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A hatszázmillió forintos 
beruházásból a régi, kinőtt és 
elavult pancsolómedence re-
konstrukciója vette kezdetét, 
tudtuk meg Kálmánné Nagy 
Máriától, a Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft. vezetőjétől. 
A munka elvégzésére az ön-
kormányzat biztosított ke-
retet. A kivitelező nagyon jó 
referenciákkal rendelkezik – 
mondja a vezető. Február 23-
án megtörtént a szerződéskö-

tés és a következő napon már 
meg is kezdődött a kivitele-
zés, és a nem éppen ideális 
időjárás ellenére is – láthat-
juk – szépen haladnak vele. 
Kell is, hiszen a befejezés ha-
tárideje május 20.

A legkisebbek új meden-
céjét két részre osztják. Az 
egyik oldal a 20 - 40 centimé-
teres vízmélységgel igazi pan-
csoló lesz, vagyis kifejezetten 
a kicsik részére szolgál majd. 

A másik részben 40 - 75 cen-
tis vízben lubickolhatnak a 
nagyobbak. A náluk nagyobb 
gyerekeknek az ősszel kezdő-
dő építkezéssel biztosítanak 
tanmedencét. Ebben 95 - 120 
centiméter mélységű vízben 
fürödhetnek vagy tanulhat-
nak úszni a gyerekek.

Az építés alatt álló pancso-
ló, amolyan játszótér is lesz, 
ahová két csúszdát, hat me-
dencefigurát (két fókát, két 
teknőst, egy kiselefántot és 
egy bébi vízilófejet) is beépí-
tenek. Közülük kettő vízkö-
pést, vízfújást fog produkál-
ni. Mindez május 20-án át-
adásra kerül, tehát a nyá-
ri szezonban már örülhetnek 
neki az apróságok.

Mivel szóba kerültek az 
ősszel már előrejelzett na-
gyobb fejlesztések, adódott 
a kérdés: azokkal mi a hely-
zet? A főnöknő megnyugta-
tott, az előzetes tervek elké-
szültek, jelenleg a szakható-
ságok visszajelzését várják az 
esetleges hiánypótlással, ki-
egészítésekkel kapcsolatban. 
Amennyiben az engedélyes 
tervek rendelkezésre állnak, 
jöhet a következő lépés, a 

Új medence a kicsiknek
A kisfürdőbe igyekvőket már a kapunál megállásra készte-
ti a belül tornyosuló földhalom, ami mögött immár formát 
kap az új medence.  A munkaterületet dróthálóval kerítet-
ték el, de hátrébb vígan gőzöl a medence, hiszen az építke-
zés ellenére is várják a fürdőzőket. 

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. március 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Nemzeti ünnepünk Nemzeti ünnepünk 
karcagi programjai karcagi programjai 

a 2. oldalon olvashatóka 2. oldalon olvashatók

A gyógyító munkát segítő műsze-
reket adott át 2008. március 5-én a 
Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és 
Gyermekosztálya részére Szuhay 
Erika, az Ortomobil Kft. kereske-
delmi igazgatója. Az osztály nevé-

ben dr. Szabó Mária osztályvezető főorvos 
vette át az ajándékot, a pulzoximétert és a 
két kékfénylámpát, és köszönte meg a cég 
segítségét. Mint mondotta, az egymillió 
forint értékű műszerek jelentős segítséget 
nyújtanak majd a kis betegek ellátásában.

Műszerek a Gyermekosztálynak

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

A „nemzeti 
érzésről”

Nemrég kaptam egy „kör-e-mailt” 
barátomtól. Egy Székelyderzsen járt, 
magyarországi motoros turista küldte 
szét ismerőseinek, barátainak. Levelé-
ben elmeséli, hogy nyáron a székelyder-
zsi erődtemplom tövében találkozott 
egy 88 éves székely nénivel, aki miután 
megtudta honnan jöttek, elmondta ne-
kik Petőfi, „A magyar nemzet” c. versét. 
Majd kosárkájából – amelyben négy to-
jás és négy szelet kalács volt - két to-
jást és két szelet kalácsot nekik aján-
dékozott. Ezen a motoros úgy megha-
tódott, hogy mikor a néni már hazafe-
lé vette az útját, sírva fakadt a templom 
tövében. Én nem fakadtam sírásra, de 
elszomorodtam. No, nem azért, mert 
annyira meghatónak találtam a törté-
netet, hanem a levél írójának szenti-
mentális nemzeti érzése, nemzettuda-
ta (?) miatt… Különösen olvasva a levél 
elején nagybetűvel írt sorait: „Tegyük a 
szívünkre a kezünket, és úgy mondjuk, 
melyikünk ismeri ezt a Petőfi verset?”

Nos, az teljesen nyilvánvaló volt szá-
momra, hogy ez a történet „így” nem 
történhetett meg, inkább „példabe-
szédnek” szánta írója is. Az igaz, hogy 
Petőfi valóban írt ilyen címmel költe-
ményt – de kettőt is. Az egyiket – ame-
lyet állítólag a 88 éves székely néne 
mondott - 1846 decemberében, és kez-
dő sora („Járjatok be…), míg a másik 
hasonló címűt, 1845 januárjában; „Óh 
ne mondjátok…” kezdetűt. Ez utóbbi-
nak a záró sora : „Lesz-e még e nemzet 
olyan / Hogy halált nem érdemel?”. Míg 
amit az idős néni mondott volt; „.. Mikor 
ébredsz önérzetre?” – az utolsó monda-
ta. Na de, hagyjuk a „filológiát”. Petőfi-
ről köztudott, hogy milyen származású 
volt „vér szerint” - mégis ki merné vitat-
ni éterien tiszta nemzeti hovatartozá-
sát, nemzettudatát? És bizony ostorozta 
is – nem csak ebben a két azonos című 
versében – azokat, akik nem érzik át a 
magyarságukat igazán, gyávák; „gyász-
magyarok”. Vagy éppen érzelgősen 
„magyarkodók”, netán, búsmagyarok.

Manapság, amikor ismét erőtelje-
sen vetődik föl a kérdés, hogy „ki a ma-
gyar”? (sőt, ki a kun?) hiába hivatkozok 
néhány barátomnak is Györffy Istvánra; 
„A magyarság nem a test ,nem a vér, 
hanem a lélek kérdése (…) a kommu-
nizmus megmutatta, hogy a törzsö-
kösnek tartott magyarok közt is ke-
rültek ki nemzetietlen, magyartalan 
magatartást tanúsító egyének…” És 
valószínűleg hiába idézném tovább, a 
valóban kun és magyar, kiváló néprajz-
tudóst: „... 1848-ban a nemesi kiváltsá-
gokról a nemesség lemondott, s a job-
bágyságot felszabadította. Most pe-
dig a lélekben való egyesülést kell ki-
mondania, ami azzal érhető el, ha a 
nemzeti művelődés alapjává a népha-
gyományt tesszük.”

Írta mindezt halála előtt, 1939-ben!! 
Hetven éve! Hölgyeim, uraim, most is 
ez a parancs, akár polgárok, akár kol-
dusszegények vagyunk!

- ács -

HÍREK
Felhívás

Tisztelt lakosok 2009. már-
cius 15-én a 18:15-kor indu-
ló fáklyás felvonulás miatt 
az alábbi útvonalon forga-
lomkorlátozásra kell számí-
tani: Horváth Ferenc utca - 
Táncsics krt. - Dózsa György 
út - Kacsóh utca - Szent Ist-
ván sgt. – Püspökladányi út 
- Varró utca - Madarasi út - 
Kossuth tér - Bajcsy Zsilinsz-
ky utca.

Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

Március 16-án (hétfőn) 17 
órakor a DMIK filmklub má-
sodik előadásaként a Talpuk 
alatt fütyül a szél című fil-
met tekinthetik meg az ér-
deklődők, melyet 1976-ban 
forgattak Bujtor István, Bes-
senyei Ferenc, Cserhalmi 
György főszereplésével. 

A belépés díjtalan! 

Programok:
9:45 Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Huszár Emlék-

raj huszárjai
10:00 Ünnepi istentisztelet a református temp-

lomban
 Igét hirdet: Nagytiszteletű Nagy Béla lelkész
14:00 A Györffy István Nagykun Múzeumban
 Kovács László fazekas, a Népművészet Mestere,
 Madár Helga fazekas, a Népművészet Ifjú Mes-

tere
 és Kiss István festőművész
 kiállításának megnyitása.
 A kiállítást megnyitja:
 Imre Károly, a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-

zat 
 Közművelődési Intézetének igazgatója
14:45 Ünnepi önkormányzati ülés
 a városháza dísztermében
 Himnusz
 Az ünnepi önkormányzati ülést megnyitja
 és az ülést levezeti:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Kitüntetések átadása
 A kitüntetett személyek életútját bemutatja:
 Dobos László alpolgármester és
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Műsor
 Közreműködik:
 Csikos Sándor Jászai- és Kazinczy-díjas színmű-

vész
 Vizy Márton zeneszerző, előadóművész és
 Vigh Kristóf zeneszerző, zongoraművész
 Szózat
16:00 Kováts Mihály Huszár Emlékraj felvonulása
 a Kossuth téren
 A Petőfi szobor előtt
 az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
 hőseire emlékezünk

 Köszöntőt mond és a megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati kép-

viselő
 Petőfi Sándor: Nemzeti dal

 Előadja: Csikos Sándor 
 Jászai- és Kazinczy-díjas színművész
 Ünnepi beszédet mond:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Koszorúzás

 a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos szobornál
 Közreműködik: Nagy István tárogatós
 Kováts Mihály Huszár Emlékraj elvonulása
17:15 Karcagi középiskolás tanulók műsora

 a Kossuth téren
 Közreműködik:
 a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági
 Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 

énekkara,
 a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi
 Szakközépiskola és Kollégium énekkara
 és Főnix Diákszínpada
18:15 Diákok fáklyás felvonulása

 Közreműködik: a Pipás zenekar
 A felvonulás útvonala:
 Horváth Ferenc utca – Táncsics krt. - Dózsa 

György út -
 Kacsóh utca – Szent István sgt. - József Attila ut-

ca -
 Kálvin út – Varró utca – Madarasi út – Kossuth 

tér -
 Bajcsy-Zsilinszky utca
20:00 Táncház

 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Közreműködik: a Szeredás Népzenei Együttes
 „Landerer nyomdája” kézműves foglalkozás

Március 15.
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, a Györffy István 

Nagykun Múzeum, a Karcagi Ifjúsági Ház és a Polgármesteri Hivatal
nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 

tartandó
városi ünnepségre.

Időpontja: 2009. március 15.

2009. április 2-án (csütörtökön) 18 órakor a 
Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ színháztermében

a SZIGET Színház előadásában 
James Rado, Gerome Ragni, Galt MacDermot

Hair
Musical ( kétszer hatvan percben )

Szereplők:
Berger – Pintér Tibor, Sheila - Bordás Barbara,
Woof – Táborosi Márk, Hud – Bencze Sándor,

Claude – Mező Zoltán
Jeannie – Rosta Caludia / Borsos Kitty

továbbá Hábencius György, Danis Lívia Sugárka, Lőrincz 
Andrea, Csizmadia Ákos, Petróczi Gábor, Berecz György, Mező 

Márió, Domonkos Zsolt valamint a táncosok.
Rendezte: Pintér Tibor 

Jegyek 1.500.- és 1.200.- Ft-os , diákoknak 1.000.- és 800.- Ft-
os áron kaphatók a Közönségszolgálati Irodában. Bővebb 

felvilágosítás az 59/503-224-es telefonszámon.

PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS 
MUNKAVÁLLALÁSI 

TANÁCSADÁS A KARCAGI 
IFJÚSÁGI HÁZBAN

Szakképzett munkavállalási ta-
nácsadó várja jelentkezésedet az 
alábbi napokon:

2009. március 13.
2009. március 20.
2009. március 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 elér-
hetőségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail: 
ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLU-
BOT SZERVEZ Mátyusné Kiss-Pál Róza 
nyugdíjas pedagógus vezetésével, mely-
re szeretettel várjuk a tanítókat, tanító-
nőket, tanárokat, tanárnőket és óvónő-
ket. Első foglalkozás időpontja: március 
23. (hétfő) 15 óra
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Par la men ti Nap ló

Nincs szerencséje Havasiné 
Orbán Máriának. A köztár-
sasági elnök jelöltjét hétfőn 
harmadszorra is leszavazta a 
parlament. Igaz, ezúttal 230-
an szavaztak igennel, és csak 
123-an ellene, de mivel a kép-
viselők kétharmadának sza-
vazata kellett volna a megvá-
lasztásához, maradt minden 
a régiben. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy továbbra sincs veze-
tője a magyar bíróságoknak, 
s mivel a döntés tétje volt az 
is, hogy lesz-e bírósági re-
form, rögzíthetjük a tényt: 
nem lesz. Ráadásul hamaro-
san megürül a legfőbb bíró 
helyettesének széke is, hiszen 
az azt betöltő személy eléri a 
hetvenéves korhatárt. Ha a 
magyar bíróságokkal minden 
rendben lenne, talán nem is 
fenyegetne baj, így azonban 
marad a lassú ítélkezési gya-
korlat.

Sólyom László úgy kom-
mentálta a szavazást, misze-
rint „a bíróságokban feléb-
redt a remény, hogy van al-
kalmas jelölt a legfőbb bíró 
posztjára, ám a mai szava-
zás miatt kénytelenek tovább 

cipelni problémáikat, nincs, 
aki megoldja azokat”. Répás-
sy Róbert a szocialisták újabb 
elutasításához hozzátette: 
„nyilván eszükbe jutott, hogy 
tucatnyi MSZP-s politikus áll 
bíróság előtt”. A köztársasági 
elnök azt is bejelentette, hogy 
három sikertelen próbálko-
zás után nem jelöli újra Ha-
vasinét.

A hétfői nap nem csak et-
től volt mozgalmas. Az MDF 
hétvégén a megszorító cso-
magjáról elhíresült egyko-
ri szocialista pénzügyminisz-
tert, Bokros Lajost választot-
ta meg európai parlamenti 
listájának élére. (Bokros in-
dította el 1995-ben a tandí-
jat, fizetőssé tette a fogorvosi 
ellátást, eladta a magyar gáz- 
és áramszolgáltató vállalato-
kat külföldi cégeknek.) Csá-
ky András MDF-es képvise-
lő még az ülés megkezdése 
előtt bejelentette, hogy kilép 
a párt frakciójából, hogy így 
tiltakozzon Bokros Lajos lis-
tavezetői jelölése ellen. Csáky 
szerint a párt feladta politikai 
hitvallását, és végleg szakí-
tott azzal a társadalmi bázis-

sal, amelyre megalakulásakor 
támaszkodott. Lépése a meg-
szűnés szélére sodorta a kép-
viselőcsoportot, hiszen leg-
alább 10 fő kell, nélküle csak 
9-en lesznek. Csáky András 
jövő hétfőtől átül a függet-
lenek közé, az MDF-nek on-
nantól kezdve három nap-
ja lesz Csáky pótlására, kü-
lönben megszűnik a képvise-
lőcsoport. Közben kiderült, 
hogy Bokros jelölése sérti az 
MDF alapszabályát, vagyis a 
belháborúk várhatóan folyta-
tódni fognak.

Dávid Ibolya, az MDF elnö-
ke azonban a szétszéledő se-
reg ellenére sem hátrált meg, 
sőt: rohamra indult. Konst-
ruktív bizalmatlansági indít-
ványt nyújt be, a megszorító 
csomagjáról híres volt pénz-
ügyminisztert jelölve meg 
kormányfőjelöltként. A ja-
vaslat benyújtásához 78 kép-
viselő támogatása szükséges, 
s mivel sem a Fidesz, sem az 
MSZP képviselői nem támo-
gatják az ötletet, így az eleve 
halva születettnek tekinthető.

Varga Mihály

Bokros ügyek a parlamentben

Összedőlt tető a Szegfű ut-
cában

Március 6-án 7 óra 40 
perckor Karcag belterüle-
tére, a Szegfű utcába kezd-
te meg a vonulást egy gép-
jármű, 6 tűzoltóval. A jel-
zett helyen egy lakóépület 
tetőszerkezete dőlt össze. A 
kiérkező egység feladata az 
épület leáramtalanítása, a 
kilógó, de le nem esett tető-
szerkezeti elemek eltávolítá-
sa volt.

Tragikus kimenetelű bal-
eset Karcag külterületén

Március 7-én, a 6 óra 52 
perckor ügyeletünkre érke-
ző jelzés alapján kezdte meg 
a vonulást 7 tűzoltó 2 jár-
művel a Karcag és Kunma-

daras közötti 4201. számú 
út 9. kilométerszelvényében, 
ahol egy Fiat típusú sze-
mélygépkocsi az út menti 
árokba hajtott, majd ott egy 
fának csapódott. Az ütkö-
zés következtében a jármű 
vezetője olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. 
A tűzoltó egységek felada-
ta az elhunyt kiemelése, il-
letve a jármű áramtalanítá-
sa volt. A mentés ideje alatt 
fél pályás útlezárás volt az 
érintett szakaszon.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKAS

Meghívó
A 8. sz. és a 9. sz. választókerületek önkormányzati képvi-
selői lakossági fórumra hívják és várják a körzetek lakóit.
Időpontja: 2009. március 19. (csütörtök) 16:30 órai kez-
dettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Karcag, 
Kisújszállási u. 45.)
Témája: - A város élete 2008. év tükrében (fejlesztések, be-
ruházások: benne a választókerületek munkája)
- Tájékoztatás a város 2009. évi költségvetéséről, várható 

beruházásairól. Előadó: dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, önkormányzati képviselő

- Bemutatkozik a város új rendőrkapitánya: Fejes Zoltán 
rendőr alezredes

Az összejövetelen a résztvevők között tombolatárgyak ki-
sorsolására kerül sor.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:
 Pánti Ildikó Dr. Fazekas Sándor
 a 8. sz. választókerület  polgármester,
 önkormányzati országgyűlési képviselő
 képviselője a 9. sz. választókerület 
  önkormányzati képviselője

F E L H Í V Á S 
a termőföld bérbeadásából származó 2008. évi jövedelemadó bevallás be-
nyújtására

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja azon termő-
föld tulajdonos magánszemélyek figyelmét, akik Karcag város közigazgatási 
területén termőfölddel rendelkeznek, és 2008. évben e termőföld bérbeadá-
sából bevételt szereztek (ideértve a földjáradékot is), hogy az ezen a címen 
nyert bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 25 %.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adót a magánszemé-
lyeknek a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell 
bevallani  és megfizetni a jövedelem megszerzésének évét követő év már-
cius 20-áig. 

Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha 
a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött 
megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. 
A magánszemély köteles az ezen mentesség alapján korábban meg nem fi-
zetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése 
éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentes-
ség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtar-
tamon belül megszűnik. 

További felvilágosítás a Városháza fsz. 42. számú helyiségében, illetve a 
500-610-es telefon számon kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

A bérletes színház III. előadása
2009. március 25-én (szerdán) 19 órakor a 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
színháztermében

Molnár Ferenc: Az üvegcipő
- vígjáték három felvonásban -

Jegyek korlátozott számban 
2.200.- és 1.900.- Ft-os egységáron

válthatók a Közönségszolgálati Irodában.

Polgári védelmi kiképzés

A karcagi polgári védelem tavaly alakította meg az árvízvé-
delmi komplex munkacsoportot. E speciális feladatra össze-
válogatott férfiak kiképzése történt  meg 2009. március 3-4-
én. Rab János, a polgári védelmi iroda vezetője tájékoztatása 
szerint az első napon az általános elméleti képzés történt meg 
a Városgondnokság ebédlőjében, másnap a KÖTIKÖVIZIG 
árvízvédelmi szakemberei tartottak elméleti, illetve a Horto-
bágy csatorna apavári gátőrházánál gyakorlati oktatást. A ki-
képzésen megjelenteket Csomós Mátyás ezredes, a Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Buzás Tibor alezredes 
a megyei kirendeltség vezetője, Kovács Sándor a megyei köz-
gyűlés alelnöke és Dobos László alpolgármester köszöntötték.

közbeszerzési eljárás kiírása, 
majd ennek kapcsán a kivi-
telezők kiválasztására. A ter-
vek szerint a fejlesztés a sze-
zont nem érinti, vagyis csak 
a szeptember eleji kezdésről 
lehet szó.

A szezon viszont közeleg, 
úgyhogy a hét elején kezdetét 
vette a felkészülés előkészíté-
se, a szükséges munkák fel-
mérése. Az önkormányzat az 
idén is lehetővé tette a közcé-
lú munkások foglalkoztatá-
sát, tehát április 1-től várha-
tóan hét fő közcélú munkás 
dolgozik majd a kisfürdő te-
rületén.

Az év elejétől eltelt két hó-
napban, a korábbi évekhez 
képest, kedvezőbben alakul-
tak a vendégéjszakák a keres-
kedelmi szálláshelyeken. En-
nek a folytatására tervezik 
megkeresni az ország közép-
iskoláit, felhívva az intézmé-
nyek figyelmét a faházak ad-
ta szálláslehetőségre. Remél-
jük sikerrel…

Elek György  

Új medence 
a kicsiknek

Folytatás az 1. oldalról
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- Idefelé tartva hallottam a 
4. sz. főút felé távolodó tűzol-
tósági szirénát – vélhetőleg is-
mét balesethez vonult az ügye-
letes jármű. Innen az első kér-
dés: mit mutatnak a kapitány-
ság közlekedési statisztikái 
2008-ról?

- A 2008-as esztendő köz-
lekedési helyzete nem tartal-
maz kiemelkedő és rendkí-
vüli eseményeket. A koráb-
bi évhez viszonyítva a szemé-
lyi sérüléssel járó balesetek 6 
%-os csökkenését tapasztal-
tuk. A sérüléssel járó esemé-
nyeken belül a halálos és a 
súlyos sérüléssel járó balese-
tek mutatnak csökkenést. Saj-
nos három olyan eset is elő-
fordult, amikor a balesetben 
több ember halálozott el. Két 
esetben két-két fő, a legtragi-
kusabb balesetben pedig öt fő 
vesztette életét. Ezek mellett 
is elmondható, hogy a súlyos-
sági mutató 33,62 %-ra javult, 
ami a 2005. év 37,71 %-hoz, a 
2006. évi 41,81 %-hoz, illet-
ve a 2007. évi 45 %-hoz kép-
est nézve az elmúlt évek leg-
jobb aránya.

- Feltételezem, a közlekedési 
balesetek zöme a 4. számú fő-
úton történik.

- Természetesen. A 4. szá-
mú főközlekedési útról a leg-
utóbbi felmérések megállapí-
tották, hogy túlterhelt, vagyis 
az útra számolt átmenő for-
galom már túllépte a terhelés 
maximális értékét. Ha ezzel 
hosszú távon számolunk, ak-
kor nyilvánvaló, a forgalom-
növekedés nemcsak a rend-
őrség, hanem a közlekedés-
sel foglalkozó szakágnak je-
lentős problémát fog jelenteni 
az elkövetkező időszakban. 
Ehhez még vegyük hozzá a 
tényt, hogy a főút a kapitány-
ság területén két településen 
– Kenderesen és Kisújszállá-
son – is átmegy, akkor sejt-
hetjük a túlterheltség okoz-
ta veszélyeket. Összegezve, a 
forgalom már régen kinőtte a 
„négyest”. Kicsi, keskeny út-
ról van szó, ami ráadásul sok 
helyen javításra szorul.

- Milyen a közlekedési hely-
zet a településeken belül?

- Karcag belterületén én jó-
nak ítélem meg a közleke-
dés helyzetét. Ez természete-
sen nem azt jelenti, hogy nem 
lehetne javítani rajta, mert 
a közlekedési morál az min-
denképpen kívánnivalót hagy 
maga után. Akad nem egy 
olyan jelenség, ami irritálja 
a lakosságot. Ilyenek a han-
gos autók, vagy azok az – ál-
talában fiatal – vezetők, akik 

indokolatlan gyorshajtással, 
hangos autóval és a közutak 
versenypályának tekintésével 
igyekeznek magukra felhívni 
a figyelmet. Az ilyen esemé-
nyekhez azonban olyan hely-
színt választanak, ahol adott 
pillanatban nincs rendőr és 
ezért a tettenérés sem lehet-
séges. Az összes közutak fo-
kozott ellenőrzésére azon-
ban a rendőrség jelen pilla-
natban nem képes. Ha ilyen-
ről értesülünk, természetesen 
utána nézünk, de mivel a bi-
zonyításhoz szükséges tetten-
érés nem lehetséges, ez nagy-
ban megnehezíti a dolgunkat 
és az említett jelenség felszá-
molását, vagy hatékony kor-
dában tartását.

- Mit mondanak a bűnügyi 
mutatók?

- A kapitányság illetékessé-
gi területén tavaly 2203 bűn-
cselekmény vált ismertté. Ez 
30,59 %-os emelkedést mu-
tat. Tudnunk kell azt is, hogy 
a kapitányság területén az el-
múlt hat évben közel meg-
duplázódott az ismertté vált 
bűncselekmények száma. 
2006-ban 26,64; 2007-ben 
30,13; 2008-ban pedig 33,81 
bűncselekmény jutott ezer la-
kosra.

A személy elleni bűncse-
lekmények közül az élet elle-
ni bűncselekményeket tekint-
hetjük a legsúlyosabbnak. A 
tavalyi évben a kapitányság 
területén emberölés nem tör-
tént. Itt szeretnék megemlíte-
ni valamit: 2008. év vége felé 
nagyon súlyos rablás történt 
Karcagon, amikor a sértett 
idős hölgyet a lakásán bántal-
mazták az elkövetők. Az idős 
személy ezt követően, néhány 
hónap múlva elhunyt. A köz-
véleményben ez gyilkosság-
ként „honosodott meg”. En-
nek tisztázása a bántalma-
zás és a haláleset ok-okoza-
ti összefüggésének vizsgálata 
egyelőre szakértői vizsgálat 
alatt van, s csak akkor lehet 
jogilag emberölésnek minő-
síteni, ha az összefüggést az 
orvosszakértő egyértelmű-
en kimondta. Természetesen 
addig is folytatjuk a vizsgá-
latot, mert ez egy nagyon sú-
lyos cselekmény volt. A kar-
cagi kapitányság már közel áll 
az ügy felderítéséhez.

- Az évek óta tapasztalható 
nehéz gazdasági helyzet ered-
ményezi a vagyon elleni bűn-
esetek magas számát és ez a 
szám, ha jól emlékszem a ko-
rábbi beszámolókra, minden 
esztendőben emelkedést muta-
tott.

- Ez így van. A bűncselek-
mények zömét a vagyon el-
leni cselekmények jelentik. 
2006-ban 887, 2007-ben 1.072, 
2008-ban 1.443 ilyen eset volt. 
Az utóbbi adat 2006-hoz, te-
hát a két évvel korábbi muta-
tókhoz képest 62,68 %-os nö-
vekedést mutat. Azt is meg 
kell említenem, hogy a legna-
gyobb adósságunk a vagyon 
elleni cselekmények felderíté-
sében van. Nagyon sok a lopás 
és a betöréses lopás, 2006-ban 
187, 2007-ben 262, 2008-ban 
pedig 312 betörésről értesül-
tünk. Jelentős számot képvi-
selnek az úgynevezett „kisér-
tékű” lopások, amikor néhány 
ezer vagy tízezer forintnyi ér-
téket visznek el. Az ilyen cse-
lekmények sikeres felderíté-
seiből állapítható meg, hogy 
az elkövetői kör egyre fiata-
labb. Sok esetben gyermekko-
rú személyt is felhasználnak a 
bűncselekmény elkövetésére. 
Az ilyen esetek felderítése – 
mint arra az előbb utaltam is 
– nagyon nehéz. A rendőrség 
munkáját jelentősen meg tud-
ná könnyíteni, ha az értékei-
re mindenki biztosítaná a mi-
nimális őrzésbiztonságot. Eb-
ben nagyon szívesen állunk a 
lakosság rendelkezésére, akár 
tanáccsal, olcsón és könnyen 
megvalósítható ötletekkel. A 
másik nagy segítség az lenne, 
ha odafigyelnének egymás-
ra. Ha pl. a szomszédban la-
kó idős személyhez idegenek 
kéredzkednek be, akkor érde-
mes megfigyelni a külsejüket, 
az autót amivel érkeztek. Az 
ilyen segítség esetenként nagy 
segítséget jelenthet.

- Mik a tapasztalatok a kábí-
tószerrel?

- Teljesen az országos és a 
megyei átlagot tudtuk pro-
dukálni. Az eljárások során 
megállapítottuk, hogy példá-
ul Karcag térségében is van-
nak kábítószer fogyasztók, de 
egyelőre még az enyhébb dro-
gok (pl. marihuana) fogyasz-
tása a jellemző. Az erős, véná-
san beadható drogokra nin-
csen jelzésünk.

- Végezetül kérem mondjon 
pár szót a kapitányságról.

- A korábbiakban említet-
tem, hogy az elmúlt hat évben 
a jogsértések száma megdup-
lázódott. Ez a tény eleve meg-
határozza azt, hogy létszám-
bővítésre lenne szükség, hi-
szen a jelenlegi létszám nem 
erre a bűnügyi mutatóra lett 
megalkotva annak idején. Ar-
ról viszont semmit sem tudok 
mondani, mikor kapjuk meg a 
szükséges bővítést. Jelenleg 83 
fő végzi a munkát a kapitány-
ságon, a tavaly nyugállomány-
ban vonultak pótlására meg-
tettük a szükséges lépéseket.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Hat év alatt kétszeres növekedés
A Karcagi Rendőrkapitányságon két hete történt meg az 
éves beszámoló, a 2008-ban végzett munka mutatóinak is-
mertetése és értékelése. Fejes Zoltán r. alezredessel, a kapi-
tányság vezetőjével ezt követően ültünk le bemutatni az el-
múlt év rendőrségi munkáját.

Március 15-én ezúttal a di-
ákok sajátos módon róják le 
tiszteletüket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. A Szentannai Sá-
muel Mezőgazdasági Szak-
középiskola és Kollégium, 
a Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium énekkarosai 
és a Főnix Diákszínpad mű-
sora után fáklyás felvonulás 
veszi kezdetét, így emlékezve 
a márciusi eseményekre. A 

szikra a középiskolások fejé-
ből pattant ki, a felvonuláson 
közel 300 diák vesz részt. A 
nemzetiszín fáklyákat a gim-
náziumnál lehet majd átven-
ni és a Horváth Ferenc utcá-
tól lesz az indulás. A felvo-
nulókat szekéren a Pipás ze-
nekar kíséri majd egészen az 
Ifjúsági Házig, ahol 20 órától 
a Szeredás Népzenei Együt-
tes táncházzal várja az érdek-
lődőket.

Nagy Kata 11.A

Márciusi ifjak

2009. február 27-én került 
sor a Munkácsy totó ered-
ményhirdetésére a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy so-
kakat sikerült megmozgat-
nunk ezen feladványunkkal, 
melyre sok helyes megfejtés 
érkezett hozzánk. A helyes 
megfejtést beküldők között 
értékes könyvjutalmakat sor-
soltunk ki.

Megfejtés: 1844. február 20. 
(2); Lieb Leó Mihály(1, 2); Re-

ök István(X); asztalos(2); Pa-
ál László(2); De Marches(X); 
1900. május 1.(2); Szamos-
sy Elek(1); „Siralomház”(X); 
1881(2); Honfoglalás(1); „Ecce 
Homo”(X); Dallos Sándor(X); 
Barbizon(2).

Nyertesek: Veres Lajos, 
Bogdán Istvánné, Rácz Elek.

A nyertesek könyvjutalmu-
kat átvehetik a Városi Csoko-
nai Könyvtárban.

Hangyási Tiborné
Városi Csokonai Könyvtár

A Baráti Társaság az előző 
három hónapban megtartott 
összejövetelén a francia mű-
vészeti életben jelentős szere-
pet betöltő, a 19. század utol-
só harmadának legnagyobb 
hatású művészeti mozgalmá-
val, az impresszionizmussal 
foglalkozott. Az impresszi-
onista stílus nem volt olyan 
jellemző korstílus, mint a ba-
rokk vagy a reneszánsz, hi-
szen ezek a művészet min-
den ágára hatottak. Az imp-
resszionizmus leginkább a 
festészet, a zene és az iroda-
lom, kis mértékben a szobrá-
szat stílusa. Egy-egy alkalmat 
szenteltek az impresszioniz-
mus festészetben, irodalom-
ban, zenében betöltött szere-
péről, megjelenéséről.  Meg-
ismerkedtek a legjelentősebb 
alkotókkal és műveikből íze-
lítőt is kaptak. 

Az első alkalommal dr. Ke-
nyeresné Z. Ágnes művész-
tanár vetített képekkel, fil-
mekkel illusztrált előadása a 
festészetbe kalauzolta az ér-
deklődőket. A hallgatóság 
csodálattal szemlélte Clau-
de Monet, Édouard Manet, 
Edgar Degas, Pierre-Augus-
te Camille, és Pissarro Re-
noir képeit.

A következő előadás az iro-

dalom területére vezette a 
hallgatókat. Vízkeleti Erzsébet 
a Szentannai Szakközépisko-
la francia szakos tanára egye-
temi szakdolgozatát az imp-
resszionizmus a francia iroda-
lomban témakörben írta, ezért 
számára is élvezetes volt újra 
ezzel a témával foglalkozni. 

A harmadik előadás csupa 
zene volt. Az előadó, Türke 
Tímea francia szakos tanár 
jól ismert a társaság tagjai 
számára, hisz ő vette át Víz-
keleti Erzsébettől a testvérvá-
rosi kapcsolat érintkezésében 
a tolmács szerepét. A jelen-
tős zeneszerzők közül Claude 
Debussy, Maurice Ravel mű-
veiből hallhattak a résztvevők  
részleteket. Debussy A tenger 
és  Ravel Bolero-jából csen-
dültek fel dallamok. A társa-
ság Ravel  Jeux d’eau, művé-
vel búcsúzott -de nem végleg- 
a témától

A Magyar Francia Bará-
ti Társaság tagjainak és az ér-
deklődőknek ajánljuk a kö-
vetkező programokat: már-
cius végén Virtuális utazás 
Somme megyébe és Amiens-
be, április végén Franciaor-
szági benyomásaim címmel 
Antalócziné Balogh Ágnes él-
ménybeszámolóját.

Türke Jánosné

Munkácsy totó

Magyar- Francia Baráti Társaság

Impresszionizmus a francia 
művészetben
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A kazah diplomácia egyik 
jelentős teljesítménye volt, 
hogy szoros kapcsolatot ala-
kított ki a Közép-ázsiai orszá-
gokkal, magyarán a közvet-
len szomszédaival. Ezek test-
véri országok a kazahok szá-
mára, összeköti őket a közös 
eredetű nyelv, vallás, kultúra 
és a történelem. Nurszultan 
Nazarbajev elnök, személye-
sen kezdeményezte a Közép-
Ázsiai Államszövetség meg-
alakítását, amely alapja lehet 
egy jövőbeni egyesülésnek. 

Kazahsztán továbbá részt-
vevője egy egész sor regio-
nális integrációs közösség-
nek, mint például az Eur-
ázsiai Gazdasági Közösség, 
a Sanghaji Együttműködé-
si Szervezet, vagy a Független 
Államok Közössége. Emel-
lett aktív po-
litikát folytat-
nak az ENSZ-
ben, vagy épp 
a már koráb-
ban is emlí-
tett EBESZ-
ben. Mindezen 
túl szorosabb 
együttműkö-
désre törekszik 
más földrészek 
or s z á g a i v a l , 
államközössé-
geivel, amelyre 
jó példa a cikksorozat koráb-
bi részeiben említett Út Euró-
pába program is.

Többször szót ejtettünk ar-
ról, hogy ez a fiatal ország, 
függetlenné válása óta jól ki-
használta a felkínálkozó lehe-
tőségeket. Ez érvényes a saját 
gazdaságának megerősítésé-
re, de ugyan így igaz a nem-
zetközi életben történő sze-
replésére is. 

Kiváló példa erre az a gesz-
tus, amelyet 1993 decem-
berében tettek az atomso-
rompó egyezmény elfoga-
dásával. Tudni kell, hogy a 
Szovjetunió szétesésével ha-
talmas atomarzenál maradt 
Kazahsztán terültén. Ott ka-
pott helyet 104 darab SS 18-
as interkontinentális rakéta, 
valamint 1216 atomrakéta fej. 
Ez a mennyiség tökéletesen 
elegendő lett volna az egész 
földkerekség elpusztítására. 

Ennek a félelmetes arze-
nálnak az árnyékában nehéz 
döntés előtt álltak az ország 
vezetői: vajon mit kezdje-
nek ezzel a veszélyes örökség-
gel? Voltak olyan követelések, 
hogy az atomfegyverzetet 

Kazahsztán területén kelle-
ne hagyni, amely garantálná 
az ország biztonságát, ellen-
súlyozva a népesség csekély 
számát. Végül politikai, gaz-
dasági és humanitárius meg-
fontolásból Nazarbajev elnök 
kezdeményezésére leszerel-
ték az atomfegyvereket. Cse-
rébe szilárd biztonsági garan-
ciákat kaptak az atomhatal-
maktól, az ENSZ Biztonsá-
gi Tanácsának tagjaitól (USA, 
Oroszország, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Kína, stb.). Ez 
együtt járt a szemipalatyinsz-
ki atomkísérletek helyszíné-
nek bezárásával is, melyre 
1992-ben került sor. 

Kazahsztán tehát lemon-
dott ugyan a fegyverekről, és 
ezzel a lépéssel nem kívánt az 
atomhatalmak sorába tartoz-

ni, azonban saját érdekeit to-
vábbra is szem előtt tartva 
garanciákat kért biztonságá-
nak megszilárdítására. Ezek 
legfontosabb része volt a füg-
getlenség elérése után az or-
szág pontos államhatárainak 
kijelölése. Történelmi szem-
pontból is igen rövid idő alatt 
képes volt kijelölni állandó 
határait Oroszországgal és 
Kínával, anélkül, hogy akár a 
legkisebb szögletet is elveszí-
tette volna területéből. Az ál-
lamhatár teljes hossza 15000 
km. Az oroszokkal közös ha-
társzakasz mintegy 7000 km, 
amely a földön a leghosszabb 
szárazföldi államhatár. A kí-
nai szakasz, pedig 1700 km. 
Kazahsztánnak a szomszédos 
országokkal nincs semmiféle 
határrendezési problémája.

A jövő héten – továbbra is 
a külpolitikánál maradva – 
bemutatjuk, hogy keleti roko-
naink milyen tevékenységet 
folytatnak a különböző nem-
zetközi szervezetekben, kö-
zösségekben.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba 

Kazahsztán
VI. rész

Az olyan nagy országok, mint Kína, az USA, vagy épp az Eu-
rópai Unió meghatározó tagjai Kazahsztánt azon államok 
közé sorolták, melyeket stratégiai partnerként tartanak szá-
mon. Kazahszán sokirányú külpolitikája, már a függetlenné 
válást követően módot adott a fiatal országnak arra, hogy 
bizonyítsa politikai érettségét a nemzetközi porondon is.

ELŐADÁSOK:
Sántáné Antal Mária: 
 Diéta az egészség őrzője és a betegségek gyógyítója
Kovács Istvánné:
 Cukorbetegség kialakulása, életmód tanácsok
Dr. Szatmári Sándor:
 Korunk betegségei az érszűkület és a visszérbetegség
Dr. Aradi Erzsébet:
 Legyen egészséges a gyermekünk! Mit tehet a csa-

lád a gyermekkorban megelőzhető, felnőttkori be-
tegségek elkerülése érdekében

Kátainé Nyakó Edit:
 Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!
Dr. Szolnoki Erzsébet:
 Dohányzom - tüdőbeteg vagyok?

Dr. Szentes Gábor:
 Gyomorpanaszokat okozó baktériumokról
Dr. Nagy Mihály:
 Mozgásszervi betegek ellátásának lehetőségei Kar-

cagon és térségében

INGYENES vizsgálatok, szűrések, mérések:
 Vércukorszint-, koleszterinszint-, vérnyomás-, csont-

sűrűség mérés, szemészeti-, érszűkületi-, Helicobac-
ter (gyomorfekély) szűrés

TERMÉKBEMUTATÓK:
 Biotermékek (ételek, italok, teák stb.), gyógyászati 

eszközök, segédeszközök vényköteles és „megelő-
ző) harisnyák bemutatója, Biolámpák, vízszűrők be-
mutatója

Lassan ennek a télnek is vé-
ge! Na, de ebben a kiskulcso-
si diákok télűző farsangi ren-
dezvényének is nagy szerepe 
volt. Február 13-án, pénteken, 
már csak a babona kedvéért, a 
diákok apraja- nagyja jelmezt 
öltött. A felvonulást azonban 
lázas készülődés előzte meg: 
zsákbamacskák, szendvicsek, 
dekorációk elkészítése. 

Majd elérkezett a délután és 
lett nagy vigadalom. Minden-
ki nagy érdeklődéssel várta, 
mivel lepik meg a közönséget 
a gyerekek, osztályközössé-
gek. Sok szép, érdekes, külön-
leges jelmezest pl:Superman, 
Kalóz, Napraforgók, Nyuszi 
táncosok, Dalmások, Apácák,                               
nagyszerűen koreografált, öt-
letes csoportokat láthattunk. 
Nagyon vártuk az osztályok 
fellépését, akikkel az osztály-
főnökök is felléptek. A Hawaii 

táncosokat, Celebeket, Macs-
kákat és a Hullajó múmiákat. 

A zsűrinek nem volt kön-
nyű dolga, de meghozta dön-
tését és kiosztotta a jutalma-
kat. Senki sem távozott üres 
kézzel. A felhőtlen szórako-
zás előtt kihúztuk a tombo-
lanyereményeket, és követke-
zett a meglepetés. Az Abba 
együttes kiskulcsosi képvi-
selői látogattak el rendezvé-
nyünkre: Ferencziné Var-
ga Ildikó, Horváthné Pandur 
Tünde és Mester Anikó sze-
mélyében, és énekelték „Na 
ma mi van?....Épp farsango-
lunk”.

Ezt követően kezdetét vette 
a buli, amely alatt étvágyunk 
csillapításáról a 7-es anyukák 
és az osztályfőnök gondosko-
dott. 

Ahhoz, hogy rendezvé-
nyünk sikeresen zárult, 

nem maradhat el a köszö-
net azoknak, akik ehhez 
hozzájárultak támogatásuk-
kal: Szoboszlai Józsefné, a 
Mc Meki vezetője, Kovács 
Sándor és Kovács Kriszti-
án (volt diákjaink), akik a jó 
hangulatról gondoskodtak, 
Nagy László és családja, az 
osztályokat képviselő anyu-
kák, apukák, akik a belépő, 
tombola, zsákbamacska, bü-
fé árusításában és az előké-
születekben segítettek, vala-
mint a Szülői Munkaközös-
ség tagjainak. 

A befolyt pénzből a gyer-
mekek tanulmányi versenyeit, 
szabadidős iskolai programo-
kat, és kirándulásokat fogjuk 
támogatni. 

A Diákönkormányzat nevé-
ben:

Mester Anikó és 
Vargáné Molnár Éva

Farsang Kiskulcsoson

Tóth Pál
Az Épkar dolgozóiból 

álló bizottság az idén már 
huszonkettedik alkalom-
mal ítélhette oda a cég sa-
ját alapítású kitüntetését 
az ott hosszabb idő óta al-
kalmazásban álló, és el-
ismerten a legjobb mun-
kát végző munkatársnak. 
Az Épkar-díj idei kitünte-
tettje Tóth Pál szobafestő 
csoportvezető-karbantar-
tó lett.

Az idén ötvennégy éves 
Tóth Pál három felnőtt fiú 
apja és három szép unoka 
nagyapja, Karcagon szü-
letett és ma is itt lakik. Az 
Épkarral először majd’ 

másfél évtizede, 1995-ben 
került kapcsolatba. A cég 
már ekkor is többfelé dol-
gozott az országban, mint 
mondja, a Tabac és a Tigáz 
karbantartási munkáit vé-
gezték a keleti Szatmártól 
Zaláig, pontosabban Máté-
szalkától Zalaegerszegig.

Másodjára 2001-től lett 

tagja az azóta kétszer is 
mesterdíjjal kitüntetett Ép-
kar Zrt. gárdájának. Már 
három éve, hogy Budapes-
ten, a főváros főpolgármes-
teri hivatalában van (felújí-
tási) munkájuk, Tóth Pál 
pedig a jó teljesítménynek 
köszönhetően egy négy-öt 
fős munkacsoport vezetője 
lett. Feladata, ahogy a cég-
nél mindenkinek, az egyez-
tetés és a felmérés után ha-
táridőre (készátadásra) ma-
ximálisan teljesíteni az el-
várásokat, elvégezni a 
munkát. Amint a díj is mu-
tatja, a feladatoknak hosszú 
idő óta kiválóan megfelel, 
megbízható munkatárs.

(X)

Épkar-díj 2009

„Szánjon egy délutánt egészségére!” 

A Kátai Gábor Kórház EGÉSZSÉGNAP-ot szervez
2009. március 25-én délután 13 órától a kórház földszintjén és első emeletén
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Önkormányzati lakások, és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek (üzletek, garázsok) bérlőit, 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 szervezetek figyel-
mét, hogy a Karcag, Kossuth tér 14. sz. (Pártok háza) emeleti 
rész frissen felújított nagytermét bérbe lehet venni rendezvények 
lebonyolítására, tanfolyamok, előadások megtartására.
Érdeklődni: Nagykun-Ház Kft. 5300 Karcag, Kossuth tér 14.
Tel.: 59/503-371 vagy 06/30-303-3784.

Nagykun-Ház Ingatlankezelő Kft.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Immár hagyományosan ebben az évben is meghirdetésre ke-
rül az Országos Baleset-megelőzési Bizottság nagy sikerű, felme-
nő rendszerű gyermekrajz-pályázata:  

„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel”
címen: óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső 

tagozatos (11-14 éves) általános iskolai tanulók részére.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, 

tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz. 
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni: 
- készítője nevét
- születési idejét
- osztályát, valamint 
- az oktatási intézmény nevét és pontos címét. 
A beérkezett pályaművek értékelését a Megyei Balesetmegelő-

zési Bizottság által felkért zsűri végzi, és korosztályonként a leg-
jobbnak ítélt 5-5 alkotást juttatja el az Országos Balesetmegelő-
zési Bizottsághoz. 

Beküldési határidő:  2009. április 3. 
Beküldési cím:  Jász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmeg-

előzési Bizottság
 5000 Szolnok, Baross út 39.  
Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott alkotások 2009. má-

jusában kiállításon vesznek részt, amelynek helyszínéről és idő-
pontjáról, és az alkotók díjazásáról értesítést küldünk.

1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár,  2.-6. díj: kategóriánként 
tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
További információval Dávid Mónika r. százados, a megyei 

verseny szervezője áll az érdeklődők rendelkezésére.  Tel.: 56/501-
600;  15-97 mellék. 

A Kiskulcsosi Általános Is-
kola tanulói nagyon sok sport-
ágban indulnak el diákolimpiai 
versenyeken. Most a kosárlabda 
sportágban folynak selejtezők, 
ahol igazolt, nem igazolt ver-
senyzők egyaránt szerepelhet-
nek. Legelőször a III. korcsopor-
tú fiúk jutottak a megyei döntő-
be.  A III. korcsoportú leányok 
a selejtezőből már továbbjutot-
tak, így az elődöntőben egy me-
zőtúri csapat ellen kell, hogy ki-
vívják a továbbjutást. 

IV. korcsoportban a fiatalab-
bakból álló fiú csapatunk tisz-
tességgel helytállt a selejtező-
ben, ahonnan „sajnos” csak egy 
csapat juthatott tovább. A Ko-
váts ellen félő volt, hogy bele-
szaladunk egy „KO”-ba (40 pont 
különbségnél vége a mérkőzés-
nek), de a második negyedben 

sikerült felzárkózni, és az utol-
só negyed is kiegyenlített küz-
delmet hozott. A Kossuth ellen 
a harmadik negyed közepén si-
került a „KO”.

Kiskulcsosi Ált. Isk. – Ko-
váts M. Ált. Isk. 42-60 (8-21, 
20-14, 3-15, 11-10)

Bojti S. (2), Herczeg G. (3/3), 
Kiss T. (1), Rácz J. (7/3), Rózsa I. 
(2), Tóth B. (1), Tóth G. (13), Ki-
rály Á. (3), Ábrahám M. (4), De-
ák Z. (6), Veres L., Berzétei T. 
(2).

Kiskulcsosi Ált. Isk. – Kos-
suth L. Ált. Isk. 47-7 (30-1, 9-
4, 8-2, ---,)

Bojti S., Herczeg G. (6), Kiss 
T., Rácz J. (4), Rózsa I. (12), Tóth 
B. (4), Tóth G. (3), Király Á. (2), 
Ábrahám M. (2), Deák Z. (14), 
Veres L., Berzétei T.. Edző: Kiss 
János, testnevelő Őrlős Zoltán

KISKULCSOSI HÍREK

2008. június 12. napján 15 lel-
kes állatbarát kimondta a KUN-
KARCAGI Állatvédő és Állat-
barát Egyesület megalakulá-
sát. Az alakuló ülés megállapí-
totta az egyesület alapszabályát 
és megválasztotta az ügyintéző 
és képviseleti szerveket. Ezt kö-
vetően a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság az egyesületet 
nyilvántartásba vette, elrendelte 
a társadalmi szervezet közhasz-
núsági nyilvántartásba vételét. 

A bíróság bejegyző végzése 
jogerőre emelkedett, így hivata-
losan is megkezdte működését.

Az egyesület célja: 
 Állatvédelmi menhely létesí-
tése, annak személyi, tárgyi, 
anyagi feltételrendszerének 
biztosítása, majdani működ-
tetése
 Menhely létesítését követően 
kóbor állatok befogása, tartá-
sa, sorsuknak rendezése
 Együttműködés a gyepmes-
teri teleppel a befogadott álla-
tok érdekében
 Háznál tartott állatok helyes, 
az állatvédelmi törvényeknek 
megfelelő tartása
 Fellépni az állatkínzás és sa-
nyarú tartás minden formája 
ellen
 Tanácsadás, jogsegélyszolgá-
lat
 Esetlegesen, az indokolt pa-
naszos ügyek megbeszélése, 
továbbítása az illetékes szer-
vek, hatóságok felé
 Állattartással kapcsolatos fel-
világosító munka 
 Előadások, egyéb rendezvé-
nyek szervezése aktuális kér-
désekben, illetve igénybeje-
lentés, vagy felmérés alapján 
felmerülő témákban
 Pályázatok figyelése, pályáza-
tokban való részvétel.
A KUNKARCAGI Állatvé-

dő ás Állatbarát Egyesület vár-
ja mindazon karcagi és a kör-
nyező településeken lakó embe-
rek jelentkezését, akik 18. élet-
évüket betöltötték, és úgy érzik, 

szeretnének az állatokért ten-
ni valamit. Minden korosztályt 
várunk, az idősebb, tapasztal-
tabb, középkorosztály mellett 
nagyon várjuk az agilis, tenni 
akaró fiatalok érdeklődését is. 
Nem feltétlenül szükséges eh-
hez állattartónak lenni, elég, ha 
szereti őket, és az egyesületbe 
befizetett szerény tagdíjjal hoz-
zájárulni kíván a velük való tö-
rődés megsegítéséhez. Várjuk 
azok jelentkezését is, akik mun-
kájukkal kívánják segíteni mű-
ködésünket. 

Jelentkezni az elnökség bár-
mely tagjánál lehet személye-
sen, vagy e-mailben, de egy már 
meglévő egyesületi tag is felve-
het új jelentkezési igényeket. 
Igyekszünk ezt is – mint még 
sok más hasonló technikai jelle-
gű dolgot – rugalmasan kezelni. 
Ez év májusától szeretnénk sa-
ját honlapot működtetni. Innen 
terveink szerint a Jelentkezési 
lap letölthető, illetve on-line ki-
tölthető lesz minden érdeklődő 
számára. 

Ezen kívül munkaidőben 
személyesen is lehet jelentkezni 
az ADU Oktatási Központban 
- Karcag, Püspökladányi út 14.-
, Dr. Temesváry Tamás lakásán 
rendelési időben 8 és 12 óra kö-
zött – Karcag, Széchenyi sgt. 38. 
- és Dr. Kovács László ügyvédi 
irodájában - Karcag, Táncsics 
krt. 15. 

A tagdíjunk tulajdonképpen 
egy szerény, szinte jelképes ös-
szeg - évi 1200 Ft - azért, hogy 
ennek nagysága senkit ne zár-
jon ki a tagságba való felvétel 
alól.

A tagdíjak befizetési határ-
ideje minden év március 31., il-
letve az újonnan belépőknek fo-
lyamatos.

A tagdíjak beszedése az Egye-
sület Gazdaságvezetőjének, Elek 
Sándornénak a feladata, de bár-
mely elnökségi tag elveheti az 
illetőtől az összeget egyidejű 
nyugta adása mellett. Ezen kí-

vül minden támogatni szán-
dékozó személy az Egyesület 
bankszámlájára is megteheti a 
nekünk szánt átutalását. 

Elérhetőségeink:
Postacím:  5300 Kar-

cag, Nap u. 4/A.
E-mail:  kunkarcagi.

allatvedo@citromail.hu   
Az Egyesületet érintő bár-

mely kérdésben, témában az el-
nök – Dr. Kovács László, alel-
nök – Dr. Temesváry Tamás, 
titkár – Kovács Szilvia és gazda-
ságvezető – Elek Sándorné tele-
fonon is elérhető, megkereshető. 
Telefonszámok:
Dr. Kovács László - 06-20/938-

4462, 59/503-666
Dr. Temesváry Tamás - 

06-30/537-5758
Kovács Szilvia - 

06-30/985-4106
Elek Sándorné – 06-30/689-

5525; 59/311-426
Az egyesület bankszámlaszá-

ma: 11745073-20110912.
Azok a személyek, akik már 

leadták jelentkezési lapjukat, 
tagdíjaikat befizethetik Elek 
Sándorné Manyikánál.

Az egyesület megalakítása je-
lentős hézagpótló tevékenység 
városunk közéletében, ugyan-
is már hosszú évek óta komoly 
igény jelentkezett az egyesüle-
ti célok felkarolására és megva-
lósítására. Széleskörű alapot kí-
vánunk létrehozni ezek megva-
lósításához, és a végrehajtásuk, 
kivitelezésük során elképzelése-
inket komoly tartalommal kí-
vánjuk megtölteni. Valamennyi-
en azt szeretnénk, hogy a KUN-
KARCAGI Álltavédő és Állatba-
rát Egyesület jelentősen járuljon 
hozzá a város társadalmi életé-
nek gazdagításához, valamint az 
állatbarátok és rajtuk keresztül a 
rászoruló állatok védelméhez és 
érdekeik képviseletéhez. 

Szeretettel várjuk minden ér-
deklődő jelentkezését, támoga-
tását!

Vezetőség 

Nevezési lap
Név: Telefonszám:

Kategória (Kérjük jelölje x-szel!)
Középiskolás Felnőtt
Iskola:
Osztály:
A választott mű szerzője, címe: Radnóti Miklós:

Megalakult a KUNKARCAGI Állatvédő 
és Állatbarát Egyesület

A Városi Csokonai Könyvtár KÖLTÉSZET 
NAPI SZAVALÓVERSENYT hirdet középis-
kolások és felnőttek számára.

Nevezni a „Radnóti Év” jegyében (2009. 
május 5-én ünnepeljük Radnóti Miklós szü-
letésének 100. évfordulóját) egy szabadon vá-
lasztott Radnóti verssel lehet.

A szavalóverseny helye: Városi Csokonai 
Könyvtár

Időpontja: 2009. április 7. 15 óra
Nevezési határidő: 2009. március 27.
A nevezési lapokat a Városi Csokonai 

Könyvtárba kérjük eljuttatni!
Karcag, 2009. március 9.

Hangyási Tiborné
Igazgatóhelyettes

Városi Csokonai Könyvtár

Felhívás!
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több faj-
ta fűtési lehetőséggel, ipari árammal, 
fúrott kúttal, szerelő aknás alsó épü-
lettel több generációnak eladó, ill. 
vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 06/20-
669-5366. 
3 szobás, teljes közműves, vegyes és 
gázfűtéses családi ház eladó. Érd.: Kg., 
Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.
Karcag, Bethlen G. út 41. sz. alatti 3 
szobás, nappalis kertes családi ház el-
adó. Tel.: 06/30-517-2434.
Két család részére alkalmas kertes 
ház garázzsal, melléképületekkel el-
adó. Kg., Jókai utca 39. Tel.: 06/70-
527-1099.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszútávra kiadó. 
Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-5719.
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. 
Eladó a Kisvénkert III-asban szo-
ba-konyhás, bekerített kunyhó 
(villany+fúrott kút van) 9 sor kert-
földdel. I.ár: 550 ezer Ft. Tel.: 06/30-
319-0145.
Karcagon, az Apavár utcában téglából 
épült – teljes közműves kisebb kertes 
ház – betegség miatt eladó. Bontás 
nélküli építkezés lehetséges. U.itt 1 
szobás földszinti tömblakást vagy fő-
tér közeli összkomfortos házrészt ke-
resek. Tel.: 06/70-273-7268.

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

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. U.itt. épület faanyag el-
adó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 óráig , 
délben és 18 órától).

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mély 
pihenés, kevesebb stressz, több 
energia. Tel.: 06/59-313-284 www.
tmhirek.hu

Bontásból vásárolnék fürdőszoba aj-
tót, ablakot, villanybojlert 80 literig, 
WC-t, öblítőt. U.itt 100 literes gázboj-
ler eladó. Tel.: 59/312-562 v. 06/20-
411-9686.

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.

Télikabátok, bundák, dzsekik, puló-
verek (40-46 méret, férfi-női) olcsók 
eladók. Tel.: 59/311-477.

Két darab világos színű, fal áttöré-
ses gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-
831.

Eladó újszerű kerti vetőgép (kézi) 
féláron, 1 db utánfutó kerti traktor 
után. Tel.: 06/30-252-8698.

A böjti szelek szemét hordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 
9/a. sz. alatt. Támasztó létra méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál.

Egyedülálló idős személlyel eltar-
tási szerződést kötnék. Tel.: 06/70-
527-1099.
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, 
fotelok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, 
varrógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Gyümölcsfa csemeték eladók: zöld-
ringló, besztercei, veres bódi, rózsa, 
szilvák. Diófa, birsalma, nyári piros 
alma, zörgős alma, 3 fajta meggy, 2 
fajta szúrótlan szeder, 3 fajta málna, 
mogyoróbokor, 3 fajta hibiszkusz, 
pöszméte, angyal trombita, 2 éves 
fagyal, orgona 3 színben. Érd.: Kg., 
Kinizsi u. 45. Tel.. 06/30-266-2859.

Állat
Fehér húsjellegű hízó eladó. 400 Ft/
kg. Fiatal gyöngykakasokat cserél-
nék gyöngytyúkra. Tel.: 59/300-875.

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.
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.
Salétromos, nedves házak utólagos 
szigetelése Aquapol technológiával, 
20 év garanciával, roncsolás mente-
sen. Tel.: 06/30-334-4920.
Személyi kölcsönök, jelzálog hitelek, 
autóhitel több banki háttérrel, kap-
csolattal, rövid határidővel, gyors, 
szakszerű és bizalmas ügyintézés. 
Hívjon, én megoldom! Tel.: 06/70-
932-5414.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladó Pannónia motoros lassú jár-
mű és egy Honda robogó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 79. Tel.: 59/401-264 v. 
06/30-649-3040.

Apróhirdetés Kosárlabda

Hirdetmény
A Karcag-Apavári Földtulajdonosi Közösség közgyűlést tart 2009. 
március 17-én 13 órakor a Karcag-Apavárai vadászházban.

Napirendi pontok:
1. A földtulajdonosi közösség beszámolója a 2008/2009-es va-

dászati évről.
2. A földtulajdonosi közösség 2009/2010-es vadászati tervének 

ismertetése.
3. A közös képviselő beszámolója a földtulajdonosi közösség 

előző évi (2008-as) pénzügyi gazdálkodásáról.
4. A földtulajdonosi közösség 2009. évi pénzügyi tervének 

megtárgyalása, annak elfogadása.
5. Egyebek.
A közgyűlésen a határozathozatal a tulajdoni hányad arányá-

ban számított szótöbbséggel történik.
Amennyiben a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivételével 

– a vadászterületen külön-külön 30 ha-t el nem érő földtulajdon-
nal rendelkeznek és e tulajdonosok a határozathozatal időpont-
jáig közös képviseletükről másként nem gondoskodnak, az 1996. 
évi LV. törvény 12. §. szerinti kérdésekkel kapcsolatos jognyilat-
kozatokat a tulajdonos törvényes képviselőjeként az érintett föld 
fekvésének helye szerint illetékes település önkormányzatának 
jegyzője teszi meg. A település önkormányzatának jegyzője teszi 
meg a szükséges jognyilatkozatokat annak a 30 ha feletti földtu-
lajdonnal rendelkező nem állami tulajdonosnak a nevében is, aki 
a meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és képviseleté-
ről sem gondoskodott. A 30 ha-nál nagyobb földtulajdonnal ren-
delkező földtulajdonosok szavazati joga önálló.

A meghatalmazásokra a PTK előírásai vonatkoznak.
Rózsa Sándor

jegyző 

A legkisebb korosztály Deb-
recenben szerepelt. Az első mér-
kőzést simán nyerték a lányok, 
bár akadtak hibák a játékban. 
A második mérkőzésen bravúrt 
akartak véghez vinni a csapat, 
de elég volt pár figyelmetlenség, 
ezáltal a siker elmaradt.

Karcagi Oroszlánkölykök – 
Ziccsr Kicsik (fiú) 60-36 (16-
8, 16-7, /7-4/, 13-15, 8-2)

Rácz L. (17), Papp E. (1), 
Nagy K. (8), Lócsi E (13). Pin-

tér Á. (3), Béres I., Hajnal T. 
(2), Fehér M. (7), Mihácsi Sz. 
(1), Lippai A., Lócsi Enikő (4), 
Takács E (4)

Lendületes Jaguárok - Kar-
cagi Oroszlánkölykök 46-42 
(14-16, 8-6, /4-4/, 8-6, 12-10)

Rácz L. (11), Papp E., Nagy 
K. (1), Lócsi E (6). Pintér Á. (2), 
Béres I.(3), Hajnal T. (2), Fe-
hér M. (6), Mihácsi Sz., Lippai 
A.(9), Lócsi Enikő, Takács E 
(2), Edző: Őrlős Zoltán

Ismét bravúrosan szerepel-
tek a lányok Mezőberényben. 
Az első mérkőzésen kötelező 
győzelmet arattunk. A máso-
dik mérkőzés tétje, az „A” cso-
portba való feljutás volt. Az első 
negyedben nehezen indult be a 
gépezet, de végül sikerült meg-
nyugtató előnyre szert tenni. A 
második negyedben a fiúk el-
len ugyan olvadt az előny, de a 
harmadik negyed végére újra si-
került elhúzni. Maradt az utol-
só negyedre a döntés. Öt perc-
cel a vége előtt, még nem kellett 
izgulni, de a végjátékban feljött 
az ellenfél. Rendkívül izgalmas 
csatában sikerült három pontot 
megőrizni, így a végén mi örül-
hettünk a győzelemnek. Ezzel a 
sikerrel a saját kezünkben van 
a sorsunk, hisz ha a következő 

fordulóban sikerül az „A” cso-
portban maradni, akkor az or-
szágos döntőbe juthatunk.

Karcagi Oroszlánkölykök (le-
ány) – Young Boys (fiú) 62-28 
(13-10, 18-6, /5-1/, 13-8, 13-3)

Nagy K.(10), Kerekes H. (12), 
Lócsi Enikő, Kabai D. (6), Lip-
pai A., Szabó K. (2), Klász A. 
(2), Fehér M. (4), Rácz L. (8), Ló-
csi E.(10), Kocsis Zs., Séta G. (8), 
Bíró M.

Karcagi Oroszlánkölykök 
(leány) – Pici Pockok (vegyes) 
43-40 (16-2, 6-14, /2-3/, 13-5, 
6-16)

Nagy K.(7), Kerekes H. (4), 
Lócsi Enikő (2), Kabai D. (2), 
Lippai A.(1), Szabó K. (5), Klász 
A. (1), Fehér M., Rácz L. (6), Ló-
csi E.(6), Kocsis Zs., Séta G. (9), 
Bíró M. Edző Őrlős Zoltán.

Országos Gyermek Bajnokság

Megyei Gyermek Bajnokság 
Mezőtúron lépett pályára a 

Karcagi Oroszlánkölykök le-
ány kosárlabda csapata. Első 
mérkőzésen a Szolnokiak ellen 
bátortalanul kezdtek a lányok, 
már az első negyedben tíz pon-
tos előnyre tett szert az ellen-
fél. Ezután végig kiegyenlített 
küzdelemben folyt, csak meg-
közelíteni tudtuk az ellenfelet. 
A Mezőtúriak ellen csak a 100 
pont megszerzése volt kétséges.

Karcagi Oroszlánkölykök – 
Szolnoki VSI 28-36 (2-12, 5-5, 
15-12, 6-7)

Nagy K., Kerekes H. (5), Ló-
csi Enikő (2), Székely A., Kabai 
D. (2), Lippai A., Szabó K. (9), 
Hidasi D. (4), Rácz L. (4), Lócsi 
E., Kocsis Zs., Séta G. (2).

Mezőtúr Szegedi - Karcagi 
Oroszlánkölykök 8-103 (0-25, 
0-28, 8-12, 0-38)

Nagy K.(6), Kerekes H. (20), 
Lócsi Enikő (2), Székely A., 
Kabai D. (6), Lippai A.(6), Sza-
bó K. (9), Hidasi D. (16), Rácz 
L. (20), Lócsi E.(8), Kocsis Zs., 
Séta G. (10). Edző: Őrlős Zol-
tán

Országos Kenguru Kupa

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti műhely helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 45 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 6. számú garázs helyiség
 A 6. számú garázs helyiség alapterülete: 18,6 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 8. számú garázs helyiség
 A 8. számú garázs helyiség alapterülete: 15 m2

Valamennyi esetben a pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. március 26. napja 16:00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 14. szombat
 Underworld – 

Vérfarkasok lázadá-
sa

 Feliratos amerikai akció-
film

Március 16. hétfő
 Talpuk alatt fügyül a 

szél
 Magyar film
 Kezdés: 17 óra
Március 17. kedd
 Az idegenem-

ber
 Feliratos amerikai vígjá-

ték
Március 20. péntek
 Szextúra
 Feliratos amerikai vígjá-

ték
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Anyakönyvi hírek
Születés

Petyus Mária – Kónya Sándor
Kg., Tanya 358/8.  Roland
Hangyási Judit – Balog Sán-
dor
Kg., Délibáb u. 65/e. 
 Ádám Márk
Federics Katalin – Kovács Zol-
tán
Kg., Rózsa u. 8. 
 Péter Zoltán

Halálozás
Pálffi István
 Kg., Virág utca 6. (1929.)
Özv. Zemka Istvánné (Faze-

kas Juliánna)
 Kg., Akácos utca 11. 

(1927.)
Nagy József
 Kg., Kinizsi utca 115. 

(1968.)
Kiss Péter
 Karcag (1920.)
Szopkó János
 Karcag (1929.)

2009. március 13. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Néptánc Gála III. 

rész 
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések: 

bemutatjuk a DMIK új 
igazgatóját

 Karcagi hírek
 Iparos Bál
 Turisztikai konferencia
 Készül az új kemence
 Háttér
20.10 Ünnepi Önkormányzati 

ülés

2009. március 15. vasárnap
14.45 Ünnepi Önkormányzati 

ülés – élő adás

2009. március 18. szerda, 
csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – 

református istentisztelet

19.05 Megyei tükör –magazin
19.30 A Hit szava – római 

katolikus szentmise
20.30 Nótacsokor

2009. március 20. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Koszorúzás. Ünnepi 

műsor 
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések: 

bemutatjuk a DMIK új 
igazgatóját

 Karcagi hírek
 Sikeres volt a faosztás
 Gépműszer 

adományozás egymillió 
forint értékben

 Varga Mihály segít a 
gazdáknak

 Háttér

20.10 Ünnepi 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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Február 25-én hajnaltól 
nem aludhattak nyugodtan 
a körözés alatt állók. Három 
napos összehangolt ellenőr-
zésük eredményeként össze-
sen 17 bujkálót találtak rend-
őreink. Az elfogottak nagy 
részét azért körözte a bíróság, 
mert büntetésük letöltését 
nem kezdték meg, vagy tár-
gyalásra nem mentek el.

Nőnapi meglepetésként 
egy vecsési férfi látogatta meg 
volt élettársát annak jelenlegi 
élettársa lakásán. Szóváltásba 
keveredtek, majd a férfi szó 
nélkül bement a fürdőszobá-
ba és ott a nő kabátjának zse-
béből kivett, majd magához 
vett egy pénztárcát, majd sie-
tősen távozni kívánt a házból. 
Mivel a sértett észlelte a cse-
lekményt, vissza akarta tarta-
ni a férfit, de az őt is és a ház 
tulajdonosát is ellökte magá-
tól, majd kiment a házból. A 
pénztárcában személyes ira-
tok, bankkártya és 59.500 Ft 

készpénz volt. A rendőrök fél 
órán belül a Kossuth térről 
előállították a rablót, akitől 
ruházatátvizsgálás során az 
eltulajdonított értékek előke-
rültek. A férfit kihallgatták, 
őrizetbe vették és a Ceglédi 
Rendőrkapitányság fogdájá-
ra szállították. A cselekmény 
másnapján a Karcagi Városi 
Bíróság már ítéletet is hirde-
tett, felfüggesztett büntetés-
sel jutalmazva a rablás elkö-
vetőjét. 

Március 6-án a késő esti 
órákban a rendőrök egy jász-
boldogházi férfit vontak el-
lenőrzés alá, akivel szemben 
alkoholszondás ellenőrzést is 
alkalmaztak, melynek ered-
ményeként vér- és vizelet-
minta vételre is előállították. 
A vizsgálatot végző orvos a 
férfit közepesen ittasnak ta-
lálta, így tőle az intézkedők a 
vezetői engedélyt elvették.

Március 13. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Március 14. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva

Március 15. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 16. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Március 17. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 18. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Március 19. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Március 20. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Az év első jelentős verse-
nye február 28-án Hajdúszo-
boszlón volt. Itt rendezték 
meg a kyokushin.pont.kumi-
te Kelet-Magyarországi Di-
ákolimpiai döntőjét. A döntő 
mérkőzésekre a karcagi ka-
rate szakaosztály is képvisel-
tette magát hat versenyzővel. 
Közülük négyen kiemelkedő-
en szerepeltek és ennek ered-
ményeképpen továbbjutottak 
a Szeghalmon megrendezen-
dő országos döntőben. A har-
madik helyen végzett karcagi 
karatésok: Kozák János, Bene 
László, Szabó Patrik, Ráczke-
vy Sándor. 

Amint azt Gyarmati Imré-

től, a szakosztály vezető edző-
jétől megtudtuk, a mostani 
foglalkozásokon készülnek 
a Szentesen megrendezen-
dő knoch-down Diákolim-
piai ifjú-junior elődöntőjé-
re és a gyerek-serdülő dön-
tőkre, amelyre a szakosztály 
igencsak nagy létszámban – 
19 versenyzővel – veszi fel a 
küzdelmet a tatamin. A fenti-
ekből kitűnik, hogy ez a ver-
senyszakág az igazán nekünk 
való versenyzési mód. Emlí-
tésre méltó, hogy a továbbju-
tók részt vesznek a Szeghal-
mon megrendezésre kerülő 
országos döntőn.

Bosnyák Imre

Sakk NB II.

Március 8-án a IX. fordu-
lóval kezdetét vette a hajrá a 
Sakk NB. II. csapatbajnok-
ságban. Most már minden fél-
pontnak jelentősége van a vég-
ső elszámoláskor.

Csapatunk a biztos bentma-
radó Hódmezővásárhelyt fo-
gadta a berekfürdői Művelő-
dési Házban. A vendégek nem 
a legjobb csapatukkal kezdték 
a mérkőzést ,így esélyünk volt 
akár nagyarányú győzelemre 
is. A mérkőzés jól indult, mert 
Egyed Zsolt fergeteges táma-
dással 21 lépésben mattolta el-
lenfelét. Őt én követtem, szin-
tén 21 lépésben vezért áldoz-
va, mattot adtam. Csapatunk 
azonban megtorpant, mert a 
két gyors győzelmet követően 
a vendégek nyertek egymás-
után két partit. Azonban is-
mét elhúztunk ,mert Mohá-
csi Imre túljátszva ellenfelét 
nyert, és szintén győzött Ca-
tal az éltáblán - ellenfele kény-
szerből áldozott tisztjét meg-
tartva. Ezután tartottuk a két 
pont előnyünket, mert bár 
történtek vereségek, de Pu-

ha Péter előnyös állását, míg 
dr. Kozák Ottó döntetlen szí-
nezetű állását nyerésig fokoz-
ta. Még két játszma volt hátra, 
mindkettőben komoly nye-
rési esélyekkel, de versenyző-
ink súlyos hibát vétettek, így 
csak egy fél pontra tellett Ko-
vács Róbert révén. Csapatunk 
tehát 6,5:5,5 arányban nyert. 
Szerencsére a kiesőjelölt vesz-
tett, így előnyünk velük szem-
ben 4 pontra nőtt.

Azonban egy kis összponto-
sítással és türelemmel akár 8 
pontot is szerezhettünk volna.

Most kisebb szünet követ-
kezik, de nagyon fontos mér-
kőzésünk lesz a tizedik fordu-
lóban, mert a kecskeméti TÁ-
KISZ-hoz utazunk, akik bi-
zony az élmezőnyben vannak. 
A jó szerepléshez komoly erő-
feszítésre lesz szükség.

A két hét múlva vasárnap a 
megyei I. osztályú csapatbaj-
nokság folytatódik, idehaza 
játszunk az EURÓ Kft. Varró 
úti tanácstermében 9 órai kez-
déssel.

Fodor István

Karatés hírek

Sikeresen kezdte az új bajnoki 
szezont az ifj. Béres-Nagy kettős

A tavalyi év végi sikerek után – a 2008. év összesí-
tett eredményei után ifj. Béres Attila és Nagy Kálmán – 
a Nemzeti Trophy Bajnokság végeredményeként a máso-
dik helyezést érték el. Ezenkívül decemberben az év utolsó 
bajnoki futamán Csutkán szintén a második helyen végez-
tek. Ebben az évben – a bajnokság első futamán -, amely 
február 27-28-án Gellénházán volt, a normál kategóriában 
a harmadik helyezést érték el. Rajtuk kívül még 12 terep-
járó állt rajthoz. A VIII. Nemzeti 4x4 Trophy Bajnokság 
következő futama most lesz a hétvégén – március 13-14-én 
– Fedémesen. A Nemzeti Trophy Bajnokság eredményei 
megtekinthetők az interneten: www.magyaroffroad.hu

Bosnyák Imre
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