
XXII. évf. 11.  szám  2009. március 27. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. április 30-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Előkészületben a főtér-rekonstrukció

Az interjút a délután mé-
lyére helyeztük, mert napköz-
ben a főtér-rekonstrukcióval 
kapcsolatos egyeztetések fog-
lalták le, de meglátogatta az 
újjáépülő Morgó csárdát is. 
Ezek alapján adódott az első 
kérdés.

- Nem kell bővebben fejte-
getni, hisz többször leírtuk, 
beszélünk róla és mindenki 
láthatja, nagyon szép főterünk 
van. Terjedelmét tekintve a 19. 
század ’20-as  éveiben alakult 
ki, meghatározó épületei pedig 
a 18. század végétől a 20. szá-
zad végéig épültek. A reformá-
tus, a görög keleti templom és 
a főtéri iskola mellett a park a 
negyedik legrégibb, szépen ter-
jeszkedő és az egésznek sajátos 
hangulatot adó „létesítménye”. 
És most rekonstrukció…

- Jelen pillanatban egy két-
fordulós pályázat van folya-

matban. Az első fordulóban 
sikeresen szerepelt a város, 
amivel jogot szerzett arra, 
hogy bővítse, illetve pontosít-
sa a főtér úgynevezett funkci-
óbővítő fejlesztését, amit két 
részre oszthatunk. Az egyik 
része a főtér útjainak, a park-

nak a felújítása, a másik pedig 
bizonyos főtéri épületek „kül-
ső megjelenésének” a rend-
betétele. Ilyen külső felújí-
tást kap a Déryné Művelődé-
si Ház, és vele szemben a Dó-
zsa György út 4. sz. (volt úri 
kaszinó). Ha minden igaz, si-
kerül befejezni a Városhá-
za hátsó homlokzatát, az ud-
var és az udvari homlok-
zat pedig úgy lesz kialakítva, 
hogy ott akár hangversenye-

ket, akár színielőadásokat le-
het majd rendezni. Az épü-
letben lift kerül elhelyezésre, 
mert az akadálymentesítést 
is meg kell oldani. A rekonst-
rukció munkáihoz tartozik 

Már az ősszel, amikor felkerestük a város országos vagy he-
lyi védelem alá vett épületeit, elhatároztam egy portrét. Egy 
portrét Farkas Renáta főépítészről és ezzel együtt egy mási-
kat, az építészeti értékeinkről. A beszélgetés a sok-sok egyez-
tetés ellenére is mostanáig húzódott. Nem is csoda, mert Far-
kas Renáta Szolnokon él, hetente háromszor jön Karcagra, 
mert egyébként még Jászárokszállás és Nagykörű főépítészi 
feladatait is ellátja. Az arcképhez még tudnunk kell, hogy a 
dunántúli Lábatlanban nőtt fel, a közeli – és építészeti emlé-
kekben bővelkedő - Tata gimnáziumában érettségizett. Az-
tán Budapest - Műegyetem építészmérnöki kar, és egy fél év 
Strasbourgban. Férje szolnoki, így került a diploma átvétele 
után a megyeközpontba, fiuk most középiskolás.

Folytatás a 4. oldalon

Március 23-án 17 órakor nyílt meg az Ifjúsági Ház emeleti 
termében Budai Bernadett: Turulszobrok a Kárpát-medencé-
ben című kiállítása, melynek alkalmával Kovács Sándor ön-
kormányzati képviselő, a megyei közgyűlés alelnöke mon-
dott megnyitóbeszédet. Az értékes, és eddig páratlan utazó 
kiállítás április 14-ig tekinthető meg. A rendezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak, általános- és középiskolás 
csoportokat is. A tárlat anyaga korlátozott számban CD le-
mezen a helyszínen megvásárolható .   

Lakossági fórum
Március 19-én délután, szokás 
szerint, az Általános Iskola és 
Diákotthon éttermében került 
sor a 8. és a 9. számú kerületek, 
vagyis Pánti Ildikó és dr. Faze-
kas Sándor képviselők lakossá-
gi fórumára. A képviselők az el-
múlt esztendő fontosabb városi 
eseményeiről és a kerületekben 
végzett munkákról számoltak 
be. A beszámolókat követően 
kérdésekre válaszoltak, illetve 
Fejes Zoltán alezredes, a Rendőr-
kapitányság vezetője szólt a ka-
pitányság munkájáról a közrend 
és közbiztonság helyzetéről.

Beszélgetés Farkas Renáta főépítésszel

A Varró István Szakközépiskola tizenegy tanulója vett részt 
azon a vizsgamunkán, amelynek keretében a kórház egyik 
szárnyán végezték el a falak javítását és festését. Ez a meg-
oldás mindkét intézménynek a legmegfelelőbb volt, hiszen a 
tanulók munka/vizsga lehetőséget kaptak, a kórházban pe-
dig szépen megújulhatott egy folyosó.

Szintmérő vizsgaSzintmérő vizsga
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Közéleti szilánkok

Kisebb–nagyobb 
félreértések…

Pár héttel ezelőtti jegyzetem (A 
„nemzeti érzésről”) kapcsán két ré-
gi jó ismerősöm is jelezte; valóban 
él Székelyderzsen egy olyan idős 
néni, aki kiváló memóriával ren-
delkezik és számtalan verset, nép-
dalt tud hibátlanul fölidézni, el-
mondani, elénekelni. Nos, valószí-
nűleg félreérthetően fogalmaz-
tam; én nem ezt vontam kétségbe. 
Csupán azt kívántam megjegyezni, 
hogy úgy, ahogy a kör-e-mail kül-
dője elmesélte a találkozást; kis ko-
sárka, benne négy főtt vagy nyers 
(?) tojás, négy szelet kalács, stb. – 
s a találkozás utáni sírva fakadás: 
az e-mail írójának kissé szentimen-
tális nemzettudatára enged követ-
keztetni. Ugyanis engem éppen el-
lenkezőleg; nem sírásra fakasztott 
volna ez a találkozás, hanem őszin-
te csodálatot váltott volna ki be-
lőlem. És olyan alázattal kevere-
dett büszkeséggel néztem volna 
föl a székely emberekre, mint már 
több helyen. Például Kibéden, ahol 
Ráduly János kiváló néprajzi gyűj-
tő barátom (aki a ’70-es évek köze-
pén kiadta a Kibédi népballadák c. 
kötetet a Kritérion Kiadónál, vala-
mint számos népmese-gyűjtést, 
rovásírás tanulmány kötetet stb.) 
több olyan idős parasztasszony-
hoz és férfiakhoz vitt el, akik álta-
lam soha nem hallott székely nép-
meséket, népballadákat, népdalo-
kat énekeltek, mondtak, gyönyörű 
tájszólással…

Sajnos a jegyzet műfaja ilyen; 
írója vagy eléri, hogy az olvasó ki-
töltse a „sorok közét”, vagy nem. 
Sajnos, most nem sikerült. Talán 
mert a téma túlfeszítette a keretet. 
No persze, föltételeztem, hogy az 
olvasó utána néz az említett Petőfi 
versnek is, amit a székelyderzsi né-
nike elmondott. Amelyben a költő 
éppen a nemzeti önérzetre (s nem 
búslakodásra és hamis szentimen-
talizmusra) buzdít. Ami ma is ak-
tuális: „… Oh hazám, mikor fogsz 
ismét / Tenni egy sugárt, egy kis 
fényt / Megrozsdásodott neved-
re? / Mikor ébredsz önérzetre?/„- 
szól az utolsó négy sora a költe-
ménynek…

S, hogy mennyire csalóka a 
nemzeti érzés és az önérzet páto-
sza: és félre ne értsük, semmi pár-
huzam nincs a székelyderzsi törté-
nettel!!; ha egy idegen, tehát nem 
hazánkfia, aki éppen Frankhon-
ból érkezik Budapestre és nincs 
tisztában az itteni viszonyokkal; 
látja a miniszterelnökünket szívre 
tett kézzel az ’56-os hősök emlék-
műve előtt állva (vagy éppen tér-
depelve), bizony azt hiheti, micso-
da kiváló hazafiról van szó. Ha pe-
dig ezután végighallgatja a parla-
mentben a lemondását bejelentő 
beszédét; még talán azt is mondja, 
micsoda kiváló demokrata…

- ács -

HÍREK

SZITAI RUDOLF 
EMLÉKKONCERT

lesz
2009. ÁPRILIS 19-én 

VASÁRNAP 14:30-KOR.
EMLÉKEZÜNK A 
HÍRES KARCAGI 

PRÍMÁSRA,
 SZITAI RUDOLFRA.
KÖZREMŰKÖDIK: 
Szeredy Krisztina és 

Szabó Sándor valamint 
IFJ. SZITAI RUDOLF

 és 
CIGÁNYZENEKARA, 

valamint ismert 
énekesek.
BELÉPŐ: 

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

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelet Lakosság!
Intézményvezetői jogkö-

römnél fogva az influenzás 
megbetegedések számának 
csökkenése miatt a 2009. feb-
ruár 5-én elrendelt látogatá-
si tilalmat a mai naptól meg-
szüntetem.

Karcag, 2009. március 20.
Dr. Tóth Katalin

főigazgató 

Beruházások, felújítások a városban

A Madarasi úton megkezdődött az új Mun-
kaügyi Központ építése. A novemberi átadá-
sig a központ a Dózsa Gy. út 4. sz. alatt várja 
az ügyfeleket.

A kivitelező cég szakemberei szépen rendbe 
hozták a Morgó csárda avitt épületét.

A múlt hét elején a Harmónia Nice Ligh Kft. 
dolgozói megkezdték a Sportcsarnok mellet-
ti bitumenpálya helyére tervezett műfüves 
pálya telepítésének előkészítését. Ha az idő-
járás nem szól közbe, akkor április közepére 
el is készül az új létesítmény.

Két hete írtunk róla, s azóta szépen formát 
kapott a kialakítás alatt álló gyermekme-
dence a strandon. Átadása május második 
felében lesz.

A Szélmalmi Fogadóház 
udvarán kerékpárkölcsön-
zőt alakítanak ki, ehhez fa-

ház készül. Az átadás május 
végén várható.

A Dózsa György út elején 
áruház épül. 

A Szentannai Sá-
muel Szakközépis-
kola tornatermén a 
külső vakolatot, és 
a tetőt újítják fel, 
de az épület új nyí-
lászárókat, fűtő- és 
szellőzőrendszert 
és vizesblokkot is 
kap. 

Felhívás
Tisztelettel kérjük azokat 

a polgárokat, akik fontosnak 
tartják a népdalkultúra ápo-
lását, hogy támogassák – adó-
ik 1 %-ával is – a Török Er-
zsébet Alapítványt.

Adószám: 18832921-1-16.
Köszönettel:

Alapítvány Kuratóriuma

A város területén 
több helyszínen is ta-
lálkozhatunk építke-
zésekkel. A múlt hé-
ten ezeket tekintette 
meg dr. Fazekas Sán-
dor a helyi média (a 
Karcag TV és lapunk) 
képviseletében).

2009. március 28-án (szom-
baton) 9 órától a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
mozitermében

JÁSZKUN-VILÁG 2009. 
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 

MŰVÉSZETI SZEMLE 
elődöntője

Fellépők: Besenyszög, Tisza-
süly, Jászberény, Tiszaszőlős, 
Kisújszállás, Szandaszőlős, 
Abádszalók, Kunhegyes, Kar-
cag települések táncosai, éne-
kesei, zenészei, hagyomány-
őrző csoportjai.

Belépés díjtalan!

2009. április 3-án (pénteken) 
16.30 órakor a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban

A KUNOK I. VILÁGTA-
LÁLKOZÓJA KUN IDENTI-
TÁS, NYELV ÉS EMLÉKEK 

rendezvénysorozat 
III. előadása

Dr. Selmeczi László: A kar-
cagi kunok régészeti leletei
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Par la men ti Nap ló

Hétfőn a parlament a na-
pirendeket megelőzően meg-
hallgatta a hétvégén távozását 
bejelentő miniszterelnököt. 
Gyurcsány Ferenc összesűrí-
tette mindazt, amit az MSZP 
kongresszusán mondott, meg-
ismételve azt is, miszerint két 
hét van az utód megtalálásá-
ra. Mindez persze azért furcsa 
– és a közvélemény is azért ta-
nácstalan -, mert Gyurcsány 
úgy megy, hogy közben ma-
rad. Újraválasztották az MSZP 
elnökének, és beleszólást kér 
abba, hogy ki legyen az utód-
ja. Ezért mondhatta a minisz-
terelnök felszólalására adott 
válaszában Navracsics Tibor, 
hogy nyomorúságos komé-
dia folyik. Az MSZP és a mi-
niszterelnök megbukott, de 
a hatalomról nem tudnak le-
mondani. A történet most ar-
ról szól, hogyan lehet a hatal-
mat választások nélkül meg-
tartani.

Természetesen érkezett a 
rekontra, Lendvai Ildikó sze-
mélyében. Szerinte a Fidesz-
nek nem Gyurcsány Ferenccel, 
hanem az országgal van ba-
ja, ráadásul a Fidesz nem ké-

pes összefogni. Ildikó asszony 
ezalatt azt értette, hogy velük, 
mármint az MSZP-vel kellene 
összefogni egy új miniszterel-
nök, és a sokszor kárhoztatott 
válság miatt.

No, valószínű itt sántít a lo-
gika! A Fidesz ugyanis össze-
fogás-párti. Össze akar azok-
kal fogni, akik erős kormányt, 
a válság kezelését szeretnék 
látni. Ezt viszont csak akkor 
tudja megtenni, ha az embe-
rek esélyt kapnak, vagyis vá-
lasztásokon fejezhetik ki az 
akaratukat. Nem a parlamenti 
folyosókon és szobákban kell 
egymással mutyizni! Hiszen 
miről is szól megint a törté-
net? Olyan miniszterelnököt 
akarnak az emberek nyaká-
ba ültetni, akit senki sem vá-
lasztott meg. Ha Bokros La-
jos miniszterelnök akar lenni 
– ez szemmel láthatóan nem 
lenne ellenére -, akkor indul-
jon el a parlamenti választá-
sokon. Mérettesse meg magát, 
és kívánsága rövidesen telje-
sülhet, már amennyiben nyer, 
és a köztársasági elnök őt bíz-
za meg kormányalakítással. 
A demokrácia nem arról szól, 

hogy kérdezzük meg az em-
bereket? Mennyi bajt és feles-
leges kínlódást tudtunk vol-
na megelőzni, ha az MSZP-
SZDSZ koalíció nem akarja a 
nyakunkba erőltetni a vizitdí-
jat és a kórházi napidíjat? Vagy 
másik példával élve: Mennyi 
időt tudtunk volna érdemi 
válságkezelésre fordítani, ha 
már 2006 őszén – ahogy ak-
kor a Fidesz javasolta – szak-
értői kormány áll fel?

Ezért is tettem kérdőjelet a 
cím után. Lábjegyzet, vagy fe-
jezet a történelem tankönyv-
ben? A hétfői parlamenti ülés 
még mindkettő lehet. Nyitá-
nya egy új szakasznak, aminek 
végén megkérdezik az embe-
reket: hogyan tovább Magyar-
ország? Ezzel válhatna fejezet-
té. Vagy marad a lábjegyzet, 
amely elmagyarázza az utókor 
nebulóinak, ki is volt Gyur-
csány Ferenc, aki parkoló pá-
lyára tette az országot 2004-
2009 között. 

Nem titok, ma ez utóbbira 
van több esély.

Varga Mihály

Lábjegyzet, vagy fejezet a tankönyvben?

Kedves KARCAGI 
ÁLLATBARÁTOK!

Fogjunk össze a védtelen, kiszolgáltatott állatok ér-
dekében! Aki még teheti, személyi jövedelemadója 1 %-
ával támogassa egyesületünket! A KUNKARCAGI Állat-
védő és Állatbarát Egyesület adószáma:  18842298-1-16

Az Egyesületbe belépni, illetve az éves tagsági díjat be-
fizetni

- 2009. március 30-án (hétfő) 16-18 óráig az ADU Ok-
tatási Központban, a Püspökladányi út 14. szám alatt,

- 2009. április 2-án (csütörtök) 10-12 óráig a Piaccsar-
noknál lévő Állateledel boltban, Kacsóh út 14. szám alatt 
lesz lehetőség.

Köszönettel:
az Egyesület Vezetősége

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálatnál
A beíratás 2009. április 6-7-8.-án óvodai telephelyenként 

a következők szerint történik:
a./ naponta 8 órától - 17 óráig
-  Székhely:  Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda
-  1 telephely:  Csokonai u. 24.sz.alatti tagóvoda
-  2.telephely:  Jókai u. 13.sz. alatti tagóvoda
-  4 telephely:  Körös u. 44. sz. alatti tagóvoda
-  5.telephely:  Kuthen u. 16.sz. alatti tagóvoda
-  6.telephely:  Gépgyár u. alatti „SZIM” tagóvoda
-  7.telephely:  Takács P. u. 50 sz. alatti tagóvoda
-  8.telephely:  Táncsics krt. 19  sz. alatti tagóvoda
-  9.telephely:  Zöldfa u. 32. sz. alatti tagóvoda
b./ naponta 8 órától - 16 óráig
-  3.sz. telephely: Kinizsi u. 46. sz. alatti tagóvoda
A beíratás történhet a körzetileg illetékes, illetve a vá-

lasztott óvodába.
Azok a gyermekek írathatók be, akik 2009. szeptember 

30-ig harmadik életévüket betöltik.
Azok a gyermekek, akik 2009. október 1. – december 31. 

– ig töltik be a 3. életévüket, előjegyzésbe kerülnek.
A beíratáshoz szükséges: 
- gyermek személyes részvétele,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája 
A Közoktatási törvény 24.§. (3) bek. alapján kötelező be-

íratni (és óvodába járatni napi 4 órát)  azon gyermekeket, 
akik 2009. december 31-ig az 5. életévüket betöltötték.

Szarka Lászlóné
intézményvezető

Március 19-én a délutáni órákban dr. Fazekas Sándor pol-
gármester és Kovács Sándor önkormányzati képviselő, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alelnöke 250 ezer 
forintos adományt nyújtott át a Gyermekünk Mosolya – 
Egészséges Gyermekekért Alapítvány képviselőinek, mely ala-
pítvány a karcagi óvodák fejlesztésével foglalkozik. Néhány 
héttel korábban ugyanekkora összeget adományoztak a Kátai 
Gábor Alapítványnak is.

Dr. Fazekas a sajtótájékoztatón elmondta, hogy már évek 
óta figyelemmel kísérik az alapítvány tevékenységét, és most 
lehetőség nyílt arra, hogy ők is támogassák munkájukat. Hoz-
záfűzte, hogy az összeg egy dr. Vadai Ágnessel korábban le-
zajlott peres ügyből származik, amelyet egy bírósági döntés 
alapján visszanyertek a képviselők. Városunk képviselői bíz-
nak abban, hogy ezt a példát majd mások is követni fogják a 
jövőben.

Az összeget játékvásárlásra fordítja az egyesület. 

Pályázat

A Karcagi Közéleti 
Egyesület vezetősége pá-
lyázatot ír ki a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye terü-
letén megvalósuló kör-
nyezettudatos nevelés és 
fenntarthatóság pedagó-
giáját szolgáló projektek 
megvalósítására. A képzés 
100 %-ban támogatott, ön-
erőre nincs szükség. 

A képzés helye: Szolno-
ki Főiskola. Óraszám: 260 
óra (100 elmélet, 160 gya-
korlat; 32 nap – szombat 
és vasárnap).

Elsősorban a környezet-
védelem területén dolgozó 
tanárok és szakalkalma-
zottak jelentkezését vár-
juk.

A pályázati anyagot 
megtekinthetik, ill. bővebb 
felvilágosítást az egyesület 
elnökénél kaphatnak 2009. 
április 15-ig.

Továbbra is tisztelet-
tel várjuk az érdeklődőket 
az egyre bővülő egyesüle-
tünk soraiba. „Ne feledje, 
többen többet tudunk ten-
ni!”

Pallagi Imre
06/20-411-7430

Bár a tavasz még várat magára, de a tájfutók már megkezdték 
a szezont. Az év első nevesebb versenyére a Mecsek hegység-
ben, Orfű térségében került sor. Mivel kicsit délebbre van Kar-
cagtól, itt már nagyon sok vadvirág virít a hegyoldalban. A sok 
kankalin, hóvirág között rengeteg medvehagyma, mely igen tö-
mény fokhagyma illatával veteti észre magát. Ez utóbbi salátá-
nak is kiváló, de a több száz fős mezőnyben inkább a tájolóé 
volt a főszerep, nem pedig a fakanálé. Ez a Mecsek Kupa jubile-
umi is volt, hiszen 50 évvel ezelőtt alapították. Itt köszöntötték 
a 88 éves alapító Madovárszky Karcsi bácsit is. A karcagiak kö-
zül Lévainé Kovács Róza állhatott dobogóra, 3. helyezést ért el.

Tájfutók
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Kunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör 
tagjainak ajánljuk, hogy áp-
rilis 2-án (csütörtökön) 16:30 
órától vegyenek részt a Ku-
nok I. Világtalálkozója prog-
ram keretében sorra kerülő 
előadáson, melynek előadója 
és címe: Dr. Selmeczi Lász-
ló: A karcagi kunok régésze-
ti leletei. Helyszín: a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont második emeleti terme. 
A rendezvény díjtalanul láto-
gatható.

Az előadáshoz könyvkiállí-
tás és könyvvásár is kapcso-
lódik. Szeretettel várnak min-
den érdeklődőt a szervezők!

V. Gy.

“Hagyjátok, hadd jöjjenek 
hozzám a gyermekek, és  ne 
tartsátok vissza őket, mert ilye-
neké az Isten Országa” 

(Mk 10,14).
Egy kisgyermek életében az 

iskolaválasztás nagy feladat a 
szülőnek, és a kisóvodásnak 
egyaránt. Tudjuk, mennyire 
fontos úgy elindítani őket az 
úton, hogy kiegyensúlyozott, 
boldog ember legyen belőlük. 

Az idei iskolaválasztásnál 
is sok szülő döntött úgy gyer-
mekével együtt, hogy a Refor-
mátus Általános Iskola előké-
szítőjén szeretnének megis-
merkedni az iskola miliőjével, 
hangulatával. Csütörtök dél-
utánonként az iskola két tan-
terme óvodásokkal, az iskola 
folyosója pedig várakozó szü-
lőkkel telik meg.

A gyerekeken félelemnek, 
szorongásnak semmi jele. Mo-
solygós, kedves tanító nénik 
fogadják őket már a lépcső-
feljáratnál. Egymás köszönté-
sét, üdvözlését még igen sok-
féleképpen, és színesen old-
ják meg a kicsik, de a jó han-
gulathoz ez is hozzá tartozik. 
Ezután minden apróság si-
et a saját tantermébe. A pe-
dagógusok nagyon jól ráérez-
tek azokra a módszerekre és 
technikákra, melyekkel a le-
endő iskolásoknak a figyelmét 
azonnal felkeltették és meg-
nyerték. A színes, játékos sok-
sok rajzzal, és színezéssel leve-

zetett órákon a kicsik igen jól 
érzik magukat, függetlenül at-
tól, hogy a számok, a számí-
tástechnika, vagy éppen a be-
széd és nyelv rejtelmeibe veze-
tik őket a tanító nénik.

Sohasem volt még problé-
mánk az, hogy a kisfiam ne 
akarna menni az iskolába. Va-
lamilyen figyelmes meglepe-
téssel gyakran előállnak a pe-
dagógusok. December elején a 
télapó kedveskedett a kicsik-
nek, februárban pedig jelké-
pes „farsangi sapkát” kaptak.  

Szülőként, nekem nagyon 
tetszik az a nyugalom, és bé-
kesség, amit az iskola sugároz. 
Továbbá az a tisztaság, és ren-
dezett környezet mely az is-
kola osztálytermeire jellemző. 
Februárban az érdeklődő szü-
lők megtekinthették, sőt kör-
bejárhatták, megismerhették 
a valóban minden igénynek 
megfelelő, modern, kulturált 
Varró utcai új épületegyüttest.  

Az idézetben szereplő, 
mindnyájunkat megszólító jé-
zusi szavak egyformán kö-
teleznek bennünket.  Jézus a 
gyermekek iránti helyes ma-
gatartásra is tanít minket, sza-
vával és tettével egyaránt.

Nekünk szülőknek pedig a 
legfontosabb az, hogy gyerme-
künk testileg, lelkileg, erköl-
csileg biztonságban élhessen.

A leendő elsősök szülei ne-
vében:

Sántáné Szabó Erzsébet

még a Varró utcai Bölcsőde 
homlokzatfelújítása és a Pi-
accsarnok. A munkák, ahogy 
említettem, az épületek külső 
megjelenését javítják, vagy-
is homlokzatfelújítás, vízszi-
getelés, a tető felújítása törté-
nik meg. Jelentős lépés lesz a 
park és a járdák rendbetétele. 
A tér várhatóan új burkolatot 
kap és kerékpárutak épülnek 
a főtéren és környékén.

- Régi elképzelés a tér forga-
lommentesítése. Erre is történ-
nek lépések?

- Valóban gyakran napiren-
den van, de akkora átfogó ter-
vet igényelne, amire jelenleg 
nincsen lehetőség.

- Az ősszel végigjártuk a he-
lyi védelem alá vett épületeket, 
létesítményeket. Amolyan álla-
potfelmérés volt ez, itt-ott le-
hangoló tapasztalatokkal, de 
volt szerencsénk újabb, figye-
lemre méltó régiségeket is fel-
fedezni. Ön szerint vannak-e 
még régiségük vagy egyéb érté-
keik miatt védelem alá kíván-
kozó épületeink?

- Szerintem még sok sok 
olyan épületet látni a város-
ban, amelyek megérdemlik a 
figyelmet, de tudnunk kell, 
hogy a megőrzésük lényegesen 
nehezebb, mint például hegy-
vidékeken. Tatán a lakóházak 
esetében is a kő és a tégla a 
leggyakoribb építőanyag, míg 
itt az Alföldön nagyon sokáig 
a vályogból építkeztek. A vá-
lyogházat – főként ha az már 
műemlékké érett korú – sok-
kal nehezebb karbantartani. 
Az ilyen házak „fiatalabb kor-
ban” is sokkal több törődést 
igényelnek, és ahogy mondani 
szokás, sokkal inkább érzéke-
nyek arra, lakják-e vagy sem. 

Másrészt pedig az építésze-
ti technikából eredően kisebb 
épületekről és helyiségek-
ről van szó, amit manapság 
nehezen fogadnak el. És az-
tán sorban a többi: más a fű-
téstechnikájuk, nincs bennük 
vizesblokk, évente tapaszta-
ni, meszelni kell. A mai elvá-
rásokhoz képest tehát valóban 
elavultak. A megoldás – ami 
az utca és a városkép megőr-
zését is jelentheti – az lenne, 
ha valamilyen mesterkedés-
sel belül átalakíthatók lenné-
nek, de egyébként a régi kül-
sővel lehetne megőrizni őket. 
Amiket nem sikerül megóv-
ni, azokból tegyük el azokat 
a formakincseket, arányokat, 
építői megoldásokat, amik 
csak az Alföldre vagy a Nagy-
kunságra jellemzők. Hiszek 
abban, hogy sokat veszít a vi-
lág, ha az építészeti sajátossá-
gok is összemosódnak és nem 
lesz semmi különbség az or-
szágok és a települések között, 
mert ha például idejön valaki 
Karcagra, ugyanolyan épüle-
teket talál majd mint másutt. 
A helyi jellegzetességek meg-
őrzésére manapság, az új épü-
letek emelése setében is ügyel-
ni kellene. Vagyis az építtető 
és a tervező részéről is az le-
gyen a minta, ami itt „honos”, 
ami jól illeszkedik a városkép-
be, nem pedig az, amit mond-
juk Dél-Európában, mediter-
rán tájakon láttak. Szerintem 
Karcagon – nézzük csak meg 
a népi tánccal, a népi mester-
ségekkel, a népi ételekkel kap-
csolatos megmozdulások nagy 
sikerét – komoly hagyomány-
őrzés folyik és a karcagi em-
berek zöme lokálpatrióta. Jó 
volna viszont, ha a hagyomá-
nyokhoz való kötődés, a ha-
gyományok figyelembe véte-

le az építészet terén is jelent-
kezne.

- Jövetelem előtt a Morgó 
csárdát nézte meg, ami nagyon 
szépen halad. Mondjon pár 
szót az esztendő további fel-
adatairól.

- Jelenleg több munka elő-
készítése is folyamatban van. 
A Jászkun kapitányok nyo-
mában című megyei pályá-
zat első fordulójában szintén 
nyertünk. Két épület szerepel 
benne. A múzeumban aka-
dálymentesítés lesz, a másik 
pedig egy nagykun látogató-
központ kialakítása. Én nem 
is az épületet emelném ki, 
hanem a funkciót, vagyis azt, 
hogy lesz egy épület, amely-
nek a termeiben a kunok és 
a Nagykunság történetét is-
merhetik meg a látogatók in-
teraktív játék segítségével. A 
másik feladat, amit megem-
lítenék, az a helyileg védett 
épületek felülvizsgálata és to-
vábbi, védelemre méltó épü-
letek felkutatása. Az elmúlt 
években nagyon sok, helyi-
leg védett épület került rossz 
állapotba. Ezeket fogom fel-
térképezni. A város minden 
évben igyekszik valamennyi 
pénzt biztosítani a helyi vé-
dettségű épületek felújításá-
nak a segítésére, de  látható, 
hogy ez évről-évre nehezebb. 
Az is elképzelhető, hogy maj-
dan már nem is tudunk segí-
teni a karbantartásban, és at-
tól kezdve a tulajdonos hoz-
záállásán múlik az épület sor-
sa. Ezzel kapcsolatban csak 
biztatásként szeretném meg-
említeni a temetőcsősz-házat. 
Ott a tulajdonos óvja és védi 
azt a szép emléket, és azt bár-
ki meg is nézheti.   

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Ahogy ébred a természet, 
úgy érkezik el az immár ha-
gyományos bemutató órák 
ideje is. Iskolánk az idén is 
szeretettel várja a leendő első 
osztályosokat, szüleiket, va-
lamint az érdeklődőket, hogy 
betekintést nyerjenek az itt 
folyó munkába. 

Március hónapban, az első 
osztályokban tartottak bemu-
tató órákat kollégáink, ahol a 
jelenlévők a Kompetencia ala-
pú oktatással, illetve a Lépés-
ről-lépésre programmal is-
merkedhettek. A Lépésről-lé-
pésre program keretében egy 
betűdifferenciáló órán mutat-
ta be a tanító néni a gyerekek 
segítségével a program sajá-
tosságait. Játékosan, a koope-
ratív technikák alkalmazásá-
val dolgoztak a kicsik. 

A kompetencia alapú ok-
tatás keretében szintén a já-
tékosságé volt a főszerep. E 
mellett helyt kapott az órán 
a csoportmunka, valamint 
a gyerekek nagy kedvence, - 
ahogyan azt ők nevezik -, a 
varázstábla is. 

Mindkét órát nagy érdek-
lődés követte. Örülünk, hogy 
sokan kíváncsiak a mun-
kánkra.

Szeretettel hívunk és vá-

runk minden kedves érdeklő-
dőt az áprilisi bemutató órá-
inkra is, ahol a második év-
folyamosok foglalkozásain 
vehetnek részt, és amelye-
ket a leendő első osztályos 
tanító nénik tartanak majd: 
Kiss Ferencné - kompetenci-
ás magyar órára 2009. április 
2-án a 2.b osztályba, és Veres 
Zsigmondné a lépésről-lépés-
re programot ismertetné szin-
tén magyar órán 2009. ápri-
lis 7-én a 2. a osztályban.

Nagy szeretettel várjuk a 
leendő elsősöket, szüleiket, 
az óvó néniket és az isko-
lánk , valamint  programja-
ink  iránt érdeklődőket!

Kováts Mihály 
Általános Iskola Alsós 

munkaközössége

2009. március 28-án (szombaton) 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ nagytermében

élőzenés táncház a PIPÁS Zenekarral

17 – 18.30 óráig
APRÓK TÁNCA

Tánc, játék, kézműves foglalkozás

19-22 óráig
TÁNCHÁZ

Ifjak és örökifjak részére

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A belépés díjtalan!

A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, 
a Reneszánsz év - 2008 

programsorozat keretein 
belül  valósul meg.

Előkészületben a főtér rekonstrukció

Ismerkedés a református iskolával

Nyílt hetek a Kováts Mihály Általános Iskolában
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Az üzenetből kiderül, hogy a 
kazah állam már hosszú évek-
kel ezelőtt figyelt arra, hogy 
semmilyen válság, gazdasági- 
vagy természeti katasztrófa ne 
érje felkészületlenül az orszá-
got. Jó előre kialakítottak egy 
fejlődési stratégiát, létrehoz-
tak egy úgynevezett Nemzeti 
Alapot, melynek segítségével a 
stabil gazdasági időszak idején 
tartalékot tudtak képezni. Azt 
ugyan nem lehetett előre lát-
ni, hogy hirtelen ekkora dep-
resszióba zuhan a világgazda-
ság, de a kazahok már két éve 
– amikor a világ pénzpiacai 
kezdtek meginogni – elkezd-
tek kidolgozni egy válságkeze-
lő programot. Ennek köszön-
hetően sikerült megmenekül-
niük a globális élelmezési vál-
ságtól is, amely többek között 
Ázsiában is erősen kifejtet-
te hatását. (Talán emlékeznek 
olvasóink arra, amikor hirte-
len és drasztikusan emelkedett 
például a rizs ára.) 

A kazah vezetés tisztában 
van azzal, hogy a válság kívül-
ről tört be az országba, mely-
nek forrásai nem náluk kere-
sendők, azonban folyamatosan 
figyelik a belső és külső kon-
junktúra alakulását, és habo-
zás nélkül megteszik a szük-
séges intézkedéseket. Lássuk, 
milyen konkrét lépéseket tet-
tek pénzügyi rendszerük stabi-
lizálása érdekében.

Kazahsztán – a világon az 
elsők között – gazdaságösz-
tönző lépéseket tett már a vál-
ság elején, méghozzá kiegészí-
tő banki likviditást biztosított 
azért, hogy a kis- és középvál-
lalkozások, valamint a nagy-
vállalatok gazdasági aktivitá-
sát biztosítsa. A kis- és közép-
vállalkozások így 275 milliárd 
tenge értékben kaptak támo-
gatást. A lakosság takarékbe-
téteinek állami biztosítását 700 
ezer tengéről 5 millió tengére 
emelték (1 USD=150 tenge). Az 
állam segített nyújtott abban, 
hogy csökkenjen a bankszek-
tor kölcsönökből adódó, va-
lamint a saját tőke kellő mér-
tékű nagyságával kapcsolatba 
hozható kockázata. Lakásépí-
tési támogatásra és a hiteltar-
tozások problémájának meg-
oldására 545 milliárd tengét 

irányítottak át. Nem kell ah-
hoz szakértő pénzügyi elem-
zőnek lenni, hogy az ember az 
előbb felsoroltakból is lássa, 
olyan intézkedéseket hoztak, 
amelyek biztosították a gazda-
ság folyamatos működését. Ha 
ösztönzik a gazdaságot, az ké-
pes munkahelyeket teremteni, 
és munkahelyteremtéssel lehet 
a megfelelő, fizetőképes keres-
letet is biztosítani.

Egy másik fontos szektorhoz 
is hozzányúltak. Nevezetesen 
az adórendszert is átalakítot-
ták. Életbe lépett egy új adó-
törvény, az alapvető adók kul-
csainak jelentős csökkentésé-
vel.(!) A múlt évvel összevet-
ve a társasági adó harmadára 
csökkent, azaz 20%-ra, 2011-
től pedig 15%-ra tervezik csök-
kenteni. Az áruforgalmi adó 
kulcsát 12%-ra csökkentették, 
míg a szociális adókat egysége-
sen 11%-ra állították be. Ezen 
túlmenően vizsgálják a befek-
tetéseket végző vállaltok adó-
kedvezményeinek lehetőségét. 
Ehhez még hozzájárul az is, 
hogy az állami vásárlásokról 
szóló törvény előnyt ad a hazai 
termelőknek. 

Eddig, összességében 2 bil-
lió 700 milliárd tengét fordí-
tottak válságkezelési célokra. 
Még egy fontos momentumról 
kell említést tenni, mégpedig a 
tervekről. 2010-ben a közalkal-
mazottak, köztisztviselők fize-
tését, valamint az ösztöndíja-
kat 25%-al szeretnék növelni, 
rá egy évre, pedig ismét 30%-
os emelést terveznek. Ugyan 
ez a tendencia várható a nyug-
díjak középátlagára vonatko-
zóan 2011-ig. 

Végezetül álljon itt az elnö-
ki üzenet egyik lényeges mon-
data, amely a fent leírtakat 
foglalja össze tömören: „Ha-
tározottan és gyorsan cselek-
szünk, mert tudjuk, hogy mit 
és mikor kell tennünk annak 
érdekében, hogy csökkentsük 
a világválság csapásának ere-
jét gazdaságunkra és társadal-
munkra.”

Sorozatunk ugyan véget ért, 
azonban a Kunok I. Világta-
lálkozója közeledtével, a nyár 
közepén visszatérünk még Ka-
zahsztánhoz lapunk hasábjain.

Cselényi Csaba  

„Válságon keresztül…”
Néhány adalék és kiegészítés 

a Kazahsztán című cikksorozathoz 
Épp hogy megjelent az elmúlt hetek cikksorozatának utolsó 
része, egy új elektronikus levél érkezett szerkesztőségünk-
be a Kazah Köztársaság Nagykövetségéről. A levél mellékle-
teként kaptuk meg azt az üzenetet, amelyet Nurszultan Na-
zarbajev elnök intézett a kazah néphez március 6-án.  Mivel 
az üzenet kifejezetten a válság lehetséges megoldásaival fog-
lalkozik, talán érdekes lehet olvasóink számára is. Termé-
szetesen nem lehet országainkat minden tekintetben -össze-
hasonlítani, mivel gazdaságaink más alapokon nyugszanak, 
azonban a válságkezelés, és az ahhoz való hozzáállás más 
képet mutat, mint az itthoni. És éppen ezért érdekes.

A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Pedagógiai Inté-
zet minden évben megrendezi 
a Bacsó Nándor Megyei Föld-
rajzversenyt, mely most kü-
lönös helyet foglal el a megyei 
versenyek sorában, hiszen eb-
ben az évben ünnepeljük a ver-
seny névadójának, Bacsó Nán-
dor születésének 105. évfordu-
lóját. Bacsó Nándor a szolnoki 
Verseghy Ferenc Gimnázium 
diákja volt, később a földrajz-
tudományok doktora lett, s 
1974-ben bekövetkezett halá-
láig Magyarország legkiválóbb 
agrometeorológusaként tartot-
ták számon, illetve egyetemi 
tanárként is dolgozott.

A Gábor Áron Gimnázi-
um földrajzos tehetségei 8. éve, 
hogy folyamatosan részt vesz-
nek ezen a versenyen, s rendre 
szép sikereket érnek el. Az egy-
kori 1. helyezettek között van 
a két alkalommal is 1. helyet 
szerzett Patkó Levente (ELTE), 
Kele János (11.B) és Deák At-
tila(10.B) is. Az utóbbi két ta-
nuló révén 2008-ban mind a 9. 
évfolyam, mind a 10. évfolyam 

gimnáziumi kategóriában ket-
tős karcagi siker született.

 Az idei versenyre három 
nagyon tehetséges fiatalem-
ber nevezett, akik már októ-
ber óta készültek a februári 
írásbeli fordulóra, majd nagy 
izgalommal várták, hogy be-
kerülnek-e a megyei, szóbe-
li döntőbe. Szerencsére a szor-
galmas munka meghozta 
gyümölcsét, s március 19-én, 
a szolnoki Verseghy Ferenc 
Gimnáziumban megrendezett 
megyei döntőn immár a leg-
jobbak között bizonyíthatták 
tudásukat. Valamennyi kate-
góriában a megye legjobb 10-
12 tanulója kapott meghívást 
a döntőre.

Halmai Márton, 9. B osztá-
lyos tanuló a 9. évfolyam gim-
náziumi kategóriájában 3. he-
lyezést ért el. Mind az írásbeli, 
mind a szóbeli fordulón reme-
kelt a versenyző, akinek termé-
szetföldrajzi tudásáról kellett 
meggyőznie a vizsgabizottsá-
got olyan témákban, mint Ma-
gyarország természeti adott-
ságai, térképészeti ismeretek, 

kozmikus környezetünk, a kő-
zetburok, a vízburok és a leve-
gőburok földrajza.

Székely András, 10. B osz-
tályos tanuló a 10. évfolyam 
gimnáziumi kategóriájában 
4. helyezést ért el, Deák Atti-
la 10. B osztályos tanuló pe-
dig ugyanebben a kategóriá-
ban 2. helyezést. Örvendetes 
az a tény, hogy az írásbeli rész 
alapján mindkét versenyző ja-
vítani tudott végső helyezésén 
a szóbeli döntőn. Ebben a ka-
tegóriában olyan témák szere-
peltek, mint a népesség-és te-
lepülésföldrajz, a világgazda-
ság, a primer, szekunder, ter-
cier és kvanterner ágazatok, 
az Európai Unió, a centrum 
és a periféria országai, Japán, 
USA, Délkelet-Ázsia, Kína, 
India, Egyiptom, Latin-Ame-
rika és az arab világ.

Valamennyi tanulónak gra-
tulálunk, és jó versenyzést kí-
vánunk a Less Nándor és a 
Lóczy Lajos országos Földrajz-
versenyeken is.

Major János
szaktanár

A Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kol-
légium Szaki 2000 Alapítvá-
nya 2009. február 28-án el-
ső ízben rendezte meg jóté-
konysági alapítványi bálját 
SZAK_MA Bál néven.

A jótékonysági bál célja az 
anyagi támogatás mellett elsősor-
ban az volt, hogy felkeltsük az ér-
deklődést a karcagi szakképzés 
iránt, bevonjuk iskolánk életébe a 
karcagi vállalkozókat.

A bál fő céljaként a tervezett 
forgácsoló tanműhely építésének 
támogatását jelöltük meg. A Kar-
cag Városi Önkormányzat segít-
ségével egy korszerű, XXI. szá-
zadi színvonalú, minden okta-
tási igényt kielégítő tanműhely 
építését tervezzük. Ebben a tan-
műhelyben kerül elhelyezésre az 
a közel 80 millió Ft értékű gép-
park, melyhez intézményünk a 
TIOP 3.1.1 pályázat keretén belül 
jut hozzá. A korszerű, CNC tech-
nológia oktatására is alkalmas 
tanműhelyben tanulóink olyan 
munkaerőpiacon keresett tudás 
birtokába jutnak, mely megkön-
nyíti munkába állásukat belföl-
dön és külföldön egyaránt. Fon-
tosnak tartjuk a karcagi fémipari 
vállalkozások munkaerő igényé-
nek kielégítését.

Az első alkalommal megrende-
zett bál reményeink felett jól si-
került. Nagyon sokan elfogadták, 
meghívásunkat és jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket. 
Vendégeink között köszönthettük 
Dr. Fazekas Sándor polgármes-

ter urat, a Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének több tag-
ját és önkormányzati dolgozókat, 
valamint a városunkban vendé-
geskedő 7 testvérvárosi delegáció 
tagjait. Örömmel töltöttük együtt 
az estét az iskolával kapcsolatban 
álló vállalkozókkal. Megtisztel-
te megjelenésével bálunkat Var-
ga Mihály országgyűlési képvise-
lő Úr is. Együtt tapsoltunk isko-
lánk tanulóinak táncbemutatóin, 
közösen derültünk az iskola dol-
gozóiból alakult színjátszó cso-
port fergeteges műsorán, majd a 
finom vacsora után hajnalig tán-
coltunk, mulattunk.

A Szaki 2000 alapítvány kura-
tóriuma nevében megköszönjük 
minden résztvevőnek és támoga-
tó jegyet vásárlónak a hozzájáru-
lásukat célunk eléréséhez.  Tisz-
telettel megköszönjük Mészáros 
Zsoltné Marikának, a bál fővéd-
nökének a finom vacsorát, melyet 
hozzájárulásként ajánlott fel. Kö-
szönet illeti az iskola minden dol-
gozóját, akik sok-sok munkával, 
felajánlásokkal, támogató jegyek 
vásárlásával fejezték ki a célunk-
kal való azonosulást. Köszönjük a 
bál megrendezéséhez nyújtott fel-
ajánlását: Andrásiné Peszeki Ág-
nesnek, a művészi kivitelű mézes-
kalács szívek készítőjének, Balogh 
Andrásnak és munkatársainak a 
rendezvény biztosítóinak, Karcagi 
Nagy Zoltánnak és Andynak, az 
est folyamán fellépő vendégeink-
nek, Konczi Ferencnek, aki a gyö-
nyörű asztaldíszeket készítette, 
Lévainé Kele Anita-ruhakölcsön-

zőnek, aki a háziasszonyok ruhá-
it biztosította, Mészáros László-
nak, A REÁL ABC vezetőjének, 
aki a vendégek fogadására pezs-
gőt ajánlott fel, Nagy Istvánnak, 
a finom koktélok készítőjének. 
Megköszönjük az adományokat 
az alábbi támogatóinknak: And-
rási Mihály, Antali és Társa Kft., 
COOP Sztár Zrt. Jászberény, Csí-
kos és Társa Bt., Csontos György, 
Dobos Lászlóné és a Györffy Ist-
ván Általános Iskola alsós tanu-
lói, Dobrai Imre és felesége, Dr. 
Fazekas Sándor, Dr. Nagy István 
és Dr. Nagy Istvánné, Dr. Sántha 
József, Ecsedi Irén, Farkas Sán-
dorné, nyugalmazott postave-
zető, Gábor Áron Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium, GURU Üzletház, Hu-
mán Szolgáltató Iroda , Karcagi 
Nyomda Kft., Kelemenné Nagy 
Mária, Kovács Sándor ev. és csa-
ládja, Kun-Mediátor Utazási Iro-
da, Kurucz István és felesége, La-
boncz Kft., Mészáros Zsolt, Mi-
hályné Juhász Julianna, Nagyné 
Szabó Mária és Csesznok Miklós, 
Ökrös János, Pádár Tibor, Pesti 
Tiborc és családja, Rolling-Stock 
Kft., Sántha László, Spisák Dezső 
és felesége, Szimmetria Kft., SZV-
TRADE Kft. Kisújszállás, Varga 
Mihály, Varga Zsolt és családja, a 
végzős diákok tánccsoportjai.

Tájékoztatjuk a támogatóinkat, 
hogy a bál bevételét a forgácsoló 
tanműhely műszaki terveinek el-
készítésére fordítjuk.

Szaki 2000 Alapítvány
kuratóriuma

Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny: 
kiváló karcagi eredmények a döntőben

Jótékonysági bál a szakképzésért
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PÁLYÁZAT

Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala.

Betöltendő munkakör: kiemelt építésügyi igazgatási ügyintéző.
Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntésre való 

szakmai előkészítése, építésügyi nyilvántartások vezetése, sta-
tisztikai jelentések készítése.

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 egyetemi, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki, 
(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) vagy településmér-
nöki szakképzettség, 
 büntetlen előélet
 magyar állampolgárság

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény és az Egységes Közszolgálati Szabály-
zatban foglaltak szerint.

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

A pályázat benyújtásának feltételei:
a) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője 5300 

Karcag, Kossuth tér 1.
b) Határidő: 2009. április 15.
c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét kö-

vető 15 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegyző dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. május 1.

Rózsa Sándor
jegyző

Pályázat

Kátai Gábor Kórház
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
1 fő Műszaki és üzemeltetési osztályvezető

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: Határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöld-

fa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Feladata az osztály 

teljes körű, önálló, felelősségteljes vezetése. Az intézmény műszaki, 
ellátási, üzemeltetési feladataira vonatkozó jogszabályokban, hatósá-
gi leírásokban, szabályzatokban foglaltak érvényesítése, azok végre-
hajtásának ellenőrzése. Mosoda, élelmezési csoport, takarítási cso-
port vezetésének felügyelete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: Büntetlen előélet. Felsőfokú szakirányú vég-
zettség (pl.: gépészmérnök, épületgépész). Műszaki, üzemeltetési te-
rületen szerzett min. 5 év szakmai gyakorlat. Informatikai jártasság.

Készségek: Jó szervező, kommunikációs készséggel rendelkező. 
Empatikus személyiség. 

Előny: Energetikus képzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai ön-

életrajz; 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legko-

rábban 2009. május 04. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozák 

Mihály gazdasági igazgató nyújt, a 06/59/312-752-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Mű-
szaki és üzemeltetési osztályvezető.Elektronikusan: foigazgato.kg-
korhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 27. 
Karcag, 2009. 03. 16

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Mint az elnevezés is mu-
tatja, már a harmadik nem-
zetközi sakkversenyünk ke-
rült az idén megrendezés-
re. A berekfürdői Művelődé-
si Központ ideális helyet és 
körülményeket biztosított a 
március 12-15. közötti négy-
napos verseny lebonyolításá-
hoz. A rekordnak számító 20 
fős A-csoport, illetve a 46 fős 
B-csoport versenyzői nagy fi-
gyelemmel hallgatták meg 
Egyed Zsolt főszervező meg-
nyitó beszédét és a technikai 
részleteket, majd Szabó Zsolt 
versenybíró ismertette a sza-
bályokat. Nagy megtisztelte-
tése a versenyünknek, hogy 
Csom István nemzetközi 
nagymester a verseny fővéd-
nöke köszöntötte a résztvevő-
ket és elismerően szólt a ver-
senyt létrehozóknak a mun-
kájához.

A hét fordulós úgyneve-
zett „svájci” rendszerű verse-
nyen így csütörtökön 15 óra-
kor megindultak a  sakkórák, 
majd napi két fordulóval foly-
tatódtak a versenyek. Nagy 
küzdelem alakult ki a díjas 
helyekért, és az élő pontok 
vadászatáért.

A verseny a következő vég-
eredményeket hozta: A-cso-
port: 5,5 ponttal megnyer-
te Mester Gyula, utána né-
gyes holtverseny alakult ki 
a 4,5 pontot elérők Levicz-
ky Tibor, Tatár Kis Szabolcs, 
Chereches Marius és Du-
dás Eszter között. A hatodik 
helyen a4 pontos Borsavöl-
gyi Tamás végzett. A B-cso-
port győztese nagy meglepe-
tésre kimagasló eredménnyel 
6 pontot szerezve egy ifjúsági 
versenyző Korpa Bence lett. 
Az utolsó fordulóban simán 
verte az addig veretlen 6 pon-
tos Bartók Csató Györgyöt, 
aki így a második helyen vég-
zett. Harmadik-negyedik 5,5-
5,5 ponttal Kovács Dániel és 
Egri László, ötödik Ábel Im-
re és a legjobb karcagi ver-
senyző Kónya László 4,5 -4,5 
ponttal.

Sajnos a karcagi verseny-
zőknek nem ment a játék. Itt 
is kiütközött a már többször 
hangoztatott véleményem, 
hogy nincs rendszeres edzés. 
Sok partit jó állásban vesztet-
tek el játékosaink.

Néhány szót a karcagi in-
dulókról. Kónya László és 
Puha Péter egyaránt 4,5 pon-
tot teljesítettek, volt esélyük 
az első helyre is, de a dön-
tő pillanatokban figyelmet-
lenségük miatt fontos partit 
veszítettek. Egyed Gábor és 
Mohácsi Imre szerencséjük-
kel elégedettek lehetnek, de a 
játékukkal nem, szintén 4,5-
4,5 pontot értek el. Dr.Kozák 
Ottó több partiban jól ját-
szott, az elért 4 ponthoz kis 
szerencsével még nyerhetett 
volna. Vizkeleti Pált nagyban 
akadályozta, hogy közben a 
munkájával is foglalkoznia 
kellett. A verseny közepén 
négyes szériával 4 pontot ért 
el. A többi versenyzők tudá-

suk alatt teljesítettek. Egyed 
Viktória 2,5 pont, Nagy Szi-
lárd 2 pont (őt betegsége aka-
dályozta a jobb szereplésben), 
Feig Jánosnak nem ment a já-
ték, 1,5 pontnál feltétlen job-
ban tud. Végül, de nem utol-
só sorban a legfiatalabb ver-
senyző Egyed Juditról annyit, 
hogy a legjobbaknak is méltó 
ellenfele volt. A legtöbb nyert 
állást ő veszítette el. Ennek 
ellenére a fejlődése töretlen-
nek látszik. Másfél pontot 
teljesített, de lesz ennél még 
jobb is.

Megköszönjük Egyed Zsolt 
fáradhatatlan munkáját, mert 
az ő szervezése, lelkesedése 
nélkül nem lenne ilyen ran-
gos verseny Karcagon, illet-
ve Berekfürdőn. Támogató-
ink: KVG Kft., Karcag és Be-
rekfürdői Önkormányzat, Dr. 
Hajdú Lajos és Wolf Lász-
ló urak. Az anyagi és erköl-
csi segítségüket jó szívvel fo-
gadtuk.

Megyei Úszó Bajnokság

Az elmúlt hétvégén – szombaton – tartották meg Me-
zőtúron a Megyei Úszó Bajnokság I. fordulóját. A mosta-
ni úszóbajnokság tovább erősödött, mivel két újabb város 
– Jászkisér és Martfű – fiatal úszói is részt vesznek a me-
gyei bajnokságon. A karcagi úszó szakosztályt 20 verseny-
ző képviselte. Csapatvezetők: Keserű Sándor és Kun Lász-
ló edzők voltak.

Eredmények: 100 m-es fiú gyorsúszás: III. helyezett 
Szentesi Ákos, 100 m-es lány gyorsúszás + vegyes: II. he-
lyezett Berki Krisztina. 4X50 m-es vegyesváltó: III. Kar-
cagi SE csapata (tagjai: Berki Krisztina, Márkus Adrienn, 
Rauschenberger Flávia, Soós Kitti).

A legközelebbi forduló Karcagon lesz megrendezve elő-
reláthatólag május 30-án.

Bosnyák Imre

III. Berekfürdői Tavaszi Sakkverseny

Megyei sakkcsapatbajnokság
Március 22-én a hetedik utolsó előtti forduló került le-

játszásra idehaza. Az első fordulóban idegenben sikerült 
Túrkeve ellen jó eredményt elérni, így most kötelező volt 
egy nagyobb arányú győzelem. Sajnos túlzott reményein-
ket a vendégek nagyon megnehezítették, sőt csapatnyerés-
re is álltak, de végül szívós játékkal a karcagi versenyző-
nek sikerült döntetlenre menteni, így 5 - 5-ös döntetlennel 
zárult a találkozó.

Az öt pont krónikája: Első táblán Egyed Gábor ismét 
remekelt, mert szép játékban verte ellenfelét. Egyed Ju-
dit kisebb bizonytalankodás után nyert. Kovács Sándor 
megállíthatatlan, mert nyeréssel állt fel újból az asztal-
tól. Dr.Fazekas Sándor (polgármester úrról van szó), mint 
újonc, kiválóan mutatkozott be. Bár én nem láttam a par-
tit, de sakktársaim beszámolója szerint könnyen nyert. A 
két döntetlent Rab János és Gál Sándor érte el. Az utób-
bi játékos 5 órai szívós játékkal harcolta ki a csapat dön-
tetlent.

Az utolsó fordulóra maradt minden, ugyanis az első 
helyre is esélyes Kunmadarassal szemben két pontra zsu-
gorodott előnyünk. A párosítás Martfű - Karcag, Túrke-
ve-Kunmadaras.

A rangadókra a következő héten kerül sor.

Fodor István

VIII. Nemzeti Trophy 
Bajnokság

Az elmúlt hétvégén – már-
cius 13-14-én – rendezték meg 
a Mátrában található Fedéme-
sen a VIII. Nemzeti Trophy 
Bajnokság II. futamát. A nor-
mál kategóriában most öt te-
repjáróval neveztek be. Kar-
cagról ifj. Béres Attila – Nagy 
Kálmán kettős indult a rend-
kívül nehéz terepviszonyok-
kal rendelkező versenypályán 
és az előkelő 3. helyet szerezték 
meg, ezzel az összesített pont-
versenyben a második helyen 
állnak. A következő futam má-
jusban Somogybabodon lesz.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fű-
tési lehetőséggel, ipari árammal, fúrott 
kúttal, szerelő aknás alsó épülettel több 
generációnak eladó, ill. vállalkozásra is 
alkalmas. Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Két család részére alkalmas kertes ház 
garázzsal, melléképületekkel eladó. Kg., 
Jókai utca 39. Tel.: 06/70-527-1099.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi ház 
gáz-, központi fűtéses + cserépkályha 
beépítve mindkét szobába eladó. Tel.: 
06/30-973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Karcagon, az Apavár utcában téglából 
épült – teljes közműves kisebb kertes 
ház – betegség miatt eladó. Bontás nél-
küli építkezés lehetséges. U.itt 1 szobás 
földszinti tömblakást vagy főtér köze-
li összkomfortos házrészt keresek. Tel.: 
06/70-273-7268.
Két szintes családi ház külön üzlethelyi-
séggel eladó. Karcag, Baross u. 43. Tel.: 
59/314-078.
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épület-
tel, 1 sor gyümölcsfával és szőlővel a 3-
as úton (ki van szántva). Víz, villany van. 
Tel.: 59/300-090.
Karcagon a Püspökladányi u. 49. sz. alat-
ti kétszintes családi ház garázzsal, mel-
léképülettel, kandalló és gázfűtéssel el-
adó. Tel.: 06/30-857-9464.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon a Diófa u. 23. sz. alatti csalá-
di ház két garázzsal, kandalló- és gáz-
fűtéssel, összkomfortos melléképület-
tel, rendezett parkosított udvarral el-
adó. Társasházi cserét beszámítok. Tel.: 
06/30-857-9464.
Zárt kertben, kövesút félen 8 éves épült 
1 szoba, konyha, fürdőszoba + tároló 
lakóház eladó. I.ár: 1.300.000 Ft. Tel.: 
06/20-411-9686 v. 59/312-562.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mély pihe-
nés, kevesebb stressz, több energia. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő kád, 
2 személyes kihúzhatós gyermek heve-
rő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-
094.

Télikabátok, bundák, dzsekik, pulóverek 
(40-46 méret, férfi-női) olcsók eladók. 
Tel.: 59/311-477.
Két darab világos színű, fal áttöréses 
gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-831.
A böjti szelek szemét hordalékkal tar-
kítják járdáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó 
létra méretre ismét rendelhető Jani bá-
csinál.
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, fo-
telok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, var-
rógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295. 
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: téli és 
átmeneti kabátok; blézerek; nadrág-
kosztümök; nadrágok; kardigánok; pu-
lóverek; estélyi ruhák; koktélruhák; bo-
lerók; stólák; táskák; kiegészítők. Nyitva: 
hétfőtől péntekig 9-12 óráig, 13-17 órá-
ig, szombaton: 9-12 óráig.
Eladó 1 db Energomat automata mosó-
gép és dió. Tel.: 59/313-545.
Eladó egy pár 43-as bőrcsizma, és 1 db 
38 fontos Kovács-féle íj. Tel.: 06/30-985-
4098.
Eladó 20 zsák rizshaj; beton vályu; ön-
etető; szecska vágó; kúpcserép; 40x40-
es pala; kúp pala; vashordó; 50-20 literes 
ballonok; szieszta kályha; Norton kút; 
konvektor; használt ajtók, ablakok; cse-
répkályha ajtók; 220 W-os levegő komp-
resszor; új B 30-as tégla; bontott fedélfa; 
új üstház; utánfutó; 195/70 R 15C külső 
gumi; 220 V-os 180 A-os Co-hegesztő. 
Érd.: Kg., Petőfi utca 34. Tel.: 59/312-679.
Simson Svolbe segédmotor; 2 részes 
mosogató; 2 részes zománcos mosoga-
tó; robbanómotoros vízszivattyú; szőlő-
prés; 2 db 25 l-es üvegballon eladó. Tel.: 
59/313-697.
Raktározásra alkalmas helyiség zárt ud-
varban kiadó. Tel.: 06/30-389-7867.
3 pár 6,6 m hosszú könnyű polc állvány 
eladó. Tel.: 06/30-922-8856.
Eladó 2 db 1.000 literes vizes tartály szű-
rővel. Tel.: 06/30-929-8175.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL 
méretűek. Tel.: 06/30-467-9706.
Csemeték áron alul eladók: szilvák: zöld-
ringló, besztercei, veres, pándi; rózsa; 
diófa; birsalma; nyári alma; csörgős al-
ma. Meggyek: Pándy, cigány, hólyag; 
szúrótlan szeder; málnák; 3 éves jó gyö-
keres fagyal (50 Ft/db). Hibiszkus; pösz-
méte; angyal trombita. Érd.: Kg., Kinizsi 
u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.

Bontásból, esetleg építkezésből kima-
radt tetőlécet, deszkát vennék. U.itt 100 
l-es gázbojler olcsón eladó. Tel.: 06/20-
411-9686 v. 59/312-562.

Állat
Eladó 1 db mangalica (160-170 kg-os) 
hízó. Tel.: 59/313-545.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nélkül 
is. Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. 
Több banki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Palatető felújítása bitumenes zsindely 
lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-
465-1465.
Vállaljuk áron alul az alábbi munkák el-
végzését jól képzett, hozzáértő embe-
rekkel: járdák, kapubejárók újjáépíté-
sét, javítását; bármilyen nemű kőmű-
vesmunkákat, burkolást; brigáddal te-
tőépítést és javítást; épületek építését, 
átalakítását. Bármilyen nemű bontási 
munkákat; udvarok, házak, tereptisztítá-
sát, takarítását; bármilyen nemű zúzalé-
kolást, aszfaltozást, víz-, csatornamű ki-
alakítását, ásását. Épületek alapozását; 
mezőgazdasági munkák tavasztól őszig 
előjegyezhetők 55-60 főig. Több refe-
renciával rendelkezünk. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt tudunk biztosítani. Hívjon 
bizalommal, akár részletfizetés is meg-
oldható! Tel.: 06/30-346-1454. 
Palatető beázás megszüntetése egye-
di zárólemezes technológiával, garanci-
ával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-
1465.
Salétromos, nedves házak utólagos szi-
getelése Aquapol technológiával, 20 év 
garanciával, roncsolás mentesen. Tel.: 
06/30-334-4920.
Személyi kölcsönök, jelzálog hitelek, au-
tóhitel több banki háttérrel, kapcsolat-
tal, rövid határidővel, gyors, szakszerű és 
bizalmas ügyintézés. Hívjon, én megol-
dom! Tel.: 06/70-932-5414.
Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lok. Tel.: 06/30-453-0346.
Ház körüli munkákat: felújítás, javítás, fa 
darabolás, kerítés-, tető javítás vállalunk. 
Tel.: 06/20-459-2451.

Társkereső
50 éves karcagi férfi társat keres. Molett 
hölgyek jelentkezést várja 60 éves korig. 
Tel.: 06/30-424-7605.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os 
eladó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladó Pannónia motoros lassú jármű és 
egy Honda robogó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
79. Tel.: 59/401-264 v. 06/30-649-3040.
Kifogástalan, jó állapotú PUK 50 köb-
centis fehér segédmotor van eladó. Tel.: 
06/30-587-7608.
Eladó segédmotor-kerékpárok: Babetta 
207, Babetta 210, Komár moped, KTM 
Hobby, Peugeot XR6 sportmotor. Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés

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 Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, va-
lamit Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Március 15-én Túrkevén 
folytatódott a Megyei I. osztá-
lyú férfi kézilabda bajnokság. 
A Karcagi SE csapata ezúttal 
a Tiszakécske-Tiszakürt és a 
Jászladányi Dózsa együttesei-
vel mérkőzött, s a vártnál ne-
hezebben ugyan, de mindkét 
mérkőzését megnyerte, így őr-
zi 2. helyét a bajnoki tabellán.   

Eredmények: Tiszakürt-Ti-
szakécske - Karcagi SE 24:27 
(12:14)

Karcag: Nagy, Örsi (4), 
Papp, Major (6), Lajtos (5), 
Hamar, Ferenczi (10).

Cserék: Lippai, Csordás (1), 
Sebők, Tóth, Kardos (1).

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Jól kezdtünk, de az 

1. félidő közepére már feljött 
ránk az ellenfél. A 2. félidő 
pocsékul indult, futottunk az 
eredmény és az ellenfél után, a 
vége előtt 10-15 perccel kezd-
tük rendezni sorainkat, meg-
léptünk 5 góllal, ami a végére 
3-ra csökkent. A 2. félidőben 
Örsi volt a nyerőemberünk. 

Karcagi SE - Jászladányi 
Dózsa 25:23 (14:11)

Karcag: Lippai, Ferenczi (8), 
Csordás (1), Major (4), Lajtos 
(3), Hamar (1), Örsi (2).

Cserék: Nagy, Papp, Sebők 
(1), Kardos (1), Tóth (4).

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Borzalom és szenve-

dés, csak szegény kapusainkat 
lehet sajnálni, akiket folyama-
tosan kiszolgáltatott helyze-
tekbe kényszerítettünk. Kriti-
kán aluli volt mind a támadó, 
mind a védekező játékunk, a 
kisiskolások jobban játszottak 
volna ezen a találkozón.

Felhívjuk a kézilabdát sze-
rető közönség figyelmét, hogy 
a következő fordulóra márci-
us 29-én, vasárnap kerül majd 
sor Törökszentmiklóson, reg-
gel 9-kor Törökszentmiklós-
sal, 11 órakor pedig a Szolnok 
együttesével mérkőzik együt-
tesünk.

Major János
edző

Megyei I. osztályú férfi kézilabda

Nehéz győzelmek

Március 10-én a Gábor 
Áron Gimnázium fiú röplab-
dásai - a kézilabdásokhoz ha-
sonlóan-is kivívták a részvé-
teli jogot az országos döntőre, 
miután az Amatőr Röplabda 
V-VI. Korcsoportjának Me-
gyei Diákolimpiai Döntőjén 1. 
helyezést értek el Szolnokon. 
Ezzel, immáron sorozatban 6. 
alkalommal résztvevői a deb-
receni országos döntőnek, 
melynek időpontja április 25-
26-a. Az ezt megelőző hétvé-
gén a kézilabdás fiúk bizonyít-
hatnak a békéscsabai országos 
döntőben, március 28-án pe-
dig az V. korcsoportos fiú röp-
labdásokért szurkolhatunk az 
országos elődöntőben, mely-
nek helyszíne ugyancsak Deb-
recen lesz, iskolánk együttese 
Debrecennel és Kazincbarci-
kával mérkőzik majd.

Az Amatőr Röplabda V-VI. 
Korcsoportjának megyei dön-
tője (a selejtezőkön 7 csapat 

indult, innen 3 csapat jutott a 
megyei döntőbe):

1. Verseghy Ferenc Gimná-
zium Szolnok - Varga Katalin 
Gimnázium Szolnok 3:0.

2. Gábor Áron Gimnázium 
Karcag - Varga Szolnok 3:0 
(25-8, 25-12, 25-19).

3. Gábor Áron Gimnázium 
Karcag - Verseghy Szolnok 3:1 
(25-18, 23-25, 25-15, 25-13).

A karcagi gimnázium fiú 
csapata ezúttal 6. alkalommal 
nyert megyei diákolimpiai cí-
met, s feltehetőleg nagy remé-
nyekkel vág neki az országos 
döntőnek.

A megyei diákolimpiai baj-
nokcsapat tagjai: Vígh Zsolt, 
Háló Zsolt, Kun Csaba, And-
rási Bence, Budai Csaba, Ha-
lász Richárd, Nagy Attila, Ko-
zák János, Futó Tamás, Gyö-
keres Árpád, Csináth Ádám, 
Oszlánczi Máté.  

Major János
szaktanár, edző

Röplabda

Országos döntőben a gimis fiúk

Egyedülálló lehetőség!
Tudjon meg többet egészségi állapotáról! 

Mindössze 5 perc alatt Ön pontos képet kap ellenálló képességéről 
a betegségekkel, daganatos elváltozásokkal, allergiákkal és környezeti 

ártalmakkal szemben!
Mindössze 1500Ft-ért részt vehet egy egészségügyi szűrésen, melynek 

eredménye után hasznos tanácsokat kaphat egészségi állapota javításához.
A szűrés helye: Nimród Bioszálloda (Karcag, Bajcsy Zsilinszky utca 4)

A szűrés ideje: 2009. 03. 28. 9:00 – 18:00 óra.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 27. péntek
 Napkirálynő
 Kezdés: 14:30
 Magyar-francia-belga 

animációs film
Március 27. péntek
 Spíler
 Feliratos angol akció-

film
Március 28. szombat
 Valami 

Amerika 2
 Magyar vígjáték
Március 31. kedd
 Volt
 Amerikai animációs film

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

Anyakönyvi hírek
Születés

Kiss Judit – Erdei Barna
Kg., Kántor S. u. 23.  Máté
Papp Ágnes – Czinege Attila
Kg., Kacsóh u. 22.  Bianka
Varga Zita – Bugán Gábor
Kg., Erdei u. 23.  Luca

Halálozás
Balogh László
 Kg., Fürst S. u. 55. (1926.)
Kolozsi Sándor
 Kg., Széchenyi sgt. 50/a. 

(1926.)
Seres Gyula
 Kg., Gyep u. 16. (1977.)
Lázók Lajosné (Csukodi Má-

ria)
 Kg., Magyari u. 7. (1936.)
Janó Lajosné (Vida Margit)
 Kg., Kálvin u. 17. (1917.)
Kis Pálné (Balogh Jolán)
 Kg., Haladás u. 3. (1938.)
Keszler János
 Kg., Széchenyi sgt. 5-7. 

(1941.)
Mándi Józsefné (Agócs Ilo-

na)
 Karcag (1930.)
özv. Papp Mihályné (Farkas 

Juliánna)
 Karcag (1927.)
Orosz József
 Karcag (1939.)
Sipos István
 Karcag (1941.)
Balogh József
 Karcag (1928.)

2009. március 26. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Diákok március 15-

ei műsora
18.30  Kommentár nélkül…
 - országzászló felvonása
 - koszorúzás a Petőfi-szo-

bornál
 - fáklyás felvonulás
 - farsang a Györffyben
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Szerepi Nagy Atilla
 Karcagi hírek
 Árvízvédelmi gyakorlat
 Beruházások a városban
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Vendég: Papadimitriu Athi-

na
20.10  Szalagavató a Varróban

2009. március 31. 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. április 02. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv
18.20  Baski Imre előadása
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Interjú Baski Imrével
 Mezőgazdasági helyzetkép
 Furulya verseny
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: KOKO-Team
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

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság

Lapzárta: kedd 12 óra
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Március 17-én délután egy 
budapesti férfi az egyik bevá-
sárlóközpontban elektronikai 
cikkeket próbált meg ellopni 
32.147 Ft értékben.

Március 19-én hajnalban a 
járőrök tetten értek és elfog-
tak egy helyi férfit, aki éppen 
az egyik telefonfülkét rongál-
ta, megpróbálta annak perse-
lyét kiszedni, ill. az automatá-
ból pénzt kivenni. A „szaksze-
rűtlen” ürítés kapcsán a tolvaj 
keze is megsérült.

Délután az utcán egy fér-
fi ökölharcot követően a föld-
re küldte partnerét, majd meg 
is rugdosta a földön fekvő em-
bert. Ekkor a bántalmazott 
személy anyja, az állva mara-
dót téglával egy esetben fejbe 
ütötte. Mindkét bántalmazott 
személy nyolc napon belül gyó-
gyuló könnyű sérülést szenve-
dett, mely miatt magánindítvá-
nyukat előterjesztették.

HIÁBA 
A FIGYELMEZTETÉS ?!

Március 20-án délelőtt ismét 
„eredményes” látogatást tett az 
egyik háznál három ismeretlen 
férfi, akik ezúttal használt tele-

víziót akartak vásárolni. Az ott 
lakó idős férfi figyelmét elterel-
ve az egyik szekrényéből 580 
ezer forintot vittek magukkal, 
majd egy fehér színű kisteher 
gépkocsival távoztak.

Március 21-én ismét ered-
ményes gyűjtést tartottak 
rendőreink. A szombati ebéd 
mellől öt körözött személynek 
kellett idő előtt felállnia, s a 
vacsorát már a fogdában eltöl-
teni. Ellenük a megyei, ill. vá-
rosi bíróság adott ki elfogató 
parancsot.

Március 21-én éjjel egy kis-
újszállási férfi személygép-
kocsijával a 4. sz. főút mellet-
ti benzinkút kútfejének ütkö-
zött. Az intézkedés során ki-
derült, hogy a férfi ittasan és 
vezetői engedély nélkül vezet-
te járművét. Őt vér- és vizelet 
vétel céljából a rendőrök a sür-
gősségi osztályra előállították. 
Az okozott rongálási kár kb. 
400 ezer forint.

Március 22-én a késő esti 
órákban két fiatal férfi szállt be 
az egyik taxiba, akik az 1.500 
Ft-os fuvardíjat hamis tízezer 
forintos bankjeggyel fizették 
ki.

Március 27. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Március 28. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 29. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 30. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Március 31. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 1. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Április 2. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Április 3. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet
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Karcag – Nagyiván 2:0 
(0:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Kán-
tor (Erdősi, Visnyei)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Novák (Borsi), 
Szabó D. (Nagy R.), Kardos, 
Bujdosó, Balogh R., Sindel, 
Békési (Habóczki)

Edző: Varga János
A nyolcadik percben Ló-

lé 25 m-es szabadrúgását Mó-
ga vetődve kiütötte a jobb sa-
rok elől. Ezt követően Sindel 
kétszer is veszélyeztette Ha-
gyó kapuját. A huszadik perc-
ben Sindel szögletrúgása ismét 
csak centiméterekkel szállt el 
a csatárok előtt. A harminc-
ötödik percben Serucza erős 
lövését Móga kiütötte. A hat-
vanadik percben Sindel 25 m-
es szabadrúgása a jobb felső 
sarokba vágódott (1:0). A het-
venötödik percben Békési vá-
ratlanul befelé fordult a labdá-
val, majd 30 méterről a bal al-
só sarokba lőtt (2:0). 

Jók: Móga, Orosz, Lévai, 
Kardos, Bujdosó, Sindel, Bé-
kési ill. Veres, Vasas

Illés Rudolf: Csak rögzí-
tett helyzetből volt veszélyes 
Karcag csapata és egy bomba 
szabadrúgás gól döntötte el a 
mérkőzést.

Varga János: Mindig nehéz 
meccset játszunk  Nagyiván el-
len, de szerencsére volt olyan 
játékosunk, aki eldöntötte a 
mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Nagyiván 4:2
Góllövők: Balla S., Töviskes 

(3), ill. Kiss, Fegyverneki
U 13-as korosztály: Karcag 

– Mezőberény 5:0
Góllövők: Hamar J. (2), Sa-

liga A. (2)
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Mezőberény 2:5
Góllövők: Szívós G., Vályi-

Nagy N.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Tiszasas – Karcag II. Ag-
rosprint 3:1 (2:1)

Tiszasas, 150 néző. Jv.: Ko-
vács

Karcag II. Agrosprint: Fe-
hér, Garáz, Szabó I., Kovács 
Z., Antal, Bíró Cs., Varga Zs., 
Kovács I., Kovács Cs., Albert, 
Oláh

Csere: Laboncz, Barta
Góllövő: Bíró Cs.
Legközelebb vasárnap 15 

órakor Karcagon játszanak, 
Kungyalu lesz az ellenfél.

Városi Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság

Brigád – Familia ’97 Kft. 1:7, 
Weld-Impex – Balogh sc. 4:4, 
Szuperinfó – Kamion 1:2, Ho-
Ri-Ko – Helldorado 2:10, De-
vils – Royal 4:1, BSK – Brazil 
Junior 1:8, Kelemen sc. - ZSG 
Hungária 10:3. Az X-team – 
Agrosprint és a Peugeot Qua-
lite Kft. - MultiTec Kft. mér-
kőzések elmaradtak.

Bosnyák Imre

Fegyvernek KSE – Berek-
fürdő SE 18:24 (10:8)

Karcag Városi Sportcsar-
nok

Jv.: Takács, Gábor
Berekfürdő: Vonáné, Bán-

hegyiné Bakó É. (9), Kun M. 
(2), Andrási Zs. (4), Kiss A. 
(4), Szabó I., Illés-Sütő N.

Csere: Varga A., Godó A., 
Pergéné Varga Zs. (1), Perge 
Zs. (4)Antal B.

Játékos-edző: Bánhegyiné 
Bakó Éva

Berekfürdő SE – Jászla-
dány ESE 21:20 (11:11)

Jv.: Szécsi, Szőke
Berekfürdő: Vonáné, Bán-

hegyiné Bakó É. (7), Kiss A. 

(2), Kun M. (5), Szabó I. (1), 
Andrási Zs. (3), Pergéné Var-
ga Zs. 

Csere: Varga A., Godó A., 
Perge Zs. (2), Illés-Sütő N. (1), 
Antal B.

Bánhegyiné Bakó Éva: Sok 
a sérült, kezdő játékos (D. 
Nagy Judit, Herceg Ágnes, 
Andrási Zsófia), így a 3. hely 
megtartása kétségessé válik, 
ha az egyéni teljesítmények 
nem javulnak fel. Az eladott 
labdák, a pontatlan lövések 
számát csökkenteni kell, a vé-
dekezésünk összhangján pe-
dig javítani. Jók: Kiss Anna, 
Andrási Zsófia, Perge Zsófia, 
Vona Zoltánné 

Megyei I. osztályú női kézilabda


