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Az elmúlt héten kétfé-
le hír is járta a Kátai Gá-
bor Kórházzal kapcsolatban. 
Az egyik a két hete kezdő-
dött újbóli, ezúttal északról 
dél felé irányuló költözésről 
szólt. Ez, amint dr. Kapusi 
Lajos főorvos, az intézmény 
megbízott igazgatója elége-
detten summázta, 2008. áp-
rilis 14-re (hétfőre) virradóra 
befejeződött, és keddi látoga-
tásunkkor már az intézmény 
valamennyi osztálya birtok-
ba vette a felújított épületré-
szeket, a kiürített északi ol-
dalon pedig megkezdődött a 
felújítás előkészítése. 

A költözködés hullámverése 
mára csendesedni, elsimulni 
látszik, a gyógyító munkában 
fennakadás nem történt. Dr. 
Kapusi Lajos elégedetten mu-
tatta meg a felújított szárnyat, 
amely „most már a 21. század 
talaján áll, a kor színvonalát 
tükrözi és minden szempontból 
az újfajta logika szerint épül 
fel”. A cél, hogy a beteg minél 
kényelmesebb, komfortosabb, 
szebb, tisztább környezetben 
gyógyulhasson. Ezért az eddi-
gi nagy kórtermek legnagyobb 
része felszámolásra került és 
minden kórterem mellett ott 

a vizesblokk, a zuhanyzó és 
a vécé. A déli fekvésű kórter-
mekben légkondicionáló van, 
megújult a nővérhívó és több 
apróság szolgálja a betegek és 
gyógyítók kényelmét, munká-
ját. Mint minden frissen el-
készült épületben, itt is voltak 
persze „gyermekbetegségek”, 
olyanok, amik lakva derülnek 
ki, de ezeket a kivitelező cég 
igyekezett azonnal elháríta-
ni. A komfortnak annyi hát-
ránya van, hogy egy-egy terü-
let kisebb ágyszámmal indul-
hatott el. Ezért aztán a felújí-
tás további félévében az eddigi 
csökkent ágyszámnál is keve-
sebbel kell „megtermelni” a 

működéshez szükséges ponto-
kat. „Az viszont nagyon feldob-
ja az embert – mondja dr. Ka-
pusi Lajos –, hogy valóban eu-
rópai keretek között dolgozhat. 
Én azt gondolom, hogy büsz-
kék lehetünk rá. Még inkább 
azt erősíti az emberben, hogy 
mindegy hogy hogyan, de ma-
radjon fenn ez a kórház, mert 
most már minden adott a tisz-
tességes betegellátáshoz. Ha pe-
dig a másik szárny is elkészül, 
akkor egy nagyon szép, a kor 
színvonalán álló és mások ál-
tal is megirigyelt kórháza lesz 
a városnak és a környéknek.”

Birtokba vették a kórház felújított szárnyát

Kórtermek 21. századi színvonalon

Felhívás!
Márkus Ica vezetésével 

beindítjuk a Karcagi Nó-
taklubot.

Foglalkozásainkat heti 
egy alkalommal, kedden-
ként 18-20 óra között tart-
juk.

Az első foglalkozás 
időpontja: 2008. április 
22. kedd, 18 óra

Helyszíne: Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emelet klubterem.

Információ: 59/503-224 
vagy 20/575-6096

A XIV. Fizika Próbaverseny 
eredményhirdetésére került 
sor 2008. április 15-én a Ko-
vást Mihály Általános Isko-
lában. A legjobban szereplő 
diákok Lévainé Kovács Róza 
tanárnőtől és Laczik Dénes-
nétől, a szülői munkaközös-
ség vezetőjétől, az iskolaszék 
tagjától vehették át az elis-
meréseket, Reszegi Miklós 
tanár úr pedig különdíjakat 
adott át. A versenyen az idén 
1468 tanuló vett részt, őket 
a 6., 7., 8. osztályos korcso-
portonként díjazták. Helye-
zettek: 6. osztályosok: 1. Csi-
bi Levene (Szolnok, Belváro-
si Isk.) és Soltész Péter (Szol-
nok, Szent Gy. Ált. Isk.), 3. 
Egyed Gábor (Kg., Györffy 

I.), Liska Enikő (Szandasző-
lős), Nagy Krisztina (Szolnok, 
Fumei Úti Á.I.), 7. osztályo-
sok: 1. Rochlitz Bence (Szol-
nok, Belvárosi Á.I.), 2. Ben-
csik Lili (Szolnok, II. Rákó-
czi F. Á.I.), 3. Plesu Éva Fru-
zsina (Kg., Györffy I. Á.I.), 8. 
osztályosok: 1. Herczeg And-
rás (Szolnok, Fiumei Úti Á.I.), 
2. Jenei Imre (T.miklós, Pető-
fi S.Á.I.), és Zagyva Dániel 
(Hatvan). Az iskolák közötti 
eredményességi pontverseny 
győztese a Fiumei Úti Általá-
nos Iskola (Szolnok), 2. helye-
zettje a Belvárosi Általános 
Iskola (Szolnok), 3. helyezett-
je a Györffy István Általános 
Iskola (Karcag) lett.

Április 15-én, a holocaust magyar áldozatainak emléknapján 
emlékezők töltötték meg a karcagi zsinagógát. A karcagi és 
debreceni hitközségek tagjai mellett a város vezetői, általános 
és középiskolák gyújtottak mécsest az áldozatok emlékére.

A karcagi Zeneiskola, mostani nevén Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény tanárai és diákjai 2008. április 9-én ün-
nepelték az intézmény fennállásának évfordulóját. (Megemléke-
zésünket a Hírmondó következő számában olvashatják.)

Szűrővizsgálat az egészségért
A Kunsági Cukorbetegek Egyesülete szűrővizsgálatot 

végez, melynek keretén belül vérnyomás, vércukor, mic-
roalbumin vizsgálat, lábvizsgálat, BMI és életmód tanács-
adás is történik.

A szűrés minden szerdán 15:30 – 16:30 óráig tart.
Helye: Karcag, Rákóczi út 3.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kovács Istvánné
KUCE elnök

Folytatás a 4. oldalon

Holocaust Emléknap

Fizika próbaverseny

60 éves a Zeneiskola60 éves a Zeneiskola
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Közéleti szilánkok

Szeszélyes 
áprilisok…

Akár idézőjelbe is tehettem 
volna a címbeli jelzőt. Az év ne-
gyedik hónapjában ugyanis ál-
talában a változékony időjárás 
a jellemző, és most a közélet-
ben talán még változékonyabb a 
helyzet, mint a természetben. Az 
embernek sok minden eszébe jut. 
Például az „április bolondja” kife-
jezés is, bár ez közvetlen a hónap 
első napján használatos inkább. 
De most mintha valahogy tovább 
tartana, hogy bolondot csinálja-
nak az emberből… Tehetjük per-
sze többes számba is.

Mindenesetre fölrémlik ápri-
lis kapcsán, hogy éppen kilenc-
venegy éve volt, amikor V.I. Le-
nin közreadta híres „áprilisi tézi-
seit”, amelyben megfogalmazta, 
hogy a demokratikus forradal-
mat hogyan „fejlesszék” át szo-
cialista forradalommá. Megvon-
va minden támogatást az Ideig-
lenes Kormánytól… Valahogy 
így kezdődött el a nagy világfor-
dulat. Nem tudom, hogyan lát-
ták akkoriban Nyugaton, ill. a 
tengerentúlon a politikai szak-
értők, akik az orosz kormányvál-
ságot elemezték? Bár közbeve-
tőleg megjegyezném, a nyuga-
ti kapitalizmusban is voltak jócs-
kán bajok akkoriban. Alig múlt 
el az a megrázkódtatás, ami né-
hány évvel azelőtt 1912-ben, a Ti-
tanic nevű luxushajó katasztrófá-
jával szinte jelképesen csúcsoso-
dott ki. A Titanic is április l0-én 
indult el végzetes útjára, a leg-
rövidebb óceánátkelés rekordját 
hajszolva. (Csak mint érdekesség; 
akkoriban jelent meg a már legá-
lis orosz bolsevik párt lapjának, a 
Pravdának az első száma is.) A Ti-
tanic fedélzetén volt négy multi-
milliomos amerikai bankár, akik 
a technikai haladás ízével akar-
tak megismerkedni. Sajnos ők is 
odavesztek. Edward Smith hajós-
kapitányt elítélték, pedig a főbű-
nösök azok voltak, akik erőltet-
ték a legrövidebb de nem a leg-
biztonságosabb útvonalat. (Ma 
már kompromisszum van a legrö-
videbb és legbiztonságosabb út-
vonal között, ahol is a biztonság 
élvez elsőbbséget.) Állítólag volt 
egy angol jósnő aki megérezte a 
szerencsétlenséget, de nem vet-
ték komolyan…

Visszatérve jelenünkhöz, apro-
pó, jósda. Néhány évvel ezelőtt 
még működött nálunk is a „kor-
mányzati jósda”. Valamelyik Szil-
vássy testvér volt a vezetője. Vagy 
lehet, hogy még mindig működik, 
csak titokban? És a kormányfő ar-
ra hallgat? Mert már ez se lenne 
meglepő hír. Lehet, hogy azt jó-
solja neki, hogy az ő „hajója” nem 
süllyedhet el, mert itt nincsenek 
jéghegyek…

- ács -

HÍREK
2008. április 19-én (szom-

baton) 17 órakor a Gábor 
Áron Gimnáziumban műkö-
dő „BILJANA” TÁNCCSO-
PORT 5 ÉVES JUBILEUMI 
MŰSORA.

A műsorban fellépnek: 
„Zornica” tánccsoport – Bu-
dapest; Óbesenyői tánccso-
port – Románia; „Veseli San-
tovcani” tánccsoport – Her-
cegszántó; „Pántlika” tánc-
csoport – Karcag; „Toporgók” 
tánccsoport – Karcag; Nagy 
Emese tánckoreográfus, ének 
– Karcag; „Biljana” tánccso-
port – Karcag

A Karcag és Térsége Tűz-
védelméért Alapítvány 2008. 
április 26-án 14 órai kezdet-
tel rendezi meg a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban a II. „Szent Flórián” Vers- 
és prózamondó versenyt.

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

Hirdetmény
A Karcag-Apavárai Földtulajdonosi Közösség közgyű-

lést tart 2008. április 22-én 14 órakor a Karcag-Apavárai 
vadászházban.

Napirendi pontok:
1. A földtulajdonosi közösség új közös képviselőjének 

megválasztása
2. Egyéb tájékoztatók.
A közgyűlésen a határozathozatal a tulajdoni hányad 

arányában számított szótöbbséggel történik. Amennyiben 
a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivételével – a va-
dászterületen külön-külön 30 hektárt el nem érő földtulaj-
donnal rendelkeznek és e tulajdonosok a határozathozatal 
időpontjáig közös képviseletükről másként nem gondos-
kodnak, az 1996. évi LV. törvény 12. § szerinti kérdések-
kel kapcsolatos jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes 
képviselőjeként az érintett föld fekvésének helye szerint il-
letékes települési önkormányzat jegyzője teszi meg. A te-
lepülési önkormányzat jegyzője teszi meg a szükséges jog-
nyilatkozatokat annak a 30 hektár feletti tulajdonnal ren-
delkező nem állami tulajdonosnak a nevében is, aki a 
meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és képvi-
seletéről sem gondoskodott. A 30 hektárnál nagyobb föld-
tulajdonnal rendelkező földtulajdonosok szavazati joga 
önálló.

A meghatalmazásokra a PTK előírásai vonatkoznak.
Rózsa Sándor

jegyző

Meghívó
A Karcagi Ifjúsági Ház sze-

retettel meghívja Önt és ked-
ves családját 2008. április 21-
én (hétfőn) 16 órára KABAI 
SÁNDOR: FÉMSZOBROK 
című kiállítására a Karcagi 
Ifjúsági Ház emeleti nagyter-
mébe. 

A kiállítást megnyitja: 
Györfi Sándor Munkácsy-, 
Mednyánszky-, Szervátiusz-
díjas szobrászművész.

A tárlat megtekinthető: 
2008. április 21. – április 30-ig.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 

Önt és ismerőseit 2008. 
április 24-én (csütörtö-
kön) 15 órakor kezdődő 
„Magyar emlékek Kíná-
ban – TIBET” című vetí-
téssel színesített úti elő-
adásunkra, melyet dr. Ku-
bassek János geográfus, 
földrajzi szakíró és utazó 
tart. 

Helye: Városi Csokonai 
Könyvtár olvasóterme.

Az érdeklődőket tiszte-
lettel várjuk.

a könyvtárosok 

VÁROSI ERDEI-FUTÓVERSENY
Időpont: 2008. április 20. (vasárnap) 10. 00 óra
Helye: Karcag, Erdei tornapálya
Résztvevők:   
• A versenyen bárki elindulhat a korcsoportjának megfelelően. 
• Fogyatékkal élők választhatnak a saját illetve korosztály szerin-

ti besorolásuk között.
• „Családi csapat”: legalább 1 szülő (nagyszülő) és legalább egy 

gyermek.  
Díjazás:
• Díjazás I-III. egyéni versenyzők érem díjazásban részesülnek.
• A legnagyobb létszámmal (%) versenyző iskola különdíjban ré-

szesül. 
• A verseny végén a célba érkezők között ajándéksorsolást tar-

tunk.
Indulási sorrend, távok.
Első rajt 10. 00 óra, majd a célba érkezések után folyama-

tos indítások.
Korosztály fi ú leány
Középiskola 2400 m (3 kör) 1600 m (2 kör)
7-8. osztály 1600 m (2 kör)  
7-8. osztály  1600 m (2 kör)
5-6. osztály 1600 m (2 kör)  
5-6. osztály  1600 m (2 kör)

Felnőtt 800 m (1 kör)  
Fogyatékkal élők   800 m (1 kör)

Óvodások 400 m (fél kör)  
Óvodások    400 m (fél kör)

1-2. osztály   800 m (1 kör)  
1-2. osztály  800 m (1 kör)
3-4. osztály   800 m (1 kör)  
3-4. osztály    800 m (1 kör)

Tűzoltók- Rendőrök- 
Mentők 800 m (1 kör)

Családi váltó 800 m (1 kör)
Erdei tornapálya gyomtalanítása 

Eredményhirdetés, ajándéksorsolás
Az erdei tornapálya megtisztítása érdekében gyomtalaní-

tást szervezünk.  Megfelelő eszközöket biztosítunk a résztve-
vők számára. 

Kérjük a város sportszerető lakosságát amennyiben lehető-
sége és ideje engedi, vegyen részt mind a versenyen, mind a 
munkálatokban. 

Rendezőség

Felhívás
A Varró István Szakiskola, 

Szakközépiskola és Kollégi-
um a 2008/2009. tanévre fel-
vételt hirdet Logisztikai ügy-
intéző szakképzésre.

Képzési idő: 2 év
Képzés formája: nappali
A szakképzésben való 

részvétel feltétele: középis-
kolai érettségi

Szakmai előképzettség nem 
szükséges. Marketing- és rek-
lámügyintéző szakképzett-
séggel rendelkezők számára a 
képzési idő 1 évvel csökkent-
hető.Jelentkezési határidő: 
2008. május 30.

Jelentkezési lap az iskola 
titkárságán igényelhető, vagy 
letölthető a www.varroi-kar-
cag.sulinet.hu oldalról

A Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-
um a 2008/2009. tanévre fel-
vételt hirdet Felnőtt nappali 
tagozatos szakközépiskolai 
osztályába.

Képzési idő: 3 év
Képzés formája: nappali
A képzésben való részvé-

tel feltétele: Azoknak a tanu-
lóknak a jelentkezését várjuk, 
akik szakmunkás bizonyít-
ványt szereztek, vagy a szak-
iskola 10. évfolyamát elvégez-
ték, és érettségi vizsgára kí-
vánnak felkészülni

Jelentkezési határidő: 
2008. május 30.

Jelentkezési lap az iskola 
titkárságán igényelhető, vagy 
letölthető a www.varroi-kar-
cag.sulinet.hu oldalról

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Is-

kola Szülői Munkaközössége 
tisztelettel és szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját 
2008. április 26-án, az iskola 
tornatermében megrendezés-
re kerülő Batyus báljára.

Jegyek elővételben az isko-
la gondnokságán kaphatók.

Tel.: 503-126

DMIK híreiből
Április 26-án (szombaton) 

17.00 órakor Mátyás királlyá 
választásának 550. évfordu-
lója tiszteletére az Írisz Szín-
pad és a Városi Kamarakórus 
KÉT DIÁK MÁTYÁS KI-
RÁLY UDVARÁBAN című 
darabot mutatják be.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!
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Par la men ti Nap ló

„Írom a levelem…” Kinek is?
Ritka dolog, amikor egy parlamenti 

döntésnek rögvest helyi hullámai lesz-
nek. No, nem nagy hullámról van szó, 
nem olyanról, mint amikor vasutat, 
vagy kórházat akarnak bezárni, kicsike 
ez a hullám, szinte hullámocska, még-
is szenteljünk pár sort az esetnek.

Történt, hogy nemrégiben a karca-
gi önkormányzat pénzügyi bizottsá-
gának elnöke felhívott, miszerint leve-
let kapott arról, nem támogattam egy 
önkormányzati kérésüket, sőt, egyene-
sen ellenszegültem annak. Hamarosan 
a polgármester is mutatott egy levelet 
– szép államtitkári pecsét volt rajta -, 
amelyben őt is, engem is elmarasztal 
a levélíró, hogy ellenszegültünk, bez-
zeg ő és többi társa támogatott. Vagy-
is sok van a rovásunkon, de szerencsé-
re ő és társai állnak a vártán, mint a 
Putyilov-gyári munkások egykor.

Akkor vezessük is be az olvasót a 
törvényhozás rejtelmeibe! Tavaly ős-
szel a parlament új ÁFA-törvényt fo-
gadott el, melyről hamarosan kide-
rült – hamar munka ritkán jó! -, hogy 
tele van hibával. Többek között rossz 
lett a fordított ÁFA-eljárásainak sza-
bályozása, ami miatt megyei APEH-hi-
vatalok adtak ki egymástól eltérő ál-
lásfoglalásokat. Ráadásul megválto-
zott az önkormányzati lakástámoga-
tás és szociális étkeztetés adófizetése 
is, bonyolultabb lett, és többe került 
a lakosságnak. A január 1-től életbe lé-
pő rendelkezések miatt az óvodai, di-
ákotthoni, kollégiumi, bölcsődei és 
szociális ellátás keretében történő ét-
keztetéshez kapcsolódó beszerzések 

ÁFÁ-ja levonási tilalom alá került, ami 
a finanszírozási és adófizetési lánc vé-
gén többletterhet okozott az önkor-
mányzatoknak. Az önkormányzatok 
ezért olyan módosítást kezdeményez-
tek, amely a számukra hátrányos hely-
zetet orvosolná. Ilyen értelmű határo-
zatot fogadott el a karcagi testület is 
január 31-én, kérve a parlamenti kép-
viselőket, kezdeményezzék a szüksé-
ges módosítást.

Mivel az országban mindenhol je-
lentkeztek a gondok, a kormányzat 
össze is állított egy jogszabály mó-
dosítást. A parlamenti pártok épp a 
költségvetési bizottság ülésén egyez-
tették le ennek részleteit. El is indult 
a törvényjavaslat tárgyalása, márci-
us 4-én megtörtént a parlamenti vi-
ta, majd ezt követően március 10-én 
szavazhattunk róla. (196 igen, 132 tar-
tózkodás, nem szavazat egy sem volt.) 
Salátatörvény lett belőle, magyarán 
sok, egymáshoz nem kapcsolódó te-
rületet érintett, de a három legfonto-
sabb módosítás a közbeszerzéseket, 
az ingatlanadót, és a szociális étkezte-
tés ÁFÁ-ját szabályozta újra. Az – ak-
kor még – kormánypártok, MSZP és 
SZDSZ igennel szavazott, a Fidesz vi-
szont tartózkodott a végszavazásnál. 
Miért? Egyrészt a munkát minősíti, 
ha már három hónap után módosíta-
ni kell egy törvényt, másrészt a közét-
keztetés ÁFA-körbe sorolásával mind-
ez tehernövekedéssel járhat a lakos-
ság számára. Karcagon erre az évre 17 
millió forintos ÁFA-különbözet adó-
dott volna a levonható és fizetendő 

ÁFA-ból, az új törvény májusi hatály-
balépésével ennek arányos része je-
lentkezik. Vagy az önkormányzat nyúl 
mélyebben a zsebébe, vagy a lakos-
ságnak kell többmilliós terhet vállal-
nia. Illúziónk ne legyen, a végén mind-
kettőnél mi járunk rosszul.

Vagyis! Képviselőként polgármes-
ter úr is, én is eleget tettünk a karca-
gi önkormányzat kérésének: kezde-
ményeztük a módosítást. Sajnos arról 
már nem tehetünk, hogy a csapnivaló 
előkészítés miatt az új ÁFA-szabályok-
kal alaposan megkavarták a vállalko-
zókat és a lakosságot, mindennek ter-
hét az emberekre hárítva. Persze tu-
dom jól, hogy az a pecsétes levél iga-
zából nem emiatt született meg. Volt 
már egyszer ilyen, 2005 márciusában. 
Akkor a Mikes Kelemen-i hajlamú le-
vélíró hölgy arról írt a polgármeste-
reknek, hogy meg akarom szüntetni 
az önkormányzatokat. Ez annyira volt 
igaz, mint Kodály nagyotmondó kato-
nájának, Háry Jánosnak történetei. Se-
mennyire. 2005 júliusában a Fővárosi 
Ítélőtábla jogerős döntésben mondta 
ki, hogy az állítás valótlan híresztelés, 
az ezt elkövető alperest ezért elma-
rasztalta, fizetésre kötelezte. Ha most 
valaki azt gondolja, hogy az eset után 
legalább egy „bocsánat” elhangzott, 
akkor nagyot téved. Tartok tőle, hogy 
a mostani esetben is több volt az in-
dulat, mint a tények ismerete. De nem 
is folytatom. Hátha a levélíró újra tol-
lat ragad.

Varga Mihály

Közlekedési baleset Kunma-
daras és Tiszaörs között

Április 12-én, 14 óra 13 perc-
kor kezdte meg a vonulást a Kar-
cag I. gépjármű fecskendő a 
Kunmadaras és Tiszaörs között 
útszakaszra, ahol egy Volkswa-
gen típusú személygépkocsi az 
árokba hajtott, majd oldalára 
borult. Az eset során egy fő kön-
nyebb sérüléseket szenvedett, őt 
a Mentők a helyszínen ellátták.

Sérült gólya befogása
Április 12-én, 17 óra előtt né-

hány perccel, sérült gólya be-
fogásához vonultak a tűzoltók, 
amit Karcagon, a Kátai Gábor 
utcában találtak. A befogást kö-
vetően az állatot menhelyen he-
lyezték el.

Szétfolyt fáradt olaj
Április 12-én szintén Kar-

cagon, ezúttal a Széchenyi sgt. 
egyik többszintes lakóépüle-
te mögötti hulladéktárolóhoz 
vonultak az egységek. A kon-

téner mellett 10-15 liter fáradt 
olajat öntöttek ki, aminek sza-
gát a járókelők megérezték, és 
riasztották a tűzoltókat. A ki-
érkező egység zeolittal itatta fel 
a szétfolyt veszélyes, szennyező 
anyagot.

Baleset Karcag belterületén
Április 14-én, nem sokkal 

6 óra előtt történt közlekedé-
si baleset Karcag belterületén, 
a Püspökladányi út és a Szé-
chenyi sgt. kereszteződésében, 
a Postánál. Egy Renault és egy 
Volkswagen típusú személy-
gépkocsi ütközött össze. Az 
egyik jármű vezetőjét a hely-
színre érkező Mentők könnyű 
sérülésekkel, kórházba szállí-
tották. A tűzoltó egységek fel-
adata a járművek áramtalaní-
tása volt.

A beavatkozásokról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk cí-
men találhatók.

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKASTÁJÉKOZTATÓ
a 2008. évben 

tanköteles korú 
gyermekek beíratásának 

időpontjáról
A beíratás időpontja:
2008. április 23-tól 24-ig

naponta 8:00-tól – 17:00 óráig.
A közoktatási törvény 

alapján 2008/2009. tanév-
ben tanköteles korú az a 
gyermek, aki 2001. június 
1. – 2002. május 31. között 
született. 

(Szülő kérelmére a gyer-
mek tankötelessé válhat 
akkor is, ha a hatodik élet-
évét 2008. december 31-ig 
tölti be.)  

A beíratáshoz szüksé-
ges: a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, lak-
cím kártyája, a szülő sze-
mélyazonosító igazolvá-
nya és lakcím kártyája, és 
az óvodai szakvélemény

Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Iroda 

ÓVODAI  BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálatnál
A beíratás 2008. április 28-29-30-án óvodai telephelyenként 

a következők szerint történik:
a./ naponta 8 órától - 17 óráig
- Székhely:  Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
- 1 telephely:  Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
- 2.telephely:  Jókai u. 13.sz. alatti tagóvoda
- 4 telephely:  Körös u. 44. sz. alatti tagóvoda
- 5.telephely:  Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
- 6.telephely:  Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
- 7.telephely:  Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
- 8.telephely:  Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
- 9.telephely:  Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 órától - 16 óráig
- 3.sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a vá-

lasztott óvodába.
Azok a gyermekek írhatóak be, akik 2008. szeptember 30.-

ig harmadik életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2008. október 1. – december 31. – 

ig töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek (felvételük-
re akkor kerülhet sor, ha helyet tudunk biztosítani, amikor a 
gyermek betölti a 3. életévét).

A beíratáshoz szükséges: - gyermek személyes részvétele,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája 
 A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező be-

íratni (és óvodába járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, 
akik 2008. december 31-ig az 5. életévüket betöltik.

Szarka Lászlóné - intézményvezető

Nagy sikerű jótékony célú bált rendezett 2008. április 12-én 
a Karcagért Közalapítvány kuratóriuma. Az idei közéleti bál 
bevételét is (hagyományosan) a városi kerékpárutak bővíté-
sére fordítják majd.
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Kunhalom Polgári Kör

Április 14-én Nagy Eme-
se táncpedagógus volt a kör 
vendége, aki élményszerű 
(Szűcs Sándor gyűjtéséből va-
ló) előadással és néptánc-ta-
nítással színesítette a beszél-
getést. Mint bemutatkozá-
sát kezdte, tősgyökeres karca-
gi, jómódú paraszti családból 
származik, édesapja Sz. (Sze-
repi) Nagy András agrármér-
nök, édesanyja Márkus Ica is-
mert magyarnóta-énekes. A 
család, szülei támasztékot je-
lentenek életében, gyermek-
kora visszaidézése: a színek, 
ízek, illatok, dalok, történetek 
meghatározóak számára. 

Általános iskolai tanulmá-
nyait Karcagon, a  Györffy 
István Általános Iskolában 
végezte, majd ’világot látni’ 
Egerbe ment és óvónőképző 
szakközépiskolában érettsé-
gizett. Ott kezdte a néptán-
cot, és a főiskolán is táncmű-
vészetet tanult. Az utcaszín-
ház produkcióiba Debrecen-
ben kapcsolódott be, ahol 
első emlékezetes szerepe egy 
táncoló ló volt, aztán gólya-
lábazni is megtanult. Ez a ke-
vert műfaj a középkori vásá-
ri játékokat idézi, ahol leg-
inkább humoros formában 
aktuális problémák kifigu-
rázása történik élőzene kísé-
rettel, bábozással. Korábban 
a debreceni ORT-IKI, most a 
Maskarás céh együttessel be-
járták az országot, több hely-
re eljutottak Európában, sőt 
Dél-Koreában is szerepeltek, 
ahol kellemes meglepetésként 
tapasztalták a magyar rokon-
ság ismeretét, ápolását. 

A másik vonalat életében a 
lovas világ jelenti. Szeret lo-
vagolni, jelenleg a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei fogat-
hajtási szakág elnöke, sőt fo-
gathajtó bíró is. Szó esett a 

magyar lótenyésztés jelenlegi 
helyzetéről, a karcagi és me-
gyei amatőr fogatokról, ame-
lyek közül kb. 30 verseny-
ző rendszeresen különbö-
ző megyei helyszíneken szép 
eredményekkel. Korábban 
Debrecenben egy lovas bol-
tot is üzemeltettek. Tíz éve 
 visszaköltöztek Karcagra, 
ahol a ’tanyasi’ életet válasz-
tották. Két kisfiával, András-
sal és Zádorral természetkö-
zelben, vadvirágok, növények 
és különleges állatok, pl. ró-
ka, nyest, békák, szárcsák kö-
zelségében élnek, állatokat 
tartanak, hiszen nem idegen 
tőle a fizikai munka sem. 

Nagyon fontos Nagy Eme-
se számára a biztos családi 
háttér és a munkája: jelenleg 
tánckört vezet a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ-
ban, ahol a szatmári tájegy-
ség táncait tanulják a külön-
böző korú résztvevők, az Ifjú-
sági Házban pedig klasszikus 
táncokat oktat. Szívesen éne-
kel, hagyományőrző kézmű-
ves foglalkozásokat tart, dra-
matikus játszóházat vezet (ezt 
segíti a Bengecseg Alapít-
vány), gyermekprogramokat 
szervez nagy energiával és el-
kötelezettséggel. További sok 
sikert kívánunk neki!

A Kunhalom Polgári Kör 
az egyik rendezője dr. Ku-
bassek János utazó „Magyar 
emlékek Kínában – TIBET” 
című előadásának, amely áp-
rilis 24-én (csütörtökön) 15 
órától lesz a Városi Csokonai 
Könyvtár olvasótermében. A 
vetítéssel színesített előadásra 
tisztelettel várjuk az érdeklő-
dőket!

V. Gy.

Tánc és utcaszínház

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák 
a Kunszövetséget 

a SZJA és az iparűzési adó 1%-ával.
Adószámunk: 18237106-1-16

Köszönettel:
A Kunszövetség ügyvivő testülete

A Karcag Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága pályázatot hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:
MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ
Betöltéséhez szükséges felté-
telek:

-  szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség,

-  legalább 3 éves szakmai gya-
korlat,

-  „B” kategóriás jogosítvány,
-  számítógépes ismeret.

A pályázathoz kérjük csatolni: 
önéletrajz.
Bérezés a Kjt. szerint. 

Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 

2008. április 29., melyet kérünk írás-
ban eljuttatni az alábbi címre: Városi 
Önkormányzat Városgondnoksága 
5300 Karcag, Villamos u. 109. 
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

A másik kérdést néhány ol-
vasónk nevében továbbítot-
tam. A városban ugyanis hí-
re jár, hogy több orvos is távo-
zott vagy távozni készül a kór-
házból.

- Először is tudni kell, hogy 
ma egy, a karcagi kórház-
ban gyógyító, 25-30 éve a pá-
lyán lévő, főorvosi beosztás-
ban dolgozó orvos havi net-
tó fizetése (ha hiszik, ha nem) 
120-140 ezer forint. Ez elkese-
rítő, de az egészségügy – nem-
csak a karcagi, hanem bárme-
lyik másik kórházé is – annyi-
ra le van nyomva anyagilag, 
hogy képtelen ezen a fizetési 
helyzeten változtatni. Érthe-
tő hát, hogy mindenki igyek-
szik másodállásban, ügyelet-
vállalással, magánrendelés-
sel kiegészíteni a semmit, amit 
fizetésnek neveznek. Érthe-
tő, ha odafigyel arra is, ha fi-
zetésileg előnyösebb munkát 
kínálnak neki. Ez volt az oka, 
hogy a belgyógyászati osztály-
ról néhány kollégát megkeres-
tek a mezőtúri kórházból, és a 
mi fizetésünkhöz képest jóval 
magasabb fizetést ajánlottak 
nekik. Egy kollégánk április 

1-től, egy másik kolléga pedig 
május 1-től távozott ill. távo-
zik tőlünk Mezőtúrra. Máso-
kat is megkerestek állásaján-
lattal a belgyógyászatról, de 
tárgyalásokat kezdeményez-
tünk velük, és sikerült olyan 
megoldást találni, hogy itt ma-
radnak a karcagi kórház „égi-
sze alatt”. A többi osztályon 
nem volt szó orvos-elvándor-
lásról. A karcagi kórházban 
egyébként néhány szakmában 
– pszichiátrai, bőrgyógyászat, 
szemészet, fül-orr-gégészet 
– sürgősen orvosokra lenne 
szükség és a többi osztályon is 
elférne még 1-2 ember. Vagy-

is kevesen vagyunk, ahhoz 
képest, amit a város kórházá-
nak el kellene bírnia. Másrészt 
elég  rossz az orvosi kar korös-
szetétele. Nyugdíj mellett dol-
goznak, vagy karnyújtásnyi-
ra vannak a nyugdíjtól és ezen 
szakemberek helyébe igazából 
nincs utánpótlás. Mindent el-
követünk, hogy a fiatal kor-
osztályból lehetőleg ne menje-
nek el Karcagról. És természe-
tesen igyekszünk az eltávozot-
tak helyébe minél hamarabb 
orvosokat szerezni, hogy ne 
akadozzon az osztályok mű-
ködése.

Elek György 

Kórtermek 21. századi színvonalon
Folytatás az 1. oldalról

Március 28-án egy olyan 
pedagógiai módszerrel ismer-
kedtünk a Gábor Áron Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégiumban, 
amely hazánkban még kevés-
sé ismert, Európa nyugati ré-
szén az oktató-nevelő munka 
szerves részét képezi. A pro-
jektalapú oktatás lényege az, 
hogy a diákokat csoportmun-
kában késztesse alkotó tevé-
kenységre, közös produktum 
létrehozására. Iskolánkban 
a 10.-es évfolyam dolgozott 
7 héten át tanári segítséggel 
ebben a programban, ennek 
eredményét, azaz az elkészült 
munkákat láthattuk - hall-
hattuk  a Diáknapon.

A folyamat febr. 4-én kez-
dődött el, amikor iskolánk 
100 tizedikes gimnazista és 
szakközepes tanulója sorso-
lás útján került a 10 projekt-
csoport egyikébe, amelyek az 
egyes tantárgyakat, ill. mű-
veltségi területeket képvisel-
ték: fizika, történelem, an-
gol, stb. Fontosnak tartottuk, 
hogy véletlenszerű és így ve-
gyes legyen a csoportok ös-
szetétele. Ekkor tudták meg a 
diákok azt is, hogy a VÍZ té-
makörben kell gondolkod-
niuk, azaz az adott szaktár-
gyon, illetve műveltségi te-
rületen belül létezésünk eme 
alapeleméről fognak valami-
lyen produktumot létrehozni. 

A program szervezői, Poórné 
Tassi Ildikó és Dobos Lász-
lóné tanárnők és dr. Nagyné 
Serfőző Éva igazgatóhelyettes  
ötleteket adtak, de a diákok-
nak maguknak kellett kita-
lálni, hogyan közelítsék meg 
a témát, és mit alkossanak: 
modellt, prezentációt, színda-
rabot, újságot, stb.  Öt héten 
keresztül délutánonként dol-
goztak együtt. Minden cso-
port munkáját egy csoport-
vezető és segítőtanárok kísér-
ték figyelemmel, a hangsúly a 
„segítség” szóra esett, hiszen 
a tanulók feladata volt a ter-
vezés éppúgy, mint a szerve-
zés, kivitelezés és a megvaló-
sítás. 

A tavaszi szünet utáni na-
pok már egészen a projekt 
jegyében folytak, a 10.-esek 
március 26-án és 27-én taní-
tási időben, tanórai keretben, 
de csoportmunkában ezzel 
foglalkoztak, produktumai-
kat végső formába öntötték. 

Március 28-án pedig vég-
re be is mutathatták az elké-
szült munkákat. Erre minden 
csoport 15 percet használha-
tott fel. Egymás bemutatóit 
nagy érdeklődéssel figyelték 
a 10.-es diákok és a tanárok 
egyaránt, valamint a tapasz-
talatszerzés céljából meghí-
vott 9.-es tanulók. Szavazással 
kiválasztottuk a két legjobbat, 
ezeket az egész iskola előtt is 

előadták az alkotóik. Ötle-
tes produktumok születtek: 
Vizes csodák címmel érde-
kes kísérleteket mutattak be,  
láthattuk a Kék Duna-kerin-
gőt és a vízi sportok magyar 
olimpiai eredményeit, meg-
ismerkedhettünk a nemze-
ti italokkal, bepillantást nyer-
hettünk az angol teázási szo-
kásokba, a hajózás történe-
tét jártuk körül; megtudtuk, 
milyen fontos a víz biológi-
ai szerepe, láthattunk - hall-
hattunk vízi katasztrófákról, 
valamint a vízmotívumról a 
művészetekben. A legjobbnak 
a kémiások és a magyarosok 
bizonyultak a karcagi vízről 
készített oknyomozó riport-
sorozattal, illetve Babits: Jó-
nás könyve c. művének szín-
padi feldolgozásával.

Az értékelés több formá-
ban történt: fókuszcsoportos 
megbeszélésekkel és kérdő-
íves felmérésekkel. Az ered-
mények azt mutatják, hogy 
sikeres volt a program, hiszen 
az „ Együtt tudtam dolgozni 
a többiekkel”, a „Jó volt cso-
portban dolgozni” és a „Jól 
éreztem magam”  állítások a 
diákoktól 10-es skálán 8-ason 
felüli értékelést kaptak. 

Ezzel a programmal egy új 
oktatási módszerrel bővült is-
kolánk pedagógiai palettája.

Poórné Tassi Ildikó, 
Tokajiné Szabó Ildikó  

Projektnapok a GÁG-ban

Pályázat
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- Ott ez tényleg nem nagy 
valami, olyan, mintha mi in-
nen Karcagról átmennénk 
Törökszentmiklósra, vagy 
Pestről Üllőre. Amúgy a túrát 
mi magunk szerveztük meg 
és hajtottuk végre. A harma-
dik napon kora reggel kimen-
tünk az egyik fővárosi töv-
cső-re, vagyis az autóbusz pá-
lyaudvarra felderíteni, hogy 
megy-é busz Karakorum, 
mostani nevén Harhorin felé.

- A mongolok tudták miről 
van szó? Hogy micsoda régi 
várost üldöztök ti a sztyeppén?

- Hogyne. Sőt, Harhorin 
valóban egy városnak neve-
zett település, de egyébként 
ismét csak Tilalmast tudnám 
példaként felhozni. Vagyis a 
mi fogalmaink szerint nem 
város, de nem is nagyközség 
– inkább az „állandó telepü-
lés” kifejezés rá a helyes. No, 
a tövcsőn elkezdődött a pu-
hatolózás, megy-é errefelé 
busz. Gondold el! Mongólia 
fővárosának buszpályaudva-
rán, ahol angolul tudó embert 
még aranyér’ se lehetett talál-
ni, de még oroszul tudót se 

nagyon! A mi mongol tudá-
sunk meg az alapszint alatti 
volt. Pár szót, mint az üdvöz-
lést (’szájnbájnó”), a viszlá-
tot (’bájír téj’), a köszönömöt 
(’bájírlá’), az igent (’ugui’) 
meg a nemet (’tíím) meg-
jegyeztem, de amúgy sem-
mit. (Az utazás előtt olvas-
tam néhány dolgot a mongol 
nyelvről. A kék például ’kök’, 
a sárga ’sárg’. A jurtát, ami 
kör alakú, ’ger’-nek mondják 
mongolul, és állítólag a mi 
’kör’ szavunk is ebből ered. 
Később mongol fiatalokkal 

beszéltünk is, hogy mekko-
ra nagy testvérek vagyunk 
mi, meg mennyi szavunk ha-
sonlít.) A városneveket példá-
ul mondtuk nekik eredetiben, 
de az kiejtve egészen más. 
Komoly kommunikációs ne-
hézségek voltak, de valahogy 
mindig megoldódott. A busz-
pályaudvaron kiderült, hogy 
egy nagyon szimpatikus kö-
zépkorú házaspár éppen ar-
rafelé megy és nagyon jutá-
nyos összegért elvisznek ben-
nünket. Toyota terepjárójuk 
volt, a térképek meg az úti-

könyv pedig aszfaltutat jelez-
tek Karakorumig, úgyhogy 
az utazás gyorsnak és ké-
nyelmesnek ígérkezett. Elő-
ször. Aztán, pár kilométer-
re a fővárostól az aszfaltút ja-
vítás miatt le volt zárva és az 
út az igazi hamisítatlan füves 
sztyeppén folytatódott. Vagy-
is az aszfaltút vonalát követ-
ve haladtak a kocsik, ki mer-
re látott. Az így keletkezett 
nyomot mindenütt 5-10 cen-
timéteres, púderszerűen fi-
nom port borította. Ebből az-
tán annyi baj adódott, hogy 
korábban gyerekek betörték 
a terepjáró ablakát, és a me-
net közben felvert por szaba-
don dőlt be a kocsiba. Rövi-
desen olyanok lettünk a por-
tól, mint az ördögök és mivel 
erősen izzadtunk a melegben, 
a porborítás sár formájában 
folyt le rólunk. A sofőr fele-
sége mentett meg bennünket, 
mert áttetsző ragasztószalag-
gal teljesen beragasztotta az  
üres ablakot. Szóval, a nem 
túl látványos utazás alatt jur-
tatáborokat érintve, meg egy 
nagyon apró település mel-
lett haladtunk el, itt-ott né-
mi pihenőt tartva. Egy helyt 
egy igazi „istenhátamögötti” 
településre jutottunk. Sem-
mi nem jelezte a nevét, és azt 
sem, hogy mely település fe-
lé visz innen az út. Akadt vi-
szont egy út menti vendég-
lő is, ahol teát, kumiszt, sört 
meg vodkát lehetett inni. Ké-
sőbb a sofőr egy magányos 
jurtánál is megállt, mint kide-
rült, ismerőse lakott ott. Nos, 
ott ittunk először kumiszt, 
mégpedig a vidéki mongol 
vendégszeretetből kifolyólag. 
A gazda szívesen kínálta, de 
mondtam a többieknek, csak 
piánóban, mert ráz az autó, 
és még valami bajunk talál 
lenni tőle. Tíz óra „intenzív” 
utazás után, kora este futot-
tunk be Karakorumba.

Elek György  

Mongóliának a történelem folyamán két jelentősebb fővá-
rosa is volt. Egy még a Mongol Birodalom idején, Dzsingisz 
és az őt követő kánok korában, a másik pedig a jelenlegi. Az 
első fővárost, Karakorumot, ha jól sejtem fénykorában is 
volt alkalma látni néhány magyarnak, mégpedig rabszíjon 
megtett gyalogtúra végállomásaként. Most Németh Mihá-
lyék látogatták meg a néhai metropolis helyét, ami mongó-
liai viszonyok között közel van, azaz alig kétszáz kilométer-
nyire esik Ulanbatortól. Kiderült azonban, hogy a mai ma-
gyaroknak sem egyszerű az odajutás, csak esetleg rövidebb.

Mongóliai utazás (5.)

Az út Karakorumig

A Városi Csokonai Könyv-
tárban 2008. április 9-én ke-
rült sor a Költészet Napja al-
kalmából meghirdetett sza-
valóversenyre, a reneszánsz 
jegyében. A nehéz téma elle-
nére igen színvonalas előadá-
sokat hallhattunk a verseny-
zőktől, épp ezért senki sem 
ment haza üres kézzel. Min-
den résztvevőt emléklappal 
és könyvvel jutalmaztunk, a 
helyezettek pedig az oklevél 
mellett könyvcsomagokat ve-
hettek át.

Külön kiemelendő és di-
cséretre méltó, hogy a Szen-
tannai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola, Gimnázium 
és Kollégium, valamint a Var-
ró István Szakiskola, Szakkö-
zépiskola és Kollégium diákjai 
jelentős létszámban és felké-
szülten képviselték iskoláikat. 
Örömünkre szolgált, hogy 
alacsony arányban ugyan, de 
felnőtt versenyzőink is vol-
tak.

Ezúton is szeretnénk meg-

köszönni versenyzőinknek, 
hogy igazi, különleges szelle-
mi táplálékhoz juttattak ben-
nünket ezen a délutánon.

Ezúton köszönjük meg 
a felkészítő tanárok segítő 
munkáját, továbbá minden-
képp köszönet illeti meg a 
zsűri alapos elemző, értékelő 
munkáját.

A zsűri tagjai: Keserűné Éb-
ner Tünde, Nagy Mihályné, 
Rideg István

Eredmények: 1. helyezett: 
Oláh Petronella, óvodapeda-
gógus-tanító (II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és Óvo-
da), 2. helyezett: Oláh Diá-
na (Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi-
um), 3. helyezett: Vadai Vik-
tória (Gábor Áron Gimná-
zium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium).  Kü-
löndíj: Tóth Istvánné, óvónő 
(Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szak-
szolgálat)

 Hangyási Tiborné

2008. március 27-én meg-
tartottuk a Diákközgyűlé-
sünket, ahol Nagy Angéla 11. 
A osztályos tanuló, leköszönő 
Diákigazgató évértékelő be-
számolóját, illetve az osztá-
lyok képviselőinek osztályérté-
kelő beszédeit hallgattuk meg. 
Ezután kihirdettük a délelőtt 
leadott szavazatok eredménye 
alapján az új diákigazgató sze-
mélyét. Ezt a posztot egy évig 
Domján Sándor 10. B osztá-
lyos tanuló tölti be.

Másnap (2008. március 28.) 
volt iskolánkban a Diáknap, 
melynek programjai párhu-
zamosan futottak a projekt-
bemutatókkal. A diákok hat 

helyszín közül választhattak 
kettőt, ahol részt vettek a Di-
áknapon. Sorverseny, osztá-
lyok közötti röplabda bajnok-
ság, kézműves sarok, vörös-
keresztes vetélkedő, filmes 
vetélkedő és informatikai ve-
télkedő szerepelt a programok 
között. A két programblokk 
közötti szünetben az iskolaté-

vé adásából vetítettünk le adá-
sokat a tornateremben, illet-
ve ekkor jelentettük be az is-
kola előtt az új Diákigazga-
tó személyét. Domján Sándor 
köszöntő beszédében ismer-
tette a programját is: a hagyo-
mányos feladatkörön túl az 
idén elindult pozitív diákön-
kormányzati aktivitást kíván-
ja képviselni, több szórakozási 
lehetőséget szeretne szervezni 
a tanulóknak, valamint az is-
kolarádió rendszeres működ-
tetését is célul tűzte ki. 

A nap végére mindenki kel-
lemesen elfáradt, de különö-
sen a diákönkormányzat kép-
viselői, akik az összes progra-

mot megszervezték, ezúton is 
köszönjük a munkájukat, va-
lamint mindazok segítségét, 
akiknek köszönhetően meg-
valósult a Diáknap (tanárok, 
nem pedagógus dolgozók, is-
kolatévé készítői). Külön kö-
szönjük a Pro Schola Alapít-
ványnak az anyagi támogatást.

Szabó Julianna

Szavalóverseny 
a könyvtárban

Diáknap a GÁG-ban

TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, il-

letve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személy-

esen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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LEADER Helyi 

Közösség Felhívása
I. EMVA Mikrovállalkozások létrehozása és 

fejlesztésének támogatása
A támogatás célja:
A térségben a vállalkozói aktivitás növelése, a verseny-

képesség javítása, az innovációs képesség javítása, a mun-
kahelymegtartás, és a munkahelyteremtés.

Új és meglévő mikrovállalkozások támogatása
-  beruházások és 
-  műszaki, technológiai fejlesztések által.
Támogatható tevékenységek:
-  Eszközök beszerzése
-  Építés, épületgépészet, felújítás, korszerűsítés
-  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
-  Minőség- és környezetirányítási rendszer, szabvány 

bevezetése
Támogatás mértéke:
-  Hátrányos helyzetű területen: 50%
-  Nem hátrányos helyzetű területen 40%
-  Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés költsége 1 millió 

és 5 millió forint között
-  Minőség- és környezetirányítási rendszer költsége mi-

nimum 1 és maximum 5 millió forint

Feltétel: A támogatási kérelem benyújtásának évét köve-
tő 3 évben realizált árbevétel a benyújtás évében tervezett 
árbevételhez képest a növekmény értéke eléri a támogatás 
1,2-szeresét.

II. EMVA Turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről

Támogatás célja:

Munkahelyek megőrzése, létrehozása érdekében a vidé-
ki turizmusformák közül:

- Falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházá-
sok

- Szolgáltatások feltételeinek javítása
- Marketing tevékenységek ösztönzése az alábbi terüle-

teken:
1. Falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszál-

láshelyek, és azok szolgáltatásainak kialakítása, bővítése, 
akadálymentesítése, korszerűsítése

2. Ifjúsági turisztikai fejlesztések: gyermek- és ifjúsági 
tábor, sátortábor, turistaház szálláshelyek kialakítása, bő-
vítése stb.

3. Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése az alábbi speci-
ális területen: falusi, agroturisztikai szolgáltatások; lovas-
turizmus; vadászati és erdei turizmus, természetjárás; hor-
gászturisztikai szolgáltatások; borturizmus

Kik pályázhatnak majd?
- Természetes személyek
- Mikro-, kis- és középvállalkozások
- Önkormányzatok, önkormányzati társulások
- Egyházi jogi személy
- Non-profit szervezetek
- A fentiek fejlesztésére létrehozott társulások
A támogatás mértéke
- Versenyszektor beruházásainál: 45%
- Közszféra, egyházi és non-profit szervezet esetén: 

100%
- Fejlesztési társulások esetén ezt a kettő kombinációjá-

ból kell kiszámolni.
- Minimális támogatási összeg: 1 millió forint
Bővebb információ: Máthé Zsolt Karcagi Kistérségi 

HVI, 06-70-5909700
Projektgyűjtő adatlapot lehet kérni a Karcagi Polgár-

mesteri Hivatalban, a 31-es szobában.
Leadási határidő: 2008. április 28.

A jubileumi évfordulónk 
tiszteletére megrendezett 
programjainkra nagy-nagy 
szeretettel hívtuk és vártuk 
valamennyi volt és jelenlegi 
diákunkat, pedagógusain-
kat, dolgozóinkat, szülőket, 
az érdeklődőket.

2007. októberében kelle-
mes, bensőséges hangula-
tú találkozón vehettek részt 
Kolozsi Ágnes, iskolánk volt 
tanítónőjének tisztelői. No-
vember 24-én Katalin Na-
pi Alapítványi Bált rendez-
tünk, ahol a jó hangulat 
mellett emléklappal, pezs-
gővel, szüli napi tortával 
kedveskedtünk vendégeink-
nek. Március 8-án Öregdiák 
Találkozón idéztük fel az 50 
év élményeit. És következett 
április 11, az iskola tanulói-
nak műsoros délutánja.

Hetek óta tartó lázas ké-
szülődés rázta fel iskolánk 
megszokott rendjét. A taní-
tás, a sok-sok verseny mel-
lett újabb erőpróba követke-
zett gyermeknek, felnőttnek 
egya ránt. Milyen műsorszá-
mokkal kedveskedhetnénk a 
nagyérdemű közönségnek?  
Témaválasztás, próbák, dísz-

letek, jelmezek, meghívók ké-
szítése, szervezési feladatok… 

Végre elérkezett a vár-
va várt délután. A zsúfolásig 
megtelt nézőtér ámulatba ej-
tette a gyermekeket, nem is 
gondolták, hogy ilyen sokan 
kíváncsiak rájuk. Dr. Fazekas 
Sándor polgármester úr meg-
nyitója után (április 11-e lé-
vén) József Attila születésnap-
járól emlékeztünk meg, fel-
idézve a költő munkásságát a 
Születésnapomra című vers 
tolmácsolásával. A költészet 
napjára irodalmi pályázatot 
hirdettünk, melynek témája: 
az iskolai élet. Ez alkalommal 
osztottuk ki ifjú versfaragó-
inknak a megérdemelt jutal-
makat, melyeket Csányi Sán-
dor képviselő úr ajánlott fel. 

Az énekkar sikeres fellépését 
követték az alsó tagozatosok 
remek népitánc, színjáték, ver-
ses, moderntánc produkciói.

A szünetben az ESSEN Kft. 
büféje kínált frissítőt, a bejá-
ratnál iskolánk Jubileumi em-
lékkönyvét vásárolhatták meg 
az érdeklődők.

A második részben folyta-
tódtak a színvonalas előadá-
sok. Bemutatkoztak zeneisko-

lásaink, társastáncosaink, an-
gol szakköröseink, a felső tago-
zatos táncosaink, színjátszóink. 
Szűnni nem akaró taps, ováció 
jutalmazta a „Zoli-labor” és a 
Pa-dö-dö produkciókat, me-
lyeket az iskola pedagógusai és 
dolgozói adtak elő. 

Köszönjük a Déryné Mű-
velődési- és Ifjúsági Központ 
munkatársainak, hogy he-
lyet biztosítottak programunk 
még színvonalasabb megvaló-
sításához, a város vezetőinek, 
a társintézményeknek, a he-
lyi televízióknak, hogy jelen-
létükkel megtisztelték rendez-
vényünket. Külön köszönjük 
a szülői munkaközösség oda-
adó segítségét, mellyel végig-
kísérték munkánkat.

Szeretnénk megköszönni a 
adományaikat, melyeket isko-
lánk informatikai eszközeinek 
fejlesztésére ajánlottak fel.

Jubileumi programsoroza-
tunk következő állomása a 
Kiskulcsosi Hét és az április 
26-án megrendezésre kerülő 
Batyus Bál, melyekre szintén 
örömmel és nagy-nagy szere-
tettel várjuk az érdeklődőket.

Horváthné Pandur Tünde
tanár

50 éves a Kiskulcsosi Általános Iskola

Műsoros délután, nem csak kiskulcsosiaknak

A Bolondozó Sportoló já-
tékos vetélkedőt a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat testne-
velés-gyógytestnevelés mun-
kaközössége 9. alkalommal 
szervezte meg az óvoda dol-
gozói és a város tanítói szá-
mára.

A munkaközösség tagjai 
már hetekkel a rendezvény 
előtt lázasan készültek, hogy 
minél mókásabb feladato-
kat állítsanak össze a sportol-
ni vágyó kollégáknak. Ezút-
tal lovagi tornára invitálták 
a résztvevőket, ahol középko-
ri hangulatú, tréfás, mozgá-
sos játékokban lehetett részt 
venni.

Az óvodák csapatait a 

Nagykun Református Általá-
nos Iskola és a Zádor Úti Ál-
talános Iskola, Kováts Mihály 
Általános Iskola tanító néni-
jei erősítették. 

A versenyt a király-
kisasszony varázskendőinek 
összegyűjtésével kezdték a 
résztvevők, amely kiegészült 
egy kis rímfaragással. A csa-
patok vidám és ötletes verset 
írtak, melyet az eredményhir-
detés során be is mutattak.

A lelkes szurkolók is jókat 
derültek az önfeledten, vidá-
man vetélkedő sportolókon.

Aki ott volt, jól érezte ma-
gát és a délután végére kelle-
mesen elfáradt.

Gyulainé Nagy 
Zsuzsanna

Az Ipartestület 
ajánlata

A Karcagi Ipartestület az 
IPOSZ tagszervezete biza-
lommal ajánlja magas szak-
tudással rendelkező tagjai 
szolgáltatásait. Ha elege van 
a kontármunkából, elege lett 
abból, hogy az elvégzett mun-
ka után nem vállalnak fele-
lősséget, akkor hívja a követ-
kező szakembereket vagy ke-
resse fel irodánkat.

Iroda: Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 
59/312-403.
Asztalos: Herceg László (Kg., 

Szamos u. 73)
Fodrász: Bőrné Vincze Er-

zsébet (Tel.: 59/314-019)
Tetőszigetelés, falszigetelés, 

dugulás elhárítás: Balog 
Imre (59/400-642)

Karosszéria lakatos: Törő-
csik László (20/492-7900)

Kőműves: Csontos Árpád 
(20/965-8416)

Útépítés: Kurucz István 
(30/955-3955)

Sírkő, műkő: ifj. Csízi Sán-
dor (30/273-3920) id. Csízi 
Sándor (59/314-642) 

Szállásadás, üdülési csekk 
elfogadása: Gere Istvánné 
(30/535-4907)

Szobafestő-mázoló: Kovács 
Sándor (30/978-4757)

Víz-gáz szerelő, bádogos: 
Gere István (30/995-0126) 
Illés Tóth József (30/935-
8514) Török László (30/289-
5103 v. 59/314-019)

Meghívó 

A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógusai 
Szakszolgálat Táncsics krt. 19. sz. alatti óvodája (Rákóczi 
óvoda) nyílt hetet tart.

Időpont: 2008. május 21- május 25-ig.
Szeretettel várunk minden érdeklődő leendő kiscsopor-

tos óvodást és szüleit.

Halász Andrásné
tagóvoda intézetvezető

9. Bolondozó Sportoló 
játékos vetélkedő
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás 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. alat-
ti családi ház eladó. 4 szobás, te-
tőteres, garázsos; ipari áram, ká-
bel tv, fúrott kút, klíma, elektro-
mos kapu van. Tel.: 06/30-239-
9121. 
Karcagon, az Apavár utcában ki-
sebb típusú téglából épült, teljes 
közműves kertes ház bontás nél-
küli építési lehetőséggel eladó. 1 
szobás földszinti vagy I. emeleti 
lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. alatt 
– az iskolával szembeni utcában – 
3 szobás kockaház, 16 méter gaz-
dálkodásra alkalmas vagy lakás-
sá is kialakítható tégla alsó épü-
lettel, nagy telekkel. Tel.: 06/30-
822-0899.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. z. alat-
ti tehermentes, teljes közművel 
ellátott építési telek. Budapesti, 
Debreceni, Berekfürdői, Karcagi 
lakóingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.
Családi ház eladó. 2 szoba (lami-
nált padlós), konyha, fürdőszoba, 
WC, folyosó (járólapos), gázkon-
vektoros + 2 cserépkályha, kábel 
tv, szennyvíz van. Kockaház kis 
udvarral. Tel.: 06/20-238-0266.
Eladó 2 szoba összkomfortos csa-
ládi ház alsó épülettel, 2 garáz-
zsal, fúrott kúttal. Főtéri lakáscse-
re is érdekel értékegyeztetéssel. 
U.itt eladó 12 soros függesztett 
vetőgép. Érd.: Kg., Bimbó u. 6/c. 
Tel.: 06/30-312-2679.
2,5 szobás összkomfortos, sátor-
tetős ház nagy udvarral és alsó 
épülettel, gáz központi fűtéssel 
és vegyes tüzelésű kazánnal el-
adó, vagy első emeletig érték-
egyeztetéssel elcserélhető. Érd.: 
Kg., Kacsóh u. 23.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. alat-
ti felújítandó ház 4,5 M Ft-ért el-
adó. Tel.: 06/20-524-5036.
Karcag, Vasút u. 72. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/311-168.
Tégla építésű IV. emeleti, 56 m²-
es, erkélyes lakás eladó. Kg., Szent 
I. sgt. 1-5. Tel.: 06/30-507-2187.
Sürgősen eladó Kg., Kacsóh utca 
15 sz. alatti kertes ház gáz és cse-
répkályha fűtéssel, 21 éve épült, 
60 m² a lakott terület. Tel.: 06/20-
324-1593 (17 óra után).
A Karcag, Sajó u. 3. sz. alat-
ti ház eladó vagy kiadó. Érd.: 
Kg., Kisföldek – Kalász u. 4. Tel.: 
59/401-166 v. 06/20-808-7368.
Karcagon, a Madarasi úti társas-
házban I. emeleti, középső 2 szo-
ba összkomfortos, 48 m²-es la-
kás szeptemberi költözéssel el-
adó. U.itt: 1 db régi típusú kétaj-
tós szekrény (akasztós, 1 polcos); 
1 db 80 cm magas, 110 cm széles, 
1 polcos szekrény; 1 db kis mé-
retű szétnyithatós konyhaasztal 
(78 cm magas, 50 cm széles). Tel.: 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.

Eladó 1 szobás, összkomfortos, 
régi típusú házrész nagy kert-
tel és udvarral. I.ár: 3,5 M Ft. Tel.: 
06/20-391-5205.
Teljesen összközművesített, 3 szo-
bás kertes családi ház rendezett 
udvarral, igényesnek eladó. Érd.: 
Kg., Kátai G. u. 70. (18 óra után).
80 m²-es üzlet eladó a városköz-
pontban, vagy kisebb csere is 
érdekel. Tel.: 06/30-856-4631 v. 
06/30-366-2306.
Karcag, Horváth F. u. 3-5. III/15. sz. 
alatti 2,5 szobás, 58 m²-es lakás 
eladó. Tel.: 06/30-373-4060.
A Téglás kertben 14 sor hereföld 
nyári használatra haszonbérbe ki-
adó. Érd.: Kg., Ketel u. 40.
Karcagon, a Zöldfa utcában össz-
közműves családi ház eladó. Tel.: 
59/300-910.
Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. 
alatti ház eladó. Fürdőszoba, 
nagy cserépkályha, 1,5 szoba, ga-
rázs, kis bemenő kertes rész. I.ár: 
3 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.
Karcagon a központban, a 
Csokonai Könyvtár mellett 136 
m², jó elosztású, kertes csalá-
di ház garázzsal, dupla fűtés 
(gáz, cserépkályha), vállalkozás-
ra is alkalmas, reális áron eladó. 
Ugyanitt teljesen új fekvő kondi-
pad súlyzókkal eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
Sürgősen eladó IV. emeleti er-
kélyes lakás a városközpontban. 
Tel.: 06/20-583-3910.
Eladó Karcagon a főtérhez közel 
3 szobás + nappalis kertes családi 
ház. Tel.: 06/30-239-7616.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház 
eladó. U.itt épület faanyag eladó. 
Tel.: 59/400-802 (reggel 8 óráig, 
délben és este 6 órától).
Tanya eladó sok melléképület-
tel, 2400 m²-es teljesen bekerí-
tett területtel. Víz, villany van. Tel.: 
06/30-229-8516.

Garázs
Garázs kiadó a városközpont-
ban. U.itt harmónika ajtó és régi 
stílusú függönytartó eladó. Tel.: 
59/313-232 v. 06/20-242-0186.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/1-
225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hűtő, 
120 l-es fagyasztó szekrény, 2 fo-
tel, ágyneműtartó, dohányzó asz-
tal, 1 db középszőnyeg, 2 db ak-
kumulátoros gyerek motor, 2 db 
gyerek bicikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. 
u. 46. Tel.: 59/314-094.
Automata mosógép és keve-
rőtárcsás mosógép; jó állapotú 
Camping kerékpár; ¾-es öntö-
ző slag; 20 tag lemezradiátor; vas 
szemetes kuka; új üstház; beton-
keverő gép; új és használt ajtók; 
ablakok; cserépkályha ajtók; lég-
kompresszor; 200 literes vashor-
dó; 50-20 literes műanyag ballon; 
kúpcserép; szecskavágó és beton-
vályúk eladók. Tel.: 59/312-679.
Kisméretű tégla használt, pucolt 
330 db, valamint kúp pala hasz-
nált eladó. Tel.: 59/311-129 v. 
06/30-215-7693.

Német esőkabát, nadrág, gumi-
csizma, bőrdzseki, zakó, vesztern 
csizma, különböző férfi ruhane-
mű egyben is eladó. Dunlop MP 
3-as, 4 évszakos autógumi eladó. 
Tel.: 06/30-995-6929.
Eladó villanybojler 50 és 100 l-es 
(50 l-es új), valamint hűtőgép 100 
l-es jó állapotban levő kézikocsi, 
mely alkalmas kis traktorok után-
futójának is. Tel.: 59/311-129 v. 
06/30-215-7693.
Gyermekágy; járóka; sport ba-
bakocsi; fotel; dohányzó asztal; 
páraelszívó; rekamié; közép sző-
nyeg; akku töltő eladó. Érd.: Kg., 
Bercsényi u. 25. (14 órától), Tel.: 
59/400-608 v. 06/30-856-4631.
Hat égős, szép csillár áron alul el-
adó. Tel.: 59/311-163 (délután).
Magtisztító (Petkus gigant 
rendszerű) és kiegészítő gépei; 
Meripond 200 kg-ig mérő tükörs-
kálás mérleg, valamint 3 közép-
nehéz borona húzójával eladó. 
Tel.: 59/311-129 v. 06/30-215-
7693.
Eladó PB gáztűzhely palackkal; 
elektromos fűnyíró; heverő; fo-
telek; porszívó; műanyag hor-
dók; kétágú létra; háti permete-
ző. Érd.: Kg., Kacsóh u. 15. (vasár-
nap délelőtt)
Szabvány méretű lambéri-
ás garázs ajtó tokkal eladó. Érd.: 
59/312-204.
Eladó 8 db 5 fm betongerenda 
(2.500 Ft/db), 2 db 160-180 kg-os 
hízók és oltott mész. Tel.: 06/30-
266-2859.
Parabola, színes TV, Romet, lovas 
ekekapa, PB palac, egy pár mo-
torkerék eladó. Tel.: 06/30-209-
4989.
Keresek 20x20 vagy 30x30 cm 
méretű padlóburkoló (pádimen-
tum) téglát. Tel.: 59/312-101 v. 
06/70-466-3428.
Robbanó motoros kerekes szék 
(három kerekű), tömör gumis kézi 
kocsi eladó. Tel.: 06/30-338-4131.
Trágya elvihető, vas vályuk; gyer-
mek kerékpárok; etetőszék eladó. 
Érd.: Kg., Epreskert utca 7/a. Tel. 
59/313-694.
15 q hereszéna ömlesztve; kis-
bálás szalma; kis hízó eladó. Érd.: 
Kg., Fürst S. u. 39.
A LÉLEK TÁPLÁLÉKA. A legér-
dekesebbet, a legjobbat az 
ÉDESANYÁKNAK! Az Édesvíz 
Kiadó legújabb könyvei ANYÁK 
NAPJÁRA: Feng-shui, természet-
gyógyászat, lélekgyógyászat, ezo-
terika, tudomány. Minden szom-
baton bent a Piaccsarnokban 8-
12 óráig.
Szombaton a piac környékén el-
vesztettem fél pár fülbevalómat. 
Várom a becsületes megtaláló hí-
vását. Tel.: 06/20-583-3910.
Körbálás, jó minőségű lucerna és 
gyep széna; 2 éves szép németju-
hász tenyészkan eladó, vagy cse-
re is érdekel. Tel.: 06/30-393-3343.

Állat
Kis súlyú fehér hússertések (kb. 
120-130 kg) házhoz szállítással is 
eladók. Tel.: 06/30-566-8044.
Vágó birka eladó (350 Ft/kg). Érd.: 
Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-244-
3666.

Állás
Fiatal pályakezdő lány vendéglá-
tó technikus végzettséggel állást 
keres. Tel.: 06/30-581-0441.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemiga-
zolás nélkül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.
Kedvező áron vállalom az aláb-
bi munkálatok elvégzését: jár-
dák, kapubejárók, útburkolatok 
javítását vagy teljes körű aszfal-
tozását. Épületek bontását, resta-
urálását vagy átalakítását. Épület 
alap ásást, térburkolat kő raká-
sát, vagy teljes körű aszfaltozá-
sát. Udvarok, terepek tisztítását, 
rendezését. Kőműves munkákat. 
Gyorsan, pontosan, jól képzett 
szakemberekkel. Nyugdíjasok ré-
szére magas kedvezményt tudok 
biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-346-1454. 
Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidéken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. U.itt 2 hónapos sport baba-
kocsi eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői 
meghívók, névjegyek, bélyegzők 
készítése. Szitanyomás. Plasztikus 
betűvágás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 
06/30-619-8072.
Bt. 30 %-os kedvezménnyel csak 
áprilisban vállalja: aszfaltozás; út-
alapozás; bontás; minden nemű 
kőműves munkát szakképzett 
emberekkel betonozást; cserép 
átforgatást; minden féle földmun-
kát; mezőgazdasági munkát, egy-
ben lomtalanítást; vashulladékot, 
fémhulladékot felvásárolok, le-
robbant gépet is. Hétvégén is 
házhoz megyek. Számlaképesen, 
megbízhatóan. Tel.: 06/20-587-
9478.

Gépjármű
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.
Barkas 1000-es platós, jó állapot-
ban levő, bármilyen célra hasz-
nálható, műszaki vizsga nélkül 
eladó. Tel.: 59/311-129 v. 06/30-
215-7693.
’92-es Opel Corsa 1.2-es benzi-
nes, friss műszakival, zöldkártyá-
val, felújítva, áron alul eladó. I.ár: 
165.000 Ft. Tel.: 06/30-285-2486.
MTZ különböző alkatrészei, vala-
mint Barkas különböző alkatré-
szei; 3 leveles középnehéz boro-
na klt. eladó. Tel.: 59/311-129 v. 
06/30-215-7693.
Eladók Simson SR 50 c és Suzuki 
Run robogók. Tel.: 06/30-963-
5073.
Eladó kocka Lada combi vonó-
horoggal, műszakija 2010 már-
ciusig érvényes; Simson Star se-
gédmotor; régi Singer varrógép; 
körtárcsás mosógép; centrifu-
ga; 3 égős gáztűzhely. Esetleg hí-
zót beszámítok. Érd.: Kg., Szent 
László u. 46.

Apróhirdetés

Sakk

Karcag, Sportcsarnok. Jv.: 
Gábor, Takács

Berekfürdő – Törökszent-
miklós 19:15 (9:9)

Berekfürdő: Vonáné, Sza-
bó I., Herceg Á. (3), P. Zs. (3), 
Cseke P. (7), Illés-Sütő N., Kiss 
A.

Cserék: Varga A., Perge Zs. 
(1), Horváth D. (1), Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
csapatból hiányzott 3 kezdő 
játékos, de ennek ellenére az 
első helyen álló törökszent-
miklósi csapat ellen forban 
voltunk. Mindenki keményen 
védekezett. A támadó játé-
kunkban a belső hármas já-

tékosok voltak gólerősek. Jók: 
Cseke P., Herceg Á., Vonáné.

Jászladányi SE – Berekfür-
dő 24:15 (13:9)

Berekfürdő: Vonáné, Herc-
zeg Á. (7), D. Nagy J. (6), V. 
Zs. (1), Cseke P. (7), Illés-Sütő 
N., Kiss A.

Cserék: Varga A., Szabó I., 
Perge Zs. (1), Horváth D. (2), 
Papp E.

Játékos-edző. Bánhegyiné 
Bakó Éva

Bánhegyiné Bakó Éva: Erős 
kezdés után a lányok visszaes-
tek, de a II. félidőre újra ma-
gukra találtak. Mindenkit di-
cséret illet. A fiatal játékosok 
is gólerősen játszottak.

Sakkversenyünk, mely Berek-
fürdői Tavasz néven 2008. ápri-
lis 3-6 között került megrende-
zésre, már hagyományosnak te-
kinthető.

Rekord számú nevezés érke-
zett az „A” csoportban (200 élő-
pont felettiek), 26 fő, míg a FI-
DE élőpontszám szerző „B” cso-
portban (2200 alatti élőpon-
tosok) 57-en ültek asztalhoz a 
komoly pénzdíjakért, és nem 
utolsó sorban az „élő pontszá-
mok” gyarapításáért.

A verseny csütörtökön 15 óra-
kor vette kezdetét, hogy hét for-
dulóban eldöntsék a versenyzők, 
ki a jobb a négy napos verse-
nyen. A zökkenőmentes sport-
szerű légkörben nagy küzdelem 
folyt a minél jobb helyezésekért. 
A legtöbb játszmában a nézők 
izgalmas partikat is láthattak. A 
végeredmény különösebb meg-
lepetést nem okozott, mert az 
„A” mester csoportban kisebb 
megingás után az NB II.-es csa-
patunk elsőtáblása Ardelan Ge-
orge Catalin 5,5 ponttal veret-
lenül nyert. A „B” csoportban 
is karcagi siker született, mert 
ugyancsak veretlen 6 ponttal 
Mohácsi Imre győzött, néhol a 
szerencse is segítve őt.

További szép karcagi sikerek-
ről is beszámolhatok, mert Kó-
nya László szintén veretlenül 5,5 
ponttal holtversenyben a máso-
dik helyet hozta el. Sebők István 
az értékes ötödik helyezett, míg 

Ábel Imre a nyolcadik helyen 
végzett 5-5 ponttal. A többi kar-
cagi versenyzőnek nem ment a 
játék, sok kihagyás és erőlködés 
jellemezte teljesítményüket.

További eredmények a kar-
cagi versenyzők szempontjá-
ból: Tóth Imre 4 pont (ez elfo-
gadható eredmény/), Kovács 
Róbert 4 pont (tőle többet vár-
tunk), Egyed Gábor 4 pont (az 
előző versenyen elért helyezését 
nem tudta megismételni), Viz-
keleti Pál 3,5 pont (csak egy-egy 
partiban játszott jól), Terbe Juli-
anna 3 pont (ő volt a legjobb női 
karcagi játékos), Nagy Szilárd 3 
pont (több partiban csak a gyen-
ge végjátéka miatt maradt alul), 
Feig János 2,5  pont (sokat hi-
bázott ), Gál Sándor 2,5 pont (5 
döntetlenjével „remi király” 
lett), Dr. Kozák Ottó 2,5 pont 
(fáradtan játszott), Kovács Sán-
dor 2,5 pont. (az első forduló-
beli nagy kihagyásán nem tudta 
magát túltenni), Egyed Judit 1,5 
pont (formán kívül volt), Egyed 
Viktória 1 pont (nagyon gyen-
gén játszott).

Itt köszönjük meg szponzora-
inknak, akik mindig igen szép 
összegekkel járultak hozzá a 
vonzó pénz és tárgyjutalmak-
hoz: Berekfürdői Önkormány-
zat, Erőforrás Kft. Karcag, Kar-
cagi Polgármesteri Hivatal, Ma-
darász György, Wolf László tá-
mogatóinknak

Fodor István

Női kézilabda – Megyei I. osztály

Az elmúlt héten – pénteken 
és szombaton – rendezték 
meg Fedémes Hevesaranyos 
Önkormányzata által rende-
zett Nemzeti Trophy Bajnok-
ság II. futamát. Több kategó-
riában állt rajthoz az az au-
tós mezőny. A normál kate-
góriában indult Béres Attila 
és Nagy Kálmán karcagi au-
tóversenyzők. A Suzuki-Sa-

murai típusú gépkocsijuk jól 
bírta az igen nehéz terepvi-
szonyokat, mivel az előkelő 
II. helyen végeztek. A legkö-
zelebbi bajnoki forduló május 
utolsó hétvégéjén Mihályhal-
mán lesz. A versenyzőpáros 
ezzel az eredménnyel a pont-
versenyben megtartott a ve-
zető helyét.

B. I.

Nemzeti Trophy Bajnokság – II. futam
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 18. péntek
 Napkirálynő
 Belga rajzfilm
 Kezdés: 14:30 és 19 

óra
Április 22. kedd
 John Rambo
 Feliratos amerikai 

akciófilm
Április 25. péntek
 Hipervándor
 Amerikai sci-fi
Április 26. szombat
 Horton
 Amerikai rajzfilm

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. április 12.
Nagy Veronika – Sebők Já-
nos

Születés
Orosz Andrea – Nagy István
Kg., Kígyó u. 14.  Lara
Kabai Zsuzsanna – Kereki 
Lajos
Kg., Kertész J. u. 1.  Dávid
Ábrahám Andrea – Fülöp 
Norbert
Kg., Kisújszállási u. 136/c. 
 Petra

Halálozás
Lázók Pálné (Duka Ilona Ju-

liánna)
 Kg., Dráva utca 10. 

(1930.)

2008. április 18. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált. Iskola mű-

sora 1. rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 vendég: Lévai Kálmán
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 - Rendezvény a Művészeti 

Iskolában
 - Szalmafonó kiállítás
 - Fizika próbaverseny
 - Balesetek és tűzesetek
 - Háttér – Plósz Csilla ven-

dége Keserűné Ébner Tün-
de. Téma: Holokauszt meg-
emlékezés Karcagon

20.10  Lovasbál

2008. április 22. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus 

szentmise
20.30  Nótacsokor

2008. április 24. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Hírek
18.10  A Kiskulcsosi Ált. Iskola mű-

sora 2. rész 
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 - Rendezvény a Művészeti 

Iskolában
 - Avram Hershko emlékver-

seny
 - Holokauszt megemléke-

zés
 - Háttér – Fodor Judit mű-

sora
 téma: Mentősbál volt
  20.10 Közéleti Bál 2008l

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!
Műsorunk a  hálózatán fogható a 
S9-es csatornán a  161,25 MHz-en

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Április 18. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 19. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva

Április 20. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 21. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Április 22. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 23. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 24. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 25. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Szinte nincs olyan nap, 
amikor a rendőröknek ne kel-
lene a TESCO-ba vonulniuk, 
mert a biztonsági őrök lopást 
észlelnek. Így történt ez ápri-
lis 9-én is, amikor egy karca-
gi lakos fizetés nélkül próbált 
kivinni egy DVD lejátszót 
49.900 Ft értékben az üzlet-
ből. A férfit a biztonsági őrök 
a rendőrök érkezéséig vissza-
tartották, majd a rendőrök a 
kapitányságra előállították. 
Az ügyben lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt büntetőeljárás van 
folyamatban. 

Egy héten belül a máso-
dik halálos kimenetelű bal-
eset történt a 4. sz. fkl. úton. 
Április 9-én Karcag és Kisúj-
szállás között egy motorke-
rékpáros kamionnal ütközött. 
A túrkevei férfi által vezetett 
motorkerékpár ismeretlen 
okból áttért a szemközti for-
galmi sávba, ahol frontálisan 
ütközött a vele szemben sza-
bályosan közlekedő román 
állampolgár által vezetett jár-
műszerelvénnyel. A motorke-

rékpár vezetője a helyszínen 
életét vesztette. A járművek-
ben összesen kb. 550.000 Ft 
anyagi kár keletkezett. 

Mit tegyen ha bent van 
a lakásában a betörő?
Semmiképp ne próbáljon 

meg „magán akcióba” kezde-
ni! Ha lehetősége van rá, hív-
jon segítséget és próbálja meg 
visszatartani az elkövetőt a 
rendőrök kiérkezéséig (zár-
ja rá az ajtót, szomszédok-
kal akadályozza meg, hogy 
a helyszínről elmenjen, stb.). 
Ne alkalmazzon szükségte-
len erőszakot az elkövetővel 
szemben. Jogos védelmi hely-
zetben csak akkor van, ha az 
elkövető megtámadja. Ilyen-
kor jogában áll a támadás-
sal arányos és mindenképp 
szükséges erőszakot kifejte-
ni az elhárítás érdekében. Ne 
változtassa meg a helyszínt, 
hagyjon mindent úgy, aho-
gyan találta.

Karcag – Törökszentmiklós 
1:0 (0:0)

Karcag, 150 néző. Jv.: Mar-
koth (Deák, Nagy I.)

Karcag: Erdei, Lévai (Kohá-
ri), Orosz, Donka, Egedi, Buj-
dosó, Varga J., Habóczki, Do-
mokos A., Domokos R., Balo-
gh R.

Játékos-edző: Varga János
Szerdán játszották le a ko-

rábban elhalasztott Török-
szentmiklós elleni mérkőzést. 
Karcagi támadásokkal indult 
a találkozó. Előbb Domokos 
A. lövését védte Tarjányi, majd 
később Bujdosó és Domokos R. 
lövése kerülte el a kaput. A fél-
idő hajrájában Balogh R. majd 
Erdei lövése veszélyeztette a 
kaput. A II. félidőben igencsak 
aktív lett a vendégcsapat. A fél-
idő derekán Faragó lövése a fel-
ső lécről vágódott le. A hatvan-
ötödik percben Bujdosó sza-
badrúgásból a kapu elé ívelte 
be a labdát, majd Lévai közel-
ről a kapu közepébe fejelt (1:0). 

Jók: Erdei, Lévai, Bujdosó, 
Orosz, Donka ill. Őz, Szecsei 
P., Gusztafik, Erdei

Csontos Lajos A lehetősége-
inket elpuskáztuk, ezzel együtt 
a mérkőzést is.

Varga János: Ezeket a biz-
tosnak tűnő győzelmeket meg-
szerezni a legnehezebb.

Jászárokszállás – Karcag 
1:2 (0:1)

Jászárokszállás, 200 néző. Jv.: 
Varga G. (Tóth, Hornyák)

Karcag: Erdei, Domokos R., 
Orosz, Kocsis, Lévai, Rátkai, 
Balogh J., Varga J., Domokos 
A., Balogh R. (Habóczki), Buj-
dosó

Játékos-edző: Varga János
Az ötödik percben Ballagó 

lapos lövése elsuhant a jobb ka-
pufa mellett. A nyolcadik perc-
ben Bujdosó jobbról átívelt Do-
mokosnak, aki egy csel után 
középre adott és Rátkai kb. 10 
méterről a bal felső sarokba 
bombázott (0:1). Az ötvenhar-
madik percben Orosz jobbról 
középre ívelt, a kapusról leper-
dült labdát Balogh R kb. 14 mé-
terről a jobb alsó sarokba lőtte 
(0:2). A hetvenharmadik perc-
ben egy jobb oldali szöglet rú-
gás után a védők fölött átszállt 
a labda és Ivong kapásból a ka-
pu közepébe bombázott (1:2). 
A hetvennyolcadik percben 
Varga J. balról a kapu elé ívelt 
és a labdát a védők gyűrűjében 
Domokos A. a léc alá lőtte, de a 
játékvezető les címén nem adta 
meg a gólt. 

Jók: Ivong, Éliás, Ballagó ill. 
Orosz, Rátkai, Lévai, Bujdosó, 
Erdei

Csikós József: Szoros mér-
kőzést játszottunk, gratulálok a 
karcagi csapatnak.

Varga János: A Jászságban 
mindig is nehéz volt, de a jó 
hozzáállással sikerült elhozni a 
nagyon fontos 3 pontot.

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság
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A Városi Sportcsarnokban 
rendezték meg a Városi Kis-
pályás Labdarúgó Bajnokság 
II. fordulóját.

Eredmények: Devils – Ag-
roSprint 2:4, Szuperinfó – 
Weld-Impex 2:5, Kamion-
Brazil 2:4, Multi Tech Kft. - 

Blades 8:0, Gimnázium – Fa-
milia 1:9, Ho-Ri-Ko – Royal 
2:1, Flottok – BSK 5:7, Tho-
mas – Fox 4:1, Helldoradó – 
Kelemen SC 5:9, Maraton – 
KSE U-19 1:3. Szabadnapos 
volt: Joker.

B. I.

Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság

Ki a mester két keréken?
2008. április 22-én 14 órai kezdettel a karcagi Kováts Mihály Álta-

lános Iskola (Karcag, Kálvin út 9.) sportpályáján kerékpáros ügyességi 
verseny kerül megrendezésre. 

A verseny két kategóriában kerül lebonyolításra:
I. kategória: kerékpáros iskola kupa (csapatverseny)
Ezen a versenyen az általános iskola 5-8. osztályos tanulói vehetnek részt. 

(Ez a verseny napjáig betöltött 11. életévet és még be nem töltött 15. életévet 
jelent.) Minden osztályból egy 4 fős csapat nevezhet (2 lány és 2 fiú).

II. kategória: ki a mester két keréken? (egyéni verseny)
A versenyre két korcsoportban lehet nevezni:
1. Az 1999-2001 között született gyermekek vehetnek részt (7-9 évesek).
2. Az 1996-1998 között született gyermekek vehetnek részt (10-12 évesek).
A verseny elméleti KRESZ-tesztlap kitöltéséből és kerékpáros ügyességi 

számokból áll.
Nevezni a helyszínen lehet.


