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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A Buckfast nevű méhfajtát 
a hasonló nevű angliai telepü-
lés (Devon megye) kolostorá-
ban tenyésztette ki Ádám test-
vér, aki méhészeti szaktekin-
télyként az angol kitüntetések 
mellett a világ szakemberei-
nek elismerését is kivívta. Az 
ötven év munkával kitenyész-
tett buckfast méhek nem szúr-
nak, sokkal békésebbek, mint 
más kollégáik, nagy csalá-
dot tartanak fenn és 30 %-kal 
több mézet hordanak össze – 
tudtam meg Tóth Endrétől. 
Beszélgetésünkre a múlt hét 
végén a karcagi sportcsarnok-
ban megrendezett méhészta-
lálkozó alkalmából került sor. 
A Buckfast Méhészek Egyesü-
letét hat esztendeje Karcagon 

alapították, s azóta a szakma 
iránt elkötelezett csapatként, 
rendszeresen szerveztek ta-
lálkozót a fővárosban, Debre-
cenben a Farmer Expón, Kis-
újszálláson – több alkalom-
mal külföldi előadók részvé-
telével.

A Buckfast Méhészeknek 
ez volt az első karcagi talál-
kozójuk, de szeretnék hagyo-
mánnyá tenni. A kezdet biz-
tató, hiszen a rossz idő elle-
nére az ország másik részéről 
(pl. Sopronból is), összesen 
220 méhész érkezett. A Sport-
csarnokban szakmai előadá-
sok és méhészeti szakbol-
tok termékbemutatója várta a 
vendégeket.
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Meggyőződésem, hogy a 
Karcagon ma fellelhető, sze-
rény teljesítményt felmutató 
fazekasipar nem olyan régen, 
vagy kilencven éve, Kántor 
Sándor fazekasmester mű-
helynyitásával tette meg az 
első lépéseket az európai hír-
név felé. A dolog persze nem 
ilyen egyszerű, mert a ho-
ni, de még inkább a karca-
gi fazekasmesterség igen ko-
moly átalakuláson ment ke-
resztül a háború előtti két 
évtizedben. Ha nincsen a va-
lóságos népművészet felé te-
relgető Györffy István profes-
szor, és Kántor mester tehet-
sége és kitűnő érzéke a szak-
mai megújulás felé, a karcagi 
fazekasság is ott végzi, ahol 
azok a műhelyek, amelyekből 
merítve aztán nemhogy meg-
menekült, de megújult és ég-
be szökkent a bögreteremtők 
itteni felekezete. A több for-
rásból telítődő, egyre egysé-
gesebbé váló Kántor-féle fa-
zekastermékeket már a két 
háború között országos hírre 
emelte a tehetség, de megélni 
– csak ezekből – még mindig 
nem lehetett. A műhely pro-
filjában jócskán elfért a kály-
hacsempék készítése és épí-
tése is. Hogy melyikből lehe-

tett jobban pénzelni, azt csak 
a mester tudná megmondani. 
Az igazi áttörést a Brüssze-
li Világkiállítás (1958) Grand 
Prix-díja hozta meg. A hatá-
rokon túl futó hírnév meg-
rendeléseket és további elis-
meréseket szerzett, innentől 
kezdve a kerámia jelentette a 
Bethlen Gábor utcai műhely 
fő termékét. Az utóbb Kos-
suth-díjjal is elismert Kántor 
Sándor köré pedig a ’60-as 
évektől valóságos iskola szer-
veződött. Tény és való, hogy 
az idegenforgalmi prospektu-
sokban, útikönyvekben, vá-
rosleírásokban mindig emle-
getett „híres karcagi fazekas-
ság”-ot, vagy mondjuk úgy, a 

Karcaghoz köthető fazekas-
ságot a Kántor műhely hozta 
létre. Manapság ez a fazekas-
ság a haldoklás stádiumába 
jutott, s hiába emlegetik még 
mindig az útikönyvek, már 
nem alkalmas arra, hogy vá-
rosunk cégére legyen.

Az egyetlen még 
dolgoz(gat)ó régi műhely a 
Bethlen Gábor utcai Kántor, 
vagy ahogy cégtáblája hirde-
ti, Kántor-Fazekas és Cserép-
kályha csempe készítő mű-
hely. Ezt Kántor Sándor ala-
pította, építette fel itt a lakó-
háza mellett, aztán a második 

Megújulásra vár a karcagi fazekasság
Beszélgetés Tóth Jánossal

Az éves statisztika számait 
nézegetve látható, hogy a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár tava-
lyi eredményei elmaradnak a 

korábbi esztendőkben meg-
szokottól, de ez feltehetően a 
másutt is tapasztalható hul-
lámvölgy jele, hiszen van-
nak területek – például az ál-
lománygyarapítás – ahol ör-
vendetes előrelépés tapasz-
talható. A beszerzési összeg a 
szakfelügyelet útmutatásai és 
megállapításai nyomán jelen-
tősen növekedett – mondja 
Nagy Mihályné könyvtárve-
zető. A beszerzésre fordítha-
tó pénz 2007-ben 1.650 ezer, 
2008-ban viszont 2.800 ezer 
forint lett. Ennek köszönhe-
tő, hogy a 2007. évi 887 he-
lyett tavaly 1.356 dokumen-
tummal gyarapodhattak. Si-
keres pályázat sajnos most 
nem volt, az automatikusan 

megkapható érdekeltségnö-
velő támogatásból kaptak 227 
ezer forintot.

A bővülő állomány és a sta-

bil látogatói szám mellett saj-
nos csökkent az olvasók szá-
ma és jelentékenyen csök-
kentek a könyvtár bevéte-
lei is, vagyis tavaly, a máskor 
minden nehézség nélkül tel-
jesíthető 2 milliós előirány-
zatot sem tudják teljesíteni. 
Ez nem a tagdíjakból, hanem 
a könyvtár szolgáltatásaiból 
származik, visszaesése – úgy 
tűnik – a levelezőként tovább 
tanulók számának apadását 
tükrözi vissza. A tanulás e 
formáját választók száma az 
elmúlt évben a könyvtárban 
érzékelhető jelenségek szerint 
a felére csökkent.

A felnőtt olvasók számának 

Dr. Temesvári Tamás főál-
latorvos nemrégiben nyugdíj-
ba vonult, helyét az Ady End-
re utcai irodában dr. Bíró Ta-
más foglalta el.

A januártól Karcagra ki-
nevezett szakember 2001-ben 
végezte el az Állatorvostudo-
mányi Egyetemet. Az egyéb-
ként fővárosi születésű fia-
tal orvos Pest megyében lett 
gyakornok, s a gyakornoki év 
letelte után is ott, Vácott és 
környékén dolgozott mint ha-
tósági állatorvos, majd a gö-
döllői megyei, később az or-
szágos központ munkatársa 
lett. Munka mellett, levelező 
tagozaton végezte el a Pécsi 
Tudományegyetem jogi karát. 

Az országos központ után is-
mét Pest megyében, ám ezút-
tal Szentendre és Érd környé-
kén dolgozott, innen pályáz-

ta meg a karcagi főállatorvo-
si pozíciót.

Folytatás a 4. oldalon

Új főállatorvos Karcagon

Folytatás a 3. oldalon

Városi Könyvtár 2008

Méhésztalálkozó

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

Homályból 
homályba

No, megint megkaptam a maga-
mét egyik régi olvasómtól: én beszélek 
kis lapokról, amikor én is abban írok. 
Hasztalan próbáltam meggyőzni, hogy 
én mit értettem „kis újságok” alatt. Saj-
nos, sokan nem értik: médiajobbágy-
ságban vagyunk még ma is, ahogy haj-
dan azt egy jobb sorsra érdemes drá-
maíró – későbbi bukott politikus ( egy-
kori elvbarátom ) - egy nagy, de mégis 
„kicsi” újságjában megírta. Ugyanis ha 
jobban belegondolunk – most vegyük 
csak a veszprémi tragédiát, egyszerű-
en egymással homlokegyenes értesü-
léseket kapunk, szinte újra átírják az 
ott történteket. Különösen a bulvárla-
pok, amelyeknél a tárgyilagosságot jó-
val megelőző szempont a „szenzáció”, a 
„jólértesültség” látszata, mert mindent 
egyes-egyedül az „eladhatóság” alá 
rendelnek. De folytathatnám a kereske-
delmi tv-kel, amelyek szintén üvöltik az 
új, eddig még nem hallott részleteket.

És valóban nehéz eligazodni, még 
annak is, aki egész délutánját a számí-
tógépe előtt, böngészéssel tölti, a kü-
lönböző hírportálokon. Egy szó mint 
száz: ez is a politikai elit bal-részének 
az érdeke. Zavarodjanak meg minél 
jobban az olvasók, nézők, ne lássák az 
 összefüggéseket, csak a felszínt. Ahogy 
szegény József Attila írta: „fecseg a fel-
szín, hallgat a mély…” Aki eddig nem 
tudta eldönteni, melyek a mérvadó hír-
források az írott és az elektronikus saj-
tóban, tartok tőle, ezután még jobban 
nem tudja. A még laikusabbak pedig 
feledkezzenek meg arról, hogy mennyi 
van a gáz és villanyszámlájukon, ami 
szintén jó trükk  az energia-szolgáltató 
cégektől, egy ilyen számlát - nyolc álta-
lános végzettségű nyugdíjas - több na-
pos elemzéssel tud csak értelmezni…

Hát igen, ilyen szép új világban 
élünk, kellett nekünk rendszerváltás – 
és átkozzák azt is, aki kitalálta az egé-
szet. Mert már elfelejtették, hogy húsz 
évvel ezelőtt ők saját maguk is mit 
mondtak. És azt is, hogy a rendszer-
váltó pártok szlogenjei mik voltak. Én 
többnyire összegyűjtöttem ezeket,  mi-
vel akkoriban egy kis újságot szerkesz-
tettem, amelynek az volt a címe: Kunha-
lom. Az abban leírt mondataimat szinte 
majdnem mindegyiket merem még ma 
is vállalni, persze, nem azt mondom ez-
zel, hogy nem voltak tévedéseim.. No, 
de nem ilyenek, mint most egy-két lap-
nál… Soha nem mostam össze a nem-
zeti szándékot az internacionalista és 
a globalista szándékokkal, célokkal. És 
nagyobb ünnepekkor nem ünnepeltem 
együtt a nemzetárulókkal sem…

És emlékszem 1989-re, a „4 igenes” 
népszavazásra… Félretettem azokat a 
plakátokat is. De különösen az első sza-
bad választás előtti SZDSZ-es plakát van 
nagy „becsben” a gyűjteményemben, 
amit aztán különféle méretekben, még 
matricaként busz, villamos és vonatab-
lakokra is ragasztottak. Egy rövid kérdő 
mondat volt: „MI LESZ ITT?”

Tényleg, kérdezzük már meg tőlük 
újfent: „Mi lesz itt?”

- ács -

HÍREK
Beiskolázási 
tájékoztató

Tájékoztatjuk a reformá-
tus iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket arról, hogy a 
2009/2010-es tanév 1. osztá-
lyába lehet jelentkezni.

Beiskolázási szülői tájé-
koztatónkat 2009. márci-
us 3-án (kedden) 17.00 órai 
kezdettel tartjuk az iskola I. 
emeleti dísztermében.

A jelentkezési lapok átve-
hetők az iskola titkárságán 
munkanapokon 7:30-15:30 
óráig.

A jelentkezési lapok le-
adási határideje: 2009. már-
cius 5. (csütörtök).

Szeretettel várjuk az érdek-
lődő szülőket!

 
Iskolavezetés

SZITAI RUDOLF 
EMLÉKKONCERT

lesz
2009. ÁPRILIS 19-én 

VASÁRNAP 14:30-KOR.
EMLÉKEZÜNK A 
HÍRES KARCAGI 

PRÍMÁSRA,
 SZITAI RUDOLFRA.

KÖZREMŰKÖDIK: IFJ. 
SZITAI RUDOLF

 és 
CIGÁNYZENEKARA, 

valamint ismert 
énekesek.
BELÉPŐ: 

600.- és 800.- Ft
 Jegyek már kaphatók a 
Déryné Műv. Házban!

NŐKÖSZÖNTŐ
A „karcagi nótás fi-

úk” hagyományos nő-
napi műsorára kerül sor 
2009. március 22-én va-
sárnap 15:00 órai kezdet-
tel Karcagon a Déryné 
Műv. Házban 

A vidám műsorban fel-
lépnek: Bartha András, 
Ferenczi Béla, Karcagi 
Nagy Zoltán, Kolostyák 
Gyula, Monzinger Ferenc 
és Olajos János. Kísér: az 
Új Generáció zenekar, va-
lamint zongorán: Barkóczi 
Zoltán.

Jegyek kaphatók 1000.- 
és 1200.- Ft-os áron a műv. 
házban.

Pályázati feltételek:
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok 

nyújthatnak be, akik – évismétlés nélkül – a kö-
zépiskola második vagy harmadik évfolyamán ta-
nulnak, az előző év végi tanulmányi átlageredmé-
nyük legalább 3,00 és a hivatásos rendőri szolgálati 
jogviszony létesítésének feltételei közül az alábbiak 
már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:
- magyar állampolgárság,
- magyarországi lakóhely (Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei),
- büntetlen előélet,
- a hivatásos szolgálati, a köztisztviselői vagy köz-

alkalmazotti jogviszony vállalása,
- kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vo-

natkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a 
vele egy háztartásban élőknek az életvitele pe-
dig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes 
ellátást nem veszélyezteti,

- egészségügyi alkalmasság,
- írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak az 

utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, va-
lamint ahhoz, hogy e követelményeknek való 
megfelelés megállapítása érdekében a pályázó 
lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi 
büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a 
tanulmányi szerződés hatályának tartalma alatt 
a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke:
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a 

Rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költség-
vetésük terhére, a középiskolai tanulmányok hát-
ralevő idejére, de legfeljebb az utolsó két évfolyam-
ra, az alábbiak szerint:
- számla, vagy egyéb igazolás alapján a diákottho-

ni, vagy kollégiumi szállásköltség teljes körű té-
rítésével, a menzai étkeztetés költségeinek teljes 
körű térítésével, vagy – a szerv választása sze-
rint – étkezési utalvánnyal,

- tanévenként – számla alapján, személyenként 
legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodá-
si segéllyel,

- tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek 
számla alapján történő, teljes mértékű téríté-
sével, az egyéb taneszközök esetében pedig – 
ugyancsak számla alapján – tanévenként és sze-
mélyenként legfeljebb 4.500 forint értékhatárig),

- az előző félév végi tanulmányi eredmény függ-

vényében a tanév alatt, havi rendszerességgel fo-
lyósított pénzbeni juttatással:

- 3,00 – 4,00 tanulmányi átlag esetén
  nettó 2.000 forint/hónap
- 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén
  nettó 3.000 forint/hónap
- 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén
  nettó 4.000 forint/hónap.

A pályázatot 2009. március 20-ig kell a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
Vezetőjének, 5000 Szolnok, Baross út 39. számra 
kell megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi la-
kóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló 
dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, ér-
vényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályá-
zó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi 
orvosi véleményt, a személyes adatok kezeléséhez 
történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói 
jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazo-
lására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogvi-
szony fennállásáról, az oktatási intézmény által ki-
állított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályá-
zat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt szemé-
lyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő dön-
tésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata 
alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője dönt.

A pályázatok elbíráslásának  határideje: 2009. 
április 30.

A pályázatot nyert tanulókkal a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. 
szeptember 15-ig a tanulmányi szerződést meg-
köti.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tás Szilágyi Andortól, az 56/501-600-as telefonszá-
mon kérhető.

Pályázati felhívás
Az Országos Rendőr-főkapitányság Megyei Rendőr-főkapitányságok útján pályázatot 
hirdet: a középiskola második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású 

fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése és a rendőri pálya 
választásának ösztönzésére.

Molnár Pál, a Városgond-
nokság vezetője a hét elején 
arról tájékoztatta a Hírmon-

dót, hogy kidolgozott tervek 
alapján, az erdészeti felügye-
let engedélyével rövidesen ki-

vágják a Györffy István utca 
végén található (54 éves) ep-
rest, a mellette (a Bika teme-
tő felé) található 58 éves töl-
gyesben meg egészségügyi 
ritkítást hajtanak végre. Az 
epres letermelésére a fák ki-
öregedése miatt kerül sor, s a 
munka már ezen a héten, de 
a jövő héten mindenképpen 
megtörténik. A tarra vágott 
2 hektárnyi területen a tus-
kózást is végrehajtják, majd 
az Állami Erdészeti Szolgá-
lat előírásai alapján újra be-
telepítik. Az epres helyén te-
hát továbbra is erdő lesz, és 
reméljük, pár év múlva szé-
pen díszlik majd.

Kivágják az eprest
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Par la men ti Nap ló

Lehet-e magánvéleménye 
egy politikusnak? Különö-
sen akkor, ha ez a politikus 
kormánytag, miniszter? 
Lehet-e magánvéleménye 
olyan ügyben, ami a hiva-
talát érinti? Hétfőn meg-
kaptuk rá a választ: igen, 
lehet. Miről is van szó?

Göncz Kinga miniszter 
asszony szlovák kollégájá-
val tárgyalt. A tárgyalást 
követően sajtótájékoztatóra 
került sor. A tájékoztatón 
miniszter asszony tömören 
megfogalmazta abbeli vé-
leményét, hogy a Kárpát-
medencei Magyar Képvise-
lők Fórumának működését 
lehetővé tévő országgyű-
lési határozatot felül kel-
lene vizsgálni. Tekintet-
tel arra, hogy ezt a döntést 
a parlament manapság szo-
katlan egyetértésben hoz-
ta meg, nem egészen le-
het tudni, mit is akart ez-
zel a külügyminiszter mon-
dani. Közismert tény, hogy 
szomszédaink közül a szlo-
vákok bírálják legtöbbet ezt 

a testületet, mivel a magyar 
revizionista törekvések új-
jáéledését látják benne. 
Rosszul látják. Egész egy-
szerűen arról van szó, hogy 
a több országba szétszóra-
tott magyarságnak vannak 
hivatalosan, népképviseleti 
rendszerben megválasztott 
képviselői, akik időnként 
beszélnek egymással. Ezek-
nek a tárgyalásoknak mini-
mális eredménye volt az el-
múlt években, de lagalább 
segítettek valamennyit az 
egymástól elszakított ma-
gyarság párbeszédében. 
Parlamenti képviselők, pol-
gármesterek, pártvezetők 
találkoznak, és próbálnak 
érdemi lépéseket tenni az 
összmagyarság érdekében.

Ez nem tetszik valami 
miatt Göncz Kingának. A 
külügyminiszter nyilatko-
zatát több politikus, köz-
tük Szili Katalin, az Or-
szággyűlés elnöke is bí-
rálta, magánvéleménynek 
nyilvánította. Hétfőn a par-
lamentben Németh Zsolt 

képviselő kérdezte erről a 
távollévő külügyminisz-
ter helyettesét. Magánvéle-
mény volt, vagy sem? Hor-
váthné Fekszi Márta ál-
lamtitkár úgy válaszolt: 
Ez a vélemény Göncz Kin-
ga személyes állásfoglalásá-
nak tekinthető. Vagyis ma-
gánvéleménynek. Vagyis az 
a kérdés – sarkítsuk csak ki 
a problémát -, hogy ha leg-
közelebb a magyar külügy-
miniszter azt mondja, hogy 
Szlovákiához kellene Salgó-
tarjánt csatolni, akkor sem 
kell felkapni a fejünket. Hi-
szen ez csak magánvéle-
mény volt, semmi több.

Mellesleg a parlament 
hétfőn szavazott a saját fel-
oszlatásáról is. A nemek 
voltak többségben. Az épü-
let előtt tüntetők követelték 
a feloszlatást és új választá-
sok kiírását. Sokan voltak, 
de lehet, hogy csak magán-
véleményt képviseltek. Egy-
re többen.

Varga Mihály

Magánvélemények

Hirtelen jött hó

Több esetben is gondot 
okozott a 2009. február 12-
ről 13-ra virradó éjszaka so-
rán leesett hó. Az első jel-
zés 5 óra 45 perckor érkezett 
ügyeletünkre Karcag külte-
rületéről, a Kisújszállási út-
ról, ahol egy Mercedes típu-
sú teherautó az út melletti 
vízelvezető árokba csúszott. 
Az egységek kivontatták a 
járművet az árokból. Ezt kö-
vetően, az előző kárhely-
től nem messze egy kamion 
süllyedt meg a felázott út-
padkán, ahol forgalmi aka-
dályt képezett. Nem sokkal 
később, szintén az útpad-
kára hajtott és megsüllyedt 
egy autóbusz, az előző kár-
helyek közelében. Az egysé-
gek feladata a forgalmi aka-
dály megszüntetése volt.
8 óra 59 perckor Karcagra, 
a Pacsirta utcába vonult egy 
gépjármű-fecskendő 6 tűzol-
tóval, ahol egy beteget szállí-
tó mentőautó akadt el. A ki-
érkező egység drótkötél se-
gítségével kivontatta a men-
tőautót. 

Járművek az árokban

Február 14-én, a hajna-
li órákban, két alkalommal 
is vonultak árokba csúszott 
járművekhez az egységek. 
Először 0 óra 30 perckor a 
Kisújszállási és a Kinizsi 
út kereszteződésébe, majd 
2 óra 6 perckor a Gyarma-
ti útra. Az egységek drótkö-
tél segítségével kivontatták 
a járműveket. Személyi sé-
rülés egyik esetben sem tör-
tént. A mentések idejére út-
lezárás volt az érintett út-
szakaszokon.

Újabb jármű az árokban

Február 18-án, 10 óra után 
néhány perccel újra árokba 
csúszott járműhöz vonultak 
az egységek, ezúttal Karcag-
ra, a Kungát utcába. Az autó 
vége az úttesten maradt, így 
forgalmi akadályt képezett. 
A kiérkező egységek a jár-
művet kivontatták.

Autó az útpadkán

Február 21-én, 11 óra 19 
perckor Karcag belterületé-
re, a Táncsics körútra vonult 
a Karcag I. gépjárműfecs-

kendő 6 tűzoltóval, ahol egy 
Ford típusú személygépko-
csi az úttesten megcsúszott, 
majd az útpadkára hajtott, 
ahol forgalmi akadályt ké-
pezett. A kivonuló egység 
visszavontatta a járművet az 
úttestre.

Felborult autó 
a Kisújszállási úton

Február 22-én, 21 óra 24 
perckor kezdte meg a vo-
nulást 8 tűzoltó 2 jármű-
vel Karcag külterületére, a 
Kisújszállási útra, ahol egy 
Opel típusú személygépko-
csi az egyik kanyarban ki-
sodródott, felborult, majd az 
út mellett, a tetején állt meg. 
Az eset során személyi sérü-
lés nem történt. Az egységek 
teljes pályás útlezárás mel-
lett visszafordították a jár-
művet a kerekeire.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Vetőmagvak (árpa, zab, lucerna, évelő rozs, 
kukorica, napraforgó stb.), műtrágyák (kálium, 

nitrogén, 3x15), növényvédőszer (gombaölő, 
gyomirtó, rovarölőszer), lombtrágyák eladók. 

Ugyanitt ocsúk is kaphatók.

Agrohungária Kft. Karcag, Marsi-tó, 
Madarasi út 4-es km.
Nyitva: 8 – 16 óráig.

Tel.: 59/503-553, fax: 49/400-894.
Mobil: 06/20-3535-738, 06/20-3671-075.

csökkenése mellett nem na-
gyon érzékelhető a gyermek-
olvasók számának negatív 
változása, de itt a viszonyítá-
si alap is más, hiszen a város 
gyermeklakossága csökkent. 
A gyermekkönyvtárba az ősz 
folyamán új kolléga érkezett, 
aki tele ötletekkel és tervek-
kel máris új színt vitt a gyer-
mekkönyvtári ellátásba.

Továbbra is sikeresen és 
eredményesen működik a két 
évtizedes múlttal büszkélked-
hető Nyugdíjas Olvasók Kö-
re. Nem is csoda, hiszen fő-
ként az egyedülállóknak na-
gyon kellemes időtöltést egy-
egy könyvtári találkozás vagy 
rendezvény, az 1 %-okból fi-
nanszírozott éves kirándulá-
sok pedig rendkívül népsze-
rűek. Az igazgatónő e helyt 
köszöni meg a Városi Csoko-
nai Könyvtárért Alapítvány-
nak felajánlott adományokat 
és az adó 1 %-át. A támoga-

tásokat a későbbiekben is kö-
szönettel fogadják. A Váro-
si Csokonai Könyvtárért Ala-
pítvány adószáma: 18821017-
1-16.

A 2009. évi tervek egy ré-
sze az előző évre nyúlik vis-
sza. Tavaly ugyanis két pá-
lyázatot írtak a nagykun vá-
rosokkal konzorciumban. A 
TIOP pályázat a számítógé-
pes infrastruktúra fejleszté-
sére fordítható jelentős ös-
szeget tartalmaz – december 
31-re hirdették meg –, de ed-
dig még nem volt eredmény-
hirdetés. A TÁMOP pályázat 
a könyvtári szolgáltatások és 
az olvasóvá nevelésre vonat-
kozó feladatok megoldását tá-
mogatná. És hát a könyvtár is 
készül a Kunok I. Világtalál-
kozójára, amelynek keretében 
Kiskunokról nagykunoknak 
és Nagykunokról kiskunok-
nak címmel internetes vetél-
kedő hirdettek meg. 

Elek György

- Itt milyen feladatok vár-
nak önre?

- Csak a hivatali felada-
tok tartoznak hozzám, a po-
zíciómnál fogva praxist nem 
folytathatok. A hivatali tény-
kedésem a karcagi kerületre 
terjed ki, vagyis 18 település-
nek a hatósági állatorvosi fel-
adata tartozik a felügyeletem 
alá. Ezt természetesen nem 
egyedül végzem, kilenc ha-
tósági állatorvos kolléga lát-
ja el a kerületet, én hivatalból 
felügyelem az ő munkájukat. 
Fő tevékenységi területünk 
az élelmiszer higiénia és az 
élelmiszerbiztonság, a máso-
dik a járványügy, az állattar-
tási kérdések, állatvédelem és 
így tovább. A munkánk zö-
mét most az élelmiszer higi-
énia teszi ki, és a különböző 
építési és működési engedé-
lyekkel kapcsolatos teendők 

is sok munkát adnak a hiva-
talnak.

- A fogyó állatlétszám és a 
szigorodó eu-s szabályok köze-
pette miket gondol a legfonto-
sabb helyi feladatoknak?

- A kerület mind szarvas-
marha, mind juh, mind pe-
dig sertés tekintetében jelen-
tős számú, nagy állattartó te-
leppel rendelkezik. Ez nagyon 
komoly odafigyelést kíván. A 
mai járványügyi helyzet ked-
vező, de ezt a kedvező helyze-
tet csak állandó és folyamatos 
felügyelettel tudjuk fenn tar-
tani. A járványtani feladatok 
mellett fokozatosan és egy-
re inkább előtérbe kerülnek 
az élelmiszerhigiéniai kérdé-
sek. Tehát mind az élelmiszer 
előállítás, mind az élelmiszer 
forgalmazás területén egyre 
szigorúbb és egyre nagyobb 
számú ellenőrzést végzünk.

Elek György

Városi Könyvtár 2008
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Új főállatorvos Karcagon
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Kunhalom Polgári Kör

A kör februári összejövete-
lén szép számú közönség előtt 
a karcagi Szabó László és a 
szovátai Fülöp Levente tartott 
élménybeszámolót a spanyol-
országi zarándokút megtéte-
léről. A két fiatalember Ang-
liában barátkozott össze, és 
együtt tervezgették az Inter-
net segítségével az utat, míg-
nem álmuk 2008 őszén meg-
valósult. Ekkor az időjárás is 
kedvezett a 800 km-es gya-
logút megtételéhez, amely 34 
napig tartott. Számukra ez 
kihívás, kaland volt. Napon-
ta 20-30 km-t tettek meg ne-
héz hátizsákkal, amely főleg 
vizet és élelmiszert tartalma-
zott. Út közben mindenféle 
korú és nemzetiségű embe-
rekkel találkoztak és ismer-
kedtek meg, köztük mexikói, 
spanyol, skót, német, fran-
cia, olasz, japán zarándokok-
kal. Emlékeiket rengeteg gyö-
nyörű fotó őrzi, amelyeket az 
Internet segítségével egymás-
nak is elküldözgettek, s az 
előadás résztvevői is megcso-
dálhattak.

Beszámolójuk kitért a va-
rázslatos középkori város-
kák kis fehér templomaira és 
a magasztos, díszes katedrá-
lisokra, a barlanglakásokra, 
a menedékházakra, ahol sze-
rényen, de kényelmesen meg-
szállhattak. A táj szépsége-
it bemutató képek megörökí-
tették a hegyes vidékeket és a 
síkságokat is, s a komoly ki-
tartást igénylő zarándokút 
állomásait, ahol az út jelké-
pét jelentő kagylós pecséteket 
kapták bizonyságul. A nyel-
vi nehézségekkel is meg kel-

lett küzdeniük, de szerencsé-
re Levente spanyolul, Lász-
ló angolul meg tudta értetni 
magát. 

A napi távok megtétele 
után városnézés, pihenés, be-
szélgetés következett, mi köz-
ben barátságok szövődtek. Az 
ezer éves épületek hangula-
ta, a mozgóképen is bemuta-
tott hatalmas templomi füs-
tölő ingajárata, a régi kutak, 
a népviseletek, az apró kö-
vekből készített képek, a kel-
ta hagyományok megismeré-
se, a mesebeli tájak, a kívül-
belül gyönyörű székesegyhá-
zak örök emlékek maradnak. 
Nem véletlenül képezi a San-
tiago de Compostelába vezető 
Szent Jakab-út, a Camino de 
Santiago a Világörökség ré-
szét. Ahogy Leventében köz-
ben megfogalmazódott: „ál-
modom az életet vagy élem 
az álmomat?”A santiagói ka-
tedrálisból áradó varázserő, 
az egyik legismertebb közép-
kori keresztény zarándokhely 
rengeteg embert vonz ma is, 
köztük magyarokat, székelye-
ket, sőt karcagiakat is!

A Kunhalom Polgári Kör 
tagjainak ajánljuk, hogy kö-
vetkező programként vegye-
nek részt a Kunok I. Világta-
lálkozója keretében sorra ke-
rülő előadáson: március 5-
én (csütörtökön) 16.30 órától 
dr. Baski Imre: A kunok nyel-
vi emlékei címmel a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban, ahol az előadáshoz 
könyvkiállítás és könyvvásár 
is kapcsolódik.

V. Gy.

Camino de Santiago
generáció, a vőként fazekas-
sá lett Kungazda Ferenc volt 
benne a gazda és a mester. 
Feri bácsi halálával (de már 
elébb is) Tóth János fazekas-
ra szállott. János valamikor 
ígéretes sportkarrier elé né-
zett, de jött egy baleset és át-
rendezte a terveit. Rövidesen 
ő is családtag (a Kántor uno-
kát vette feleségül), és az ak-
kor már jócskán a nyolcvanas 
évei felett járó Kántor Sándor 
utolsó tanítványa lett.

A műhelyben, ahol beszél-
getni ülünk le, mindenfe-
lé félkész vagy égetésre vá-
ró edények állnak, mellettük 
cserépkályha csempék szá-
radnak. A gazda már egye-
dül dolgozik, de mint mond-
ja, bővítette a lehetőségeket.

- Mi a rendszerváltás előtt a 
budapesti Népművészek Há-
ziipari Szövetkezetének a be-
dolgozói voltunk. A szövet-
kezetnek szállítottuk a csere-
pek nagy részét, de itthonra 
is készítettünk eladásra, mert 
főleg nyáron látogató csopor-
tok sokaságát fogadtuk és szí-
vesen vásároltak.

- Az ősszel Pánti Ildikó kör-
zetével kirándultunk itt. Ha 
jól emlékszem, úgy mondtad, 
akkor, 2008-ban mi voltunk a 
második nagyobb csoport.

- Hát igen. Amikor a szö-
vetkezet feloszlott, és ben-
nünket szélnek eresztettek, 
vállalkozók lettünk. Borzasz-
tó nagy erőfeszítés kellett új-
ból megtalálni a piacot. Kiál-
lításokat szerveztünk, műve-
lődési házakban árusítottunk, 
hogy megismerjenek bennün-
ket. Apósommal, Kungazda 
Ferenccel vittük a műhelyt 
és örömmel mutattuk meg a 
korongozást meg a díszítést 
a kirándulóknak. Ez eleinte 
még elég jól ment, de úgy öt 
éve megállíthatatlannak lát-
szó visszaesés mutatkozik. 
Amikor egyre láthatóbb volt a 
baj, elővettem a régi gipszfor-

mákat, amikkel még Kán-
tor bácsiék dolgoztak, vettem 
tűzálló anyagot, festék, máz, 
kemence volt, úgyhogy ne-
kikezdtem kályhacsempéket 
készíteni, hogy el tudjam tar-
tani a családot. Később meg-
tanultam a kályhákat felépí-
teni. Úgyhogy most ebből 
élünk. Sokszor elgondolko-
dom, hogy annak idején én 
megfogadtam,  amíg az egész-
ségem engedi, itt mindig ké-
szülnek majd cserepek. Most 
is tartom ezt, mert a cserép-
kályha mellett apróbb meg-
rendelések azért vannak.

- Vannak-e elképzeléseid a 

folytatást illetően. Hiszen a 
szándék megvan, s itt a mű-
hely, a jó nagy porta, rajta 
több nagy ház is.

- Ugyanezt kérdezték tő-
lem Sánta József főorvos úr 
és Pánti Ildikó képviselő is. 
Pánti Ildikó meg is hívott a 
közelmúltban az Idegenfor-
galmi Bizottság ülésére, ott 
számoltam be az elképzelése-
imről. Először is nekem kábé 
száz zsűrizett edényem van a 
rendszerváltás előtti időből. 
Ez viszont már nem megfele-
lő. Dr. Nagy Molnár Miklós 
igazgató úr segítségét ígérte 
az újabb zsűriztetéshez. Ősz-
re szeretnék összeállítani egy 
kollekciót és majdan megsze-
rezni a népművészet meste-

re címet. Ezt mindenképpen 
szükségesnek gondolom. Az-
tán, ma már a városban faze-
kas-oktatás nincsen, és nin-
csen utánpótlás sem. Én na-
gyon komolyan foglalkozom 
a gondolattal, hogy a mű-
helyt felajánlom erre a célra, 
hogy legalább egy szakkört 
indítsunk, és 5-10 fős cso-
portok részére foglalkozáso-
kat lehessen vezetni benne. 
Itt az agyag, a korong, a fes-
ték, a kemence, de sajnos ön-
erőből nem tudom egy ilyen 
tanműhely kialakítását vál-
lalni. Pedig a gyerekek okta-
tásában akár Sz. Nagy István 

fazekasmester, akár a szintén 
nagyon jól korongozó Kus-
tár Krisztina segítségére is le-
hetne számítani. Akkor, itt az 
egyik házban el tudnék kép-
zelni egy Kántor-Fazekas al-
kotóházat, esetleg vele együtt 
egy tanműhelyt és nyaran-
ta szervezhetnénk akár egy 
bennlakásos alkotótábort is. 
Szóval, lennének ötleteim, 
de ezeket önerőből nem tu-
dom megcsinálni. Hát ezeket 
mondtam el a bizottság ülé-
sén és nagyon örültem, hogy 
az ott lévők egyet értettek az 
elképzeléseimmel. Keresem a 
megoldást, mert Kántor Sán-
dor bácsi munkásságának to-
vább kell élnie.

Elek György  

„A muzsika hangjai”„A muzsika hangjai”
Siménfalvy Ágota és Mészáros Árpád Zsolt 

közös koncertje
2009. március 9. 19 óra

Helye: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Jegyár: 2.000,- Ft és 3.000,- Ft

A művészek az Operett Színház kiváló musical 
énekes-színészei.

Láthatók a Rómeó és Júlia, a Menyasszonytánc, 
Abigél, Ibusár, Oltári srácok, Rudolf és 

Mozart darabjaiban.

Jegyek kaphatók:

Globál Kft. 30/983-0547
Kun-Mediátor Utazási Iroda 59/401-049
Déryné Művelődési Központ 59/503-224

Információ: 30/983-0547

Szinházlátoga-
tásra nyertek 
támogatást a 
Szentannai di-
ákjai a Nemze-
ti Alapítvány 
pályázatán. A 
Pesti Magyar 
Szinházban 
Füst Milán: 
„Máli néni” cí-
mű vígjátékát 
nézték meg a 
10.B osztály 
tanulói, dr. 
Farkas Dezső 
osztályfőnök 
kíséretében.

Megújulásra vár a karcagi fazekasság
Folytatás az 1. oldalról
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Kazahsztán felismerve az 
EBESZ jövőjével kapcsolatos 
felelősségét, a szervezet mű-
ködésének mindhárom terü-
letén – védelmi-politika, gaz-
daság-ökológia, és az emberi 
kapcsolatok – szükségesnek 
tartja a lehetőségek maximá-
lis kihasználását. Ezért is ké-
szült el az Út Európába prog-
ram, amelynek céljai közé 
tartozik például a gazdasá-
gi együttműködés fejleszté-
se, technológiai és irányítási 
módszerek átvétele, a belföldi 

törvényalkotás tökéletesíté-
se az EU országainak követel-
ményeihez igazodva, és nem 
utolsó sorban Kazahsztán 
EBESZ elnökségének alapve-
tő irányelveinek kidolgozása. 

A Kazah Köztársaság kül-
politikájának egyik stratégiai 
érdeke az Európával történő 
multilaterális, azaz sokolda-
lú együttműködés. Az elem-
zések szerint jelenleg az eu-
rópai országokkal folytatott 
kétoldalú technológiai, ener-
getikai, közlekedési és keres-
kedelmi együttműködés nem 
teljes, azonban meg kell je-
gyezni, hogy az EU országai 
is különös figyelmet szentel-
nek Közép-Ázsiára, és azon 
belül Kazahsztánra is. A nö-
vekvő kölcsönös érdeklődést 
bizonyítja például az EU és 
Közép-Ázsia: Új partnerségre 
irányuló stratégia című doku-
mentum, amelyet a 2007. jú-
niusi uniós csúcson fogadtak 
el. Tehát mind Európában, 
mind pedig a Közép-ázsiai 

térségben, így Kazahsztánban 
is elkezdődtek az első komoly 
lépések. De lássuk részlete-
sebben, hogy mit is tartalmaz 
az Út Európába program!

Három fő részre bontható a 
program váza, amelyek a kö-
vetkezők:
1. Kazahsztán és az európai 

államok együttműködésé-
nek fejlesztése és elmélyíté-
se a következő szférákban:
- technológia
- energetika
- közlekedés

- műszaki szabályozás és 
metrológia

- kereskedelem és gazdaság
- kis- és középvállalkozá-

sok  fejlesztése
- életminőség
- humanitárius területek;

2. A kazah intézményi-jogi 
bázis tökéletesítése a pozi-
tív európai tapasztalatok 
alkalmazásával;

3. Kazahsztán 2010-es 
EBESZ-elnökségéhez szük-
séges feltételek megterem-
tése.
Már első olvasásra is látjuk, 

hogy ez az igen szerteága-
zó program, szinte az élet va-
lamennyi területét érinti. A 
következő részben program-
pontonként fogjuk bemutatni 
a célok megvalósításának me-
chanizmusait, azt, hogy mi-
ként gondolják ezeken a terü-
leteken keresztül térségeink 
kapcsolatainak erősítését.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba

Kazahsztán
IV. rész

A Kazah Köztársaság átfogó, és részletes programot ké-
szített Út Európába 2009-2011 címmel. A 2008-ban kidol-
gozott programot a tavaly február 6-án elhangzott elnöki 
beszédnek megfelelően dolgozták ki, amelynek „Az állami 
politika legfőbb célja a kazah polgárok életének fellendülésé-
nek támogatása” volt a címe. 

Már itt az elején megjegyzésre szorul, hogy 2007-ben, 
Madridban arról született döntés, hogy 2010-ben Kazahsz-
tán elnököl majd az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezetben, amelyről tudni kell, hogy 56 tagállam rész-
vételével a legátfogóbb páneurópai szervezet, ahogy a ma-
gyar nyelvű honlapjukon olvasható: „…földrajzi értelem-
ben Vancouvertől Vlagyivosztokig terjed”.

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, a Polgármeste-
ri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodája, a „Karcag testvérvárosaiért” Közalapítvány, és 
a Nimród Biohotel és Bioétterem nevében tisztelettel meghívjuk Önt
„A kulturális turizmus és a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a marketing 

szerepe a turizmusfejlesztésben” nemzetközi turisztikai konferenciára
A konferencia időpontja: 2009. február 28. (szombat) 9:30

A konferencia helyszíne: Nirmód Biohotel és Bioétterem (Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.)
A konferencia résztvevői: a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Karcag, 
Berekfürdő, Kunmadaras, Kenderes, Kisújszállás) és Karcag testvérvárosainak Bácskos-
suthfalva – Délvidék -  Szerbia, Székelykeresztúr – Erdély – Románia, Szepsi – Felvidék – 
Szlovákia, Krosno Odrzaňskie – Lengyelország, Longueau – Somme megye – Franciaor-
szág, Schwarzheide – Németország turisztikai, kulturális és marketing szakértői, referensei.

Co-financed by the European Union within the programme 
„Europe for Citizens” 2007-2013.

A konferencia programja:
9:00 Regisztráció
 Helyszín: Nimród Biohotel és Bioétte-

rem Recepciója
9:30 „Látnivalók, élmények testvérváro-

sainkról”
 fotókiállítás megnyitása
 Helyszín: Nimród Bioétterem
 Megnyitja: Pánti Ildikó képviselő, a 

Karcag Városi Önkormányzat Idegen-
forgalmi és Külkapcsolati Bizottsága el-
nöke

9:45 Nemzetközi turisztikai konferencia
 Helyszín: Nimród Biohotel és Bioétte-

rem Konferenciaterme
 A konferenciát megnyitja és levezeti: 

Dobos László Karcag város alpolgár-
mestere

10:00 2009. a Kulturális Turizmus Éve
 Előadó: Katona Ilona, a Magyar Tu-

rizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális 
Marketing Igazgatóság igazgatója

10:40 A kulturális örökség és a népi hagyo-
mányok szerepe a nagykunsági régió 
idegenforgalmában

 Előadó: dr. Nagy Molnár Miklós 
(PhD), a Karcagi Györffy István Nagy-
kun Múzeum igazgatója

10:55 A kulturális turizmus Karcagon – A 
Karcagi Birkafőző Fesztivál

 Előadó: Kolostyák Gyula, a program 
ötletgazdája, a Magyar Nóta és Dal 
Alapítvány kuratóriumának elnöke

11:15 Tájékoztató a Kun-Mediátor Utazási 
Iroda tevékenységéről

 Előadó: Simon Edina, a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda budapesti irodavezetője

11:50 Krosno Odrzaňskie kistérség idegen-
forgalmi látványosságai és marketing 
tevékenysége

 Előadó: Tomasz Kucharski, Krosno 
Odrzaňskie Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási Kulturális és Sport Osztály mun-
katársa

12:05 A Lengyel Honismereti Természetjá-
ró Szövetség Katonai Tagozatának tu-
risztikai tevékenysége Odera Krosno-
ban

 Előadó: Danuta Cierpisz, a Szövetség 
krosnoi tagozatának elnöke

12:20 Schwarzheide és környéke bemutatása
 Előadó: Jane Tandler turisztikai szak-

értő
12:35 Utazásszervezés és turisztikai marke-

ting Bácskossuthfalván
 Előadó: Szigeti Boglárka turisztikai 

munkatárs
12:50 Székelykeresztúr és térsége turisztikai 

értékei
 Előadó: Simó Béla önkormányzati 

képviselő
13:10 Somme megye turisztikai értékei
 Előadó: Michèle Mouton, Somme Me-

gyei Közgyűlés munkatársa
13:25 Szepsi és környéke
 Előadó: Džubák József, Tourinform 

Iroda vezetője
13:40 Kassa megye marketing tevékenysége 

az idegenforgalomban
 Előadó: Natalia Bránska, Kassa me-

gye Idegenforgalmi Szakosztályának ve-
zetője

13:55 A konferencia zárása
 Zárszó: dr. Fazekas Sándor polgár-

mester, országgyűlési képviselő
 A konferenciát követően állófogadás a 

Nimród Biohotel Bioétteremben.

Fővédnökök: 
Dr. Fazekas Sándor, Karcag város pol-

gármestere, országgyűlési képviselő, Faze-
kas Róbert, Bácskossuthfalva polgármestere, 
Andrzej Chinalski, Krosno Odrzaňskie pol-
gármestere, Colette Finet, Longueau polgár-
mestere, Christoph Schmidt, Schwarzheide 
polgármestere, Raffai Emil, Székelykeresztúr 
polgármestere, Zakariás István, Szepsi pol-
gármestere.
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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  

Kérem támogassák ez évben a SZJA és az iparűzési adó-
juk 1 %-ával a Karcag Belgyógyászatáért Alapítványunkat.

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.

Tisztelt adófizető polgárok!
A karcagi „Intenzív és anaesthesiológiai betegekért” Ala-

pítvány ezúton mond köszönetet az 1 %-os adó felajánlásu-
kért. Továbbiakban is várjuk szíves támogatásukat.

Adószám: 18829929-1-16.

A karcagi karate szak-
osztály – ha az előzménye-
ket is beleszámoljuk – majd’ 
harminc éves, de csak sok-
sok munka után, az 1990-es 
évek végére „termelte ki” azt 
a csapatot, amely az orszá-
gos minősítő versenyeken is 
nagyszerűen megállta a he-
lyét. Azóta viszont a „kara-
tésok” jól működő és ered-
ményesen versenyző csapatot 
alkotnak. 

Az interjú előtt egy kicsit el-
tűnődtem a sportág általam 
tapasztalt helyi történetén a 
magyarországi kyokushin ka-
rate megteremtőjétől, a szol-
noki Furkó Kálmántól egé-
szen máig. Emlékeztem – álta-
lában az ázsiai küzdősportok 
– nyolcvanas évek végi kilenc-
venes évek eleji nagy népsze-
rűségére, meg persze a szép 
csendes lanyhulásra is. „Hány 
fős a szakosztály? Van-e akko-
ra népszerűsége ennek a sport-
ágnak manapság, mint húsz 
évvel ezelőtt? - ezekkel a kér-
désekkel indítottam a beszél-
getést Gyarmati Imrével, aki 
ha jól sejtem, a versenyszintű 
karate itteni  megszervezője és 
ma már a szakosztály vezetője 
és edzője is. 

Mint mondja, a népszerű-
séggel ma sincs semmi gond, 
de sajnos az ideális létszám-
hoz és életkori összetételhez 
képest mindig egy kicsit keve-
sen vannak. A hullámvölgyek 
megfigyelhetők. A tapasztalat 
szerint ugyanis a jelenlegihez 
hasonló nehéz (gazdasági és 
társadalmi) helyzetben, amibe 
az ország és az országrész ju-
tott, egyre kevesebben jelent-
keznek, pedig mindig nyitva 
az ajtó, nagyon kellenének az 
utánpótlás korú versenyzők. A 
teljes létszám amúgy 40-50 fő 
között mozog, s a létszámnak 

kb. a 80 %-a az utánpótlás. 
Ez nagyon jó, de megmutat-
ja azt is, hogy igen magas a ki-
szóródás. Gyarmati Imre sze-
rint ez a karate lényege miatt 
van. Akik évtizedek óta mű-
velői, azok nem is sportnak, 
hanem életformának emlege-
tik, olyan életformának, amit 
komoly elvárások, feltételek és 
egyebek tesznek feszessé, ke-
ménnyé – ezt pedig nem min-
denki tudja megszeretni vagy 
megszokni. Másrészt, mondja 
Gyarmati Imre, azt szoktam 
mondani , ez egy ilyen sport-
ág és nem társastánc. Ez is az 
oka a lemorzsolódásnak a di-
ákok részéről. A felnőttek ré-
széről pedig a munka az, ami 
mellett nagyon nehéz csinálni. 
Ez esetben viszont talán most 
már kialakult egy olyan réteg, 
amelytől csak budo karatét 
követelnek meg. Azért men-
nek edzeni, hogy ott jól érez-
zék magukat és a munka mel-
lett ki tudjanak kapcsolódni. 
Ezt a réteget a gyerekek kö-
zött is nagyon fontos megfog-
ni, mert talán közülük is lesz-
nek majd jó versenyzők.

A szakosztály létszáma tehát 
40-50 fő között mozog, s a ta-
tamira lépők 80 %-a utánpót-
lás. A fennmaradó 20 %-ból 
azonban az esztendők alatt si-
került felkészíteni egy váloga-
tott versenyzőt – ifj. Gyarma-
ti Imre személyében. Ő tavaly 
novemberben tagja lett a négy 
fős magyar válogatottnak és a 
70 kilogrammosok közül egye-
dül képviselte Magyarországot 
Japánban, a súlycsoport nélkü-
li világbajnokságon. Erről an-
nyit kell tudni, hogy abszolút 
kategóriás versenyről van szó,  
súlycsoportok nélküli küzdel-
mek folynak, vagyis a „kicsi” 
ugyanúgy küzd a „naggyal” is. 
Ifjabb Gyarmati a jó erős kö-

zépmezőnyben végzett (egy 110 
kg-os iráni versenyzővel szem-
ben, a bírói döntés nyomán 
maradt alul). Ez a legkiemel-
kedőbb eredmény a szakosz-
tályban, hiszen világversenyről 
van szó, de az év folyamán na-
gyon sok diákolimpiai, magyar 
bajnoki és országos bajnoki 
cím született. A karcagi „kara-
tésok” közül 17-en első helyen, 
második helyen 16-an, harma-
dik helyen 18-an végeztek. Lát-
ható, hogy az utánpótlás, azaz 
az ifjúsági-junior korcsoport 
igen nagy erőt képvisel. Meg 
kell említeni Raczkó Viktóri-
át, aki három év óta már min-
den versenyét megnyerte. Jó 
adottságokkal rendelkezik és 
nagyon szorgalmas is. A kettő 
csak együtt ér valamit.

A felkészülés nagy erők-
kel folyik, hiszen a szakosz-
tály versenynaptára 2009-re is 
igen tarka képet mutat. Kezd-
jük azzal, hogy máris mögöt-
tük van egy Hungary Open, 
amelyről a múlt számban is 
említést tettünk. Márciusban 
zajlanak majd a diákolimpi-
ai sorozatok, ahol az után-
pótlás korúak fognak verse-
nyezni és áprilisban lesz egy 
felnőtt magyar bajnokság. A 
nyári szezon versenyek nél-
küli, de edzőtáborokkal telí-
tett időszak – ez az alapozás is 
az őszi versenyekre. Az ősz fo-
lyamán a fővárosban, a Buda-
pest Sportcsarnokban rendez-
nek nyílt világbajnokságot, de 
a kyokushin képviselőit egy 
olaszországi Európa Bajnok-
ság is várja. „Azt gondolom 
– véli Gyarmati Imre – olyan 
sorozatok előtt állunk ismét, 
hogy ez az év sem lesz kön-
nyebb, mint a tavalyi év volt.” 
Mi pedig reméljük, legalább 
olyan eredményes lesz.

Elek György 

A KSE szakosztályai 2008-ban

Karate

A Szentannai Sámuel Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola, Gim-
názium és Kollégium 

mezőgazdasági vagy 
mezőgazdasági gépész 

végzettségű munkatársat 
keres műszakvezető 

munkakörbe. 
Feladata a mezőgazdasági ter-
melés, gépjavítás és karbantar-
tás irányítása. Legalább két év 
vezetői gyakorlat szükséges.
Szakmai önéletrajzot és a vég-
zettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolatát a március 6-ig 
kérjük az iskola címére elkül-
deni:
Szentannai Sámuel Mezőgazda-
sági Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sámu-
el u. 18. Tel.: 59/312-744
e-mail: sztannai@externet.hu

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzati lakások, és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, garázsok) bérlő-
it, hogy a Nagykun-Ház Kft. március 1-vel elköltözött.

Székhelyének új címe: Karcag, Kossuth tér 14. (Pártok 
háza) emelete.

Ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 7 – 15 óráig
 pénteken 7 – 13 óráig.

Felhívjuk a Tisztelt lakosság, közületek, civil szerveze-
tek figyelmét, hogy a Karcag, Kossuth tér 14. sz. (Pártok 
háza) emeleti rész frissen felújított nagytermét bérbe lehet 
venni rendezvények lebonyolítására, tanfolyamok, előadá-
sok megtartására.

Érdeklődni: Nagykun-Ház Kft. 5300 Karcag, Kossuth 
tér 14.

Tel.: 59/503-371 vagy 06/30-303-3784.
Nagykun-Ház Ingatlankezelő Kft.
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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. 
alatti 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.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszú távra kiadó. 
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.
Karcagon gázkonvektoros és cserép-
kályhás 1,5 szobás családi ház eladó. 
U.itt épület faanyag van eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel, délben, 18 órától)
3 szobás, teljes közműves, vegyes és 
gázfűtéses családi ház eladó. Érd.: 
Kg., Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.
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
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épü-
lettel. Villany, víz, 1 sor gyümölcs-
fával és szőlővel. Ki van szánta a 3. 
úton. Tel.: 59/300-090.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő 
kád, 2 személyes kihúzhatós gyer-
mek heverő. 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.
Építőanyagok eladók: új kúpcserép, 
hajópadló, vörös pala és lábazatfes-
ték, falfix mélyalapozó, zsindely alá-
tét lemez; 1.500 db bontott szalag-
cserép. Tel.: 06/30-465-1465.
Két darab világos színű, fal áttöréses 
gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-831.
Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Használt bútorok: szekrénysor, reka-
mié, fotelek eladók. Érd.: Kg., Virág u. 
14. Tel.: 06/20-497-0487.
400 db bontott szalagtetőcserép 
(60 Ft/db), bontott ajtók, ablakok 
tok nélkül (jelképes összegért), 2 db 
szekrény, 1 db szekrénysor eladó. 
Tel.: 06/30-517-2434.
125x300-as fém vázas alu borítású 
ajtó lapok egyben eladók ill. fa aj-
tó lapok (félig üveges). Tel.: 06/30-
619-9775.
Eladó 1 db Sony Ericsson K500-as ka-
merás, kártyafüggetlen mobiltelefon; 
klíma (hűtőfűtő); elektromos és me-
chanikus írógép; talpas kézmosó és 
csap, valamint fürdőszobai polc; fran-
ciaágy; szék; asztal; Samara új kor-
mánymű; Trabant, Wartburg, Lada 
személygépkocsi bontott alkatrészek; 
1 db 175x70/13-as radial külső gumi; 
40 db kettős üvegezésű ablakszárny; 
20 db 90x40-es ablakszárny; 2 db öt-
ágú fa csillár. Cserélhetők háztartá-
si gépre, motorkerékpárra, hízóra stb. 
Tel.: 06/20-318-0875.

Új Grundfos 40-100 F. típusú fű-
tési keringtetőszivattyú eladó. 
Elektronikus szabályozás, automa-
ta éjszakai üzemmód, nedves tenge-
lyű, A-energiaosztályos. Tel.: 06/20-
428-9203.
A Karcagi Aranykor Alapítvány meg-
hívja Önt, családját, barátait 2009. 
február 27-én 18 órakor a Sárgaház 
vendéglőben megrendezésre kerü-
lő Nikken egészség megőrző, telje-
sítmény növelő termékek bemutató-
jára, ahol minden terméket kipróbál-
hat és megvásárolhat. További infor-
máció: 06/20-282-1008.
Zab és kukorica kis és nagyobb men-
nyiségben is eladó Kunmadarason. 
Tel.: 06/30-538-8805.

Állat
10 hetes sziámi cicák (fiú, lány) oltva, 
féregtelenítve eladók. I.ár: 15.000 Ft. 
Tel.: 06/70-776-4575.
170 kg-os mangalica eladó. Tel.: 
59/353-545.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttérrel! Teljes 
körű 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.
Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.
Vállaljuk áron alul az alábbi mun-
kák elvégzését jól képzett, hozzá-
értő emberekkel: járdák, kapube-
járók újjáépítését, javítását; bár-
milyen nemű kőművesmunkákat, 
burkolást; brigáddal tetőépítést és 
javítást; épületek építését, átalakítá-
sát. Bármilyen nemű bontási mun-
kákat; udvarok, házak, tereptisztítá-
sát, takarítását; bármilyen nemű zú-
zalékolást, aszfaltozást, víz-, csator-
namű kialakítását, ásását. Épületek 
alapozását; mezőgazdasági munkák 
tavasztól őszig előjegyezhetők 55-
60 főig. Több referenciával rendelke-
zünk. Nyugdíjasoknak kedvezményt 
tudunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal, akár részletfizetés is megoldha-
tó! Tel.: 06/30-346-1454. 
Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiával, 
garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladók: MZ TS 125 Deluxe; Komár 
moped „betekerős”; Jawa Babetta 
207; Jawa Babetta 210; KTM Hobby; 
Suzuki Eko; Romet Kadet. Érd.: Kg., 
Füredi u. 3. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés

Pályázat 
A Karcag Város Önkormányzat Városgondnoksága pályá-

zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: mezőőr.
Betöltéshez szükséges feltételek:

- 8 általános iskolai végzettség,
- saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak veze-

tésére feljogosító okmány,
- Karcag város külterületének ismerete,
- büntetlen előélet.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- mezőőri vizsga,
- fegyvervizsga.

Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1999. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes 
szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló 
okiratok másolatát; három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítványát.

Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követő 15 napon belül.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. április 1.
Jelentkezni írásban, 2009. március 9-ig lehet, az aláb-

bi címünkön: Városi Önkormányzat Városgondnoksá-
ga 5300 Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 fax: 
59/311-538.

Kézilabda
Országos döntőbe jutottak 

a gimnázium fiatal kézilabdá-
sai az Amatőr Kézilabda V-VI. 
Korcsoportjának Diákolim-
piai Versenyén, miután az el-
múlt héten megyei diákolim-
piai bajnoki címet nyertek 
Karcagon. Az országos döntőt 
Békéscsabán rendezik majd 
áprilisban, mely város nagyon 
belopta magát a karcagi fiú 
kézilabdások szívébe, hiszen 3 
évvel ezelőtt a gimnázium ak-
kori csapata itt nyert országos 
bajnoki címet. Itt az újabb le-
hetőség. Az idei országos dön-
tőn reálisan nézve szerényebb 
eredménnyel is megelégedhet 
a csapat, de mindent megtesz 
annak érdekében, hogy minél 
eredményesebben szerepeljen. 
A megyei bajnokcsapat tag-
jai: Hamar László, Béres Im-
re, Kovács Zsombor, Kovács 
Máté, Pápai Imre, Kun Csaba, 
Nagy János, Nagy Péter, Or-
vos-Nagy Gergő, Nehéz Zsolt, 
Karsai Imre, Csináth Ádám. 
Az elmúlt 5 évben immáron 
4. alkalommal jutottak be a 
gimnázium kézilabdás fiai az 
országos döntőbe.

Röplabda
1. Az V. korcsoportos fiú 

röplabdások az igazolt ver-
senyzők mezőnyében országos 
elődöntőbe jutottak, miután 
a megyei diákolimpiai dön-
tőn 2. helyen végeztek. Az or-
szágos elődöntőt március vé-
gén rendezik majd valame-
lyik kelet-magyarországi röp-
labdás fellegvárnak minősülő 
nagyvárosban. Csapattagok: 
Futó Tamás, Csináth Ádám, 
Oszlánczi Máté, Budai Csaba, 
Halász Richárd, Nagy Attila, 
Gyökeres Árpád.

2. Az Amatőr Röplabda V-
VI. korcsoportjában biztosan 
jutott megyei döntőbe gimná-
ziumunk csapata, minek utá-

na gond nélkül győzte le el-
lenfeleit a selejtező mérkőzése-
ken. A megyei döntőt március 
10-én rendezik majd Szolno-
kon, ahol 3 csapat küzd majd 
a megyei diákolimpiai bajnoki 
címért és az országos döntőn 
való részvételért, mely utóbbi 
versenyen iskolánk csapata az 
elmúlt 6 évben 6 alkalommal 
szerepelt. Ahhoz, hogy újra 
ott lehessen a csapat az áprili-
si debreceni országos döntőn, 
előbb a megyei döntőben kell 
legyőznie a szolnoki gimnázi-
umok csapatait. Csapattagok: 
Futó Tamás, Csináth Ádám, 
Oszlánczi Máté, Budai Csaba, 
Halász Richárd, Nagy Attila, 
Gyökeres Árpád, Vígh Zsolt, 
Háló Zsolt, Kun Csaba, And-
rási Bence, Kozák János.

3. Az elmúlt szombaton a 
Gyulán megrendezett Békés 
Megyei Férfi Röplabda Baj-
nokságban - mely az Arad 
részvételével immár nemzet-
közi mezőnnyé nőtte ki ma-
gát - gimnáziumunk felnőtt 
csapata ismételten szerepelt. 
A tornán ezúttal 8 csapat vett 
részt, együttesünk 2 vereség-
gel (Szeged, Szarvas) és két 
győzelemmel (Sarkad, Gyu-
la) az 5. helyen zárt. Csapat-
tagok: Futó Tamás, Futó Zsolt, 
Nagy Tibor, Nagy Attila, Kó-
ródi Attila, Major János, Osz-
lánczi Máté, Kun Csaba.

A Gábor Áron Diáksport 
Egyesület tisztelettel kéri 
Önöket, hogy személyi jöve-
delemadójuk, valamint ipar-
űzési adójuk 1%-val támo-
gassák a gimnáziumban mű-
ködő diáksport egyesületet, 
melynek fő célkitűzése a di-
áksport folyamatos fejleszté-
se és a folyamatos versenyez-
tetés. 
Adószámunk: 18839870-1-16. 

Köszönjük!
Major János

szaktanár, edző

Sporthírek a Gábor Áron 
Gimnáziumból

Felhívás
Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulaj-

donát képező volt Vadvirág Csárda (4-es főút, benzinkút 
mellett) elbontására. 

Feltételek: 
− A pályázó 700.000,- Ft-ot köteles befizetni az Önkor-

mányzat egyszámlájára. 
− A bontást az épület alapszerkezetére vonatkozóan is el 

kell végezni.
− A bontást végző rendelkezik a kinyert anyagokkal, vi-

szont köteles a törmeléket is elszállítani, és tiszta terepet 
hagyni. 
További információ a Polgármesteri Hivatal Építési és 

Műszaki Irodáján (I. emelet 10-es szoba) kapható munka-
napokon 730 és 1600 óra között.

Pályázatokat legkésőbb 2009. március 10-ig kell leadni 
írásban ugyanitt. 

Karcag, 2009. február 19.
Önkormányzat
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 3. kedd
 Esti mesék
 Amerikai vígjáték
Március 10. kedd
 High school musical 

3 – Végzősök
 Amerikai zenés film
Március 13. péntek
 A rózsaszín 

párduc 2
 Amerikai vígjáték
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Anyakönyvi hírek

Születés

Márki Erika – Ádám Sza-
bolcs
Kg., Kórház u. 12. Fruzsina
Pallagi Bernadett - Molnár 
Pál
Kg., Szegfű utca 8. 
 Liza Szonja és Zétény

Halálozás
Id. Szádvári Tibor
 Kg., Bercsényi utca 41. 

(1928.)
P. Szűcs Istvánné (Miklósi 

Erzsébet)
 Kg., Nyár utca 38. (1930.)
Mészáros Antal
 Kg., Jókai utca 18. (1942.)
Balogh János
 Karcag (1939.)
Nagy Ferencné (Márkus 

Mária)
 Karcag (1922.)

2009. február 27. péntek, szom-
bat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolai Farsang II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 

polgármester
 Téma: várospolitikai kérdé-

sek 
 Karcagi hírek
 Mézeskalács kiállítás
 Új hatósági állatorvos
 Farsang Kiskulcsoson
 Háttér
 Vendég: Bernáth Zoltán 

hentes
20.10  Helytörténeti pályázatok 

értékelése

2009. március 3. kedd, szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei tükör –magazin

19.30  A Hit szava – római katoli-
kus szentmise

20.30  Nótacsokor

2009. március 5. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Györffy Néptánc Gála 1. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Ruzicska Ferenc
 Téma: Kulturális kitüntetés-

ben részesült 
 Karcagi hírek
 99 éves nénit köszöntöttek
 Adomány a kórháznak…
 Holland befektetők Berek-

fürdőn
 Háttér
 Úszóverseny volt
20.10  Önkormányzati ülés

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
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Tisztelt Közlekedők!

Sokan sokszor hallhatták már a híradásokból, sőt ismerő-
seik, rokonaik köréből is, hogy nagy összegű büntetést kaptak 
a rendőrségtől, mert a közlekedési szabályokat nem tartották 
be. Ők azok, akik az objektív felelősség elve alapján kaptak 
bírságot, hiszen az ő üzemeltetésükben lévő járművel követett 
el vagy ő, vagy családtag, vagy akár ismerős szabálysértést. 

A következő szabálysértések miatt számíthatnak a jövőben 
is az alább felsorolt bírságokra Karcagon is:

Sebességtúllépés:

- Lakott területen belül 50 km/h helyett 68 km/h = 30.000 Ft.
- Lakott területen belül 50 km/h helyett 84 km/h = 60.000 Ft.
- Lakott területen kívül 90 km/h helyett 112 km/h = 30.000 Ft.
- Lakott területen kívül 90 km/h helyett 140 km/h = 60.000 Ft.

A megállás, várakozás szabályainak megsértése = 30.000 Ft.
Vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó szabályok meg-

szegése = 300.000 Ft.

Ne lepődjenek meg tehát, ha figyelmeztetés nélkül lefény-
képezik tilosban hagyott járműveiket, számítsanak a fenti ös-
szegű bírságok kiszabására. Érdemesebb megelőzni úgy, hogy 
betartják a közlekedési szabályokat.

Február 27. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Február 28. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva

Március 1. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Március 2. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Március 3. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 4. szerda
 Betánia – Kiss A. úti

Március 5. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Március 6. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Dózsa DSE Kunhegyes – 
Berekfürdő SE 21:15 (8:10)

Törökszentmiklós, Városi 
Sportcsarnok

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (2), Cseke P. 
(4), D. Nagy J. (4), Herceg Á. 
(2), Kun M. (2), Szabó I.

Cserék: Varga A., Perge Zs., 
Illés-Sütő N., Pergéné Varga 
Zs. (1), Andrási Zs., Kiss A., 
Papp E.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő SE – Jászfény-
szaru VSE 15:16 (8:4)

Törökszentmiklós, Városi 
Sportcsarnok

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (2), Cseke P. 
(1), D. Nagy J. (1), Herceg Á. 
(8), Kun M. (2), Pergéné Var-
ga Zs. (1)

Cserék: Varga A., Perge Zs., 
Antal B.., Szabó I., Andrási 
Zs., Kiss A., Papp E.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
téli felkészülés során edző-
mérkőzést nem sikerült játsza-
ni, ami a játékunkra rányomta 
a bélyegét. Elképzelés nélkül 
„fejjel rohantunk a falnak”. 
Mindenkinek fel kell nőni a 
feladathoz, és a lehetőségek-
kel élve gólerősebben játszani.

A téli szünetben nagy sike-
rű városi családi- és egyéni 
versenyt rendezett a Kováts 
DSE asztalitenisz szakosztá-
lya. A verseny helyszíne a Ko-
váts Mihály Általános Iskola 
tornaterme volt. 

A családi verseny végered-
ménye az alábbiak szerint 
alakult: I. helyezett Szivos 
Gyula – Bojti Károly, II. Dr. 
Cs. Szabó Zsolt – Cs. Szabó 
Bence, III. Fási Miklós – ifj. 
Fási Miklós és Laczi  Sándor 
– Kurucz Teréz.

A fiúk részére rendezett 
egyéni verseny eredményei: I. 
helyett Kovács Miklós (Györf-
fy I. Ált. Isk. 8. osztály), II. 
Székely Tamás (Györffy I. Ált. 
Isk. 4. osztály), III. Cs. Szabó 
Bence (Györffy I. Ált. Isk. 7. 
osztály), Fási Miklós (Refor-
mátus Ált. Isk. 5. osztály).

Nők részére rendezett egyé-
ni verseny eredményei: I. he-
lyezett Molnárné Kovács Ildi-
kó, II. Kurucz Teréz, III. Vigh 
Dóra.

Férfi felnőtt verseny egyéni 
eredményei: I. helyezett Nagy 
Tibor, II. Nagy Norbert, III. 
Dr. Cs. Szabó Zsolt, Szivos 
Gyula.

Január 11-én rendezték meg 
Szolnokon a Megyei Diák 
Asztalitenisz Olimpiát. Ezen 

a versenyen 6 fiatal karca-
gi asztaliteniszező vett részt. 
Amint azt Péter László szak-
osztályvezetőtől megtudtuk, 
eredményesen szerepeltek a 
karcagi fiatalok. Ezt bizonyít-
ja, hogy a csapat fele dobogós 
helyezést ért el. Eredmények: 
IV. kategóriában: II. Szivos 
Gergő (Szentannai Szk. I. 
osztály), II. kategóriában: III. 
Fási Miklós (Református Ált. 
Isk. 5. osztály), II. kategóriá-
ban: III. Dobrai István (Ko-
váts M. Ált. Isk. 3. osztály).

A férfi felnőtt csapat a 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei csapatbajnokságban a 
II. helyen áll és minden esé-
lye megvan arra, hogy 30 év 
után az NB II.-es bajnokság-
ba juthat fel.

A karcagi csapat tagjai: Ko-
vács Sándor, dr. Farkas Béla, 
Csornai Csaba, Péter László. 
A bajnokság részletes ered-
ményei megtekinthetők a 
www.moatsz.hu honlapon.

Immár második alka-
lommal fogja megrendez-
ni a szakosztály a Csokai Ist-
ván emlékversenyt a Váro-
si Sportcsarnokban március 
14-15-én az utánpótláskorú 
versenyzők és a veterán korú 
versenyzők részére.

Bosnyák Imre

Sikeres asztaliteniszezők

Kézilabda

Március 1-jén (vasárnap) a Megyei Férfi Kézilabda Baj-
nokságnak a Karcagi Sportcsarnok ad otthont. A megyei 
bajnokságban jelenleg 3. helyen álló KSE csapatának mér-
kőzései:

1. 9 órakor: Karcag - Túrkeve
2. 16 órakor: Karcag - Kunszentmárton.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket és a szurkolótábort!

KSE Kézilabda Szakosztály

Megyei Kézilabda női I. osztályú 
bajnokság


