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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

Katolikus iskola lesz a „Zádor”
A karcagi római katolikus 

iskolát a 18. század vége felé 
alapították, az 1769-ben élet-
re hívott egyházközség gye-
rekei részére. Pontos helyét 
nem ismerjük, de bizonyá-
ra nem tévedünk, amikor a 
mai Zádor Úti Általános Is-
kola környékére, a katolikus 
város szélére feltételezzük. De 
ha mégsem ott állt, annyi bi-
zonyosan állítható róla, hogy 
működése a megalapítástól 
kezdve folyamatos volt. A la-
kosság számának 19. század 
végi ugrásszerű gyarapodá-
sa miatt 1913-ban új, az elő-

zőnél jóval nagyobb iskola-
épület emelését határozták el, 
ami a világháború miatt más-
fél évtizedig tervnek maradt. 
A készülődő világválság ár-
nyékában nem is igen lépett 
volna előbbre a szándék, ha 
nincs Klebelsberg Kunó. A le-
gendás (és azóta is párja nél-
küli) kultuszminiszter. Az ő 
jóvoltából történhetett, hogy 
a minisztérium átvállalta az 
építkezés költségeinek 90 %-
át. Ez a segítség aztán befe-
jezéshez segítette a katoli-
kus leányok részére emelt ele-
mi iskola épületét. A kivitele-

zők megadták a módját, hisz 
a leányok emeletes iskolába 
járhattak. Az oktatást a Sal-
vator rend öt nővére kezdte 
meg 1930-ban. 1948-ban ezt 
az intézményt is államosítot-
ták, s azóta Állami Általános 
Iskola, vagy húsz esztende-
je pedig mint Zádor Úti Álta-
lános Iskola működött. Nem 
tudom minek értelmezni, de 
„az előző negyven év” elfelej-
tette a múltjától, az eredetétől 
elválasztani. A főépület bejá-
rata felett ugyanis még min-
dig a katolikus jelvények (a 
kereszt és a fáklya) az uralko-
dók, ezek felé szorították oda 
az állami iskolát jelző címert. 
Még feljebb, a lombok takará-
sában megmaradt a felirat is: 
„Róm. kath. elemi leányisko-
la”. És most ismét római ka-
tolikus iskola lesz. A testület 
a közelmúltban elfogadta, áp-
rilis 22-23-án pedig már a be-
iratkozás is megkezdődik. Az 
újraalapított római katolikus 
iskoláról Galsi János plébá-
nossal és Nagy Józsefné igaz-
gatóval beszélgettünk.

Folytatás a 4. oldalon

Április 8-án rendkívüli tes-
tületi ülésre került sor két elő-
terjesztés ügyében, azonban 
egy napirend előtti felszólalás 
hosszas vitát indított el. Varga 
István arról tájékoztatta az egy-
begyűlteket, hogy április 4-én, 
szombaton, valakik élelmiszer-
csomagot osztottak kopogtató 
cédulákért cserébe az északi és 
a déli külvároson. A képviselő 
felháborítónak tartja, hogy az 
általa megnevezni nem kívánt 
párt, vagy egyesület ilyen mód-
szereket alkalmaz, ráadásul 
mindig csak választásokat meg-
előző időszakban. Varga István 
szerzett is egy ilyen csomagot, 
amit átnyújtott a polgármester-
nek megtekintésre.

Bótáné Kocsis Júlia  arra kér-
te Vargát, hogy nevezze meg a 
csomagot osztó személyt a tes-
tület nyilvánossága előtt, hi-
szen – mint mondta – szomba-
ton telefonon vele is közölt egy 

nevet, és azt, hogy az MSZP ne-
vében osztogatott. Varga vála-
szában azt állította, hogy nem 
tudja megnevezni az érintet-
teket, és Bótáné hozzászólásá-
ra utalva még hozzá tette, hogy 
akinek nem inge, ne vegye ma-
gára.

Szabó Sándor az MSZP ne-
vében elhatárolódott az akci-
ótól, és elítélte az efféle cso-
magosztogatást. Kovács Sán-
dor hozzászólásában elmondta, 
hogy azon a szombaton ő is te-
lefonon értesült a külvárosokon 
történtekről, és aki őt felhív-
ta vele is közölt egy nevet. Hoz-
zátette, hogy számára nem volt 
ismeretlen az illető. Szerinte a 
legenyhébb megfogalmazásban 
is cinikus dolog, hogy kihasz-
nálva az emberek nyomorgását, 
egyesek kis csomagokkal vásá-
rolnak kopogtató cédulát, vagy 
esetleg szavazatokat. Hozzátet-
te azt is, hogy ez az illető se-

hol nem volt például a tél fo-
lyamán, amikor a város tüzelőt 
osztott a rászorultaknak, nem 
látta, hogy akár egy vödör sze-
net, vagy egy darab fát vitt vol-
na a külvárosiaknak.

Dr. Fazekas Sándor átnézve 
a körül-belül 1500-2000 forint 
értékű csomagot, úgy véleke-
dett, hogy nyilvánvalóan olyan 
mértékű az elszegényedés, hogy 
vannak olyanok, akiknek egy-
egy ilyen csomag nagy tétel-
nek számít. Mint mondta, az is 
elgondolkoztató, hogy milyen 
észjárás kell ahhoz, hogy vala-
ki ez által próbáljon politikai 
támogatottságot szerezni. Hoz-
zátette, hogy egy biztos, valakit 
megszállt a jótét lélek, az elő-
ző kampány idején gulyásle-
ves-osztás volt, most pedig cso-
magosztás. Véleménye szerint, 
ha ezt az egy-két ezer forintos 

Testületi ülés

Folytatás a 2. oldalon

A szokatlan áprilisi meleg időjárásnak köszönhetően ki-
zöldültek a parkok, virágba borultak a fák.
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Közéleti szilánkok

A „megszüntetve 
megőrzés”

Akik valamikor tanultak dialektikus 
materializmust és tudományos szo-
cializmust (és ez utóbbi nem kitalált 
„fantázianév”; valóban így nevezték 
a „tantárgyat” az egyes főiskolákon, 
különösen a marxista középiskolák-
ban, és a marxista egyetemen, ame-
lyet aztán „Foxi –Maxi Egyetemnek” is 
becéztek), azok emlékezhetnek még 
a „Megszüntetve megőrzés” c. feje-
zetre. Nos, úgy tűnik, az MSZP öreg-
jei, akik hajdanán az MSZMP fiataljai 
voltak (pl. Vitányi Iván vagy Nyers Re-
zső), ezt az ideológiai alapvetést ered-
ményesen ültették át az MSZP fiatal-
jai fejébe, a rögtönzött politikai szemi-
náriumokon. Azt persze csak találgat-
hatjuk, ill. sejthetjük, hogyan zajlottak 
ezek a szemináriumok. Valószínűleg 
már nem a Szabad Nép félórái modo-
rában; amikor is az első öt percben tö-
meges önbírálatot kellett gyakorolni-
uk az elvtársaknak. Miután ez megtör-
tént, jöhettek a „komoly” társadalom-
filozófiai elméletek kifejtései és a napi 
gyakorlatban történő alkalmazásuk.

Szóval, ahogy már előre borítékol-
ni lehetett; létre jött egy régi-új MSZP-
SZDSZ kormány a kormányfőjével, 
amint beharangozták még a nagy-
böjti időszakban. Nem ért hát engem 
személy szerint különösebb meglepő-
dés, s azt hiszem senkit, aki valamics-
két is odafigyel a magyar közéletre. A 
nagy „Tanító Bácsi” a hátsó padba ül-
tette – egyelőre! – Gy.F  monogram-
mal jegyzett nebulóját, akinek bünte-
tésből százszor le kellett írni az alábbi 
mondatot: „Nem az őszödi beszéd mi-
att ülök itt, hanem azért, hogy ne le-
gyen 2/3-dos Fidesz győzelem 2010-
ben!”. Ezt később, feltehetően a blog-
jában is olvashatja a nagyérdemű kö-
zönsége.

Drazsé elvtárs is sziporkázott – 
bár nem valószínű, hogy ő találta ki a 
„Magyarok Nyilai Felszabadító Hadse-
reg” fantomnevet. Ez inkább a grafo-
lógus és csillagjós Szilvásy fivér agyá-
ból pattanhatott ki, mikor az NBH-s 
bátyónak, és a többi kormánytagnak 
végzett tenyérjóslást, potom havi 4-
5 millióért. A dolog azért nem annyi-
ra vicces, mert a TV nézők nagy ré-
szét megtéveszthetik; a képernyőkön 
nagyon vérmesen igyekeznek komoly 
„terror-elhárítóknak” mutatkozni. (Bár 
láttam a Hír Tv-ben egy bejátszást, 
amikor az állítólagos „fő magyar nyi-
las” rajtaütéséről mesélt egy szom-
széd hölgy, akik hasukat fogták a rö-
högéstől, amint a fekete (!) formaru-
hás terror-elhárító kommandósok egy 
rossz amerikai akciófilmszerű behato-
lást hajtottak végre.)

Hát ilyen vidám ez a mai „magyar 
barakk; még egy igazi banánköztár-
saság kormányváltását sem tudják le-
kopírozni.

Mindenesetre annyiban ügyesek, 
hogy adtak egy kis fricskát az ellenzék 
azon tagjainak, akik eddig többször 
is fennen hangoztatták: „valójában 
Gyurcsány Ferenc a probléma”..

- ács -

HÍREK
Zenekari hangverseny
Az Erkel Ferenc Művészeti Is-

kola szeretettel meghívja Önt és 
kedves családját az intézmény 
Zenekarainak hangversenyére.

A koncertre a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti Hangversenytermében 
kerül sor 2009. április 24-én 
(pénteken) 18 órától.

Közreműködik: a Művészeti 
Iskola fúvószenekara Hidi János 
vezényletével; klarinét-együtte-
se Plósz Csilla vezetésével és vo-
nószenekara Kecsmár László ve-
zényletével.

Jegyek a hangverseny előtt a 
helyszínen kaphatók.

Jegyek ára: 400 Ft felnőtt jegy, 
diákoknak és nyugdíjasoknak a 
belépés ingyenes.

Szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket hangversenyünkön.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és 

ismerőseit dr. Ötvös László leg-
újabb kiadványainak bemuta-
tójára 2009. április 20-án (hét-
főn) 15:30 órára a Városi Cso-
konai Könyvtárba.

A bemutatásra kerülő köte-
tek:
-  Új Magvető
-  A Szent Jób könyvének ha-

sonmás kiadása
-  Kiss Tamás Bibliája.

A szerzővel Rideg István iro-
dalomtörténész beszélget.

A könyvek megvásárolhatók 
a helyszínen.

Szeretettel várják a Rendezők.

tételt felszorozzuk néhány száz-
zal, akkor látszik, hogy több 
százezer forintos akcióról volt 
szó. Kérdés, hogy honnan volt 
erre pénz, kinek volt erre pén-
ze?

Az ülés egyik napirendi 
pontja a Kátai Gábor Kórház 
első negyedévében végrehajtott 
szervezési intézkedéseivel volt 
kapcsolatos. Annak érdekében, 
hogy az Önkormányzat április 
10-ig 1 fő előrehozott öregségi 
nyugdíjra jogosult közalkalma-
zott létszámleépítésével össze-
függő, illetve július 10-ig eset-
legesen további egy fő munka-
viszonyának megszüntetésé-
vel kapcsolatos többletkiadások 
biztosítva legyenek vissza nem 
térítendő támogatásra vonatko-
zó pályázatot lehet benyújtani. 
Ehhez szükséges az erről szóló 
döntés meghozatala. A testület 
elfogadta az előterjesztést, mely 

szerint 2. 133. 403 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igénylésé-
re az önkormányzat a Magyar 
Államkincstár Megyei Területi 
Igazgatóságán keresztül pályá-
zatot nyújt be az Önkormány-
zati Minisztériumhoz.

A másik előterjesztés rész-
ben kapcsolódott az elsőhöz, 
ugyanis az idei városi költség-
vetés módosítását tartalmazta, 
többek között a fent leírt pályá-
zat benyújtása miatt. Másrészt 
a módosításra a közfoglalkoz-
tatási tervhez kapcsolódó ön-
kormányzati szintű létszámnö-
vekedés beépítése miatt is volt 
szükség. Harmadrészt, egy kor-
mányrendelet alapján április 1-
től Karcag Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivata-
la kistérségi szinten kell, hogy 
biztosítsa a telepengedélyezés-
sel kapcsolatos feladatok ellátá-
sát. Ehhez 1 főt kell teljes mun-
kaidőben alkalmazni.

Cselényi Csaba

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ szeretet-
tel meghívja Önt és kedves 

családját 
2009. április 21-én (kedden)

1700 órára 
KELEMEN KATA

festőművész
„Madarak, fák, virágok”

című kiállítására
a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központ
II. emeleti nagytermébe.
A kiállítást megnyitja:

Berényi Mónika
Közreműködnek az EFAMI 

növendékei,
Plósz Csilla vezetésével.
A tárlat megtekinthető 

május 7-ig, munkanapokon 
800-1800 óra között.

2009. április 20-án (hét-
főn) 17 órakor a Déry-
né Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ mozitermében 
FILMKLUB sorozatunk 
III. előadásaként a Karca-
gon is forgatott 

A HORTOBÁGY 
LEGENDÁJA

című filmet vetítjük.
A filmben olyan neves szí-
nészekkel találkozhatunk 
mint: 
Eperjes Károly, Molnár 
László, Pokorny Lia, Csá-
nyi Sándor, Vikidál Gyu-
la, Szarvas József és Szir-
tes Ági.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!
A belépés díjtalan !
 (A változtatás jogát fenn-
tartjuk !)

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

PostaládánkbólPostaládánkból
Karcagon járt a Húsvéti Mikulás

Bejárta az országos sajtót a hír, hogy valaki, vagy vala-
kik Karcagon, az Északi és Déli külvárosokon vörös zacs-
kóba csomagolt élelmiszereket osztogattak, az ottani lako-
sok elmondása szerint a kopogtatócédulákért és majdani 
szavazatokért cserébe. Azok, akik kaptak a csomagból, ál-
lítják, hogy a „jótékonykodók” az MSZP-re hivatkoztak. A 
botrány a képviselőtestületi ülésen robbant ki, ahol napi-
rend előtt  tárgyaltak a képviselők a történtekről.

Az MSZP helyi szervezete elhatárolódott a történtektől. 
Vadai Ágnes, MSZP-s honvédelmi államtitkár és ország-
gyűlési képviselő az Új Néplapban egy nehezen értelmezhe-
tő megjegyzéssel reagált a dologra: szerinte, aki narancsot 
vásárol, nem mind a Fidesznek adja a kopogtatócédulát. 

Az utóbbi idők választási kampányaiban hallottunk 
már hasonló esetekről: gulyásleves-osztás, szegényes élel-
miszercsomagok az ajánlószelvényért, vagy a politikai 
szimpátia elnyeréséért.  Sajnos a szegénység nagy úr: egy-
re több embernek számít az egy-két ezer forintos alamizs-
na is.  Ezek az esetek, bár felháborítják az emberek több-
ségét, többnyire büntetlenül maradnak.

Ideje azonban tisztázni - hiszen az emberek egy része 
nincs tudatában e cselekmények súlyának -, hogy amit az 
osztogatók elkövetnek, az törvénysértés:

„Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel más-
nak előnyt adni, vagy ígérni, valamint az ajánlásért 
előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfo-
gadni tilos.”

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 48§ 
(3) bekezdés/

Aki tehát bármilyen juttatást kínál az ajánlószelvényért, 
az ugyanúgy bűnös, mint aki elfogadja.

Marad tehát a kérdés: kinek a megbízásából osztogatták 
a vörös zacskókat, és lesz-e felelősségre vonás?

Név és cím a szerkesztőségben

Ismerkedés a számítógép világával!
A karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ várja olyan 
5-7 éves óvodás gyerekek jelentkezését, akik szívesen eltöltené-
nek idejüket a számítógép mellett (játékos feladatok megoldá-
sa) heti egy alkalommal 1 órában.
Egy csoport maximum 8 főből állhat. Díja: 200.- Ft/fő/alkalom
Jelentkezés és bővebb információ az 59/503-224-es telefonszá-
mon kérhető.
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Par la men ti Nap ló

Húsvét után kellemesebb és 
szebb dolgokról is lehetne ír-
ni, mint arról, mi is történt a 
parlamentben, de hát az élet 
megy tovább… Pedig milyen 
szép húsvéti locsolkodáshoz il-
lő időjárást kaptunk ország-
szerte! A szép időben jómagam 
is nekiindultam a városnak fi-
ammal, hogy végiglátogassuk a 
család hölgyeit – nehogy elher-
vadjanak! –, de jónéhány fér-
fitárssal találkoztam a napsü-
tötte karcagi utcákon is. Még 
hogy kihalt a hagyomány? Kér-
dezzék csak meg a kölniszag-
tól harsányan illatos karcagi 
lányokat és asszonyokat! (Bár 
hallom, újabban nagy divat-
ja van a tiszta H2O-nak, azaz 
a víznek is, persze lehet csak a 
válság miatt.)

Akkor keddről, parlament-
ről. A végeredményről be-
számoltak a híradások, Baj-
nai Gordon, korábbi gazda-
sági miniszter lett Gyurcsány 
Ferenc kormányzásának folyta-
tója, hamarosan kormányt ala-
kít. A kérdés igazából az, vajon 

mennyi ben lesz új, és mennyi-
ben régi ez a kormány? Kiss Pé-
ter, Szekeres Imre, Hiller István 
és a többiek nehezen mondha-
tók újaknak, hiszen Hiller pél-
dául 2002 óta miniszter, hét év 
alatt megismerhettük őt is. Az 
újonnan érkezettek egy része is 
„kipróbált” káder, hiszen Hó-
nig Péter, Herczog László ko-
rábban is minisztériumi em-
ber volt, méghozzá államtitkári 
poszton. Akikre ma sok hivat-
kozás történik, mint abszolút 
újak – Oszkó Péter, pénzügy-
miniszter-, és Vahl Tamás, ga-
zadsági miniszter-jelölt –, nos, 
róluk igazán sokat nem tu-
dunk. Államigazgatási gyakor-
latuk nincs, cégeknél voltak kü-
lönféle állásokban, annyi biz-
tos csak, hogy korábban üzle-
ti kapcsolatba kerültek mostani 
főnökükkel, Bajnaival. Hogy ez 
elég-e egy válságot érdemben 
kezelő kormány működéséhez, 
arról – finoman szólva – meg-
oszlanak a vélemények.

Amíg a parlament végre-
hajtotta a cserét Gyurcsány és 

Bajnai között, közben több-
ezer ember tiltakozott az épü-
let előtt. Sok rendőrt láttam 
már ennél az épületnél, de en-
nyit talán még sosem. A civi-
lek azért tiltakoztak, mert úgy 
érezték: illegitim módon kerül 
hatalomra Bajnai. Nem válasz-
tások útján kap az emberek-
től felhatalmazást, hanem két 
párt paktuma rakja a nyakuk-
ba a miniszterelnököt. Aki bár 
programról még hangsúlyozot-
tan nem beszélt a parlament-
ben, de annyit már elárult: fáj-
ni fog. Mindenkinek.

Hogy így lesz-e, eldönti majd 
az idő. Az a trópusi zápor, ami 
kedd este a tüntetők nyaká-
ba szakadt, hogy ezt köves-
se szemből a rendőri vízágyú, 
nyilván máris fájt az érintet-
teknek. Ennél jobban csak az 
fájhat, hogy 2009-ben Magyar-
országon újra bohózattá lehet 
tenni a demokrácia játékszabá-
lyait parlamenten belül és kí-
vül. Ez pedig fájhat valamennyi-
ünknek.

Varga Mihály

Húsvéti locsolás kölnivel és vízágyúval

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.
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„Tavaszi hadjárat”
Engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjuk Önt és 

családját a következő rendezvényünkre.

Időpont: 2009. április 23. (csütörtök) 18 óra.
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. eme-

let.
Vendégeink: Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke és a Ma-

gyar Gárda alapítója. 
 Kiss Róbert, a Magyar Gárda főkapitánya.
Téma: Európa Parlamenti választás, 
 Magyar Gárda tagtoborzás.

Fizetett politikai hírdetés Az utóbbi időben a csapadékmentes időjárás, 
valamint az emberi gondatlanság következtében 
jelentősen megnőtt az avar, parlag, nádas és az er-
dőtüzek száma.

A tűzesetek megelőzése érdekében az ország tel-
jes területén lévő erdőkben és az erdőterületek ha-
tárától számított 200 méteren belüli területen – 
a kijelölt tűzrakó helyen is – valamint a közút-és 
vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, 
beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-
tól átmeneti időre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdőben a meg-
előző tűzvédelmi előírások betartása mellett a tila-
lom időszakában is végezhető.

Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet értel-
mében a tűzveszélyes üzemi tevékenységre vonat-
kozó előírások szigorú betartása mellett lehet csak 
végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továb-

bá venni a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzveszélyes te-
vékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő 
cigaretta csikket és dohányneműt ne dobjanak ki 
a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton, 
vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben 
közvetlenül erdő-és mezőgazdasági területeket is 
veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdőben kirándulók, vala-
mint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyel-
mét arra, hogy égő dohányneműt eldobni nem sza-
bad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, sza-
bálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély el-
múltával, későbbi időpontban intézkedik a mi-
nisztérium.

Meghívó
A 3. sz. és a 4. sz. választókerületek képviselői Lakossági 

Fórumra hívják és várják a körzetek lakóit.

Időpont: 2009. április 22. (szerda) 17:30 óra
Helyszín: A Zádor Úti Általános Iskola ebédlője (bejá-

rat a Kossuth L. utca felől)
Téma: Tájékoztató a választókerületekben történt fej-

lesztésekről
Tájékoztató a város 2009. évi költségvetéséről, várha-

tó beruházásokról, az előttünk    álló feladatokról. Előadó: 
dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési képviselő

Tájékoztató a város közbiztonságáról. Előadó: Fejes Zol-
tán rendőr alezredes, kapitányságvezető

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
 Kovácsné Kerekes Katalin Gyurcsek János
 a 3. sz. választókörzet a 4. sz. választókörzet
 önkormányzati képviselője önkormányzati képviselője

Meghívó 
A Nagykunságért Civil Fórum Egyesület 2009.április 29-én az 
Egyesületek Házában (Karcag, József A. u. 2. sz. alatt) tartja a kö-
vetkező összejövetelét, amelyre tisztelettel meghívja azon Civil 
Szervezetek, Alapítványok vezetőit, és minden kedves érdeklődőt, 
akik szeretnének megismerkedni az egyesület tevékenységével. 

Országos tűzgyújtási tilalom
A Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Felhívása 

2009. április 08-tól
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Kunhalom Polgári Kör

Április 6-án ifj. Hubai Im-
re kertészmérnök biogazda 
volt a kör vendége, aki elő-
ször bemutatta azt a családi 
hátteret, amely őt is a mező-
gazdaság felé vonzotta, majd 
szóban és a valóságban is be-
mutatta az ő irányításával 
Karcagon felépült bioszállo-
dát, bioéttermet és bioboltot.

Ifj. Hubai Imre eredetileg 
repülőmérnöknek készült, de 
látva szülei mezőgazdasági 
munkáját, maga is úgy dön-
tött, hogy inkább nekik se-
gít, s ehhez szükséges tanul-
mányokat folytat. Utalt a régi 
családi gazdaságokra, kertek-
re, ahol nem használtak vegy-
szert. Szülei a tsz-ből kikerül-
ve Berekfürdőn fóliás gazdál-
kodásba kezdtek, aztán gé-
peket vettek. Előbb zöldség-, 
aztán virágtermesztéssel fog-
lalkoztak, s a dísznövények 
közül az aszparágusz vált a 
legismertebbé, amellyel díja-
kat is nyertek. 

Különösen érdekes volt 
az úgynevezett biodinami-
kus gazdálkodásról hallani, 
amelyre való átálláshoz kb. 
tíz év szükséges. A lényeges 
az, hogy milyen anyagokkal 
és módszerekkel érik el a kel-
lő gazdasági eredményt, pl. a 
vetőmag, a szerves trágya, a 
kaszálás szerepe, a kozmikus 
energiát hasznosító mikro-
flóra. Fontos, hogy mit, mi-
kor, meddig végeznek el, ho-
gyan védekeznek a kártevők, 
a kórokozók, az égető nap el-
len. A biodinamikus gazdál-
kodás a legelterjedtebb Né-
metországban, Svájcban, 
Ausztriában. Magyarorszá-
gon egyedül az övék van be-
jegyezve. A magyar klíma és 
a káliumban gazdag talaj kü-
lönösen ideális. Többek közt 
a benne termő kamilla, cic-
kafark, gyermekláncfű, zsur-
ló teszi azzá. Berekfürdői 

gazdaságuk külföldön is egy-
re ismertebb. A biotermékek 
és bioételek egészségesek, sőt 
gyógyítanak! 

De vajon mitől bio a Nim-
ród szálloda? A válasz: a ter-
mészetes anyagok használa-
tától. Megcsodálhatták a gyö-
nyörű, ízléses, minden igényt 
kielégítő szobákat a progra-
mon résztvevők a beszámoló 
után, köszönet érte! A fa, a kő 
és a textil berendezések, bur-
kolók formája és színe, har-
móniája jórészt karcagi terve-
zésű és kivitelezésű. A város 
büszkesége lehet ez a várkas-
tély szerű hagyománytiszte-
lő mégis modern létesítmény, 
ahol magyar és külföldi igé-
nyes vendégek szállásolha-
tók el, s tölthetik idejüket az 
apartmanokban és a külön-
böző kényelmes termekben.

Az előadó kérdésekre adott 
válaszaiból kirajzolódott az 
a sok munka, amely a földe-
ken dolgozóknak és a bonyo-
lult adminisztrációs teendő-
ket végzőknek egész éven át 
tart, hiszen a növénytermesz-
tés mellett jelentős az állatte-
nyésztés: a magyar szürke és 
a magyar tarka szarvasmar-
ha, a mangalica és a rackajuh 
állomány is. Termékeik már 
külföldi kiállításokon is ered-
ményesen szerepeltek. Az el-
mondottak elismerésre méltó 
polgári értékeket, szemléletet 
és életmódot képviselnek.

Április 20-án, hétfőn a Vá-
rosi Csokonai Könyvtárban, 
közös rendezvényként, Ötvös 
László kutató lelkész három 
új könyvének bemutatójára 
kerül sor. A szerzővel Rideg 
István tanár úr beszélget. A 
program fél négykor kezdő-
dik, amelyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

V. Gy.

Biogazdálkodás

Érvizsgálat
Karcagon a Déryné Művelődési Központban

2009. április 29-én
Ismerje meg érrendszere állapotát 

computeres arteriográf készülékkel történő 
fájdalommentes vizsgálattal!

Szívinfarktus?
Érelmeszesedés? Érszűkület?

Agyvérzés?
MEGELŐZHETŐ!

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik.
Bejelentkezés: Sonoterápia Centrum

Szolnok, Ady E. út 1. sz. Tel.: 56/344-372.

Napjainkban a média fo-
lyamatosan ad hírt bűncse-
lekményekről, melyek nega-
tívan befolyásolják a közhan-
gulatot. Ugyanakkor más ko-
moly problémák is vannak, 
melyek megoldásra várnak 
(drogprobléma, lopások, ga-
rázdaság, rongálás, betörések, 
stb.). A megoldást nem kizá-
rólag a rendőrségtől kell vár-
ni, hanem mi magunk is te-
hetünk érte. Minden állam-
polgár lehetősége, hogy te-
gyen az élettere jobbításáért.

A Karcag Városi Polgár-
őr Egyesület egy olyan ci-
vil szervezet, melynek tag-
jai önként szeretnének ten-
ni a közbiztonság javításáért, 
a bűnmegelőzési programok 
működtetéséért, a fiatalok 
megóvásáért, a környezetvé-
delemért. Ahhoz, hogy ezen 
feladatainknak eleget tud-
junk tenni, bővítenünk kell 
egyesületünk tagságát.

A jelentkezőkkel szemben 
támasztott elvárásaink: Ma-
gyar állampolgárság; elhiva-
tottság; lelkesedés; jó prob-
lémamegoldó képesség; tisz-
ta erkölcsi bizonyítvány; kel-
lő mennyiségű szabadidő a 

havi minimum 1 szolgálat-
ra, önkéntes munkára, rend-
őrökkel közös szolgálatellátá-
sára; a járőrszolgálat iránt ér-
deklődőktől elvárás továbbá a 
megfelelő egészségügyi és fi-
zikális alkalmasság; a meg-
előzési, áldozatvédelmi fel-
adatok iránt érdeklődőknél 
pedig a jó kommunikációs és 
empatikus képesség.

A jelentkezők oktatáson 
vesznek részt, majd a sike-
res vizsgatétel után kezdhet-
nek neki polgárőr feladata-
ik ellátásához. A képzés ter-
mészetesen térítésmentes, a 
polgárőr munka pedig társa-
dalmi munka, melyet min-
denki azért végez, mert nem-
csak nézni akarja a környe-
zetében zajló történéseket, 
hanem maga is alakítani sze-
retné azt.

Jelentkezni lehet név, cím, 
telefonszám megadásával a: 
polgarorseg@ph.karcag.hu 
címen.

Várjuk a jelentkezőket!
A Karcag Városi Polgárőr 

Egyesület nevében:
Rigó Zoltán

elnök

- Ha jól emlékszem ezelőtt, 
de már elég régen szóba került 
a katolikus iskola indítása.

- Valóban nem új keletű ez 
a dolog – emlékszik vissza Já-
nos atya. - 1994 őszén polgár-
mester úrral látogattunk el az 
érsek úrhoz ezzel az elképze-
léssel. Mivel akkor került ha-
talomra a Horn-kormány az 
egyházmegyei és az országos 
vezetés is fenntartással fogad-
ta az elképzelést, és le is ke-
rült a napirendről. Láthatóan 
elég sok idő telt el, amíg is-
mét szó esett róla. Az elmúlt 
év tavaszán vetettem fel ezt 
a lehetőséget Ternyák Csaba 
érsek úrnak. Ősszel visszatér-
tünk rá és fel is vettük a kap-
csolatot polgármester úrral. 
Ettől kezdve felgyorsultak az 
események. Azt hiszem a je-
len helyzetben nagyon fon-
tos, hogy nagyobb súlyt fek-
tessünk a nevelésre, másrészt 
a gyerekeken keresztül a szü-
lőkhöz is eljuthatunk.

- Az önkormányzati dön-
tés már megszületett, szeptem-
ber elejétől az általános isko-
la fenntartója az Egri Egyház-
megyei Hatóság. Mit szóltak a 
változáshoz a szülők és a peda-
gógusok? - fordulok Nagy Jó-
zsefné igazgatóhoz.

- Miután megismerkedtünk 
az elképzelésekkel, János atyá-

val közösen tartottunk egy tá-
jékoztatót a hozzánk járó gye-
rekek szüleinek. A tájékozta-
tóra, a várakozással ellentét-
ben, nagyon nagy számban 
jöttek el a szülők és örömmel 
üdvözölték a kezdeményezést. 
Ellenvélemény, vagy olyan ki-
jelentés, hogy akkor inkább 
más iskolába vinnék a gye-
rekeket, nem hangzott el. A 
munkatársaim, az iskola pe-
dagógusai szintén elfogadták a 
változást. Egyetlen egy kollé-
gánk nyilatkozta azt, hogy tá-
vozik. Általában várakozással 
nézünk a feladatok elé. Egyéb-
ként ezután nem közalkalma-
zottak leszünk, de a közalkal-
mazottakat megillető ellátás-
ban lesz részünk.

- Milyennek szeretnék látni 
a most formálódni kezdő új in-
tézményt?

- A tanterv alapvetően nem 
változik, hiszen a közoktatá-
si törvény előírásai fenntar-
tótól függetlenül minden is-
kolára vonatkoznak – mond-
ja a plébános úr. - Amit, mint 
egyházi iskola hozzá tudunk 
adni, az olyan légkör kiala-
kítása, amelyből a keresztény 
hit, a Jézushoz való ragaszko-
dás sugárzik, és azon erköl-
csi normák is, ami az egyház 
életéhez hozzátartozik. Vagyis 
szeretnénk a gyerekeknek va-
lami olyan többletet adni, ami 
segíti őket a mindennapi élet-

ben való eligazodásban, s ab-
ban, hogy az iskola befejezté-
vel is legyen egy olyan alap, 
amellyel más iskolákban is 
szívesen fogadják őket, a ké-
sőbbiekben pedig megállják 
a helyüket az életben. Egy is-
kola diákserege természetesen 
sokféle képességű, érdeklődési 
körű, szorgalmú gyereket je-
lent nálunk is, olyan közössé-
get, ahol jól megférnek a „hú-
zóerőnek” számító tehetséges 
diákok, akik a saját példájuk-
kal „felhozzák” a többieket. 
Tehát intézményünk minden-
ki felé nyitott, aki a keresztény 
értékek szerint szeretne élni.

Nagy Józsefné igazgatónő 
a beszélgetés végén még el-
mondta, hogy a katolikus is-
kola diákjai első osztály-
tól heti két órában tanulnak 
majd hittant. Ha valaki nem 
akar hittant tanulni, az er-
kölcstan órában vehet részt. 
Természetesen a város egész 
területéről várják a kisdiáko-
kat. Azok részére, akik még 
nem jártak a „Zádorban”, áp-
rilis 18-án 15 órától mesedél-
utánt, játszóházi programot 
szerveznek. Ide várják az ér-
deklődő óvodásokat és szüle-
iket. A beiratkozás április 22-
23-án 8-17 óráig lesz az isko-
la igazgatóságán, ahol a mun-
kanapokon felvilágosítást is 
kaphatnak az érdeklődők.

Elek György 

2009. május 4-én (hétfőn) 
19 órakor a 

Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 
színháztermében

Dan Goggin:
APÁCA-PÁC

című táncos, zenés 
komédia

Mária Amnesia nővér 
szerepében a karcagi 

MÁRKUS JUDIT látható.

Jegyek 1.600.- és 1.200.- 
Ft-os áron hathatók 
a Közönségszolgálati 

Irodában, vagy 
rendelhetők az 59/503-
224-es telefonszámon.

FELHÍVÁS!
A karcagi Déryné Mű-

velődési és Ifjúsági Köz-
pont GYÖNGYFŰZŐ tan-
folyamot indít.

Gyöngyékszerek: gyű-
rű, nyakék, nyaklánc, fül-
bevaló stb.

A 20 órás tanfolyam dí-
ja 10.000.- Ft, mely magá-
ba foglalja az alapanyagok 
árát és az előadó díját is.

A KARCAG VÁROSI POLGÁRŐR 
EGYESÜLET tagfelvételt hirdet!

Folytatás az 1. oldalról

Katolikus iskola lesz a „Zádor”
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- Önök már számos alka-
lommal tartottak előadásokat 
a drogok, a dohányzás, az al-
koholfogyasztás veszélyeiről, de 
sorolhatnánk még más dolgokat 
is, melyeknek a fiatalság ki lehet 
szolgáltatva. Adott tehát az el-
ső kérdés: miért kell manapság 
egyre többet beszélni ezekről?

- Ez nagyon érdekes kérdés, 
mert tény és való hogy egy-
re többet kell beszélni, mivel 
egyre több problémával talál-
koznak a mai fiatalok. Egy-
részt mindenféle információ-
hoz hozzájuthatnak az interne-
ten, másrészt, pedig egyre több 
olyan gonddal, problémával 
találkozhatnak, amelyek mi-
att ezek a mondjuk úgy, káros 
szenvedélyek – tehát alkohol-
fogyasztás, dohányzás, vagy 
épp a drogok használata, de le-
het akár a játékszenvedély is – 
egyre inkább előtérbe kerül-
hetnek. A fiatal, ha nincs 
megfelelő ismerete, tudá-
sa ezekről a veszélyekről, 
akkor nagyon könnyen 
belekeveredhet, beleke-
rülhet, és függősége ala-
kulhat ki. 

Beszélni kell ezekről a 
problémákról, minél töb-
bet, ami azt is közvetíti a 
fiatalnak, hogyha prob-
lémája van merhet kérdez-
ni, mert ha egyedül marad a 
gondjaival, akkor nem tud ki-
től segítséget kérni. Működ-
tetünk egyébként egy ifjúsági 
lelki segély telefonszolgálatot 
is, ahol akár előadások után is 
hívhatnak minket, például ha 
egy előadáson nem tudta fel-
tenni a kérdéseit. 

- Mi vezet általában oda egy 
fiatalt, hogy akár játékszenve-
délye alakuljon ki, akár drogok-
hoz nyúljon. Pedagógusoktól is 
hallottam már olyat, hogy nin-
csenek a gyerekek otthon lefog-
lalva, sok gyerekkel nem foglal-
koznak eleget a szülők. De azért 
mégis kell egy olyan ok, vagy in-
díttatás, hogy valaki mondjuk 
drogokhoz nyúljon. Létezik-e 
ezzel kapcsolatban valamiféle 
felmérés?

- Én úgy gondolom, hogy 
nagyon sok tényezőre épül az, 
hogy valakiből milyen szenve-
délybeteg válik; játékszenve-
dély, számítógép szenvedély, 
tévénéző betegség, vagy éppen 
valami szerhasználatos szen-
vedélybetegség, tehát dohány-
zás, alkohol, drogproblémák. 
Ha nagyon távolról szeretnénk 
megközelíteni a dolgot, akkor 
azt láthatjuk, hogy az a fiatal, 
aki ilyen helyzetbe kerül, an-
nak valami hiányzik, valami 

szükséglete nincs kielégítve. Ez 
lehet szeretethiány, figyelemhi-
ány, vagy az elismerés hiánya. 
Például ha az iskolában nem 
kapja meg azt az elismerést azt 
a figyelmet, amitől jó érzése le-
het, amitől a személyisége sta-
billá válhat. Ezeket a hiányo-
kat valahol be kell pótolni. Pél-
dául a szeretet, amit mondjuk 
nem kap meg otthon, nem kap 
meg az iskolában, azt megkap-
ja egy baráti körben. És ha ott 
megkapja a hiányzó szeretetet, 
akkor nagyon fog ragaszkodni 
ahhoz a társasághoz. És ha en-
nek a társaságnak vannak ne-
gatív szokásai, elvárásai – idé-
zőjelben – akkor ő azt szívesen 
föl fogja venni, hogy teljes ér-
tékű, tagja lehessen a csoport-
nak.

Tehát azt lehet monda-
ni, hogy a szeretet, az elisme-
rés mind-mind nagyon fonto-

sak a fiataloknak. Ahol meg-
kapja ezeket a dolgokat, azok-
nak az értékeit fogja felvenni 
és ezáltal simán bevállalja azt, 
hogy hozzányúljon a drogok-
hoz, vagy bármi máshoz.

- A prevención túl mi a fel-
adata a szülőknek az idősebb 
testvéreknek, nagyszülőknek? 
Felértékelődik a család szere-
pe, vagy az iskolai közösség sze-
repe?

- Igen, jó lenne, ha felérté-
kelődne a család szerepe min-
denféleképpen! Az alap érté-
keinket a családból hozzuk, 
az határozza meg, hogy mi az 
ami számunkra szimpatikus, 
vagy nem. Ez abból alakul ki, 
amit otthon látunk. Én úgy 
gondolom, hogy minden sze-
replőnek más feladata lenne. 
Más feladata lenne az iskolá-
nak is. Én egy kicsit a teljesít-
ményorientáltságot megfordí-
tanám oly módon, hogy az is-
kola, illetve az ott dolgozó pe-
dagógusok figyeljenek fel arra, 
hogy egy gyereknek milyen ér-
tékei vannak és azt megerősí-
teni. A nehezen kezelhető gye-
rekek esetében is meg kelle-
ne nézni azt, hogy mik azok a 
pozitívumok, amelyekre építe-
ni lehet. A prevenciós előadá-
sainkhoz visszatérve, pedig az 
a lényeg, hogy megfelelő infor-

mációhoz, tudáshoz juttassuk 
a fiatalokat. Mert ha tudják, 
hogy az extasy tabletta milyen 
következményekkel jár testi-
leg, lelkileg, jogilag, akkor le-
het, hogy úgy fognak dönte-
ni, hogy ezt a kockázatot már 
nem vállalják. 

A családnak, az iskolának 
és a prevenciós tevékenység-
nek, az ifjúsági közösségeknek 
mind-mind megvannak a ma-
guk szerepei, feladatai egy fia-
tal életében. Ha valamelyik na-
gyon háttérbe kerül, akkor ott 
fog elcsúszni a fiatal és ez az 
egyensúly kezd felborulni.

- Mennyire ismertek a statisz-
tikák a drogfogyasztók számát 
illetően? A ’90-es évek közepén 
volt egy olyan hullám, amikor 
igen megugrott a drogfogyasz-
tás Magyarországon. Most mi a 
helyzet?

- Igen, amikor annakide-
jén bekerültek ezek a szerek, 
és nagyon „szabaddá” váltak 
a hozzájutás lehetőségei, ak-
kor volt egy nagyon látványos 
ugrása a drogfogyasztásnak. 
Most úgy látom, hogy 2006-
tól beállt egy stagnálása a do-

lognak. Tehát nagyon ki-
csi változás látszik akár a 
növekvés, vagy a csökke-
nés irányába. A nehezebb 
gazdasági, egzisztenciá-
lis problémák miatt talán 
nőni fog valamiféle szer-
használat, de nem a drog-
használat, hanem az al-
koholfogyasztás. Szerin-
tem a fiatalok körében is 

ez fog növekedni. De ha a dro-
gok területén is növekvés áll 
be, ott is inkább a selejtes ros-
szabb minőségű anyagok lesz-
nek a jellemzőek.

Sajnos azt lehet mondani, 
hogy a középiskolások körül-
belül 60-70%-a már valami-
lyen formában kipróbálta a ká-
bítószereket – legalább egyszer.

- Országosan megvan-e ez a 
prevenciós háttér, ami például 
itt elég jól működik?

- Igazán egységes hálóza-
tot nem látok. Olyan esetlege-
sen működik. Van, ahol na-
gyon jól működik, mert ész-
reveszik, hogy ez nagyon fon-
tos, de vannak olyan helyek, 
ahol egyáltalán nem foglalkoz-
nak vele. Nincs egy kialakult 
rendszer. Pedig nagyon fontos a 
megelőzés. Amikor annak ide-
jén a HIV-AIDS prevenciót tá-
mogatták, akkor az alacsonyan 
fertőzött országok közé tartoz-
tunk. Most, az elmúlt 5-10 év-
ben alig kapott valami támo-
gatást a prevenció, és már lát-
szik, hogy a regisztrált fertőzöt-
tek száma ezer fölött van, holott 
eddig 400-500 között volt. Te-
hát az utóbbi években megdup-
lázódott a fertőzöttek száma. 
Sajnos lehet látni a növekedést a 
prevenció hiányában.

Cselényi Csaba     

Fontos a megelőzés
Az Ifjúsági Ház már évek óta szoros együttműködésben áll 
a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesülettel, amely 
rendszeresen tart prevenciós előadásokat a káros szenvedé-
lyek veszélyeiről a helyi fiataloknak. Nem rég Gesztelyi Ta-
mással az egyesület egyik tagjával, előadójával beszélget-
tünk a drogok veszélyeiről, az ifjúság kiszolgáltatottságáról.

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 telefo-
non a 06/59-507-113-as számon. 

Hazatalálás
Előadássorozat múltunkról, jelenünkről, 

jövőnkről…
a Karcagi Ifjúsági Házban

Április hónapban az alábbi időpontokban:
2009. 04. 16. (csütörtök) 18 óra

„Tavaszi szél vizet áraszt…?” Molnár Géza előadása
Az ártéri gazdálkodás mának szóló üzenete

2009. 04. 23. (csütörtök) 18 óra
„Azért olyan szép a világ, mer’ közepe Magyarország!” 

Born Gergely
A Kárpát-medence szakrális földrajza

2009. 04. 30. (csütörtök) 18 óra
„Mer’ mi is akarunk mennybe menni, üdvözülni!” 

Molnár Attila előadása
Szkíta lovas temetkezésektől a magyar táltosokig

A fürdő területén található 
„Forrás” büfé üzemeltetésre 
2009. május 1-től KIADÓ!

A pályázati anyagot 2009. április 20-án 
7 óráig lehet leadni zárt borítékban 
a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 

(5300 Karcag, Kisújszállási út 24.) titkárságán.

A pályázatban fel kell tüntetni:
- az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát

- végezni kívánt tevékenységet
- az üzemeltetés tervezett időtartamát.

A Jászok Napja a Duna 
Televízióban 

Május 6-án ünnepeljük a Jászok Napját. E napon írta alá 
Mária Terézia királynő 1745-ben azt az oklevelet, melyben 
engedélyezte a jászkunoknak régi szabadságuk visszavál-
tását (redempció). 

Már most szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Duna Tele-
vízió, a Nemzet Televíziója egész napos műsorfolyammal 
köszönti az ünnepet. A jeles nap további részleteiről hír-
adással leszünk. 
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A nagy hagyományokkal 
bíró karcagi férfi kézilabda-
csapat (a ’80-as évekbeli vi-
rágzás után), haló poraiból 
éledt újjá 2004-ben. Az új-
jáalakítás, szervezés, elindí-
tás nagy munkáját Major Já-
nos tanár úr (GÁG) végezte 
el. A valaha NB I-es és NB 
II-es játékosként is jegyzett 
szakember ma is a szakosz-
tály vezetője és a csapat ve-
zető edzője. 

Az indulás, amolyan iga-
zi újjászervezésnek tekint-
hető, amikor az új felépít-
mény nem is a régi alapokra, 
mint inkább az emlékezet-
re támaszkodott. Legelőször 
is azokkal kerestek kapcsola-
tot, akik valaha kézilabdáz-
tak, és szívesen kezdték el is-
mét. Másrészt a gimnázium 
tanulóiból igyekeztek után-
pótlás-bázist kiépíteni, vagyis 
olyan csapatot összeállítani, 
amely nemcsak az iskola ha-
nem az egyesület színeiben is 
pályára léphet. Az első után-
pótlás tehát gimnazista, azaz 
14-15 éves korú játékosokból 
állt fel. Ma is ez a meghatáro-
zó, de három évvel ezelőtt a 
KSE (Szepesi) és a csapat ve-
zetője az általános iskolások-
ra is kiterjesztette az utánpót-
lás nevelést. Az első, 3.-4.-es 
általános iskolásokból szerve-
zett csoport tagjai ma már 5.-
6.-osok, mint Major Jánostól 
hallom, mintegy tizenöten lá-
togatják az edzéseket. „Bízom 
abban, hogy valóban utánpót-
lás jelleggel tudjuk őket kine-
velni” – mondja a vezető edző 
- „és öt-tíz év múlva valóban a 
felnőtt csapat háttérbázisát je-
lentik majd.” Az új játékosok 
több újabb fiatalt is a csapat-
hoz vonzottak. A 2008-2009-
es idényben például öt-hat 
14-15 éves fiatal érkezett, sőt 
megfigyelhető, hogy az álta-
lános iskolák tehetségesebb 
és erősebb végzősei is rend-
szeresen látogatják a felnőt-

tek hétfői és pénteki (19:30 – 
21:00 óra közötti) edzéseit a 
Városi Sportcsarnokban.

A férfi kézilabdacsapat az 
elmúlt négy évben két al-
kalommal végzett a megyei 
bajnokság második helyén, 
egyszer negyedikek, egy-
szer pedig ötödikek lettek. 
A legutóbbi, - a 2007-2008-
as évadban – a dobogó má-
sodik helyét foglalhatták el. 
A megyei bajnokságról tudni 
kell, hogy a férfi mezőnyben 
évente általában 8-10 csapat 
gyűlik össze. A 2007/08-as 
évadban abszolút az utolsó 
mérkőzésen dőlt el a karcagi-
ak ezüst érme. Az eredmén-
nyel az éves munka, az edzé-
sek komolysága, a fiúk hoz-
záállása hozta meg a gyü-
mölcsét. A két alkalommal is 
megszerzett második helye-
zéssel akár az NB II-ben is 
indulhattak volna, de ez, en-
nek az együttesnek egyelő-
re nem reális – véli Major Já-
nos. A játékosok többsége ti-
zenöt évesen kezdte el a ké-
zilabdázást, és bármennyire 
is jó színvonalon teljesítenek, 
az NB II-től egyelőre távo-
labb állnak, igaz két-három 
év alatt ez a hátrány is ledol-
gozható lenne. Major tanár 
úr viszont (mint egykori NB 
I-es játékos) így is elégedett: 
„Nekünk szerencsés a megyei 
bajnokság. Hadd mondjam 
úgy, nekünk itt van sikerél-
ményünk. Nem biztos, hogy 
a pofonokért és a kudarco-
kért érdemes volna az NB II-
ben elindulni.” Ehhez tudni 
kell még azt is, hogy a csa-
pat egyik fele jelenleg gim-
nazista, a másik fele pedig 
volt gimnazista. Az utóbbi-
ak már zömmel főiskolák, 
egyetemek hallgatói, de vis-
szajárnak az edzésekre és a 
mérkőzésekre. Tehát ha azt 
nézzük, az egykori vagy je-
lenlegi gimnazistákon kívül 
mindössze 3-4 „igazi felnőtt” 

van a csapatban, ami a jövő 
lehetőségeit is behatárolja.

Az őszi forduló után a kar-
cagi csapat a 3. helyen állt. 
A tavaszi fordulóban eddig 
két győztes mérkőzésen van-
nak túl és mivel a Szolnok ve-
reséget szenvedett, a máso-
dik helyre léptek elő. Az idei 
bajnokságban szereplő kilenc 
csapatból négy kiemelkedő 
teljesítményt nyújt, hárman 
képviselik a közepes, ket-
ten pedig az az alatti, a tabel-
la végén kullogó kategóriát. A 
négy legjobbat hozó (Heves, 
Szolnok, Karcag és Török-
szentmiklós) csapatból fog 
kikerülni az első négy helye-
zett. Major János legalább a 
harmadik helyre várja a csa-
patot, mint mondja, ennél 
csak jobb legyen, mert „ke-
rüljön oda a gárda, ahová a 
tudása és rátermettsége alap-
ján megérdemli. Legyen dobo-
gós a helyezése.” Én a magam 
részéről azt hiszem, az edző-
nek ebben teljesen igaza van.

Mivel – fentebb láthattuk 
– a gimnázium kézilabdázói-
nak több mint szoros kapcso-
latuk van, a városi szakosz-
tállyal, végezetül róluk is ejt-
sünk pár szót. A gimnáziumi 
csapatot Rauschenbergerné 
Szabó Andrea és Major János 
tanárok irányítják. Nyolc éve 
már, hogy rendre indulnak a 
diákolimpián, de amatőr ver-
senyeken és az igazoltak kate-
góriájában egyaránt nevezik 
őket. Szép eredmények szü-
lettek. Négy évve a diákolim-
pián a második helyen végez-
tek, három évvel ezelőtt vi-
szont országos diákolimpiai 
címet nyertek Békéscsabán. A 
2008/2009-es tanévben meg-
nyerték a megyei bajnokságot 
és 2009 áprilisában Békéscsa-
bán ismét ott lesznek a diák-
olimpia döntőjében. A vég-
eredmény tehát áprilisban 
várható. Sok sikert hozzá!

Elek György  

A KSE szakosztályai 2008-ban

Férfi kézilabda
XXI. Nagykun Diák Sportviadal

Karcag, 2009. április 23-24-25.
2009. április 23. csütörtök
8.30 óra MEGNYITÓ a Múzeum Parkban 
• Csapatok bevonulása – Köszöntő- Fogadalom tétel 
• Lovasbemutató
10. 00 óra Női RÖPLABDA selejtezők és döntők a Gábor 

Áron Gimnáziumban
 (Gábor Á. Gimn. Karcag – Nagy L. Gimn. Kunhegyes 

– Illéssy S. SZKI. Kisújszállás – Varró I. SZKI. Karcag 
– Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás – Kunszentmárton 
Gimn.) 

10. 00 óra   Férfi KÉZILABDA selejtezők a Városi Sport-
csarnokban 

 (Gábor Á. Gimn. Karcag – Ványai A. Gimn. Túrkeve – 
Illéssy S. SZKI. Kisújszállás – Szentannai S. Mg. SZKI. 
Karcag – Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás – Kunszent-
márton Gimn.) 

15. 00 óra   Férfi RÖPLABDA selejtezők és döntők a Gábor 
Áron Gimnáziumban

 (Gábor Á. Gimn. Karcag –Nagy L. Gimn. Kunhegyes –
Szentannai S. Mg. SZKI. Karcag Kisújszállás –Ványai 
A. Gimn. Túrkeve –Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás –
Kunszentmárton Gimn.) 

15. 00 óra   Női KÉZILABDA selejtezők a Városi Sport-
csarnokban 

 (Gábor Á. Gimn. Karcag – Ványai A. Gimn. Túrke-
ve – Illéssy S. SZKI. Kisújszállás – Szentannai S. Mg. 
SZKI. Karcag – Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás – Nagy 
L. Gimn. Kunhegyes) 

 
2009. április 24. péntek
 8. 30 óra   ATLÉTIKA versenyek a Liget Úti Sportpá-

lyán
 (100m – 200 m – 400 m – 800 m – 1500 m -3000 m – 

távol és magasugrás – súlylökés – gerelyhajítás - svéd-
váltó)

10. 00 óra   Férfi KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS selejtezők 
és döntők a Liget Úti Sportpályán

13. 30 óra   Női KOSÁRLABDA selejtezők a Városi Sport-
csarnokban

 (Gábor Á. Gimn. Karcag – Ványai A. Gimn. Túrkeve 
– Kunszentmárton Gimn. – Szentannai S. Mg. SZKI. 
Karcag – Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás – Varró I. 
SZKI. Karcag) 

15. 00 óra   Férfi ASZTALITENISZ csapatmérkőzések a 
Kováts M. Általános Iskolában 

15. 45 óra   Férfi KOSÁRLABDA selejtezők a Városi Sport-
csarnokban 

 (Gábor Á. Gimn. Karcag – Ványai A. Gimn. Túrkeve 
– Illéssy S. SZKI. Kisújszállás – Varró I. SZKI. Karcag 
– Móricz Zs. Gimn. Kisújszállás – Varró I. SZKI. Kar-
cag) 

15. 00 óra   Női ASZTALITENISZ csapatmérkőzések a Ko-
váts M. Általános Iskolában

 
18. 00 óra   Női - férfi KOSÁRLABDA helyosztók a Váro-

si Sportcsarnokban 

2009. április 25. szombat
8. 30 óra   Férfi TORNA versenyek a Varró I. Szakkö-

zépiskolában
8. 30 óra   Női KÉZILABDA helyosztók és döntő a Váro-

si Sportcsarnokban  
11. 00 óra  Női TORNA versenyek a Gábor Á. Gimnázi-

umban
11. 00 óra  Férfi KÉZILABDA helyosztók és döntő a Vá-

rosi Sportcsarnokban  
13. 30 óra   Női KOSÁRLABDA döntő a Városi Sport-

csarnokban 
14. 30 óra   Férfi KOSÁRLABDA döntő a Városi Sport-

csarnokban 
15. 00 óra   ZÁRÓÜNNEPSÉG a Városi Sportcsarnok-

ban  
• Köszöntő- díjak átadása, 
• Zászló átadása.
WWW.NAGYKUNSPORT.BUZZ.HU

TÁJÉKOZTATÁS
Önkormányzati képviselőink segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, 

illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse szemé-

lyesen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-20-4999367
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 
2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, 
több fajta fűtési lehetőséggel, 
ipari árammal, fúrott kúttal, sze-
relő aknás alsó épülettel több ge-
nerációnak sürgősen, áron alul el-
adó, ill. vállalkozásra is alkalmas. 
Szolnoki csere is érdekel.  Tel.: 
06/20-669-5366. 
Sürgősen eladó Kg., Fürst S. utcai 
ház. Tel.: 06/20-950-7829
Karcagon, az Apavár utcában tég-
lából épült – teljes közműves ki-
sebb kertes ház – betegség miatt 
eladó. Bontás nélküli építkezés le-
hetséges. U.itt 1 szobás földszin-
ti tömblakást vagy főtér közeli ös-
szkomfortos házrészt keresek. Tel.: 
06/70-273-7268.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 
26. sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
3 szobás, összközműves családi 
ház eladó. Gáz és vegyes tüzelésű 
központi fűtéssel. Érd.: Kg., Ketel 
u. 38. Tel.: 59/300-129.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, 
garázzsal eladó vagy budapesti-
re, esetleg környékére cserélhető. 
Tel.: 06/30-245-7897.
Eladó Bercsényi u. 37. sz. alatti 6 
szobás családi ház, ipari árammal, 
70 m²-es garázzsal, fütés: gázkon-
vektor + cserépkályha, fúrott kút 
az udvaron. Berekfürdői, hajdú-
szoboszlói kisebb csere érdekel. 
Érd.: Kg., Bercsényi u. 37.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti csa-
ládi ház gáz-, központi fűtéses + 
cserépkályha beépítve mindkét 
szobába eladó. Tel.: 06/30-973-
3637 v. 06/30-656-2295. 
Főtéri, 73 m²-es régi építésű tár-
sasház saját kerttel, terasszal, kü-
lön bejáratú, gázfűtéses eladó, el-
cserélhető (minimum 1,5 szobás-
ra vagy nagyobbra) vagy kiadó. 
Érd.: Kg., Varró u. 18. Tel.: 06/20-
225-2236 v. 06/30-742-2543.
Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 
200 négyszögöles portával. Tel.: 
06/30-929-8175.
Tanya áron alul eladó. Alsóépület 
udvarral és garázs kiadó külön ud-
varban. Tel.: 06/70-275-1937 v. 
06/70-257-2045.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. U.itt épület faanyag 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben és 18 órától).

Téglás I. kertben 1 szoba, kony-
ha, mellékhelyiség, 10 sor gyü-
mölcsössel 1.100.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: 06/30-232-9710.

Az I. sz. Tégláskertben 20 sor he-
reföld éves használatra haszon-
bérbe kadó. Érd.: Kabai Gábor Kg., 
Ketel u. 40.

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

Eladó 80 éves fa bölcső, függöny-
karnis, zuhanykabin + tálca, ülő-
fürdő kád, 2 személyes kihúzhatós 
gyermek heverő. Érd.: Kg., Dózsa 
Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.

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

Eladó 2 db Grex bukósisak – M 
és XL méretűek. Tel.: 06/30-467-
9706.

A böjti szelek szemét hordalék-
kal tarkítják járdáinkat, terein-
ket. Seprűimmel vegyen részt a 
tiszta városunkért mozgalom-
ban. Kapható a karcagi piacokon 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létra méretre ismét ren-
delhető Jani bácsinál.

Felújításból kimaradt ablak tokos-
tól (100x140 cm, 3-as háromszár-
nyas) kompletten, valamint kü-
lönböző méretű ablakok eladók. 
Érd.: Kg., Erkel F. u. 35/c.

2 db 150x150-es üvegfal; 1 db 
gyermek járóka; 1 db Camping 
kerékpár eladó. Érd.: Kg., Liget u. 
43. Tel.: 59/314-141.

HOPPÁ! Trikó, póló, halásznadrág, 
extra kánikula top érkezett a tu-
riba. Karcag, Kossuth L. u. 22. Tel.: 
06/30-447-3918.

Jó állapotban lévő dobfelszerelés 
eladó. Érd.: Kg., Kossuth L. u. 22. 
Tel.: 06/30-447-3918.

ÜDÜLÉS. 6 személyes, rendszámos 
Németh lakósátor felszerelt kony-
hával (két főzőlapos gázrezsó, mo-
sogatós beépítve) eladó. Árban 
megegyezünk. Karcag, Kossuth L. 
u. 22. Tel.: 06/30-255-6742.

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

Eladó 4 db Barum típusú gumi kö-
peny 185x65 R-14 86H + acélfelni. 
Tel.: 06/30-410-0126.

Állat
Táp nélkül nevelt két kis hízó el-
adó. Bak nyulat cserélnék vérfris-
sítés céljából. Érd.: Kg., Attila u. 20. 
Tel.: 06/30-524-1446.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: 06/30-403-6062.

Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Palatető beázás megszüntetése 
egyedi zárólemezes technológiá-
val, garanciával. ZMK Tetőfedő Kft. 
Tel.: 06/30-465-1465.

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

Karcagon és környékén takarítást 
vállalok. Tel.: 06/70-537-0213.

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

1996-os kitűnő állapotú automa-
ta Audi A4-es 68.000 km-rel, el-
ső kézből eladó. Tel.: 06/20-939-
0246.

Eladó Romet Kadett 780-as mo-
tor + sok alkatrész. Hidraulikus 
raklapemelő (béka) eladó. 300 li-
teres eredeti Mercedes műanyag 
üzemanyagtank tartóval eladó. 
Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-656-
2295.

1998-as Suzuki Swift 1.0 kat. 
40.000 km-rel, első kézből, kitűnő 
állapotban eladó. Műszaki: 2010 
szeptemberig. Tel.: 59/312-249 v. 
06/70-247-5477.

Megkímélt állapotban lévő 50 
köbcentis Yamaha robogó új gu-
mikkal eladó. Tel.: 06/70-556-
5031.

Eladó Suzuki Swift 1.3-as és egy 
Csepel férfi félverseny kerékpár. 
Tel.: 06/30-506-7387.

Apróhirdetés

2008 őszén került megren-
dezésre a 19. Bécs-Pozsony-
Budapest Szupermaraton, 
ahol a versenyzők egyénileg 
vagy csapatban futva, kerék-
pározva, esetleg görkorcso-
lyázva tették meg a 320 km-
es távot.

Ez a szám még leírva is 
hosszúnak tűnik, nemhogy 
lefutva. Ám ennek ellenére a 
Szegedi Tudományegyetem 
hat fős csapatának – mely-
nek tagja volt a karcagi Ka-
pitány Zoltán – sikerült meg-
szerezniük a 26. helyet (108 
velük egy kategóriában – férfi 
csapatváltó abszolút – induló 
csapat közül). Kevesen tud-
ják, de az egyetemek között 
a 4. helyet, a magyar egyete-
mek között pedig a 3. helyet 
szerezték meg. 

De ezt a nagyszerű teljesít-
ményt is egy igen kiemelkedő 
eredménnyel érték el, hiszen 
a Szegedi Tudományegyetem 
„A” csapata elhozta a 2008. 
április 12-én megrendezett 
„Szarvasűzők” 1. helyéért já-
ró kupát is, amivel automati-
kus meghívást kaptak teljes 
ellátással a Szupermaratonra. 

A csapat, melynek a karca-
gi Soós Tibor is tagja, az idén 
ismét megnyerte a „Szarva-
sűzők” váltófutóversenyét, 
így második alkalommal vesz 
majd részt az októberi Szu-
permaratonon és megpróbál 
minél jobb eredményt elér-
ni. Ehhez kívánunk kitartást, 
az elért eredményekhez pedig 
gratulálunk!

Baska Niki
sportreferens - Szeged

Teljes körű hitelügyintézés 21 
banki háttérrel! Személyi hitelek, 

jelzáloghitelek, lakásvásárlási 
hitelek, szoc.pol. kedvezmény 

gyorsított igénylése. Tel.: 06/30-
595-7981 v. 06/20-264-4944 v. 

06/30-299-5000 v. 06-59/500-728.

Kutyák keresik gazdájukat!
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 

egy német juhász és egy fekete labrador keverék 
kutyának gazdát keres.

Érd.: Gyepmesteri telep (59/312-519)

Bécs – Pozsony – Budapest 
Szupermaraton

3 ország, 5 nap, 6 lelkes fiatal, 320 km

MEGHÍVÓ

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület 
az eddigi szép számú jelentkező mellé várja a további ér-
deklődőket!

Annak érdekében, hogy Karcagon az állattartás a kívá-
nalmaknak megfelelően történjen, tájékoztató, felvilágosí-
tó előadásokat szervezünk. 

Az első összejövetel ideje:
2009. április 24. (péntek) 17 óra
Helyszín: EURO - Varró utca 2. szám alatti étterme
Meghívott előadók: Dr. Abonyi Katalin, Dr. Temesváry 

Tamás, Nagy Ágnes, Rózsa Sándor
Program: 
1. Köszöntő (Dr. Kovács László)
2. Az állattartás jogszabályi háttere Karcagon (Dr. Abo-

nyi Katalin)
3. Aktuális kérdések, problémák (Nagy Ágnes)
4. Állategészségügyi kérdések háttere (Dr. Temesváry 

Tamás)
A helyszínen az egyesületbe belépés, tagdíjfizetés lehet-

séges!
Szeretettel várunk minden egyesületi tagot és a téma 

iránt érdeklődőt!
További jelentkezés, tagdíjfizetés: 2009. április 18. 

(szombat) 10-12-ig a Piac csarnoknál lévő Állateledel üz-
letben (Kacsóh út 14.), illetve 2009. április 20. (hétfő) 16-
18-ig az ADU-ban (Püspökladányi út 14.)

Munkáltatói ismeretek
„Rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítására 
és a fekete foglalkoztatás visszaszorítására” című 

INGYENES tanfolyamot rendez 
a KARCAGI IPARTESTÜLET.

2009. április 21. (kedd) 10 óra – Juttatási rendszerek, mint 
a motiváció eszközei.

2009. április 23. (csütörtök) 10 óra – Munkajogi ismeretek
2009. április 24. (péntek) 9 óra – Vállalkozási ismeretek.
Rendezvény helye: Karcagi Ipartestület emeleti nagyterme. 

Kg., Bajcsy-Zs. u. 2.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
Információ: Karcagi Ipartestület. Kg., Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 

59/312-403.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 18. szombat
 Hét élet
 Feliratos amerikai film-

dráma
Április 20. hétfő
 A Hortobágy legen-

dája
 Filmklub III. előadása!
Április 21. kedd
 Mázli
 Magyar-német vígjáték
Április 25. szombat
 Valkűr
 Amerikai-német film-

dráma

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

Szendrei Andrea – Tőkés 
Zsolt

 Kg., Kungát u. 52.  Zsolt
Kállai Tünde – Kovács At-

tila
 Kg., Kungát u. 16. Attila
Tóth Emese – Kállai Dániel
 Kg., Kinizsi u. 31. 
  Dominik

Halálozás
Özv. Szivós Gyuláné (Hor-

nyák Kiss Anna)
 Kg., Körös utca 8. (1925.)
Özv. Veres Péterné (Kiss 

Zsuzsanna)
 Karcag (1924.)
Gali Ferencné (Gerdei Mar-

git)
 Karcag (1932.)

2009. április 17. péntek, 
szombat vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  A ,,kunok éve,, előadás a 

DMIK-ban
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Szabó Sándor, 

az MSZP helyi elnöke
 Karcagi hírek
 Szavazatvásárlás élelmi-

szercsomaggal?
 Beruházások Karcagon: 

Interjú dr. Fazekas Sándor 
polgármesterrel

 Challange Karcagon
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Vendég: Fejes Zoltán 

rendőrkapitány
20.10  Nagykun Polgári Kör ven-

dége: Áder János

2009. április 21. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei tükör –magazin
19.30  Jöjjetek hozzám – refor-

mátus istentisztelet
21.30  Nótaszó

2009. április 23. csütörtök

17.00  Műsorajánlat
17.35  Karcag Sport 
 futballmérkőzés közvetí-

tése
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Rendőrségi hírek
 Háttér
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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Április 9-ére virradóra is-
meretlen tettes „megkezdte 
kb. 120 ezer forintos húsvéti 
bevásárlását”, amikor egy he-
lyi lakos tanyájáról – a csak 
téglával betámasztott ajtajú 
ólakból - 1 birkát, 27 tyúkot, 
4 kakast és 1 pulykát, vala-
mint 4 kézi húsdarálót tulaj-
donított el. 

Szintén 9-ére virradóra 
egy másik tanya lakóépületé-
nek és melléképületének aj-
taját feszítette be ismeretlen 
személy, ahonnan ágynemű-
ket, konyha eszközöket, ru-
haneműt és kerti szerszámo-
kat lopott 50 ezer forint ér-
tékben.

Április 10-e 22:00 óra és 
11-e 02:00 óra közötti időben 
egy helyi lakos tulajdonát ké-
pező - úttest szélén parkoló - 
személygépkocsijáról ellopták 
a jobb első kereket felnivel és 
abronccsal együtt, amivel 40 
ezer forint kárt okoztak.

Április 10-én az éjszakai 
órákban a járőr egy jászkisé-
ri férfit vont intézkedés alá, 
akiről szondáztatást követő-
en megállapítást nyert, hogy 
személygépkocsiját ittas álla-
potban vezette.  Tőle az or-
vos vért és vizeletet, a rend-

őrök pedig a vezetői engedé-
lyét vették el.

 
Április 11-én délelőtt egy 

budapesti férfi személygép-
kocsijával közlekedett a Kis-
újszállási úton a Vasút utca 
irányába. A kereszteződésé-
hez érve lassított, balra kitet-
te az irányjelzőt és nagy ív-
ben a Vasút utcára kanyaro-
dott, azonban nem adott el-
sőbbséget a Kisújszállási úton 
vele szemben szabályosan 
közlekedő helyi férfi által ve-
zetett segédmotor kerékpár-
nak, így az autó elejével ne-
ki ütközött. A motoros elesett 
és nyolc napon belüli könnyű 
sérülést szenvedett. A kár 110 
ezer forint. Az ügyen szabály-
sértési eljárás indult.

Április 12-én este egy helyi 
férfi kerékpározott az egyik 
utca járdáján, amikor az 
egyik lakóház kiskapuján ki-
szaladt elébe egy 7 éves gye-
rek. A biciklis észlelte a gye-
reket, fékezett és a kerítés-
nek kormányozta a biciklit, 
de annak első kereke a gye-
rek csípőjéhez érintőlegesen 
hozzáért, amitől nyolc napon 
belüli sérülést szenvedett. Az 
ügyen szabálysértési eljárás 
indult.

Április 17. péntek
Berek – Kiss A. úti

Április 18. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Április 19. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Április 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Április 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 22. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Április 23. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Április 24. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

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

Jászfényszaru, 150 néző. Jv.: 
Tűhegyi

Karcag: Móga, Kohá-
ri (Töviskes), Orosz, Lévai, 
Borsi A., Balogh R. (Varga 
J.), Bujdosó, Békési, Nagy R., 
Kardos, Sindel (Habóczki)

Edző: Varga János
Az ötödik percben Sindel 

balról ívelt be szögletet a ka-
pu elé, majd a felugró Garam-
völgyi kapus kezéről a bal al-
só sarokba pattant a labda 
(0:1).A huszonkettedik perc-
ben Kardos nagyszerű lab-
dával kiugratta a bal oldalon 
Sindelt, akinek lövését még a 
kapus hárította, de a kipatta-
nó labdát Balogh R. a háló-
ba fejelte (0:2). A huszonnyol-
cadik percben Bujdosó távo-
li lövése 2 m-rel elment a bal 
kapufa mellett. A harminc-
negyedik percben Nagy köze-

li lövését Móga magabiztosan 
megfogta. A hatvannyolcadik 
percben Nagy R. bal oldali 
szabadrúgását a kapus nehe-
zen hárította. 

Jók: Bojtos, Mariusz ill. 
Kardos, Békési, Nagy R., Lé-
vai, Orosz

Farkas Gyula: Aki Jász-
fényszarura jön a mérkőzésre, 
az előre elkönyvelheti, hogy a 
három pont az övé, ha ilyen 
marad a hozzáállás a csapat-
nál.

Varga János: A taktikánk 
ez volt: biztonságos védeke-
zés, gyors kontra támadások 
– ez ma bejött. Volt még több 
gólszerzési lehetőségünk, de 
nem tudtunk élni vele.

Ifjúsági mérkőzés
Jászfényszaru – Karcag 

3:2
Góllövők: Balla S., Novák
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A karcagi thai-box csoport 
rövid fennállása óta szerény-
telenség nélkül is elmondhat-
juk, hogy sikert sikerre hal-
moz. Elsősorban köszönhető 
ez az „anyaszakosztály” veze-
tőjének, Gyarmati Imre 4 da-
nos mester sziklaszilárd ala-
pokat és eszmeiséget is átadó 
harcművészeti munkájának. 
Mivel fia a thai-box csoport 
vezetője, full-kontakt karate 
alapokkal rendelkezik és eze-
ket át lehet vinni más egyéb 
full-kontakt rendszerű küz-
delmekbe. A csoport harma-
dik éve működik, tagjai közül 
került ki diákolimpiai bajnok, 
magyar bajnoki helyezet-
tek és Európa-bajnoki ezüst-
érmes versenyzők is. De meg 
kell említenünk a kezdőket 
és a már szinte szenior korú 
harcosokat, akik edzettségi 
szintjüket és korukat megha-
zudtolva is beállnak a sorba. 
A csapat rendszeresen, ha-
vonta jár edzőmérkőzésekre 
Debrecenbe, ahol is a legna-
gyobb létszámmal képviselte-
ti magát. Edzőmérkőzéseket 

hamarosan (májusban) váro-
sunkban is rendezni készül-
nek, köszönhetően segítőik-
nek, akik önzetlenül biztosí-
tottak számukra egy ringet. 
A legutóbbi edzőmérkőzé-
sen minden karcagi verseny-
ző ko-val győzött: Szűcs Ti-
bor, Szűcs Roland, Szűcs Pat-
rik és Bakos János.

2009. április 4-én rendezte 
a WAKO (Magyarország leg-
erősebb kick és thai-box szer-
vezete) az I. osztályú Magyar 
Bajnokságnak az I. forduló-
ját. A csoportot ifj. Gyarmati 
Imre képviselte a 71 kg-os K-
1 szabályrendszerben. Négy 
pörgős mérkőzést vívott, me-
lyekben minden alkalommal 
egyhangú pontozásos győzel-
met aratott. A csoport követ-
kező tervezett megméretteté-
se a II. osztályú Magyar Baj-
nokság döntője, ahol Barta 
Péter és Lakatos Gyula kép-
viseli a karcagiakat. A csapat 
ezúton várja a thai-box iránt 
érdeklődők jelentkezését.

Bosnyák Imre 

Komoly eredmények a Karcagi SE 
Thai-box csoportjánál


