel.: 06/70-273-7268.

Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. 
alatt – az iskolával szembeni 
utcában – 3 szobás kockaház, 
16 méter gazdálkodásra alkal-
mas vagy lakássá is kialakítható 
tégla alsó épülettel, nagy telek-
kel. Tel.: 06/30-822-0899.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. 
z.  alatti  tehermentes, tel-
jes közművel ellátott építé-
si telek. Budapesti, Debreceni, 
Berekfürdői, Karcagi lakóingat-
lant beszámítok. Tel.: 06/20-
916-1192.
Családi ház eladó. 2 szoba (la-
minált padlós), konyha, für-
dőszoba, WC, folyosó (járóla-
pos), gázkonvektoros + 2 cse-
répkályha, kábel tv, szennyvíz 
van. Kockaház kis udvarral. Tel.: 
06/20-238-0266.
A Völgyes kertben jól termő 
20 sor hereföld bérbeadó. Tel.: 
06/20-411-9686.
Tanya eladó sok melléképület-
tel, 2400 m²-es teljesen bekerí-
tett területtel. Víz, villany van. 
Tel.: 06/30-229-8516.
Az I. sz. Partos kertben üres 6 és 
fél sor kertföld eladó vagy ki-
adó. U.itt 18-20 éves vékony fi-
únak fekete öltöny (170 cm) el-
adó. Tel.: 59/300-515.
Eladó 2 szoba összkomfortos 
családi ház alsó épülettel, 2 ga-
rázzsal, fúrott kúttal. Főtéri la-
káscsere is érdekel értékegyez-
tetéssel. U.itt eladó 12 soros 
függesztett vetőgép. Érd.: Kg., 
Bimbó u. 6/c. Tel.: 06/30-312-
2679.
A Téglás kert I-ben kövesút kö-
zelében 1 szoba konyha mel-
lékhelyiség, sok gyümölcsfával 
eladó vagy bérbeadó. Villany 
van. Tel.: 06/20-411-9686.
52 m²-es lakótelepi lakás eladó. 
Tel.: 59/313-595.
Partos I-ben kertföld eladó, 
vagy művelésre kiadó. Szőlő és 
fúrott kút is van. Tel.: 59/313-
697 v. 06/30-554-1747.
A Fürdőhöz 200 méterre 200 
m² körülkerített zártkert ingat-
lanon 2 fürdőszobás lakóház, 
egy 20 m²-es garázs és egy 56 
m² alapkész kertház eladó (3,8 
M Ft) vagy bérbe kiadó. Tel.: 
06/20-411-9686.
Karcag városközpontban 1,5 
szobás, csempekályhás, gáz-
konvektoros családi ház és épü-
let faanyag sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8-ig, délben 
és este 6 órától).
Zárt udvarban garázs kiadó. 
U.itt centrifuga eladó. Tel.: 
06/70-368-6243.
2,5 szobás összkomfortos, sá-
tortetős ház nagy udvarral és 
alsó épülettel, gáz központi fű-
téssel és vegyes tüzelésű ka-
zánnal eladó, vagy első emele-
tig értékegyeztetéssel elcserél-
hető. Érd.: Kg., Kacsóh u. 23.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. 
alatti felújítandó ház 4,5 M Ft-
ért eladó. Tel.: 06/20-524-5036.
Olyan főtér közeli kiadó ingat-
lant keresek, melyet 1-2 éven 
belül esetleg meg is vásárolha-
tok. Tel.: 06/30-239-5669.
Karcag, Diófa u. 23. sz. alat-
ti padlástér beépítéses csalá-
di ház – több generációnak is 
– melléképülettel, két garázzsal 
eladó. Tel.: 06/30-857-9464.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemiga-
zolás nélkül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több ban-
ki háttérrel! Teljes körű ügyinté-
zés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/1-
225-0393 www.maharishi.hu
Kedvező áron vállalom az aláb-
bi munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület alap 
ásást, minden nemű kubikmun-
kát. Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisztítását, 
rendezését. Erdők tisztítását, fa és 
cserje irtást. Kőműves munkákat. 
Gyorsan, pontosan, jól képzett 
szakemberekkel. Nyugdíjasok ré-
szére magas kedvezményt tudok 
biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-346-1454. 
Eladó 2 személyes heverő; fote-
lek; ágyneműtartós gyerek he-
verő; sezlonok; konyhaszekrény
+asztal+hokedli; hűtőszekrény; 
fagyasztóláda; mézpergető; ká-
posztagyalu; V 4-es gázmelegí-
tő; Barkas alkatrészek; Csepel mo-
torkerékpár alkatrészek; mosdó-
kagylók; 1 pár 7,50x16 kerék kpl; 
2 pár Barkas kerék kpl; gáztűz-
hely; alu radiátor 1000 mm x 5 
tag; fagyasztószekrény. Érd.: Kg., 
Tőkés u. 34.
Eladó 4 db Dunlop autógumi (4 
évszakos); német esőkabát; nad-
rág; gumicsizma; bakancs; moto-
rosnak western csizma; bőrzakó; 
dzseki; bőröndök; különböző fér-
firuha; osztrák Sthier hegedű. Tel.: 
06/30-995-6929.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidékre is. Tel.: 06/30-336-6142.
Eladó 1 db Komfort gáztűzhely 
(palackkal üzemeltethető), 1 db 
használt 60 cm-es mosdókagy-
ló csapteleppel, 1 db 360x420 cm 
rozsda színű filcalátétes padlósző-
nyeg új állapotban, 1 db használt 
lambériás kétszárnyas 210x125 
cm-es ajtó, 1 db kazettás ajtólap 
(bontott) 100x18 cm-es, 1 db régi 
típusú ablak. Tel.. 06/30-544-0696 
v. 06/30-968-8090.
Idősökhöz fodrász házhoz megy. 
A kiszállásért díjat nem számítok 
fel. Tel.: 06/30-488-6013.
Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-
647-7454.
Kertben fakiásást és fakivágást 
vállalok. Tel.: 06/70-341-9071.
Szerető gazdinak ajándékba 
adunk egy keverék kiskutyát. Tel.: 
06/30-903-5227.
50 db vágni való gyöngyös eladó. 
Tel.: 06/30-229-8516.
4 db téli gumi (14 colos) lemez fel-
nivel Renault Clio-ra vagy Thaliára 
eladó. Tel.: 06/30-537-8699.
Női mountain bike kerékpárok 
(24 és 26-os méretűek), egy Puch 
segédmotor kerékpár, benzinmo-
toros fűnyírók (4 ütemű) és elekt-
romos fűnyíró eladó. Tel.: 06/20-
453-1157.
200 literes, 6 fiókos Gorenje fa-
gyasztószekrény és 210 literes fa-
gyasztóláda eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-659-6973.

A  L É L E K  T Á P L Á L É K A . 
Ajándékozzon értékeket őrző 
könyveket húsvétra az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb kínála-
tából! Feng-shui, lélekgyógyí-
tás, ezoterika, természetgyó-
gyászat, filozófia, tudomány, a 
Tiszta forrásból. Csütörtökön és 
szombaton a Piaccsarnokban 
8-12 óráig várom vásárlóimat. 
Lélekben megújuló, áldások-
ban gazdag húsvéti ünnepeket 
kívánok minden olvasónak.
2 db Duroc + Dalland keverék 
150-160 kg-os hízó élve, fél-
ben, negyedben eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859.
Bobajka fehér 1 kg-os szeletelt, 
egész vekni 199 Ft/db - vissza-
vonásig. Piaccsarnok 1. Tejbolt.
Kisbálás búzaszalma, 140 kg-
os hízó, 50-60 kg-os süldők el-
adók. Érd.: Kg., Ágota u. 40. Tel.: 
06/30-547-6260.
Eladó több színben régi bár-
sony bútorhuzat, ugyanitt kü-
lönleges menyasszonyi ruha 
bérelhető. Tel.: 06/20-411-9686.
Lábon álló mosdókagyló csap-
teleppel + zuhany csaptelep 
+ kisméretű kézmosó eladó. 
Érd.: Kg., Kossuth L. u. 22. Tel.: 
59/312-357 v. 06/30-255-6742.
28-as női kerékpár és egy 
Babetta eladó. Érd.: Kg., Virág 
u. 6.
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hű-
tő, 120 l-es fagyasztó szekrény, 
2 fotel, ágyneműtartó, dohány-
zó asztal, Funai TV 55 cm-es. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Fiatal pályakezdő lány vendég-
látó technikus végzettséggel ál-
lást keres. Tel.: 06/30-581-0441.
HOPPÁ! Folyamatosan érkező 
tavaszi-nyári áruval várom ked-
ves vásárlóimat a turkálóba. 
Nyitva: keddtől péntekig 14-18 
óráig, szombaton 13-16 óráig. 
Karcag, Kossuth L. út 22.
Díszfák: angyal trombita hibisz-
kus két színben; szeder két fé-
le; málna három fajta; fagyal 2 
éves, jó gyökeres; szilvák 4 féle; 
meggyek 3 fajta; birsalma; or-
gona 3 színben; magas törzsű 
pöszméte kapható. Érd.: Kg., 
Kinizsi u. 45.
Nagy udvar szálas takarmány 
tárolására, és kukorica gó-
ré szemes takarmány tárolá-
sára kiadó. Hentes asztal köl-
csön elvihető rendezvényekre 
vagy más alkalomra. Érd.: Kg., 
Honvéd u. 26.
Német juhász 10 hetes kisku-
tyák, nagyon szépek, kb. 20 kg-
os kis süldők 6.000 Ft/db áron, 
vemhes pónik eladók vagy cse-
re is lehetséges. Érd.: Kg., Fürst 
S. u. 13.  Tel.: 06/30-393-3343.

Gépjármű
Eladók Simson SR-50; Yamaha 
Mint; Suzuki Run robogók. Tel.: 
06/30-963-5073.
6 személyes német gyártmányú 
lakósátras utánfutó, teljesen fel-
szerelt konyhával (gázrezsó két 
főzőlappal, mosogatóval) na-
gyon kedvező áron eladó. Érd.: 
Kg., Kossuth L. u. 22. Tel.: 06/30-
255-6742.

Apróhirdetés Férfi kézilabda

Felhívás
Kedves Szülők, Tisztelt Vállalkozók!
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk, valamint ipar-

űzési adójuk 1%-val támogassák a gimnáziumban működő Gábor 
Áron Diáksport Egyesület munkáját, a sportcsoportok tevékenységét. 
Önök is járuljanak hozzá a gimnázium fiatal sportolóinak sikereihez, orszá-
gos sporteredményeihez. Köszönjük.

Név: Gábor Áron Diáksport Egyesület. Adószám: 18839870-1-16.

Kunszentmárton adott otthont 
a megyei férfi kézilabda bajnok-
ság tavaszi, 3-4. fordulójának. A 
karcagi csapat győzött Túrke-
ve ellen, a Kunszentmárton ellen 
viszont elvérzett a végjátékban. 
Múltkori számunkban kimaradt 
az 1-2. forduló eredménye, így 
most a cikk végén azt is közöljük.

3-4. forduló, Kunszentmár-
ton:

Karcag -Túrkeve 28:24 (14:10)
Karcag: Nagy, Lajtos (7), Kar-

dos (1), Kovács (6), Bartha (5), 
Jobbágy (4), Papp (3). 

Cserék: Csordás (1), Major (1).
Játékos-edző: Major János.
Nem mondom, hogy reme-

kül ment a csapatnak, bár a vége 
előtt 7 perccel 25:18-ra vezettünk, 
innen jött a fel a Keve 25:23-ra. 
Taktikai játékot kellett volna a 
végén játszani, a szorosabb ered-
ményt gyenge védekezésünknek 
köszönhetjük.

Kunszentmárton – Karcag 
28:27 (15:17)

 Karcag: Nagy, Lajtos (5), Kar-
dos (2), Kovács (4), Bartha (6), 
Csordás, Major (8). 

Cserék: Papp (2), Jobbágy.

Játékos-edző: Major János.
Hiába vezettünk még a félidő-

ben, sőt a második félidő közepé-
ig, elfáradtunk a nagy tempóban. 
22:19-es vezetésnél sorra hagytuk 
ki a helyzeteket és felelőtlenül el-
szórtuk a labdákat. A mérkőzés 
utolsó 15 percében 5 gólt lőttünk, 
ezzel nem lehet nyerni, pedig ka-
pusunk, Nagy Péter tanár úr sor-
ra halmozta a bravúrokat. 

A törökszentmiklósi forduló 
eredményei (1-2. forduló):

Szolnok - Karcag 30:27, Karcag 
- Tiszakürt 21:18

Az együttes jelenleg még tart-
ja 2. helyét a tabellán, mögötte 1-
1 ponttal leszakadva a Szolnok és 
a Kunszentmárton csapatai. Rá-
kóczifalva gyakorlatilag már baj-
noknak tekintheti magát. Nagy-
szerű eredmény lenne, ha együt-
tesünk a dobogón tudna végez-
ni, de addig még le kell játszania 
7 mérkőzést.

A gimnázium diákolimpi-
ai küzdelmei mind a lányok-
nál, mind a fiúknál befejeződtek, 
egyik csapat sem kvalifikálta ma-
gát az országos döntőre.

A békés megyei férfi röplabda 
bajnokság keretén belül a Szar-
vasi Röplabdások Baráti Köre 
„Március 15.” kupát rendeztek a 
szarvasi Petőfi Sportcsarnokban 
a szombati ünnepnapon, mely-
re 7 férfi csapat kapott meghí-
vást. A gimnázium csapata ezút-
tal sem maradhatott le a dobo-
góról, s az egy hónappal ezelőt-
ti gyulai fordulóhoz hasonlóan 
3. helyen zárt a bajnokság utolsó 
fordulójában.

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
1. Szeged I.- Karcag 1:1(23-25, 

25-17, jobb pontaránnyal Szeged 
2, Karcag 1 pont).

2. Arad - Karcag 1:1(25-18, 23-
25,  jobb pontaránnyal Arad 2, 
Karcag 1 pont).

3. Karcag - Sarkad 2:0 (25-23, 
25-19, Karcag 3, Sarkad 0 pont).

Elődöntő: Gyula - Karcag 
2:0(25-23, 25-22)

Bronzmérkőzés:
Karcag - Szarvas 2:0 (25-19, 

25-17).

A küzdelmek reggel 9-től es-
te 19 óráig tartottak. A gimnázi-
um fiatal, lelkes csapata ismétel-
ten nagyszerű eredményt ért el, 
ezúttal is a felnőtt csapatok küz-
delmeiben, kupa- és oklevéldíja-
zásban részesült, újra gazdagí-
totta a gimnázium serleggyűjte-
ményét.

A torna végeredménye: 1. Sze-
ged I., 2. Gyula, 3. Karcag, 4. 
Szarvas, 5. Arad, 6. Sarkad, 7. 
Szeged II.

A 3. helyezett csapat tagjai: 
Futó Zsolt, Kóródi Attila, Pin-
tér Zsolt, Kun Csaba, Vígh Zsolt, 
Futó Tamás, Major János – játé-
kos-edző.

A Gábor Áron Gimnázium fiú 
röplabda csapata áprilisban 2 or-
szágos döntőn szerepel majd: áp-
rilis 12-13-án az V. korcsoport-
ban, április 19-20-án az amatőr 
röplabda V-VI. korcsoportjában. 
Mindkét országos döntőt Debre-
cenben rendezik.

Major János
szaktanár, edző

Megyei bajnokság

Férfi röplabda

Ismét bronzérmes a gimnázium 
csapata Szarvason
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 21. péntek
 A király nevében
 Német-kanadai-amerikai 

fantasy
Március 22. szombat
 Kalandorok
 Magyar vígjáték
Március 25. kedd
 Asterix az olimpián
 Francia vígjáték
 Filmkezdés: 18 óra
Március 28. péntek
 Macskafogó 2 – A sátán 

macskája
 Magyar animációs film
 Filmkezdés: 18 óra
Március 29. szombat
 Vágy és vezeklés
 Feliratos angol-francia 

filmdráma
 Filmkezdés: 20 óra
Április 1. kedd
 Cloverfield
 Feliratos amerikai akciófilm

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 , hirmondo@exanet.hu• HU ISSN 1216-1322 - 2345-95.  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek

Születés
Soós Judit – Mészáros Mi-
hály
Kg., Duna u. 11.  Alex
Czepán Éva – Balogh János
Kg., Sport u. 23.  Fruzsina

Halálozás
Kárász Pálné (Szűcs Julián-

na)
 Kg., Pillangó u. 7. (1948.)

2008. március 21. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05 Városunk Március 15-ei ünnepi meg-

emlékezése
 - Az országzászló ünnepélyes felvo-

nása
 - Ünnepi Önkormányzati ülés
 Ünnepi beszéd
 Kitüntetések átadása
 Ünnepi műsor
 - Koszorúzás a Petőfi és a Kossuth 

szobornál
20.00  Dörner György ünnepi műsora az If-

júsági Házban
20.30  Györffy Bál 2008
2008. március 24. hétfő
14.00  Műsorajánlat
14.05  Karcagi roma percek- a CKÖ műsora
14.25  Kirakat 1.rész
15.05  Nagykunsági Krónika – városi köz-

életi magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Erzsé-

bet műsora. Vendég: Váczi Attiláné, 
téma: összefogás egy kislány gyógy-
kezeléséért

 Karcagi hírek – hírek, információk el-
ső kézből

 - Népszavazási eredmények
 - Iparosbál

 - 50 éves a Kiskulcsosi Ált. Iskola
 - Rendőrségi hírek 
 Háttér – Fodor Judit műsora 
16.10  A Varrósok szalagavató ünnepsége
2008. március 25. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – református isten-

tisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus szentmise
20.30  Nótacsokor
2008. március 27. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi roma percek - a CKÖ műsora
18.25  Kirakat 1.rész
19.05  Nagykunsági Krónika – városi köz-

életi magazin
 - Aktuális Kérdések – Molnár Erzsé-

bet műsora
 - Karcagi Hírek, témák: Beruházások 

városszerte: 
 Interjú Dr. Fazekas Sándor polgár-

mesterrel 
 Épül az Ipari parkban a Reve bázis
 Megyei Sajtódíjat kapott a Karcag Tv 

március 14-én
 Útfelújítások kezdődnek
 Háttér – Plósz Csilla műsora 
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Labdarúgás

Március 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Március 22. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

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

- nyitva
Március 30. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Március 31. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Március 11-én a déli órák-
ban egy házaló edényárus je-
lent meg egy nyugdíjas tanár 
lakóházánál, aki az idős em-
bertől 822.000 Ft-ot tulajdoní-
tott el. Az ügyben lopás bűn-
tett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetőeljá-
rás indult.

Március 13-án a déli órák-
ban egy Karcagi férfi személy-
gépkocsival a Szent László ut-
ca irányából a Szent István 
sgt.-on balra akart kanyarod-
ni a Kacsóh útra, azonban ve-
le szemben egy idős, kerékpá-
ros férfi irányjelzés nélkül, hir-
telen szintén ebbe az irányba 
fordult. A gépkocsivezető ezt 
látva a kerékpárost kanyaro-
dás közben szándékozta meg-
előzni. Mikor azonban a kerék-
páros mögé ért, az hirtelen is-
mét irányjelzés nélkül áthajtott 
az úton, a menetiránya szerin-
ti bal oldalon lévő gyalogjár-
da felé. A járművezető fékezett, 
de így is nekiment az autó ele-
jével a kerékpárnak, ezért a ke-
rékpáros elesett. Személyi sérü-
lés nem történt. A kerékpárban 
nem, viszont az autóban kb. 20 
ezer Ft anyagi kár keletkezett. 

Az ügyben szabálysértési eljá-
rás indult.

Délután egy helyi férfi Lada 
típusú személygépkocsijával a 
Kisújszállási úton a 4. sz. fkl. út 
irányába közlekedett. Haladá-
sa során a Szentannai útra kí-
vánt bekanyarodni (irányjelzőt 
is használt), de figyelmetlen-
sége folytán későn észlelte, és 
nem adott elsőbbséget a jármű-
vét már előző Ford típusú sze-
mélygépkocsinak, így a keresz-
teződésben összeütköztek. Az 
ütközést követően az őt előző 
autó két utasa kiszállt, konsta-
tálták a balesetet, majd vissza-
ugrottak az autóba és elhajtot-
tak. A helyszínről elhajtó sze-
mélygépkocsit Kisújszálláson 
a rendőrök ellenőrzés alá von-
ták, igazoltatták a benne ülő 
három személyt, és megállapí-
tották, hogy mindhárman je-
len voltak a balesetkor is. Mi-
vel az egyik utas ellen – eltűnés 
miatt – körözés volt kiadva, így 
a rendőrök őt a GYIVI nevelő-
jének átadták. A baleset során 
személyi sérülés nem történt, 
a Fordban kb. 20, míg a Ladá-
0ban kb. 50 ezer forint anyagi 
kár keletkezett. Az ügyben sza-
bálysértési eljárás indult.
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Újszász – Karcag 0:0 
Újszász, 150 néző. Jv.: 

Munkácsi (Erdősi, Szabó)
Karcag: Tóth L., Lévai, 

Orosz, Kocsis, Egedi, Do-
mokos R. (Rátkai), Balogh J. 
(Hajdú T.), Habóczki, Domo-
kos A., Bujdosó, Balogh R.

Játékos-edző: Varga János
Nem a legjobb előjelekkel 

kezdődött el a mérkőzés, mi-
vel Erdei, Donka és Kohári 
sérüléssel bajlódott, így nem 
számíthatott rájuk Varga Já-
nos szakvezető. Sok techni-
kai hiba csúszott be a viharos 
szél miatt. A harmincegyedik 
percben Mérész félmagas sza-
badrúgását védte Tóth L. A 

harminckilencedik percben a 
gólvonal elől Egedi kirúgta a 
labdát. 

Jók: Major, Farkas, Mérész 
ill. Orosz, Kocsis, Bujdosó, 
Balogh R., Habóczki

Szilvási Ferenc: Kevés já-
ték mellett igazságos döntet-
len született.

Varga János: A célkitűzé-
sünket teljesítettük az idegen-
beli rangadón. Az egy ponttal 
elégedettek vagyunk.

Ifjúsági mérkőzés
Újszász – Karcag 2:2 (0:0)
Góllövők: Czifra, Szabó G. 

ill. Nagy R. (2)
B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság felhívja a köz-
lekedők figyelmét a közelgő Húsvéti ün-
nepekkel kapcsolatos veszélyekre.

A három napos ünnepben sokan út-
ra kelnek, hogy meglátogassák távolabb 
élő rokonaikat, gyakran megfelelő helyis-
meret hiányában, mely olykor tétovázást, 
hirtelen fékezést, figyelmetlen irányvál-
toztatást eredményezhet. Kérjük a jár-
művezetőket, legyenek a szokott-
nál is körültekintőbbek, türelme-
sebbek és figyeljenek egymásra!

Sajnos a statisztikai adatok azt bizo-
nyítják, hogy évről évre növekszik az it-
tas járművezetők száma. Az ünnepek 
hangulata se feledtesse Önökkel, hogy 
bármennyire csekély alkoholmennyisé-
get is fogyasztottak, az nem férhet ös-
sze a járművezetéssel, így a kerékpáro-
zással sem. Ne veszélyeztessék sa-
ját és mások testi épségét, életét, 
biztonságát! Az ittas járművezetés 
potenciális balesetveszélyt hordoz 
magában!

Magyarországon a járművezetők-
nek TILOS alkoholt fogyasztaniuk. Még 
a legcsekélyebb mennyiségű alkoholfo-
gyasztást követően, sőt szeszesital tartal-
mú étel elfogyasztása után is TILOS a vo-
lán mögé ülni, mert rendkívüli veszélye-

ket rejt magában. Elég a másodperc töre-
déke, és máris megtörténik a baj, hiszen 
már kis mennyiségű alkohol elfogyasztá-
sa is hátrányosan befolyásolja a vezetési 
képességet, növeli a reakcióidőt, rontja a 
mozgáskoordinációs képességet, „csőlá-
tást” eredményezhet.

Sokan az ünnepek után hazautaznak, 
ezért szeretnénk felhívni a figyelmet a 
posztalkoholos állapot, a „másnaposság” 
veszélyeire is. Ilyenkor a fáradtság gyak-
ran rossz közérzettel párosul, mely egy-
részt elvonja a figyelmet a vezetés komp-
lex területéről, másrészt a reflexek tom-
pulnak, és ennek következményei kiszá-
míthatatlanok.

Mindezekre való tekintettel a húsvé-
ti ünnepekkel érintett hosszú hétvégén 
rendőreink kiemelt figyelemmel ellenőr-
zik mind az ittasság, mind a passzív biz-
tonsági eszközök (biztonsági öv, látható-
sági mellény, bukósisak) használatára vo-
natkozó előírások betartását.

Ne feledjék, mindenkit hazavár-
nak! Gondoljanak mások és önma-
guk biztonságára is!

A Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság minden közlekedőnek Kel-
lemes Húsvéti Ünnepeket, vala-
mint balesetmentes közlekedést 
kíván!
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Jászfényszaru – Berekfür-
dő 18:24 (9:13)

Tóalmás, sportcsarnok. Jv.: 
Berente L., Garamvölgyi M.

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (6), D. Nagy 
J. (7), Herceg Á. (5), Kun M. 
(2), Cseke P. (3), Kiss A. 

Csere: Varga A., Perge Zs., 
Horváth D. (1), Illés-Sütő N., 

Edző: Bánhegyiné Bakó 
Éva

Tiszaföldvár – Berekfürdő 
20:19 (12:9)

Tóalmás, sportcsarnok. Jv.: 
Buru I., Szőke I.

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (2), D. Nagy 
J. (6), Herceg Á. (4), Kun M. 
(4), Cseke P. (1), Kiss A. (1)

Csere: Varga A., Perge Zs., 
Horváth D., Illés-Sütő N. (1)

Edző: Bánhegyiné  Bakó 
Éva

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság közleménye

Megyei I. osztályú női kézilabda


