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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

- Polgármester úr, kérem, 
foglalja össze, hogy mit le-
het tudni a néhány hete tör-
tént csomagosztásról, amely 
az északi és a déli külvároso-
kon zajlott? Eddigi informá-
ciók szerint kopogtatócédula 
„vásárlás” történt.

- A közelmúltban lezajlott 
testületi ülésen történt az, 
hogy egy piros nylonzacskó-
ba rakott csomagot kaptam, 
amelyet Varga István Mi-
ci úr adott át részemre. Érte-
sülései szerint – amelyet más 
szemtanúk is megerősítettek 

– ilyen csomagokat teherau-
tóval vittek az északi és a dé-
li külvárosokra, amelyeket a 
cigány lakosság körében ko-
pogtató cédulákért cserébe 
kínáltak, illetve néhányat szét 
is osztottak. Ezzel az említett 
testületi ülésen is foglalkoz-
tunk, a kábel tv adásában is 
téma volt, és a megyei lapban 
is jelent meg erről írás. 

Én a választási bizottság-
hoz fordultam, bár határidőn 
túli volt a hivatalos tudomás-
szerzésem a csomagosztásról, 
ezt követően, pedig feljelen-
tést tettem a rendőrkapitány-
ságon. Aki valamilyen válasz-
tási előnyért, kopogtatócédu-

A polgármester válaszol
Múlt heti számunkban már tudósítottunk arról, hogy a leg-

utóbbi soron kívüli testületi ülésen hosszas vitát váltott ki 
Varga István napirend előtti hozzászólása. A képviselő arról 
tájékoztatta a testületet, hogy április elején valakik kopogta-
tócédulákért cserébe csomagokat osztottak a külvárosokon. 
A képviselő felháborodását fejezte ki amiatt, hogy valakik a 
karcagi roma lakosságot ilyen módon próbálják kihasználni, 
felhasználni politikai érdekeik szolgálatában.  Az egybegyűl-
tek egyetértettek abban, hogy fényt kell deríteni a csomagosz-
togatók kilétére. 

Arról, hogy milyen lépések történtek az esettel kapcsolat-
ban, dr. Fazekas Sándor polgármestert kérdeztük meg.

Folytatás a 2. oldalon

Új bankfiók nyílt 
Karcagon

A múlt hét közepén, április 16-án a Nimród éttermében 
került sor a CIB Bank karcagi fiókavató ünnepségére. A 
fogadáson Kéri Viktor fiókigazgató-házigazda látta ven-
dégül a meghívottakat, majd Horváth Krisztián, a CIB 
Bank Zrt. értékesítés irányítási igazgatója, dr. Fazekas 
Sándor polgármester, Varga Mihály országgyűlési képvi-
selő és Bodnár Zoltán, a bank régió igazgatója üdvözöl-
ték az új pénzintézetet és szóltak a CIB további terveiről.

Az elmúlt szombaton hir-
dette meg a Nagykunsá-
gi Környezetvédelmi Kft. az 
elektronikai hulladék gyűj-
tést. A kidobásra szánt be-
rendezések leadási lehetősé-
gét az egész városban  meg-
szervezték, s ahogy Balaj-
ti József, a Kft. vezetője 
elmondta, hat ponton helyez-
tek ki konténereket, amik-
re helyszínenként közterület 
felügyelők, polgárőrök vagy 
a Szentannai Szakközépisko-
la környezetvédő szakos ta-
nulói felügyeltek. 

Én a könyvtárnál elhelye-
zett konténereknél figyelhet-
tem meg a szelektív hulladék 
leadásának ezt a népszerű for-
máját. A nem egészen egy óra 

alatt folyamatosan érkeztek a 
szállítmányok. Biciklin, gép-
kocsin, kiskocsin futottak be 
a leamortizálódott vagy lecse-
rélt háztartási berendezések, 
tévék, rádiók, magnók, hűtő-
szekrények, centrifugák és ki 
tudja még mi. Persze érdeklő-
dés is mutatkozott irántuk, de 
mindenki különösebb bizony-
kodás nélkül tudomásul vet-
te a közterület felügyelő intel-
mét: „ide csak hozni lehet, el-
vinni nem!” Az egy óra alatt 
két konténer telt meg, s az el-
lenőrzésen járó Balajti József 
azt is megemlítette, hogy min-
den leadási ponton ilyen biz-
tató a forgalom.

A hétfői összesítés szerint 
szombaton 15 tonna hulladék 

gyűlt össze, legalább annyi, 
mint tavaly. 

- Mi lesz a begyűjtött beren-
dezések sorsa? - tettem fel a 
kérdést a hétfői telefoninterjú-
ban Balajti Józsefnek.

- Egyelőre a Ferrometál te-
lephelyre szállítottuk, azután 
megfelelő szállítójárműre ra-
kodjuk (kézzel). Úgy vélem 
egy kamionnyi mennyiséggel 
kell számolnunk. Ezt a Duna-
újvárosban található speciá-
lis feldolgozó üzembe szállít-
juk. Ott a hasznosítható ré-
szek – elsősorban a színesfé-
mek – kinyerésre kerülnek, 
az alkatrészeket pedig ártal-
matlanítják.

- A második ilyen akció volt 
és a tavalyi alkalmat is a szo-
kásos lomtalanítás bevezető-
jeként indították. Terveznek-e 
még valami hasonlót ezek mel-
lett?

- A hosszú távú terveink-
ben ezek összehangolása il-
letve meghonosítása szere-
pel, úgyhogy mindkét jelle-
gű lomtalanítást megtartjuk 
a későbbiekben is. A gyűjtést 
más ilyen jellegű tárgyakra is 
ki kívánjuk terjeszteni, és egy 
újrahasznosító központ is sze-
repel a tervekben, de ez még 
nagyon távoli dolog, egyelőre 
csak gondolkodunk rajta.

Elek György 

Sikeres lomtalanítás

Meghívó
A Francia- Magyar Baráti Társaság 

2009. május 8-án (péntek) 16. 30 órára, 
találkozóra várja a társaság tagjait és a kedves 

érdeklődő közönséget. 
Téma:  Franciaországi utibeszámoló 
 Párizsi emlékek képekben
Vendég  Antalócziné Balogh Ágnes tanárnő 
Az összejövetel helyszíne:  
 Kováts Mihály Általános Iskola.
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Közéleti szilánkok

Kenterben, 
nyolc 

hosszal (1)
Nem tudom hányan lehetnek Kar-

cagon, akik látták még „élőben” az 
Imperiál nevű versenylovat futni. A 
Kincsem utáni és az Overdose előtti 
legeredményesebb magyar verseny-
lovat, ami hét országban, tíz pályán 25 
alkalommal futott, ebből 20 alkalom-
mal győzött és a budapesti pályán so-
ha nem verték meg. Valószínűleg ke-
vesen, pedig itt Karcagon is nagyon 
sok lovat szerető ember volt és van, 
de akkoriban amikor Imperiál verseny-
zett, lóversenyre járni amolyan bur-
zsoá csökevénynek számított. Valójá-
ban a lóverseny a lovassportok között 
is mostoha helyet foglalt el; igazándi-
ból nem is tekintették sportnak a leg-
felsőbb állami- és pártvezetők, hanem 
a régi rendszerből itt maradt kispolgá-
ri szórakozásnak, amivel voltaképpen 
nem tudtak mit kezdeni, mert maguk 
sem értették meg a versenyzés lénye-
gét. Amolyan megtűrt szegmense volt 
a lovassportnak; szinte külön kasztot 
képviseltek az ügető- és galopp lo-
vak futtatói, a nézőközönségről nem 
is beszélve, akik közül kb. a 90 száza-
lék csupán a fogadási lehetőség miatt 
járt ki a versenypályákra. Bizonyos kö-
rökben jobb volt elhallgatni azt, hogy 
valaki a versenyeket látogatja, mert 
könnyen rásüthettek különböző jel-
zőket, hacsak nem elismert művész 
vagy viszonylag magas párt- és állami 
funkciót töltött be az illető. Ez a bizo-
nyos fokig képmutató és álságos hely-
zet szorította aztán a perifériára a ha-
zai lóversenyzést – amit tudjuk, hogy 
a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István honosított meg, amikor 1827-
ben megrendezte az első magyaror-
szági galoppversenyt…

A történet persze hosszú, még érin-
tőlegesen sem férne bele egy jegyzet 
terjedelmébe. Viszont azt érdemes ki-
csit boncolgatni, hogy a tenyésztés, 
amely az „alapanyagot” biztosította 
a versenyzésnek, miként korcsosult el 
az utóbbi hatvan évben. Hiszen a ma-
gyarsághoz a ló minden más nációhoz 
képest a legközelebb állt, mert egész 
történelmünk során a különböző né-
pek, lovasnemzetként emlegettek. 
És azok is voltunk sokáig. A verseny-
zés vonatkozásában is, hiszen Kin-
csem volt az egyedüli versenyló a vilá-
gon, amit nem vertek meg – 54 futása 
volt és abból csak egy, amelyiken cél-
fotóval holtversenyes győzelmet re-
gisztráltak. A bolsevizmus azonban itt 
is megtette hatását, amelyről bőveb-
ben a következő számunkban, mert 
csak így érthetjük meg, miért is van 
most nagy jelentősége Overdose lété-
nek… S azt is, hogy miért nem voltak 
ott kint most 19-én, a Gyurcsány – és 
Kóka félék örülni a Kincsem-parkban, 
az új magyar csodaló, Overdose (ami 
nyers fordításban magyarul „Halálos 
adagot” jelent) futásának.

- ács -

HÍREK
Horgászok figyelem!

A Halász Kft. ügyvezető-
jével folytatott megbeszélés 
alapján a Karcag II. csatorna 
alábbi szakaszán a horgászat 
engedélyezett a területi enge-
déllyel rendelkezők részére:
- a Kisújszállási úttól a Kecs-

keri tó irányába az első hí-
dig,

- a Kisújszállási út és a vasút 
közötti szakaszon,

- a négyes főközlekedési út-
tal párhuzamos szakaszon 
a Magyarkai halastói ka-
nyarig.

Nagykun HE vezetőség 

Köszönet
Szeretnénk köszönetün-

ket kifejezni Karcag város la-
kosságának, az elektronikai 
hulladékgyűjtésen való ak-
tív részvételéért, melynek so-
rán mintegy 15 tonna elekt-
ronikai hulladékot sikerült 
 összegyűjtenünk. Külön kö-
szönet a Karcag Városi Pol-
gárőr Egyesületnek, Me-
zei Lajosnak, Varga István-
nak, Györfi Krisztiánnak, a 
közterület felügyelőknek, és 
a Szentannai Sámuel Mező-
gazdasági Szakközépiskola és 
Gimnázium diákjainak, Ron-
csek Anikónak, Szentannai 
Katalinnak, Kovács Kittinek, 
Juhász Henriettának, Patócs 
Ákosnak, Szűcs Attilának, 
Kovács Andrásnak, Kóródi 
Lajosnak.

Jövőre újra meghirdetjük 
akciónkat, melyet hirdetni 
fogunk.

„Legyen továbbra is válo-
gatós!”

Köszönettel:
Nagykunsági Környezet-

védelmi Kft.

Elöljáróban leszögezem, 
hogy a szoljon.hu megyei 
internetes portál újságírójá-
tól hallottam először arról, 
hogy április első napjaiban 
Karcagon jótékonysági akció 
folyt, és állítólag piros rek-
lámszatyorban élelmiszert 
osztogattak az Északi és Dé-
li külvárosi részeken. A tett 
önmagában dicséretes, hi-
szen a rászorulók megsegí-
tése mindenkinek kötelessé-
ge, akinek tehetsége, helyze-
te lehetővé teszi ezt. A kar-
cagi jótékonykodás azonban 
gyanús körülmények között 
történt és jó néhány kérdést 
vet fel. Csodálkozom azon, 
hogy az önkormányzati kép-
viselő-testületben a többsé-
get alkotó tagok még csak 
meg sem kísérelték kibogoz-
ni a történteket. Sőt! Az ese-
tet negatív kicsengéssel az 
MSZP nyakába varrnák. Az-
zal a felütéssel, hogy ajánló-
szelvényekért cserébe tették 
„jócselekedetüket”. Hogy is 
van ez?

E tájban éppen múlni nem 
akaró – végül műtéttel záru-
ló - derékfájásomat kezeltet-
tem az Állami Egészségügyi 

Központban, így a helyszí-
nen nem tudtam tájékozód-
ni, az viszont tény, hogy a 
helyi MSZP szervezet elha-
tárolódott az ominózus élel-
miszercsomag-osztogatás-
tól. Így teszek én is és fel-
hívnám a figyelmet néhány 
pletykára, már csak azért is, 
mert a nevemet is belekeve-
rő vádlók sem tudtak (nem 
akartak?) eddig ennél töb-
bet felmutatni, ami felet-
tébb furcsa. Egyes hírek sze-
rint a kiosztott élelmiszer 
egy részének a szavatossá-
ga lejárt, ilyet pedig nem il-
lik, nem szabad a fogyasz-
tókhoz eljuttatni. Feltételez-
hető, hogy egy-két raklap-
nyi tartalék volt valahol úgy 
karácsony óta, ami most jól 
jött egyeseknek, hogy hírbe 
hozzanak egy pártot. (Lehet, 
hogy egy következő körre is 
maradt még.) A „papagáj-
kommandó” pedig rákezd-
te, és többen úgy gondolják, 
hogy ha sokat mondják, az 
emberek el is hiszik. Bizto-
san lesznek közöttük ilyenek 
is, de a többség – remélem – 
átlát a szitán, és nem ül fel a 
provokációnak.

E tekintetben figyelem-
mel kísértem mit lép majd 
a területi választási bizott-
ság, ahová jelentették az ese-
tet. Sajnos a testület, mert 
határidőn túl nyújtották be 
a kifogást, élből elutasítot-
ta a panaszt. Jó lenne azért, 
ha helyben, ha kell a rendőr-
ség segítségével kiderítenék, 
hogy ki, mit és miért köve-
tett el. Egyik legfőbb kérdés-
re is választ kereshetnének, 
nevezetesen, hogy kizárólag 
az MSZP juthat piros rek-
lámzacskókhoz?

Természetesen aktivistá-
ink gyűjtik az ajánlószelvé-
nyeket. De csak olyan mó-
don, ahogyan azt a törvény 
megengedi.

Befejezésül az április 17-i 
Karcagi Hírmondó 2. olda-
lán a Postaládánkból rovat-
ba beíró, nevét nem válla-
ló levélírót megkérem, hogy 
miután a kopogtatócédula-
gyűjtés szabályait olyan jól 
ismertette, a törvényhelyek 
közül legközelebb azt keres-
se ki, szabad-e alaptalanul 
vádolni, megtéveszteni?

Dr. Vadai Ágnes 

„Titokzatos” osztogatás

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.

láért kínál valamilyen ellen-
szolgáltatást – például ilyen 
csomagot – az törvénybe üt-
köző cselekedetet hajt vég-
re. Egyébként is felháborító-
nak tartom azt, hogy vannak, 
akik a demokrácia viszonyait 
ilyen silány üzletelésre hasz-
nálják fel. Méltatlan és sajná-
latos dolog, hogy Karcagon 
ilyen megtörtén, hogy egye-
sek erre vetemednek! 

Bízom abban, hogy a rend-
őrségi eljárás eredményes lesz 
és sikerül az elkövetők kilétét 
kideríteni. Közben hozzám 
további címek, nevek, adatok 
jutottak el, amelyeket továb-
bítok a rendőrség részére, hi-
szen nekem a törvény alapján 
feljelentési kötelezettségem 
van, amely feladatomnak ele-
get fogok tenni. Azért is fon-
tos, hogy az ilyen vesztege-
téseknek elejét vegyük, mert 
vannak olyan politikai erők 
Karcagon, akik tisztességesen 
kampányolnak, meggyőzik a 
lakosokat – ha tudják – hogy 
a kopogtatószelvényeiket ad-
ják oda a részükre, szavazza-
nak rájuk. Szerény eszközök-
kel rendelkeznek, nincsenek 
százezreik és millióik cso-
magosztásra és más hason-
ló cselekményekre. A Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség ré-

széről is elítéljük ezt az akciót 
és elhatárolódunk tőle. A mi 
önkénteseink, aktivistáink 
meggyőződésből, szabálysze-
rű megbízólevéllel keresik föl 
a karcagi lakosokat, egy olyan 
politikai közösségnek a tagja-
iként, akik értékrend mentén 
politizálnak és meggyőzéssel, 
érveik kifejtésével igyekeznek 
a szavazókat megnyerni an-
nak az értékrendnek, amelyet 
képviselnek.

- A választókerületben, már 
egy korábbi kampány alkal-
mával is voltak hasonló ese-
tek, például gulyásleves-osz-
tás. Több képviselő is han-
got adott annak, hogy az ilyen 
esetek bizonyos tekintetben a 
cigány lakosság megalázása, 
hiszen szinte csak kampány-
időszakra estek az efféle „jó-
tékonykodások”. Máskor, nem 
kampányok idején, pedig csak 
az önkormányzat szállít pél-
dául téli tüzelőt az arra rászo-
ruló szegényebb külvárosi la-
kosoknak.

- Felelőtlen emberek vissza-
élnek a szegényebb lakosság 
anyagi helyzetével, elnézést 
kérek a kifejezésért, de né-
mileg lenézik az érintetteket, 
hogy egy-egy ilyen kampány-
időszakban hirtelen felbuk-
kannak mikuláscsomagok-
kal, gulyáslevesekkel, húsvé-
ti adományokkal – mondván, 

hogy ennyivel is le lehet ke-
nyerezni és meglehet alázni 
a karcagi embereket. Nyilván 
van, aki erre vevő, de van, aki 
meg nem. Ez az egyik. A má-
sik pedig az, hogy jó lenne, 
ha ezek a jótét lelkek máso-
kat is segítenének, nem csak 
azokat, akik a két külvároson 
laknak. Vannak itt még rá-
szorulók más városnegyedek-
ben is. Egyet értek azzal, amit 
a képviselők elmondtak, hogy 
jelen közállapotaink hihetet-
len mélyre süllyedését mutat-
ja ez a dolog, és azt a gátlásta-
lanságot, ami itt egyes embe-
reket a hatalmába kerített. 

Nekem az a meglátásom, 
hogy új korszakra van szük-
ség, korszakváltásra van 
szükség, szemléletmódban is 
és felelősségérzetben is, és a 
kormányzatban, a politiká-
ban is.

- Tehát zárhatjuk azzal ezt 
a beszélgetést, hogy egyelőre 
meg kell várnunk a rendőrségi 
nyomozás fejleményeit az üg-
gyel kapcsolatban.

- Így van, én is várom a 
nyomozás eredményét, és ha 
bármilyen újabb fejlemény 
kerül napvilágra, arról termé-
szetesen a kedves olvasókat és 
a karcagi lakosságot haladék-
talanul tájékoztatni fogjuk.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

A polgármester válaszol
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Par la men ti Nap ló

Letette a régi-új kormány 
az esküt, kezdődhet a munka! 
Vagy már el is kezdték? Vasár-
nap délután második ülését tar-
totta a Bajnai Gordon vezette 
kabinet, így valósággá kezd vál-
ni a mindenkinek fájni fog ígé-
ret. Hétfőn a miniszterek eskü-
tételével kezdődött a parlamenti 
ülés, ezúttal is száműzték a tör-
ténelmi zászlókat. Eddig min-
den új kormány eskütételénél 
behozták az ülésterembe a tör-
ténelmi lobogókat, de a múlt 
héten, Bajnai Gordon minisz-
terelnöki esküjénél már csak a 
piros-fehér-zöld zászló jelent 
meg. Most is így tettek. Kényte-
len voltam szóvá is tenni az ese-
tet, bár be kell látni, hogy nem 
lehet egyszerre Internacionálét 
énekelni, és történelmi zászlók 
előtt esküt tenni. Bajnai ezzel 
is megpróbálkozott, az MSZP-
kongresszuson még a színpa-
don énekelte a „föl, föl, te éhes 
proletár”-t, majd miniszterelnö-
ki esküjéhez gond nélkül hozzá-
tette az „Isten engem úgy segél-

jen!”-t. Hiába, bonyolult szerke-
zet az ember…

A bejelentett megszorító cso-
magba talán nem kell belebo-
nyolódnom. Van ebben min-
den, amivel az elmúlt években 
fenyegetőztek. Családi pótlék 
befagyasztás, 13. havi nyugdíj- 
és bér elvétele, 5%-os adóeme-
lés, gázártámogatás megszün-
tetése, de ugyanilyen sorsra jut 
a tervek szerint a szocpol, vagy-
is az új lakás építéséhez, vásár-
lásához adott állami támogatás 
is. Nekem úgy tűnik, mintha 
egy olyan orvos látna a gyógyí-
táshoz, aki az elmúlt években 
sokféle gyógyszert felírt. Mi-
vel egyik sem vált be, most az 
 összes gyógyszert egyszerre 
akarja beadni. Garancia a siker-
re nyilván nincs.

A tanulságok levonását pedig 
szép lassan elkezdhetjük. Ba-
rátkozhatunk azzal a gondolat-
tal, hogy kidobtunk négy évet 
az ablakon. 2006 nyarán, ami-
kor az előző megszorító csoma-
got bejelentették – Bajnai akkor 
már kormánytag miniszter volt 

-, azt ígérték: csak két év, és már 
kint is leszünk a bajból. Akkor, 
2006. szeptember 1-én, felemel-
ték az ÁFÁ-t 15-ről 20%-ra, a 
munkavállalókat terhelő járulé-
kok 3,5%-kal nőttek, bevezették 
a cégek és magánszemélyek kü-
lönadóját. Az akkori megszorí-
tások eltörpülnek a maiak mel-
lett. Vagyis hiába voltak a ter-
hek, Magyarország nem jutott 
előre. Magas munkanélküliség, 
gyenge forint, csökkenő bérek 
kísérték az elmúlt éveket. Er-
re most újabb ménkű érkezik, 
megszorításokkal, elvonások-
kal, újabb ígéretekkel…

Ha netán számon kérné vala-
ki a hazai baloldalt, az elveszte-
getett évekért, a tönkretett or-
szágért a válasz erre is meg-
van: jön a náciveszély! Erről 
szólt hétfőn – újra - az MSZP 
és SZDSZ üzenete. A régi mese 
szerint a kiskakas addig rioga-
tott a farkassal, amíg senki sem 
hitt már neki, amikor tényleg 
jött a farkas. Ha másból nem is, 
legalább a mesékből tanuljunk!

Varga Mihály

Történelmi zászlók, vagy Internacionálé

Mintegy fél évvel ezelőtt, 2008. decem-

berében nyitotta meg új, a Délkelet- magyar-

országi régióhoz tartozó fi ókját a CIB Bank 

Karcagon, ebben a kiemelkedő kulturális ha-

gyományokkal rendelkező városban. A Kos-

suth tér 7-9. szám alatt található egységet 

április 16-án ünnepélyes keretek között is fel-

avatták. A rendezvényen dr. Fazekas Sándor 

polgármester és Varga Mihály országgyűlési 

képviselő köszöntője mellett beszédet mon-

dott többek között Horváth Krisztián a CIB 

Hálózatkoordináció értékesítési irányítási 

igazgatója és Bodnár Zoltán a CIB Bank Dél-

kelet-magyarországi régiójának vezetője. Az 

esemény kapcsán Kéri Viktor fi ókigazgatóval 

beszélgettünk a CIB karcagi jelenlétéről és 

terveiről.

• Mi indokolta a régióban az új fi ók megnyi-

tását?

A CIB stratégiáját az elmúlt tíz évben a la-
kossági ügyfelek, valamint a kis- és középvállal-
kozások felé történő nyitás jellemezte, s ebben 
a folyamatban az intenzív termékfejlesztéssel 
párhuzamosan a fi ókhálózat bővítése is kiemelt 
fi gyelmet kapott. A karcagi fi ók sikeres indulá-
sát mi sem igazolja jobban, mint a folyamatosan 
bővülő ügyfélkör, amely — a színvonalas kiszol-
gálás mellett — a bank egyre szélesebb termék-

palettájából bármely pénzügyi igényére találhat 
megoldást. 

• Milyen szolgáltatásokkal állnak az ügyfe-

lek rendelkezésére?

Célunk a lakossági ügyfelek, a társas vállalko-
zások, intézmények, valamint az egyéni vállalko-
zók magas színvonalú kiszolgálása kényelmes, 
modern, de ugyanakkor családias környezetben. 
Teljes körű kereskedelmi banki és befektetési 
szolgáltatást nyújtunk, 30 éves múlttal rendel-

kező univerzális bank lévén, nálunk egy helyen 
minden típusú pénzügyi szolgáltatás igényelhe-
tő. Kínálatunkban a bankszámlavezetéstől a be-
téti és hitelkártyákig, a betétlekötéstől a külön-
féle támogatott és egyéb – akár lízing, faktoring 
– fi nanszírozási lehetőségekig, a befektetési és 
értékpapírügyletektől az elektronikus pénzügyi 
megoldásokig számos szolgáltatás megtalálha-
tó. 

• Miképp tervezi a jövőt a CIB karcagi fi ókja?

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy egy szakmailag rendkívül felkészült, pozi-
tív hozzáállású csapatot vezethetek. Célunk az, 
hogy mindenki számára ismert és kedvelt pont 
legyünk a város szívében, s ha valakinek hitelre, 
befektetési lehetőségekre, vagy akár lízingter-
mékekre van szüksége, akkor a CIB jusson az 
eszébe. 

Miközben folyamatosan változunk és meg-
újulunk, egy célunk biztosan állandó marad: az, 
hogy együtt gondolkodjunk ügyfeleinkkel, és 
olyan pénzügyi megoldásokat kínáljunk, ame-
lyek megfelelnek valódi igényeiknek.

Gondolkodjunk… 

Együtt, a jövőről.

CIB-BANKFIÓK KARCAG SZÍVÉBEN

Középpontban az ügyfél

CIB Bank Zrt. – www.cib.hu – 

5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.– Tel.: 59/887-501 

Fax: 59/887-509

Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8:30-16:00, 

szerda: 8:30-17:00, péntek: 8:30-15:00

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

X. nagykun kapitány beiktatására
és az azt követő

Nagykunsági Hagyományőrző Bálra,
melyet

2009. május 2-án
Kisújszálláson rendezünk.

Program:
17:00 Városháza előtti tér
 A X. nagykun kapitány beiktatásának ceremóniája
 A nagykun települések képviselőinek hintós bevonulá-

sa
 Himnusz – Vers – Polgármesteri köszöntő
 A nagykun kapitányok történelmi szerepe – A leköszö-

nő kapitány beszámolója
 Népdal – A beiktatásra kerülő nagykun kapitány be-

mutatása
 Eskütétel – Kapitányi jelképek átadása – Szózat
 Hintós körmenet – útvonal: Szabadság tér–Rákóczi–

Nyár–Sugár–Nagy Imre–Mikes–Kálvin–Arany János–
Nyár utca–Szabadság tér

18:30 Városháza Díszterem
 Nagykunsági Hagyományőrző Bál
 Megnyitó – Zászlók behozatala – Ünnepi köszöntő
 Népdalcsokor – Nagykun Kapitányok Illéssy Díjának 

átadása
 Nagykun Táncegyüttes műsora – Pohárköszöntő – Va-

csora
 Tánc – Tombola
 Belépő: 4.000 Ft
 Jelentkezési határidő: 2009. április 25.
 Jelentkezés: 06/59/520-244 v. 06/20-577-4976
 Közreműködnek: Mellofon Fúvósegyüttes, Nagykun 

Nádor Huszárbandérium, Nagykun Táncegyüttes, 48-
as Asszonykórus, Városi Nyugdíjas Klub

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Kunhalom Polgári Kör

Április 20-án dr. Ötvös 
László nagytiszteletű úr, egy-
háztörténész, bibliakutató, re-
formátus költő volt a kör ven-
dége, aki Rideg Istvánnal be-
szélgetve vallott legújabb 
könyveiről és egyházszervező 
tevékenységéről.

2008. december 9-én a mél-
tán nagy történelmi személyi-
séggé vált nagyváradi püspök, 
Tőkés László munkatársaként 
Brüsszelben mutatta be négy 
bibliakiadását. A legutób-
bi 2008-ban jelent meg Deb-
recenben. Ez a Melius Juhász 
Péter által fordított és 1565-
ben Váradon kiadott A Szent 
Jób könyve. Az Európai Unió 
minden országa képviseltet-

te magát a püspök úr szervezte 
bibliakiállításon. Nagy élmény 
volt a Gutenberg biblia társa-
ságában látni a magyar alkotá-
sokat. Szót kapott Ötvös Lász-
ló is. Majd nagy taps fogadta a 
dr. Varga Gyöngyi által angol-
ra fordított szerkesztői össze-
foglalása felolvasását.

A hajdúivadék – akinek az 
apja azt mondta, „nem muszáj 
tanulni fiam, ha nem akarsz, 
vár az eke szarva „ - már 1949-
ben megismerte Kiss Tamást, 
a szelíd, humanista, bibli-
ás hangú nagykun költőt. Ró-
la most Kiss Tamás Bibliája cí-
men szép vallomásokat adott 
közre.

A harmadik kötetének a cí-
me: Új Magvető. Részben 
Móricz Zsigmond Magvető-
jét, bibliás antológiáját akar-
ta folytatni ezzel. Így olvasha-
tunk benne arról, hogyan en-

gedték hatni magukra a Bibli-
át Czine Mihály, Illyés Gyula, 
Kiss Tamás, Sinka István, Jó-
zsef Attila, Németh László, 
Veres Péter. De szeretettel em-
lékezik meg a könyvben Kör-
mendi Lajosról is.

Ötvös László méltán büsz-
ke arra, hogy Brüsszelben azt 
képviselhette Melius Juhász 
Péterrel, hogy „hazajön Euró-
pa Debrecenbe”. Saját mun-
kásságát Isten ajándékának 
tartja. Közösségi tevékenysé-
gét elismerik. 2008. december 
12-én, amikor hazajött - „még 
brüsszeli por a lábán” -, ami-
kor Hajdúnánás kitünteti „a 
város fejlődését, gyarapodását, 
hírnevének öregbítését szolgá-

ló munkásságáért”. Már nem-
csak otthonos az irodalmi élet 
berkeiben, hanem rangja is 
van ott. Az Életjelek tollal és 
ecsettel című antológia aján-
lásának megírásával is őt bíz-
zák meg. A költészet napján az 
Uralkodik az Isten című imád-
ságát Csikos Sándor színmű-
vész mondja el Debrecenben.

Ötvös László elérzékenyülve 
mondja, Karcagra, „a jó kun 
atyafiakhoz, szeretett hívei-
hez” mindig örömmel jön.

Április 27-én Elek György 
(Ruzicska Ferenc) helytörté-
nész, újságíró Karcag tégla-
gyárak és téglabélyegek cím-
mel tart vetített képekkel il-
lusztrált előadást. A program 
a Déryné Művelődési Központ 
első emeltén fél hattól kezdő-
dik, melyre várja az érdeklő-
dőket a kör.

Rideg István

Téglagyárak, téglabélyegek

Zenekari hangverseny
Az Erkel Ferenc Művészeti Iskola szeretettel meghívja Önt és 

kedves családját az intézmény Zenekarainak hangversenyére.
A koncertre a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. 

emeleti Hangversenytermében kerül sor 2009. április 24-én 
(pénteken) 18 órától.

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

Jegyek a hangverseny előtt a helyszínen kaphatók.
Jegyek ára: 400 Ft felnőtt jegy, diákoknak és nyugdíjasoknak 

a belépés ingyenes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket hangversenyünkön.

Egy éve bejelentettem, hogy 
2009-ben megrendezem a ju-
bileumi, 15. Fizika Próbaver-
senyt és ezzel lezárom ezt a 
sorozatot. Az egyre nehezebb 
gazdasági helyzetben, egy-
re szaporodó munka mellett 
nehéz volt évről-évre az el-
várt színvonalon megrendez-
ni a versenyt. Az utóbbi évek-
ben 1500-1600 6 – 7 – 8. évfo-
lyamos diák nevezett, főként 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
területéről, de öt szomszédos 
megyéből is bekapcsolódtak.

Nehéz szavakba önteni az 
utolsó hetek érzéseit, gondo-
latait.

A több hónapos szervezés, 
előkészítés nagyobb része fér-
jemre, Lévai Kálmánra és rám 
hárult. Sok segítséget kaptam 
a városban (Karcag Város Ön-
kormányzata, Kerekcipó KFT, 
Essen KFT voltak a fő támo-
gatóim) és a helyszíneket biz-
tosító iskolákban (Abádsza-
lók – Kovács M. Á. I., Túrke-
ve – Kossuth L. Á. I., Török-
szentmiklós – Kölcsey F. Á. I., 
Jászberény – Belvárosi Á. I., 
Szolnok – Széchenyi Körúti Á. 
I., Kassai Úti Á: I. és a Szent-
Györgyi Á. I., valamint a kar-
cagi Kováts M. Á. I.).

A díjkiosztó minden alka-
lommal rangos esemény volt: 
neves előadók tartottak kísér-
leti bemutatókat. Legtöbbször 
a Karcagról elszármazott dr. 
Vida József szórakoztatta lát-
ványos kísérleteivel az érdek-
lődő diákokat, tanárokat. A 
budapesti Csodák Palotájából 
is többször jártak nálunk.

Az idei díjkiosztóhoz köze-
ledve szaporodtak a kételye-
im: vajon jól döntöttem? Biz-
tos, hogy be kell fejeznem ezt 
a sikeres rendezvénysoroza-
tot? Ezekben a napokban sok 
kolléga keresett meg, megkö-
szönte a versenyzési lehetősé-
get, a jó versenyt és sajnálatát 
fejezte ki a folytatás elmara-
dásáért.

A legnehezebb percek a díj-
kiosztón jöttek, amikor meg-
köszöntem sok-sok segítőm 
munkáját, majd a meghívot-
tak egy része kért szót és ne-
kem mondtak köszönetet, 
többek között Császár Ist-
ván, a JNSZ Megyei Pedagó-
giai Intézet intézményegység 
vezetője, Chrappánné Papp 
Ágnes, a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola igazgatónője, Fe-
rencz János, a szolnoki fizika-
tanárok képviselője és a ver-
seny fővédnöke, dr. Fazekas 
Sándor polgármester úr.

A fizikatanárok még más-
nap is arról érdeklődtek, hogy 

mit tervezek a jövőre, mások 
arról kérdezősködtek, hogyan 
tudok ilyen könnyedén le-
mondani erről a félig-meddig 
hozzám nőtt versenyről.

Úgy tudtam ezeket a ne-
héz perceket megkönnyíteni, 
hogy átgondoltam a jövőt, a 
folytatást. Kész a tervem!

Az is erőt adott, hogy az 
utolsó versenyen szép karca-
gi kettős siker született: azo-
nos pontszámmal győzött a 
nyolcadikosoknál a Kováts-
os Barna István és a  Györffy-
s Cseppentő Bence. Gratulá-
lok!

A 15 év alatt a Fizika Pró-
baversenyen 103 iskola ver-
senyeztette tanulóit, összesen 
16186 főt, akik megoldottak 
együttesen 436302 feladatot. 
Elmondhatom, hogy a ver-
seny elérte célját, a fizika tan-
tárgy népszerűsítését és a te-
hetséggondozást is szolgálta.

Lévainé Kovács Róza
a verseny rendezője

15 év, 16186 tanuló, avagy búcsú 
a Fizika Próbaversenytől

Felhívás
Tisztelt karcagi ingatlantulajdonosok!
Az E-ON kérésnek megfelelően felhívjuk figyel-

müket a biztonsági övezetről rendelkező 122/2004. 
(X.15.) GKM rendelet által szabályozott, valamint a 
Karcag Városi Önkormányzat képviselő-testületé-
nek „Településünk, környezetünk védelméről” szó-
ló 19/2009. (V.12.) ök. rendelete szerinti ingatlanok 
előtti zöldterületek rendbetételére.

A fenti rendeletek előírása szerint a tulajdonos 
köteles az ingatlana és a közút közötti közterüle-
ten lévő fákat úgy kezelni, hogy a magasfeszültsé-
gű (22 kV) vezetőtől 2,5-2,5 m; kisfeszültségnél 1-1 
m távolságnál közelebb ne legyen faág, ezért kér-
jük az ingatlan tulajdonosokat, hogy a gallyazáso-
kat hajtsák végre, mert ellenkező esetben az áram-
szolgáltatónak joga van arra, hogy saját hatáskör-
ben intézkedjen a villamosenergia-szolgáltatás biz-
tonsága érdekében. A Karcag Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága – térítés ellenében – segít a 
problémás fák szakszerű gallyazásában.

Amennyiben a tevékenység feszültség-mentesí-
tést igényel, úgy abban az esetben keressék az E-
ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. területileg illeté-
kes szervezetét (5000 Szolnok, Verseghy u. 3. szám 
Tel.: 59/505-154; 56/506-175).

Rózsa Sándor
jegyző

A Föld Napja

A Föld Napja alkalmából – hagyományosan 
– vetélkedőre és rajzversenyre várták a kar-
cagi óvodásokat a Déryné Művelődési Köz-
pont munkatársai.
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Folytatva a hagyományt is-
kolánkban, március végét egy 
tanulmányúttal zártuk, me-
lyen a Gábor Áron Gimnázi-
um egy kis csoportja vehetett 
részt.

Ebben az évben a tavaly 
városunkba látogatott diá-
kok fogadták iskolánk tanuló-
it meghitt, családi környezet-
ben. Utazásunk március 21-
én szombaton vette kezdetét. 
Nagy izgalommal vártuk már 
az indulást, és persze kicsit 
féltünk is a majdnem 15 órá-
ig tartó vonatúttól. Bennünk 
volt az, hogy mi lesz az aján-
dékokkal, a törékeny tárgyak-
kal, hogy talán épségben oda-
érnek-e a végső célhoz?

A karcagi vasútállomás-
ról kicsivel fél 2 előtt indul-
tunk és Budapestre 16 óra 30 
perckor érkeztünk meg, és ott 
a Zürichbe tartó vonatunk-
ra szálltunk fel, bízva benne, 
hogy hamar eltelik az éjsza-
ka. A zürichi vasútállomás-
ra fél 7 előtt 10 perccel gurult 
be a vonatunk, ahol két tanár-
nő, Donatella Casetti és Sabi-
ne Kappeler mellett az 5 nap-
ra családjukba fogadó diákok 
is izgalommal vártak minket. 
Később csatlakozott a csapat-
hoz Huszai Villő tanárnő, aki 
nagy meglepetésünkre bár tör-
te a magyart, de kiválóan meg-
értett bennünket, és jól beszél-
te a nyelvünket, hisz magyar 
származású. Ezután az iskolá-
ba mentünk, és bőséges svéd-
asztalos reggeli várt bennün-
ket. Reggeli után a családok-
nál elfoglaltuk helyünket, és 
kora délután élménydús kirán-
duláson vettünk részt a helyi 
állatkertben.

Hétfőn reggel mindenki a 
Kantonsshule Hottingen ne-
vezetű iskolába érkezett, és 
egy magyar származású ren-
dező, Gimes Miklós: Anya cí-
mű filmjét néztük meg, mi 
magyarul, a svájciak pedig né-
metül, és közös programként 
a film cselekményét beszéltük 
meg. A délelőtti program tető-
pontját az jelentette, hogy kö-
zösen a svájciakkal magyar 
származású, kint élő, többnyi-
re magyarul beszélő emberek-
kel készítettünk interjút. Cso-
portokba verődve ki-ki a meg-
kapott témájának megfelelő-
en ment a csoportjával a város 
különböző pontjára vendég-
látóink segítségével. Izgalmas 
és érdekes beszélgetésen vet-
tünk részt. Az ebédet az isko-
la menzáján fogyaszthattuk el, 
a délutánt pedig a személyes 
projektünk elkészítésével töl-
töttük, az este családi környe-
zetben telt.

Kedden a Kompogas szemét-
égetőbe látogattunk. Ott meg-
nézhettük, hogy a hulladék-
nak nem minden része szemét, 
hanem hasznosan is fel tudjuk 

használni (akár üzemanyag-
ként, akár műtrágyaként). A 
délutánt az ősszel hazánkba 
érkező diákokkal töltöttük. Is-
merkedtünk, városnéző sétára 
invitáltak bennünket, és alkal-
munk akadt vásárolni is.

Szerdán reggel a vendéglá-
tóinktól elválva a Kunstmuse-
umba látogattunk a modern 
művészet és a helyi festők mű-
veit megtekinteni. Miután a 
múzeumból élményekkel tá-
voztunk, a vasútállomáson ta-
lálkoztunk vendéglátóinkkal, 
és közösen felültünk a Jenaz-
ba tartó vonatra. 1,5 óra za-
katolás után a hegyeket meg-
pillantva meseszép táj terült a 
szemünk elé. A kb. 1800 mé-
ter magasra 3 kisbusszal men-
tünk, és út közben csodálatos 
élmény volt a 2 méteres hóban 
a szerpentines úton haladni, 
várva, hogy a hegycsúcsra ér-
jünk. Finom ebéd után 3 féle 
programból választhattunk a 
3 méteres hótömeg meghódí-
tására. A bátrabbak snowbo-
ardozni mentek, mások síeltek, 
és talán a legtöbben a 2,5 órás 
hótaposó túrára indultak. A 
„havas” programokat befejez-
vén vacsorázni mentünk, majd 
kvízzel és közös tánccal mu-
lattunk éjfélig.

A csütörtök szomorú nap-
nak ígérkezett, mert ez volt 
ottlétünk utolsó napja. A dél-
előttöt közös reggelivel töltöt-
tük, majd visszamentünk Zü-
richbe. Az egész héten át ké-
szített projektjeinket az isko-
lában befejeztük, és vásárolni 
indultunk. Az estét és egy-
más társaságát egy közös piz-
za elfogyasztása zárta. Majd 
este a vasútállomásra men-
tünk, és elbúcsúztunk a ta-
nárnőktől és vendéglátóinktól.
Szoros barátságok fűződtek 
ezalatt az 5 nap alatt, és felejt-
hetetlen emlékekkel térhet-
tünk haza.

Utunk során az idegen nyel-
veket, melyeket évek óta tanu-
lunk aktívan tudtuk használ-
ni, és mind a német, mind az 
angol nyelvből fejlődött, gya-
rapodott szókincsünk.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik segítették és tá-
mogatták azt, hogy ennyi él-
ménnyel gazdagodjon a 21 di-
ák. Így iskolánk igazgató-
nőjének Juhászné Zsadányi 
Erzsébetnek és Major János ta-
nár úrnak, aki elkísért minket 
a svájci utunkra.

Legnagyobb köszönet még-
is Tóth Mária tanárnőt ille-
ti, aki amellett, hogy elkísért 
bennünket, már évek óta őr-
zi és ápolja ezt a szép hagyo-
mányt és kapcsolatot. Munká-
jához további sok sikert kívá-
nunk!!!!

Vadai Viktória
Gábor Áron Gimnázium

10. B osztályos tanuló

Svájci tanulmányút

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.

Közlemény
A Karcagi Bűnmegelőzési Ala-

pítvány Kuratóriumának nevében 
megköszönöm mindazoknak a tá-
mogatását, akik a 2007. évi adó-
bevallásuk alkalmával a SZJA 1 %-
át (38.264- Ft-ot), valamint a helyi 
iparűzési adó 1 %-át (5.130- Ft-ot) 
az alapítvány részére felajánlották. 
A felajánlások alapján az alapítvány 
számlájára 43.394- Ft összeg gyűlt 
össze. 

Ezen összeget a 2008. évben a 
Karcagi Rendőrkapitányság által 
használt robogók üzemeltetésére 
fordította az alapítvány.

Kérem, hogy akik tehetik a to-
vábbiakban is támogassák az ala-
pítványt adójuk 1 %-ának felaján-
lásával a 19220598-2-16 számú adó-
számra.

Tisztelettel:
Mészáros Zsolt

Kuratórium elnöke

Az óvodáztatási támoga-
tás célja a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint ösztönözni a 
szülőket arra, hogy gyerme-
küket minél korábbi életkor-
ban beírassák az óvodába, te-
kintettel arra, hogy kutatá-
sok igazolják, hogy minél ko-
rábban kezdi meg a gyermek 
az óvodába járást, annál na-
gyobb esélye van arra, hogy 
sikeresen kezdje meg az isko-
lai tanulmányait.

2009. évben az óvodázta-
tási támogatás első ízben an-
nak a szülőnek folyósítható, 
aki harmadik, illetve negye-
dik életévét betöltött gyerme-
két 2009. január 1-jét követő-
en íratta be az óvodába. 

Azoknak az érintett körbe 
tartozó szülőknek, akik há-
rom-, illetve négyéves, gyer-
meküket 2009. január 1-je 
előtt már beíratták az óvodá-
ba, első alkalommal 2009. jú-
niusában folyósíthat tízezer 
forintot a jegyző. 

Ki állapítja meg az óvo-
dáztatási támogatást? 

A települési önkormányzat 
jegyzője. 

A jegyző (mint gyámható-
ság) határozatában megálla-
pítja az óvodáztatási támoga-
tásra való jogosultságot, egy-
idejűleg rendelkezik az első 
alkalommal esedékes támo-
gatás folyósításáról.

Kinek állapítható meg az 
óvodáztatási támogatás? 

Annak a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szü-
lője részére, aki 
- a három-, illetve négyéves 

gyermekét beíratta az óvo-
dába, 

- továbbá gondoskodik gyer-
meke rendszeres óvodába 
járatásáról, és akinek 

- a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre való jogo-
sultsága fennáll. 
A pénzbeli támogatás fo-

lyósításának további felté-
tele, hogy a gyermek törvé-
nyes felügyeletét ellátó szülők 
a jegyzői eljárásban önkéntes 
nyilatkozatot tegyenek arról, 
hogy gyermekük hároméves 
koráig legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folyta-
tott tanulmányaikat fejezték 
be sikeresen. 

Az óvodáztatási támoga-
tást ugyanazon gyermek után 
csak az egyik szülő igényel-
heti. 

Az óvodáztatási támogatás-
ra való jogosultságot akkor 
lehet megállapítani, ha a szü-
lő a gyermekét annak az év-
nek az utolsó napjáig beíratta 
az óvodába, amelyben a gyer-
mek a negyedik életévét be-
töltötte. 

Mennyi az óvodáztatási 
támogatás összege? 

A pénzbeli támogatás el-
ső összege 2009-ben gyerme-
kenként húszezer forint, ki-
véve, ha a gyermeket 2009. 
január 1-je előtt íratták be az 
óvodába, mivel esetükben a 
támogatás mértéke tízezer fo-
rint. 

Hogyan történik az óvo-
dáztatási támogatás folyósí-
tása? 

A pénzbeli támogatás első 
alkalommal történő folyósí-
tásának időpontja attól függ, 
hogy a szülő a gyermeket mi-
kor íratja be az óvodába. 

A gyermek óvodai beíra-
tását követően első alkalom-
mal, ha a gyermek óvodai be-
íratása 

- az év első felében törté-
nik és a gyermek óvodai ne-
velésben való részvétele óta 
legalább három hónap eltelt, 

a beíratás évének június hó-
napjában, 

- az év első felében törté-
nik, de júniusig nem telt el 
három hónap, a beíratás évé-
nek december hónapjában, 

- az év második felében 
történik és a gyermek óvo-
dai nevelésben való részvétele 
óta legalább három hónap el-
telt, a beíratás évének decem-
ber hónapjában, 

- az év második felében 
történik, de a beíratás évében 
decemberig nem telt el három 
hónap, a következő év június 
hónapjában. 

Mikor történik a támoga-
tás további folyósítása? 

A jegyző a gyermek beíra-
tását követően a továbbiak-
ban pénzbeli támogatást fo-
lyósít: 

- a tárgyév június hónapjá-
ban, 

- a tárgyév december hó-
napjában. 

A pénzbeli támogatás má-
sodik és további alkalommal 
történő kifizetésének össze-
ge gyermekenként tízezer fo-
rint. 

A gyermek rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságának a tárgy-
év június hónapjában folyósí-
tott óvodáztatási támogatás-
nál a tárgyév május 15-én, a 
tárgyév december hónapjá-
ban folyósított óvodáztatá-
si támogatásnál a tárgyév no-
vember 15-én kell fennállnia.

A határozatban a jegyző tá-
jékoztatja a szülőt a továb-
bi óvodáztatási támogatás fo-
lyósításának időpontjairól és 
feltételeiről.

A támogatás igényléséhez 
nyomtatvány áll rendelkezés-
re a Polgármesteri Hivatal 49. 
számú irodájában. 

Rózsa Sándor
jegyző

Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról
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Kézilabda
Megyei női I. osztályú bajnokság

Kovács Sándor és csapa-
ta valóban a Karcagi Sport-
egyesület legifjabb, és már-
is országos ismeretséget 
szerzett szakosztálya. Az 
egyesülethez két és fél év-
vel ezelőtt csatlakoztak, de 
a közös munkát már másfél 
esztendővel korábban meg-
kezdték. A csapat felállása: 
Kovács Sándor szakosztály 
(és a gépkocsi) vezetője, Dá-
vid Richárd navigátor, id. 
Kovács Sándor és Prunner 
Márton szerelő, valamint 
Pallagi Imre menedzser, 
szervező és mindenes.

Tulajdonképpen egyedi fel-
állású és működtetésű szak-
osztály a KSE-n belül, hiszen 
a saját gépük és embereik 
(„istállójuk”) versenyeznek, 
ám maguk is magas színvo-
nalú rally sprint versenyeket 
szerveznek. Versenyszervezői 
működésüket országos szin-
ten is elismerik, három éve a 
kunmadarasi rally megren-
dezéséért Ferjáncz Attilától, 
a MNASZ jelenlegi elnöké-
től vehették át a rendezésért 
odaítélt kupát. A Koko-team 
tehát mint versenyző és mint 
versenyrendező is komoly el-
ismerést szerzett a sportág 
berkein belül.

Ahogy Pallagi Imrétől hal-
lom, sajnos már a tavalyi év-
ben érezték a gazdasági hely-
zet változását. Két esztendeig 
a Security 97’ Bt. volt a ku-
pasorozatuk szponzora, de 
mostanára ezt a céget is el-
érte a gazdasági válság és le-
építette a támogatást. „Pilla-
natnyilag ott tartunk, hogy 
főszponzor nincs – mond-
ja Pallagi Imre. - Több cég-
gel is tárgyalásban vagyunk, 
viszont úgy döntöttünk, min-
den versenyt más-más cég tá-
mogathat és ezek, ettől füg-
gően, önálló nevet is kapnak 
majd.” Most természetesen 
az idei évre is szerveznek va-

lami olyat, ami itt még nem 
volt.

Versenyzési szempontból 
az elmúlt év elég szerencsét-
lenül kezdődött, mert az első 
versenyen, mindjárt a rajtnál 
eltört a váltó, úgyhogy indul-
hattak is haza.

- A rossz kezdést aztán elég 
jól folytattuk, mert a követ-
kező versenyen, Ózdon 3. he-
lyezést értünk el. Ez azért is 
nagy eredmény, mert abban 
a kategóriában 30-40 autó in-
dul és hát elég nehéz harma-
dik helyezést elérni olyan ver-
senyzők mellett, akik minden 
második versenyre motort 
cserélnek.

Ezen felül négy versenyük 
volt még és valamennyin 
pontszerzős helyen végez-
tek. Igaz, hébe-hóba a halál-
félelem is megérintette a két 
főnyi legénységet, de ahogy 
Koko fogalmaz: „Bátrak va-

gyunk, nemcsak jók!” A Ko-
ko-team az idén újabb nagy-
szabású, az egész kistérséget 
érintő versenyt szervez. Ter-
veik szerint az országos Ral-
ly Túra hét futamából egynek 
Karcag, Berekfürdő, Kunma-
daras, Tiszaderzs települések 
adnak otthont. A 2009. júli-
us 10-12 között megrende-
zett verseny 12-én Karcagról 

indul, Kunmadarason lesz az 
egyik Tiszaderzsen a másik 
gyorsasági szakasza – vagyis 
igazán kistérségi rally lesz.

- A karcagiak és az érdek-
lődők csütörtöktől láthatnak 
versenyautókat. 100-110 au-
tó várható a Trabanttól az 
50 millió forintos Mitshu-
bischi-ig, de Ferjáncz Atti-
la a MNASZ elnöke megígér-
te, hogy 2-3 VRC-t fog ide le-
hozni.  Az autók az előzetes 
megbeszélések szerint felvo-
nulnak majd Karcagon, te-
hát lesz egy kis autóbemuta-
tó, amikor mindenki közelről 
megnézheti őket.

A verseny szervezése folya-
matban van – zárja le a be-
szélgetést Pallagi Imre. - Ez 
úton szeretnénk kérni min-
den vállalkozót, hogy aki-
nek egy kicsi lehetősége van 
rá, támogasson bennünket, 
támogassa ezt a versenyt. Az 

országos és a helyi médiá-
tól nagyon komoly reklámle-
hetőséget tudunk biztosítani 
a szponzorainknak. Minden 
kis segítség jól jön. Tehát ha 
tehetik, keressenek bennün-
ket a 06/20-411-7430-as tele-
fonon.  Elég ha felhívnak, mi 
mindenkihez elmegyünk és 
személyesen tárgyalunk. 

Elek György   

A KSE szakosztályai 2008-ban

Rally cross, vagyis Koko-team

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői 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 

Karate hírek

Szeghalmon rendezték 
meg a Kyokushin kara-
te Nock-down Diákolim-
piai döntőjét. Közel 400 
versenyző és 61 sportklub 
vett részt ezen a megmé-
rettetésen. A karcagi szak-
osztály remekül helytállt. 
Junior korcsoportban Kiss 
László 75 kg-ban bronzér-
met szerzett. Raczkó Vik-
tória 65 kg-ban kimagas-
lóan teljesített. Legyőz-
te a nemrégen Junior Eu-
rópa Bajnoki címet szerző 
ellenfelét és négy győztes 
küzdelemmel diákolimpi-
ai bajnoki címet szerzett. 

B. I.

Szolnok – Berekfürdő 
11:11 (5:6)

Tiszaföldvár. Jv.: Gábor L., 
Major G.

Berekfürdő: Vonáné, Bán-
hegyiné Bakó É. (3), Andrá-
si Zs. (4), Kiss A. (2), Cseke 
P. (2), Kun M., Pergéné Var-
ga Zs.

Csere: Varga A., Szabó I., 
Perge Zs., D. Nagy J., Papp E.

Tiszaföldvári VSE – Be-
rekfürdő 21:17 (7:12)

Berekfürdő: Vonáné, Bán-

hegyiné Bakó É. (6), Andrási 
Zs., Kiss A., Cseke P. (1), Kun 
M. (5), Pergéné Varga Zs. (2)

Csere: Varga A., Szabó I. 
(1), Perge Zs., D. Nagy J. (2), 
Papp E.

Bánhegyiné Bakó Éva: Jó 
kapusteljesítmény mellett si-
került döntetlent játszani a 
szolnoki lányok ellen (elő-
ző fordulóban vereséget szen-
vedtünk tőlük). Bosszantó 
volt a 2. mérkőzés, ahol nagy-
arányú előnyünket a 2. fél-
időben elveszítve kikaptunk. 

Thai-box

Kazincbarcikán rendez-
ték meg a thai-box másod-
osztályú országos bajnok-
ságot, amelyen ifj. Gyar-
mati Imre tanítványai 
színvonalas mérkőzéseken 
bizonyították felkészült-
ségüket, s bár kissé fárad-
tan érkeztek a versenyre, 
de szépen helyt tudtak áll-
ni. Lakatos Gyula III. he-
lyezést ért el. Bartha Péter 
szoros csatákban, de biz-
tosan hozta a mérkőzéseit 
és I. helyezést ért el.

B. I.

A Madarász Imre Egyesített 
Óvoda és Pedagógiai Szakszol-
gálat Testnevelés és Gyógy-
testnevelés Munkaközössé-

ge április 4-én 10. alkalommal 
szervezte meg a Bolondozó 
Sportoló játékos sportdélután-
ját az óvoda dolgozói és a ta-
nító nénik részére.

Ezen a délutánon, szakítva 
a hagyományokkal, a torná-
zás, az aerobik jellegű gyakor-
latok, illetve a gyógytestneve-
lésben alkalmazott gumikötél 
gyakorlatok jutottak nagyobb 
szerephez. Természetesen nem 
maradhattak el a vidámságot 
hozó játékok sem.

 Ezen a szép tavaszi délutá-
non a résztvevők jól érezték 

magukat, testileg, lelkileg fel-
frissülve térhettek haza. 

A sportdélután létrejöttében 
a Sport Szolgáltató Központ 

képviseletében Szepesi Tibor 
és Kálmán Imréné működött 
közre.

A gyümölcsöket amit a 
sportolás után elfogyaszthat-
tak a versenyzők az ESSEN 
Kft biztosította számukra.

Megköszönjük támogató-
inknak, hogy, hozzájárulása-
ikkal igyekeztek emlékeze-
tessé tenni a 10.  Bolondozó 
Sportoló.

Gyulainé Nagy Zsuzsanna
a testnevelés munkaközös-

ség vezetője  

10. Bolondozó Sportoló
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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. 

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

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.

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.

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

Karcag, Ady E. utca 54. sz. alatti 
felújításra szoruló első lakás sür-
gősen leadó a hozzátartozó kert-
résszel. Érdeklődni lehet a 2-es aj-
tónál vagy 06/30-682-9751.

Karcag központjában 2 szobás, 
földszinti lakás hosszú távra kiadó 
(iroda céljára is). Tel.: 59/314-866 
v. 06/30-259-7124.

Karcagon főtéri 2 szoba erkélyes, 
felújított, bútorozatlan lakás hos-
szú távra kiadó. Tel.: 06/20-327-
5719.

Külön bejáratú, komfort nélkü-
li szoba konyhás, bútorozott ház-
rész kiadó egy személy részére. 
Tel.: 59/312-679.

Tanya eladó jó állattartási lehető-
séggel. Villany, víz, kövesút van. 
Tel.: 06/30-229-8516.

Sürgősen eladó Karcag, Fürst S. úti 
ház. Tel.: 06/20-950-7829.

Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. 
alatti 3 szoba + nappalis, kertes 
családi ház eladó vagy debreceni, 
szolnoki, ill. Karcag főtéri társashá-
zi lakásra cserélhető értékegyezte-
téssel. Tel.: 06/30-517-2434.

3 szobás házamat javítást igénylő 
nagy udvarral elcserélném kisebb 
II. emeletig lakásra. Tel.: 59/300-
515.

Karcagon 3 szobás + nappalis ház 
eladó, vagy Pest és környékére 
cserélhető. Tel.: 06/20-505-3467.

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.

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.

Jó minőségű gátszéna eladó. Tel.: 
06/30-229-8516.

Kisbálás jó minőségű lucernaszé-
na eladó. 800 ft/db. Tel.: 06/30-
393-3343.

Búvárszivattyú (6.000 Ft), két sze-
mélyes rekamié két fotellal (jó ál-
lapotban), kis konyhaszekrény 
(120 cm széles, 8.000 Ft), Dachia 
tető csomagtartó (7.000 Ft), 2 
műanyag és 1 vas cefrés hordó el-
adó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 13-
17 óráig. 

SK. E-H fém lökhárító, B 30-as új 
tégla, zsákos rizshaj, használt für-
dőkád, 200 l-es vashordó, Siesta 
kályha, új üstház, cserépkályha 
ajtók, tárcsalapok eladók. Tel.: 
59/312-679.

Mátrafüred-Pipishegyen csalá-
di nyaraló májustól kiadó. Tel.: 
59/311-817 v. 06/30-455-6995.

160 literes hűtőszekrény, egy mo-
sógép, centrifuga, Camping ke-
rékpár és 1 db 26-os női kerékpár 
eladó. Tel.: 59/314-892.

Fekete öltöny eladó. Kb. 165 cm 
magas ifúnak. Tel.: 59/300-515.

Eladó 40x40-es pala, kúppala, 
Hajdú mosógép, centrifuga, szí-
nes televízió, CO hegesztő (220 
V – 180 A-os), 220 V-os levegő 
kompresszor, új és használt ajtók, 
ablakok. Tel.: 59/312-679.

Jó állapotban lévő bébikomp és 
kenguru eladó. Tel.: 06/30-578-
2410.

Partos kertbe kellene szántani. 
Ha valaki vállalja, kérem keressen 
ezen a számon: 59/300-515.

Állat
Kecskék eladók vagy értékegyez-
tetéssel kancacsikóra cserélhetők. 
Tel.: 06/30-538-8805.

Egy éves labrador kan és egy 6 
hónapos puli kan – jó házőrzők – 
eladó. 5.000 Ft/db vagy valamire 
cserélhetők. Tel.: 06/30-393-3343.

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.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok vidéken is haza-
szállítással. Tel.: 06/30-336-6142.

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

Eladó Romet Kadett 780-as mo-
tor + sok alkatrész. Hidraulikus 
raklapemelő (béka) eladó. 300 li-
teres eredeti Mercedes műanyag 
üzemanyagtank tartóval eladó. 
Tel.: 06/30-570-8375

Babetta motorkerékpár felújítva 
eladó. Tel.: 06/30-862-4976.

Suzuki Swift 1.0 kategóriás 1998-
as évjáratú, 40.000 km-rel, első 
tulajdonostól, kitűnő állapotban 
eladó. Műszaki vizsga: 2010. IX. 
hó. Tel.: 59/312-249 v. 06/70-247-
5477.

Apróhirdetés

Férfi kézilabda

Sok meccs, kevés pont

Még húsvét utáni hangu-
lattal gyülekeztek a Sport-
csarnoknál a karcagi U 11-es 
és U 13-as korosztályú labda-
rúgó csapat ifjú tagjai. Ter-
mészetesen tovább fokoz-
ta a hangulatot, hogy a Fe-
rencváros ifjú labdarúgóival 
fognak megmérkőzni. A Fe-
rencváros még mindig az or-
szág legnépszerűbb klubja, 
még ha most egyelőre az NB 
II-ben is szerepel az együttes. 
Dél tájban értünk a Ferenc-
város népligeti sportcentru-
mához. Az U 11-esek műfü-
ves pályán, a „nagyok” pe-
dig „természetes” fűvel borí-
tott nagy pályán játszottak. 
Az első játékrészben mind-
két fiatal gárdánk jól tartot-
ta magát, igaz a második já-
tékrészben már jobban meg-
látszott a nagyobb tudás és 
erőnlét. Ennek ellenére min-
denkinek életre szóló élmény 
volt, hogy megmérkőzhettek 
a híres Fradival. A mérkőzés 
után az Üllői úti stadion volt 
az útirány. Először végignéz-
tük a Fradi múzeumot. Kü-
lön megnézhettük a Fradi öl-
tözőt is. A múzeumi látogatás 
után kisétáltunk a pályára és 
a nézőtérre is. Itt megtudtuk, 

hogy az újonnan épülő stadi-
on megfordítva – keresztben 
– lesz majd megépítve. 

U 11-es korosztály: Ferenc-
város – Karcag 9:2 (3:2) 

Karcag: Bajusz, Terjék, 
Nagy, Tóth F., Szabó E., Náb-
rándi, Kovács F., Kapitány 

Cserék: Örsi, Bencsik, 
Szendrei, Cséki B.

Kemecsi László: A korosz-
tályhoz képest nagyobb pá-
lyán, több játékidővel játszot-
tunk. Az első játékrészben 
megleptük az ügyes focisták-
kal rendelkező Ferencvárost, 
a másodikban mindenkinek 
lehetőséget adtunk, így már 
az eredmény már nem volt 
fontosnak tekinthető.

U 13-as korosztály: Ferenc-
város – Karcag 5:0 (3:0)

Karcag: Oros, Magyari, Né-
met, Horváth, Majláth, Ungi, 
Saliga,  Bereczi, Hamar, Var-
ga K., Székely D.

Cserék: Fábián, Ferenczi, 
Daróczi, Mészáros J., Örsi S., 
Szabó M., Tóth B., Balajti F.

Varga János: Az 5:0 ellené-
re is kellemes befolyást tettek 
a karcagiak. Néhány játékos 
teljesítménye így is felkeltette 
a Fradi vezetők figyelmét.

Bosnyák Imre

Az alábbiakban közöljük a 
Megyei Férfi Kézilabda Baj-
nokság utolsó négy forduló-
jának eredményeit. A Karcagi 
SE kézilabdázói Törökszent-
miklóson és Kunszentmár-
tonban léptek pályára össze-
sen 4 bajnoki mérkőzésen, 
és a 8 megszerezhető bajno-
ki pontból csak 3 pontot ér-
tek el, de még így is tartják 3. 
helyüket a bajnoki tabellán. 
Az utolsó 3 mérkőzésen dől 
majd el, hogy városunk csa-
pata a 2-4. helyek közül hol 
végez a dobogón, ugyaneze-
kért a helyekért Karcag, Szol-
nok és Törökszentmiklós csa-
patai küzdenek, a Heves gár-
dája gyakorlatilag már baj-
noknak tekintheti magát. 

Eredmények:
Karcag - Törökszentmik-

lós-Szállítók 25:25(12:14)
Karcag: Nagy, Örsi (5), 

Csordás (1), Lajtos (5), Vályi 
I. (8), Hamar, Major (5).

Cserék: Ferenczi (1), Tóth, 
Sebők, Vályi N., Kardos, Lip-
pai. 

Játékos edző: Major János.
M.J.: A végjátékban vesz-

tettünk 1 pontot győztes ál-
lásról, a vége előtt 1 másod-
perccel nekünk kellett egyen-
líteni.

Karcag – Szolnok 25:29 
(12:15)

Karcag: Nagy, Örsi (2), 
Csordás (3), Lajtos, Vályi I. 
(4), Hamar, Major (12).

Cserék: Ferenczi (3), Tóth 
(1), Sebők, Vályi N., Kardos, 
Lippai. Játékos 

M.J.: Hullámzó volt a tel-
jesítményünk, a 2. félidőben 
még 15:21-nél egyenlítettünk, 
de nem bírtuk a végjátékot és 
az emberfogást.

Karcag – Jászladány 30:18 
(14:5)

Karcag: Nagy, Örsi (5), 
Csordás (2), Lajtos (5), Feren-
czi (2), Kardos (2), Major(3).

Cserék: Tóth (4), Sebők (5), 
Vályi N. (2), Lippai. 

M.J.: Könnyebb mérkőzés 
lett belőle, mint amire számí-
tottunk.

Heves – Karcag 29:17 
(12:8) 

Karcag: Nagy, Örsi (1), 
Csordás (1), Lajtos (4), Feren-
czi (2), Kardos, Major (5).

Cserék: Tóth, Sebők, Vályi 
N.(4), Lippai. 

M.J.: A kevés dobott gól el-
lenére egyedül Csordás tudott 
valamit hozzá tenni a mérkő-
zéshez. Az 1. félidőben még 
tartottuk magunkat, a máso-
dikban borzalmasan szétesett 
a játékunk. 

Major János
KSE edző

A Ferencvárosnál jártunk
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Április 25. szombat
 Valkűr
 Amerikai-német film-

dráma
Április 28. kedd
 Tintaszív
 Német-angol-amerikai 

családi kalandfilm
Május 2. szombat
 Watchmen:

Az őrzők
 Feliratos angol-ameri-

kai-kanadai akciófilm
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Anyakönyvi hírek
Születés

Lajtos Ágnes – Kovács Lász-
ló
Kg., Kossuth tér 10. 
 Miklós Kornél
Horváth Helga – Mihácsi 
Zsolt
Kg., Bura S. u. 2. 
 Brendon Rómeó
Szathmári Dóra – Sóti Gá-
bor
Kg., Kungát u. 3. 
 Dorottya Sára
Halter Judit – Fekete László
Kg., Csokonai u. 57.  Dóra

Halálozás
Id. Gut Imréné (Örsi Mar-

git)
 Kg., Madarász I. u. 1. 

(1937.)
Elek Sándorné (Sipos Er-

zsébet)
 Karcag (1938.)
Varga Lajos
 Karcag (1927.)
Birkás István
 Karcag (1931.)
Özv. Szikszai Pál 
 Karcag (1928.)

2009. április 24 péntek is-
métlés szombat, vasár-
nap hétfő

18.00 Műsorajánlat
18.05  Kirakat 1.rész
 Karcagi tehetséges fiata-

lok bemutatása
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Interjú dr. Fazekas Sán-

dor polgármesterrel 
 Karcagi hírek
 Avhram Hershko verseny 

Karcagon
 Dr. Baski Imre turkoló-

gussal beszélgetünk
 Szépül a főtér, interjú 

Molnár Pál képviselőúrral
 Szezonra készül a fürdő
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: Kikelet a karcagi 

határban
 Interjú: Domján Sándor-

ral
20.10  Kirakat 2.rész
 Karcagi tehetséges fiata-

lok bemutatása

2009. április 28. 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 30. csütörtök

17.00 Műsorajánlat
17.35 Karcag Sport 
 Karcag - Besenyszög fut-

ballmérkőzés közvetíté-
se

19.05 Nagykunsági Krónika – 
városi közéleti magazin

 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Új eszközök a Szélma-

lomban
 Karcagi Vadásztársaság
 Fazekasság helyzete 
 Katolikus Általános Isko-

la
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Vendég: Lévainé Kovács 

Róza
20.10 Önkormányzati ülés

Minden szombaton és va-

sárnap 9.00-tól előző heti 

műsorainkból láthatnak ös-

szeállítást

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

12

Udvarról – udvarra járt 
14-én reggelre virradóan az 
a tolvaj, aki az ajtót felfeszít-
ve egy alsó épületből 41 ezer 
forint értékben kéziszerszá-
mokat és használt ruhákat 
lopott. Innen a szomszéd ud-
varra ment, ahonnan a nyi-
tott alsó épületből 23 ezer 
forint értékben használt au-
tógumikat és egy kakast vitt 
el, majd egy másik udvarról 
a nyitott alsó épületből 1,5 
ezer forint értékben lopott 
kéziszerszámokat. A helyszí-
ni szemle során egy másik 
utcán lévő ház udvarán meg-
találták az első sértettől ello-
pott tárgyakat.

Április 15-én hajnalban a 
4. sz. fkl. úton Karcagpusz-
tánál egy tehergépkocsi és 
egy személygépkocsi ütkö-
zött, a tehergépkocsi felbo-
rult. A személyautó vezetője 
a helyszínen életét vesztette, 
míg a tehergépkocsi vezető-

je nyolc napon belüli könnyű 
sérüléseket szenvedett.

Április 17-én délután ke-
rékpáros kanyarodott az őt 
már szabályosan előző sze-
mélygépkocsi elé, így a kocsi 
lökhárítója elsodorta, ami 
miatt nyolc napon belül gyó-
gyuló könnyű sérülést szen-
vedett.

Alig múltak 14-15 évesek 
azok a kunhegyesi fiatalok, 
akik az év eleje óta foszto-
gatták a lakatlan házakat, 
tanyát, garázsokat, mellék-
épületeket. Vittek mindent, 
ami mozdítható volt. A 
múlt hétvégén már számot 
adtak sorozatbetörésekről, 
ennek ellenére a hétvégén 
további betöréseket követ-
tek el, de ez sem maradt fel-
derítetlenül. A házkutatá-
sok során lefoglalt tárgyak 
felsorolására nem csak a 
hírblokk, de az újság főol-
dala is kevés lenne.

Április 24. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Április 25. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva

Április 26. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Április 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Április 28. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Április 29. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Április 30. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Május 1. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
Kézilabda
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Újszász – Karcag 1:1 (0:1)
Újszász, 150 néző. Jv.: Fegy-

vesi (Imre, Szijártó)
Karcag: Móga, Kohári, 

Orosz, Lévai (Varga L.), Bor-
si, Békési, Balogh R., Bujdo-
só, Nagy R., Sindel (Habócz-
ki), Kardos

Edző: Varga János
A tizenkilencedik percben 

Bujdosó a kapu elé ívelt, Ba-
logh R. fejesét Szaszkó védte. 
A huszonegyedik percben dr. 
Katona lövését védte Móga. A 
negyvenedik percben Béké-
si indította a jobboldalon Ko-
hárit, akinek beadását Sindel 
fejjel megcsúsztatta és a jókor 
érkező Kardos kapásból a ka-
puba lőtte (0:1). Az ötvenha-
todik percben egy jobboldali 
beadás után a hosszú sarok-
nál egyedül maradt dr. Kato-
na a hálóba fejelt (1:1). Az öt-
vennyolcadik percben Bujdo-
só elhúzott a jobboldalon, be-

adását Sindel a kapuba húzta, 
de a játékvezető nem ad-
ta meg a gólt. A nyolcvanhe-
tedik percben Habóczkit fel-
vágták, aki 11-es helyett sár-
ga lapot kapott.

Jók: Szaszkó, Czifra, Rézsó 
T. dr. Katona ill. Móga, 
Orosz, Bujdosó, Kardos, Bé-
kési, Lévia

Szilvási Ferenc: Ebben a 
mérkőzésben benne volt a 
győzelem és a vereség is.

Varga János: Úgy érzem, 
hogy Újszászon hagytuk a 
két pontot, ami a végelszá-
molásnál jól jött volna.

Legközelebb Besenyszög 
csapatát fogadjuk szombaton.

Ifjúsági mérkőzés 

Újszász – Karcag 1:2 (1:1)
Góllövők: Ballas S., Rajcsá-

nyi
Bosnyák Imre
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Az elmúlt szombaton Török-
szentmiklóson rendezték az I. 
forduló U 9-es korosztály baj-
nokságát, ahol Karcag városát 
két csapat képviselte. A csapa-
taink jól vették a rajtot, külö-
nösen a veretlen Szolnok I. el-
len aratott győzelem ill. dön-
tetlen.

Eredmények: Karcag B 
– Szolnok A 1:1, Karcag B – 
Fegyvernek 2:0, Kisújszállás 
– Karcag B 2:1, Szolnok A – 
Karcag A 0:1, Püspökladány – 
Karcag A 1:4.

A hétvégén Besenyőtelken 
rendezett műfüves labdarú-

gó tornán szerepelt sikeresen 
az U 9-es korosztályú csapa-
tunk. Csoport elsőként jutot-
tak a döntőbe, ahol a gyöngyö-
si sportiskola volt az ellenfél. 
A mérkőzést a szerencsésebb 
gyöngyösiek nyerték meg 1:0-
ra, így a csapatunk az előkelő 
második helyet szerezte meg. 
A torna legjobb kapusa Ruszó 
Attila lett. 

A csapat tagjai: Ruszó, Bin-
der, Szabó S., Szabó F., Sipos R., 
Herman S., Balajti S., Csontos 
Gy., Molnár I., Antal A., Karsai 
B., Tóth G., Tóth R., Kiss.

B. I.

Thomas-térségi labdarúgó bajnokság 

2009. április 18-19-én Bé-
késcsabán rendezték az V-VI. 
korcsoportos „Amatőr” Kézi-
labda Diákolimpia Országos 
Döntőjét.

A Gábor Áron Gimnázium 
fiú csapata az országos döntőn 
X. helyezést ért el, eredménye-
iket az alábbiakban közöljük:

Csoportmérkőzések: 
1. Székesfehérvár - Karcag: 

22-14
2. Karcag - Pécs: 25-17
3. Miskolc - Karcag: 24-22
Helyosztó IX-XII. helyért: 

Karcag - Barcs: 25-13. IX.-X. 
helyért: Nyíregyháza - Kar-
cag: 17-16

Az országos döntőn X. he-
lyezést elért csapat tagjai (a 
nevek mögött zárójelben az öt 
mérkőzésen elért gólok össze-
sített számát közöljük): Nagy 
János, Pápai Ádám (31), Nagy 
Péter (12), Béres Imre (1), Ko-
vács Zsombor (15), Kun Csaba 
(3), Hamar László (11), Karsai 
Imre (6), Csináth Ádám (6), 
Kovács Máté (11), Budai Csa-
ba (3), Nehéz Zsolt.

A csapat felkészítői: Raus-
chenbergerné Szabó Andrea, 
Major János.

Gratulálunk!
Major János

szaktanár, edző


