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Pályázati 
hirdetmény
A karcagi Kátai Gábor 

Kórház mb. főigazgatója 
pályázatot hirdet 

diabetológiai 
szakápoló 

állás betöltésére.
Pályázati feltétek: 
- szakirányú végzettséget 

igazoló okirat,
- részletes szakmai ön-

életrajz,
- magyar állampolgárság.
Juttatások, információk:
- bérezés: Kjt. alapján,
- beadási határidő: 2008. 

május 15.
- elbírálás: 2008. május 

21.
- az állás betölthető: 2008. 

május 26-tól.
A pályázat benyújtásá-

nak helye:
Dr. Kapusi Lajos mb. fő-

igazgató. Kátai Gábor Kór-
ház Karcag, Zöldfa út 48. 
Tel.: 59/507-101.

Dr. Kapusi Lajos
mb. főigazgató

Kováts Mihály hősi halálá-
nak napját az USA-ban ün-
nepnappá nyilvánították. 
Szülővárosában – a Kováts 
Mihály Baráti Társaság Egye-
sület, és a nevét viselő általá-
nos iskola szer-
vezésében – 
immár más-
fél évtizede, 
májusnak eme 
hetében ren-
dezvénysoro-
zat emléke-
zik „Ameri-
ka hőse” életé-
ről és haláláról. 

Sportversenyek, kulturális 
bemutatók, ünnepi megem-
lékezés, s a legvégén bál várja 
a város diákjait, s természe-
tesen minden érdeklődőt. Az 
idei Kováts Mihály Emlék-
napok május 13-án délután 
váltófutó-versennyel indult a 
belvárostól a Liliom utca ele-
ji emlékparkig. Helyezések: 
1. Kováts Mihály Ált. Isk., 
2. Református Ált. Isk., 3. 
Zádor Úti Ált. Isk., 4. Györf-
fy I. Ált. Isk., 5. Veress Zol-
tán Ált. Isk. (Berekfürdő), 6. 

Arany J. Ált. Isk. A nap a Ko-
váts Mihály Általános Iskola 
és az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak műsoros rendez-
vényével zárult. Május 14-én 

(szerdán) megyei történelmi 
versenynek adott helyet az is-
kola, majd a Pusztai Róka ha-
gyományőrzői és a Bengecseg 
Alapítvány tagjai tartottak 
bemutatót.

Május 15-én koszorúzásra, 
huszárfelvonulásra és ünne-
pi megemlékezésre kerül sor, 
ezeket Csellengné Márton 
Klára kerámiafestő kiállítása 
és Udovecz György Königg-
rätztól Litomelig című köny-
vének bemutatója követ majd.

Elek György 

Ez alkalommal, több előter-
jesztésben is szerepelt a Kátai 
Gábor Kórház. Mivel az ott 
tevékenykedő DAVODA Kft. 
az utolsó pillanatban készült 
el a működésükről összeállí-
tott, részletes tájékoztatóval, 
így több képviselői javaslat-
ra elnapolták az anyag meg-
tárgyalását. Megtárgyalták és 
elfogadták viszont a kórház 
volt fertőző épületének külső 
homlokzati, valamint a mű-
tőszárny nyaktagi részének 
felújítására vonatkozó elő-

terjesztést. Ezek olyan épü-
letrészek, amelyek a rekonst-
rukció első üteméből marad-
tak ki fedezethiány miatt. A 
szükséges fedezetet a város a 
2008. évi költségvetés soron 
következő módosításakor, va-
lamint a 2009. évi költségve-
tési koncepciójába építi be. 
Így az elvégzendő munkála-
tok novemberre, befejezésre 
kerülhetnek.

A testület elfogadta azt az 
előterjesztést is, mely a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében 

megvalósuló parlagfű-men-
tesítési tevékenység támoga-
tásához szükséges pályázatról 
szólt. A megyei önkormány-
zat és 45, a megyében talál-
ható önkormányzat pénzügyi 
hozzájárulásával jöhetett lét-
re a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Parlagfű-mentesíté-
si Alap. Az alaphoz a telepü-
léseknek a lakosság számará-
nyában kellett hozzájárulni-
uk, melynek mértéke 10.- Ft/
lakos. Az alaphoz a Karcag 
Városi Önkormányzat helyett 
a Nagykunsági Környezet-
védelmi Területfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. csatlakozott, 
amely a városra eső 214.390.-
Ft összegű önrészt megfizet-
te. 

Cselényi Csaba

Testületi ülés
A héten megkezdődtek azok az aszfaltozási munkálatok, 
amelyekre mát tavaly megtörtént a szerződéskötés. Szentesi 
Lajostól, a műszaki iroda munkatársától azt is megtudtuk, 
hogy a munka a város egészét érinti, hiszen körzetenként 
500 m², vagyis mindösszesen 5.000 m² járda aszfaltozásra 
kerülhet sor. A 2008. június 30-ig tartó munkálatok során 
a déli és északi külvárosok kivételével leaszfaltozásra kerül-
nek a Karcagon és Tilalmason a 2 évvel visszamenőleg meg-
épült útalapok. Az északi és déli városrészek az őszi aszfal-
tozás keretében kerülnek felmérésre. 

A Kiskunság és a Nagykunság településeinek összefogásával 
megalakult a Kun Összefogás Konzorcium, melynek célja a Ku-
nok I. Világtalálkozójának megrendezése. Május 7-én, Buda-
pesten a Pest Megyei Közgyűlés épületében tartottak sajtótájé-
koztatót Ficsor József, Kiskunfélegyháza polgármestere, vala-
mint dr. Fazekas Sándor Karcag polgármestere.

Május 8-án, soron kívüli ülést tartott városunk képviselő 
testülete, amelyet egyperces néma felállással kezdtek az egy-
begyűltek. A nemrég, hetvenkét éves korában elhunyt Sze-
merányi Istvánra emlékeztek, aki 1990-1994 között a Váro-
si Képviselő-testület tagja volt, valamint a rendszerváltás 
egyik tevékeny alakjának számított Karcagon. 

Ficsor úr elmondta, hogy 
a kiskunok és a nagykunok 
már hosszú ideje tervezik a 
találkozó megrendezését és a 
2009. szeptember 12-27. kö-
zötti időszak ideálisnak bizo-
nyul ehhez. Nem véletlenül, 
hiszen IV. Béla király 1239-
ben telepítette be a jászokat 
és a kunokat Magyarország-
ra, tehát jövőre lesz épp 770 
éve.

Dr. Fazekas Sándor kiemel-
te az önkormányzatok szere-
pét a rendezvény megszer-

vezésében. Mint mondta, a 
világtalálkozó megrende-
zésében nagy szerepet játszik, 
és annak fő hordozója az ön-
kormányzatiság. 

Fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy jövő év szep-
tember 12-én, Kiskunfélegy-
házán kezdődik, szeptember 
27-én, pedig Karcagon zá-
rul majd ez a hatalmas sereg-
szemle, amelyen többek kö-
zött kazak rokonaink is kép-
viseltetik magukat.

Kunok I. Világtalálkozója
Sajtótájékoztató Budapesten

Kováts Mihály emlékezete
Kováts Mihály huszárezredesre emlékeznek ezen a héten a 
nevét viselő iskola tanulói. Az Egyesült Államokban a füg-
getlenségi háború hőseként tisztelt lovassági tiszt 1724-ben 
született Karcagújszálláson. Az osztrák és a porosz hadse-
regekben szolgált, majd 1777-ben jelentkezett az amerikai 
hadseregbe, ahol Pulaski brigadéros alakulatának lovassá-
gi kiképzője és vezénylője lett ezredesi rangban. 1779. má-
jus 11-én Charleston védelmében esett el.
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Közéleti szilánkok

A postai 
sorban állás…

Nemrég egyik ismerősöm szólt, hogy 
írhatnék már egyszer a postai sorban ál-
lásról is. Mert az katasztrofális, a múlt-
kor több mint fél óráig kellett várakoznia, 
hogy feladhassa küldeményét. Legyintet-
tem, ez nem újságtéma. Legföljebb az „ol-
vasói levelek” kategóriájába tartozik. Oda 
is csak akkor, ha valami olyan sérelem ér-
te, amit ott helyben, a postán nem tud-
tak, vagy nem akartak orvosolni. Meg siet-
tem is, mert egy fontos levelet vártam, de 
nem a körzetünkben rendkívül lelkiisme-
retes, és segítőkész postai kézbesítőtől, ha-
nem e-mailen.

Később aztán elgondolkoztam a dol-
gon, hogy talán mégiscsak „közügy” amit 
ismerősöm fölvetett. Bár bevallom, nem 
ismerek semmi olyan statisztikai adatot, 
hogy nőtt-e esetleg  „átlagosan” a postai 
küldemények faladóinak a várakozási ide-
je, mióta bevezették a számítógépes fel-
vételi rendszert. Mert azt én is tapasztal-
tam sok esetben, (főleg kezdetben ),hogy 
a modernizáció után jóval többet kellett 
várni, mint azelőtt, mikor  „manuális” felvé-
tel volt. Vélhetően ismerősöm csúcsidőt fo-
gott ki, hiszen ahogy más intézményeknél 
vagy a kereskedelmi egységekben (de em-
líthetném a tömegközlekedést  is), vannak 
olyan időszakok, amikor összetorlódnak a 
szolgáltatásra várók, ill. a vevők. 

De visszatérve a postához. Nincs már 
Postaügyi Minisztérium, mint olyan. Egy 
nagyobb, átfogóbb miniszteriális egység-
be tartozik. Ismerősöm még örülhet is, 
hogy nem olyan faluban él, ahol megszün-
tették a postahivatalt, és még kínosabb 
helyzeteket kell megélniük azoknak, akik 
valamilyen küldeményüket – amit csak 
„hagyományos postai eszközökkel” lehet 
– sürgősen továbbítani szeretnék. Persze, 
a Magyar Postának van azért felügyele-
ti szerve, és vezérkara. A volt vezérigazga-
tót, Szabó Pált, aki annak idején Gyurcsány 
Ferenc üzlettársa és bizalmas volt, éppen 
most nevezték ki miniszternek.  Valószínű-
leg ő soha nem állt sorban postai felvéte-
li ablak előtt az utóbbi 20-30 évben. Meg a 
kisebb gondja is nagyobb annál mint, hogy 
mennyit kell egy kisembernek várakoznia a 
postán. A posta privatizációja vélhetően 
százszor jobban érdekli. A „privatizáció” 
pedig az én olvasatomban is azt jelenti, 
hogy sokkal drágább lesz a küldemények 
tarifája, holott már most is az európai át-
lag fölött van, ha a kiskeresetűek reáljöve-
delméhez viszonyítjuk, a kisnyugdíjasokról 
nem is beszélve. Úgy, hogy ismerősömnek 
semmi megnyugtatót nem tudnék mon-
dani arról, hogy a jövőben nem ismétlőd-
het meg vele a hosszas várakozás. De attól 
tartok, a karcagi posta vezetője sem…

Az embernek óhatatlanul az jut az eszé-
be, hogy a magyar történelemben volt egy 
olyan időszak is, amikor nem más, mint a 
nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc a 
posta ügyét olyan fontosnak tartotta, hogy 
ő szervezte meg az első önálló magyar és 
erdélyi postát! De hát az elmúlt 50-60 év-
ben volt-e egyetlen egy olyan magyar köz-
lekedési és hírközlési vagy postaügyi mi-
niszter, akit egy lapon említhetnének meg 
vele a  postatörténetben? Ugye, milyen ba-
dar kérdés…

- ács -

HÍREK

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

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.

DMIK hír
2008. május 30-án (pénte-

ken) 19 órakor a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Mű-
vészeti-díjas Karcagi Szim-
fonikus Zenekar hangver-
senye. „Szórakoztató zene a 
18-19. századból” Beethoven 
és Mozart népszerű művei. 

Belépő: 1.500 és 1.000 Ft.
A Györffy István Általá-
nos Iskola nevelőtestüle-
te és diákönkormányzata 

szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját

a
„GYÖRFFY 
NÉPTÁNC 
GÁLÁRA”.

Időpontja: 2008. május 25. 
(vasárnap) 14 óra

Helye: Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ mo-

ziterme
Belépő : 400.-Ft, nyugdí-

jas, diák : 200.-Ft
Szeretettel hívjuk és 

várjuk!

Érvizsgálat
Karcagon a Déryné Művelődési Központban

2008. május 29-én

Ismerje meg érrendszere állapotát 
computeres arteriográf készülékkel történő 

fájdalommentes vizsgálattal!

Szívinfarktus?
Érelmeszesedés? Érszűkület?

Agyvérzés?
MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
Bejelentkezés: Sonoterápia Centrum

Szolok, Ady E. út 1. sz. Tel.: 56/344-372.

Nem célom, hogy a Karcagi 
Hírmondó az országgyűlési 
képviselők levelezési rovatá-
vá váljon. Mégis, mivel a leg-
utóbbi lapszámban Vadai Ág-
nes megtisztelt írásával, há-
rom dologra szeretnék emlé-
keztetni:

1., Karcag képviselő-testü-
letének nincs olyan határo-
zata, amire ő utal. A képvise-
lő-testület törvénymódosítás-
ra kérte a parlamenti képvi-
selőket, ezt kezdeményeztük, 
a módosítás megtörtént. Mi-
vel a módosításba az emberek 
terheit növelő rész is került, 
ezt a végén nem támogattuk.

2., Vadai Ágnes – ekkor 
még – képviselőnő 2005 már-
ciusában levelet és egy újság-
cikk másolatát küldte a kör-
zet polgármestereinek. Az új-
ságcikkről jogerős bírósági 
ítélet mondta ki, hogy valót-

lan. Az újság helyreigazítása 
megtörtént, másé azóta sem.

3., A karcagiak többsége 
nem arra kíváncsi, hogy mi-
ben tér el a képviselők véle-
ménye. Az emberek arra vár-

nak választ: mitől lesz jobb, 
biztonságosabb és könnyebb 
az életük? Hogyan lesz több 
munkahely, hogyan nőhetnek 

a bérek és nyugdíjak, javul-e 
az oktatás és egészségügy, mi-
től fejlődik a város? Hosszú a 
sor. A Gyurcsány-kormány 
tagjának ma sokkal több lehe-
tősége lenne tenni ezekért. A 

választások régen elmúltak, a 
plakátokat is leszedték. Mun-
ka és teendő van elég.

Varga Mihály 

A  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓLA  HÍRMONDÓ  POSTÁJÁBÓL

Mire szól a mandátum?
Figyelem!

A Vöröskereszt terüle-
ti csoportja szervezésében 
2008. május 20-án (ked-
den) 8-13 óráig a Déry-
né Művelődési és Ifjúsá-
gi Központban véradást 
szervezünk.

Minden segíteni szán-
dékozót nagy szeretettel 
várunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 
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Par la men ti Nap ló

Mindenkinek a maga gondja a 
legnagyobb, szoktuk mondani ak-
kor, amikor a más számára semmi-
ségnek tűnő, de az életünket meg-
keserítő ügyekről beszélünk. Ha-
sonló ügyekkel foglalkozott a parla-
ment a pünkösdi ünnepeket követő 
keddi ülésnapján. A képviselők által 
említett ügyek nem érintenek mil-
liós tömegeket, mégis, az érintet-
tek számára sokszor fontosabbak 
a „nagy, országos” problémáknál. 
Nézzünk csak egy ilyen ügyet!

Miért adóztatja meg a Kormány a 
szociális támogatásokat? – kérdez-
te az interpellációk között Veres Já-
nos pénzügyminisztertől a Belvá-
ros polgármestere. Miről is volt szó? 
A belvárosi önkormányzat – ami a 
szerencsés anyagi helyzetben lévő 
V. kerületet jelenti - 2006 ősze óta 
több lépést tett a kerületiek szoci-
ális biztonságának javítására. Ennek 
jegyében emelték az időseknek já-
ró fűtéstámogatást: az egyedül élő 
nyugdíjasok számára havi 10.000 
Ft, a családban élőknek pedig fe-
jenként 6000 Ft támogatást biz-
tosítanak. Ez a juttatás több mint 
6000 belvárosi idős embert érin-
tett. A nyugdíjasok mellett a belvá-
rosi fiataloknak is segítséget kíván-
tak nyújtani, ezért döntést hoztak 
a közlekedési bérlettámogatásról. 
Minden, a kerületben állandó lak-

címmel rendelkező, és iskolai vagy 
felsőoktatási tanulmányokat foly-
tató fiatal számára 23 éves korig az 
önkormányzat megvásárolja a tö-
megközlekedési bérletet. A 2007-
es évben ezt a támogatást mintegy 
1200 diák igényelte. Ezenkívül a há-
ziorvosok ajánlásával minden kerü-
letben élő, 18 év alatti fiatal méh-
nyakrákot okozó HPV vírus elleni 
védőoltásának költségét vállalja az 
önkormányzat. Ennek összege fe-
jenként közel 90.000 Ft.

 A kormány azonban – sok min-
denhez hasonlóan - az önkormány-
zat által nyújtott szociális támoga-
tásokat is megadóztatja 54 %  SZJA 
és 11% egészségügyi hozzájárulás 
formájában. Az önkormányzat ter-
mészetesen magára vállalja az adó-
terheket is, de számokra lefordítva 
jól látszik, hogy a támogatásból mi-
lyen jelentős összeget vesz el az ál-
lam: egy kétgyermekes család zse-
béből havonta 3500 Ft-t, egy idős 
ember zsebéből havonta átlagosan 
6500 Ft-t vesz ki az adó! Ugyanez 
igaz a méhnyakrák elleni oltásra is: 
az adózás következtében fejenként 
20.000 Ft kerül az állam kasszába. 
Adó nélkül ez a pénz további tá-
mogatásként az emberekhez kerül-
hetne. Az önkormányzat képviselő-
testülete 2008. februárjában felter-
jesztéssel fordult a kormányhoz. A 

miniszterelnöknek írt levélben jog-
szabály változtatást kezdeménye-
zett a testület annak érdekében, 
hogy a jövőben az önkormány-
zat saját forrásából nyújtott szociá-
lis támogatásokat ne sújtsa adóval 
a kormány. Mivel érdemi változás 
nem történt, jött az interpelláció. 

Veres János pénzügyminiszter 
válaszában közölte, azoknak kell 
adózniuk, akiknek a jövedelme egy 
bizonyos összeget meghalad. Veres 
szerint helyes, hogy mindezt diffe-
renciáltan kezelik a jogszabályok, 
és a pénzügyminiszter nem támo-
gat egy olyan javaslatot, ami meg-
szüntetné a jelenlegi rendszert. A 
miniszter persze könnyedén átsu-
hant azon problémán, hogy min-
den szociális támogatás eleve dif-
ferenciál, vagyis megkülönböz-
tet. Különbséget tesz ugyanis fia-
tal és idős, férfi és nő, gyermekes és 
gyermektelen között. Ez még akkor 
is így van, ha ezt az önkormányzat 
saját pénzéből teszi. Az interpellá-
ló képviselő válaszában erre hívta 
fel a figyelmet. Végül Rogán Antal 
nem, a parlament viszont elfogadta 
a miniszteri választ. Az apró ügy így 
továbbra is ügy marad.

Varga Mihály

Baleset Karcagon
2008. április 30-án, 16 óra 

50 perckor kezdték meg a 
vonulást a karcagi egységek 
Karcag belterületére, a Kis-
újszállási útra, ahol a Tes-
co előtti körforgalomban 3 
személygépkocsi ütközött 
össze. A baleset során sze-
mélyi sérülés nem történt, a 
tűzoltók a járművek áram-
talanítását végezték el.
Segítségnyújtás Püspökla-
dányban

2008. május 6-án 14 óra 
41 perc kezdettel Püspök-
ladányba, a Kis utcába vo-
nult a Karcag I. gépjármű-
fecskendő 6 fővel, ahol egy 
alsóépület tetőszerkezete 
égett teljes terjedelmében. 
Az egység 15 óra 29 percre 
ért vissza állomáshelyére.

Újabb baleset Karcagon
Május 7-én, 14 óra 5 perc-

kor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő illetve a Karcag 
Gyorsbeavatkozó a Bethlen 
Gábor utca és a Kisújszállá-
si út kereszteződésébe, ahol 
két személygépkocsi ütkö-
zött össze. A Mentők egy 

könnyű sérültet a helyszí-
nen elláttak, a tűzoltó egy-
ségek a járművek áramtala-
nítását végezték el.
Ég a kunmadarasi szemét-
telep

Május 9-én, 21 óra 3 ér-
kezett jelzés ügyeletünkre, 
miszerint Kunmadarason, 
a szeméttelep ég. A két gép-
jármű-fecskendővel kiérke-
ző 8 tűzoltó 22 óra 55 perc-
re fékezte meg a lángokat.
Baleset a Kunmadarasi 
úton

Május 12-én, 11 óra 13 
perckor érkezett riasztás 
ügyeletünkre egy, a 3401. 
számú úton történt közleke-
dési balesetről. A jelzett he-
lyen egy személygépkocsi és 
egy motorkerékpár ütközött 
össze. A kiérkező tűzoltó 
egységek a járművek áram-
talanítását végezték el. A 
mentők egy könnyű sérültet 
kórházba szállítottak

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKASKözigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala

Betöltendő munkakör: egészségügyi szakreferens
Ellátandó feladat: az egészségügyről szóló törvény és a 

végrehajtási rendelkezéseiből adódó helyi államigazgatási 
feladatok ellátása. Az egészségügyi ágazathoz tartozó ön-
kormányzati, kistérségi intézmények, a városi egészség-
ügyi alapellátással kapcsolatos képviselő testületi, bizott-
sági előterjesztések előkészítése, szervezése. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség
 Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 közigazgatási gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

szerint.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát
 Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát

A pályázat benyújtásának feltételei:
a) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegy-

zője 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
b) Határidő: 2008. május 31.
c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határ-

idejét követő 30 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegy-

ző dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 
2008. június 2. 
 Rózsa Sándor
 Karcag Városi Önkormányzat
 jegyzője

Pályázat

Apró ügyek napja a T. Házban

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

www.rakaszgergely.hu

Bajtársi 
Találkozó

A Nagykun Bajtársi Egyesü-
let Vezetősége 2008. május 24-
én 10 órakor az egykori HE-
MO, ma Ifjúsági Ház falán el-
helyezett emléktábla megko-
szorúzását tervezi.

A koszorúzási ünnepséget 
Bajtársi Találkozó követi a 
Tanyasi Kollégium étkezdéjé-
ben és udvarán.

Az Egyesület vezetősége a 
koszorúzásra és a bajtársi talál-
kozóra meghívja mindazokat a 
karcagi laktanyában szolgálatot 
teljesítő tartalékos, sor és hiva-
tásos katonákat, akik találkoz-
ni akarnak egykori katonatár-
saikkal, parancsnokaikkal.

Az ünnepségen jelenteti meg 
a vezetőség a Karcagi Laktanya 
története c. könyvet sok kép-
pel és dokumentumokkal. Az 
Egyesület támogatása 2.000 Ft, 
mely a könyv megjelentetési 
költsége.

Regisztrációs díj: 1.700 Ft 
(étkezési költség).

Jelentkezni lehet: Bokor Jó-
zsefnél – Karcag, Kisújszál-
lási út 70/d, vagy 70100114-
11076405 bankszámla számra 
való befizetéssel.

Vezetőség
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Kunhalom Polgári Kör

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.

Felhívás
rendészeti pályára irányító tábor cigány/roma 

származású tanulók részére
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Civil-

kapcsolati és Esélyegyenlőségi Osztálya az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Oktatási Főigazgatóságával, valamint az 
Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesülettel 
együttműködve pályára irányító tábort szervez azoknak a ci-
gány származású fiataloknak, akik a rendvédelmi vagy rendé-
szeti (tűzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendőrség) szerveknél 
szeretnének elhelyezkedni.

A tábor időtartama: 2008. június 23-27.
Helyszíne: Budapest, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevők áttekintést kapnak a különböző szervek mun-

kájáról, a felvételi követelményekről. A tábor a résztvevők szá-
mára térítésmentes.

A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a 
részletes programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
-  gimnázium vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2008. 

szeptemberében kezdik meg a 11. vagy a 12. tanulmányi 
évfolyamot, vagy 

-  érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 20. 
életévüket.

Beküldendő:
1. Önéletrajz.
2. A 11. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány hiteles másola-

ta (az idén érettségiző esetén), vagy
3. Az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett.
4. Támogató nyilatkozat a helyi kisebbségi önkormányzat-

tól vagy cigány civil szervezettől, ennek hiányában a tele-
pülés jegyzőjétől.

Jelentkezési határidő: 2008. június 9.
Cím: ÖTM Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Osztály 1903 

Budapest, Pf.: 314.
További információ kérhető: Rostás Krisztina, romaügy re-

ferenstől Tel.: 06/1-441-1157.

Köszönet
A SZIM óvoda szülői munkakö-

zössége ezúton szeretne köszöne-
tet mondani mindenkinek, aki tá-
mogatta alapítványi SZIM-világ 
rendezvényünket: Qualite ’96 Kft., 
Road Service Kft., Suzuki autósza-
lon, Agro-Petrol Kft., Vetési Nagy 
János, TESCO áruház, ALDI áruház, 
Non-stop élelmiszerbolt, Karcag Vá-
ros Önkormányzat Hivatásos Tűzol-
tóság, Andy, Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ Pántlika néptánc 
csoport, Kis Nikolett és társa, Buda-
pest Bank, D. Nagy Lászlóné, Tőkés 
Kerámia, Kele Mihály és Kónya Zol-
tán. 

A SZIM óvodás gyermekek nevé-
ben:

Márki Csabáné
SZMK elnök 

I. Roma 
Szépségverseny

2008. július 12-én kerül meg-
rendezésre Karcagon, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei I. Ro-
ma Szépségverseny.

A jelentkezésről bővebb in-
formációt az alábbi telefonszá-
mokon kaphatnak: 59/311-629 
v. 06/30-381-6403

Korhatár: 16-26 éves korig.
A verseny megrendezéséhez 

támogatók jelentkezését várjuk!
A verseny szervezője a kar-

cagi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat.

A Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégiumban 
2008. április 18-án igen komoly 
verseny folyt. Négy osztály ta-
nulói közül hat, négyfős csapat 
mérte össze erejét. A szakiskolai 
tanulók közül az említett négy 
osztály vesz részt a Szakiskolai 
Fejlesztési Programban (SZFP), 
amelynek keretében újfajta mód-
szerrel, az úgynevezett tevékeny-
kedtető projektmódszerrel sze-
reznek ismereteket a diákok. 

Az oktatás során heti egy pro-
jektnap keretében ismerkednek 
ezzel az új ismeretszerzési mód-
szerrel diákjaink. Ennek a prog-
ramnak az a célja, hogy a gyere-
kek kooperatívan dolgozzanak, 
hogy a gyengébb képességű ta-
nulók is sikerélményhez jussa-
nak. A projekt célja mindig olyan 
produktum, termék, amely nép-
szerűsíthető, értékesíthető, fel-
használható. 

A módszert felhasználva a 
hat csapatnak az volt a feladata, 
hogy megfeleljenek a kiírt köve-
telménynek: „Tegyük élhetőb-
bé iskolánkat!”. A csapatoknak 
és felkészítő tanáraiknak tehát 
előre megadott témát kellett fel-
dolgozniuk. Sokan először köz-
vélemény-kutatást végeztek, öt-
letbörzét tartottak az iskola ber-

keiben: arra a kérdésre keresték a 
választ, hogy mitől éreznék ma-
gukat jobban az iskolában a diá-
kok, mitől válna még pozitívab-
bá, kellemesebbé a tanuláshoz és 
az iskolában eltöltött szabadidő-
höz a légkör. Több használható és 
megvalósítható ötlet is született. 
Két csapat is készült igen színvo-
nalas iskolaújsággal. Voltak, akik 
parkosítottak, kertészkedtek, vi-
rágot ültettek, hogy iskolájukat 
esztétikusabb környezetben lát-
hassák. Nemes feladatként vállal-
ták magukra a gyerekek a szelek-
tív hulladékgyűjtés bevezetését 
és népszerűsítését az iskola tanu-
lói között. Egy csapatban felme-
rült a biobüfé készítésének gon-
dolata is az egészséges táplálko-
zás jegyében. Megvalósult az is-
kolában az olvasósarok, ahová a 
csapattagok fából készült újság-
tartót tettek ki. Elkészült egy ma-
dáretető is. 

Mivel minden csapat ötlete és 
prezentációja színvonalasnak bi-
zonyult, a verseny szoros volt. 
Nívós zsűri pontozta a látotta-
kat. Az értékelésben részt vett is-
kolánk igazgatónője, Puháné Ur-
bán Katalin, Pánti Ildikó képvi-
selőasszony, és a zsűri elnökeként 
Salakta Tünde, a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet 

SZFP Programirodájából, aki az 
SZFP keretein belül a Varró Ist-
ván Szakiskola, Szakközépisko-
la és Kollégium mentorálását lát-
ja el. 

A versenynek nagy volt a tétje: 
továbbjutni az iskolai, helyi for-
dulóból a területi versenyre. Csak 
az első két helyezett juthatott to-
vább. Az első helyezést a parko-
sítással, a szelektív hulladékgyűj-
téssel és iskolaújság készítésével 
induló Csipet Csapat Visszavág 
szerezte meg a 10.B osztályból 
(csapattagok: Bodó Beáta, Csesz-
nok Enikő, Mag Emese, Duka 
Lajos). Felkészítő tanáruk Tö-
rő Csillag volt. Az ezüstérmet és 
a közönségdíjat a Profik csapa-
ta vitte el a 9.D-ből (csapattagok: 
Turai Imre, Csonka Tamás, Fehér 
Richárd, Szabó Dávid). Ők készí-
tették a madáretetőt és az olva-
sósarkot, valamint egy program-
füzetet is létrehoztak. Felkészí-
tő tanáruk Barna Sándor volt. Ők 
képviselik tehát a Varrót a terü-
leti forduló projektversenyében. 
Ezt azt jelenti, hogy a csapatokra 
és felkészítő tanáraikra még több 
ötlet és feladat megoldása vár. Jó 
munkát és eredményes felkészü-
lést kívánunk nekik!

Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium

A Györffy István Álta-
lános Iskola felső tagoza-
tában ez évben is eredmé-
nyesen dolgozott a termé-
szet- és társadalomtudo-
mányi munkaközösség, 
valamint az angol szakma-
csoport. Számos művészeti 
és sportteljesítmény fémjel-
zi munkájukat. A Diákön-
kormányzat is eredménye-
sen működött. A tanulók 
eredményeiről folyamato-
san frissítjük az iskola hon-
lapját, melynek elérhetősé-
gi címe:

www.gyorffy-karcag.su-
linet.hu

A körzeti, megyei, te-
rületi és regionális szintű 
versenyeken kiválóan sze-
repeltek Molnár Sándor-
né, Makula Ibolya, Halmai 
Györgyné, Reszeginé Szabó 
Andrea, Csombordi Szil-
via, Kóródi Lászlóné, Köve-
si Tamás és Kun László pe-
dagógusok tanítványai. 

A 2007/2008-as tanév 
kimagasló országos szintű 
versenyeredményei:

Történelemi verseny: Ko-
csis Tibor 8.c I. hely (Faze-
kas Mária tanárnő)

Jedlik Ányos Matematika 
verseny: Egyed Gábor 6.c 

III. díj (Andor Lászlóné ta-
nárnő)

Árokszállási Zoltán Bi-
ológia verseny: Kolostyák 
Zsuzsanna 7.c III. hely, Ko-
vács Fruzsina 7. c XII. hely, 
Saliga Viktória 8.c XIII. 
hely (Birizló Csaba tanár 
úr)

Curie Környezetvédel-
mi verseny: Kovács Fruzsi-
na 7.c, Kolostyák Zsuzsan-
na 7.c, Plesu Éva Fruzsina 
7.c IX. hely  (Birizló Csaba 
tanár úr)

Avram Hershko Termé-
szettudományi verseny: 
Kele Andrea, Balog Niko-
lett, Péntek Nóra 8.c o. ta-
nulók alkotta csapat II. he-
lyezést ért el (Vass György 
tanár úr)

Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd Felolvasóverseny: 
Szendrei Gitta 7.c bronz 
minősítés, kiemelt könyv-
jutalom, Jász- Nagykun- 
Szolnok megye különdí-
ja (Posztósné Gyarmati Éva 
tanárnő)

Gratulálunk a verseny-
zőknek és az őket felkészí-
tő pedagógusoknak.

A Györffy István Általá-
nos Iskola nevelőtestülete

Projektvetélkedő a Varróban

Kiemelkedő tanulmányi 
versenyeredmények

Szemerányi István
(1936-2008)

Karcagi parasztcsaládban született 1936-ban. A jó ké-
pességű fiú előbb a mezőgazdasági technikumban tanult, 
majd a közgazdasági technikumot is elvégezte. E két ké-
pesítés birtokában dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, 
mint hitelügyi előadó, a Május 1. Mg. Tsz-ben, mint fő-
könyvelő, majd mint üzemgazdász. 1986-ban ő nyitotta 
meg Karcagon a  Takarékszövetkezetet, 1990-ben nyugdí-
jazták. A rendszerváltás idején a Független Kisgazdapárt 
színeiben kapcsolódott be a közéletbe, s az FKGP listá-
ján lett az 1990-ben választott képviselő-testület tagja. A 
testületi munkában a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnö-
keként és a Gazdasági Tanácsadó Testület tagjaként vett 
részt, de – korabeli interjúinkból tudom – a város gazda-
sági életének (főként a mezőgazdaság) minden szelete ér-
dekelte. 1990-ben több egyéni gazdálkodóval közösen 
megalakította a Parasztszövetséget. Ennek célja az egyé-
ni gazdálkodók és vállalkozók pártoktól független érdek-
képviselete és megsegítése volt. A Parasztszövetség elnö-
keként igen szerteágazó munkát végzett. 1990-1994 között 
volt képviselő. 2008. április 29-én hunyt el. Emlékét meg-
őrizzük.

Elek György
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- Ezt eszik is.
- Igen, igen. Az arrafelé 

fészkelő kb. ötvenféle raga-
dozó madárnak kedvenc táp-
láléka és még a mongolok is 
szívesen csemegézik. Szür-
ke színű, pézsmapocok nagy-
ságú ürgeféle, nagyon pofás 
kis jószág. Van ott egy nagy 
hegy, az mint a sajt, telis-te-
le volt furkálva lyukakkal, 
azokban laknak a mormoták 
elképesztően nagy számban. 
Füttyögéssel riasztják egy-
más, ha valami gáz van. Na-
gyon éberek. Úgy vadásszák 
őket, hogy a vadász 
két nagy hosszú fü-
let rak a fejére, úgy 
mászkál a köze-
lükben. A mormo-
ta kíváncsi és ami-
kor egy kicsit el-
bambáskodik, a 
vadász lelövi. Ak-
kor aztán kifordít-
ják a bundájából, 
feldarabolják, a da-
rab húsokat vissza-
tömik a bőrébe, be-
kötözik és izzó köveken vagy 
tűz felett felforrósítják. A hús 
a bőrben szó szerint meg-
fő. Amikor kész, kioldják a 
bőrt és már ott is a finom-
ság. A levének nagy becsü-
lete van, mert ha vendég, fő-
leg külföldi van, akkor annak 
adják. Gondolom állati bü-
dös meg rongy valami, de ott 
nagy megbecsülés ilyet kap-
ni. Mi szerencsénkre nem et-
tünk, de egyébként a mormo-
ta itt-ott még hordozza a bu-
bópestis kórokozóját, szóval 
nem egy fantasztikus kuliná-
ris csemege a tarbagán.

- Erről a főzési módszer-
ről olvastam egy régészet-nép-

rajzi könyvben. Nagyon régi, 
az edények megjelenése előtti 
húspuhítási módnak tartják. 
De mitől lángolnak a Lángoló 
Sziklák?

- Ez egy „sziklakomple-
xum” vagy ötven kilométe-
re Yolin Am-tól. Ott a zöld 
puszta minden átmenet nél-
kül sivataggá változik, abból 
nőnek ki a sziklák, amik nap-
lementekor vörösen „világíta-
nak” a tájban. Kár, hogy nem 
vártuk meg az esteledést, de 
így is látványos volt. A hely 
másik érdekessége, hogy ez a 

dinoszaurusz maradványok 
legnagyobb lelőhelye volt 
a világon, amikor felfedez-
ték. Nagyon sok csont hevert 
szerteszét a sivatagban, éppen 
csak össze kellett szedni. És 
itt találtak először dínótojá-
sokat – és mi is találtunk. Le 
is fényképeztem. Ott egy ven-
déglőben kérdeztem a főnök 
csajt, hogy ezek valóban több 
millió éves dinoszaurusz to-
jások-e? Mintha valami egé-
szen hétköznapi dolgot kér-
deztem volna, mert csak an-
nyit mondott, hogy persze.

Útban hazafelé, mondja Né-
meth Mihály, olyan eső kere-
kedett, mint a fene, ami végleg 

bebizonyította, hogy a Góbi 
nem sivatag, hanem sivatagos 
része is van. Mert amúgy ke-
rül benne minden, még eső is.

- A következő napot teljes 
egészében pihenésre fordítot-
tuk. Reggel sokáig heverész-
tünk, aztán meg ismét felfe-
deztük Dalandzadgad főte-
rét. Megjegyzem, a helyiek 
már integettek, mint ismerő-
söknek. A szabadidő kelle-
mes eltöltéséhez hozzátarto-
zik a kellemes poharazás, így 
igen nagy mennyiségű vod-
kát és sört vásároltunk (a nap 
folyamán több alkalommal is) 
egy boltban, ahol két csaj volt 
a kiszolgáló. Meg kell mond-
jam, a mongol csajok nagyon 
takaros menyecskék. A park-
ban összetalálkoztunk két len-
gyel sráccal, az ő szatyrukban 

szintén sör és vodka 
volt. Le is ültünk a 
félig elhordott kom-
munista emlékmű 
talapzatára úti él-
ményeket cserél-
ni meg iszogatni. 
Ahogy üldögélünk, 
mongol fiatalok 
egy csoportja, öten 
vagy hatan, odajöt-
tek beszélgetni meg 
barátkozni, mi meg 
örültünk, mert a 

lengyel-magyar-mongol ba-
rátságot mindenképpen illett 
ápolni. A mongol fiúk közül 
egy-kettő beszélt vala melyest 
angolul vagy oroszul, szót 
tudtunk velük érteni. Min-
denről szó esett és megittuk 
a kéznél levő összes piát, utá-
na a mongol gyerekek hoz-
tak. Nagyon jó délután volt. 
Nagyon kedvesek meg barát-
ságosak voltak. Vagy hússzor 
elbúcsúztunk egymástól nagy 
kézfogásokkal, de késő esete 
lett mire visszatértünk a szál-
lásra. Ez volt az utolsó éjsza-
kát itt. 

Elek György    

A Keselyű Szurkodban tett kirándulás, ahogy Néme-
th Mihály mondta, felette kellemes élmény volt, már csak 
ezért megérte a mongóliai út. Külön élmény volt a mormo-
ták több ezres kolóniája, amely egy egész dombot elfoglalt 
kívül és belül is, de kell is a hely, mert tarbagánból annyi 
volt, mint itt nálunk fűben a szöcske.

Mongóliai utazás (9.)

Tarbagánok és dínótojás (2)

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 

A Diákönkormányzatunk 
ebben az évben is nagyszerű 
programokkal lepte meg di-
ákjainkat a Kiskulcsosi Hét 
keretén belül.

Április 21-én az alsósok 
kézműves foglalkozáson ve-
hettek részt, míg a felsősök 
smink és fodrászversenyt ren-
deztek. A szorgos kis „mes-
terek” keze alatt fantaszti-
kus frizura-, arcköltemények 
születtek. A második napon 
tréfás vetélkedők következ-
tek az 50 éves évfordulónk 
jegyében. (50 filléres gyűjté-
se, mutass be, hozz olyan em-
bert, aki 50 éves, vagy 1950-
ben született).

Hagyományaink szerint a 
Kiskulcsosi Hét programjain 
belül rendeztük meg a városi 
környezetismereti versenyt 4. 
osztályosok számára, mely-
re rajtunk kívül 3 iskola ne-
vezett be. A Györffy István, a 
Kováts Mihály és a Nagykun 
Református Általános Isko-
la 3-3 képviselője mérte össze 
tudását tanulóinkkal.

A változatos feladatok meg-
oldása után az egyéni verse-
nyen az alábbi sorrend ala-
kult ki: 

1. Lippai Anna (Kiskulcso-
si Általános Iskola)

2. Hubai József István 
(Nagykun Református Álta-
lános Iskola)

3. Lázár Bettina (Kiskul-
csosi Általános Iskola)

Gratulálunk a győztesek-
nek, köszönjük a felkészítő 
tanító nénik munkáját. Re-
méljük, hogy jövőre is meg-
tisztelnek bennünket a ve-
télkedőn való részvételükkel. 
Eközben a felsősöknél Kara-
oke verseny zajlott. A vidám-
ság, a zene, a ritmus magával 
ragadta az előadókat is, akik 
egy kis időre sztárok lehettek 
az iskola színpadán.

Csütörtökön és pénteken 
a rég nem látott szepsi bará-
tainkat vendégeltük meg. Di-
ákjaink kosárlabda- és foci-
mérkőzéseken bizonyították 
rátermettségüket. A hetet a 
Szülői Munkaközösség által 
szervezett jó hangulatú ren-
dezvény, a Batyus bál zárta. 
Bevételükkel az iskolai kirán-
dulásunkat támogatják.

Megköszönjük Ferencziné 
Varga Ildikónak, Mester Ani-
kónak, Veres Lászlónénak, 
a Diákönkormányzatnak, a 
Szülői Munkaközösségnek a 
tartalmas, örömteli napokat.

Horváthné Pandur Tünde

A tavaly novemberi szepsi ba-
ráti találkozó óta viszony-
lag sok idő telt el, éppen ezért 
nagy-nagy izgalommal vár-
tuk a viszontlátást. Már napok 
óta lázas készülődés folyt is-
kolánkban. A kollégák, a diá-
kok, a szülők nagyon igyekez-
tek, hogy méltó vendéglátói le-
gyünk a szepsi diákoknak és az 
őket kísérő pedagógusoknak.

Április 24-én délelőtt befu-
tott a szlovák busz 29 diákkal 
és 3 kísérő nevelővel. A kölcsö-
nös üdvözlések után egy közös 
ebédet fogyasztottunk el az is-
kola ebédlőjében, majd követ-
keztek a várva várt sportmér-
kőzések.

Az ünnepélyes megnyitón 
Dobos László alpolgármester 
köszöntötte a testvérváros de-
legációját.

Elsőként az 5-6. és 7-8. osz-
tályos fiúk mérték össze tu-
dásukat labdarúgásban. A két 
mérkőzést követően büntető 
rúgásban is versenyeztek a srá-
cok. Az élménydús foci után 
következtek a kosárlabda mér-
kőzések. Felvezetőként a 4-
5-6.-os lányaink próbálták ki 
erejüket a szepsi 7-8.-os lányo-
kéval. Ezután még két mérkő-
zést láthattak az érdeklődők az 
5-6. és 7-8. osztályos fiúktól. 
A hatalmas csatározások után 
dobóversenyek következtek.

Az eredményhirdetés előtt 
kikapcsolódásképpen tanár-di-

ák floorball mérkőzésen szur-
kolhattak a résztvevők. Elér-
kezett a sportdélután vége, ami 
az eredményhirdetéssel zárult.

A legkiválóbbak érmeket, 
ajándékokat vehettek át.

Másnap reggel a szepsi gyer-
mekek és nevelőik tanórákat 
látogattak iskolánkban. Be-
pillantást nyertek az új taní-
tási módszerekbe, pedagó-
giai munkánkba. Informati-
ka, fizika, testnevelés, nyelv-
tan, természetismeret órákba 
kapcsolódhattak be a vendé-
gek. Ezt követte a közös város-
néző program. A Karcagi Ku-
tatóintézet és a Györffy István 
Nagykun Múzeum meglátoga-
tása után még tettünk egy kö-
zös kitérőt a Kunlovardába is. 
A remek időjárás fokozta a ki-
rándulás hangulatát.

És sajnos olyan gyorsan el-
telt az idő, hogy mire észbe 
kaptunk, már dél volt. Ez pe-
dig azt jelentette, hogy a közös 
ebédünk után búcsúzkodnunk 
kellett. 

Az elkövetkezendő tanév le-
hetőséget ad iskoláinknak az 
újabb találkozásokra.

Köszönetet mondunk a ked-
ves szülőknek, diákoknak, az 
iskolavezetésnek, az odafigye-
lő, áldozatkész munkájukért, 
vendéglátásért.

Kovács Zoltán
tanár, Kiskulcsosi 

Általános Iskola

Vendégek Szepsiből

Kiskulcsosi hét - 2008
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2008. április 24-én (csütörtö-
kön) 8 órától 13 óráig szak-
mai napot tartottunk a Ku-
then úti óvodában „Egész-
séges életmódra nevelés” té-
makörben.

A program a kis óvodások 
színvonalas köszöntő műsorá-
val kezdődött, majd az óvoda 
bemutatása, ill. a téma aktua-
litásának indoklása hangzott 
el a tagóvoda vezető részéről. 
Ezután pillanatképek vetítésé-
re került sor – az óvodai cso-
portok mindennapi életébe –, 
kiemelten az egészséges tevé-
kenységeket. Majd három té-
makörben következtek a be-
mutatók: TÁNC: „Tánc, a test 
és lélek harmóniájáért” - gyer-
mektánc, énekes népi játékok 
és népi táncelemek improvi-
zálásával. KOMPLEX FOG-
LALKOZÁS: „Eszem, iszom 
dínomdánom” - egészséges 
ételek, italok készítése termé-
szetes hozzávalókból. TEST-
NEVELÉS: A gyógytestneve-
lés gyakorlatainak beépítése a 
normál testnevelés anyagába, 
differenciált egyéni gyakorlás 
megvalósításával. A különbö-
ző tevékenységek után szak-

mai megbeszélésekre, eszme-
cserékre került sor.

10 órától finom, egészséget 
megőrző „falatozásra” hívtuk 
vendégeinket az ESSEN Kft. 
megvendégelésével, majd le-
hetőség nyílt az elmúlt évben 
felújított és megszépült óvo-
da megtekintésére. 11 órától 
hallgathattuk meg prof. dr. 
Simon Tamás egyetemi tanár, 
a Fodor József Iskolaegészség-
ügyi Társaság Elnökének le-
nyűgöző előadását „Egészsé-
ges életmódra nevelés az óvo-
dában” címmel. Ezt követően 
minden érdeklődő választ ka-
pott a kérdéseire.

Délben a programunkhoz 
kapcsolódóan a Hubai és Tár-
sai Kft. vezetője kóstolóval 
egybekötött termékbemuta-
tóján megízlelhettük bio-éte-
leiket. A nap zárásaként Szar-
ka Lászlóné intézményveze-
tő foglalta össze és méltatta a 
nap eseményeit.

A szakmai napon résztve-
vő vendégek – tanítók, óvó-
nők, logopédusok, gyógype-
dagógusok, védőnők, óvo-
dánk gyermekorvosa, önkor-
mányzati képviselők, SZMK 

szülők – kellemesen feltöltőd-
ve búcsúztak.

A nap sikerességét termé-
szetesen a támogatónk ön-
zetlen segítsége tette teljessé. 
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Mészáros Zsoltnénak, 
az ESSEN Kft. vezetőjének, a 
teljes megvendégelés felaján-
lását; Hubai és Társai Kft. ve-
zetőjének a kóstolóval egybe-
kötött bio-termékbemutatót; 
Konczi Ferenc virágkötőnek a 
csodálatos virágkompozícióit, 
Sántha István egyéni vállal-
kozó felajánlásait a sok finom 
gyümölcsöt; Nagy Ibolyának, 
az ÁNTSZ munkatársának a 
közreműködését abban, hogy 
Simon professzor úr nagy-
szerű előadását hallgathattuk 
ezen a napon.

Köszönjük vezetőinknek, 
hogy rendezvényünket segí-
tették.

Bízunk abban, hogy a szak-
mai napunk minden kedves 
résztvevőnek hasznos taná-
csokat adott, ismereteket az 
egészséges életmódra nevelés 
témakörében.

Hopka Józsefné
tagóvoda vezető 

Szakmai Nap a Kuthen Úti Óvodában

Egészséges életmódra nevelés az óvodánkban!
Pályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 2008. április 1-től 
2008. szeptember 30-ig időszakra, a közeledésbiztonság témakörében „Forgalom-

szervezéssel kapcsolatos hiányosságok feltárása” címmel pályázatot hirdet.
A pályázat célja a kulturált, egyértelmű közúti jelzésekkel kialakított, biztonsá-

gos közlekedési környezet (pálya) megteremtése. A tiszta, világos, átlátható függőle-
ges (jelzőtáblák, jelzőlámpák) és vízszintes (útburkolati jelek) közúti jelzések megte-
remtése.

A következő témakörben, illetve forgalomszervezési hiányosságok 

megszüntetése érdekében várjuk a pályázatokat:

-  jelzőtábla hiánya,
-  jelzőtáblákat takaró lombkorona,
-  csatornafedél hiánya, süllyedése,
-  sebességkorlátozó jelzőtáblák aktualitása (pl. útjavításokat követően),
-  útburkolati jelek megléte, láthatósága,
-  jelzőtáblákkal ellentétes útburkolati jelek (pl. a kötelező haladási irány egyértel-

mű szabályozása),
-  forgalomirányító jelzőlámpa folyamatos vagy időszakos üzemideje felülvizsgála-

ta, indokoltsága (pl. éjszaka is üzemel),
-  az úttesten és annak közelében folyó munkák megfelelő előjelzése,
-  forgalomszervezési javaslattétel (új forgalmi rend kialakítása, vagy a meglévő 

módosítása),
-  egyéb (a kátyúkkal kapcsolatos észrevétel nem témája a pályázatnak).
A pályázatra beküldött észrevételeket mozgóképen, hagyományos, vagy digitális 

fényképeken, esetleg rajzban és leírásban a pontos helyszín megjelölésével, javaslatok-
kal, illetve a pályázó elérhetőségével együtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság (5000 Szolnok, Barott út 39. sz.), vagy az mbb.jaszmrfk@jasz.po-
lice.hu e-mail címre küldjék meg, melynek határideje: 2008. október 10.

A pályázatokat egyrészt megküldjük a városi baleset-megelőzési bizottságokon ke-
resztül az illetékes közút kezelőjének, másrészt közlekedési szakemberek jelenlétében 
értékeljük. Egyéni pályázatokat várunk, melyre egy személy több pályamunkát is ké-
szíthet.

A legtartalmasabb pályázatot (pályázatokat) beküldő 3 személy év vé-

gén díjazásban részesül.

A pályázatok elkészítéséhez sok sikert kíván a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság.
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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 csa-
ládi ház eladó. 4 szobás, tetőteres, gará-
zsos; ipari áram, kábel tv, fúrott kút, klí-
ma, elektromos kapu van. Tel.: 06/30-
239-9121. 
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. alatti felújí-
tandó 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.
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 Karcagon főtéri 2 szobás földszin-
ti, erkélyes lakás. Tel.: 06/30-549-5998.
Eladó Kg., Kungát utca 2. számú kertes 
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. 
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 kertes 
ház sürgősen eladó. Kedvező rezsi lehe-
tőségével 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, fú-
rott 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 használ-
ható), 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 sürgősen 
eladó. U.itt épület faanyag eladó. Tel. 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben és 
18 órától).
Eladó a Kórház úti lakótelepen egy II. 
emeleti, 2 szobás, jó állapotban lévő la-
kás. I.ár: 6,8 M Ft. Tel.: 06/30-459-6919.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti lakás 
eladó. Tel.: 59/314-781.
Eladó Karcagon 1 szobás, összkomfor-
tos, régi típusú házrész, nagy kerttel és 
udvarral. I.ár: 3,5 M Ft. 06/20-391-5205.

Karcag, Kálmán utca 12. szám alatti lak-
rész eladó. Tel.: 06/30-358-9974.
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház el-
adó. Tel.: 59/311-168.
Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatti más-
fél szobás, cserépkályhás, kis előkertes 
lakóház eladó. I.ár: 3 M Ft. Ugyanitt új 
szivattyú eladó. I.ár: 12.000 Ft. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36.

Vegyes
Tr 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 kialakí-
tása. Tel.: 06/1-225-0393 www.maha-
rishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 60 l-es hűtő, 120 l-
es fagyasztó szekrény, 2 fotel, ágynemű-
tartó, dohányzó asztal, 1 db középsző-
nyeg, 2 db akkumulátoros gyerek motor, 
2 db gyerek bicikli. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 
46. Tel.: 59/314-094.
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. 
Eladó 1 db antik, 2 ajtós szekrény; 2 db 
éjjeli szekrény; 2+2 db ágy; gyermek re-
kamié; TV asztal. Tel.: 06/20-577-4035.
Pálma minden méret és fajtaválasztéká-
val eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
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. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig: 6 – 16 óráig, szombaton: 6 – 
12 óráig.
A Szent L. és a Dózsa Gy. úton házak el-
adók. U.ott telek; szekrénysor; fali bojler; 
vezetékes 3 égős gázkályha; bicikli el-
adó. Szakácsot, felszolgálót Tiszafüredre 
felveszek. Tel.: 06/20-230-1202.
Mátrafüred-Pipishegyen családi nyara-
ló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-
6995 (Karcag, Eötvös L. u. 3.)
Kisbálás lucerna, 3 diófarönk eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.
Használt fürdőkád, talpas mosdó, WC 
tartály, pipere polc, különböző fürdő-
szobai kiegészítők eladók méltányos 
áron. Tel.: 59/314-352.
Hízót szállító kerekes kaloda, új kémény-
tégla, új kisméretű tégla, szétszedett 
cserépkályha jutányos áron eladó. Érd.: 
Kg., Ady E. u. 23/a. Tel.: 06/30-587-9678.
ELEGANT divatüzlet ajánlata: alkalmi ru-
hák, bolerók, stólák, kiegészítők, nadrág-
kosztümök, blézerek, sálak, fehérneműk, 
harisnyák stb. Az üzlet és teljes áru-
készlete, berendezése ELADÓ. Nyitva 
tartás: 9-12 óráig, 13-17:30 óráig napon-
ta, szombaton 9-12:30 óráig. Érdeklődni az 
üzletben lehet. Kg., Eötvös L. u. 10.
7 hetes, négysoknás hús malacok; ha-
sas-fias pónik eladók. Labrador tenyész 
pár oltási díjért elvihetők vagy bármire 
cserélhető. Tel.: 06/30-393-3343.
2 db 22 literes hibátlan, zománcos zsíros 
bödön eladó. Tel.: 59/313-268.
12 méter, 140 cm széles damaszt; 4 mé-
ter vászon; plüss heverő takaró; 4 méter 
futószőnyeg; 2 db összekötő szőnyeg; ke-
rámia tányérok eladók. Tel.: 59/313-526.
Népművészeti dísztárgyak (Miska kan-
csó, festett tányérok, babák, poharak) 
jelképes összegért eladók. Érd.: 59/401-
207.

Alig használt 180x200-as fenyőfa kere-
tes ágy matraccal helyhiány miatt sür-
gősen eladó. Ár: 50.000 Ft. Tel.: 06/30-
229-8948.
Bálázott lucernaszéna eladó. Tel.: 
59/312-744 v. 06/20-465-5195.

Állat
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 megrendelés-
re méretre. Késztermékből vásárolhat 
Pádár Istvánné kézi szövőtől Karcagon, a 
Madarász I. u. 46. sz. alatt. Tel.: 59/313-674.
Lakatos munkákat, kerítések gyártását, 
úszó tolókapuk és könnyűszerkezetű 
tetők készítését vállalom. Tel.: 06/20-
440-1850.
Patkány, egér, csótány, hangya, darázs 
és egyéb kártevő irtása, termény gázo-
sítás. Érd.: Kg., Ady E. u. 23/a. Tel.: 06/30-
587-9678.

Gépjármű
Eladó segédmotor-kerékpárok: Suzuki 
Run, Simson robogó (SR 50), Jawa 
Mustang, Komár 2, Riejuh RS 2 mátrix 
sportmotor; motorkerékpárok: Jawa CZ 
125, Jawa CZ 175, Danubia, Pannónia 
T5H, Jawa 350 California. Tel.: 06/30-
963-5073.
’92-es Opel Corsa új kipufogóval, akku-
mulátorral sürgősen eladó. I.ár: 130.000 
Ft. Tel.: 06/30-285-2486.

Apróhirdetés Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Az elmúlt hétvégén Rákó-
czifalván rendezték meg a 
megyei férfi kézilabda baj-
nokság utolsó előtti forduló-
ját, ahol a karcagi csapatnak 
minimum 3 pontot kellett 
volna gyűjtenie ahhoz, hogy 
ne a 3., hanem a 2. helyen vé-
gezzen az idei szezonban. Ez 
egyelőre még külső körülmé-
nyek miatt nem sikerült, mi-
vel papíron 2 döntetlen szüle-
tett, de a Kunszentmárton el-
leni meccset megóvták a kar-
cagiak, mivel az ellenfél egyik 
játékosa más játékos igazo-
lásával lépett pályára ezen a 
mérkőzésen.

Eredmények:
Szolnok KC - Karcag SE 

29:.29 (16:12)
Karcag: Nagy, Jobbágy (7), 

Bartha (4), Vályi (9), Major 
(5), Lajtos (3), Kardos. 

Cserék: Papp, Csordás (1), 
Sebők. 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: A mérkőzésen sokáig 

a Szolnok vezetett, akiket az 
idei szezonban még nem tud-
tunk legyőzni. A 2. félidőben 
védekezést váltottunk, több-
ször szereztünk labdát és eb-
ből voltunk eredményesek. 
Igaz, rendezett védelem ellen 
is betaláltak átlövőink. Kicsi-
vel a végén még 2 góllal ve-
zettünk, sajnos nem tudtuk 
megtartani. Kis szerencsével 
nyerhettünk volna, de ugyan-
így ki is kaphattunk volna, 
mivel az utolsó támadást a 
Szolnok vezette. Jó eredmény 
a Szolnok ellen.

Karcag SE - Kunszentmár-
ton 29:29 (14:14)

Karcag: Nagy, Jobbágy (4), 
Vályi (6), Papp (1), Major (3), 
Lajtos (11), Kardos. 

Cserék: Bartha (4), Sebők, 
Csordás. 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Minden tekintetben 

nagyon érdekes találkozó volt 

a második mérkőzésünk. A 
játékvezetői kettős egyik fele 
igen furcsa módon bírásko-
dott mindvégig, ami a karcagi 
csapatot sújtotta (Vályi kiállí-
tása véglegesen a 35. percben, 
indokolatlan kétpercesek). 
Még ezt is elbírta fiatal együt-
tesünk és szépen játszott, tar-
totta magát, elsősorban Laj-
tos villant a legjobbkor és a 
legtöbbször, de Bartha és Job-
bágy is remekelt. Izgalmas 
hajrá kerekedett, 10 másod-
perccel a vége előtt a karca-
gi együttes támadott: Csor-
dást tisztára játszottuk bal-
szélen, védekező játékosa már 
csak nagyon durva szabályta-
lansággal tudta megállítani a 
támadást, egyszerűen leütöt-
te a fiatal balszélsőt. A sza-
bálykönyveknek megfelelő-
en az utolsó pillanatokban el-
követett ilyen irányú szabály-
talanság piros lap és büntető. 
Ehhez képest mi kaptunk egy 
kegyes szabaddobást az alap-
vonalon bíráskodó játékve-
zetőtől, aki mellesleg a me-
gyei szövetség titkára. Ítéle-
te óriási felháborodást váltott 
ki az egész csarnokban, de 
nem igazán érdekelte a dolog. 
Mint ahogy az sem, hogy Ma-
jor János edző a mérkőzés vé-
gén igazolás-azonosítást kért 
az egyik kunszentmártoni já-
tékos kapcsán, de a játékos a 
lefújás után kámforszerűen 
eltűnt, s nem tett eleget a já-
tékvezetők kérésének az azo-
nosítás kapcsán. Szabálytala-
nul szerepelt más játékos iga-
zolásával. Az ügyben a KSE 
csapata óvást nyújtott be.

Az utolsó mérkőzésre má-
jus 25-én, reggel 9 órakor ke-
rül sor Törökszentmiklóson, 
az ellenfél a Túrkeve együtte-
se lesz. Cél az ezüstérem meg-
szerzése az óvás végkimene-
telének függvényében. 

„BB”

Két döntetlen és óvás

Női labdarúgás

Karcagon került megrende-
zésre – a Technikum pályáján 
– a Megyei Leány Labdarú-
gó Diákolimpiai döntőjét. A 
karcagi leányok eredményei: 
Karcagi Szentannai S. Mg-i 
Szakközépisk. - Karcagi Var-
ró I. Szakközépisk. 16:0, Kar-
cagi Szentannai S. Mg-i Szak-
középisk. - Tiszafüredi Szak-

középisk. 3:0, Karcagi Szen-
tannai S. Mg-i Szakközpéisk. 
- Verseghy F. Szakközpisko-
la, Szolnok 3:0. Ezzel a karca-
gi leány labdarúgó csapat so-
rozatban hatszor nyerte meg 
a megyei döntőt. Az országos 
döntőre május 24-25-én Szek-
szárdon kerül sor. 

B. I.

Megyei Női Labdarúgó Diákolimpiai döntő

Lapzárta: kedd 14 óra
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Május 17. szombat
 Van barátod?
 Feliratos francia vígjáték
Május 20. kedd
 Szerelem a 

kolera idején
 Feliratos amerikai 

romantikus dráma
Május 23. péntek
 Majdnem szűz
 Magyar játékfilm
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. május 10.
Stupinszky Nikolett – Szabó 
Norbert
Kele Anita – Lévai Ferenc

Halálozás
Bézi János
 Kg., Kerekes I. u. 41/a. 

(1921.)
Kálmán András
 Kg., Petőfi u. 10/b. (1931.)
Id. Kovács Tibor
 Kg., Honvéd u. 12/a. 

(1956.)
Mándoki József
 Kg., Kossuth L. u. 21. 

(1920.)
Id. Molnár József
 Kg., Harmat u. 6. (1945.)
Özv. Hajnal Józsefné (Sánt-

ha Erzsébet)
 Karcag (1925.)
Kabai Erzsébet
 Kg., Pacsirta u. 7. (1957.)
Pekár Ferencné (Birkás Er-

zsébet Margit)
 Kg., Kungát u. 10. (1914.)

2008. május 16. péntek / ism.: 
szombat, vasárnap, hétfő

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

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 vendég: Szepesi Tibor
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 Kun Hagyományőrző tábor
 Új malomipari múzeum…
 Új padok a főtéren
 -  Háttér – Fodor Judit mű-

sora
 Vendég: Puskás Mariann 
 Téma: Afganisztáni út után
  20.10  HEFOP – záró projekt nap

2008. május 20. kedd / szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör

19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

20.30  Nótacsokor
 Zenés Fürdő Show

2008. május 22. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Kulturális ajánló
18.10  Ballagás I
 Búcsú a Varróból
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – stú-

dióbeszélgetés
 - Karcagi hírek – hírek, in-

formációk első kézből
 -  Háttér – Fodor Judit mű-

sora
20.10  Megyei Tűzoltónap

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Május 16. péntek
 Berek – Kiss A. úti
Május 17. szombat
 Berek – Kiss A. úti- nyitva
Május 18. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Május 19. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Május 20. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 21. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Május 22. csütörtök
 Oroszlán – Kórház úti
Május 23. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Május 7-én közlekedési bal-
esetről érkezett bejelentés a 
karcagi rendőrkapitányságra. 
Az intézkedés során azt lehe-
tett megállapítani, hogy a Szé-
chenyi sgt. - József A. u. ke-
reszteződésében egy helyi nő 
kerékpárral közlekedett a Jó-
zsef A. úton a Széchenyi sgt. 
irányába úgy, hogy a kerék-
párján vitte testvére lányát. A 
kereszteződéshez érve a kihe-
lyezett „Elsőbbségadás kötele-
ző!” jelzőtáblát figyelmen kí-
vül hagyta, nem adta meg az 
elsőbbséget a neki balról, a 
Széchenyi sgt.-on a Vasút út 
irányába közlekedő személy-
gépkocsinak, és elé hajtott. Az 
ütközés következtében a ke-
rékpáron utazó két nő nyolc 
nap belüli sérüléseket szen-
vedtek. A járművekben össze-
sen kb. 110.000 Ft kár keletke-
zett. Az ügyben a kerékpáros 
ellen eljárás indult.

Május 7-én közlekedési 
balesetről érkezett bejelentés 
a karcagi rendőrkapitányság-
ra. Az intézkedés során azt 
lehetett megállapítani, hogy 
egy helyi férfi személygép-
kocsival közlekedett a Kisúj-
szállási úton a centrum irá-

nyába, amikor ittassága foly-
tán áttért a szemközti for-
galmi sávba és frontálisan 
ütközött a szemben szabályo-
san közlekedő helyi nő által 
vezetett személygépkocsinak. 
A baleset következtében sze-
mélyi sérülés nem történt, a 
gépjárművekben összesen kb. 
240.000 Ft kár keletkezett. Az 
ittas okozót a rendőrök vér- 
és vizeletvételre előállították, 
vezetői engedélye elvételre 
került, ellene eljárás indult.

Mit tegyen ha 
csendháborítást tapasztal?

Azért, ha csak a szomszéd-
ban zajló rendezvény, buli 
hangerejével van baja, ne ki-
áltson rögtön rendőrért. Pró-
bálja meg személyesen, embe-
ri hangon megoldani a prob-
lémát. Ha bulit szervez, né-
hány nappal előtte értesítse 
– személyesen, vagy hirdet-
ményben – az érintett lakó-
társakat és előre kérjen elné-
zést az esetleges zavarás mi-
att. Amennyiben közterüle-
ten csapnak indokolatlanul 
nagyobb zajt, és ez a nyugal-
mát zavarja, kérheti a rendőr-
ség segítségét.

Karcag – Túrkeve 2:2 (1:0)
Karcag, 300 néző. Jv.: Mem-

csik (Varga L., Domoszki)
Karcag: Erdei, Lévai, 

Orosz, Donka, Egedi, Domo-
kos R., Bujdosó, Rátkai, Do-
mokos A., Balogh R., Albert 
(Habóczki)

Játékos-edző: Varga János
A hetedik percben Lévai fe-

jesét fogta Kiss. A harminc-
egyedik percben Bujdosó egy 
cselsorozata után Alberthez 
került a labda, aki a 16-os 
sarkánál kapura ívelt és a lab-
da a jobb felső lécről a háló-
ba pattant (1:0). A hatvanadik 
percben egy jobboldali szög-
letrúgás után a védők gyű-
rűjében Kui a kapu közepébe 
fejelt (1:1). A hetvenhetedik 
percben Kiss L. befelé cselez-
getett, majd nyolc méterről 
Erdei kezéről a jobb felső sa-
rokba vágódott a labda (1:2). 
A hetvennyolcadik percben 
egy szögletrúgás után Rátkai 
középre adott, majd a védőről 
lepattant labdát Domokos A. 
a jobb alsó sarokba lőtte (2:2).

Jók: Bujdosó, Orosz, Al-
bert, Donka ill. Varga Z., Bo-
dor, Sőrés, Kiss L.

Varga László: Rossz vé-
dekezésünk eredménye ez a 
döntetlen.

Varga János: Sikerült fel-
nőni a feladathoz, meccslab-
dánk is volt, de nem tudtunk 
élni vele.

1. Besenyszög 28 20 5 3 80-20 65
2. Újszász 28 20 2 6 90-34 62
3. Karcag 28 19 4 5 67-32 61
4. Jánoshida 28 17 4 7 67-46 55
5. Túrkeve 28 15 10 3 61-3 55
6. Abádszalók 28 13 9 6 40-25 48
7. Kunmadaras 28 13 6 9 50-40 45
8. Jászárokszállás 28 14 2 12 44-40 44
9. Kunhegyes 28 13 5 10 52-51 44
10. Mezőtúr 28 12 7 9 57-42 43
11. Kunszentmárton 28 12 6 10 45-39 42
12. Nagyiván 28 9 4 15 55-70 31
13. Jászladány 28 7 8 13 53-59 29
14. Fegyvernek 28 8 4 16 41-62 28
15. Törökszentmiklós 28 5 4 19 41-67 19
16. Jászkisér 28 4 6 18 32-64 18
17. Jászfényszaru 28 4 3 21 24-87 15
18. Tiszaszentimre 28 1 3 24 24-112 6

Ifjúsági mérkőzések
Karcag – Túrkeve 4:1
Góllövők: Fodor B., Nagy 

R., Tóth, Rajcsányi
U 13-as korosztály: Hód-

mezővásárhely – Karcag 1:3
Góllövők: Varga K. (2), Szé-

kely D.
U 15-ös korosztály: Hód-

mezővásárhely – Karcag 3:0

Bosnyák Imre
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Birkózás
Felnőtt, Junior, Kadett, Serdülő Diák 2008. évi 

Női Magyar Bajnokság

Április 27-én Kiskunfélegyházán a Városi Sportcsarnok-
ban rendezték meg a 2008. évi Felnőtt, Junior, Kadett, Ser-
dülő, Diák Női Magyar birkózó Bajnokságot. A birkózó 
versenyen 189 fiatal lépett szőnyegre, köztük négy karca-
gi lány is. 

Eredmények: Diák korcsoport (35 kg) II. Horváth Má-
ria (Kováts M. Ált. Isk.), III. Endrédi Evelin (Református 
Ált. Isk.). Serdülő korcsoport (38 kg): II. Horváth Mária 
(Kováts M. Ált. Isk.). Serdülő korcsoport (+57 kg) III. Örsi 
Mária (Kováts M. Ált. Isk.). Ifjúsági korcsoport (70 kg) II. 
Mándi Tímea (Györffy I. Ált. Isk.)

Országos Birkózó Diákolimpia 
A Pécsen megrendezett Országos Birkózó Diákolimpi-

án 450 induló versenyző között 10 karcagi fiatal birkózó 
küzdött a helyezésekért. Diák korcsoport (29 kg): II. Mán-
di Mihály (Györffy I. Ált. Isk.). Diák korcsoport (50 kg): V. 
Csík Krisztián (Arany J. Ált. Isk.). Serdülő korcsoport (72 
kg): V. Varga Imre (Kováts M. Ált. Isk.). Leány Diák kor-
csoport (35 kg): III. Endrédi Evelin (Református Ált. Isk.). 
Serdülő korcsoport (38 kg): II. Horváth Mária (Kováts M. 
Ált. Isk.). Serdülő korcsoport (+57 kg): III. Mándi Tímea 
(Györffy I. Ált. Isk.), V. Örsi Mária (Kováts M. Ált. Isk.)

Felkészítők: Kurucz István vezető edző és Ferenczi Elek 
segéd edző.

B. I.


