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Száraz ősz, hideg január
Az idei nyár – látva, hallva 

a kiemelkedően jó termést – 
beváltotta „a hozzá fűzött 
reményeket”. Kedvezően 
alakult minden, bár június-
ban az átlagosnál több csa-
padék érkezett. 2008 máso-
dik felének és az új év ele-
jének meteorológiai muta-
tóit Kovács Györgyi, a DE 
AMTC Karcagi Kutató Inté-
zet munkatársa foglalta ös-
sze.

A júliusban és az augusz-
tusban mért hőmérsékleti ér-
tékek átlagosnak mondhatók, 
igaz voltak nagyon meleg na-
pok is (pl. augusztus 12-14-
én átlagban 33,3 C fokot, 15-
én pedig 37,7 fokot mértek), 
de voltak jócskán 20 fok alat-
ti értékek is. Emlékszünk, jú-
niusban és júliusban nagyon 
sok (alkalmanként egyszer-
re 40 mm is) eső esett. Júni-
usban 95,1 mm-t, júliusban 
104,5 mm-t mértek, ami a 
tízéves és az ötvenéves átlag-
nál is jóval több. Augusztus-
ban viszont már kevesebb eső 
érkezett, ugyanakkor ebben 
a hónapban volt a nyár leg-
melegebb időszaka, s a for-
róság szeptemberben is tar-
tott, hiszen 7-én még 36,8 fo-
kot mértek, tíz nap elteltével 
viszont hidegfront érkezett, 
napokig 13-10 C fokra zuhant 
vissza a hőmérséklet, s a hó-
nap végéig nem érte el a 20 C 
fokos maximumot. A szep-
temberi átlaghőmérséklet a 
hidegebb napoknak köszön-

hetően az 50 éves átlagnak 
megfelelően alakult.

Október elején- köszönhe-
tően a vénasszonyok nyará-
nak – kellemes, szép ősz kö-
szöntött be, és ez a jó idő a 
hónap végéig maradt. Az ok-
tóberi átlaghőmérséklet (12 
C fok) 1,9 fokkal mutat mele-
gebbet az ötvenéves mérések-
nél. 

Az enyhébb periódusból 
november elejére is jutott, de 
a hónap második felében az 
átlagnál hidegebb lett. Ennek 
ellenére a november 1,8 C 
fokkal melegebb időt hozott, 
mint az 50 éves átlag. Decem-
ber eleje egy kis tavaszt csem-
pészett a télelőbe, de a hónap 
még sok mindent tartogatott, 
akár fehér karácsonyt is.

Mint írtuk (és tapasztal-
tuk), júniusban és júliusban 
sok csapadék érkezett, s még 
augusztusban is a megszo-
kotthoz közeli mennyiség áz-
tatta meg a földeket. Ezután 

viszont száraz hónapok kö-
vetkeztek, mert szeptember-
ben 34,5, októberben 15,2, 
novemberben pedig 25,4 mm 
csapadékot mértek. Ez össze-
sen 75,1 mm, míg a 10 éves 
átlag e három hónapban 133, 
az 50 éves pedig 135 millimé-
ter. Vagyis az ősz folyamán a 
megszokott csapadéknak csak 
a fele érkezett. Hogy a mező-
gazdasági munkákat, a talaj 
előkészítést jó minőségben si-
került elvégezni, annak kö-
szönhető, hogy a nyári esők-
ből még volt némi tartalék a 
talajban.

Az idei jó idő következ-
tében a betakarítás a szoká-
sosnál hamarabb megtörtént. 
Időben földbe kerültek az 
őszi vetésű növények, meg-
történt a szántás és a lazítás 
a tavasziak alá, viszont a ta-
laj fokozatos száradása miatt 

Quattro Optika
Karcag, Dózsa Gy. u. 2.                Telefon: (59)312-219

Februári akció!
Február 2–28-ig

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-13, 14-17 óráig

Computeres szemvizsgálat (14 éves kor felett): 

kedd 14-17, szerda 10-12 óráig

Kérjük, a várakozás elkerülése érdekében 

a vizsgálat időpontját 

az (59)312-219-es telefonszámon egyeztetni.

 ingyenes computeres szemvizsgálat
 (szemüveg elkészítése esetén)

 vékonyított szemüveglencsék 10%-os kedvezménnyel

 minden napszemüveg 20% kedvezménnyel

 ajándék szemüvegtisztító és páramentesítő folyadék
 (szemüvegvásárlás esetén)

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a város lakosságát, 

hogy 
2009. február 12-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött ülést tart,
a Városháza 1. sz. tanácskozótermében. (Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Város Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez” című napirendet közmeg-
hallgatással egybekötve tárgyalja – az állampolgárok és szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

A fagy okozta károk tavasszal lesznek láthatók

Folytatás a 3. oldalon

Február 2-án  hétfőn, a Városháza dísztermében köszöntöt-
te városunk vállalkozóit dr. Fazekas Sándor polgármester, 
aki ez alkalommal bemutatta a tavaly megvalósult beruhá-
zásokat, s az új esztendő fontosabb elképzeléseiről is szólt.

A média folyamatosan tu-
dósít a pénzügyi és gazdasági 
válság hullámairól. Az egyre 
pesszimistább elemzések sze-
rint nemhogy az alagút vége 
nem látszik, de ez még min-
dig csak az eleje annak ami-
nek a hatásait megjósolni 
sem igazán tudják a hozzáér-
tők. Naponta érkeznek a hír-
adások a szuperhatalmak ta-
karékra álló gazdaságáról, az 
őrült összegekkel alátámo-
gatott pénzvilágról. No, és a 
munkanélküliek számának 
évtizedek óta nem tapasztalt 
sebes növekedéséről. Mind-
ez persze Közép-Kelet Euró-
pa amúgy is vegetáló gazda-
sággal bíró országait, közte 
hazánkat is súlyos helyzetbe 
hozta. Az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálat adatai szerint 
2008 novemberére a bejelen-
tett új álláshelyek száma az 
októberi értékekhez képest a 
felére esett vissza, ugyanak-
kor egy hónap alatt 5%-kal 
nőtt a nyilvántartott álláske-
resők száma. A legrosszabb 
mutatókkal a Nyugat-Dunán-
túlon, Győr-Moson-Sopron 
és Veszprém megyékben ta-
lálkozunk. 

Az Észak-Alföldi Régió há-
rom megyéjében (Hajdú-Bi-
har, Jász-Nagykun-Szol-
nok és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyékben) 2008-ban 58 

munkáltató jelezte létszám-
csökkentési szándékát. 5027  
munkahely megszünteté-
sét tervezték, ebből az év vé-
géig 3301 fő esetében szüle-
tett döntés. A válság jelent-
kezésére jellemző, hogy 2008  
IV. negyedévében a csoportos 
létszám leépítési szándék már 
2818 munkahelyet érintett.

Já sz-Nag yk u n-Szol nok 
megyében 874 fő munkavi-
szonyának megszüntetésé-
ről született döntés az év vé-
géig. A leépítések várhatóan 
az élelmiszerkereskedelem, 
a motorjármű villamossá-
gi cikket előállító, a szállítá-
si ágazatokat és a mezőgaz-
dasági munkáltatókat érintik 
majd. A karcagi képviselő-
testület a Munkaügyi Köz-
pont kirendeltsége által ös-
szeállított anyagból tájéko-
zódhatott a város munkaügyi 
mutatóiról. A múlt hét végén  
mi is tájékoztatásra kértük 
Domokos Gyulát a kirendelt-
ség vezetőjét. 

- A dunántúli, külföldi tu-
lajdonú üzemekből már a múlt 
év végén megérkeztek az első 
hírek a létszámleépítési szán-
dékokról. A gazdaság válsá-
ga ekkortól lett számunkra is 
közvetlenül érzékelhető.  Kar-
cagon tapasztalni-e hasonlót?

Folytatás a 2. oldalon

Egyelőre nincsenek 
drasztikus változások

Munkaügyi hírek a térségből
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Közéleti szilánkok

Pásztor 
és az 

elhibázott 
bumeráng
A címben lévő első főnév nem 

az egykori pusztai emberek leg-
gyakoribb foglalkozását jelöli, ha-
nem most egy személynévre utal. 
A „bumeráng” is átvitt értelem-
ben értendő. Nem az ősi vadász-
eszközről van szó, amelyet ha ros-
szul dobnak el visszaszáll az eldo-
bójához, és egyes esetekben még 
kárt is okozhat benne.

Nos, valószínűleg már sokan 
kitalálták; Pásztor miskolci rend-
őrkapitány és a rendészeti mi-
niszter, Draskovics („Darazsé”) 
úr esete lett tömörítve a címben. 
Egy héttel ezelőtt ugyanis a mis-
kolci főkapitány úr elszólta ma-
gát. Azt az eléggé szokatlan és 
megengedhetetlen ténymegálla-
pítást közölte, miszerint BAZ me-
gyében a legutóbbi hónapban: 
„a cigányok követtek el minden 
rablást”. Lett is fölzúdulás SZDSZ-
es körökben; kirekesztő, rasszis-
ta a nyilatkozat, ezt a rendőrkapi-
tányt le kell váltani. Aztán gyors 
döntés, Drazsé úr leváltotta azon-
nal.

És most itt álljunk meg egy pil-
lanatra, és pörgessünk vissza né-
hány évet, amikor egy bizonyos 
Zuschlag nevezetű fiatal balolda-
li (most már rácsok mögött) egy 
valóban rasszista és antiszemita 
kijelentést tett. Emlékezhetünk, 
akkor még egy ejnye-bejnye se 
volt Drazsé úr részéről. Egyetlen 
szóval nem reagált Zuschlag „gú-
nyos” megjegyzésére. De Gusztos 
úr sem, az SZDSZ fő emberjogi 
harcosa. Ám most azonnal farkast 
kiáltottak, és repült is a „bume-
ráng”. Viszont a miskolci rendőr-
kapitány védelmébe a borsodi 
MSZP-s képviselők is  összefogtak 
és két órás tüntetést szerveztek a 
miskolci Búza téren. Drazsé úrék-
nak meg kellett hátrálni, mond-
hatnánk úgy is, „cokit kaptak”. 
Pásztor főkapitány urat visszahe-
lyezték eredeti beosztásába; vis-
szarepült a bumeráng a feladó-
jához. Viszont borítékolhatjuk, a 
háttérben megindult az új esz-
köz keresése, amely hatékonyabb 
lesz, mint a bumeráng. Mert az 
SZDSZ nem viccel; Pásztor úr nap-
jai meg vannak számlálva. Még 
akkor is, ha egész családja több 
évtizedes MSZP-s múltra tekint-
het vissza. Talán már dolgoznak 
a volt III/III –as fiúk, kutakodnak 
a magánéletében, vagy találnak 
majd valami más nyomós okot… 

- ács -

HÍREK
Horváth Tibor és Horváth 

Tiborné bőrművesek kiállítá-
sa 2009. február 20-ig tekint-
hető meg a Györffy István 
Nagykun Múzeumban.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ol-
vasókat, Civil szervezeteket, 
hogy 2008. dec. 16.-én meg-
alakult a Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület. Az egyesü-
let tevékenységéről, működé-
séről, rendezvényeiről folya-
matosan tájékoztatjuk Önö-
ket, illetve várjuk az egyesü-
lethez való csatlakozásukat!

Tel: 06-30-5173945
Váczi Attiláné

Elnök

SZÍNHÁZBÉRLET
II. előadása

a Déryné Művelődési és 
Ifj úsági Központban
2009. február 11-én 
(szerdán) 19 órakor

a kassai Thália Színház 
bemutatja:

Hyppolit, a lakáj 
– zenés vígjátékát

Schneider Terka 
szerepében a karcagi 

Márkus Judit
Az előadásra jegyek 
korlátozott számban 

válthatók.

- A  karcagi álláskeresők 
létszámában 2008. október-
től december 20-ig enyhe, de 
folyamatos emelkedés volt ta-
pasztalható. December 20-ra 
1.656 karcagi álláskereső sze-
repelt a nyilvántartásunkban, 
ami az elmúlt évekhez képest 
magasnak számít. Az is lát-
ható, hogy nálunk a válság  a 
szerszámgép-gyártással fog-
lalkozó és exportra dolgozó  
cégeket érintette, de a kistér-
ségben veszélyeztetett ágazat-
nak számít még a textil-kon-
fekcionálás is. Hogy a folya-
matot figyelemmel kísérhes-
sük első lépésként számba 
vettük és szisztematikusan 
felkeressük a legveszélyez-
tetettebb vállalkozásokat. 
Vagyis feltérképezzük a hely-
zetet.

- Mik az eddigi tapasztala-
tok?

- A válsággal összefüggés-
ben eddig két olyan csopor-
tos létszámleépítést jelentet-
tek be, amely elérte a tíz főt, 
de tíz fő alatti elbocsátásról 
több cégtől is érkezett jelzés. 
A városban és a kistérségben 
döntő többségben apró- és 
kisvállalkozások vannak. Itt 
tehát nem kell több száz fős 
elbocsátásokra számítani, de 
éppen elég gond lesz, ha eset-
leg sok kis cég egy-két fős le-
építése következik be.

- De ezek szerint – töme-
gesen legalábbis – ilyen most 
még nincs.

- A vállalkozások első szá-

mú vezetőivel folytatott be-
szélgetésekből kitűnik, hogy 
a gazdasági kilátásokat a pes-
szimizmus jellemzi. A 2009. 
évre vonatkozó megrendelé-
seik általában csökkentek és 
további csökkenést várnak. 
Az eszközbeszerzésekről és 
a kapacitásnövelő beruházá-
sokról lemondtak vagy azo-
kat a második félévre halasz-
tották. Mint említettem, kü-
lönösen az exportra termelő 
cégek vannak nehéz helyzet-
ben. Karcagon a fémipari cé-
gek 80-90 %-a német export-
ra termel, a kistérség textil-
ipari vállalkozásai pedig 100 
%-ban külföldi bérmunkát 
végeznek. Úgy látszik, ed-
dig a válság a megváltozott 
munkaképességű munka-
vállalókat alkalmazó cége-
ket sújtotta a legkevésbé, de 
ezek esetében a folyamatosan 
igénybe vett támogatás jelen-
ti a stabilitást. A megkeresett 
munkáltatók döntő többsége 
2009-ben nem tervez munka-
erő felvételt. Néhány vállal-
kozás létszámleépítést tervez, 
de a legtöbb helyen a jelenle-
gi létszám megtartása lenne a 
fő cél. Ennek érdekében van  
munkahely ahol az ötnapos 
munkahelyet négy naposra, 
vagy a nyolcórás munkaidőt 
hatórásra csökkentették. El 
kell mondanom viszont, hogy 
a válság hatásainak enyhíté-
sére több, kormányzati intéz-
kedés adta lehetőséggel is él-
hetnek és élnek is a vállalko-
zások. Január 27-én munkál-
tatói fórumot szerveztünk a 

kirendeltségen. A fórum al-
kalmával negyvenkét cég ve-
zetőjét tájékoztatta az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közala-
pítvány tanácsadója többek 
között arról a munkahelyek 
megőrzését szolgáló OFA pá-
lyázatról, aminek a megvaló-
sítására országosan 6 milliárd 
forint áll rendelkezésre. Ezen 
felül több olyan munkahely 
megtartó pályázati konst-
rukció is napvilágot látott, 
amelyekkel szintén élhetnek 
a vállalkozások. A fórumon 
több cég is jelezte a pályázati 
szándékát, vagyis hogy igény-
be kívánja venni azt a lehető-
séget. A munkahelyek meg-
őrzésére összesen 16 milliárd 
forint áll a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium ren-
delkezésére, s ezt nyilván a 
mi kistérségünkben is igény-
be lehet venni. Összegezve el-
mondhatjuk, hogy Karcagon 
a válság eddig nem hozott 
olyan közvetlenül érzékelhe-
tő, drasztikus változásokat, 
amelyek az álláskeresők szá-
mának  hasonlóan draszti-
kus emelkedését hozták vol-
na. Az ország más részeiből 
ismert, esetenként több száz 
főt érintő leépítések itt nem 
jelentkeztek, mutatkoznak vi-
szont olyan előjelek, amelyek 
a válság súlyosbodása esetén 
több száz fő foglalkoztatási 
létszám csökkenését eredmé-
nyezhetik. De ez – ismétlem- 
még nem jelent meg.

- És hát reméljük a legjob-
bakat.

Elek György

2009. február 10-én (kedden) 17 órakor 
a Déryné Művelődési és Ifj úsági Központban

kiállítás nyílik  
A VILÁG FUTBALLCSILLAGAI A-Z-ig 

címmel. 
A kiállítást megnyitja: Szepesi Tibor a Sport 

Szolgáltató Központ igazgatója.
Közreműködnek az Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény növendékei, Plósz 
Csilla vezetésével. 

A tárlatot 2009. február 25-ig hétköznap 
8-18 óráig tekinthetik meg az érdeklődők. 

A Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ 
TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐT HIRDET 

a kunok eredetéről, múltjáról, jelenéről 
általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulói 

részére.
A legeredményesebb csapatok kiskunsági 

kiránduláson vesznek részt.
További információ kérhető az 59/503-224-es 

telefonszámon.

Meghívó
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató 
Központ meghívja Önt a 2009. évi NCA működési 

pályázatok kiírása alkalmából rendezendő tájékoztató 
rendezvényére!

Az NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma és az NCA 
Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kol-
légiuma 2009-ben is kiírta működési pályázatát.

A 2009. évi működési pályázatok benyújtásának határ-
ideje:
NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma:  
2009. február 27. 
NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásá-
nak Kollégiuma: 
2009. február 13.

A résztvevőknek bemutatjuk az elektronikus pályázati 
rendszert (EPER), a 2009. évi pályázati kiírást és progra-
műrlapot, valamint a Kollégium által elfogadott tartalmi 
bírálati szempontrendszert is. 

A rendezvény helyszíne:
Karcag, Déryné Művelődési Központ

Időpontja:
2009. február 09. (hétfő) 15:00 óra

A tájékoztatón részt vesznek:
 Nagyné Kiss Mária, az NCA Észak-alföldi Regionális 

Kollégiumának alelnöke és a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Civil Szolgáltató Központ munkatársai 

A rendezvényekről a 06-56-221-882-es telefonszámon 
érdeklődhetnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil 
Szolgáltató Központ munkatársaitól.

Folytatás az 1. oldalról

Egyelőre nincsenek drasztikus változások
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2009. február 16-án 
(hétfőn) 17 órakor a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági 
Központ mozitermében 
FILMKLUB sorozatot 
indítunk nagysikerű 
magyar filmekből. 

Elsőként a Karcagon 
forgatott 

ISTEN ŐSZI 
CSILLAGA 

című filmet tekinthetik 
meg az érdeklődők 

Avar István, Páger Antal, 
Törőcsik Mari, Sinkovics 

Imre főszereplésével.
Belépés díjtalan!

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Szóban néhányszor már elismerésemet fejeztem ki, hogy mi-
lyen színvonalas (egyre inkább az) városunk hetilapja. Ebben a 
levelemben elöljáróban ezt megismétlem, megerősítem.

Hetilapunkból értesültem a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból kitüntetett „atyánkfiairól”. Elismeréssel gratulálok mind-
annyiuknak, jó erőt, egészséget kívánok további munkálkodá-
sukhoz.

Levelem folytatásában és egyben befejezésében tárgyilagos 
híradással szeretnék élni az 53. alkalommal odaítélt és átadott 
Magyar Örökség elismerésről. Az ezer jelöltből a hét megjutal-
mazott között volt a Beszélni nehéz anyanyelvi mozgalom. Eh-
hez az anyanyelvápoláshoz 1985 óta van közöm a Gábor Áron 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola anyanyelvi szak-
körében. Napjainkban kicsinyke csapattal folytatjuk ezt az 
anyanyelvápolást. Mi vagyunk a Harmadik nemzedékes pity-
pangok. Társaim egykori tanítványok és volt körösök (ma már 
egészségügyben dolgozó felnőttek), meg most egy gyes-en lévő 
tanárnő. Országosan (határainkon túl is) száznál több közösség 
„anyanyelvápol” még mindig, így a mi kis, jelenlegi tevékenysé-
günk (meg a régebbi is) századnyira részese ennek az elismerés-
nek. 

Karcag, 2009.február 2-án
Tisztelettel:  

Nagy Sándorné

ennek a minősége csak köze-
pes vagy gyengébb minőségű 
lett. A csapadékhiány miatt 
az ősziek, a repce kivételével 
igen vontatottan keltek ki. 

A 10 C fok körüli napi kö-
zéphőmérséklettel jelentkező 
enyhe időjárás december 19-
20-ig tartott. December 16-
án és 17-én még 11,1 és 11,2 
C fokot mértek, de a követ-
kező napokban folyamato-
san csökkentek az értékek, 
december 24-én pedig már 
fagypont alá (-0,4 C) esett az 
hőmérséklet. December utol-
só hetétől a megszokottnál 
jóval hidegebb időjárás kö-
szöntött be és tartott meg-
közelítőleg január közepéig. 
Decemberben 28-dikán volt 
leghidegebb  – 7,1 C fokkal 
( a maximum – 5,8, a min. -
10,5 C.) A mélypontot január 

9-én és 10-én értük el, ami-
kor a középhőmérséklet -9,5 
és -11,2 fok, az éjszakai mini-
mum hőmérséklet pedig -14,7 
és  -14,2 fok volt. Ez megkö-
zelítőleg 5 fokkal marad alat-
ta az ilyenkor megszokott ér-
tékeknek. Az ilyen nagyon 
hideg periódusok nem rend-
kívüli jelenségek, hiszen a 
nagyon enyhe telek kivételé-
vel rendszeresen, mindén év-
ben előfordulnak.

A december 24-étől kez-
dődő és január közepéig tar-
tó hideg után, január 19-étől 
melegfront ért el bennünket, 
s január 20-án már 10 fok fe-
lett volt a napi középhőmér-
séklet és ez melegebb idő azó-
ta is tartja magát.

Az október-novemberben 
tapasztalt szárazságra decem-
ber közepén három napos eső 
következett. Ennek következ-
tében a decemberi csapadék-

mennyiség az ilyenkor  mért 
50 éves átlag (36 mm)közel  
kétszeresére, 64,4 mm-re 
nőtt. Az éves csapadékmen-
nyiség viszont ezzel együtt 
is mindössze 40 milliméter-
rel múlta felül az 50 éves át-
lagot. Hó sajnos csak janu-
árban, mégpedig a hideg pe-
riódus végén hullott, s mivel 
rövidesen megérkezett a me-
legfront, nem is maradt soká-
ig a földeken. Egyébként sem 
tudott volna sokat segíteni, 
mert a korábbi – 10 fok alat-
ti hidegek már nagy károkat 
okoztak az őszi vetésű növé-
nyekben, (a kár mértéke majd 
később, a vegetáció beindulá-
sa után lesz látható és felmér-
hető.) Az esetleges újabb, hó-
takaró nélküli hidegek to-
vább ronthatják a szántóföldi 
növények áttelelési esélyeit. 

Elek György

A Kátai Gábor Kórház az alábbi személygépkocsit
 licitálás útján értékesíteni kívánja:

Toyota Corolla S/H (Évjárat:1999)
Kikiáltási ár: 727 000.- Ft

Értékesítés helye, ideje: 
Kátai Gábor Kórház
Karcag, Zöldfa út 48.

Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztály
2009. 02. 12. 1000

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

Mindenki által ismert tény, 
naponta többször halljuk TV-
ben, rádióban, újságok cik-
keznek arról, hogy Magyar-
ország népessége csökken, fo-
lyamatosan fogyunk, a ha-
lálozási arány meghaladja a 
születések számát. Sajnos, eb-
ben a fogyásban nagy sze-
repet játszanak a szív- és ér-
rendszeri betegségek. Kü-
lönösen nagy jelentőségű a 
szívinfarktus, mely a mun-
kaképes férfiakat és az idősö-
dő hölgyeket egyre gyakrab-
ban és egyre korábban veszé-
lyezteti. Az utóbbi években a 
magyar Társadalom, a Ma-
gyar Kardiológus Társaság és 
még sokan mások nagy erő-
feszítéseket tettek annak ér-
dekében, hogy a szívinfark-
tus okozta halálozás csökken-
jen. A felvilágosító munkák, 
az OMSZ hatékony segítsége, 
az időben elindított szakor-

vosi kezelések sok-sok ember 
életét mentette meg, de még 
mindig többet vesztettünk el, 
mint amennyit talán lehetett 
volna.

A Kátai Gábor Kórház Ve-
zetősége és szakdolgozói érzik 
annak felelősségét és szüksé-
gességét, hogy e betegségcso-
portot kiemelten kezelje. E cél 
érdekében tervezik megnyitni 
új, 5 ágyas Coronaria Őrzőt, 
mely a Kórházunkba érkező, 
ezen súlyos betegségben szen-
vedő emberek ellátását segíte-
né. Három kardiológus szak-
orvos irányításával, az Inten-
zív Terápiás Osztály és a bel-
gyógyász szakorvos kollégák 
segítségével korszerűbb, jobb 
ellátást tudunk nyújtani be-
tegeinknek. Ne feledje, hogy 
a szívinfarktus, különösen 
időskorban nem a típusos tü-
netekkel (mellkasi nyomó fáj-
dalom, mely a bal karba, váll-

ba, lapockába, nyakba sugár-
zik ki, halálfélelemmel jár…) 
jelentkezik, ezért nagyon fon-
tos, hogy minden idős beteg 
hirtelen állapotrosszabbodá-
sánál gondoljunk az infark-
tusra! Az infarktus napjaink-
ban a gyors és korszerű ellá-
tási lehetőségeknek köszön-
hetően (koszorúsér festés, 
tágítás, stentelés) akár meg 
nem történtté is tehető, ha 
időben fordulunk orvosi se-
gítségért! A célunk az, hogy 
minél több beteget juttassunk 
el ezen korszerű ellátási le-
hetőséghez, mely mind Szol-
nokon, mind Debrecenben a 
nap 24 órájában elérhető!

Figyeljünk Magunkra, de 
figyeljünk Embertársaink-
ra is!

Dr. Tizedes Franciska
Belgyógyászati mátrix 

vezető főorvos

Száraz ősz, hideg január

Farsangi vigasság
Az teljesen rendben van, hogy a Zeneiskola (újdonatúj 
nevén Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény) épüle-
te mostanában zeneszótól és énektől hangos, de egészen 
más a helyzet ha tudjuk, a a tanári kar és az ifjúság a szo-
kásos farsangi bálra készül. A nevezetes vigasság 2009.
február 14-én 18 órakor veszi kezdetét a Déryné Művelő-
dési Házban. Sipos Antal igazgató úrtól tudom, minden 
tanszak bemutatkozik. Mindenki kitesz magáért, vagy-
is zene és ének valamint  meglepetés lesz dögivel, nem 
beszélve arról, hogy a féktelen jókedv a tombolasorsolás 
után hajnalig tartó táncba torkollik. Jegyeket a Zeneis-
kolában, Csízi Ildikónál lehet venni. Ahogy hallani, már-
is szép keletjük van, aki tehát farsangolni szeretne igye-
kezzen.  

Coronaria Őrző a hatékonyabb ellátásért

Folytatás az 1. oldalról
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A Csokonai úti óvoda „Ap-
ró lábak” néptánccsoport-
ját 2006. októberéről indítot-
tam, szülői kezdeményezésre, 
s azóta töretetlenül, egyre na-
gyobb létszámmal folyamato-
san működik. 

Célom: a magyar néptánc 
és népi kultúra iránti érdek-
lődés felkeltése már óvodás 
korban. Feladatomnak tekin-
tem: a népi gyermekjátékok 
tanítását, ritmus – koordiná-
ciós készségek fejlesztését, és 
ismerkedést a magyar nép-

tánc alapjaival. Többször be-
mutatkoztunk már óvodán 
belül és óvodánkon kívül is. 

Ez év január 24. – én szom-
baton, Mulicz Ferenc az Ifjú-
sági Ház vezetője lehetőséget 
adott, hogy nyílt délután ke-
retében megmutathassuk az 
eddig tanultakat és az új nép-
táncruhánkat. Ruháinkat a 
Jász – Nagykun Szolnok Me-
gyei Közoktatási Közalapít-

vány pályázati támogatásából 
vásároltuk, melyeket Nagy 
Emese varrt meg. 

Az elkészítéshez önzetlen 
támogatást nyújtottak, me-
lyet ezúton is szeretnék meg-
köszönni: 

- Mediátor Utazási és 
Pénzváltó Iroda

- Ficánka Gyermek és Ba-
ba Áruház

- Mediátor Tv
- Család 2005 Kft. Sárga-

ház Vendéglő
- Darazsacz András

Mindhárom csoport bemu-
tatkozott a jelenlevők örömé-
re. Jó hangulatban vendége-
inkkel közös táncházzal zár-
tuk a napot. 

Köszönöm mindazoknak, 
akik a rendezvényünket meg-
tisztelték, és a munkámat se-
gítették. 

Tisztelettel és köszönettel: 
Benéné Kecskeméti Anna

óvodapedagógus

A nemrégiben született kép-
viselő-testületi kinevezés ér-
telmében 2009 január köze-
pétől Chrappánné Papp Ág-
nes tanárnő vehette át a Ko-
váts Mihály Általános Iskola 
vezetői teendőit, s folytatja a 
nyugdíjba vonult Kenyeresné 
Dede Erzsébet iskolafejlesz-
tő- irányító munkáját. Az 
igazgatóasszonyt, mint ré-
gi ismerőst kérhettem meg 
e rövid, bemutatkozó be-
szélgetésre, hiszen koráb-
ban – igazgatóhelyettes-
ként – gyakorta adott in-
formációt, felvilágosítást 
az intézmény munkájá-
ról készített, vagy a Kováts 
Mihály napokkal kapcso-
latos tudósításainkhoz, il-
letve gyakorta találkoz-
tunk vele a rendezvények, 
szakmai programok szer-
vezői, irányítói között. 

Hajdú-Bihar megyéből 
származik, Debrecenben 
végezte a középiskolát és itt 
végezte a főiskolát is. Férje 
Chrappán György a Kuta-
tó Intézetben kapott állást an-
nak idején (a növénynemesí-
tési osztály munkatársa volt, 
ma egy mezőgazdasági vállal-
kozás vezetője), így költözött a 
család Karcagra. Lányuk  kö-
zépiskolás. Chrappánné Papp 
Ágnes 1997-ben került a Ko-
váts Mihály Általános Iskolá-
ba. Tanítóként kezdte a pályát, 
de néhány évig napközisként 
is dolgozott. 1999-től lett igaz-
gató- helyettes.

_ Tehát tíz éve már, hogy 
egy kicsit a vezetői munkába 
is belelátok. Nagyon-nagyon 
sokat tanultam az elődömtől, 
Kenyeresné Dede Erzsébettől, 
hiszen az ő közel másfél év-
tizedes igazgatósága alatt na-
gyon sok minden történt az 
iskolában. Ekkor vette fel az 
intézmény  Kováts Mihály ne-
vét, és tette hagyománnyá az 
évente májusban megrende-
zett emlékhetet. Ekkor került 
ki az égiszünk alól a diákott-
hon. A testnevelés tagozat és a 
matematika emelt szintű okta-
tás egyaránt megerősödött. Az 
alsóban választható tárgyként 
elindult a nyelvoktatás, s er-
re az időszakra tehető a tanu-
lásban akadályozott gyerme-
kek integrálása. A legfrissebb 
eredményünk  pedig a kom-
petencia alapú oktatás beveze-
tése volt. Az utóbbi program-
nak én voltam a vezetője.

- Köztudomású, hogy a „Ko-
váts” a város egyik legelismer-
tebb oktatási intézménye. Mint 
vezető, milyen irányban tervezi 
a folytatást?

- Ahogy az előbb mondtam, 
az elődöm sok fontos dolgot 
megvalósított és megerősített 

az iskolában. A kompeten-
cia alapú oktatás méltán lett 
elismert ma már a szülők kö-
rében is. Látva az oktatás mai 
helyzetét és irányát, úgy gon-
dolom a jövőben e felé kell ha-
ladnunk, ezt kell erősítenünk. 
Természetesen nagyon fontos 
a régről áthagyományozódott 

matematika emelt szintű ok-
tatás. Itt kell megemlítenem, 
hogy a  tanulóink a matemati-
ka és a fizika területén szám-
talan szép eredménnyel dicse-
kedhetnek. Ezt tehát folytat-
ni kell, s egy kicsit a jövő felé 
mutathat, hogy a református 
egyház égisze alá kerülő gim-
názium a reál tárgyakat erő-
sítő tagozatot is indítana. Ez 
a mi ez irányú feladatainkat is 
meghatározza. Új irányt jelen-
tett a Lépésről lépésre prog-
ram, ami szintén közkedvelt 
lett a szülők körében. Érthe-
tő is, mert ennek keretében a 
gyerekek nem csak megtanul-
tak, hanem elkészítették a há-
zi feladatot és gyakoroltak is. 
Látva az oktatás gyors válto-
zásait, nagyon fontos lesz a 
problémákra, feladatokra való 
gyors reagálás, ennek az elő-
készítését, kidolgozását már 
meg is kezdtük. Ami a tehet-
séggondozás mellett még fon-
tos, az a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztése. Társa-
dalmi jelenség, hogy az isko-
lákba szociális és tanulásbe-
li hátrányokkal induló gyere-
kek is kerülnek. Ők csak az is-
kolától remélhetnek segítséget 
a felzárkózáshoz. Erre már el-
indult a szakemberek képzése, 
több kollégánk szerzett ilyen 
jellegű plusz képesítést. És hát 
végül, de nem utolsó sorban: 
az érezhetően nehezedő gaz-
dasági helyzet a pályázatok fi-
gyelésére és a az azokban rej-
lő lehetőségek minél hatéko-
nyabb kiaknázására kell, hogy 
sarkalljon bennünket.

- Ezek a fontosabb szak-
mai célkitűzések, s ön említet-

te a szülők véleményét egy-egy 
módszerrel, oktatási formával 
kapcsolatban. A szülők-iskola 
kapcsolat tehát élő és eleven.

- Természetesen. Kenye-
resné igazgatónő munkál-
kodása alatt kialakult az is-
kolaszék, és az iskolaszék-
kel való együttműködésünk 

nagyon jó és hatékony 
azóta is. Úgy érezzük vi-
szont, hogy még nyitot-
tabbá kell tenni a szü-
lő-iskola-pedagógus kap-
csolatot, hiszen együtt 
kívánunk sikereket elér-
ni. Változik a társadalom, 
változnak a gyerekek. Azt 
hiszem nem árulok el tit-
kot, ha elmondom, hogy 
egyre nehezebb értéke-
ket, fegyelmet, biztonsá-
got megteremteni a gye-
rekeknek, de ha azt a szü-
lőkkel közösen akarjuk, 
akkor sikerre vihetjük. A 
másik a diákönkormány-
zat, amely úgy érezzük 
egy kicsit még gyerek-
cipőben jár, de ebben is 

szeretnénk előrelépést tenni, 
hiszen a demokrácia műkö-
dését már általános iskolá-
ban el kell kezdeni tanulni. 

- Eredményes munkát kívá-
nok és köszönöm a beszélgetést.

Elek György 

 A Városi Csokonai Könyv-
tár Gyermekrészlege és a 
Könyvtárostanárok Munka-
közössége könyvtárhaszná-
lati versenyt rendezett a Ma-
gyar Kultúra Napja tisztele-
tére.

Az iskolai könyvtárak fel-
adata, hogy felkészítsék a ta-
nulókat az információk önál-
ló megszerzésére és haszná-
latára. Az ott megtanult is-
meretek teszik képessé a 
gyerekeket arra, hogy kü-
lönböző típusú könyvtárak-
ban eligazodjanak. A számí-
tógépes tudás mellett fontos, 
hogy készség szinten használ-
ják azokat az írott forrásokat 
(lexikonok, szótárak, encik-
lopédiák), amelyek segítsé-
get adnak az önálló ismeret-
szerzéshez, és megteremtik 
az alapját az élethosszig tartó 
tanulásnak. A könyvtárak tu-
datos használtatásával remél-
jük, hogy egyre több fiatal 
megszereti az olvasást. A vá-
rosi könyvtár gazdag könyv-
állománya az iskolai könyv-
tárakkal együtt ehhez min-
den feltételt biztosít. 

A kellemes hangulatú ver-
senyen az általános iskolák 

5. osztályos csapatai ügyesen 
megoldották a feladatokat. 

I. helyezett csapat: Csontos 
Anita, Rusói Fanni, Fejes 
Izabella

 (Kováts Mihály Ált. Isk.)
II. helyezett :  Illés Rebeka,  

Kányai Zsófia,  Sánta Vi-
vien

 (Györffy István Ált. Isk.)
III. helyezett:    Tóth Mar-

cell, Mile Sándor, Kovács 
Norbert

 (Kiskulcsosi Ált. Isk.)
Különdíj:  Váradi Julianna,  

Tyukodi Anasztázia, Jász 
Réka

 (Zádor Úti Ált. Isk.)
Gratulálunk a versenyzők-

nek, és megköszönjük a fel-
készítő tanárok: Keserűné 
Ébner Tünde, Jávorkai Atti-
la, Csányiné Nagy Julianna, 
Andrási Zoltánné munkáját.

Ezen a délutánon igaznak 
éreztük Fekete Gyula író sza-
vait: „Olyan csodálatos világra 
nyitnak ajtót-ablakot a köny-
vek, amelyet semmi más úton-
módon nem lehet megközelíte-
ni.”

Dr. Kasuba Jánosné  és 
Szabó Péterné

Januártól új igazgató a Kovátsban
Beszélgetés Chrappánné Papp Ágnessel

„Apró lábak” néptáncbemutatója 
az Ifjúsági Házban

Otthonosan a könyvtárban
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Óvodánk szeptemberben ve-
hette át Budapesten a Hagyo-
mányok Házában a „Zöld óvo-
da” díjat.

Az előző nevelési évben a 
Környezetvédelmi- és Vízügyi 
Minisztérium és az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium pályá-
zatot írt ki a „Zöld óvoda” cím 
elnyerésére. Óvodánkban  hos-
szú évek óta kiemelt feladatnak 
tekintjük az óvodás gyermekek 
környezeti nevelését, a környe-
zettudatos magatartás alakítá-
sát. Igyekeztük a programja-
inkat, tevékenységeinket is en-
nek szellemében megvalósítani, 
a feltételeket folyamatosan bő-
víteni.

Az óvodánk 1980-ban épült 
a Kórház úti lakótelep és a kert-
város szomszédságában.  A hoz-
zánk betérőket 1000 m2 alapte-
rületű gyümölcsöskert fogadja, 
az előkertet tujákkal, fenyővel, 
virágoskerttel, sziklakerttel ki-
alakított udvarrész teszi sajátos 
hangulatúvá.

Az udvar tágas, sok színes te-
vékenységre ad lehetőséget. A 
belső udvaron a gyerekek meg-
figyelhetik az évszakok változá-
sainak hatását, s aktívan bekap-
csolódhatnak az udvar rendben 
tartásába, természetesen az ál-
talunk kezdeményezett játékok, 
tevékenységek, mozgásfejlesztés 
és a szabad játék mellet. Csodá-
latos színfolt a használaton kí-
vüli homokozóból kialakított 
virágoskert, melyben tavasszal 
az évelő hagymás növények vi-
rítanak, a Föld napján pedig 
a szülők bevonásával az „Egy 
gyermek egy palánta”akció ke-
retében egynyári növényekkel 
ültetjük be. A virágok egy ré-
szét a szülők biztosítják, a töb-
bit pedig a gyerekekkel közö-
sen neveljük. A  locsolást, a kert 
gondozását és ősszel a magok 
gyűjtését, az elszáradt növényi 
részek letakarítását a gyerekek 
örömmel végzik, szüleiknek is 
megmutatva munkájuk ered-
ményét. A lepkékről sem feled-
kezünk meg, számukra lepke-
itatót készítünk.

Az udvaron nagyon rossz mi-
nőségű a talaj, ezért a fák hamar 
elpusztultak. A pótlást folyama-
tosan végezzük. Figyelünk arra, 
minél több fafaj legyen az ud-
varon, hogy a gyerekek, minél 
több ilyet megismerhessenek. 
Természetesen arra is ügyelünk, 
hogy ne legyen allergiát oko-
zó faj közöttük. A fák és cserjék 
változatos terméseit barkácso-
láshoz és a vizuális tevékenysé-
gekhez használjuk fel. 

 Az óvoda területén vetemé-
nyes kertet is  kialakítottuk, 
ahol a veteményezéstől a ter-
mések betakarításáig a gyerme-
kek tevékenyen részt vesznek a 
munkában, majd közösen sa-
látát és csalamádét készítünk. 

A kerti munkához az apukák 
gyermekméretű kerti szerszá-
mokat készítettek.

Az előkertben a hatalmas-
ra nőtt örökzöldeken figyelhe-
tik meg a  gyerekek, hogy mi-
ben különböznek az örökzöldek 
a lombhullató fáktól, milyen jó 
menedéket és táplálkozó helyet 
biztosítanak az itt telelő mada-
raknak. Az épület mellett cser-
jékkel szegélyezett, udvarrész a 
téli madármegfigyelő helyünk. 
ahová a szülők segítségével ma-
dáretetőket, madárodúkat ké-
szítettünk. Az etetés mellett te-
lente a madárkarácsonyt rende-
zünk, saját készítésű   „madár-
csemegével”.

A csoportszobában, a termé-
szeti tevékenység központban 
kerül sor a valóságban szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, feldol-
gozására, vizsgálódásra, album-
készítésre, kiállítások rendezé-
sére. A szülőktől, ismerősöktől 
akváriumot és terráriumot kap-
tunk ajándékba. A kisállatok 
gondozását a gyermekek vég-
zik, miközben megismerik azok 
életmódját, megtanulják, hogy 
az állatokkal kíméletesen kell 
bánni, felelősek vagyunk értük. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a 
távolabbi környezet felfedez-
tetésére. A fokozatosság elvét 
szem előtt tartva, először az 
óvoda környékét mutatjuk meg 
a gyermekeknek, majd egyre tá-
volabbi helyeket is felkeresünk 
a lakóhelyünkön s lehetősége-
ink szerint távolabbi vidékekre 
is szervezünk kirándulásokat. 

A kirándulásra  mindig 
együtt készülünk fel. A térké-
pen megtervezzük az útirányt, 
képek, könyvek segítségével 
megnézzük, hogy mit fogunk 
azon a területen látni, mire lesz 
szükségünk, hogyan öltözköd-
jünk, milyen viselkedést vá-
runk el tőlük s a nagy várako-
zás közepette közösen készítjük 
el a tízórainkat.

A távolabbi kiránduláso-
kon anyagi gondok miatt sajnos 
egyre kevesebb család tud részt 
venni. Ez sajnálatos tény, hiszen 
célunk a gyermekekkel és a szü-
lőkkel a lakóhelyünkön kívül 
más hazai tájat is megismertes-
sünk. Ezért is igyekszünk min-

den pályázati lehetőséget meg-
ragadni, és a nyertes pályázat-
ból segítségével megvalósítani 
céljainkat.  Az elmúlt években 
többpályázati lehetőséggel él-
tünk . A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Közalapítvány által ki-
írt Hátránykompenzáció a köz-
oktatási intézményekben című 
pályázatra benyújtott,  „Ide-
néz! Ez csodavilág!” címet vise-
lő pályázatunk eredményeként 
a 2007-2008-as nevelési évben 
eljutottunk a Hortobágyi Nem-
zeti Parkba, a tiszaigari arboré-
tumba, a halastóhoz, a Szélmal-
mi Fogadóházhoz, Zádor híd-
hoz. A 2008-2009-es nevelési év 
őszén a Kutató Intézet arboré-
tumába, a tiszaigari arborétum-
ba és a Püspökladányba a Far-
kas szigetre. A pályázati pénz-

összegből a környezeti neve-
léshez kapcsolódó könyvekkel 
gazdagítottuk könyvtárunkat. 

Úgy gondoljuk, hogy a Zöld 
óvoda cím eléréséért az óvo-
dánk közössége nagyon sokat 
dolgozott, azonban támogató-
ink segítsége nélkül nem biz-
tos, hogy megvalósult volna. 
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Molnár Pál képviselő úrnak, 
Béres Attilának, Pádár Tibor-
nak és Pádár Andreának, hogy 
segítséget nyújtottak a fásítás 
során és tanácsaikkal támogat-
tak bennünket, Erdődi Ferenc 
és családja, Mészáros László és 
Szalai István, Kiss Zsolt akvá-
riumot és halakat, Puha József 
és családja terráriumot, Erdei 
József köveket adományozott a 
sziklakert kialakításához, Ju-
hász János és Pandur László 
kerti szerszámokkal járult hoz-
zá a Zöld óvoda cím elnyerésé-
hez. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindazon szülőknek és 
nagyszülőknek a lelkes támo-
gatását, akik tevékenyen részt 
vettek a kertalakításban, ma-
dáretetők készítésében és segí-
tettek a programok megvalósí-
tásában.

Büszkén viseljük a Zöld Óvo-
da címet, a továbbiakban is en-
nek szellemében szeretnénk ne-
velni a hozzánk járó gyermeke-
ket. 

A Zöldfa úti „Zöld Óvoda”
nevelőtestülete

Mielőtt belekezdenénk nap-
jaink Kazahszánjának bemu-
tatásába, előbb ejtsünk né-
hány szót a történelméről. 

Egyes források szerint ez a 
terület már a kőkorszakban is 
lakott volt. Mivel földrajzi és 
éghajlati adottságai leginkább 
a nomád 
életmódnak 
k e d ve z t e k , 
ezért évszá-
zadokig az 
állattenyész-
tésen alapu-
ló gazdaság 
volt a jellem-
ző. A későb-
bi Selyemút 
– amely a keletet a nyugattal 
összekötő kereskedelmi útvo-
nal volt – fontosabb megál-
ló, vagy pihenőhelyei is ezen 
a területen helyezkedtek el. A 
XIII. századi mongol hódítá-
soktól kezdve egészen a XVI. 
századig mongol, török, va-
lamint déli perzsa nyelvű né-
pek között fejlődött, formá-
lódott, az önálló kazah nyelv. 
Ehhez öntudat párosult, 
amelyre kultúra és gazdaság 
is épülhetett. Ez az időszak 
gyakorta más népekkel tör-
ténő összetűzésekben, hábo-
rúkban is gazdag volt. A XIII. 
századtól létező Kazah Kán-
ság a XVII. századra ugyan 
törzsi vetélkedések színterévé 
vált, és három részre osztta-
tott, mégis, a XVIII. század-
ban már elég erővel rendelke-
zett a térségben ahhoz, hogy 
hatalmának csúcsára érjen.

Ez viszont nem tarthatott 
sokáig. Az Orosz Birodalom, 
egyre erőteljesebb terjesz-
kedése, a Kazah Kánság vé-
gét jelentette. Az 1730-as évek 
közepétől cári uralom alá ke-
rült a terület; orosz közigaz-
gatással, az orosz nyelv kö-
telező használatával. A meg-
szállás komoly befolyást gya-
korolt a gazdaságra is, amely 

a nomád életforma megszű-
nésével fenyegetett, az állatte-
nyésztés visszaesését jelentet-
te, a lakosság nagy számát pe-
dig éhínség gyötörte. Ezek a 
tényezők odajuttatták a kaza-
hokat, hogy a XIX. század vé-
gére erős nemzeti mozgalom 

alakult ki, sőt a cár bukását 
megelőzően, már felkelések is 
kitörtek.

Az első világháborút köve-
tően, Kazahsztán egy rövid 
ideig autonóm területnek szá-
mított, viszont hamar szov-
jet irányítás alá került. 1936-
ban már szovjet köztársaság-
gá nyilvánították. 

A sztálini évtizedekben 
sok más országhoz hasonló-
an a szovjet uralom megtize-
delte a lakosságot. Félreállítot-
ták a régi vezetőket, erőszak-
kal kollektivizáltak, rengeteg 
értelmiségit végeztek ki, vagy 
hurcoltak munkatáborokba. 
A második világháború alatt 
megindult a bányászat, és az 
iparosítás, de a mezőgazdaság 
és az állattenyésztés tovább-
ra is a gazdaság alapjának szá-
mított. 

A ’80-as évek politikai és 
gazdasági reformjait követően 
sem lehetett megállítani azo-
kat a folyamatokat, amelyek 
a Szovjetunió széthullásához 
vezettek. Kazahsztán 1991. de-
cember 16-án vált független-
né, kikiáltották a Kazah Köz-
társaságot.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba

Országos pályázaton „Zöld óvoda” lett 
a Zöldfa úti óvoda

Kazahsztán
I. rész

Az idén szeptemberben megrendezésre kerülő kunok el-
ső világtalálkozója mindenképp történelmi eseménynek szá-
mít. Nem csak azért, mert most ünnepeljük a kunok betele-
pítésének 770-ik évfordulóját, hanem azért is, mert a világ-
találkozó kiváló alkalmat ad a kulturális és gazdasági kap-
csolatok hosszabbtávú elmélyítésére. Az esemény kiemelt 
vendégei lesznek a Kazah Köztársaság képviseletében érkező 
küldöttek, hiszen IV. Béla királyunk a mai Kazahsztán terü-
letéről telepítette be a kunokat 1239-től kezdődően. A kazak-
magyar kapcsolatok kiépítésében és ápolásában városunk is 
komoly szerepet vállalt, és vállal még ma is. Több mint tíz 
éve testvérvárosi viszony jött létre a kazahsztáni Merke vá-
rosa és Karcag között. Azóta számos találkozó és kulturális 
esemény színesítette a két település baráti kapcsolatát, de a 
korábban városunkban működő kazah konzulátus is mér-
földkőnek számított városaink és országaink kapcsolatában.

Azzal a szándékkal indítjuk ezt a sorozatot, hogy 
 amennyire lehetséges, bemutassuk ezt az országot; történel-
mét, kultúráját, gazdasági berendezkedését. Ez talán még 
azért is időszerű, mivel az idei évtől indul az „Út Európába” 
elnevezésű kazak állami program, amely az európai orszá-
gokkal történő szorosabb és szélesebb együttműködést tűzte 
ki céljául. De erről, majd egy kicsit később…
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Adó 1 % felajánlás
„A közegészségügy nem egyes különálló személyek ügye, 

hanem az egész nemzeté…” (Kátai Gábor)
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója, 
iparűzési adója 1 %-ával támogassa a Kátai Gábor 

Alapítvány működését. 

Támogatásával Ön is részese lehet annak, hogy a karcagi 
Kátai Gábor Kórház műszerezettsége, felszereltsége maga-
sabb színvonalú legyen, mindannyiunk jobb egészségügyi 
ellátása érdekében.

Adószámunk: 19221128-2-16.
Alapítvány kuratóriuma  

A Karcag Belgyógyászatáért Alapítvány 2007-ben 
659.442 Ft-ot kapott a lakosságtól a SZJA 1 %-ból történő 
felajánlásból. Ezen összeget teljes egészében a kórház re-
konstrukciója kapcsán felmerült osztályos fejlesztésre for-
dítottuk.

Kérjük támogassanak a továbbiakban is bennünket.
Adószámunk: 18824065-1-16

Kérem, személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák 
a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet.

Adószámunk: 18840540-1-16
Egyesületünk 2006. május 29-én alakult. Működésünk 

célja a várost szerető erők összefogása, a várostörténeti, 
építészeti, környezetvédelmi és természeti értékeinek meg-
óvása, szépítése. 

Támogatásukat előre is köszönjük.
Györfi Sándor

elnök

TISZTELT KARCAGI POLGÁROK!
A „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 

köszönve a tavalyi felajánlásokat, idén is várja személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását! 

Egyesület őseink lovasnomád kultúráját igyekszik újra-
tanulni és bemutatni, ezzel járulva hozzá városunk és or-
szágunk gazdagodásához; tevékenységünkről a www.
pusztairoka.5mp.eu megújult honlapunkon tájékozódhatnak.

Adószám: 18838257-1-16
“Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, 

amit az európai művelődés nyújthat, 
hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az 

európai művelődést.”
Györffy István
Köszönettel: 

Bene Sándor
elnök

Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák a Kunszö-
vetséget a SZJA és az iparűzési adó 1%-ával.

Adószámunk: 18237106-1-16
Köszönettel:

A Kunszövetség ügyvivő testülete

Kezünkben az életük
Kérjük Önöket, hogy támogassák SZJA 1 %-ával a kar-

cagi Kátai Gábor Kórház Újszülött-Csecsemő és Gyer-
mekosztályának közhasznú „Gyermeképség” alapítvá-
nyát. Adószámunk: 18829637-1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

Az ESSEN Kft. éttermében 
került sor 2009. január 17-én 
a Karcagi Nagykun Bajtár-
si Egyesület közgyűlésére. A 
101 tagot számláló közösség 
tavaly januárban választott 
vezetősége eredményes esz-
tendőről adhatott értékelést.

A pénzügyi bizottság el-
nökének kimutatása szerint 
a 2007. évi pénzmaradván-
nyal valamint a tagsági dí-
jakból, adományokból, a sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-ából 
stb.  összegyűlt 677.424 forint 
összegű 2008. évi bevétellel 
együtt 803.769 forintból gaz-
dálkodhattak. A pénznek volt 
is helye, hiszen az egyesület a 
közösségi rendezvények szer-
vezése mellett az idős korú 
vagy beteg tagok segítésére 
is gondot fordít. 2008-ban – 
tudtuk meg Rab János nyug-
állományú alezredes, az egye-
sület elnöke beszámolójából - 
16 fő részére tudtak segítséget 
nyújtani étkezési utalványok-
kal.

Az év folyamán az állami 
ünnepek mellett május 24-
ére megszervezték a hagyo-
mányos bajtársi találkozót, de 
megemlékeztek a Nőnapról és 
szeptember 21-én ( két karca-
gi helyszínen) a Béke Világ-
napjáról. 

Az egyesületi programok 

sora a tavaly januári beszá-
molóval (és az ilyenkor szo-
kásos) évnyitó vacsorával 
kezdődött. Februárban há-
rom tag is nevezett saját ké-
szítésű borával a nyíregyházi 
borversenyre. Július elején a 
Szélmalmi Fogadóház udva-
rán volt szabadtéri program, 
szeptember 3-án pedig részt 
vettek a karcagi civil szerve-
zetek összefogását előkészí-
tő tanácskozáson. Ezt követő-
en, december 16-án a Bajtársi 
Egyesület is tagja lett a Nagy-
kunságért Civil Fórum Egye-
sületnek, sőt ennek titkárává 
elnöküket, Rab Jánost válasz-
tották.

A nyár folyamán jelent meg 
Bokor József nyugáll. alezre-
des könyve a karcagi lakta-
nya és az itt szolgált egységek 

történetéről, ezért  az egyesü-
let szeptember 14-17. között 
Szlovákiában tett kirándulása 
alkalmával a késmárki teme-
tőben megkeresték és megko-
szorúzták a laktanya első pa-
rancsnoka Kéley Kéler László 
sírját. A laktanyában terve-
zett emlékszobához két he-
lyiséget kaptak, a berendezés-
hez pedig a HM ígért segít-
séget. A hivatalos események 
(BEOSZ kihelyezett elnöksé-
gi ülése, Vadai Ágnes HM ál-
lamtitkár látogatása) mellett 
folyamatosan tartották a kap-
csolatot a BEOSZ régiós veze-
tőségével, az éves munkáért 
pedig többen honvédelmi mi-
niszteri elismerésben vagy ju-
talomban részesültek.

Elek György

A Kongresszus célja
- az ellátás iránti igények, a szakmai irány-

elvek, és ezek gyakorlati megvalósításának 
megvitatása

- a különböző ellátási szintek tevékenységé-
nek bemutatása, tapasztalatcsere, együtt-
gondolkodás

- az egészségügyi járóbeteg-ellátó rendszer 
szakdolgozóinak a lakosság egészségvédel-
mében betöltött szerepének, lehetőségeinek 
bemutatása, saját egészségük védelme

- a szakmai ismeretek szinten tartása, bőví-
tése, továbbképző pontok megszerzése, a 
szakdolgozók összefogásának erősítése

A Kongresszus témakörei
1. Reformok hatása a betegekre és ellátókra 
- ellátási igények, szükségletek - lehetőségek   
- az ellátás folyamatának eredménye, beteg-

elégedettség, dolgozói elégedettség 
- a dokumentáció változásai, szerepe, jelent-

sége a betegellátásban 
- képzési rendszerünk változásainak hatása a 

szakdolgozói utánpótlásra, betegellátásra 
- a gyakorlati képzés módszerei és tapasztala-

tai      
2. Korszerű diagnosztikus és terápiás lehe-

tőségek,    
- hatása az ellátás folyamatára
- a szakmai irányelvek alkalmazásának gya-

korlati tapasztalatai
- etikai dilemmák

3. Egészségügyi szakdolgozók szerepe a  
prevencióban

- egészségmagatartás kialakítása
- alkalmazott szűrővizsgálatok
- edukáció
- gondozási folyamatok
4. Az egészségügyi dolgozók egészsége és 

védelme
- a szakdolgozók mentális és fizikális egész-

ségi állapota
- egészség megtartását, helyreállítását szolgá-

ló lehetőségek

A szervezők az egészségügyi alap-, járóbe-
teg-ellátó rendszerében foglalkoztatott szak-
dolgozók pályamunkáit várják, az ápolásve-
zetők, illetve intézményi vezetők ajánlásával 
igazoltan.

Az absztrakt elektronikus feltöltése és a bele-
egyező nyilatkozat beküldési határideje: 

2009. február 27.
 (bencsikneildi70@freemail.hu, levelezési 

cím: 5300 Karcag, Szabó J. utca 14/a.)

A megadott határidő után érkező anyago-
kat nem tudjuk elfogadni. 

A benyújtott absztraktokat, poszterterveket 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szer-
vezete értékeli, annak eredményéről a szerző-
ket 2009. március 1-ig írásban értesíti.

Részletes információt a helyi kamarai el-
nöktől kérhet.

Bajtársak évzárója

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezete

Felhívás
Egészségügyi Szakdolgozói Járóbeteg-ellátási II. Konferencia 2009

2009. március 28. Szolnok

 

Figyelem!
A Kováts Mihály Általános Iskola pályázatot hirdet 

2009. szeptember 01-től kémia-fizika szakos általános is-
kolai tanár munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtható 2009. július 31-ig Karcag, Kálvin 
u. 9.  címre végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-
solatával. 
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.

Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház 
eladó. Tel.: 06/20-669-5366. 

Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alat-
ti ház eladó. Tel.: 59/401-207.

Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti ös-
szes közművel ellátott építési telek-
ingatlan eladó. Tel.: 06/20-916-1192.

Karcag főtéri lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-507-2187.

A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan, üres lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-
5719.

3 szobás ház + nappalis, udvarral, 
garázzsal eladó vagy budapestire, 
esetleg környékére cserélhető. Tel.: 
06/30-245-7897.

Karcag, Ady E. u. 54. sz. alatti társas-
házban utcafronti első lakás sürgősen 
eladó a hozzátartozó mellékhelyisé-
gekkel: padlásfeljáró, szenes, mala-
cól, tyúkól és a hozzátartozó kertrés-
szel. Érd: ugyanitt a 2-es ajtónál és 
telefonon: 06/30-682-9751.

Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.

Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-, központi fűtéses + cserép-
kályha beépítve mindkét szobába el-
adó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 

Karcag, Táncsics krt.-i IV. emeleti, 2 
szobás, felújított, erkélyes lakás új 
nyílászárókkal, hőszigetelve sürgő-
sen eladó. Tel.: 06/20-583-3910.

A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-
5719.

Szolnokon csendes környezetben 2 
szobás, gázfűtéses, bútorozatlan la-
kás kiadó, esetleg garázzsal együtt is. 
Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-6995.

KARCAGON felújítandó kertes HÁZ 70 
m²-es, ELCSERÉLNÉM KARCAGI vagy 
SZOLNOKI kisebb társasházi lakásra 
ráfizetéssel. Tel.: 06/70-395-5263.

2,5 szobás, központi fűtéses (+ a két 
szobában cserépkályha), kertes csa-
ládi ház, lakható alsóépülettel eladó. 
Tel.: 59/311-845 v. 06(70)426-8561

Karcagon főtéri, 50 négyzetméteres, 
2. emeleti lakás eladó. Tel.:59/300-
483 (az esti órákban)

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. Uitt. Épület faanyag van 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel, dél-
ben és 18 órától)

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu

Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 
fotel, ágyneműtartó, dohányzó asz-
tal, függöny karnis, egy 80 éves fa 
bölcső. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.
Télikabátok, bundák, dzsekik, puló-
verek (40-46 méret, férfi-női) olcsók 
eladók. Tel.: 59/311-477.
„Hull a hó és hózik!” Hulló falevele-
ket összegyűjtve már a hópihéket is 
várhatja cirok és vesszőseprűimmel. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a 
Takács P. utca 9. sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó 4 db Dunlop autógumi M+S új; 
elektromos ablakemelő; megunt sok 
jó állapotú férfiruhák; 43-as western 
csizma; biblia; 100 éves keresztény 
énekeskönyv; Jókai: Lélekidomár I-II. 
kötet 100 év 1914; katona jelvény és 
sok más. Tel.: 06/30-995-6929.
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: téli 
és átmeneti kabátok; blézerek; nad-
rágkosztümök; nadrágok; kardigá-
nok; pulóverek; estélyi ruhák; kok-
télruhák; bolerók; stólák; táskák; ki-
egészítők. Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-12 óráig, 13-17 óráig, szombaton: 
9-12 óráig.
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, 
fotelok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, 
varrógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Hajdú centrifuga, kis súlyú hússertés, 
20-as leány Mountainbike kerékpár 
eladó. Tel.: 06/30-566-8044.
Szieszta kályha, hordozható cserép-
kályha, cserépkályha ajtók, centrifu-
ga, keverőtárcsás mosógép, 40x40-
es pala, kúppala, konvektor, 220 V-os 
180 A-os CO-hegesztő, 220 V-os leve-
gő kompresszor, használt ajtók, abla-
kok; új üstház, színes televízió, 30 l-es 
akvárium, mezőgazdasági tárcsala-
pok, gépkocsi fém lökhárító eladó. 
Tel.: 59/312-679.

Szénmonoxid jelző készülék van el-
adó. Tel.:59/400-654

Gazdasági épület udvarral kiadó. 
Raktárnak is megfelelő. Sparhelt, 
gyermekágy eladó. Garázs kiadó. Tel.: 
06/70-275-1937.

Bontásból vásárolnék téglát, tetőge-
rendát, tetőcsatornát, palát, ugyanitt 
közelgő babának bútort, kocsit stb. 
vásárolnék. Tel.:59/312-562

Állat
Sziámi kandúrt keresek fedeztetés 
céljából vagy megvételre. Tel.: 06/70-
776-4575.

Beagle kiskutyák oltva, féregtelenítve 
eladók. Tel.: 06/70-776-4575.

Németjuhász kiskutyák, jó házőrző 
felnőttek; gyöngytyúk; kacsa; liba; 
csirke eladók. Tel.: 06/30-393-3343.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlási 
hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.

Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
ház körüli munkát vállalok. Tel.: 
06/30-453-0346.

Korrepetálást vállalok. Tel.: 06/70-
547-5387.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Babetta motorkerékpárt keresek 
megvételre. Tel.: 06/30-862-4976.

Javításra szoruló Romet-Kadet mo-
torhidraulikus raklapemelő (béka) el-
adó. Tel.: 06/30-570-8375.

Apróhirdetés

Sakk

Kosárlabda

A Megyei I. osztályú sakk-
csapatbajnokságban a két 
csoportra osztott mezőnyben 
a visszavágó lejátszására ke-
rült sor február. 1-én Török-
szentmiklós ellen.

A vendégek elszántan küz-
döttek, hogy revánsot vegye-
nek az odahaza elszenvedett 
vereségért. Néhány parti be-
fejezése után úgy látszott, 
hogy tervük sikerülni fog, de 
azután a karcagi csapat hozta 
az elmúlt évi  formáját és 6:4 
arányban megnyerte a mér-
kőzést, (nagy lépést téve a 
csoport megnyerésére).

Győztek a táblák sorrend-
jében: 

Dr. Kozák Ottó, ellenfele 

túlzott nyerési vágyát szépen 
kihasználta - Nagy Szilárd 
túljátszotta ellenfelét, eddig 
minden partiját megnyerte - 
Feig János,  aki szintén veret-
len - Egyed Juditnak 10 lépés 
elég volt a győzelemhez - Ko-
vács Sándor szintén 100 %-
os eddig. Két fontos döntet-
len: Rab János és Gál Sándor 
révén.

A következő a hetedik for-
dulóbeli NB.II-es mérkőzé-
sünk február 8-án lesz. A sze-
gedi Maróczi csapatát fogad-
juk a berekfürdői Művelődési 
házban. Ideje lenne már egy 
sikeres fordulót produkálni a 
csapatnak az NB.II-ben is.

Nehéz feladat várt a kar-
cagi csapatra, hisz a legjobb 
csoportban két igen jól kép-
zet fiú csapat volt az ellenfél 
Talán a Békés Karacs csapa-
ta ellen lehetett volna esélye a 
lányoknak.  Sérülés és beteg-
ség miatt most sem tudtunk 
a legerősebb összeállításban 
játszani. Az első mérkőzés el-
ső félidejében nagyon meg-
illetődötten kezdtünk, csak 
a második félidőben oldód-
tak fel a lányok és játszottak 
tudásuknak megfelelően.  A 
második mérkőzésen a véde-
kezésünkkel nem volt gond, 
de támadásban kapkodtunk, 
létszámelőnyös helyzetben, 
rengeteg eladott labdánk volt.

Karcagi Oroszlánkölykök 

(leány) – Békés Karacs (fiú) 
36:46 (10-18, 7-14 /3-2/, 8-8, 
8-4)

Nagy Kitti, Kerekes H. (7), 
Kabai D. (3), Lippai A, Sza-
bó K. (3), Klász A. (4), Fehér 
M. (2), Hidasi D. (6), Rácz L. 
(6), Lócsi E, Séta G. (5), Lócsi 
Enikő, Székely A. Kocsis Zs.

Viharsarki Farkasok (fiú) - 
Karcagi Oroszlánkölykök (le-
ány) 61:29 (8-2, 19-4, /3-5/, 
13-7, 18-11)

Nagy Kitti (1), Kerekes H. 
(11),  Lippai A. (1), Szabó K. 
(2), Klász A., Fehér M. (1), Hi-
dasi D. (3), Rácz L. (5), Lócsi 
E (2), Séta G.(3), Lócsi Enikő, 
Székely A. Kocsis Zs. Edző: 
Őrlős Zoltán

 PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS 
MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS

A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
- Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a számodra megfe-

lelő?
- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, képességeidre?
- Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyességéről? 
- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezésedet az 

alábbi napokon:
2009. február 13., február 20., február 27.

Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok

A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem! A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857    
E-mail: ifihazkarcag@externet.hu  www.ifihazkarcag.hu

Karcag
(Horváth Ferenc u. 1.)

Most receptenként

100 Ft visszatérítést
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. február 28-ig, vagy visszavonásig érvényes.
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 2
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18, Szo: 8–12

Országos Gyermek Bajnokság
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 6. péntek
 Para
 Magyar vígjáték
Február 7. szombat
 Szikraváros
 Feliratos amerikai 

kalandfilm
Február 10. kedd
 Mamma mia!
 Angol-amerikai zenés 

vígjáték
Február 13. péntek
 A törvény 

gyilkosa
 Feliratos amerikai krimi

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

Anyakönyvi hírek
Születés

Lázók Margit – Jónás József
Kg.,Pacsirta u.10. József
Nagy Margit – Buzalka La-
jos
Kg.,Csokonai u.32.
 Boglárka

Halálozás
özv. Kovács Ferencné (Bir-

kás Erzsébet)
 Kg., Túzok u.4. (1912)
Juhász Elemér
 Kg. Táncsics krt.13. 

(1935)
özv. Sütő Ferencné
 Kg., Arany J.u.3. (1922)
Márki Mihály Imre
 Karcag (1967)
Márki Elekné (Tuka Julian-

na)
 Karcag (1935)
Kurucz Zoltán
 Kg., Kátai G.u.62. (1937)

2009. február 6. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv – a GÁG műsora
18.20  Könyvbemutató a VCSKban
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály 

térségünk és városunk ogy. 
képviselője

 Téma: gazdasági 
világválság 

 Karcagi hírek
 Ipari park támogatási 

szerződés aláírása
 Sajtófotó Kiállítás
 Szénmonoxid mérgezés
 Háttér
 Vendég: Márkus Ica
20.10  Önkormányzati ülés

2009. február 10 kedd, szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  A Hit szava – római 

katolikus szentmise
19.05  Megyei tükör –magazin

19.30 Jöjjetek hozzám református 
istentisztelet

20.30 Nótacsokor

2009. február 12. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv – GÁG műsora
18.20  Romapercek
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Szabó Zoltán
 Téma: újabb álommás a 

Leader pályázatoknál
 Karcagi hírek
 Termálvíz kísérőgázzal 

történő fűtés
 Szénmonoxid mérgezés…
 Költözik a Munkaügyi 

központ
 Új vetőgép a  

Szentannaiban
 Háttér
 Téma: Györffy Napok
 20.10  Dr. Bartha Júlia előadása a 

Dérynében

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Lapzárta: kedd 12 óra

16
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Január 27-én a nappali 

órákban ismeretlen személy 
egy helyi lakóház előtt par-
koló Peugeot 607 típusú sze-
mélygépkocsit tulajdonított 
el a benne lévő forgalmi en-
gedéllyel együtt. A lopási kár 
2,7 millió forint.

Január 27-ére virradóra 
ismeretlen személy a Kálvin 
utcán található lelkipásztori 
és gondnoki hivatal mozgás-
érzékelőjét kitépte a falból, 
majd befeszítette a bejára-
ti ajtót és az épület több he-
lyiségében kutatást végzett, 
melynek eredményeként 1 db 
150 ezer forintot érő hímzett 
terítőt tulajdonított el. Ron-
gálással 25 ezer forint kárt 
okozott.

Január 28-ára virradóra 
ismeretlen személy feltehető-
en a kerítésen át jutott be egy 
helyi lakóház  udvarára, ahol 
a műhely ajtaját kifeszítet-
te és onnan elektromos kézi-
szerszámokat tulajdonított el 

98 ezer forint értékben. Ron-
gálási kár 500 Ft.

Udvarról-udvarra 
mászott a tolvaj!

Január 30-ára virradóan is-
meretlen személy bemászott 
egy helyi férfi udvarára, majd 
a nem zárt baromfiólból tyú-
kokat lopott, valamint a ga-
rázsajtót lefeszítette és on-
nan 100 ezer forint értékben 
elektromos kéziszerszámokat 
tulajdonított el. A rongálási 
kár 1 ezer forint.

Ezt követően udvarról-ud-
varra mászott, és a következő 
helyen az alsóépület ajtajáról 
feszítette le a lakatot, azon-
ban onnan semmit nem tu-
lajdonított el, viszont 2 ezer 
forint rongálási kárt okozott.

Két másik udvaron is járt, 
de onnan sem tulajdonított 
el semmit, majd végigment a 
Pillangó utcán, ahonnan egy 
ház udvarára ismét bemá-
szott és a nem zárt tyúkólból 
6 db pulykát vitt el, mellyel 
35 ezer forint kárt okozott.

Február 6. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Február 7. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva

Február 8. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Február 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 11. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 12. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Február 13. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
Kirakat – ilyenek vagyunk 2009.

Bemutatkozási lehetőség 3-99 éves ifj ak és örökifj ak részére
• művészeti-, képzőművészeti-, kézműves munka, alkotás 

kiállítása, bemutatása;
• fényképek, gyűjtemények kiállítása;
• saját tervezésű ruhák bemutatója;
• színpadi produkció, előadó művészet (ének, tánc, 

színjátszás, torna stb.)
• egyéb saját ötleteket is várunk.

Műsoridő: maximum 5 perc.
Jelentkezési határidő: 2009. február 13.

Kiállítási tárgyak leadási határideje: 2009. február 20.
Kiállítás megnyitó és gála: 2009. február 27. 1600 óra
Várjuk a csoportok és egyének jelentkezését a Déryné 

Művelődési és Ifj úsági Központ I. emeleti irodájában, vagy 
az 59/503-224-es telefonszámon, illetve a 

czagika@derynekarcag.hu címen.

A Megyei Úszó Diákolimpia 
két helyszínen- Szolnokon és 
Mezőtúron – került megren-
dezésre. Az általános és a kö-
zép iskolák  minden korosz-
tályát felvonultató versenyen 
a karcagi úszók kiválóan sze-
repeltek.

A karcagiak eredményei:
I. korcsoport
50 m-es leány hátúszás : 

Szabó Jázmin    2. helyezés
II. korcsoport
4x50 m-es fiú gyorsváltó : 

Györffy István Ált.Isk. csapa-
ta 3. helyezés

A csapat tagjai: Keserű Bá-
lint, Nyitrai Martin, Zsembe-
li Zsadány, Szentesi Ákos)

III. korcsoport
100 m-es fiú gyorsúszás: 

Bokor Péter (Györffy István 
Á.I) 2 helyezés; Koncz Tibor 
(Refi) 5. helyezés; Kovács La-
jos (Györffy) 6. helyezés

100 m-es leány gyorsúszás: 
Márkus Adrienn (Refi) 4. he-
lyezés; Szopkó Ivett (Györffy) 
5. helyezés

100 m-es fiú hátúszás: 
Koncz Tibor (Refi) 3. helye-
zés; Pintér Gergő (Kováts Mi-
hály Á.I.) 4. helyezés

100 m-es leány hátúszás: 
Szopkó Ivett (Györffy) 2. he-
lyezés; Kovács Laura (Refi) 3. 
helyezés

50 m-es fiú mellúszás: Sali-
ga András (Györffy) 4. helye-
zés

50 m-es leány mellúszás: 
Soós Kitti (Refi) 3. helyezés; 
Márkus Adrienn (Refi) 4. he-
lyezés

4x50 m-es fiú gyorsvál-
tóúszás: Györffy István Á.I. 
Csapata 2. helyezés. A csapat 
tagjai: Bokor Péter, Kovács 
László, Saliga András, Kese-
rű Balázs.

4x50 m-es leány gyorsvál-
tóúszás:  Nagykun Reformá-
tus Á.I. Csapata: 1. helyezés. 

A csapat tagjai: Soós Kitti, 
Nagy Judit, Márkus Adrienn, 
Kovács Fanni. Györffy I.Á.I. 
Csapata  2. helyezés. A csa-
pat tagjai: Sexty Anna, Szop-
kó Ivett, Nagy Vivien, Hida-
si Dorottya.

IV. korcsoport
100 m-es leány hátúszás: 

Berki Krisztina (Györffy) 3. 
helyezés

100 m-es fiú mellúszás: 
Koncz Dávid (Refi) 3. helye-
zés.

4x50 m-es fiú gyorsváltó-
úszás: Kováts M.Á.I. Csapa-
ta 3. helyezés A csapat  tag-
jai: Vályi Nagy Norbert, Silye 
Sándor, Csurella József, Sza-
bó Gergely.

4x50 m-es leány gyorsvál-
tóúszás: Györffy I Á.I. Csapa-
ta 2. helyezés. A csapat tagjai: 
Rauschenberger Flávia, Osz-
lánczi Michelle, Berki Krisz-
tina, Bodnár Vivien.

V-VI. Korcsoport
100 m-es leány hátúszás: 

Illés -Tóth Mariann (Gábor 
Áron Gimn.) 1. helyezés

100 m-es fiú hátúszás: Kun 
Csaba (GÁG) 1. helyezés

4x50 m-es fiú gyorsváltó-
úszás: Gábor Áron Gimn.csa-
pata 1. helyezés. A csapat tag-
jai: Nagy Attila, Krausz Ró-
bert, Háló Kristóf, Kun Csa-
ba.

100 m-es leány mellúszás: 
Illés -Tóth Mariann (GÁG) 2. 
helyezés

100 m-es fiú hátúszás: Háló 
Kristóf (GÁG) 2. helyezés.

100 m-es leány gyorsúszás: 
Balajti Erika (GÁG) 2. helye-
zés.

4x50 m-es leány gyorsvál-
tóúszás A Gábor Áron Gimn. 
csapata 2. helyezés. A csapat 
tagjai: Balajti Erika, Balla Ág-
nes, Szemeti Anna, Illés-Tóth 
Mariann.

Bosnyák Imre 

Megyei Úszó Diákolimpia
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