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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

Tavaszi körkép

Az olvadással és a tavaszi 
csapadékkal jelentkezni szo-
kott belvizek az idén is több 
helyütt megcsillantak a ha-
tárban, de a kezdeti kb. 3.000 
hektáros belvízborításnak két 
hét alatt majdnem hogy híre 
nyoma se maradt. Ahogy azt 

Tóth Károlytól, a KÖTIKÖ-
VIZIG karcagi szakaszmér-
nökségének vezetőjétől hallot-
tam, március 23-án a Horto-
bágy-Berettyóra elrendelt el-
sőfokú védekezés is véget ért. 
 Mindössze tíz napig volt ér-
vényben. Problémát hál’ Is-
tennek sehol sem okozott, a 

belvíz viszont tartósan meg-
töltötte a csatornákat, a szi-
vattyúzás még a múlt héten is 
teljes gőzzel ment.

A belvizeket eltüntető szá-
razabb időben a gazdák is 
megkezdhették a talajmunká-
kat. A szép ősznek köszönhe-

tően időre és jó minőségben 
elvégezhették az őszi mély-
szántást és a búza is optimális 
időben (október 10. és 20. kö-
zött) földbe kerülhetett. Tud-
ni kell viszont, hogy az  ősszel 
legalább két hónapig nem volt 
számottevő csapadék – és a 
talaj előkészítésétől függően, 

meglehetősen egyenetlenül 
keltek ki a vetések. A későbbi 
csapadék azonban nagyon jót 
tett és a megkérdezett gazdák 
véleménye szerint a kalászo-
sok jól teleltek. A tavaszi ve-
téseket illetve a növények fej-
lődését a hideg hátráltatta, de 
most, a jobb idő eljöttével vél-
hetően minden utoléri magát.

A karcagi Nagykun Vadász-
társaság 110 hektárnyi vad-
földön (kukorica és cirok ke-
verékét) biztosította a takar-
mányt (és a búvóhelyet) a vad-
állomány átteleléséhez, de 
ehhez még nagy mennyiségű 
szemes- és szálastakarmányt 
is kihelyeztek a vadetetőkbe. 
Hubai Imre elnök szerint az 
őz, a nyúl és a fácán törzsállo-
mánya jól telelt. Az elképzel-
hető, hogy a tél végi mínusz 
tizenhét fokos hideg elhullást 
okozott a nyulak idei első ge-
nerációjában, de ezt majd csak 
nyáron, az első vadszámlálás 
adataiból lehet pontosítani. A 
vadállomány tehát jól telelt, a 
vadásztatást őzbak kilövéssel 
kezdik április 15-én.

A múlt hét végén a Tégla-
gyári-tó környezetének tiszto-
gatásával a horgászok is meg-
kezdték a tavaszi munkákat. 
A takarításkor a több mint öt-
ven tagtárs több kisteherautó-
nyi szemetet szedett össze, azt 
követően huszonöt fát is elül-
tettek. (A csemetéket ezúton is 
megköszönik az önkormány-
zatnak.) Persze a fognivalóról 

Az idei kikeletben, talán a legutóbbi egy-két napig, nem túl 
sok köszönet volt. Ahogy a tél is jó kis zimankóval szolgált, a 
tavasz se igazán segített kabátot váltani. A hideg napok az esős 
napokat váltották, a reményt keltő Sándor, József és Benedek 
meg egyenesen a téllel vetekedő hideggel állítottak be és már-
cius tizenötödike koszorúi és zászlócskái is megfürödhettek 
a frissen leesett hóban. Több ólomszínű nap után – a hétvégi 
óraállítással együtt – az időjárás is váltott és kisütött a nap.

Folytatás a 4. oldalon

Március 26-án harminc na-
pirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők. Rendhagyó mó-
don az utolsó – az ülés előtt 
listára tett – előterjesztéssel 
kezdték az ülést, melynek té-
mája a Kátai Gábor Kórház 
pénzügyi helyzetével kapcso-
latos. Közismert a magyar 
egészségügy általános, nehéz 
helyzete, amely alól a karca-
gi kórház sem kivétel. A kor-
mány országosan, újabban 30 
milliárd körüli elvonást haj-
tott végre a szférában, ez a 

helyi intézményt is tragikus 
helyzetbe hozhatja.

A Kátai Gábor Kórház 
pénzügyi műveleteinek szi-
gorúbb ellenőrzésének ér-
dekében, a képviselő testület 
úgy döntött, hogy pályázat 
útján önkormányzati biztost 
neveznek ki.

Ez alakalommal került a 
képviselők asztalára a Karca-
gi Rendőrkapitányság 2008. 
évi tevékenységéről szóló be-
számoló. Az anyagból kide-
rül, hogy a kapitányság ille-

tékességi területén a tavalyi 
évben az ismertté vált bűn-
cselekmények száma 2007. 
évhez viszonyítva növeke-
dett. Azonban az is megálla-
pítást nyert, hogy a terület-
re jellemző bűnügyi helyzetet 
determináló népességi, föld-
rajzi és egyéb kriminológi-
ai jellemzőkben meghatáro-
zó változás nem következett 
be a korábbi évekhez képest. 
2008-ban a kapitányság ve-

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

Szánjon egy délutánt egészségére! - volt a mottója a Kátai 
Gábor Kórház március 25-i nyilvános, ingyenes szűrővizs-
gálatokkal (vércukor, koleszterin, csontsűrűség etc.), igé-
nyes (és közérthető) előadásokkal, egészségügyi termékbe-
mutatóval tarkított egészségóvó rendezvényének, amely egy 
délután több száz érdeklődőt vonzott.

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2009. évben tanköteles korú gyermekek 

beíratásának időpontjáról
A beíratás időpontja:  2009. április 22-23. 
   naponta 8 órától 17 óráig. 

A Közoktatási törvény alapján 2009/2010. tanévben tan-
köteles korú az a gyermek, aki 2002. június 1. – 2003. má-
jus 31. között született. (Szülő kérelmére a gyermek tankö-
telessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét 2009. decem-
ber 31-ig tölti be.) 

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, lakcímkártyája, a szülő személyazonosító igazol-
ványa és lakcímkártyája, ill. az óvodai szakvélemény. 

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
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Közéleti szilánkok

Commedia 
dell’arte, vagy 

iszonyat?
Hétfőn beszéltem telefonon egy 

régi tiszafüredi barátom feleségé-
vel, aki azt mondta, az elmúlt hét 
nap kárpótolta őt az elmúlt 7 évért. 
Annyit röhögött ugyanis a Fletó kor-
mány egész bagázsának bohózat-
ba is beillő „előadásán”, mint egy-
kor, amikor a commedia dell’arte  
legkiemelkedőbb alkotójának, Lud-
wig Herbertnek, a Politikus korsóön-
tő c. vígjátékát olvasta. (A comme-
dia dell’arte olyan rögtönzött szín-
padi vígjáték, amelynek szövege 
nincs előre megírva, csak a váza a 
darabnak. A 17. században Olaszor-
szágban fejlődött ki ez a műfaj és ter-
jedt el Európában. L. Herbert norvég 
születésű volt, majd színpadi szerző-
ként Dániában telepedett le. Bejár-
ta egész Európát, vándoréveinek leg-
szebb hónapjait Rómában töltötte, 
együtt lakva olasz komédiásokkal. A 
Politikus korsóöntő c. darabjában 
– amit 1709-ben írt –(300 évvel ez-
előtt!) éppen a demokrácia későbbi 
nagy veszedelmét; a műkedvelő po-
litikusokat gúnyolja ki. )

Meglepett K. Erzsinek ez a megál-
lapítása, mert én bizony nem kaptam 
röhögő görcsöt a cocialisták szánal-
mas miniszterelnök keresésén. Sem 
a „bájgúnár” kinézetű Bajnai jelölé-
sén. Nekem inkább Salvador Dali, „A 
polgárháború előérzete” c., 1936-ban 
készült festménye jutott eszembe. 
Aki teheti, nézze meg az interneten, 
vagy Herbert Read: A modern festé-
szet c. könyvének 128. oldalán. Ez, az 
iszonyatot kifejező festmény illik sze-
rintem a mai magyar belpolitikai vál-
sághelyzetre. Úgy facsar ki bennün-
ket is ez a helyzet, mint a festményen 
látható szörny és így telepszik ránk a 
média által az a borzalom, amit tük-
röz Dali festménye, melynek alsó har-
madának középpontjában egy kora-
beli világvevő rádió is látható.

Megértem én persze barátom fe-
leségének is a reakcióit, mert a komi-
kum az együtt járhat a tragikummal, 
és máris tragikomikumról beszélhe-
tünk. Bár, látván Bajnaihoz hasonló, 
de „kisebb kaliberű” gazdasági vállal-
kozót ill. ilyen-olyan cégvezetőt (aki 
azt hiszi, mert pénze van, esze is), én 
inkább tragikusnak érzem, ami mára 
kialakult a gazdaságban. (A világgaz-
daságban is. Apropó, Daliról: a Tesco-
ban láttam a könyves részlegnél egy 
Dali naptárt, amit német kiadó adott 
ki németül, rajta volt az árcímke: 3,99 
euro, a Tesco-ban pedig 200(!) Ft-ért 
árulták.) Hiszen Bajnai kilenc, (azaz 
9!) hajdúsági magyar libatenyésztőt 
kergetett öngyilkosságba!!! Olvassuk 
csak el a Hajdú-Bét ügyről szóló egy-
kori híradásokat a Népszabadság-
ban! /Ami köztudottan nem az ellen-
zékhez közel álló napilap!/

Erre mondják: „még köpni sem ér-
demes, kár a nyálért.”

- ács -

HÍREK
Gombász szakkör

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését.

A foglalkozásokat minden 
hét csütörtökén 17-18 óra kö-
zött tartjuk.

Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.
18 év alatti tanulóknak in-

gyenes!
Elsősorban 12 éven felüliek 

jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet az 59/503-

403-as vagy a 06/30-325-
7724-es telefonszámon, vagy 
a fenti időpontban a helyszí-
nen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Különböző tenyészidejű napraforgó, kukorica 
és egyéb vetőmagvak eladók. 

Ugyanitt lombtrágyák, műtrágyák, 
növényvédő szerek kaphatók, illetve különféle 
mezőgazdasági szolgáltatások megrendelhetők 

(talajmunka, vetés, növényvédelem stb.).

Agrohungárai Kft. Karcag, Marsi tó, Madarasi u. 
4 km táblánál 8-16 óráig.

Tel.: 59/503-553, fax: 59/400-894, 
mobil: 06/20-353-5738, 06/20-367-1075.

zetése prioritásként kezel-
te, hogy tovább kell javítani a 
végzett nyomozások szakmai 
színvonalát, eredményessé-
gét, melyet sikerült végrehaj-
taniuk. A növekvő bűnügyi 
terhelés mellett a felderítési 
mutató szinte megegyezik az 
előző év adataival. 

Kovács Sándor, a beszámo-
ló kapcsán a polgármester-
hez feltett kérdésében arról ér-
deklődött, hogy van-e előre-
lépés az új kapitánysági épü-
let ügyében. Az önkormányzat 

ugyanis, már évekkel ezelőtt 
saját pénzen biztosított telket 
a beruházáshoz. Dr. Fazekas 
Sándor válaszában elmondta, 
hogy 2002 óta többször váltot-
tak hivatalos levelet az illetékes 
tárcával, azonban érdemi elő-
relépés nem történt az ügyben. 
Az önkormányzat továbbra is 
várakozó állásponton van. 

Két előterjesztés is foglal-
kozott a város 2009. évi köz-
foglalkoztatási tervével. „A 
terv 6 hónapon keresztül na-
gyobb létszám (641, illetve 599 
fő) egyszerre történő foglalkoz-
tatását teszi lehetővé, melyből 

az következik, hogy valamen-
nyi rendszeres munkavégzésbe 
bevonható személy közfoglal-
koztatása megoldható, vala-
mint – igény szerint – további 
előzetesen együttműködő sze-
mélyek részére is biztosítható 
a közfoglalkoztatás.”

A testület megszavazta a 
közfoglalkoztatási tervhez 
kapcsolódó többletkiadások 
finanszírozását is, amely a 
dologi és felhalmozási kiadá-
sok mellett a feladatellátáshoz 
szükséges létszám munkabé-
rét is tartalmazza.

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Hirdetmény

A Karcagi Földtulajdonosok Vadászati Jogközösségének 
gyűlését 2009. április 15-én 16 órára összehívom. A gyűlés 
helye a Karcagi Nagykun Vadásztársaság Vadászháza.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az előző közgyűlés óta eltelt időszakról
2. Tájékoztató a közösség pénzügyi helyzetéről, a rendel-

kezésre álló pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: Bíró János közös képviselő.
A határozathozatal a szavazatok arányának megállapí-

tása után a tulajdoni hányadról készített kimutatás alap-
ján történik. Jogszabály szerint 1 mandátumnak 1 ha föld-
terület felel meg. A szavazás és a mandátumok megállapí-
tásának módja, a tulajdonosi képviselet, a következőkép-
pen történik:

Meg kell különböztetni a 30 ha alatti, illetve fölötti föld-
tulajdonnal rendelkezőket.

A 30 ha fölöttiek jelenlétük esetén alanyi jogon szavaz-
nak, vagy meghatalmaznak valakit és helyettük az jár el. 
Amennyiben nincs jelen, és meghatalmazást sem adott, 
helyette a törvény szerint az önkormányzat jegyzője sza-
vaz.

A 30 ha alattiak ha a törvény 14. § (3) bekezdése szerint 
nem gondoskodtak másként képviseletükről, akkor helyet-
tük az önkormányzat jegyzője szavaz.

Ha képviselőt választottak, akkor a nevükben és helyet-
tük a képviselő szavaz. A meghatalmazottak a náluk lévő 
meghatalmazások alapján járnak el.

Minden fennmaradó területre, melynek sem a tulajdo-
nosa, sem a megbízottja, sem meghatalmazottja nem vesz 
részt a tulajdonosi közgyűlésen, az önkormányzat jegyző-
je tesz nyilatkozatot.

Rózsa Sándor
jegyző

Köszönet
Köszönetet szeretnék mon-

dani a Polgármesteri Hivatal 
Okmányiroda dolgozóinak a 
gyors, pontos, kedves, udva-
rias munkájukért, amikor az 
elveszett igazolványaimat pó-
toltam.

Dr. Fábián Lajos

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. április 1-től 
a Kátai Gábor Kórház étkezési lehetőséget hirdet meg!

A kórházi étkezés során normál és diétás ebéd vehető 
igénybe.
Választható diéták: könnyű-vegyes, diabeteses, epekímélő, 
ulcusos, purinszegény, kalóriaszegény, vesekímélő, stb.
A normál és diétás ebéd egységesen: 560.-Ft/adag
Az ebéd elfogyasztása helyben, az ebédlőben lehetséges 
11:30 órától 13:30 óráig.
Az ebéd elvitele egyelőre nem engedélyezett, ugyanakkor 
erre vonatkozó szándékukat kérjük, jelezzék.
Az ebédjegyek a Kórház pénztárában vásárolhatók meg:

Hétfőn 8:00 – 13:00 óráig
Kedden: 8:00 – 13:00 óráig
Szerdán 8:00 – 12:00 óráig.

Az esedékes változtatásokat két nappal korábban kell je-
lezni az Élelmezési csoportnál személyesen, vagy telefonon 
a 06/59-507-113-as számon. 
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Par la men ti Nap ló

Olvasom a parlamenti hí-
reket. Mindent visz a minisz-
terelnök-váltás kabarévá sül-
lyedt bohózata. „Bajnait le-
nyomták az SZDSZ torkán” – 
írja az egyik internetes lap, a 
másik szerint viszont bejött a 
gyurcsányi forgatókönyv, Baj-
nai volt a titkos favorit, a töb-
bi csak porhintés volt. Nem 
tudom pontosan melyik véle-
mény igaz, egy azonban biz-
tos: Magyarország megítélé-
se a történtek után még mé-
lyebbre süllyedt. Gondoljuk 
csak végig milyen ötletro-
ham zúdult ránk a múlt hét-
en! Surányival indult, jött az 
Amway-ügynök Vértes And-
rás, felmerült Glatz Ferenc, 
szóba jött Takács János, me-
gyénkbeli cégvezető, de ezek 
csak a mérföldkövek voltak, 
Békesi László, Bokros Lajos, 
Gráf József ugyanúgy hírbe 
került, mint Kiss Péter, vagy 
Balázs Péter, egykori EU-
nagykövet.

Az „utca embere” persze 
elég hamar a komikus oldalát 
látta meg a dolognak, így Fe-

kete Pákótól Győzikéig min-
denkit javasolt. SMS-ben ter-
jedtek a humorosnak szánt 
elemek, többek között ezzel a 
szöveggel: „Kérjétek fel anyó-
somat, lehet, hogy vállalja, 
akkor legalább elköltözik!”

A hétfői parlamenti ülés 
már valamivel tisztább képet 
adott a kilátásokról, miután a 
koalíciós frakciók tárgyalásai 
után az MSZP és az SZDSZ is 
támogatta az új jelöltet, Baj-
nait. Apropó, Bajnai! Nem 
tudjuk még pontosan mi tör-
ténik majd, milyen elképze-
lésekkel vág neki az egyko-
ri miniszter, a parlamenti fel-
szólalások – hogy finoman 
fogalmazzak – elég sarkosak 
voltak. Bajnai ugyanis szintén 
az üzleti életből érkezett a po-
litikába, a háttér nem egészen 
folt nélküli. Az egyik hetilap 
már korábban is hosszú listát 
közölt Bajnai egykori üzletei-
ről, de a közvélemény számá-
ra a Hajdú-Bét-ügy a legemlé-
kezetesebb. A Hajdú-Bét liba-
tenyésztőktől vásárolt és vett 
át libákat még akkor is, ami-

kor már tudta, hogy nem fog 
fizetni. Nem is fizetett, csőd-
be ment, sok-sok gazdának 
keserítve meg az életét, sőt! 
Volt olyan gazda, aki a lehe-
tetlen helyzetből öngyilkos-
ságba menekült. Bajnai – mi-
vel vezetője volt a Hajdú-Bét-
nek - miniszteri meghallga-
tásán 2007-ben azt válaszolta 
a szerepét firtató kérdésekre: 
Nem értettünk hozzá.

Ami az ülést illeti, hétfőn a 
parlament levette napirendjé-
ről az adótörvények módosí-
tásáról szóló törvényjavasla-
tot. Az SZDSZ javaslatát 333 
igennel 2 nemmel és egy tar-
tózkodással szavazta meg a 
Ház. A két nemmel szavazó 
Veres János pénzügyminisz-
ter és Keller László pénzügyi 
államtitkár volt. A hírek sze-
rint nem biztos, hogy a kö-
vetkező kormánynak is tag-
jai lesznek.

Egy ilyen hét után, persze 
minden lehet.

Varga Mihály

Minden lehet, de az ellenkezője is

Veszélyes akácfák
Karcagon, a Jókai utcában 

3 nagyméretű akácfa elszá-
radt ágai letörtek, majd a 
még élő ágakra felakadtak, 
és járókelőket veszélyeztet-
tek. Az egység itt is kihúzós 
létra és kézifűrész segítségé-
vel avatkozott be.

Elakadt mentőautó
Március 15-én, 3 óra 15 

perckor Kunmadarasra vo-
nult a Karcag I. gépjár-
mű-fecskendő és a Karcag 
Gyorsbeavatkozó 7 tűzoltó-
val, mivel az Áchim And-
rás utcába egy mentőautó 
elakadt. Szorult helyzetéből 
motoros csörlő és drótkö-
tél segítségével szabadítot-
ták meg.

Megsüllyedt kamion a 4. 
számú főúton

Március 16-án, 19 óra 38 
perckor kezdte meg a vonu-
lást az egyik karcagi gép-
jármű-fecskendő a 4. szá-
mú főútvonal 171. kilomé-
terszelvényéhez, ahol egy 
Mercedes típusú, román 
kamion az útpadkán meg-
süllyedt, forgalmi akadályt 
képezett. A tűzoltóegység 
drótkötél segítségével a for-

galmi akadályt megszüntet-
te.

Sokasodó tűzesetek
Március 17-én 2 alkalom-

mal vonultak elszáradt alj-
növényzet tüzéhez a karca-
gi egységek. Először 16 óra 
41 perckor Karcagra, a Pá-
lya utca végébe, majd 19 óra 
4 perckor Püspökladány-
ba, a Karcagi útra. Mindkét 
esetben ún. „D” sugárral és 
kéziszerszámokkal avatko-
zott be.

Teherautó alatt beszakadt 
áteresz

Március 18-án, 15 óra 51 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. gépjármű-
fecskendő Karcagra, a Kun-
gát utcába, ahol egy MAN 
teherautó első kerekei alatt, 
az út menti vízelvezető árok 
feletti kocsibehajtó besza-
kadt, így a jármű a gyalo-
gosforgalmat akadályozta. 
Az egység kivontatta a jár-
művet az árokból.

Aljnövényzet tüzek 
A melegebb napok bekö-

szöntével ismét sok munkát 
jelent a tűzoltóknak a szán-
dékosan vagy gondatlan-

TŰZKAKAS

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

Meghívó
Engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjuk a 
Nagykun Polgári Kör következő rendezvényére.

Időpont: 2009. április 15-én (szerdán) 18.00 óra.
Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet

Karcag, Dózsa György út 5-7.

Vendégünk:

Áder János
A Magyar Országgyűlés alelnöke, a Fidesz európa 

parlamenti képviselő jelöltje

Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor 
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere

Téma:
Európa Parlamenti választás: lehetőség és 

felelősség

Részvételére számítva, őszinte tisztelettel:
Nagykun Polgári Kör

DONÁT „KUCKÓJA”
(Kaiser étterem során)

Eurós (300 Ft – 590 Ft-os) termékek 
bőséges választéka. 

Disney gyermek ruházat, játék leárazva 
a készlet erejéig.

Kimért francia (utánzott) parfümök árusítása 
folyamatosan. Ne feledje HÚSVÉTRA 

megvásárolni a kellemes illatú parfümöt az 
ÜNNEP hangulatához!

Várom kedves vásárlóimat!

Köszönjük
A Tordai Jósika Miklós El-

méleti Lyceum tanárai és ta-
nulóifjúsága, tisztelettel meg-
köszöni a könyvadományo-
kat és ajándékokat, illetve a 
támogatását: a Karcagi Rákó-
czi Szövetség Egyesületnek; 
a Városi Csokonai Könyvtár 
vezetőjének és dolgozóinak; a 
Karcagi Borház vezetőjének; a 
karcagi középiskolák tanárai-
nak és diákjainak; a Kiskul-
csosi Általános Iskolának; a 
Karcagi Református Egyház-
nak; Túrmezei Sándornak; 
Nagy Attilának és mindazok-
nak, akik valamilyen formá-
ban hozzájárultak 1848-1849. 
március 15-e közös megün-
nepléséhez Erdélyben

Meghívó
A Kiskulcsosi Általános Is-

kola Szülői Közössége tiszte-
lettel és szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 2009. 
április 11-én 19:00 órakor az 
intézmény tornatermében tar-
tandó húsvéti batyus báljára.

Jegyek elővételben 1.500 Fo-
rintos áron kaphatók.

A rendezvény bevételét az 
iskola tanulói részére szerve-
zett tavaszi tanulmányi kirán-
dulás támogatására ajánljuk.
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Március 23-án Dr. Lukács 
László György ügyvédjelölt 
volt a kör vendége, aki Bu-
dapesten, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán vég-
zett 2008-ban. Szeptember 
óta édesapja mellett dolgozik 
Karcagon, s máris tapasztalja, 
hogy munkája milyen nagy 
felelősség, és azt is, hogy mi-
lyen viszonyok várnak a pá-
lyakezdőre szülővárosában. 
Megjegyezte, hogy legjobb a 
szakmát a családban megta-
nulni, így volt ez régen is. 

Mondanivalóját az előadó 
gondosan előkészített szöve-
ges és képes anyaggal illuszt-
rálta, amely megkönnyítet-
te a jelenlévők számára a jo-
gi pálya sokrétűségében való 
eligazodást. Elmondta, hogy 
ma már több jogi karon, so-
kan végeznek hazánkban, így 
különösen a gazdasági világ-
válság idején nem könnyű ál-
lást találni. Többféle tényező 
hatásának eredménye a ’fel-
szívódó’ vidéki értelmiség, a 
leszakadó vidék. A csendes, 
rendezett vidéki élet helyett 
a fiatalok többsége a nyüzsgő 
nagyvárosi életet választja. 

Szó volt a jogászi szakma 
sajátosságairól, azon belül az 
ügyvédi és ügyészi hívatásról, 
a bíró, a közjegyző munkájá-
ról, a köztük való átjárható-
ságról. Mindezek az élet végé-
ig űzhető hívatások, mindig 
újabb kihívásoknak kell meg-
felelni. Az ügyvéd számára 
fontos tulajdonságoknak tart-
ja a rugalmasságot és a kitar-
tást. Igaz az is, hogy ’gyakor-
lat teszi a mestert’. Munkájá-
hoz saját magának kell meg-

teremteni a körülményeket, 
pl. ma már a számítógép nél-
külözhetetlen. Megismertet-
te a hallgatóságot a végezhe-
tő tevékenységekkel, amelyek 
többek közt az ügyfélfoga-
dás, a tanácsadás, az okirat-
szerkesztés, polgári és bünte-
tő perekben a perképviselet. 
Szerinte az utóbbi az egyik 
legjobb és legizgalmasabb te-
rület. Újabb kihívásokat je-
lentenek a ’bojtárok’ számára 
az elektronikus eljárások. 

Lukács László általános és 
középiskoláit Karcagon vé-
gezte, a Györffy István Ál-
talános Iskolába és a Gábor 
Áron Gimnázium első hat 
évfolyamos osztályába járt. 
Mint elmondta, nagy hasz-
nát veszi angol tanulmányai-
nak. Későbbi terve, hogy va-
lamennyi időt egy angolszász 
országban eltöltsön, legin-
kább a mindig meleg hőmér-
sékletű Arizonába szeretne 
kikerülni. A munkáján kívül 
fontos számára a család, dol-
gozgat a ház körül, érdekli a 
szórakoztató elektronika. Pá-
lyaképe, jövőképe most ala-
kul. További tevékenységéhez 
sok sikert kívánunk!

Április 6-án, hétfőn fél hat-
tól a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emele-
ti termében ifj. Hubai Imre 
kertészmérnök biogazda lesz 
a kör vendége, aki bemutat-
kozása után beszél a biogaz-
dálkodásról, a karcagi Nim-
ród Bioszállodáról, Bioétte-
remről és Bioboltról. Minden 
érdeklődőt szeretettel hív a 
Kunhalom Polgári Kör!

V. Gy.

Jogi pályán
is gondoskodnak. Eddig egy 
mázsa süllőt, három mázsa 
csukát és tizenhárom mázsa 
egyéb halat telepítettek – ezen 
a héten pedig tíz mázsa pon-
tyot hoznak. (Mivel a süllők 
és a csukák szeptemberre érik 
el az ideális súlyt, az egyesület 
egyöntetű javaslattal szeptem-
ber 1-ig tilalom alá tette ezek 
horgászatát.)

A Városgondnokság dol-
gozói a télen sem tétlenked-
tek, folyamatosan végezték a 
20 kV-os vezeték alatt lévő ut-
cai fák gallyazását. A fák meg-
nyírását egy tavalyi baleset 
után az E-On kezdeménye-
zésére végeztette el az önkor-
mányzat. Pádár Tibor kertész-
mérnök, a közterületi mun-
kacsoport vezetője elmondása 
szerint a gallyazásnál nem-
csak a vezetéktől való távol-

ságot tartották szem előtt, ha-
nem az ezzel teljesen alakjukat 
vesztett vagy beteg fákat el is 
távolították. A gallyazás még 
tart, a Kórház, a Damjanich, 
a Püspökladányi utcákon, a 
Széchenyi sugárúton és a Kis-
földek között vannak még ez-
zel kapcsolatos feladatok. 
Ugyancsak a Városgondnok-
ság dolgozói végeztek tiszto-
gatást a Borjúdűlő temető tér-
ségében. Cserjét irtottak és el-
távolították a kidőlt, kiszáradt 
fákat. Jelenleg a tuskókat sze-
dik ki a földből, de már készül 
az újabb munka, mert ugya-
nitt száz csemetét szándékoz-
nak elültetni. Az Akácos utca 
szomszédságában a nádvágás 
után ott maradt nádat kaszál-
ták le – később itt is faültetés 
várható.

A város belső területén a 
Szent István sugárúton, a Kis-
újszállási úton, a Malompark-

ban valamint a főtéri parkban 
a sövényeket tették rendbe. 
A tavasz folyamán a  Kossuth 
szobor körüli fűfelületet fog-
ják felújítani és már a jövő hé-
ten megkezdik a virágpalán-
ták nevelését, amiket aztán 
május elejéig szándékoznak 
kiültetni a tér és a park ágyá-
saiba meg a virágtartókba. A 
főtéren most pótolják a tavaly 
kitört fákat, a templom olda-
lában, a kiöregedett geszte-
nyefák helyett pedig kislevelű 
hársakat ültetnek. Fák cseré-
jét és pótlását végzik el majd a 
Kováts Mihály Emlékparkban 
és a múzeumparkban is. A jö-
vő hónap elején megkezdik a 
„városközpont peremén” lévő 
padok felújítását, és ha min-
den jól megy, április közepé-
ig a főtéri szökőkutakat is be-
üzemelik. Megpezsdült tehát a 
város. – Hiába no! tavasz van.

Elek György 

Gyorsan változó világunk-
ban gyorsan értékelődik át 
minden. Újabb és újabb felté-
teleknek kell, hogy megfelel-
jünk: a gyerekek és mi peda-
gógusok is. Vannak értékek, 
melyek azonban öröktől fogva 
léteznek és az egyik ezek kö-
zül a tudás. Ennek megszerzé-
séhez pedig össze kell kapcso-
lódnia a tanóráknak a nap-
közivel, illetve az egész napos 
oktatásban az önálló tanulás-
sal. A tanórán kívüli 
nevelés alapvető fel-
adata, hogy az itt lé-
vő gyerekek számára 
biztonságot adjon és 
segítse a sikeres isko-
lai előmenetelét. 

A családok nagy 
része az iskolai nap-
közi igénybevételé-
vel tudja megolda-
ni gyermeke délutáni 
felügyeletét és tanu-
lását. Azt szeretnénk, 
hogy ha a tanulók kellemes 
munkahelynek tekintenék az 
iskolát délelőtt és délután is. 
Fontos ezért a szeretetteljes, 
családias légkör megteremté-
se, hiszen a napközi szerepe 
a közös tevékenységre építő, 
egyéni fejlesztés a nevelő se-
gítségével.

Célunk, hogy a tanulók fel-
ismerjék és kialakítsák egyé-
ni tanulási stílusukat, az is-
meretszerzésben és alkalma-
zásban legyenek önállóak és 
eredményesek.

Iskolánkban  3 osztályban 
egész napos oktatás folyik, 
4 „hagyományos” napközis 
csoport és 1 felsős tanuló-
szoba működik. A szülők már 
többször betekinthettek a gye-
rekek egy- egy délelőtti órájá-

ba, de azt, hogy hogyan is dol-
gozunk délután és készítjük el 
a házi feladatot, még nem mu-
tattuk meg. Fontosnak tartot-
tuk azt, hogy lássák az érdek-
lődők, hogy nem csak a szi-
gorúan vett házi feladat elké-
szítése folyik, hanem nagyon 
sokféle ráhangoló didaktikai 
játékot is alkalmazunk gya-
korlás és hangulatkeltés kép-
pen. Az egész napos okta-
tásban résztvevő osztályok 

önálló tanulása közvetlenül a 
megelőző tanórához kapcso-
lódik, így ugyanaz a pedagó-
gus végzi a begyakorlást is, 
aki előkészítette, illetve fel-
dolgozta az új anyagot. A „ha-
gyományos” napköziben két 
pedagógusnak kell szorosan 
összedolgoznia. Az 1-3. évfo-
lyamon 1-1 osztályban „Kom-
petencia alapú oktatás” folyik, 
3 osztályban pedig egész na-
pos rendszerben a „Lépésről- 
lépésre” program szerint ha-
ladnak. Minden nevelő ter-
mészetesen délután is igazo-
dik a tanórákon alkalmazott 
módszerekhez és azokat lehe-
tőség szerint, alkalmazza dél-
után is. Megpróbáljuk a már 
megtanult és új játékokkal, 
kooperatív technikákkal, in-

formatikai eszközökkel, a kü-
lönböző kompetencia terüle-
teket fejlesztő feladatokkal ér-
dekesebben és minél haszno-
sabban eltölteni a tanulásra 
fordítható időt. Ezekből lát-
hattak a szülők egy kis ízelí-
tőt, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, hiszen az egy 
tanóra nagyon kevés volt ah-
hoz, hogy mindent bemutas-
sunk. 

A napközi nagyon fontos 
feladata a helyes, egy-
re önállóbb tanu-
lás megtanítása. Re-
méljük, hogy ezeken 
a foglalkozásokon a 
szülőknek is tudtunk 
egy kis segítséget ad-
ni ennek a továbbfej-
lesztéséhez, hiszen 5. 
osztálytól már jóval 
kevesebb gyermek 
veszi igénybe a tanu-
lószobát, mint alsó-
ban a napközit.

Mi nevelők örültünk ennek 
a bemutatkozási lehetőségnek. 
Megítélésünk és a szülők vé-
leménye szerint is a foglalko-
zásokon a jó hangulat, az ol-
dott légkör uralkodott, amit a 
mindennapokban is megpró-
bálunk fenntartani.

Szeretnénk megköszönni 
az érdeklődőknek, hogy el-
jöttek, megnéztek bennünket 
és reméljük, hogy ugyan olyan 
jól érezték magukat, mint a 
gyerekek a nevelőkkel együtt.

Továbbra is várjuk iskolánk 
szakmai és egyéb rendezvé-
nyeire az érdeklődő szülőket, 
gyerekeket!

A napközis munkaközösség 
nevében:

Törőcsikné Magyar Erika
Munkaközösség vezető

Folytatás az 1. oldalról

Napközis bemutató foglalkozások a Kováts-ban

Tavaszi körkép

Meghívó
A leendő Szent Pál Katolikus Iskola szeretettel meghívja a nagy-

csoportos óvodás gyermekeket és szüleiket játszóházi programjaira.
1. foglalkozás
Időpontja: 2009. április 4. (szombat) 15 óra
Helyszíne: az iskola ebédlője.
Ha szeretnéd a tavaszt köszönteni, húsvétváró foglalkozáson 

részt venni, akkor gyere el! Készíthetsz ékszereket gyöngyfűzéssel, 
virág és húsvéti papírcsodákat, húsvéti dekorációkat gipszből, csi-
peszfigurákból.

A kézműves foglalkozásokat zenés, táncos mulatsággal zárjuk.
2. foglalkozás
Időpontja: 2009. április 18. (szombat) 15 óra
Helyszíne: az iskola ebédlője.
Szereted a meséket? Szívesen tennél utazást Meseországban? 

Megteheted, ha eljössz második foglalkozásunkra. A délután fo-
lyamán elkészítheted kedvenc mesehősöd bábfiguráját, alkothatsz 
„mesés” fejfedőket (koronát, kalapot, süveget), készíthetsz sárkányt. 
A mesebeli Hétpróbán való részvétellel bizonyíthatod ügyességedet.

A két foglakozással lehetőséget kínálunk arra, hogy az óvodás 
gyermekek és szüleik megismerkedjenek a tanító nénikkel, az Őket 
váró iskola tantermeivel, felszereltségével, az alkalmazott tanítási 
módszerekkel és az iskola kínálta egyéb lehetőségekkel.

Szeretettel várjunk minden kedves érdeklődőt a Zádor Úti Álta-
lános Iskola ebédlőjében.

Az iskola nevelőtestülete
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A csecsemők természetes kö-
zege a víz, mert emlékezteti őket 
az anyaméhben eltöltött időre. A 
megfelelő minőségű és hőfokú 
vízben megnyugszanak, könnye-
dén lebegnek. Ráadásul még bir-
tokukban van az úgynevezett bú-
várreflex is, ami azt jelenti, hogy 
víz alá kerülve az orrukból kifúj-
ják a levegőt, és zárják a garatot. 
Persze ez csak pillanatnyi és rövid 
ideig tart, de gyakorlással fejleszt-
hető. Igaz, hogy a babák nem ta-
nulnak meg úszni önállóan egye-
dül, de anyuka vagy az apa segít-
ségével intenzíven mozognak a 
vízben és az oktató irányításával, 
élvezik a víz alá merülést is.

A rendszeres babaúszás pozitív 
hatással van a gyermek testi-szel-
lemi fejlődésére; a hatások meg-
mutatkoznak a keringésben, a tü-
dőteljesítményben, fokozza az iz-
mok erejét. A gyermek lelki fejlő-
dése pozitív irányba változhat, a 
szülő-gyermek kapcsolat is erősö-
dik. A gyermek szociális fejlődése 
és magatartása is kedvezõen befo-
lyásolható a korai alkalmazkodás 
és tisztelettanulás által egy új kör-
nyezetben. A vízben való mozgás 
egy korai koordinációs és ügyessé-
gi kihívás. A gyermek egyensúly-
érzékelése könnyedén fejlődhet a 
majdnem súlytalan állapotban. 
Mivel a baba fejlődésének e sza-

kaszában a szárazföldön még nem 
képes a gravitáció ellenében ilyen 
jól mozogni, ezért a víz egy ideá-
lis közeg számára. A rendszeres 
babaúszás azonban még egy egész 
sor más kedvező hatást is előhív:
- tudományos kísérletek kimutat-

ták, hogy a babák mélyebben és 
nyugodtabban alszanak a testi 
megterhelés után

- az egyre gyakoribb tartáshibá-
kat megelőzhetjük a babaúszás-
sal. A babaúszás a legmegfele-
lőbb mozgásmód a baba számá-
ra életének első évében

- a központi idegrendszert fejleszt-
jük a rendszeres babaúszással

- a fertőzésekkel szembeni ellenál-
ló képesség fokozódik.
Három vagy négy hónapos kor-

tól lehet az uszodába látogatni, ek-
korra erősödik meg a baba im-
munrendszere annyira, hogy nyílt 
fürdőbe is bevihetjük. 

Az uszoda látogatásra már az 
otthoni fürdetésnél fel lehet készí-
teni a babákat:
- Nagy kádban együtt fürdés
- A víz hőmérséklet kb. 28 fokos 

legyen, vagy ha ennél melegebb, 
alkalmazzák a „hideg foltot”: a 
felfordított zuhanyrózsából hi-
degebb vizet áramoltassatok a 
kádba és ebbe a kör alakú hi-
degfoltba úsztassák, lebegtessék 
a babát, majd vissza a melegebb 

részbe. Mindezt természetesen a 
fürdés záróakkordjaként. 
Az első foglalkozás az ismerke-

désről szól: 
Ismerkedés a helyszínnel, az 

uszoda hangjaival, a nagy vízfe-
lülettel, ismerkedés az oktatóval, 
ismerkedés a többi babával, stb. 
Még leírni is sok, hát még meg-
tapasztalni! Legyen türelmes, ön-
magával és a babával is! Nagyon 
fontos, hogy első alkalommal az 
anyuka is bent legyen a vízben, 
hiszen a babának ő jelenti a biz-
tonságot (ez arra az esetre vonat-
kozik, ha apával úszik, ami ne-
kem és a babának külön öröm). 
Sokat énekelünk az órán, ismert 
gyerekdalokat, ezeket próbálja 
meg Ön is énekelni! Az Ön hang-
ja nyugtatólag hat a babára. Min-
dig a baba arcát nézze, sok min-
dent le lehet olvasni róla, és így 
meg tudjuk óvni attól is, hogy ki-
igya a medence vizét.

Ne hasonlítsa egyedi és meg-
ismételhetetlen csemetéjét a má-
sik babához, mindig ő legyen a 
kiindulási pont, csak rá figyeljen 
és meglátja napról napra ill. órá-
ról órára egyre több örömük lesz a 
vízben és egymásban! 

Érdeklődni és jelentkezni: 
Orosz István babaúszó oktató-

nál lehet a 06/70-321-9662 telefon-
számon.

Babaúszás

Hagyományainkhoz híven az 
idén is megrendezésre került 
2009. március 5-én az óvodá-
sok mesemondó versenye. A 
versenyre szabadon válasz-
tott népmesével, műmesé-
vel lehetett nevezni „Kedvenc 
mesém” címmel.

Az elmúlt évekhez hasonló-
an ebben az évben is igen nagy 
érdeklődés övezte a rendez-
vényt. Ezt az is mutatja, hogy 
a város óvodáiból összesen 24 
kisgyermek indult a versenyen.

Öröm volt látni a sok csillo-
gó szempárt. Szebbnél szebb 
mesével kápráztattak el ben-
nünket a délután folyamán.  
Sok ismerős arcot fedezhet-
tünk fel a versenyzők között. 
Jó volt látni, hallani, hogy mi-
lyen sokat fejlődtek egy év alatt 
a gyermekek.

A választott mesék bemuta-
tása után egy kis vendéglátást 
biztosítottak a tanító nénik a 
gyermekeknek és kísérőiknek. 
Ezután lehetőség nyílott né-
hány alsó tagozatos osztályte-
rem megtekintésére.

Eközben a zsűri tagjai úgy 
döntöttek, hogy olyan sok 
színvonalas előadást hallot-
tak, hogy két-két első, máso-
dik, harmadik helyezést adnak 
ki. A verseny emlékére min-

den óvodás apró ajándékot ve-
hetett át.

A délután legeredményesebb 
mesemondói a következők vol-
tak: 1. helyezettek: Varga Pet-
ra (Táncsics 19. sz. Óvoda, fel-
készítők: Gál Andrásné, Kiss 
Imréné), Cséti Máté (Táncsics 
19. sz. Óvoda, felkészítők: Gál 
Andrásné, Kiss Imréné). 2 he-
lyezettek: Disznós Attila (Cso-
konai Úti Óvoda, felkészítők: 
Kisariné Kálmán Enikő, Lövei 
Gáborné), Duka Erika (Kini-
zsi Úti Óvoda, felkészítő: Háló 
Éva). 3. helyezettek: Teleki Za-
lán (Zöldfa Úti Óvoda, felké-
szítő: Harsányiné Szabó Ilona), 
Ragályi Mihály (Táncsics 19. 
sz. Óvoda, felkészítők: Gyulai-
né Nagy Zsuzsa, Nagy István-
né).

Különdíjban részesültek: 
 Tóth Nikolette, Kisari Kitti 
(Kuthen Úti Óvoda, felkészí-
tők: Medgyesi Imréné, Dr. Ko-
zákné Győző Erika).

Köszönjük a felkészítő óvo-
dapedagógusok, szülők mun-
káját! Köszönjük a gyermekek-
nek, hogy ismét elvarázsoltak 
bennünket! Gratulálunk a ver-
senyen való szerepléshez és to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Némethné Nagy Julianna
tanítónő

A Kiskulcsosi Általános Isko-
la 8. osztálya nyerte el az idei 
„Javíts egy jegyet” Karcag Vá-
ros osztályai számára kiírt 
pályázatot! A Kamaszfesztivál 
Szervezőiroda kezdeményezé-
sével indított pályázat lényege 
az volt, hogy a III. Országos 
Osztálykirándulás – WestEnd 
Kamaszfesztiválra a tava-
lyi tanév végi osztályátlagá-
hoz képest idei félévre legtöb-
bet javító osztály belépőjegyet 
kap ajándékba Karcag Város 
Önkormányzatától és egyben 
elnyeri a „Karcag Legszorgal-
masabb Osztálya” címet!

Az osztály a 2009. április 3-
án, WestEnd City Centerben 
rendezendő ünnepélyes díját-
adón veheti át a díjat dr. Fa-
zekas Sándortól, Karcag város 
polgármesterétől!

A III. Országos Osztályki-
rándulás – WestEnd Kamasz-
fesztivált az idén a Dunaka-
nyarban, Csattogó-völgyben 
rendezik 2009. május 28-31. 
között.

A III. Kamaszfesztivál négy-
napos rendezvényén a diákok 
kötöttségektől mentesen, még-
is biztonságos iskolai keretek 
között ismerkedhetnek az or-
szág más településein tanu-
ló diáktársaikkal és vehetnek 
részt közösen országos hírű, 
ismert civilszervezetek rend-
hagyó osztályfőnöki óráin 

egészségügyi, környezetvédel-
mi, önismereti, ártalom-pre-
venciós, pénzügyi ismereteket 
fejlesztő, kreatív alkotó-foglal-
kozásokon.

A diákok túraprogramok 
keretében felfedezhetik a tér-
ség megannyi természeti kin-
csét, kulturális látnivalóit. 
Sportprogramok keretében 
más csapatokkal mérhetik 
 össze tudásukat, kitartásukat 
röplabdában, amerikai foci-
ban, és kispályás labdarúgás-
ban nyerhetik el a „Kamasz-
fesztivál Bajnokcsapata” címét.

Esténként kikapcsolódás-
ként a hazai zenei élet sztárjai-
nak koncertjein lazíthatnak, és 
a fellépőket ők maguk választ-
hatják ki szavazás alapján, de 
ha kedvük kerekedik, akár ők 
maguk is színpadra állhatnak 
a karaoke-verseny keretében. 
Az estéket diszkó és tábortűz 
zárja.

A Kamaszfesztiválra termé-
szetesen nem csak a legszor-
galmasabb osztályokat várják! 
Jelentkezni lehet osztályoknak, 
ifjúsági közösségeknek, bará-
ti társaságoknak, művészeti 
egyesületeknek, de akár csalá-
di kirándulásra is tökéletes ki-
kapcsolódást ígér a program.

A programról bővebb infor-
máció a www.kamaszfesztival.
hu oldalon olvashatnak az ér-
deklődők.

Mesemondó verseny a Zádorban

Karcag Város Legszorgalmasabb 
osztálya a Kamaszfesztiválra utazik

A fenti témában hallottunk elő-
adást nevelési értekezlet keretén 
belül református iskolánkban. Ne-
ves és nagy tapasztalattal rendel-
kező előadónk vitaébresztőjében a 
következő gondolatokat mondta:

„Régi téma a pedagógiában, de 
az utóbbi évek oktatáspolitikai ér-
velésében is gyakran hangzik el, 
hogy nem ismereteket kell taní-
tani, hanem képességeket kell fej-
leszteni. Igazság-e ez, vagy csak 
féligazság? Nem mindegy, hogyan 
ítéljük meg a problémát, nem ke-
vesebbről van ugyanis szó, mint a 
tanítás és tanulás eredményessé-
géről. Az ismeretek puszta elsajá-
títása reproduktív tudást eredmé-
nyez, amely tudás jól hasznosul-
hat a kvízjátékokban, de kevés az 
életben való helytálláshoz, és ah-
hoz semmiképpen nem elegendő, 
hogy alkotó személyiséggé váljon 
valaki. De lehet-e ismeretek nélkül 
képességet fejleszteni? Nyilvánva-
lóan nem lehet, hiszen a képessé-
gek kialakulásához szükséges te-
vékenységeknek eszköze, tárgya az 
ismeret.”

Alapvetően mindenben egyező 
véleményem van a fent olvasottak-
ról és arról is, hogy az ún. kompe-
tencia alapú tanítást csak a ha-
gyományos ismeretközpontú ta-
nítási–tanulási folyamattal együtt 
szabad és lehet folytatni, csak így 
érdemes. Ha a jól bevált tanítási 
tanulási folyamatot száműzni sze-
retnénk, akkor annak előbb-utóbb 

az egész iskolai oktatást és még in-
kább a nevelést felszámolni aka-
ró irányzatnak válnánk szolgáivá, 
ami igazában csak pusztít. Ennek 
lenne első látható „eredménye”, 
hogy az egyre szebb tankönyvek, 
a többi taneszközök és különösen 
a multimédiás eszköztár használa-
ta által nincs is szükség a tanórák-
ra, csak a tanulót kell ellátni mi-
nél inkább ezekkel az eszközökkel, 
s akkor Ő azt sajátít el, amit akar, 
s amit szeretne. Előadónk is meg-
erősített bennünket abban, hogy 
az eredményesség érdekében ez az 
út nem járható.

Csak a kompetencia alapú taní-
tással igen kicsi részterületeknek 
lehetnének befogadói még az ér-
deklődő tanulók is, s így a 8. év-
folyam végére még a maihoz kép-
est is elenyésző módon alakulna 
ki, alapozódna meg az emberiség 
múltjára vonatkozó ún. globális 
látásmódjuk. Ezért vallom: a NAT-
ban megfogalmazott, az ún. kulcs-
kompetenciák beépítése a taní-
tási-tanulási folyamatokba csak 
a hagyományos tanítással, isme-
retközvetítéssel (és befogadással) 
párhuzamosan (a legtöbb eset-
ben erre építve) valósulhat meg. 
Mi gyakorló tanítók, tanárok azért 
tudjuk könnyen (esetenként azon-
ban mi is csak könnyebben) ke-
zelni, feldolgozni a multimédi-
ás eszközök által hihetetlen gyor-
sasággal közvetítetteket, mert mi 
már rendelkezünk alapismeretek-

kel, melyeket hagyományos mó-
don – jó tanítóink, tanáraink ál-
tal és a tankönyvek, könyvek útján 
- sajátítottunk el. Mindez azon-
ban még teljesen hiányzik a tanu-
lókból, az ismeret átadása tehát a 
mi feladatunk! Iskolánk felelőssé-
ge, hogy tanítóink, tanáraink és a 
tankönyvek segítségével közvetít-
sük számukra a legfontosabb alap-
ismereteket, hogy mindezek után 
és ezekre építve majdan el tudja-
nak igazodni a gyors és pergő vi-
lág által tolmácsoltakban.

Az ún. kulcskompetenciák be-
építését a tantárgyak tanításá-
ba kicsit tekinthetjük, kezelhet-
jük úgy is, mint amikor az 1980-
as évek eleji oktatási (benne: mód-
szertani) reform során az egyes 
tantárgyak és órák felépítésekor 
megjelent az ún. tantárgyi kon-
centráció kívánalma.

Az elnevezések változtak, de a 
hangsúly ugyanaz, azaz a tanuló 
egy más helyzetben is tudja alkal-
mazni a máskor, másik tantárgy, 
óra során tanultakat!

Fontos cél, hogy a megtanult, 
elsajátított ismereteket képes le-
gyen a tanuló – még inkább a maj-
dani felnőtt – értékelni, egymás-
sal összefüggésbe hozni. De eh-
hez mindenekelőtt a tényeket kell 
tudni, következtetni csak valami-
ből lehet!

Földváriné Simon Ilona
igazgató asszony

Tanítás és tanulás
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Pályázat
Kátai Gábor Kórház

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

4 fő védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: Határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Védőnői feladatok el-

látása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
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 legkoráb-

ban 2009. 05. 04 napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 04. 15 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oszlács 

Judit nyújt, a 06/59-507-111 (137 mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünknek. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védő-
nő, elektronikusan Dr. Tóth Katalin részére: 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. 04. 25
Karcag, 2009. 03. 23

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

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: Határozat-
lan 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 mű-
szaki, ellátási, üzemeltetési feladataira vonatkozó jogszabá-
lyokban, hatósági leírásokban, szabályzatokban foglaltak érvé-
nyesítése, azok végrehajtásának ellenőrzése. Mosoda, élelme-
zési csoport, takarítási csoport vezetésének felügyelete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-
XIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Büntetlen előélet. Felsőfokú szakirányú vég-
zettség (pl.: gépészmérnök, épületgépész) Műszaki, üzemelte-
tési területen szerzett min. 5 év szakmai gyakorlat. Informati-
kai jártasság.

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

Előny: Energetikus képzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló okiratok másolata; részletes szakmai 
önéletrajz; 

- 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 Mi-

hály 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: 
Műszaki és üzemeltetési osztályvezető, 

elektronikusan: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 27. 
Karcag, 2009. 03. 16.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a városban működő civil szervezetek te-
vékenységének segítésére, szakmai programjai-
nak megvalósítására, tárgyévi költség vetésében 
az e célra elkülönített pénzügyi keret erejéig 
 vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely 
pályázat útján vehető igénybe. A keretösszeg 
mértékét a Képviselő-testület éves költségveté-
si rendeletében határozta meg, amely 2009-ben 
1. 140. 000 Ft.

Pályázhatnak kulturális, sport, egészségügyi, 
szociális, helytörténeti, bűnmegelőzési, katasztró-
favédelmi és egyéb karcagi székhellyel ill. orszá-
gos szervezet helyi tagozataként bejegyzett, leg-
alább kettő éve működő, folyószámlával rendel-
kező egyesületek, társadalmi szervezetek vagy 
alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pár-
tok, illetve politikai tevékenységet folytató vagy 
pártot támogató társadalmi szervezetek, biztosító 
egyesületek, az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
- a civil szervezet egész évi működési tevé-

kenységének ellátására,
- a civil szervezet által megvalósítandó egyedi 

programokra, rendezvényekre.
Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújt-

hat be.
A támogatás elbírálásánál előnyben részesül-

nek azon civil szervezetek, akiknek taglétszáma a 
20 főt meghaladja, továbbá a város lakosságának 
érdekét szolgáló, közérdekű tevékenységet folytat-
nak, illetve városi szintű rendezvényt szerveznek.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kizárólag a Karcag Városi Önkor-

mányzat által erre a pályázati célra és fordulóra 
kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. A pá-
lyázati adatlap sem tartalmában, sem formájá-
ban nem változtatható. A pályázati dokumentáci-
ót a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően 
hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány 
minden kérdésére választ adva és az előírt doku-
mentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat mellékleteként papír alapon az aláb-
bi dokumentumokat kell csatolni:

a) a létesítő okiratnak a szervezet képviselője 
által hitelesített másolata,

b) a pályázóval működési feltételeket közösen 
biztosító szervezetekkel kötött megállapodá-
sok (ha van ilyen), 

c) a pályázó éves programtervezete.

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iro-
dájába (5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. szoba) kell 
benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat civil 
szervezetek támogatására.

A pályázatra vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. má-

jus 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. má-

jus 22.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 na-

pon belül írásban értesül a pályázó.
Elszámolás:
A támogatás folyósítására egy összegben átuta-

lással kerül sor a pályázó által megadott számla-
számra utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 
2009. december 15-ig hitelesített számlamáso-
latokkal köteles elszámolni. Az eredeti számlá-
kon fel kell tüntetni „Önkormányzati támogatás-
ból került felhasználásra” szövegrészt, valamint 
a szakmai teljesítés igazolása történjen meg. A 
pénzügyi elszámolás mellé rövid szakmai értéke-
lést is kell csatolni.

Az elszámolás keretében csak az adott célra be-
nyújtott, az igényelt támogatásnak megfelelő téte-
lek fogadhatók el.

Az esetleges változásokról írásban értesíteni 
kell a pályázat kiíróját.

A fel nem használt, valamint a pályázati célnak 
nem megfelelően felhasznált összeget vissza kell 
fizetni a támogatás igénybevételét követő év ja-
nuár 30-ig. Az a pályázó, aki a támogatással nem, 
vagy nem megfelelően számol, az a következő évi 
pályázati lehetőségből kizárásra kerül.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 92. §. (11) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy 
vagy szervezet ellenőrzést végezhet a helyi önkor-
mányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott tá-
mogatások felhasználásával kapcsolatosan a ked-
vezményezett szervezeteknél.

A pályázati adatlap beszerezhető Karcag Váro-
si Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán 
Szolgáltatási Irodájában (34. szoba), valamint le-
tölthető a http://www. karcag.hu/ honlapról.

Karcag Városi Önkormányzat

Pályázati kiírás 
Karcag város civil szervezeteinek 2009. évi 

önkormányzati támogatására

Kosárlabda sportágban, az iskola törté-
netében először jutott be fiú csapat Országos 
Diákolimpiai Elődöntőbe. Szolnokon a kosár-
labdázás egyik fellegvárában került megren-
dezésre a Megyei Diákolimpiai Döntő. Az el-
ső mérkőzésen a Kőrösi ellen remekül kezdett 
csapatunk, már az első negyedben elhúztunk, 
s a győzelem egy percig sem forgott veszély-
ben. A második mérkőzésen a Belvárosi ellen 
szintén az első negyedben dőlt el a mérkőzés. 
Sikerült megnyugtató előnyre szert tenni, me-
lyet a mérkőzés végéig meg is őriztünk. Ezzel 
a győzelemmel egy kis létszámú iskola ko-
sárlabda csapata, fantasztikus tettet vitt vég-
be. Egyenes ágon jutott be a sportág országos 
elődöntőjébe, ahol igazoltak, nem igazoltak 
egyaránt játszhatnak. Köszönettel tartozunk 
Kiss János edzőnek aki, a csapat játékosainak 
döntő többségét a Karcagi SE kosárlabda csa-

patában szerepelteti, és a Szakszövetségi Or-
szágos Bajnokságban indulva sok rutinnal 
vértezi fel a játékosokat. 

Kiskulcsosi Ált. Isk. – Kőrösi Ált. Isk. (Szol-
nok) 66:34 (24-6, 6-9, 17-14, 19-5)

Herczeg Zsolt, Ábrahám Máté, Andrá-
si Bence, Hercegh Gábor (8), Ökrös Szabolcs, 
Veres László (2), Mészáros Mihály, Boros Do-
minik (12), Rózsa Imre (10), Berzétei Tibor 
(6), Deák Zoltán (12), Tóth Gergő (16), Pintér 
Tamás.

Kiskulcsosi Ált. Isk. – Belvárosi Ált. Isk. 
(Szolnok) 37:21 (16-4, 6-3, 12-8, 3-6)

Herczeg Zsolt, Ábrahám Máté (8), Andrá-
si Bence, Hercegh Gábor, Ökrös Szabolcs, Ve-
res László, Mészáros Mihály, Boros Dominik 
(4), Rózsa Imre (2), Berzétei Tibor, Deák Zol-
tán (10), Tóth Gergő (13), Pintér Tamás.

Edző: Kiss János és Őrlős Zoltán

Országos Elődöntőben a Kiskulcsosi srácok
DIÁKOLIMPIA
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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.
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. 
alatti kétszintes családi ház garázzsal, 
melléképülettel, kandalló és gázfűtéssel 
eladó. 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.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, ga-
rázzsal eladó vagy budapestire, eset-
leg környékére cserélhető. Tel.: 06/30-
245-7897.
Karcagon cserépkályhás és gázkonvek-
toros 1,5 szobás családi ház sürgősen 
eladó. U.itt épület faanyag eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben és 
18 órától).
Eladó Bercsényi u. 37. sz. alatti 6 szo-
bás családi ház, ipari árammal, 70 m²-
es garázzsal, fütés: gázkonvektor + 
cserépkályha, fúrott kút az udvaron. 
Berekfürdői, hajdúszoboszlói kisebb cse-
re érdekel. Érd.: Kg., Bercsényi u. 37.

Karcag központjában két szoba hallos 
kertes ház, garázs + 10 m² különálló he-
lyiséggel eladó. Tel.: 06/30-935-4766.

A toronyházban 51 m²-es két szobás 
erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
06/30-345-2558. 

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.

Szoba és konyhabútorok, rekamiék, fo-
telok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, var-
rógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295. 

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.

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.

Lucerna széna körbálás és kisbálás; lu-
cerna liszt jó minőségűek eladók. Tel.: 
06/30-393-3343.

Eladó színes TV (5.000 Ft), 1 szekrénysor 
(15.000 Ft), bontott ajtók, ablakok tok 
nélkül (3.000 Ft/db), 400 db szalagtető-
cserép (20 Ft/db). Tel.: 06/30-517-2434.

150 l-es hűtőszekrény, 28-as női kerék-
pár, Camping kerékpár, centrifuga, 220 
V-os villanymotor eladó. Tel.: 59/314-
892.

Eladó 1 db 250x300 cm-es mélyen üve-
gezett, kapcsolt, gerébtokos világítóab-
lak, 1 db kézi henger és 1 db kerti trak-
tor-pótkocsi. Tel.: 06/30-252-8698.

Bontott beltéri ajtók olcsón eladók. Tel.: 
06/30-740-6105.

Házasulandók figyelem! Vőfély-vide-
ós együtt, kedvező feltételekkel. Tel.: 
06/20-550-0206.

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.

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

Németjuhász 2 éves kan jó házőrző te-
lep és személyőrzésre alkalmas eladó 
vagy takarmányra, haszonállatra cserél-
hető. Németjuhász és törpe tacskó ka-
nok kitűnő minőségűek sporttársi áron 
fedeznek. Tel.: 06/30-393-3343. 

3  d b  n a g y  s ú l y ú  h í z ó  e l a d ó. 
Tiszaszentimre, Kossuth utca 11. Tel.: 
06/30-941-6503.

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.

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.

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.

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).

Sakk

A verseny rendezőinek – 
a karcagi Sport Szolgálta-
tó Központ, Karcagi Sport-
egyesület és a Kováts Mihály 
DSE – célja az volt, hogy mél-
tó emléket állítsanak Csokai 
Istvánnak, a kiváló sportem-
bernek, a karcagi asztalite-
nisz sport megalapozójának. 
Emellett játéklehetőséget sze-
rettek volna biztosítani az 
utánpótlás korosztályú fiú és 
férfi veterán versenyzők ré-
szére. A verseny rendezését 
támogatták a Karcag Város 
Önkormányzata, a J-N-Sz. 
Megyei Asztalitenisz Szövet-
ség, a Karcag Városi Diák-
sport Bizottság. A verseny fő-
védnökségét dr. Fazekas Sán-
dor városunk polgármestere 
és országgyűlési képviselője 
vállalta. A verseny rendkívül 
nagy érdeklődést váltott ki 
országszerte. A verseny szín-
helyén, a városi sportcsar-
nokban az első napon a fiatal 
versenyzők léptek az asztalok 
mellé. Az egyes játszmák sok 
izgalmas mérkőzéseket hoz-
tak, a közönség sok jó egyéni 
teljesítményeket is láthatott. 

Eredmények: Összevont 
újonc fiú egyes döntője: I. 
Molnár István (Jászkun Vo-
lán), II. Jeney Tamás (Püs-
pökladány), III. Szepesi Ben-

ce (Kováts DSE), Farkas Ta-
más (Jászkun Volán). Újonc 
fiú II. korcsoport: I. Abrus 
Jonathán (Szombathely), II. 
Farkas Tamás (Jászkun Vo-
lán), III. Szepesi Bence (Ko-
váts DSE). Újonc fiú III. kor-
csoport: I. Jeney Tamás (Püs-
pökladány), II. Ihász Má-
té (Szombathely), III. Szabó 
Kristóf (Szombathely), Hőgye 
Sára (Nagybajom). Veterán 
összevont páros: I. Skumáth 
István-Molnár László (Szol-
nok), II. Márföldi István-Dr. 
Záhonyi István (Apagy, Pus-
kás DSE), III. Dr. Sági Lász-
ló-Vass Imre (Szolnoki H.), 
III. Zombor István-Zoltai 
Zoltán (Mavex SE-Bp.). Vete-
rán 40-49. év: I. Skumáth Ist-
ván (Szolnok, II. Zombor Ist-
ván (Mavex SE-Bp.), III. Zol-
tai Zoltán (Honvéd Zrínyi), 
Molnár László (Jászkun Vo-
lán). Veterán 50-59. év: I. Dr. 
Sági László (Szolnoki Honvéd 
SE), II. Rozsnyai Tibor (Ma-
vex SE-Bp.), III. Vass Imre 
(Szolnoki Honvéd SE), Már-
földi István (Apagy). Vete-
rán 60. évtől: I. Urbán István 
(Mavex SE-Bp.), II. Galambos 
Pál (Pécsi Tüke), III. Németh 
Károly (Szekszárd AC), Czu-
czor Sándor (Győr).

Bosnyák Imre

A két részre osztott me-
gyei sakkcsapatbajnokság ti-
zedik utolsó fordulója nagy 
izgalmak között kezdődött 
el. Mint ismeretes, két pont-
tal vezettünk Kunmadaras-
sal szemben, sőt ráadásul mi 
az első fordulóban győztünk 
ellenük, így azonos pont-
szám esetén is mi vagyunk 
ez elsők. Így hát minden azon 
múlott, hogy sikerül-e 2,5 
ponttal megelőzni bennün-
ket. Ők Túrkevére, mi pedig 
Martfűre utaztunk.

Csapatunk nélkülözni 
kényszerült mind a három 
Egyed ifjúsági versenyzőin-
ket, mert e mostani fordu-
ló egybe esett egy rangos or-
szágos versennyel. Tartalék-
kal kellett asztalhoz ülnünk, 
ezért én is, bár már több éve 
nem játszom a megyei csa-
patban, a kényszer miatt új-
ból harcba szálltam. Karcag 
eddig ragyogóan szerepelt és 
az első hely megtartása ezt 
indokolta. Ha nem is a leg-
jobb játékkal, de sikerült 5-5-
ös döntetlent elérni a követ-
kezőképpen.

Az első táblán könnyen 
nyertem, Nagy Szilárd a meg-
nyitásban tisztet nyert, bár 
nagyon megnehezítette a 
nyerését, de végül is ez sike-

rült neki. Feig János fiata-
los lendülettel szintén tisztet 
nyert már az elején, de ő iz-
galom nélkül begyűjtötte a 
pontot. Leghamarabb pedig 
Kovács Sándor nyert, ami jót 
tett a csapat hangulatának. 
Két harcos döntetlen szüle-
tett még dr. Kozák Ottó és 
Rab János által.

Ezek után nagy izgalom-
mal vártuk a másik rangadó 
végeredményét. Kunmada-
ras 7,5:2,5 arányú győzelme 
tehát ez első helyet jelentet-
te volna számára. Nagy meg-
nyugvással kaptuk azonban a 
jó hírt, Kunmadaras nem bír-
ta a feszültséget és nem hogy 
utolértek volna minket, ha-
nem a 6:4-es vereségükkel há-
rom ponttal még meg is előz-
tük őket.

Az első helyért egy később 
kijelölt helyen kell majd csa-
patunknak játszani. Nehéz 
dolgunk lesz, mert a Szol-
nok megyei csapatbajnokság-
ba Abony is benevezett, ahol 
a másik csoportot megnyerte. 
Az előzetes hírek szerint ko-
moly játékerőt képviselnek.

Az NB II.-es sakkcsapatunk 
most vasárnap Kecskemét-
re utazik. Négy pont elérése 
mindenképpen szükséges.

Fodor István

Csokai István utánpótlás fiú és 
veterán asztalitenisz emlékverseny
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 3. péntek
 Papírkutyák
 Magyar vígjáték
Április 14. kedd
 Benjamin Button 

különös élete
 Feliratos amerikai 

filmdráma
Április 17. péntek
 Largo Winch – Az 

örökös
 Francia kalandfilm
Április 18. szombat
 Hét élet
 Feliratos amerikai 

filmdráma

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

Nagy Andrea – Kiss Lajos
Kg., Szamos u. 59.  Milán
Duka Renáta – Lázók Attila
Kg., Pálya u. 12.  Renáta 
Viktória
Szarka Krisztina – Horváth 
István 
Kg., Kuthen u. 99.  Milán
Almási Veronika – Laczi 
Zoltán
Kg., Tisza u. 52.  Viktória
Varga Hajnalka – Perge 
Sándor
Kg., Egyetértés u. 30.  Petra

Halálozás
Özv. Kovács Sándorné (Haj-

dú Mária)
 Karcag (1928.)
Örsi Andrásné (Kovács Etel-

ka)
 Karcag (1935.)

2009. április 03. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv
18.20  Baski Imre előadása
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Interjú Baski Imrével
 Mezőgazdasági helyzet-

kép
 Furulya verseny
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: KOKO-Team
20.10  Önkormányzati ülés

2009. április 7. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – refor-

mátus istentisztelet
19.05 Megyei tükör –magazin

19.30 A Hit szava – római ka-
tolikus szentmise

20.30 Nótacsokor

2009. április 9. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Suli Tv
18.20 Kirakat 1. rész
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: KOKO-Team
20.10 Nagykunság Szépe 

Szépségverseny - össze-
foglaló

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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TÖBBE KERÜL, MINT 
GONDOLTA annak a he-
lyi férfinak a téli fűtése, aki 
az udvarára bevitt gázcsonk-
ra engedély nélkül kötött rá, 
és 4 hónapig fűtött a gázzal. 
A szolgáltató később nyújtja 
be a „borsos” számlát. Lopás 
miatt - rosszabb esetben köz-
veszély okozás miatt is - bíró-
ság elé kell állnia a „gázcsa-
polónak”.

Március 25-én újabb négy 
körözött személy akadt fenn 
a rendőrök hálóján.

 
Március 26-án a regge-

li órákban őzzel ütközött egy 
személygépkocsi. Az ütközés 
következtében a betört szél-
védőjű autó az útpadkára fu-
tott, majd egy fának ütkö-
zött. A sofőr nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett, a kár kb. 2 millió 
forint. Az őz a helyszínen el-
hullott.

Március 27-én délután vas-
csővel, karddal, egyéb segéd-
eszközökkel vett elégtételt 
egyikük korábbi sérelme mi-
att négy férfi az egyik kocsma 
előtt. A sértett mellett meg-

állt egy autó, amiből általa is-
mert személyek szálltak ki és 
bántalmazták. Az ütlegek vé-
gén az egyik támadó a sér-
tett mobiltelefonját is elvette. 
A sértett csak este jelentet-
te a történteket. A támadók 
közül hármat őrizetbe vettek 
a rendőrök, de két nap fogda 
után már szabadlábon véde-
kezhetnek.

Este egy ittas férfi keres-
te fel felesége szüleit. Koráb-
bi nézeteltérés miatt össze-
vesztek, majd apósát ököl-
lel megütötte, a kezében lévő 
sörösüveget a földhöz vágta. 
Ezt követően kifelé menet rá-
csapta az ajtót az anyósa ke-
zére, majd egy kővel a ház ut-
cafronti ablakát is betörte. 

Március 28-án hajnalban 
a járőrök egy testvérpárt fog-
tak el, akik az egyik ház hű-
tőládájából próbáltak meg 
különféle élelmiszert ellopni, 
a tulajdonos azonban észlelte 
a behatolást, így a tolvajok a 
kerítésen kiugrottak és elsza-
ladtak. Menekülésük során az 
útjukban lévő söröző ablakát 
is betörték, amivel több száz-
ezer forint kárt okoztak. 

Április 3. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Április 4. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

- nyitva
Április 5. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Április 7. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 8. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Április 9. csütörtök
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 10. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Röplabda
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Karcag – Túrkeve 0:1 (0:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Tűhe-

gyi (Mozsár, Major)
Karcag: Móga, Lévai, Orosz, 

Varga L., Novák (Kohári), Sza-
bó D. (Nagy R.), Kardos, Buj-
dosó, Balogh R., Sindel, Békési

Edző: Varga János
Tizenötödik percben Béké-

si hosszú keresztlabdával in-
dította Szabó D-t, aki a kifu-
tó kapus mellett kapura lőtt, de 
egy védő a gólvonal előtt kirúg-
ta a labdát. Az ötvenkilencedik 
percben egy hosszú átadás után 
a helyzetben lévő Bujdosó lövé-
sét védte Kiss Cs. A hatvana-
dik percben Móga Erdei lövé-
sét megfogta. A hetvenötödik 
percben Erdei váratlanul kapu-
ra lőtt, és egy védőről a bal al-
só sarokba vágódott (0:1). A ki-
lencvenedik percben Sindel sza-
badrúgását Kiss Cs. a gólvonal 
előtt megfogta.

Jók: Orosz, Balogh R., Varga 
L. ill. Tóth, Ökrös, Sólyom, Er-
dei, Szőke S.

Varga János: A helyzeteink 
megvoltak, de rendre elhibáz-
tuk őket és egy kontratámadás 
pedig eldöntötte a mérkőzést.

Barna Gábor: Egy gólos mér-
kőzés volt, ezt pedig mi rúgtuk. 
További sok sikert kívánok a 
karcagi csapatnak.

Jánoshida – Karcag 0:2 (0:0)
Jánoshida, 200 néző. Jv.: 

Csurkás A. (Földi, Molnár)
Karcag: Móga, Kohári, Orosz, 

Lévai, Novák (Békési), Szabó D. 

(Kardos), Varga L., Bujdosó, 
Borsi, Balogh R., Sindel

Edző: Varga János
A hetvenkilencedik perc-

ben Bujdosó nagy oldalbedo-
bását Kardos fejjel megcsúsz-
tatta és a jókor érkező Balogh 
R. 8 méterről a bal felső sarok-
ba lőtte (0:1). A hazai csapat ki-
nyíló védelme mellett a karcagi 
kontrák veszélyesek volt, és egy 
ilyen után – a kilencvenedik 
percben – Balogh R. lefutotta a 
védőket és a kiinduló kapus fö-
lött 10 méterről a hálóba emelt 
(0:2).

Jók: Lajkovics, Eszes Gy. ill. 
Kohári, Orosz, Balogh R., Sza-
bó D., Varga L., Borsi A., Buj-
dosó

Miskolczi Lóránt: Rossz tel-
jesítményt nyújtottunk, megér-
demelt a vendégsiker.

Varga János: Szervezett vé-
dekezésünk, fegyelmezett játé-
kunk bravúros győzelmet ho-
zott.

Legközelebb szombaton 
15:30 órakor Kunhegyes csapa-
tát fogadjuk.

Ifjúsági mérkőzések
Jánoshida – Karcag 1:1
Góllövő: Töviskes
U 13-as korosztály: Kiskun-

félegyháza – Karcag 1:10
Góllövők: Varga K. (5), Né-

meth M. (2), Mészáros J., Berczi 
G., Székely D.

U 15-ös korosztály: Kiskun-
félegyháza – Karcag 5:1

Góllövő: Szivós G.
Bosnyák Imre  
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Március 28-án a debreceni 
Fazekas Mihály Gimnáziumban 
rendezték meg a fiú röplabda V. 
korcsoportjának országos elő-
döntőjét. Az országos elődön-
tő debreceni helyszínére három 
csapat kvalifikálta magát a me-
gyei diákolimpiai eredmények 
alapján, így a Gábor Áron Gim-
názium V. korcsoportos fiú csa-
pata is. A gimnázium VI. kor-
csoportos csapata egy hónap-
pal ezelőtt ugyanitt az országos 
elődöntőn 3. helyezést ért el, eh-
hez képest a fiatalabbak javítani 
tudtak, s ezüstérmet szereztek 
amatőr sportolóként az igazolt 
versenyzők mezőnyében, le-
győzték az abszolút elithez tar-
tozó Kazincbarcika együttesét, 
s szoros csatát vívtak a debrece-
ni gimnázium csapatával.

Az országos elődöntő ered-
ményei: 

Gábor Áron Gimnázium Kar-

cag - Surányi Endre Szakközép-
iskola Kazincbarcika 3:0 (25-15, 
25-23, 25-20)

Fazekas Mihály Gimnázium 
Debrecen - Kazincbarcika 3:0

Fazekas Mihály Gimnázium 
Debrecen - Karcag Gábor Áron 
Gimnázium 3:1 (25-20, 14-25, 
25-18, 25-22).

Az országos elődöntőn ezüst-
érmet szerző csapat tagjai: Fu-
tó Tamás, Oszlánczi Máté Jó-
zsef, Csináth Ádám, Gyökeres 
Árpád, Halász Richárd, Budai 
Csaba, Nagy Attila Tibor.

Legközelebb a Nagykun Di-
áksport Viadalon, de ennél jó-
val fontosabb sportrendezvé-
nyen, az Amatőr Röplabda V-
VI. korcsoportjának országos 
döntőjében szurkolhatunk a 
röplabdás fiúkért, reméljük, mi-
nél jobb eredményt érnek el.

Gratulálunk az országos elő-
döntő eredményéhez!

Ezüstérem az országos elődöntőről


