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Majális 2008
Mesterségek Művészete Nap és Néptánc Fesztivál

Kell egy csapat!
Zászlószentelés, laktanyanévadás a Tűzoltók Napján

A Városháza díszter-
mét zsúfolásig megtöl-
tötték a megye tűzol-
tóegységeinek vezetői, 
valamint az aktív 
és nyugállományú tűz-
oltók. A meg jelenteket 
Fejér Andor, a Jász-
Nagykun-Szolnok me-
gyei közgyűlés elnöke, 
Dobos László alpol-
gármester, Csomós 
Mátyás pv. ezredes 
(J-N-Sz Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Pa-
rancsnokság), Kurgyis 
János ny. tű. alezredes. 
(J-N-Sz Megyei Tűzol
tók Szövetsége) és 

Karcag Városi Önkormány-
zat Hivatásos Tűzoltósága 
parancsnoka, Lévai Kálmán 
alezredes üdvözölte. Szent 
Flórián napján Csomós Má-
tyás ezredes a tűzoltók 
védőszentjéről és a tűzoltók 
jelenéről szólt, majd kitün-
tetések, elismerések átadásá-
ra, előléptetések kihirdetésé-
re került sor. „Kell egy csa-
pat!” - ismételte az örök érvé-
nyű mondást Lévai Kálmán 
alezredes, összefoglalva az 
egység történetének elmúlt 
másfél évtizedét. A Városi 
Önkormányzat által ajándé-
kozott csapatzászlót Dobos 
László alpolgármester adta át 

az egység parancsnokának. A 
lobogót Galsi János plébános 
és Koncz Tibor lelkipásztor 
áldotta meg, majd a hivata-
los szervek és testületek em-
lékszalagokkal díszítették. Az 
ünnepség az eső szünetében 
a Madarasi úti laktanyánál 

folytatódott, ahol Lévai Kál-
mán parancsnok úr ismertet-
te Szabó Ágoston munkássá-
gát, majd ünnepi jókívánsá-
gok után Dobos László alpol-
gármester avatta fel a Szabó 
Ágoston Tűzoltó Laktanyát.

- e -

A karcagi tavaszköszöntő 
esztendők óta három na-
gyobb rendezvény köré 
szerveződik. A népi mester-
ségek kirakodóvására és be-
mutatója, a néptánc és a nép-
zene napja ez, ugyanakkor 
a Déryné Művelődési Köz-
pontban kiállítás is nyílik. 
A nap vendégei – immár har-
madik éve – francia testvér-
városunk, Longueau vezetői, 
mesterei és művészei voltak.

A vendégek a majális esté-
jén Francia esten, zenés va-
csorával mutatkoztak be, ki-
tűnő zene mellett, terített 
asztalnál. Másnap délelőtt a 
két város vezetői: Colette Fi-
net polgármester asszony és 
dr. Fazekas Sándor polgár-
mester, országgyűlési képvi-
selő – a rendezvény fővédnö-
ke nyitották meg az egész na-
pos vigasságot. Legelőbb is a 
Művelődési Központ emele-
ti nagytermében nyílt kiállí-
tás a nagy francia forradalom 
emlékére kiadott bélyegekből. 
A Déryné előtt, a Dózsa 

György úton felállított színpa-
don 9-től 17 óráig léptek fel a 
IV. Karcagi Néptáncfesztivál 
résztvevői, Sárrétudvariból 
Rokolya és Vadvirág csoport, 
a Pacsirta citerakör, Fegyver-
nekről az Annaházi csoport 
és a Szapáry Népdalkör, Püs-
pökladányból a Kenderkóc 
Hagyományőrző Egyesület 
táncosai és a Csimpolya Nép-
tánccsoport, Bucsáról pe-
dig a Rozmaring Néptánc-
csoport táncosai mutatták 

be tudásukat. Természete-
sen a házigazdák is színpad-
ra léptek, mégpedig úgyszól-
ván teljes számban, hiszen a 
Kopogók, a Pántlika mellett 
a Kistoporgók és Nagytopor-
gók csoportjai, a Biljana, a 
Barna Gyöngyök, a  Györffy 
István Általános Iskola 
7. b és 6. a osztálya, a Kinizsi 
Úti Óvoda két kicsi táncosa, 

Folytatás a 4. oldalon

ÚJRA KARCAGON!
2008. Május 18. (vasárnap) 19 óra – 

Református Templom (Kálvin u.)
Jegyelővétel: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

– Dózsa György u. 5-7. Tel: 59 503226

Rákász Gergely koncertorgonista új műsora, korszakát és 
hangulatát tekintve akár folytatása is lehetne a világszerte 
közel 20000 embert vonzó Romantika Light hangverseny-
sorozatának, ám ezúttal Olaszországra fókuszálva, annak 
legszebb zenéi közé kalauzolja a hallgatókat. Izgalmas, bő-
vérű, dallamos koncert következik, amely után garantál-
tan napokig dudorászni fogják a közismert dallamokat.
Verdi Szabadság kettőse a Don Carlos-ból, a Cigánykórus 
a Trubadúrból, Mascagni Intermezzója a Parasztbecsület-
ből, a Nabucco Rabszolga kórusa, Vivaldi Tavasza a Négy 
évszakból, vagy az Aida Nagy Indulója bizonyára felejthe-
tetlen élményt nyújt majd.

www.rakaszgergely.hu

Karcag város Önkormányzata a 2008. április 14-i testületi ülésen egyhangú he-
lyeslés mellett határozott arról, hogy a Madarasi út 2. sz. alatti Tűzoltólaktanyát 
az 1924-ben alakult önkéntes tűzoltótestület vezetőjéről, Szabó Ágostonról neve-
zi el, a hivatásos tűzoltóegységnek pedig ez alkalomból csapatzászlót adományoz. 
A 2008. évi Tűzoltók Napja ennek jegyében telt.
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Közéleti szilánkok
Merényletek 

a munka 
ünnepén

Több orgánumból értesülhettünk, 
hogy a városligeti MSZP-s majáli-
son egy kissé illuminált férfi (állító-
lag nyelvtanár?) egy fegyvernek lát-
szó tárgyal alaposan megijesztette 
a kormányfőt, aki feleségével együtt 
vidáman majálisozott a szimpatizán-
saival. Természetesen egyes hírközlő 
szervek, pl. az ATV először „merény-
letről” beszéltek, később már súlyos 
fenyegetésről, majd rendzavarásról. 
Mindenesetre a vízipisztollyal hado-
nászó férfit eléggé amatőr módon 
tette „ártalmatlanná” a testőrség. 
Később aztán sokan, néhány tv-csa-
torna betelefonáló műsoraiban meg-
jegyezték; lehet, hogy megrendezett 
színjátékról volt szó. Jól jön az ilyen 
cirkusz, igazolja a méregdrága pán-
célautók beszerzését, és azt, hogy 
még fokozottabb védelmet kell biz-
tosítani a miniszterelnöknek. Akár 
melyik verziót is nézzük; eléggé ko-
molytalan. Az a beszéd viszont amit 
Gyurcsány Ferenc mondott a majális 
résztvevőinek, az már enyhén szólva 
is cinikus merénylet volt a munka vi-
lága szereplőinek. Nem idézem pon-
tosan, de a lényege az volt; „...hogy 
mi érezzük igazán, hogy mit jelent 
reggel 5-kor vagy hatkor kelni és el-
indulni a munkahelyre 60-70 ezer 
forintos fizetésért, s közben még 
attól is rettegni, hogy ez a munkahely 
akár meg is szűnhet…”

Hát igen. Egy multi-milliárdos csak 
tudja, noha soha nem volt még ilyen 
helyzetben…

Persze, nem nehéz elképzelni, 
hogy „mit érlel annak a sorsa”, hogy 
a költőt idézzem.

Ám azért cinikus, mert valóban 
ide juttattak számtalan magyar mun-
kavállalót, és a szociális érzékenység 
csak szavakban fogalmazódik meg, 
tettekben ritkán. Nem tudom, há-
nyan voltak ott a majálison a szöveg-
ben említett sorsú munkások, akik 
figyelmesen végighallgatták, és tap-
soltak volna neki. Mert taps az volt 
bőven. Ezek többségükben vélhető-
en viszonylag szerény, de konszoli-
dált élethelyzetben lévő nyugdíjasok, 
akik elsősorban nosztalgiából kötőd-
nek a jelenlegi szocialistának neve-
zett párthoz. Úgy is mondhatnám, 
érzelmi okokból. És úgy érzik, vesz-
tenének valamit, ha nem a jelenlegi 
kormányfő lenne hatalmon. Hogy 
milyen széles lehet ez a szavazóré-
teg, nehéz megbecsülni, függetlenül 
a közvélemény kutatások jelenleg 
közölt adataiból. Magam is ismerek, 
találkoztam elég sok olyan ember-
rel, akinek mindegy, hogy emelke-
dik az energia, az élelmiszer, a gyógy-
szer stb. ára, akkor is rájuk szavaz. 
Hiába, ők így vannak szocializálva. Én 
is igazán csak most értettem meg en-
nek a mentalitásnak a lényegét, ami-
kor elolvastam Martha Schad törté-
nész „Sztálin lánya” c. könyvét. De er-
ről majd egy másik jegyzetben.

- ács -

HÍREK
Figyelem!

A Városi Tűzoltónap alkal-
mából ingyenes tűzoltóké-
szülék ellenőrzésre lesz lehe-
tőség 2008. május 11-én a Vá-
rosi Strandfürdő kempingjé-
nek területén 10 órától.

Tűzoltóság

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

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

Felvételi tájékoztató

Az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
(Zeneiskola) felvételt hirdet a 
2008/2009. tanévre a hagyomá-
nyos zeneművészeti (hangszeres) 
tanszakok mellett képzőművészet 
(grafika-festészet) tanszakokra.

Beiratkozás a Művészeti 
Iskolába:

2008 május 29-én (csü-
törtökön) 15-18 óráig
2008. május 30-án (pén-
teken) 15-18 óráig
2008. május 31-én (szom-
baton) 8-12 óráig.

Sipos Antal, igazgató

Varga Mihály képviselő úrnak 
a Karcagi Hírmondóban szoká-
sosan megjelenő elmélkedéseit 
olvasva, indokoltnak tartottam, 
hogy az „Írom a levelem…” kinek 
is? című cikkben nem szerepel 
a nevem, csak utal rá a képvise-
lő úr, hogy azon a bizonyos levé-
len szép államtitkári pecsét volt. 
Pedig nem szükséges ez a sejtel-
messég. Igen, én írtam azokat 
a leveleket, amiben felhívtam a fi-
gyelmet arra, hogy Varga Mihály 
és dr. Fazekas Sándor ország-
gyűlési képviselők, utóbbi egy-
ben Karcag város polgármestere 
a parlamenti szavazáson nem tá-
mogatta az ÁFA törvény módosí-
tását annak ellenére, hogy Karcag 
Város Önkormányzat Képviselő 
Testülete erre kifejezetten felhív-
ta őket.

Többen nem tudhatják, ezért 
tájékoztatásul leírom, hogy az 
ÁFA törvény módosításával kap-
csolatban Karcag Város Önkor-
mányzat Képviselő Testületének 
26/2008. (I. 31.) számú határoza-
tának kivonatát tartalmazó levél-
ben – melyet a fenn említett két 
képviselő és én is megkaptam – 
a Képviselő Testület kifejezet-
ten felkért minket, hogy az ÁFA 
törvény módosítását a parlamen-
ti szavazáson támogassuk. Ennek 
ellenére a parlamenti szavazás-
kor hármunk közül én szavaztam 
igennel, a másik két képviselőtár-
sam tartózkodott. Külön érdekes-
ség, bár nem tartozik szorosan 
ide, hogy a támogatást kérő leve-
let dr. Fazekas Sándor, mint pol-
gármester is aláírta, és ennek el-
lenére tartózkodott a szavazáson. 
Ezt az érthetetlen helyzetet észlel-
ve írtam meg a cikkben említett 
levelet dr. Fazekas Sándor polgár-
mesternek (a levélről tájékoztat-
tam a város képviselő testületét 
is), melyben az alábbiakat írtam:

„Megdöbbentett ez a körül-
mény, hiszen ezen magatartá-
sával Ön Karcag Város Önkor-
mányzata Képviselő Testületének 

kifejezett kívánalmának határo-
zottan ellenszegült, és támogató 
szavazatának hiányával nyilván-
valóvá tette, hogy nem kívánja 
előmozdítani az Ön által vezetett 
Önkormányzat anyagi helyzeté-
nek javulását.”

Szóval a tisztelt képviselő úr-
nak nem kell félnie az igazságtól, 
nyugodtan leírhatja, hogy dr. Va-
dai Ágnes nem értett egyet azzal, 
hogy két országgyűlési képviselő 
nem tett eleget Karcag város ki-
fejezett kérelmének. Nem kell fél-
ni attól, hogy a nevemet igaz té-
nyek között említi. Vagy talán 
azért mellőzte a nevemet, és tett 
sejtelmes utalásokat „államtitká-
ri pecsétre”, mert tart az esetle-
ges pertől? Nem kell ettől tarta-
ni, az igazság ellen nem indítok 
pert. Viszont pert indítok min-
den a személyemet érintő alapta-
lan és hamis állítás, vád terjesz-
tői ellen. Mint ahogy tettem ezt 
az utóbbi időben többször is, mi-
vel mostanában egyesek sport-
ként űzik a személyem rágalma-
zását, nevem alaptalan besározá-
sát. Ez ellen mindig felléptem, és 
mindig fel is fogok lépni. Csak az 
elmúlt három hónapban két pert 
nyertem meg jogerősen és egyet 
első fokon, mely pereket a Fidesz, 
valamint tagjai indítottak elle-
nem, vagy én ellenük. 

Megnyertem ezeket a pereket, 
nem pedig elveszítettem. Mint 
ahogy nem veszítettem pert a 
képviselő úr ellenében 2005. júli-
usban sem, mint ahogy a cikk vé-
gén ez olvasható. Vagy lehet, hogy 
az a bizonyos „Mikes Kelemen-i” 
hajlamú hölgy nem is én vagyok? 
A cikkben uralkodó sejtelmesség 
a képviselő úr ezen megállapítá-
sára is vonatkozik.

Ha rám utal, akkor kérem, 
próbáljon pontosabban vissza-
emlékezni, ugyanis én, mint már 
mondtam, nem veszítettem pert 
vele szemben.

Ha viszont nem rám céloz, ak-
kor ezt jó lenne egyértelműen ki-

nyilatkoztatni, hiszen a cikkben 
csak egy „bizonyos” államtitkár-
ról van szó, és a gyanútlan olvasó 
könnyen hiheti, hogy én voltam 
a „Háry János” komolyságú per-
vesztes személy. Azt nem is aka-
rom feltételezni, hogy a képvise-
lő úr rólam valótlanságot állítva 
akarná félrevezetni az olvasókat, 
tehát ez bizonyosan csak téve-
dés lehet. Amikor megismertem 
Varga Mihályt, még nem feltéte-
leztem az ilyen típusú eljárást.

A sejtelmesség, a találgatás az 
utóbbi időben a képviselő úr sa-
játjává vált. Ugyanis a Meglepő 
és mulatságos című cikkében ar-
ra invitálja az olvasót, hogy infor-
mációmorzsákból gyártson ösz-
szeesküvés-elméletet. Ezzel kap-
csolatban sajnos ismételnem kell 
magamat. Nem kell a sejtelmes 
utalgatás. A ködösítés, a félinfor-
mációk csepegtetése esetenként 
ugyanúgy félrevezetheti az olva-
sót, mint a hazugság.

Képviselő úr inkább annak 
okát keresse, hogy pártja miért 
nem tisztelte a Magyar Köztársa-
ság bíróságának jogerős ítéletét. 
Konkrétan a köztem és a Fidesz 
közötti perre gondolok, amely 
perben a bíróság a személyisé-
gi jogaim megsértése miatt ne-
kem adott igazat, a Fideszt pedig 
jogerősen nem vagyoni kártérítés 
megfizetésére kötelezte. A jogerős 
ítélet ellenére a Fidesz nem fizet-
te meg részemre a kártérítést, így 
annak beszedésére inkasszóval 
került sor. Szóval javasolom, hogy 
a légből kapott ötletekből össze-
esküvés-elmélet gyártása mellett 
(vagy helyett) az ilyen konkrét 
problémákkal is foglalkozzon.

Dr. Vadai Ágnes

A sejtelmes suttogás és összeesküvés-elmélet

Az fenti írásban érintett 
személyeknek a következő 
lapszámban szerkesztősé-
günk válaszadási lehetősé-
get biztosít.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

értesíti a Tisztelt Lakosságot,

hogy az ÁNTSZ regionális tisztifőorvosa a 3379-5/2008. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-
Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves, és ennél idősebb lakosok kötelező 
tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 2008. május 16-tól 2008. augusztus 1-ig végzi 
városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Tüdőgondozó Intézete (Karcag, Zöldfa út 48.)
Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30 –  16:30-ig
 Kedd:   8:30 –  12:30-ig
 Szerda: 12:30 –  16:30-ig
 Csütörtök:   8:30 –  12:30-ig
 Péntek:   8:30 –  12:30-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan 

részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és betegkártyájával (TAJ szám) lehetőség 

szerint a személyre szóló értesítésen megjelölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tüdőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik 

meg, vagy távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. (XII. 28.) Kor-
mányrendelet 102. § (1) bekezdésében foglaltak alapján pénzbírsággal sújtható.

KIÁLLÍTÁS
Témája: Bihari-Sík Tájvédel-

mi Körzet természeti értékei
Megnyitja: Ványi Róbert
Időpontja: 2008. május 9. 

(péntek) 16.30 óra
A kiállítás megtekinthető: 

2008. május 9-16-ig a Karcagi If-
júsági Ház emeleti nagytermében.
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Par la men ti Nap ló

Mintha csak első nap lenne az is-
kolában… A parlament májusi kez-
dő ülését olyan érdeklődés kísérte, 
mint amikor választások után elő-
ször ül össze a Tisztelt Ház. Nem is 
volt alaptalan az újságírók, fotósok 
nagyszámú jelenléte, hiszen ahogy 
mondani szoktuk: ilyen még nem 
volt. Mi is?

Először is a két eddigi kormány-
zó párt megpróbálja a fából vaska-
rikát. A kisebbik partner hat év kor-
mányzás után ellenzéki szerepre ké-
szül. Az SZDSZ elnöke hétfőn na-
pirend előtti felszólalásának ezt a 
címet is adta: Az első ellenzéki nap. 
A cím elhangzását harsány derült-
ség fogadta az ülésteremben, talán 
Kóka János is érezte, ez az előadás 
még nem az igazi. Nehéz ugyan-
is úgy ellenzéki szerepről beszélni, 
ahogy azt az SZDSZ-ben elképzelik. 
A pártkáderek továbbra is állami cé-
gek, testületek igazgatósági, felügye-
lő bizottsági székeiben ülnek, eszük 
ágában sincs távozni. A parlament-
ben az SZDSZ-képviselői most is 
megszavaztak minden kormányzati 
előterjesztést, az interpellációs idő-
szakban elfogadtak minden minisz-
teri és államtitkári választ. A hely-
zet fonákságát legjobban az esti 
szavazás mutatta meg, amikor 
a minisztériumok felsorolásáról 
szóló jogszabály módosításánál az 
SZDSZ felszólalója nyakatekert ér-
veléssel arról beszélt, hogy bár nem 
értenek egyet az előterjesztés tar-
talmával, mégis támogatni fogják. 
No, nehéz dolog lesz ez az ellen-
zéki műfaj…

A vaskarika készítés másik tanu-
lója az MSZP, Gyurcsány Ferenc-
cel az élen. A kísérlet neve: kisebb-
ségi kormányzás, ami arról szól, ho-
gyan lehet parlamenti többség és 
felhatalmazás nélkül irányítani egy 
válságban lévő országot. Hétfőn en-
nek a színpadi elemeit láthattuk, az 
ülésnap kezdetén letették esküjüket 
a hivatalba lépő új miniszterek. Az 
öt új miniszter házon belülről ke-
rül a bársonyszékbe, vagy korábbi 
üzleti kapcsolat köti őket a minisz-
terelnökhöz, vagy az MSZP-n belü-
li pozíciók erősítése okán lettek ki-
választva. A hatodik jelölt, Gyene-
sei István, akire az önkormányzati 
feladatok irányítása vár, azért nem 
lép még hivatalba, mert ehhez tör-
vényt kell módosítani. Kiválasztá-
sával Gyurcsány Ferenc parlamen-
ti támogatottságát is próbálja erősí-
teni, hiszen Gyenesei István képvi-
selőként eddig a függetlenek között 
ült. Más kérdés, hogy Gyenesei ko-
rábban tucatnyi éven át az MSZMP 
és a KISZ apparátusában dolgozott, 
Somogy megyei tanácselnökből lett 
közgyűlési elnök. A 2002-es válasz-
tásokon a Centrum Párt színeiben 
próbálkozott parlamentbe kerülni, 
ezt követően, Lamperth Mónika 
belügyminisztersége idején már 
tanácsadói munkát is vállalt az 
MSZP-s politikus mellett. (Meglepő, 
hogy a mérsékeltebb hangvételt meg-
ütő HVG hetilap is úgy fogalmazott: 
„szakmailag többnyire súlytalan, 
a miniszterelnök politikai túlélése 
reményében előrántott káderekkel bő-
vült Gyurcsány egypárti kabinetje”.)

És hogy milyen nem volt még? 
Hétfőn, az azonnali kérdések órá-
jában Lázár János, a honvédelmi és 
rendészeti bizottság elnöke kérdez-
te az illetékes minisztérium veze-
tőjét arról, hogy megtalálták-e már 
azt a rendőrt, aki másfél éve brutá-
lisan megverte a Fidesz egyik or-
szággyűlési képviselőjét. Az ügy-
ben született ügyészségi beadvány-
ban nem véletlenül szerepel a „külö-
nös kegyetlenséggel” kitétel, hiszen 
a 2006. október 23-án megvert kép-
viselő kórházba került, fejét több öl-
téssel varrták össze, a vele történ-
tekre nem tud visszaemlékezni. Az 
ügyészség már megállapította a tet-
testársat, tudja kik voltak akkor ott, 
ismert a rendőri vezetők neve is, akik 
a helyszínen jelen voltak. Akkor mi-
ért mégis, hogy nincs meg a tettes? 
Lázár János úgy fogalmazott: vajon 
melyik európai országban történ-
hetne meg, hogy a kormányzati irá-
nyítás alá tartozó rendőrség követ-
kezmények nélkül verhet meg egy 
ellenzéki parlamenti képviselőt? Ju-
hász Gábor, rendészeti államtitkár 
nemhogy magyarázkodott, még ő 
vádolt. Arról beszélt, hogy ha Lá-
zár tudja a nevet és mégsem tesz fel-
jelentést, akkor ő követ el jogsértést. 
Szóval ilyen időket élünk. 

Mi adhat mégis reményt? A parla-
ment folyosóján beszélgetve a meg-
vert képviselővel, örömmel újságolta: 
augusztusra várják harmadik gyer-
meküket. Fiú lesz, ugyanúgy, mint az 
első kettő. Jó és rossz, igaz és hamis, 
előbb-utóbb minden a helyére kerül.

Varga Mihály

A  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓLA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓL

Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Főigazgatója által 
meghirdetett, felmenő rendszerű 
országos katasztrófavédelmi ifjú-
sági verseny kirendeltségi /helyi /
szintű elődöntői, április hónap fo-
lyamán Karcagon és Tiszafüreden 
zajlottak le. 

A versenysorozat évente, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság helyi és megyei szervei, valamint 
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
közreműködésével valósul meg.

Résztvevői: 4 fős csapatok, két 
korcsoportban ( általános és közép-
iskolás korcsoport)

A versenyen a tanulók elméletben 
és gyakorlatban, az életkori sajátos-
ságoknak megfelelő formában adnak 
számot a felkészülés során elsajátított 
veszélyhelyzeti ismereteikről, ten-
ni- és tudnivalókról, az ön- és mások 
mentésében szerzett jártasságukról.

Az általános iskolás korcsoport 
versenye - első alkalommal Karcagon 
- április 17-én a Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolában került megrendezésre, 
amelyen igen szoros küzdelemben az 
alábbi helyezések születtek:

I. Tiszaigari Általános Iskola csa-
pata, II. Nagyiváni Általános Iskola 
II. csapata, III. Kunmadarasi Álta-
lános Iskola csapata – akiknek ezú-
ton is gratulálunk!

A verseny változatosabbá téte-
lét, színvonalának emelését a helyi 
városi rendőrkapitányság közleke-
désbiztonsági versenyfeladatával és 
helyezettjeinek jutalmazásával biz-
tosította.

A középiskolás korcsoport meg-
mérettetésére április 18-án Tiszafü-
reden került sor. 

E verseny győztese a kisújszál-
lási Móricz Zsigmond Gimnázium 
Közgazdasági Szakközépiskola és 
Kollégium csapata lett, akik az álta-
lános iskolás korcsoport első helye-
zettjével együtt vesznek részt, a má-
jus hónapban megrendezésre kerü-
lő megyei /területi/ katasztrófavé-
delmi ifjúsági versenyen.

Köszönetünket fejezzük ki Do-
bos László alpolgármester úrnak, 
aki jelenlétével megtisztelte és meg-
nyitotta karcagi rendezvényünket.

Ezúton köszönjük meg a helyi ver-
seny érdekében végzett munkáját, 

segítőkész hozzáállását az alábbi 
személyeknek:

- a Karcag Városi Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltóságának, Lévai 
Kálmán tűzoltó alezredes, parancs-
nok úrnak, és személyi állományá-
nak, kiemelten K. Nagy Róbert tűo. 
fhdgy. úrnak ; 

- a Karcag Városi Rendőrkapi-
tányságnak, Dr. Csík Róbert r. alez-
redes, kapitányság vezető úrnak és 
Szabó Katalin r. főtörzsőrmesternek ; 

- az OMSZ Karcagi Mentőállo-
mása vezetőjének, Jenei Zoltán úr-
nak és munkatársainak;

- Nagy Jánosné a Gábor Áron 
Gimnázium kollégiumvezetőjének, 
egészségügyi szaktanárnőnek; 

- a Kiskulcsosi Általános Iskola 
igazgató asszonyának, Ecsedi Irén-
nek és Kovács Zoltán tanár úrnak 
a verseny helyszín biztosításáért ; 

- a helyi médiák képviselőinek 
- versenyző csapatok felkészíté-

sében közreműködő pedagógusok-
nak, valamint a versenyen megjelent 
minden érdeklődő személynek !

Tiszafüredi Polgári Védelmi 
Kirendeltség - Karcagi Iroda - 

Katasztrófavédelmi verseny

A környezetvédelem az egész 
társadalom feladata. Fontos, 
hogy az erre való nevelés minél 
előbb elkezdődjön. Dicséretes 
pedig, ha mindez a diákok kez-
deményezésére történik.

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollégi-
um idén 6 csapattal nevezett be 
az Országos Projektvetélkedő-
re, ahol a feladat címe: „Tegyük 
élhetőbbé iskolánkat!”

A diákok kérdő-
íveket osztottak tár-
saiknak, ez alap-
ján tájékozódtak, 
hogy milyen vál-
tozásokra, újítá-
sokra lenne igény, 
ami szebbé, ba-
rátságosabbá, kel-
lemesebbé tehetné 
az iskolát, illetve 
az iskolában eltöl-
tött időt. A kérdő-
ívek kiértékelése után azt álla-
pította meg több csapat is, hogy 
a környezet szépsége és tiszta-
sága alapvetően meghatározza 
a diákok hangulatát.

A megoldás magától értető-
dő volt: Pádár Tibor volt kollé-
gánk és a Sziklakert Kft! A csa-
patok vásároltak és ajándékba is 
kaptak bőven örökzöld és virágos 
növényeket. A projektek eredmé-
nyeként gazdagodott az iskola 
egy szép előkerttel, virágládákkal 
(amely asztalos-tanulóink kezét 
dicséri), és a régi virágtartóink is 
megszépültek.

De még mindig ott volt egy 
igen hangsúlyos feladat: a tisz-
taság javítása, amelyre a megol-
dást maguk a diákok fogalmaz-
ták meg: „több kukára lenne 
szükség a folyosókon, és jó len-
ne már egy szelektív hulladék-

gyűjtő is!” Versenyző csapatom 
iskolaújságot kezdett írni, hogy 
az összegyűlt 50 és 100 Ft-okból 
beszerezze a folyosóra a szeme-
teseket.

A szelektív hulladékgyűjtő 
edények beszerzése az első pilla-
natban ijesztően nagy feladat-
nak tűnt. A csapatom azonban 
kérésével felkereste Balajti Jó-
zsefet, a Nagykunsági Környe-
zetvédelmi, Területfejlesztési és 

Szolgáltató Kft ügyvezetőjét, aki 
készségesen támogatta a lelkes 
társaságot: az edényeket besze-
rezte és kihelyezte az iskola te-
rületén. A diákok meglepődve 
és örömmel fogadták az „újdon-
ságot”, azonban a csapatom kül-
detése itt nem ért véget: az isko-
laújságban külön felhívják a fi-
gyelmet a környezetvédelemre 
és tudatosítják a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságát.

A csapatokat támogató Nagy-
kunsági Környezetvédelmi Terü-
letfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek 
és a Sziklakert Kft-nek ezúton is 
köszönjük a csapatok támogatását.

Az iskolai forduló győztes 
csapatának tagjai: Bodó Beáta, 
Csesznok Enikő, Mag Emese, 
Duka Lajos.

A Csipet-csapat és 
Törő Csillag felkészítő tanár

Szelektív hulladékgyűjtés és 
kertészkedés a Varróban

LASSÍTÓSÁVBAN
Hozzászólás Vadai Ágnes 

„Gyorsítósáv Szolnoknál, a 
4-es főúton” c. cikkéhez

Olvastam a cikket, amely a 4-es 
főút gyors fejlesztéséről szól. 
Mi itt Kisújszálláson mindeb-
ből csak az ellenkezőjét látjuk! 
Mindenhol leállt az építkezés, 
Szapárfaluból levonultak a kivi-
telezők! Eddig, ha nem is nagy 
tempóban, de zajlott a 4-es főút 
négysávosítása, a lakott terüle-
tek elkerülése. Mostanáig. Vadai 
Ágnes országgyűlési képviselő 
írja, hogy most lett kiemelt 
program a 4-es főút fejlesztése. 
Ez mégis mit jelent?  Mi, az itt 
élők, nap, mint nap látjuk, hogy 
megy tönkre a Kisújszállást Túr-
kevével, vagy a Karcagot Kun-
madarassal összekötő út. A tele-
püléseken átmenő állami utak is 
felháborító állapotban vannak, 
kátyú kátyú hátán. Minde-

zek után a Gyurcsány-kormány 
bármely tagjának ígéreteit, kije-
lentéseit kétkedve fogadjuk.

Az is jó, hogy már nem kell 
a kisújszállási elkerülőn 50 km/
órára lassítani, merthogy ilyen 
elkerülő nem is létezik!

Pedig jó lenne... Újra bizton-
ságosan lehetne közlekedni a 
kisújszállási főutcán… Nem tu-
dom, mikor járt Kisújszálláson 
Vadai Ágnes, de kijelentései-
ből ítélve nem tűnt tájékozott-
nak. Szeretnénk végre pár konk-
rét adatot hallani, például, hogy 
melyik építkezés mikor kezdő-
dik, és mikor lesznek az átadá-
sok. Örülnénk, ha végre mife-
lénk is épülnének szép és biz-
tonságos utak, autópályák, nem 
csak a Balatonnál, hiszen itt is 
ugyanolyan állampolgárok él-
nek. Ígéretek és nyilatkozatok 
helyett végre tetteket várunk.

Tisztelettel: 
Nagy Béla, nyugdíjas Kisújszállás

Májusi eső, májusi örvény
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Kunhalom Polgári Kör

Április 24-én dr. Kubassek 
János geográfus, utazó, föld-
rajzi szakíró, tudománytör-
ténész, az érdi Magyar Föld-
rajzi Múzeum igazgatója tar-
tott több előadást Karcagon. 
Délután a Városi Csokonai 
Könyvtárban a Kunhalom 
Polgári Körrel közös rende-
zésű úti élménybeszámoló-
jára került sor „Magyar em-
lékek Kínában – Tibet” cím-
mel, amelyet sok különleges 
diakép vetítése tett még em-
lékezetesebbé.

Dr. Kubassek János kritikai 
megjegyzésekkel és tanulsá-
gokkal átszőtt, élvezetes elő-
adását különösen időszerű-
vé tette az a tény, hogy most 
az Olimpia miatt Kínára néz 
a világ, és hogy az olimpiai 
eszmét beárnyékolja Tibet. 
Sokrétű tudományos tevé-
kenysége közül is kiemel-
kedik az a törekvése, hogy 
világhírű vagy méltatlanul 
elfeledett magyar utazók nyom-
dokait igyekszik bejárni és 
emléküket feltárni. Közülük 
említette Stein Aurélt, Balázs 
Dénest, Kőrösi Csoma Sán-
dort, és hosszabban méltatta 
Almásy Lászlót. A Magyar 
Földrajzi Múzeumban a 28 
legjelentősebb magyar utazó 
és földrajzi felfedező útvona-
lát és eredményeit ismerhetik 
meg a látogatók.

A gyors egymásutánban 
váltogatott fotó-mozaik segít-
ségével az előadó kiemelte 
a kínaiak leleményességét, 
céltudatosságát, tanulékony-
ságát, alkalmazkodó-képessé-
gét, kíváncsiságát. Elbeszélése 
nyomán megelevenedett Ma-
gas-Tibet, Mongólia, Peking, 
a Kínai Nagy Fal, a kínai tör-
ténelem és életforma, a csá-
szári palota és a kis falvak 
világa, a csodás művészet, a 
gazdaság fejlődése és a keres-
kedelem terjedése, valamint 
Tibettel kapcsolatban a jog-

egyenlőség hiánya (pl. az uta-
zásnál, a feliratoknál, a mun-
kavállalásnál). Meglátása sze-
rint a legreálisabb kép az em-
berek életszínvonaláról a 
pia cokon alakul ki, ha megfi-
gyeljük, hogy ott mit árulnak 
és mennyit fizetnek. Érdekes-
ség például a rengeteg zöldség 
és a húsáruk kezelése.

Szó esett még – többek 
között – a tibeti nomádokról 
és sátraikról, a külföldön élő 
tibetiek adományaiból épült 
bentlakásos iskoláról, a tibeti 
szótárról, a vallásüldözésről, 
a kolostorokról és szerzete-
sekről (akik nagyon barátsá-
gosak), az örök hó és jég biro-
dalmáról, a négy- öt- hat-
ezer méteres magasságokról 
(a Tibet szó jelentése ’a világ 
teteje’), azokról a zord körül-
ményekről, ahol a víz nagy 
kincs. A szépségek és nehé-
zségek, a kiszámíthatatlanság 
birodalma ez.

Az előadás kitért még a 
magyar és külföldi könyv-
kiadás visszásságaira, a cik-
kek tartalmának hitelességé-
re, és arra a nagyon valószí-
nű jóslatra, hogy a harmadik 
évezred Ázsia évezrede lesz, a 
legnépesebb kontinensé. Ter-
mészetesen a bőséges isme-
retanyagot, az első kézből át-
adott tapasztalatokat látni-
hallani kellett ahhoz, hogy 
élményekkel telve és tudásá-
ban is gazdagodva távozzon a 
program végén a közönség.

Az ünnepek után a Kun-
halom Polgári Kör követke-
ző összejövetele május 19-én, 
hétfőn fél hattól lesz a Déry-
né MIK első emeletén, ahol 
Kiskunhalason élő előadónk, 
a karcagi származású Szűcs-
né Gáspár Ida újabb uta-
zásra hívja az érdeklődőket: 
Új-Zélandra és Francia Poli-
néziába. Mindenkit szeretet-
tel várunk!

V. Gy.

Világutazók nyomában

Programok:
Május 13-án
14.00 órakor Váltófutó-verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Emlékpark
 Bocskai utca és Liliom utca kereszteződése
 A díjakat átadja: Kenyeresné Dede Erzsébet 

igazgató, és Gulyás Ferencné az Idegenforgalmi és 
Külkapcsolati Bizottság tagja

16.30 órakor Műsoros est
 Közreműködnek a Kováts Mihály Általános Iskola 

és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói

 Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Május 14-én
14.00 órakor „Ifjú történészek” Megyei történelmi 

tanulmányi verseny
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15.15 órakor
 „Pusztai Róka” Hagyományőrző Egyesület bemutatója, 

a Bengecseg Alapítvány gólyalábas produkciója (Íjászat, 
jurta felállítás, kézműves foglalkozás)

 Helyszín: Múzeum park
Május 15-én
11.00 órakor
 Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékparkban
 Köszöntőt mond: Pánti Ildikó önkormányzati 

képviselő, az Idegenforgalmi és Külkapcsolatok 
Bizottságának elnöke

 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola 
tanulói

 Helyszín: Bocskai utca és Liliom utca 
kereszteződése

14.30 órakor a Kováts Mihály Általános Iskola előtt Térzene
 Közreműködik: az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara
 Vezényel: Hidi János tanár

Május 15-én
14.30 órakor Karcagi huszárok felvonulása
 Ünnepi megemlékezés
 Köszöntőt mond: Andrzej Chinalski, lengyel 

testvérvárosunk, Krosno Odrzanskie 
polgármestere

 A jelenlévőket köszönti: Jon Martinson, az 
USA magyarországi nagykövetsége politikai 
osztályának munkatársa

 Műsor
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Általános Iskola 

tanulói
 Koszorúzás
15.15 órakor Csellengné Márton Klára kerámiafestő 

kiállítása – a művésznő az iskola volt tanítványa
 A kiállítást megnyitja: Sipos Antalné tanár, a 

Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület tagja
 Kézműves kavalkád
 A tárlatot bemutatja: Halászné Virág Mária 

rajztanár
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola
15.45 órakor „Königgrätztól Litomelig”
 A császári és királyi 68-as jászkun és a magyar 

királyi 10. Bethlen Gábor gyalogezred története 
című könyv bemutatása

 A kötetet bemutatja a szerző, Udovecz György
 Helyszín: Kováts Mihály Általános Iskola  

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Május 16-án
19 órakor Jótékony célú közéleti bál az Iskolaszék 

szervezésében
 A bál fővédnöke: dr. Fazekas Sándor polgármester, 

országgyűlési képviselő

Ünnepi rendezvényeinkre szeretettel várjuk!

A Kováts Mihály emléknapok rendezvényei
2008. május 13-16.

a Csokonai Úti Óvoda Ap-
rólábak csoportja, a karcagi 
Pacsirta Népzenekör és a 
Népdalkör is fellépett, a ko-
ra délelőttől a rendezvény zá-
rásáig mutatkozó igen élénk 
érdeklődés mellett. A fellé-
pők között üdvözölték a Jász-
kun Világ Művészeti Szem-
le nívódíjával gazdagodott 
Kopogók csoportot, és taná-
rukat, Oroszné Millinkhof-
fer Rita tánctanárt. De a szín-
padon gratuláltak a Tánc ház 
Fesztiválon üveges tánc kate-
góriában első helyezést elért, 
7 éves Egyed Juditkának. Az 
érdeklődés persze a kirako-
dóvásárt, a népművészek 
és testvérvárosunk iparosai 

(bőrdíszműves, csipkeverő, 
kunhímző, fazekas, papírme-
rítő stb.) standjait is érintette.

A nap egyik csúcspontja a 
Tisza Táncegyüttes fellépése 
volt, végezetül a Csík Zenekar, 

az ország egyik legjobb népze-
nei együttese adott fergeteges, 
másfél órás koncertet. A ren-
dezvényt a Nagy Emese vezette 
Táncház zárta.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Nagy sikert aratott szombaton délelőtt a Bringa Suli 
Road Show, amelyen a látványos bemutató mellett ügyes-
ségi versenyre is sor került.

Majális 2008
Mesterségek Művészete Nap és Néptánc Fesztivál
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- Sötét volt és esett az eső, 
amikor lekászálódtunk a busz-
ról Dalandzadgad irgalmat-
lanul lepusztult buszpályaud-
varán. Általános jelenség, hogy 
az ilyen nagy megállóhelyeket 
Ázsiában a településeken kívül, 
vagy legalábbis azoknak a legszé-
lére helyezik el. Nézegettünk hát 
jobbra balra, hogy hol a búbá-
natban lehet a város, mert semmi 
nyoma, fénye nem látszott. Ha-
marosan, mint itt a taxik, gépko-
csik jelentkeztek az utazókért és 
kiderült, hogy a város itt van, de 
nincsen közvilágítás, ezért nem 
lehetett látni. Meglepetés 
volt viszont, hogy a me-
gyeszékhelyen két hotel 
is működik.

- Miért volt meglepetés?
- Másnap derült ki, 

hogy egy kb. Bucsa mé-
retű településről van szó. 
Van egy nagy főutcája, 
egy vagy két bank, van 
egy parknak nevezett va-
lami, egy lerobbant régi 
kommunista emlékmű-
vel, amiből semmit nem lehet ki-
venni, mert már szét van hordva a 
beton is. Van még egy kicsit lepuk-
kant piac, ahol mindent lehet ven-
ni és ott parkolnak azok az au-
tók, amikkel hosszabb magánuta-
kat lehet lebonyolítani. Van még 
néhány étterem, egy posta és – 
mondom – két szálloda. Az, aho-
vá hajnalban elvittek bennünket, 
nagyon normális helynek látszott, 
ám a kislány, aki fogadott ben-
nünket, egy szót sem tudott más 
nyelven, csak mongolul. Na-
gyon érdekes volt, amikor a to-
alett holléte felől érdeklődtünk 
– s kiderült, nem tudja mi az. 
Semmi baj, elmutogattuk. Min-
den rendben, elhatároztuk, 
hogy megszállunk, igaz a nyolc 

dolláros éjszakánkénti fizetsé-
get – ami kétszerese volt a fővá-
rosi tarifának – iszonyúan so-
kalltuk. De fő, hogy most alha-
tunk egy kicsit, másnap aztán 
nézünk másik szállodát. Reggel 
irány felfedezni a várost. A piac 
környékén kezdtem el érdek-
lődni, van-e másik hotel. Hát a 
„hotel” szó az feladta nekik, de 
az orosz „szpatty”, meg általá-
ban a mi gesztikulálásunk meg 
muto gatásunk is. Elunva a hülye-
séget, visszamentünk a régi 
szállo dába: na, mégiscsak ma-
radunk három napot, a fene eszi 

meg az árakat! Viszont találkoz-
tunk Algával, a tulajjal, aki na-
gyon jól beszélt oroszul. Jól szi-
tuált úriember, ő a helyi me-
nő vállalkozó és több embere, 
autója és vállalkozása is volt. 
Kiderült, hogy van neki két 
jurtája. Az egyikben ő lakik 
a családjával, a másikat meg 
kiadja. Fele annyiba kerül, mint 
a szállodai szoba, ráadásul a 
zuhanyozót meg a klotyót ugyan-
úgy használhatjuk. Remek. 
Azonnal el is foglaltuk. 

- Te már mindenütt szállásoltál, 
parkban, szálloda tetején stb. Mi-
lyen kégli volt a jurta?

- Nagyon nyugis. A faluban se 
nagyon volt forgalom, úgyhogy 
nagyon jól elvoltunk.

- Amit Dalandzadgadból felso-
roltál, nem valami sok. Megérte a 
kalandtúra odáig?

- Nemcsak ennyi van, de a fő 
látványosság nem is a város, in-
kább a természeti látnivalók mi-
att érdekes meglátogatni a Góbit. 
Egyébként el kell mondjam: a Gó-
biról nem szabad azt hinni hogy 
totál csak kövek meg por meg ho-
mok meg sivatag. Nem. Külön-
böző tájakból álló tájegység. Van 
egy minimális része, ami tény-
leg homoksivatag, ahova csak 
expe díciós felszereléssel szabad 
elin dulni, de oda nem mentünk. 
Van viszont két hely Daland-
zadgad közelében, a Yoli Am – 
a Keselyű Szurdok, meg a Bay-
anzag – a Lángoló Sziklák, aho-
vá nagyon jó, egész napos kirán-
dulást tettünk. Alga felajánlotta 
a minden kényelemmel ellátott 

Toyotáját a kirándu-
láshoz és ő volt a so-
főr, nagyon jutányos 
80 dollárért reggel 6-
tól este 10 óráig. Már 
csak ez a két hely meg-
érte Mongóliába el-
menni. (Özön min-
den lett volna még, de 
a mi pénzünkből meg 
az időnkből csak er-
re futotta.) A Keselyű 
Szurdok jó egyórás út-

ra volt Dalandzadgadtól a már 
megszokott kocsiösvényen. Tulaj-
donképpen hegyvidék ez, az Al-
taj hegység egyik nyúlványa, jó 
kétezer méteres hegyekkel. Yolin 
Am egy igen komolyan védett 
nemzeti park, ahová kocsival be 
sem lehetett menni (a belépő né-
hány dollár), szemét sehol, min-
denfelé figyelő szemek. Nincs 
kecmec, nagyon komolyan veszik 
a természetvé delmet. Volt kitéve 
egy nagy tábla a területen élő ál-
latokról, felsorolva ott a varan-
gyos békától a hópárducig min-
den. És volt még egy állat, a mor-
mota, mongolul tarbagán. No, 
ezekből annyi volt, mint mezőn 
a szöcske.

Elek György

Ami az előző részből kifelejtődött az az, hogy a busz nem 
egyedül porolt el hőseinkkel a szép nevű Dalandzadgadba, 
ami megyeszékhely a Góbiban, hanem három járgány ment 
együtt, mert lehet olyan probléma is, amikor „egyedül nem 
megy”. Az út nem volt ugyan zökkenőmentes, de hajnalok 
hajnalán, még sötétben befutottak a célállomásra.

Mongóliai utazás (8.)

Tarbagánok és dínótojás (1)

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

illetve 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 

Karcag Város Önkormányzata és a 
Madarász Imre Egyesített Óvoda és 
Pedagógiai Szakszolgálat támogatá-
sával és a Táltos csikó munkaközös-
ség szervezésében 2008. április 19-
én Karcagon került sor a Bátorító 
Pedagógusok Individuálpszicholó-
giai Műhelyének IV. találkozójára. 

Az egész napos program előadása-
it a Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben 170 résztvevő hallgatta meg. 

A rendezvényt Pánti Ildikó képvi-
selő asszony Idegenforgalmi és kül-
kapcsolatok bizottságának elnöke – 
Oktatási és kulturális bizottság tagja 
- nyitotta meg.

Szele Éva a Nevelési Tanácsadó 
gyógypedagógusa vette át a vándor-
tarisznyát, amelyet az előző találko-
zó szervezője Dvornitzky Tamásné 
adott át. A vándortarisznya – melybe 
további rendezvények ötleteit, javas-
latait várják a szervezők - átadásának 
hagyománya Karcagon kezdődött.

V Szabó Tamás a Nevelési Tanács-
adó vezetője köszöntötte a találkozó-
ra érkezett pedagógusokat, pszicho-
lógusokat, szülőket. 

Nagyné Kasza Ilona (BÁPE-
DIM elnöke) képekben mutatta be 
a BÁPEDIM eddigi tevékenységét, 
mely a bátorító nevelés népszerűsíté-
sét tűzte ki célul.

A program elméleti alapját Alfred 
Adler pszichológiája, az individuálp-
szichológia képezi, mely irányzatot a 
harmadik „klasszikus” mélylélekta-
ni iskolaként emlegetik, a freudi és 
jungi irányzat mellett. Adler elsőként 
adott társadalomlélektani magyará-
zatot az emberi személyiség működé-
séhez. Adler Alfred és pszichológiájá-
nak követői megpróbáltak egy olyan 
pedagógiát kidolgozni, mely alkal-
mas az egyéniségtorzulások megelő-
zésére, és ami hozzájárul egy egészsé-
ges életstílus kialakításához. Ez a cél-
kitűzés megérthető az adleri pszicho-
lógia fogalomrendszeréből, amelynek 
értelmében a személyiség hibás fej-
lődése a kisebbértékűség érzés kom-
penzálási szükségletével függ össze, 
valamint a szociális érzés, a beillesz-
kedés hiányosságaival. 

Adler fontosnak tartja, hogy a ne-
velés segítségével fel kell készülnie a 
gyermeknek a 3 nagy életfeladat meg-
oldására: a társkapcsolat-, a foglalko-
zás-, a szerelem- ill. házasság terüle-
tein. Ezt a bátorító nevelés eszközei-
vel lehet elérni.

A találkozó célja, hogy ismeret-
anyagot nyújtson az individuálpszi-
chológia fogalmi rendszerének meg-
ismeréséhez, valamint betekintést 
biztosítson az individuálpszichológi-
ai módszerek alkalmazási területeibe.

Benczéné Tímár Irén (az Alfred 
Adler Módszertani Központ Egye-
sület elnöke) a vezető előadásában 
– „Nehéz ma gyermeknek lenni és 
gyermeket nevelni?!” a bátorító neve-
lés gyakorlati megvalósításaik bemu-
tatását, megtapasztalását tárta elénk 
igen szuggesztíven.

A további előadások „Együtt kön-
nyebb”, „Világbéke”, „Pillanatképek 
az iskolában”, „Élmények emlékek” 
gyerekkortól – a felnőttkorig - a min-
dennapok gyakorlatát mutatta be. 

A délutáni szekcióülések a Györf-
fy István Általános Iskolában folytak. 
Egedi Ilona - Családterapeuta veze-
tésével – arra kereste a választ, hogy 
konfliktus helyzetekben a saját vi-
selkedés vizsgálta és tudatosítása - az 
együttműködéssel történő probléma 
megoldási lehetőségek megtapaszta-
lása ad-e megoldási lehetőségeket. 

Szélesné Dr. Ferencz Edit - Gyer-
mek-klinikai szakszpichológus segít-
ségével „Bátorító játékok” csoportjá-
tékok kipróbálásán vehettünk részt, 
amelyek az életstílus megismerést 
szolgálták. 

Tompáné Varga Margit - Gyermek 
pszichodramatista adott lehetőséget a 
„Játszunk csodavilágot” szekcióban, 
ahol jelmezbe öltözve játszottunk el 
egy gyermek által kitalált mesét – a 
probléma megoldására.

Benczéné Tímár Irén - „Lelki erő-
létünk – Bátorítás” szekcióban olyan 
módszereket ismerhettünk meg, 
amelyek javítják a közérzetünket a 
családban, az óvodában, az iskolá-
ban. Tapasztalatokat szerezhettünk a 
bátorítás hatékony alkalmazásáról.

A szekcióvezetők a záráskor be-
számoltak az önismereti, kommuni-
káció javító, konfliktus kezelő mód-
szerek, játékok kipróbálásának haté-
konyságáról.

A rendezvényt a Csokonai úti tag-
óvoda „Apró lábak” néptánccsoport 
nagy sikerű előadása zárta. 

Az előadások, a szekciókban meg-
ismert és kipróbált módszerek olyan 
korszerű, a gyakorlatban is alkalmaz-
ható pszichológiai ismereteket adtak, 
amelyeket a nevelés-oktatás külön-
böző területein dolgozó szakemberek 
számára a mindennapok során sike-
resen alkalmazható.

Köszönetemet fejezem ki:
Szele Évának és a „Táltos csikó” 

munkaközösség tagjainak a precíz, 
gördülékeny szervezésért.

A Polgármesteri Hivatal munka-
társainak Nagyné Major Máriának, 
Donkó Gábornak szakmai segítségét, 
Balaskó Lászlónak a felügyeletet.

Szecskó Alfréd igazgató úrnak és 
Kovács Miklósné igazgató helyet-
tes asszonynak, hogy a szekció ülé-
seket az iskola tantermeiben tarthat-
tuk meg. 

Nagy Mihálynénak, aki rendelke-
zésünkre bocsátotta a Barbaricum 
Könyvműhely által kiadott könyve-
ket, amelyeket az előadóknak adtunk 
ajándékba. 

Benéné Kecskeméti Anna óvo-
dapedagógusnak és Molnárné Győ-
ri Erika szülőnek az Apró lábak nép-
tánccsoport felkészítését.

Mészáros Zsoltné Marikának a 
vendéglátásban nyújtott támogatást. 

Szarka Lászlóné
Intézményvezető

„Nevelni kellemesen is lehet”
A Bátorító Pedagógusok 

Individuálpszichológiai Műhely 
(BÁPEDIM) IV. országos találkozója
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2008. április 21-én, hét-
főn 14.30-kor nyitotta meg 
a Zádor-hét programsoro-
zatát iskolánk ebédlőjében 
Nagy Józsefné igazgatónő. 
Beszédében a heti rendez-
vények részletes ismertetése 
mellett azok céljaiként ki-
emelte az óvodából az isko-
lába való átmenet megköny-
nyítését, a tanulói, illetve pe-
dagógiai munka eredmé-
nyességének bemutatását, 
valamint az iskola és a szülői 
ház kapcsolatának erősítését.

Ezután került sor a városi 
rajzpályázat kiállításának meg-
nyitására, illetve a pályázat 
eredményhirdetésére.

A következő pályamunkák 
kerültek díjazásra:

- Az óvodai korcsoportban:
1. helyezett: Cséti Gabriella 

Táncsics krt. 19. sz. Óvoda
2. helyezett: Mihály Panna 

Táncsics krt. 19. sz. Óvoda
3. helyezett: Györfi Orsolya 

Táncsics krt. 19. sz. Óvoda
Különdíj: Mándi Melinda 

Táncsics krt. 19. sz. Óvoda
- 1-2. évfolyamon:
1. helyezett: Kiss Márton 2.a 

Zádor Úti Általános Iskola
2. helyezett: Makai József 2.a 

Zádor Úti Általános Iskola
3. helyezett: Kiss Ágnes 1.c 

Györffy István Általános Iskola
- 3-4. évfolyamon:
1. helyezett: Magyar Attila 3.a 

Zádor Úti Általános Iskola
2. helyezett: Magyar Attila 3.a 

Zádor Úti Általános Iskola
3. helyezett: Kurucz Dávid 3.a 

Zádor Úti Általános Iskola
Különdíj: Nobik Ádám 3.a 

Zádor Úti Általános Iskola
 Köszönetünket fejezzük 

ki a „művészpalántáknak” és 
a felkészítőknek a gyönyörű 
rajzokért.

Másnap délelőtt (kedden) 
az alsó tagozatban 8-10 óráig, 
a felső tagozaton 8-13.30-ig 
nyílt tanítási órákon vehet-
tek részt a leendő első osztá-
lyosok, valamint iskolánk 
tanulóinak szülei, hozzátar-
tozói. 

A délutáni órák az alsó ta-
gozatban a sport jegyében 
teltek: játékos sportvetélke-
dők zajlottak a tornaterem-
ben. Remek hangulatban, iz-
galmas, tartalmas és főleg 
egészséges tevékenységek so-
kaságával repült el a közel 
két órányi idő!

Ugyanezen a napon 14 
órától iskolánk könyvtá-
rában felső tagozatos tanu-

lóink számára meghirdetett 
versmondó verseny zajlott, 
amelynek anyagát a verseny-
zők és felkészítőik a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom 
gyöngyszemeiből válogatták 
össze. 

E versennyel párhuza-
mosan iskolánk természet-
tudományi előadójában is 
iskolai szintű vetélkedő 
zajlott: környezeti és egész-
ségnevelési témában. A ve-
gyes évfolyamú csapatok vál-
tozatos feladatok megoldá-
sával tettek tanúbizonyságot 
felkészültségükről, tudásuk-
ról a környezetvédelem és 
az egészségnevelés minden 
területén.

Április 23-án, szerdán 
14 órától ismét iskolai 
könyvtárunk adott otthont 
egy szavalóversenynek: ezút-
tal az alsó tagozatosok ál-
tal előadott, szebbnél-szebb 
tavaszi költeményekben gyö-
nyörködhetett a nagyszámú 
hallgatóság.

Ugyanekkor iskolánk in-
formatikai termében a város 
5 általános iskolájának csa-
patai mérték össze tudásukat 
a városi informatikai ver-
seny keretében. A felkészítő 
tanárok munkájának ered-
ményeképpen úgy elméleti, 
mint gyakorlati ismeretekből 
tudásuk legjavát nyújthatták 
a versenyzők.

Eredmények:
1. helyezett: a Györffy István 

Általános Iskola csapata
2. helyezett: a Karcagi 

Nagykun Református Általá-
nos Iskola csapata.

3. helyezett: a Kováts Mihály 
Általános Iskola csapata.

Az április 24-i csütörtöki 
nap a Zádor Kupa labdarú-
gó tornáé volt. A IV. korcso-
portos fiúk 10 fős csapatok-
kal képviselték iskolájukat. 
A hat csapat fordulatokban 
gazdag mérkőzéseket produ-
kált!

A Zádor-hét utolsó nap-
ja tradicionálisan a záró 
rendezvényé volt. 14 órá-
tól Nagy Józsefné igazgató-
nő köszöntötte a megjelen-
teket, majd röviden értékelte 
a Zádor-hét programsoro-
zatát, ismertette a verseny-
eredményeket. Ezt követő-
en került sor az első osz-
tályosok fogadalomtételé-
re, amelynek során iskolánk 
legfiatalabb tanulói hivatalo-
san is „Zádoros polgárokká” 

váltak. A megható pillana-
tok után a jókedvé, a játéké, 
a felhőtlen szórakozásé volt 
a főszerepe! Óriási érdeklő-
dés mellett, nagy sikerrel ad-
ták elő műsorszámaikat a 
gyermekcsoportok, amelyek 
hónapok óta készültek elő-
adásaikra. Volt country-tánc, 
formációs tánc, zenés torna, 
musical-tánc a sportpályán; 
mesejáték, verses összeállí-
tás a lovári irodalom köré-
ből, színdarab Mátyás király 
korából, klasszikus irodalmi 
alkotás színpadi adaptáció-
ja és sok más bemutató a tor-
nateremben.

A nap végére mindannyi-
an alaposan elfáradtunk! 
A sok készülődés, izgalom, 
a vendéglátás bizony min-
denkit próbára tett, de úgy 
gondoljuk, megérte! újra be-
bizonyítottuk mi mindan-
nyian, hogy Zádorosnak 
lenni – „nem semmi”!

Akik itt voltak – lát-
hatták! 

Aki kíváncsi ránk, jöjjön el 
jövőre! 

Mi itt leszünk! 

Szeretettel várunk min-
denkit!

Az iskola valamennyi ta-
nulója és dolgozója nevében

Andrási Zoltánné
tanítónő

Zádor-hét

A Gábor Áron Gimnázi-
um, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium tör-
ténelem fakultációs cso-
portjai 2008. április 5-én 
auschwitzi tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt.

Az utazás időszerűségét az 
mutatja, hogy minden év áp-
rilis 16-án a Holokauszt áldo-
zatairól emlékezünk meg.

A kis csapat (12 tanuló és 2 
kísérő pedagógus) egy fárasz-
tó út után érkezett meg kora 
reggel az Oświęcim melletti 
auschwitzi tábor múzeumá-
hoz. Magyar nyelvű idegen-
vezető segítségével tekintet-
tük meg a volt koncentráci-
ós táborokat: Auschwitz I. és 
Auschwitz II. - Birkenau te-
rületét. 

Az első haláltáborban lát-
tuk a cinikus felirattal díszí-
tett („Arbeit macht frei”) be-
járatot, a foglyok barakkjait, 
az úgynevezett „blokkokat”, 
melyekben ma emlékkiállí-
tások találhatók. Az áldoza-
tok holmijaiból összegyűj-
tött töménytelen mennyi-
ségű használati eszközt (ci-
pők, fogkefék, edények…), 
a halottak hajából szőtt szö-

vetet, rengeteg dokumentu-
mot (fényképek, filmfelvéte-
lek, adatlapok…), a foglyok 
lakóhelyét is megtekintettük. 
Megnéztük a hírhedt „halál-
blokkot”, ahol először hasz-
nálták kivégzésre a ciklon-B 
gázt, az akasztófát, ahol Ru-
dolf Hösst, a tábor parancs-
nokát 1947. április 16-án fel-
akasztották, valamint az I. 
számú krematórium gázkam-
ráját és az égetőkemencéket. 
Sokkoló élmény volt szem-
besülni a kegyetlenségekkel, 
embertelenséggel.

A pár kilométerrel arrébb 
található Auschwitz II. – Bir-
kenau tábor sokkal hatalma-
sabb volt: kb. 175 hektárnyi 
területen tartották fogva azo-
kat, akiket nem kísértek rög-
tön a gázkamrába az ide ér-
kező vonatkocsikból. Ma már 
mindössze 45 téglabarakk 
és 22 fabarakk maradt épen, 
ezeket lehetett megnézni, va-
lamint a volt SS-főőrség tor-
nyába is felmentünk, ahon-
nan be lehetett látni az egész 
tábort. 

A megrázó élmények után 
a délután hátralevő részében 
Krakkó városát tekintettük 

meg. Szerencsére a délelőt-
ti ködös, borongós idő után 
a nap is kisütött, így kelle-
mes pár órát tölthettünk el az 
Európa-szerte méltán híres 
krakkói belvárosban. Meg-
néztük a Wawelt, azaz a kirá-
lyi palotát is magába foglaló 
épületkomplexumot. Elsétál-
tunk a főtérig (Rynek), mely 
Európában a harmadik leg-
nagyobb, itt megcsodáltuk a 
Posztócsarnokot és a Mária 
székesegyházat is. Néhányan 
tovább mentünk a Flórián 
kapuig, illetve a Barbakánig, 
a többiek inkább pihentek és 
vásárolgattak: sárkányos ka-
balát (Krakkó nevének erede-
téhez fűződik, a gonosz sár-
kányt, aki rettegésben tar-
totta a környéket, Krakus ki-
rályfi győzte le), képeslapot és 
persze a kihagyhatatlan krak-
kói perecet is megkóstoltuk.

Elfáradva, de élményekkel 
gazdagon tértünk haza az út-
ról, melyet a Pro Schola Ala-
pítvány segítségével tudtunk 
megvalósítani, ezúton is kö-
szönjük szépen az anyagi tá-
mogatást!

Szabó Julianna

Tanulmányi kirándulás Auschwitzba

Tájékoztató

A Karcagi Ipartestület az tagszervezete bizalommal 
ajánlja magas szaktudással rendelkező tagjai szolgáltatásait. 
Ha elege van a kontármunkából, elege lett abból, hogy az 
elvégzett munka után nem vállalnak felelősséget, akkor 
hívja a következő szakembereket vagy keresse fel irodánkat.
Iroda: Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 59/312-403.
Asztalos: Herceg László (Kg., Szamos u. 73)
Fodrász: Bőrné Vincze Erzsébet (Tel.: 59/314-019)
Tetőszigetelés, falszigetelés, dugulás elhárítás: Balog Imre 

(59/400-642)
Karosszéria lakatos: Törőcsik László (20/492-7900)
Kőműves: Csontos Árpád (20/965-8416)
Útépítés: Kurucz István (30/955-3955)
Sírkő, műkő: ifj. Csízi Sándor (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. 
59/313-887)

Hűtőgépszerelő: Szendrey Zoltán (30/963-9986)
Épületasztalos: Bukovszki Lajos (30/252-4873)

Hányadik is volt ez a sorban? Már a tizenegyedik. Először 
1997-ben határoztuk el, hogy bemutatkozunk. Hogy meg-
mutatjuk Karcag városának, mi mindenre vagyunk képesek 
mi, Zádorosok. Hogyan tanulunk, sportolunk, szóra kozunk 
– hogyan telnek mindennapjaink a Zádor Úti Általános 
Iskolában, és azt, hogyan ünnepelünk. Mert ünnep ez a hét 
minden tanévben: a sok-sok munka, a kitartás, a küzdeni 
tudás, a türelem, a változatos és mozgalmas iskolai élet ünnepe.

TÁNCHÁZ!
2008. márciusától a hagyományőrzés jegyében táncházat indítottunk.
Várjuk olyan fiatalok jelentkezését, akik szeretik a hagyományos magyar 

táncokat, és egy jó társaságban eltöltenének 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 időpontokban kerül megrendezésre:
május 10. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig,
május 24. (szombat) 17.00 – 19.00 óráig.

A Táncház helyszíne: Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
A Táncházat vezeti: Nagy Emese
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti csalá-
di ház eladó. 4 szobás, tetőteres, garázsos; 
ipari áram, kábel tv, fúrott kút, klíma, elekt-
romos kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcagon, az Apavár utcában kisebb 
típusú téglából épült, teljes közmű-
ves kertes ház bontás nélküli építési le-
hetőséggel eladó. 1 szobás földszin-
ti vagy I. emeleti lakáscsere is érdekel. 
Tel.: 06/70-273-7268.
Eladó Karcag, Kálvin u. 15. z. alatti teher-
mentes, teljes közművel ellátott építési 
telek. Budapesti, Debreceni, Berekfürdői, 
Karcagi lakóingatlant beszámítok. 
Tel.: 06/20-916-1192.
Berekfürdő, Fodor J. u. 46. sz. alat-
ti felújítandó ház 4,5 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06/20-524-5036.
Tégla építésű IV. emeleti, 56 m²-es, er-
kélyes lakás eladó. Kg., Szent I. sgt. 1-5. 
Tel.: 06/30-507-2187.
Teljesen összközművesített, 3 szobás 
kertes családi ház rendezett udvarral, 
igényesnek eladó. Érd.: Kg., Kátai G. u. 
70. (18 óra után).
Karcagon a központban, a Csokonai 
Könyvtár mellett 136 m², jó elosztású, 
kertes családi ház garázzsal, dupla fűtés 
(gáz, cserépkályha), vállalkozásra is al-
kalmas, reális áron eladó. Ugyanitt telje-
sen új fekvő kondipad súlyzókkal eladó. 
Tel.: 06/70-300-9730.
Eladó Karcagon a főtérhez közel 
3 szobás + nappalis kertes családi ház. 
Tel.: 06/30-239-7616.
A Kisvénkertben 10 sor kertföld eladó. Víz, 
villany, kunyhó van. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Dózsa Gy. és Szt. László utcai házak és 
500 m²-es telek és 2 db gáztűzhely sür-
gősen eladók, valamint pultost és szaká-
csot keresek. Tel.: 06/20-230-1202.
Eladó igényesen felújított 3 szobás, 
két fürdőszobás családi ház. I-II. eme-
leti lakáscsere is érdekel. I.ár: 16 M Ft. 
Tel.: 06/30-972-3835.
Eladó Karcagon főtéri 2 szobás földszin-
ti, erkélyes lakás. Tel.: 06/30-549-5998.
Karcagon, a Madarasi úti társasházban 
I. emeleti, középső 2 szoba összkomfor-
tos, 48 m²-es lakás szeptemberi költö-
zéssel eladó. 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 méretű szétnyithatós 
konyhaasztal (78 cm magas, 50 cm szé-
les). Tel.: 59/311-621 v. 06/20-913-6884.
Eladó Kg., Kungát utca 2. számú ker-
tes ház gáz és cserépkályha fűtéssel. 
Tel.: 06/20-324-1593 (17 óra után)
Tanya eladó sok melléképülettel, 2400 
m²-es teljesen bekerített területtel. Víz, 
villany van. Tel.: 06/30-229-8516.
Karcagon keres családi ház lakható alsó 
épülettel (gáz + vegyes tüzeléses) eladó. 
Tel.: 59/311-845 v. 06/30-574-1326. 
Karcag, a Vörösmarty u. 2. sz. alatti más-
fél szobás, cserépkályhás, kis előker-
tes lakóház eladó. I.ár: 3 M Ft. Ugyanitt 
új szivattyú eladó. I.ár: 12.000 Ft. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.
A Karcag, Sajó u. 3. sz. alatti ház eladó 
vagy kiadó. Érd.: Kg., Kisföldek – Kalász 
u. 4. Tel.: 59/401-166 v. 06/20-808-7368.
Teljesen felújított, 2 szobás, redőnyös, 
kábeltévés lakás eladó a toronyház 
II. emeletén. Érd.: 06/30-740-6105.
Karcagon teljes összközműves ker-
tes ház sürgősen eladó. Kedvező re-
zsi lehetőségével nagy családnak is. 
Budapest, debreceni csere lehetséges. 
Tel.: 06/20-533-8934.

A Rokkant kertben (a Lovardához 
300 m-re) 10 sor kert eladó. Kunyhó, WC, 
fúrott kút van. Tel.: 06/30-336-0634.
Karcagon a Tescohoz és Aldihoz közel új 
építésű családi ház 50 m²-es terasszal, 
30 m²-es garázzsal (irodának is hasz-
nálható), 1700 m² parkosított kerttel és 
146 m² igényesen kialakított Büfé eladó. 
Tel.: 06/30-821-3937.
Karcag, Széchenyi sgt. 26. sz. alatti föld-
szinti 2 szobás erkélyes, 54 m²-es lakás 
eladó. Tel.: 06/30-503-4757.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgő-
sen eladó. U.itt épület faanyag eladó. 
Tel. 59/400-802 (reggel 8 óráig, délben 
és 18 órától).

Vegyes
T r a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Problémamentes társadalom kialakítása. 
Tel.: 06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hűtő, 120 l-es 
fagyasztó szekrény, 2 fotel, ágyneműtar-
tó, dohányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 
2 db akkumulátoros gyerek motor, 2 db 
gyerek bicikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
Automata mosógép és keverőtárcsás 
mosógép; jó állapotú Camping kerék-
pár; ¾-es öntöző slag; 20 tag lemez-
radiátor; vas szemetes kuka; új üst-
ház; betonkeverő gép; új és használt aj-
tók; ablakok; cserépkályha ajtók; lég-
kompresszor; 200 literes vashordó; 
50-20 literes műanyag ballon; kúpcse-
rép; szecskavágó és betonvályúk eladók. 
Tel.: 59/312-679.
Szabvány méretű lambériás garázs ajtó 
tokkal eladó. Érd.: 59/312-204.
Eladó 2 személyes heverő; fotelek; ágy-
neműtartós gyerek heverők; sezlon; 
konyhaszekrény; mézpergető; káposzta 
gyalu; mosdókagylók; V 4-es gázmelegí-
tő; 2 db 7,50 x 16-os kerék kompletten. 
Érd.: Kg., Tőkés u. 34.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kapha-
tó. Támasztó létra méretre rendelhető 
a karcagi piacokon, vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatti Jani bácsinál. 
ELEGANT divatüzlet ajánlata: alkalmi ru-
hák, bolerók, stólák, kiegészítők, nad-
rágkosztümök, blézerek, sálak, fehérne-
műk, harisnyák stb. Az üzlet és teljes 
árukészlete, berendezése ELADÓ. 
Nyitva tartás: 9-12 óráig, 13-17:30 órá-
ig naponta, szombaton 9-12:30 órá-
ig. Érdeklődni az üzletben lehet. 
Kg., Eötvös L. u. 10.
Eladó Karcagon 6 fiókos, 200 literes 
Gorenje fagyasztószekrény és 210 literes 
fagyasztóláda. Tel.: 06/30-659-6973.
HOPPÁ! Póló, divat felső – topp, 
gumis derekú nyári nadrág érkezett 
a turkálóba. Karcag, Kossuth L. u. 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.
HOPPÁ! Fürdőruha vásár a turiban kisfi-
úk és kislányok részére. Méret: pici babá-
tól kamaszkorig. Karcag, Kossuth L. u. 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Használt, megkímélt állapotban lévő, 
kézben is vihető masszázságyat vennék. 
70-80 cm széles, 180-200 cm hosszú. 
Tel.: 06/30-345-2088.
Eladó 1 db antik, 2 ajtós szekrény; 2 db 
éjjeli szekrény; 2+2 db ágy; gyermek 
rekamié; TV asztal. Tel.: 06/20-577-4035.
Eladó 120 literes hűtő, 200 db Courts-
Mahler füzet,  k isebb tételben is. 
Tel.: 59/313-277.
Pálma minden méret és fajtaválasztéká-
val eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
170 l-es hűtőszekrény, 220 V-os vil-
lanymotor;  mosógép; centrifuga; 
Camping kerékpár; porszívó eladó. 
Tel.: 59/314-892.

Eladó 1 db Grózer féle 40 fontos és egy 
Kovács féle 38 fontos íj. Tel.: 06/30-985-4098.
Amerikai fánk kapható a Piaccsarnokban, 
10 db = 200 Ft. 

Állat
Fejős kecske; vágó kecskegida; kisbá-
rányok; Sethland hasas fias pónik el-
adók. Érd.: Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 06/30-
393-3343.
Eladó 1 sima szőrű magyar vizsla kan ku-
tya. I.ár: 10.000 Ft. Tel.: 06/70-379-8469.
Eladó fehér, húsjellegű hízó (fél is), fi-
atal pulyák. Szállítás megoldható. Tel.: 
59/300-875.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.
Kedvező áron vállalom az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását vagy teljes kö-
rű aszfaltozását. Épületek bontását, res-
taurálását vagy átalakítását. Épület alap 
ásást, térburkolat kő rakását, vagy tel-
jes körű aszfaltozását. Mezőgazdasági 
munkák végzését. Udvarok, terepek tisz-
títását, rendezését. Kőműves munká-
kat. Gyorsan, pontosan, jól képzett szak-
emberekkel. Nyugdíjasok részére magas 
kedvezményt tudok biztosítani. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-30-346-1454. 
Motoros láncfűrésszel fakivágást, felvá-
gást vállalok hazaszállítással vidéken is. 
Tel.: 06/30-336-6142.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
U.itt öntvény fürdőkád, mosdókagyló el-
adó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megren-
delésre méretre. Késztermékből vá-
sárolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Lakatos munkákat, kerítések gyár-
tását, úszó tolókapuk és könnyűszer-
kezetű tetők készítését vállalom. 
Tel.: 06/20-440-1850.

Gépjármű
Eladó segédmotor-kerékpárok: Suzuki 
Run, Simson robogó (SR 50), Jawa 
Mustang, Komár 2, Riejuh RS 2 mát-
rix sportmotor; motorkerékpárok: 
Jawa CZ 125, Jawa CZ 175, Danubia, 
Pannónia T5H, Jawa 350 California. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés Közhasznúsági jelentés

Magyarországi Buckfast Méhészek Egyesülete
(5300 Karcag, Petőfi u. 12.)

2004. év
 Bevételek Kiadások
2003. évi pénzmaradvány   90.324 Ft
Előadók szállásköltsége, terembérlet:  26.795 Ft
Tagdíjak: 120.000 Ft
Költségvetési támogatások:            0 Ft
Vagyonfelhasználás:            0 Ft
Juttatások:            0 Ft
Önkormányzati támogatások:            0 Ft
Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott támogatások:            0 Ft.
Méhanya nevelési tanfolyam Karcagon. Pároztató telephely berendezése, 

méhanya pároztatások elvégzése a tagok közreműködésével. Szakmai előadás 
a korszerű méhészet technikai feltételeiről. Kapcsolatfelvétel az Európai Buck-
fast Méhészek Egyesületével.

2005. év
 Bevételek Kiadások
2004. évi pénzmaradvány 183.529 Ft
Terembérlet  20.000 Ft
Tagdíjak + tagi támogatás: 127.500 Ft
Kiküldetési rendelv.:  44.026 Ft
Költségvetési támogatások:            0 Ft
Tagok anyavásárl.tám.:    102.000 Ft
Vagyonfelhasználás:            0 Ft 
Postaköltség:         49 Ft
Juttatások:            0 Ft
Önkormányzati támogatások:            0 Ft
Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott támogatások:            0 Ft.
Méhanya nevelési tanfolyam. Mesterséges méhanya megtermékenyíté-

si tanfolyam. Előadó: Marusenic Árpád szlovákiai méhanya nevelő és neme-
sítő. Buckfast méhészkedés Ausztriában címmel előadás a Magyarországi 
Buckfast Méhészek Egyesülete és az OMME Kisújszállási Egyesülete szerve-
zésében. Előadó: Reihardt Manfred osztrák méhész és anyanevelő. Higieni-
kus Nagyboconádi kaptár kifejlesztése és bemutatása az OMME Kisújszállá-
si Egyesületében.

2006. év
 Bevételek Kiadások
2005. évi pénzmaradvány  144.954 Ft
Terembérlet  20.000 Ft
Tagdíjak:    93.400 Ft 
Üdítőital:  10.000 Ft
Költségvetési támogatások:            0 Ft 
Európai Buckfast Méhészek Egyesületének 
egyesületi tagdíja (2005-2006. évi):   75.424 Ft
Vagyonfelhasználás:            0 Ft
Juttatások:            0 Ft
Önkormányzati támogatások:            0 Ft
Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott támogatások:            0 Ft.
Az OMME Budapesti Egyesületével közösen szervezett tanácskozás a buckfast 

méhészkedés témakörében. Országosan meghirdetve a Méhészet című újság-
ban. Rendezvény helye Kertészeti Egyetem, Budapest. Előadó: Reinhardt Manfred 
osztrák anyanevelő és méhész. Az egyesület az Európai Buckfast Méhésztek Ege-
sületének tagjaként részt vett az Európai Buckfast Méhészek közgyűlésén Német-
országban. A debreceni Farmerexpon ismeretterjesztő előadás és vitanap a buck-
fast méhészkedés jelentőségéről.

2007. év
 Bevételek Kiadások
2006. évi pénzmaradvány  126.749 Ft
Terembérlet  55.000 Ft
Tagdíjak:    60.000 Ft
Nyomtatvány:    1.350 Ft
Költségvetési támogatások:            0 Ft
Európai Buckfast Méhészek Egyesületének 
egyesületi tagdíja:           0 Ft
Vagyonfelhasználás:            0 Ft
Juttatások:            0 Ft
Önkormányzati támogatások:            0 Ft
Vezető tisztségviselőknek nyújtott
támogatások:            0 Ft.
A taggyűlés napirendi pontjai között szerepelt az évi termelési tapasztala-

tok ismertetése. Azt követően szakmai vita a tapasztalatokról. Külön kieme-
lendő G. Szabó László tagtárs értékes előadása a méhészet gépesítési lehe-
tőségeiről.

Tóth Endre
egyesületi elnök

Figyelem! A hétvégén egy kulcs-
csomót találtak Karcagon, a Kisújszál-
lási úton. A 3 db kulcsot tu lajdonosa 
a Szerkesztőségben átveheti!
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Moziműsor
Május 9. péntek

Amerikai 
gengszter
Amerikai krimi

Május 13. kedd
27 idegen igen
Amerikai roman-
tikus vígjáték

Május 17. szombat
Van barátod?
Feliratos francia 
vígjáték
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. április 30.
Pardi Andrea – Berzétei János

Születés
Hajdu Szabina – Veres István 
Kg., Cserepes u. 1. Bence
Benesóczki Vanda – Kovács László
Kg., Kossuth tér 7-9. Zita Kinga
Bézi Tünde – Gazsó József
Kg., Erkel F. u. 42. 
Levente József
Kacsóh Ágnes – Balogh Sándor
Kg., Szabó J. u. 28. Bianka
Adorján Edit – Szűcs Imre
Kg., Kinizsi u. 91. 
Viktória Vivien
Tóth Anita – Monori Imre János
Kg., Kisújszállási u. 132. Vivien
Szabics Emília – Simon Attila
Kg., Vasút u. 53. Dávid
Löki Adrienn – Varga Lajos
Kg., Dózsa Gy. u. 2/b. Lilla
Lerner Judit Margit – Czakó László
Kg., Cserepes u. 3. Andrea
Farkas Annamária – Farkas József
Kg., Haladás u. 18. Viktor József

Halálozás
Sohajda Sándor

Kg., Fürst S. u.3 0. (1935.)
Őrlős Fernecné (Kirják Mária)

Kg., Villamos u. 91. (1927.)
Cseppentő Jánosné (Vajó Erzsébet)

Kg., Toldi utca 4. (1924.)
Szemerányi István Mihály

Kg., Bethlen G. u. 47/a. (1936.)

Dolby Kábeltelevízió és 
Internet hibabejelentés: 
06 (52) 273-370 1-es menü-
pont választásával
Ügyintézés: 06 (52) 273-370   
2-es menüpont választásával

2008. május 09. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Kulturális ajánló
18.10  Mesterségek Művészete Nap 
 - Kiállítás megnyitója
18.20 Karcagi Néptánc fesztivál
 - Színpadi műsorok
 - Riportok
 - Kézművesek bemutatója
 - Életképek a majálisi han-

gulatról
20.20  Önkormányzati ülés

2008. május 13. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. május 15. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kulturális ajánló
18.10  Ballagás I
  - Búcsú a Gimiből
19.05  Nagykunsági Krónika – városi 

közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stúdió-

beszélgetés
 - Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 Kun Hagyományőrző tábor
 Új malomipari múzeum…
 Új padok a főtéren
 - Háttér – Fodor Judit műsora
20.10 HEFOP – záró projekt nap

Tájékoztatjuk nézőinket, 

hogy a Karcag Televízió vé-

teli lehetőségei az alábbiak 

szerint változtak: S18-as 

csatorna, 280,25 Mhz frek-

vencia!

Műsorunk a hálózatán fog-

ható 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

Május 9. péntek
Berek – Kiss A. úti

Május 10. szombat
Berek – Kiss A. úti

Május 11. vasárnap
Berek – Kiss A. úti – nyitva

Május 12. hétfő
Oroszlán – Kórház úti

Május 13. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

Május 14. szerda
Betánia – Széchenyi sgt.

Május 15. csütörtök
Berek – Kiss A. úti

Május 16. péntek
Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Április 29-én bejelentés érke-
zett a karcagi rendőrkapitányság-
ra, miszerint egy helyi idős nőtől 
ismeretlen elkövetők pénzt csal-
tak ki. Az intézkedés során azt le-
hetett megállapítani, hogy az is-
meretlen tettes bement a sértett 
lakásába azzal az ürüggyel, hogy 
a kiváltott gyógyszer árát segít 
visszaigényelni, ám ehhez szüksé-
ges a személyi igazolványa. Ekkor 
az idős nő bement a szobába és a 
párnája alól elővette a pénztárcá-
ját, mivel abban volt a személyi 
igazolványa is. Az elkövető a sér-
tett figyelmetlenségét kihasznál-
va a pénztárcából eltulajdonított 
160.000 Ft-ot. Az ügyben ismeret-
len személy ellen folyik az eljárás.

Április 30-án egy debrece-
ni lakos az általa vezetett sze-
mélygépkocsival közlekedett az 
Erkel F. utcán a Kisújszállási út 
irányába, amikor a keresztező-
désben az „Állj! Elsőbbség-
adás kötelező!” jelzőtábla elle-
nére kihajtott a keresztező ke-
rékpárútra és elütötte az ott 
neki balról szabályosan kerék-
párral közlekedő karcagi nőt. 
A baleset során a nő nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett. Az ügyben sza-
bálysértési eljárás indult.

Május 4-én személyesen tett 
feljelentést egy helyi nő a karca-
gi rendőrkapitányságon ismeret-
len tettes ellen, aki az éjszaka fo-
lyamán behatolt az udvarára és 
ellopta a kerékpártját. Az intéz-
kedés során azt lehetett megálla-
pítani, hogy egy ismeretlen sze-
mély a kiskapu tolózárát eltolva 
behatolt a sértett udvarára, majd 
onnan a ház falának támasztott 
lezáratlan kerékpárját eltulaj-
donította. A bejelentést követő-
en ismét bejelentést tett a sértett, 
miszerint a DKV-én  megtalál-
ták az eltulajdonított kerékpár-
ját, így a lopási kár megtérült. 
Az intézkedés során előállításra 
került egy helyi férfi, aki a bűn-
cselekmény elkövetését elismer-
te. Ellene büntető eljárás indult.

Felhívás

A rendőrség ezúton is ismé-
telten felhívja a lakosság figyel-
mét arra, hogy legyenek óvato-
sabbak, s ne dőljenek be a laká-
sukon Önöket különböző ürü-
gyekkel felkereső idegeneknek. 
Őket ne engedjék be a lakásuk-
ba, mert figyelmetlenségüket ki-
hasznáva könnyen eltulajdonít-
hatják értékeiket!

Abádszalók – Karcag 3:1 (1:1)
Abádszalók, 100 néző. Jv.: 

Gyergyás (Deák, Pál)
Karcag: Erdei, Lévai, Orosz, 

Kocsis, Egedi, Balogh J., 
Balogh R. (Varga J.), Bujdosó, 
Domokos A. (Habóczki), 
Rátkai (Albert), Donka

Játékos-edző: Varga János
A nyolcadik percben Sipos 

nagy lövését Erdei szögletre 
ütötte. A tizennegyedik perc-
ben Donka sarokkal indította 
Rátkait, aki 14 méterről lőtt 
és a labda a bal kapufáról 
vágódott a hálóba (0:1). 
A huszonkettedik percben egy 
balszerencsés góllal egyenlí-
tett a hazai együttes. Balol-
dali szögletrúgás után a lab-
da Czéh fejére pattant, majd 
a hálóban kötött ki (1:1). 
A hetvennyolcadik percben 
Sipos jobbról a kapu elé adott, 
és a védők között Vona a 
jobb sarokba perdített (2:1). 
A nyolcvanharmadik perc-
ben egy szabadrúgás után 
Barkóczy a bal felső sarokba 
bombázott (3:1).

Jók: Czéh, Sipos, Darvas H., 
Vona ill. Bujdosó, Rátkait

Czéh László: Teljesen meg-
érdemelten nyertünk, jól ját-
szott az egész csapat.

Varga János: A mezőnyben 
viszonylag jól játszottunk, de 
az ellenfél Kontráival nem 
bírtunk.

Karcag – Tiszaszentimre 4:0 (3:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: 

Szigetvári (Nyeste, Váraljai)
Karcag: Tóth, Domokos R., 

Orosz (Varga J.), Kocsis 
(Habóczki), Egedi, Balogh R., 
Balogh J. (Albert), Bujdosó, 
Domokos A., Rátkai, Donka

Játékos-edző: Varga János
A május 1-jén lejátszott 

találkozón karcagi támadá-
sokkal kezdődött a mérkőzés. 
Egedi lövését védte Ladányi. 
A tizenkettedik percben egy 
hosszú indítás után Rátkai 
a kifutó kapus fölött a háló-
ba emelt (1:0). A negyvenedik 
percben egy bal oldali táma-
dás után Domokos R. elé ke-
rült a labda és közelről a ka-
puba talált (2:0). A negyven-

kettedik percben egy kipat-
tanó labdát Rátkai 22 m-ről 
a bal sarokba bombázta (3:0). 
A nyolcvanhetedik percben 
Szőke egyedül ment a kapu 
felé, de nagy helyzetben a bal 
kapufát találta el.

Jók: Egedi, Orosz, Rátkai, 
Balogh R, Domokos R. ill. 
Kocsis

Szivák Gyula: Megérde-
melten nyert a bajnokesélyes 
csapat egy kiesés ellen küzdő 
csapat ellen.

Varga János: Húsz perc 
játék elég volt a győzelemhez, 
de a neheze csak most követ-
kezik.

1. Besenyszög 27 19 5 3 76-20 62
2. Karcag 27 19 3 5 65-30 60
3. Újszász 27 19 2 6 78-34 59
4. Túrkeve 27 15 9 3 59-31 54
5. Jánoshida 27 16 4 7 62-46 52
6. Abádszalók 27 13 8 6 36-21 47
7. Kunmadaras 27 13 6 8 50-36 45
8. Jászárokszállás 27 14 2 11 43-36 44
9. Kunhegyes 27 12 5 10 49-49 41
10. Kunszentmárton 27 12 5 10 41-35 41
11. Mezőtúr 27 11 7 9 55-42 40
12. Nagyiván 27 9 4 14 53-67 31
13. Jászladány 27 6 8 13 49-58 26
14. Fegyvernek 27 7 4 16 37-61 25
15. Törökszentmiklós 27 5 4 18 40-63 19
16. Jászkisér 27 4 6 17 32-59 18
17. Jászfényszaru 27 4 3 20 24-85 15
18. Tiszaszentimre 27 1 3 23 24-10 6

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Tiszaszentimre 5:1

Góllövők: Püspöki (2), 
Szappanos, Kovács Cs., 
Szabó D.

Abádszalók – Karcag 1:3
Góllövők: Fodor Bence (3)

U 13-as korosztály: 
Karcag – Békéscsaba 2:0

Góllövők: Varga K., 
Székely D.

Karcag – Kiskunhalas 6:0
Góllövák: Unghi (3), 
Székely D. (2), Guybán

U 15-ös korosztály: 
Karcag – Békéscsaba 0:6
Karcag – Kiskunhalas 1:6

Góllövő: Bukovszky
Bosnyák Imre 

Megyei I. osztályú bajnokság
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KOKO-TEAM hírek

A KSE Rally-Cross szakosztálya 2008. május 11-én (va-
sárnap) rendezi meg a Security 97’ kupasorozat ez évi má-
sodik fordulóját. A rendezők minden idők leghosszabb tá-
von igen technikás, látványos pályát alakítottak ki. Egy 
futam 11 km, ezt négyszer teljesítik a versenyzők.

Mindenkit szeretettel várunk!
Rendezőség
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