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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Átadták a felújított iskolamúzeumot

Az igazgató úr elégedett, 
mert mint mondja, az iskola 
2008 óta tapasztalható fejlődé-
se a nehéz gazdasági körülmé-
nyek között sem torpant meg, 
a két esztendő alatt nagyon sok 
mindent sikerült rendbe hozni. 

A közmunka programból je-
lenleg tizenkét főnek ad mun-
kát az épületek állapotának ja-
vítása, festése, vakolása, de fo-
lyamatban van az intézményt 
körülvevő, mintegy nyolchek-
táros terület rendbetétele is. Az 

új épületszárny talán az iskola 
történetének a legnagyobb be-
ruházása. Korszerű, a 21. szá-
zadi iskolának minden szem-
pontból megfelelő épület jól 
felszerelt tantermekkel, aulá-
val, zsibongóval, tágas terekkel, 
világos, szép környezettel várja 
a diákságot.

- A nagy építkezés mellett 
természetesen számos más do-
log is történt – sorolja Gyöke-
res Sándor. - Megújult a tor-
natermünk, fejlődött az isko-
la gépparkja. Új mezőgazdasá-
gi gépeket, egy 50 lóerős szlo-
vén traktort és hozzá két mun-
kagépet vásároltunk. Sike-
rült lecserélni a számítógép-
parkunkat, vagyis két év alatt 
több, mint száz számítógép ke-
rült az iskolánkba. Minden ta-
nárkollégának van tanári lap-
topja, amiben a korszerű In-
formáció és Kommunikáció 
Technológia (IKT) alapú ok-
tatás minden eszközével ren-
delkeznek. Minden tanter-
münkben van projektor, szá-
mítógép és internet elérés is, 
mindez biztosítja azt, hogy 
interneten keresztül tudjuk le-

Folytatás a 6. oldalon

Programok:
Március 13-án
17:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban
 Toborzó Táncház
 Közreműködik: Puskás László és a Pipás zenekar
 Belépés díjtalan

Március 15-én
9:45 Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Huszár Bandéri-

um huszárjai
10:00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Konczné Lehoczky Krisztina reformá-

tus lelkész
14:30 a városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az ünnepi önkormányzati ülést megnyitja, és az 

ülést levezeti: dr. Fazekas Sándor polgármester, or-
szággyűlési képviselő

 A „Karcagért” Emlékérem kitüntetés átadása
 A kitüntetett személy életútját bemutatja: Dobos 

László alpolgármester
 Műsor
 Közreműködik: Túróczy Éva és Bor Viktor színmű-

vész, Koppány Mária előadóművész
15:50 a Kossuth téren
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium felvonulása
 a Petőfi szobor előtt
 az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei-

re emlékezünk
 Köszöntőt mond és a megemlékezést levezeti: 

Kovácsné Kerekes Katalin 
 önkormányzati képviselő
 Ünnepi beszédet mond: 
 Varga Mihály 
 országgyűlési képviselő
 Emlékműsor
 Közreműködik: Túróczy Éva és Bor Viktor színmű-

vész
 A Petőfi és a Kossuth szobornál koszorúzás
 Kováts Mihály Huszár Bandérium elvonulása
17:30 Diákok fáklyás felvonulása
 Közreműködik: a Sugalló zenekar
 A felvonulás útvonala: Horváth F. u. - Táncsics krt. 

- Dózsa Gy. út – Kacsóh u. - Szent I. sgt. - Püspök-
ladányi út – Varró u. - Madarasi út – Kossuth tér – 
Bajcsy-Zs. út

18:45 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Turulszobrok a Kárpát-medencében. Fotókiállítás 

Katona Bernadett gyűjteményéből
 Közreműködik a Főnix Diákszínpad
 A tárlatot megnyitja: dr. Fazekas Sándor polgár-

mester, országgyűlési képviselő
19:15 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Nyolcvan huszár című színes magyar filmdráma 

vetítése
 Fényképezte és rendezte: Sára Sándor 
 Belépés díjtalan
19:15 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Színház-

termében
 a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház bemutat-

ja: Magyar Pieta című kétfelvonásos drámáját
 Belépés díjtalan
19:30 a Karcagi Ifjúsági Házban
 „Landerer nyomdája” kézműves foglalkozás

Március 15.
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági Központ, 
a Karcagi Ifjúsági Ház és a Polgármesteri Hivatal 
nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
tartandó városi ünnepségre.

Időpontja: 2010. március 13-15.

Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola

Az idén 111. évében járó Szentannai Sámuel Gimnázium és 
Szakközépiskola eseménydús tavasz előtt áll. Rövidesen elké-
szül az új épületszárny, az intézmény területén gőzerővel fo-
lyik a terep rendbetétele és az épületek javítása, ugyanakkor 
2010. március 10-én délután átadták a tanár és diákgeneráci-
ók gyűjtötte, gyarapította iskolamúzeumot. A Hírmondó ak-
tuális száma az ünnepélyes átadás óráiban kerül a nyomdá-
ba, ezért az ünnepséget megelőző napon kerestük fel Gyöke-
res Sándort, az intézmény vezetőjét, hogy az iskola jelenéről, 
ugyanakkor múzeuma felől is tájékozódjunk.

Nagy érdeklődés mellett nyitották meg 2010. március 8-án 
(hétfőn) Csízi Sándor grafikus kiállítását. A honfoglalók vilá-
gát idéző tárlat március 26-ig látható.

Az ősök szellemeFelhívás
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2010. március 15-én 17:30 órakor a 
diákönkormányzatok szervezésé-
ben fáklyás felvonulás lesz, mely-
nek során forgalomkorlátozásra 
kell számítani.

A felvonulás útvonala: Horváth 
Ferenc u. - Táncsics krt. - Dózsa 
György út - Kacsóh u. - Szent István 
sgt. – Püspökladányi út - Varró utca 
- Madarasi út - Kossuth tér - Bajcsy 
Zsilinszky u.

Karcag Város Önkormányzata az 
oktatási intézményekből a rendez-
vényre előzetesen jelentkezett ta-
nulók számára fáklyát biztosít.

A diákok felvonulásához a lakos-
ság is csatlakozhat. Fáklya vásárlá-
sára a Kossuth téren lehetőség lesz.

Szeretettel várjuk nemzeti ün-
nepünkre!

Polgármesteri Hivatal
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Közéleti szilánkok

Melyik a 
fényesebb?

(avagy, értjük-e 
Petőfit?)

Az elmúlt pénteken kissé elcso-
dálkoztam, amikor egy általam nagy-
ra becsült közszereplő, rosszul hivatko-
zott Petőfi, Nemzeti dalának egyik vers-
sorára. Nem tudtam mire vélni a pon-
tatlanságot, mert annak idején, mi már 
az általános iskola hatodik vagy hetedik 
osztályában az összes versszakát kívül-
ről fújtuk. Kissé bosszantó volt a felüle-
tesség: egy közszereplőnek oda kellene 
figyelnie az ilyen „apróságokra” is. Per-
sze, nem a versről, hanem  más témáról 
volt szó, föltehetően arra összpontosí-
tott. Viszont a riporter is elsiklott fölöt-
te, semmi probléma nem lett volna, ha 
kijavítja. Ám ebben a rohanó világban 
egyre felületesebbek vagyunk – és igaz 
az is, könnyebb a mások kisebb-na-
gyobb bakijait észrevenni, mint a ma-
gunkét. (”Mások szemében a szálkát, 
magunkéban pedig a gerendát sem…” 
sok esetben bizonyára így van.)

Aztán a véletlen úgy hozta, hogy az 
egyik tiszafüredi általános iskola he-
tedikes osztályának osztályfőnöké-
vel beszélgethettem, amíg a tanulók a 
WHO által kiküldött kérdőíveket töltöt-
ték ki. Többek közt elmesélte, hogy ké-
szülvén a március 15-ei ünnepségek-
re, egy jó orgánumú tanulót kiválasz-
tott, aki majd a Nemzeti dalt elszavalja 
az iskolai megemlékezésen. A versmon-
dó, amikor már úgy gondolta, hogy ki-
állhat a „közönség” elé is a szavalatá-
val, jelezte, a tanárnő pedig javasolta, 
hogy az osztály előtt legyen a „főpró-
ba”. Kíváncsi volt arra, hogy az osztály-
nak van-e valamilyen észrevétele a vers 
tolmácsolásával kapcsolatban, és ar-
ra is, hogyan értelmezik a verset tanu-
lói. Nem akarom szaporítani a szót: az 
egyik kislány megjegyezte, nem igazán 
érti, hogy Petőfi miért írta, hogy fénye-
sebb a láncnál a kard, mert bizony az 
ő apukája karján aranylánc van, és an-
nál legfeljebb az aranykard lehet csak 
fényesebb. Az osztály nagy derültsége 
közepette kellett elmagyaráznia, hogy 
bizony, Petőfi nem karkötőre gondolt, 
amikor ezeket a sorokat írta.

Én pedig elmondtam neki, hogy ne-
kem is van jó néhány olyan értelmiségi 
ismerősöm, aki nem szereti Petőfi ver-
seit. Néhány igazán jó verset írt, azt el-
ismeri, de legtöbbjét sablonosnak és 
avittnak tartja. S ebből következően, 
vélhetően nem is olvassa…

Pedig Petőfi nem csak korszerű, ha-
nem időszerű, még ma is. „Úti leve-
lei”-t nagyon sok mai prózaíró nem tud-
ja fölülmúlni. És rengeteg olyan verse 
van, amely mély, filozófiai gondolato-
kat sűrít négy–öt versszakba.

Közhely, hogy váteszként megérez-
te halálát, de azt hiszem, a „nemzetha-
lál” gondolata még a magáénál is job-
ban foglalkoztatta, és fájt neki… S ha 
elolvassuk azt a két, azonos című versét  
(„A magyar nemzet”), azt hiszem, na-
gyon elgondolkodhatunk…

- ács -

HÍREK
Koncert a Karcagi 
Ifjúsági Házban

2010. március 13. (szombat)
Kezdés: 21:00 óra
STARDRIVE
REMORSE
STONEDIRT
BELÉPŐ: 500.- HUF

Meghívó
Mága Zoltán világhírű hege-
dűművész hangversenye a kar-
cagi református templomban.

Időpont: 2010. március 26. 
(péntek) 18:00 óra.

A belépés díjtalan!

Kedves Érdeklődők!
Tisztelettel hívjuk és várjuk 

Önöket 2010. március 28-án 
10 órakor a Szent István Ró-
mai Katolikus Templomban 
tartandó VIRÁGVASÁRNA-
PI ISTENTISZTELETRE.

A Szent Pál Katolikus Álta-
lános Iskola Tantestülete

A Kunszövetség ez évben 
is várja, és szívesen fogadja a 
személyi jövedelemadó és a 
helyi iparűzési adó 1 %-ának 
felajánlását. Kérjük, hogy tá-
mogassa egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyo-

mányőrző és kulturális ren-
dezvények támogatására, 
könyvkiadások támogatására 
kívánjuk felhasználni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Kérem, támogassák 
ez évben a SZJA és az 

iparűzési adójuk 1 %-ával 
a Karcag Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.

Kedd

 Karfiolleves
 Szegedi tarhonyás hús, sava-

nyúság 

Szerda

 Csontleves
 Rántott csirke, burgonya püré, 

savanyúság

Csütörtök

 Gombaleves
 Kaszinó rostélyos, párolt rizs, 

gyümölcs
Péntek

 Lebbencsleves
 Sült oldalas, paradicsomos ká-

poszta, fúrófánk.

Természetes alapanyagok - házias ízek!
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium (Karcag, Szentannai S. u. 18.) kiváló minőségű alapanyagokból 

készült, házias ízesítésű menüvel várja régi és új vendégeit.
A heti étlap az iskola honlapján is megtekinthető 

(www.szentannai-karcag.sulinet.hu), a menü ára: 600 Ft.
Ajánlatunk: 2010. 03. 16 .- 2010. 03. 19.

A rendeléseket személyesen, vagy az 59/312-744-es telefonon 
várjuk, az étkezést megelőző nap 11 óráig.

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

Felhívás
Tisztelt Szülők, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

ben részesülő fiatal felnőttek!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 66/A. § (3) bekezdése értel-
mében a rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt 
megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtar-
tama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban 
is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a koráb-
bi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

Tehát, akinek jogosultsága 2010. június 30-án jár le, az új-
bóli jogosultság megállapítását már 2010. április hónapjától 
kérelmezheti.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez és 
a halmozottan hátrányos helyzet igazolásához formanyom-
tatvány folyamatosan igényelhető a Polgármesteri Hivatal 
földszint 49. számú irodájában.

Rózsa Sándor
jegyző

A Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft. az ősz folyamán 
a kertes házakban keletkező 
zöldhulladék (biológiailag le-
bomló hulladék) otthoni keze-
lésére, komposztálására, azaz 
újrahasznosítására hívta fel a 
figyelmet. A másutt már évek 
óta alkalmazott házi kom-
posztálás egyrészt elehetővé 
teszi a kertekben, háztartások-
ban keletkező hulladék megfe-
lelő kezelését és hasznosítását, 
másrészt részben tehermen-
tesíti a véges kapacitású kom-
munális hulladéklerakókat. Az 
új lehetőséggel kap-
csolatos legfrissebb hí-
rekről Balajti Józsefet, 
a Kft. ügyvezető igaz-
gatóját kérdeztük.

- Tavaly felmértük, 
hány olyan háztartás 
van, ahol a biológiai-
lag lebomló hulladé-
kot szívesen komposz-
tálnák. A helyi médi-
ában közzétett kérdő-
ívünkből közel két-
száz érkezett vissza, 
de később  személye-
sen, vagy telefonon 
is elég sokan jelezték, 
hogy őket is érdekel-
né a komposztálás, és az ahhoz 
szükséges komposztáló edény. 
Ehhez kapcsolódóan volt egy 
új pályázati lehetőség, amely 
az edények beszerzését céloz-
ta meg. A pályázatot 2009 de-
cemberében benyújtottuk.

- Eredmény?
- Örömmel mondhatom, 

hogy az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében támo-
gatást nyertünk. Ez lehetővé 
teszi, hogy 250 házi komposz-
táló edényt helyezzünk ki a le-
hetőség iránt érdeklődő há-
zakhoz, több nagyobb edényt 
pedig a különböző intézmé-
nyekhez, elsősorban oktatá-
si intézményekhez szeretnénk  
kihelyezni. Főként azzal a cél-
lal, hogy a lehetőséggel a gye-
rekek is megismerkedjenek.

- Mi az új módszer haszna?
- A kertes házak esetében 40 

%-ban a kertből, udvarról ki-
kerülő zöldhulladék, biológia-
ilag lebomló hulladék kerül a 
kukába, pedig jobb lenne, ha 
a háznál maradna. Ez lenne az 
egyszerűbb és legolcsóbb mód-
ja a kezelésének, illetve így új-
ra lehet hasznosítani, mert a 
komposztot jól fel lehet hasz-
nálni a kertben, virágcserepek-
ben, virág-, vagy zöldségágyá-
sokban.

- Mondjon pár szót a kom-
posztálásról, és az előbb emle-

getett eszközeiről.
- A komposztáló edény, amit 

ki fogunk helyezni, igazából 
csak a biológiailag lebomló 
hulladék egy részének a keze-
lését fogja megoldani, de így is 
nagy előrelépés lesz. Úgy gon-
dolom, a 250 edény minden 
további nélkül kihelyezhető, s 
nagyon valószínű, hogy menet 
közben lesznek lemorzsolódá-
sok, tehát folyamatosan várjuk 
a jelentkezőket. A komposztá-
ló 400 literes, zárható műanyag 
edény, úgyhogy ha valaki jól 
csinálja, odafigyel az előírtak-
ra, akkor a folyamat teljesen 
észrevétlen, kellemetlen sza-
gok sem keletkeznek. Igazából 
a használata és a komposztálás 
sem egyszerű. Megijedni nem 
kell tőle, de igyekszünk min-

den tájékoztatást és minden se-
gítséget megadni hozzá. Remé-
lem, a jövő hónap közepe felé 
meg lesz az edény és azután ki 
tudjuk helyezni azokba a ház-
tartásokba, ahonnan a kérdő-
ívek és a jelentkezések vissza-
jöttek. Ezzel együtt tájékoztató 
anyagot is fogunk mellékelni, 
amiben részletesen le lesz írva, 
milyen anyagok kerüljenek az 
edénybe, mire kell odafigyelni. 
A Karcag Televízió segítségé-
vel egy kis oktatófilmet is ké-
szíteni fogunk, és abban hasz-
nálat közben is bemutatjuk az 

edényt.
- Nemsoká itt a ta-

vasz, és hát a jó idővel 
megkezdődik a kertek 
takarítása, megtelnek 
a kiadott zsákok. Mi-
kor indul az elszállítás?

- Már több helyen 
hirdettük, hogy zsá-
kok kerültek kiadás-
ra és a 2010 első felé-
re összeállított hulla-
déknaptárban min-
denki megnézhe-
ti, hogy március első 
hetétől a házhoz me-
nő, a lebomló hulla-
dékokat összegyűjtő 

járat is megindul. Hát azt hi-
szem egyelőre még erősen az 
időjárás függvénye, hogy mi-
lyen mennyiség gyűlik ösz-
sze, de később mindenképpen 
növekedni fog. A komposztá-
lásra, illetve a biológiailag le-
bomló hulladék újrahasznosí-
tására más megoldások is van-
nak, tehát azok a háztartások is 
nyugodtan kapcsolódjanak az 
előbb ismertetett programhoz, 
ahová most nem jut komposz-
táló edény. Egyben szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy elkészült a Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft. honlap-
ja (www.nkkft.hu), és ezen a 
kft. életével és tevékenységével 
kapcsolatos információk mind 
elérhetők.

Elek György

A házi komposztálásról
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TŰZKAKAS

Macskamentés a Kátai Gá-
bor utcában

Március 5-én, 10 óra 33 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre, a Kátai Gábor ut-
cából, ahol egy lakóépület 
ereszcsatornájába macska 
szorult. A tűzoltók dugólét-
ra segítségével, néhány perc 
alatt kimentették szorult 
helyzetéből az állatot.

Nádastűz Kunmadarason
Március 6-án, 13 óra 6 

perckor kezdte meg a vo-

nulást a Karcag I. és a Kar-
cag Víz gépjárműfecsken-
dő Kunmadarasra, a Baj-
csy-Zsilinszky és a Bem Jó-
zsef utca sarkánál található 
nádashoz, mivel ott tűz ke-
letkezett. Az egységek kézi-
szerszámokkal avatkoztak 
be, az oltási munkálatok 13 
óra 33 percre véget is értek.

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

TŰZOLTÓSÁG 

Pályaválasztási - és munkavállalási tanácsadás a 
Karcagi Ifjúsági Házban

Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezése-
det az alábbi napokon:

2010. március 19.
2010. március 26.
Szolgáltatásaink:

- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció

- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás

- kommunikációs gyakorlatok
A tanácsadás 14-17 óráig tart!

A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!

 A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: 59/300-857
E-mail: 

ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja azon 

adóalanyok figyelmét, akik belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott 
gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi iparűzési adó 
fizetésére kötelezettek, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első 
félévi részletének befizetési határideje

2010. március 16-án lejár.
A gépjárműadót az adókötelezettséget megállapító határozat alap-

ján kérjük teljesíteni.  2010. március 16-ig a 2010. évre előírt adó 50 
%-át kell megfizetni.

2010. január 1-től a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendsze-
rű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz esetén az adóalap minden 
megkezdett 100 kilogrammja után 1.200 Ft a gépjárműadó mértéke. Ezt 
a tényt az adóalanynak kell bejelentenie az önkormányzati adóhatóság-
hoz a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány, az igazság-
ügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvélemény, vagy az „út-
kímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával.

A kedvezményes adómérték az adózó bejelentése alapján kerül meg-
állapításra.

A helyi iparűzési adóelőleget a 2009. évben megküldött fizetési meg-
hagyásban meghatározottak szerint kell teljesíteni 2010. március 16-ig.

A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:  
12053005-01000953-00400000 
Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 
Iparűzési adó beszedési számla

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkeznek – 
beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatkozó tör-
vényi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik.

A befizetések elmulasztásához a fentiekben közölteken túl egyéb jog-
következményeket is megállapít a törvény, melyek elkerülése érdekében 
kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

A Morgó Csárda épülete 2009. év-
ben teljes felújításon esett át nem-
csak külsőleg, hanem belsőleg is.

2009-től az épület a Nagykun-
Ház Kft. kezelésében, üzemeltetésé-
ben van.

Az épületet különböző rendezvé-
nyek lebonyolítására (szalagavatók, 
osztálytalálkozók, ballagások, há-
zassági évfordulók, baráti beszélge-
tések, üzleti tárgyalások, stb.) maxi-
mum 50 főig bérbe lehet venni. 

Érezze jól magát nálunk a Morgó 
Csárdában!

Kérjen ajánlatot a Morgó Csárdára 
online a www.nagykunhaz.hu web-
oldalon, vagy keressen fel bennün-
ket személyesen a Karcag, Kossuth 
tér 14. sz. alatt (Pártok Háza emelet).

Elérhetőségeink:
Tel.: 59/503-370
+36/30-303-3784
Fax: 59/503-371
E-mail: ingatlan@nagykunhaz.hu

Meghívó
A 8. sz. és a 9. sz. választókerületek önkormányzati képvise-
lői lakossági fórumra hívják és várják a kerületek lakóit.
Az összejövetel időpontja: 2010. március 24. (szerda) 16:30 
órai kezdettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Kisújszállá-
si út 45.)
Témája: 

1. A város 2009. évének értékelése:
 - beruházások, fejlesztések (benne: a választókerületek 

munkája) vetítéssel egybekötve
 - a város 2010. évi költségvetéséről, célkitűzéseiről.
 Előadó: dr. Fazekas Sándor polgármester úr, a 9. sz. vá-

lasztókerület képviselője.
2. A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális irodá-

jának feladatairól, a lakossággal való kapcsolattartásról
 Előadó: dr. Csala Anikó, az Igazgatási és Szociális iroda 

vezetője.
A lakossági fórumon támogatóink felajánlásából tombola-
tárgyak kisorsolására kerül sor.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:
 Pánti Ildikó dr. Fazekas Sándor
 a 8. sz. választókerület  országgyűlési képviselő,
 képviselője polgármester
  a 9. sz. választókerület
   képviselője

Tájékoztató
Tájékoztatom az ápolási díjban részesülőket, hogy az elkövet-

kezendő időszakban különböző pályázatok és kiemelt projek-
tek jelennek meg az ápolási díjban részesülő emberek munka-
erő-piaci helyzetének javítására.

Az erről szóló tájékoztató levél teljes tartalma a Karcag Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Karcag, Kossuth tér 1.) 
földszinti hirdetőbáláján olvasható.

Rózsa Sándor
jegyző

A Szent Pál Katolikus Általános Iskola felvételt hirdet 
FŰTŐ-TAKARÍTÓ munkakör betöltésére. 

Előnyt jelent: kazánfűtői vizsga.
Jelentkezni lehet 2010. 03. 29-ig 8-16 óráig az intézmény 

igazgatójánál.
Állás elfoglalásának ideje: 2010. 04. 07.
5300 Karcag, Zádor u. 3., Tel.: 503-085

A Magyar Vöröskereszt Or-
szágos Igazgatósága (Buda-
pest, Arany J. u. 31.) az aláb-
bi levéllel kereste meg Karcag 
Város Önkormányzatát:

„Mínusz 40 fokot elérő hi-
deg ereszkedett Mongólia 
egyes tartományaira, ahol az 
extrém hideg emberek szá-
zezreit fenyegeti. A hatal-
mas országot valósággal térd-
re kényszerítette a rendkívü-
li időjárás. A Mongol Nagykö-
vetség kérésére a Magyar Vö-
röskereszt adománygyűjtésbe 
kezdett. A külképviselet tájé-
koztatása szerint a legnagyobb 
szükség tartós élelmiszerre, 
ruhára és gyógyszerre van. A 
Magyar Vöröskereszt elköte-
lezett abban, hogy segítséget 

nyújtson a kemény hideg mi-
att bajba jutott mongol lakos-
ságnak.

A mínusz 40 fokos hideg 
leginkább a haszonállatokat 
fenyegeti, eddig 1,7 millió hul-
lott el a kemény hidegben.

A hatalmas ország gazda-
ságára a rendkívüli időjárás 
végzetes csapást mért, mert 
a hideg mellett a szárazság is 
hatalmas károkat okoz. Az 
ENSZ élelmezési világszerve-
zete 21 ezer gazdálkodó ese-
tében már élelmezési szükség-
helyzetre figyelmeztetett. A 
nagy hideg és az erős havazás 
együtt gazdálkodók ezreit ej-
tette fogságba. Ha az időjárás 
nem enyhül, a lakosság súlyos 
éhínséggel néz szembe, amely 

már eddig is sújtotta az ország 
lakosságát.

A Magyar Vöröskereszt je-
lenleg pénzadományokat vár, 
melyet a Mongol Vöröskeresz-
ten keresztül juttat el a legin-
kább rászorult emberekhez.

Belföldi átutalás ese-
tén: K&H Bank 10405004-
00026548-00000009 (A köz-
lemény rovatban mindenkép-
pen kérjük feltüntetni: „Mon-
gólia”).”

Akinek módja és lehetősé-
ge van rá, kérem támogassa a 
Magyar Vöröskereszt erőfeszí-
téseit.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

Felhívás

Figyelem!
A Vöröskereszt Karca-

gi Területi Szervezete vér-
adást szervez 2010. márci-
us 19-én (pénteken) 8-13 
óráig a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központban.

Beteg embertársaink ne-
vében tisztelettel kérjük 
önzetlen segítségüket

2010. március 13-án ( szomba-
ton) a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központban
TOBORZÓ TÁNCHÁZ

17 órától: APRÓK TÁNCA – 
Kézműves foglalkozás (kokár-

da-, csákó-, zászlókészítés)
19 órától: TÁNCHÁZ – Ifjak 

és örökifjak részére
A belépés díjtalan!
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BÉRLETES SZÍNHÁZ III. ELŐADÁSA
2010 .március 31-én (szerdán) 19 órakor 

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében
A Turay Ida Színház előadásában - 

Tamási Áron:VITÉZ LÉLEK 
Főbb szerepekben: Őze Áron, Eperjes Károly, Nagy Anna, 

Koncz Gábor, Bregyán Péter….
Szólójegyek korlátozott számban még kaphatók a Déryné 

Művelődési és Ifjúsági Központ
 I. emeleti irodájában 2.500.-  és 2.000.- Ft-os áron. 

2010. március 15-én (hétfőn) 19:15 órakor a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban

Síposhegyi Péter – Andrási Attila: 
MAGYAR PIÉTA 

című színházi előadás 
a  Magyar Kanizsai Udvari Színház közreműködésével

2010. március 17-én (szerdán) 10 órakor 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében

a Nektár Színház előadásában
Benedek Elek: 

A VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY 
című mesejáték.
Belép: 350.- Ft

2010. március 22-én 16:30 órakor 
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti 

nagytermében
KARCAGI FEJLESZTÉSEK 2006-2010 

című kiállítás
A kiállítás megnyitja: 
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester, országgyűlési képviselő
A beruházásokat méltatja: 

Varga Mihály 
országgyűlési képviselő

A kiállítás április 11-ig tekinthető meg, munkanapokon 
8-18 óra között.Nyílt nap a 

Kiskulcsosi Általános 
Iskolában

„Hívogat az iskola,
 kapuit kitárja.
Kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!”

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk a szülőket 
2010. március 17-én 

szerdán a 
Kiskulcsosi Általános 

Iskola 
nyílt napjára.

800  -  900 bemutató óra 
a 2. osztályban

900  - 1000  ismerkedés 
az iskolával

Kedves leendő Elsős! 
Gyere és  nézd meg 

hogyan sportolunk mi 
sportfoglalkozásainkon:

2010. április 16-án 
pénteken 1600 órakor

(foci, kosárlabda, tenisz, 
duatlon)

Március 4-7. között a HungExpo területén rendezték meg a 
harmincharmadik Utazás kiállítást. Az idegenforgalom, a tu-
rizmus seregszemléjének illetve tájékoztatójának szánt kiállí-
táson ismét a Tourinform Iroda (és kínálata) képviselte Kar-
cagot. Illyés Attila, az iroda vezetője szerint a legtöbben a 
Birkafőző Fesztivál felől kértek felvilágosítást, de (még min-
dig) jó visszhangját tapasztalta a Kunok Világtalálkozója ren-
dezvénynek, illetve már most érdeklődtek a karcagi Strand-
fürdő felújítási, fejlesztési munkáiról.

Utazás Kiállítás 

A tavaly felállt Bajnai Gor-
don által vezetett, úgymond 
szakértői kormány első intéz-
kedései között volt a 2010-es 
év adócsomagja, amely már 
tavaly tavasszal erős gondol-
kodásra késztette az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsot. A 
fő kérdés az volt, hogy mi az 
a szuper bruttósítás, és mi ér-
telme is van? 

Leegyszerűsítve, a szuper-
bruttó úgy jön össze, hogy a 
bruttó bérhez hozzá veszik a 
munkáltató által fizetett 27%-
os munkáltatói járulékokat, 
valamint az egyéb juttatások 
után járó egészségügyi hoz-
zájárulást. Oszkó Péter pénz-
ügyminiszter akkoriban úgy 
kommunikálta, hogy mind-
össze technikai kérdésről van 
szó, nevezetesen arról, hogy a 
munkavállalók is tisztán lát-
ják majd, hogy mibe kerülnek 
a munkaadónak. Később azt is 
nyilatkozta, hogy az átlagjöve-
delem környékén keresőknek 
fog kedvezően alakulni a fi-
zetésük, sőt, bizonyos esetek-
ben akár 10-15 ezer forinttal is 
több kerülhet a zsebekbe.

Az elmúlt néhány nap-
ban sok ismerősöm mesél-
te, hogy meglepve, dühösen 
vette kézbe fizetési kimutatá-
sát, ugyanis a szuperbruttó-
nak köszönhetően nemhogy 
többet, de kevesebbet kapott. 
Megoszlik, hogy ki mennyivel; 

van aki pár száz, vagy pár ezer 
forinttal kevesebb illetményt 
vehetett fel bankkártyájáról, 
de túlnyomó részük tízezer 
körüli, vagy még annál is na-
gyobb levonást tapasztalt. Mi-
vel nem pusztán a közvetlen 
ismeretségi körömbe tartozó 
személyeket ért hasonló meg-
lepetés, így fogtam magam, 
és bekopogtam néhány helyre 
kérdezősködni. A következő 
válaszokat kaptam az általam 
megkérdezett tíz személytől:
38 éves családos férfi, közal-

kalmazott, 17 év munkavi-
szonnyal – 5300 Ft mínusz

30 éves egyedülálló férfi, dip-
lomás informatikus, 5 év 
munkaviszonnyal – 10 000 
Ft mínusz

29 éves nős férfi, diplomás kö-
zépvezető, 6 év munkavi-
szonnyal – 5000 Ft mínusz

50 éves családos nő, pedagó-
gus, 25 év munkaviszonnyal 
– 12 000 Ft mínusz
(Kíváncsi voltam arra is, 

hogy az egyébként is tragi-
kus helyzetben lévő egészség-
ügyi szférában hogy alakultak 
a fizetések. Nos, itt sem jobb a 
helyzet.)
nővér, családos, 23 év munka-

viszonnyal – 11 000 Ft mí-
nusz

nővér, 32 év munkaviszonnyal 
– 15 000 Ft mínusz

férfi, ápoló, 11 év munkavi-
szonnyal – 13 000 Ft mínusz 

nővér, 20 év munkaviszonnyal 
– 15 000 Ft mínusz
A maradék két megkérde-

zett közül az első mindössze 
400 Ft-tal kevesebbet keresett, 
a második pedig 15 ezerrel ve-
hetett fel többet. 

Az általam feltett körkér-
désre adott válaszok nem szá-
mítanak reprezentatív felmé-
résnek. Azonban a megkérde-
zettek szinte mindegyike fel-
háborodással vette tudomásul 
a helyzetet. Legfőképp azért, 
mert az utolsó válaszadón kí-
vül mindannyian átlag alatti 
jövedelműnek számítanak. És 
náluk, igenis fontos minden 
forint. Hogy miért is? Mind-
össze azért, mert a keresetük 
nem éri el a havi bruttó 200 
ezer forintot. Állítólag ennyi 
lenne a havi magyar átlagfize-
tés. Egyébként ha belegondo-
lunk, vidéken, főleg Kelet-Ma-
gyarországon nem jellemző, 
hogy tömegesen ennyit keres-
nének az emberek.

Végezetül még annyit, hogy 
amint a munkáltató által be-
fizetett járulékokat beillesztik 
a dolgozó bruttójába, az egy-
ből jövedelemnek számít, te-
hát adóköteles. Gyakorlati-
lag a befizetett járulékokat is 
megadóztatják. „Pénzt az em-
berek zsebébe!” Ugye?

Cselényi Csaba

Szuperbruttó
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Mese Almás
Hozzávalók:50 dkg liszt, 1 

csomag sütőpor, csipet só, 20 
dkg cukor, 1 tojás, 15 dkg zsír, 
2 dl tejföl, 1 kg alma, 1 cso-
mag vaníliás cukor, kis fahéj, 
1 tojássárgája

Elkészítés: 50 dkg lisztet és 
az 1 csomag sütőport elkever-
jük a 15 dkg zsírral, összemor-
zsoljuk, hozzátesszük az 1 to-
jást, a 20 dkg cukrot, a 2 dl 
tejfölt, és a csipet sót. Ezt ösz-
szegyúrjuk. A tészta felét tep-
siben egyenletesen elnyom-
kodjuk.

Alma töltelék: 1 kg almát 
hámozva lereszelünk, fél cso-
mag vaníliás cukrot, és egy kis 
fahéjat  hozzákeverünk. Az al-
matölteléket a tepsiben lévő 
tésztára egyenletesen elhelyez-
zük, és a  megmaradt fél tész-
tát a töltelék tetejére elnyom-
kodjuk és 1 tojássárgájával 
megkenjük, villával megszur-
káljuk. Forró sütőben világos-
barnára sütjük. A kész tésztát 
vaníliás cukorral hintjük.

Alma- kompót
Hozzávalók: 4-5 db alma, 3 

evőkanál sárgabarack lekvár, 
3-4 evőkanál cukor, 1 citrom,

Elkészítése: Meghámozunk 
szép és egyenlő nagyságú al-
mákat, de úgy, hogy a szára-
kat rajtuk hagyjuk. Elvegyí-
tünk 3 kanál sárgabarack lek-
várt vízzel, s megritkítjuk any-
nyira, hogy az almák meg-
főzéséhez elégséges legyen, 
Hozzáadadunk 3-4 kanál cuk-
rot, s egy citromnak a levét. 
Beletesszük almákat és meg-

főzzük, de arra vigyázunk, 
hogy széjjel ne omoljanak. Ki-
tálaljuk egy tálba, és ráöntjük 
a levet.

Koldustáska leves
Elkészítése: 2 liter sós víz-

ben 1 db sárgarépát, 1 db pet-
rezselymet, kis darabka zel-
lert, kis darabka karalábét pu-
hára főzünk. 15 dkg darált te-
pertőhöz hozzá adunk egy kis 
darab apróra vágott hagymát, 
kevés vágott petrezselyem- 
zöldjét, és megpároljuk. Só-
val, paprikával, .kevés törött 
borssal fűszerezzük. A tűz-
ről levéve kihűlni hagyjuk. 15 
dkg lisztből, 1 tojással, és ke-
vés vízzel levestésztát gyú-
runk. Vékonyra kisodorjuk, 
az előzőleg elkészített teper-
tővel töltve kis derelyéket for-
málunk, és a leszűrt levesbe 
befőzzük. A kimaradt töltelé-
ket is a leveshez adjuk.

Tejpité
Hozzávalók: 1/2 liter liszt. 

1/2 liter tej , 4 db tojás, só, cu-
kor, lekvár, porcukor.

Elkészítése: 4 tojást egy fa-
zékban habosra kavarunk, 
hozzáadunk fél liter tejet, egy 
csipet sót, ízlés szerint cukrot 
és körülbelül fél liter finom 
liszttel folyékony tésztává erő-
sen kidolgozzuk. Ekkor jól ki-
zsírozott tepsibe öntve rendes 
tűznél megsütjük, és forrón 
felszelve cukorporral  vagy 
lekvárral tálaljuk.

Kelt: 1906-ban

Szabó Imre

Molnárétel ajánló
„...mindent feltalálunk esz-

ményítve Erkel dalműveiben, 
ami magyar, ami a miénk. Ez 
örökíti meg Erkel alkotása-
it, míg magyar él, míg magyar 
haza áll.” (Jókai Mór)

Vannak értékeink, amelye-
ket ápolnunk kell. Ha mi nem 
tesszük, más nem fogja helyet-
tünk. Ha elvesznek, nem ma-
radnak fenn emlékezetünk-
ben, nem lesznek kulturális 
DNS-ünk elemei, nem örök-
lünk általuk önismeretet. Ezek 
a gondolatok jutottak eszem-
be a Karcagi Szimfonikus Ze-
nekar koncertjén február 27-én 
a zenekar Erkel Ferenc születé-
sének 200. évfordulóján rende-
zett ünnepi hangversenyén. 

Most is, mint eddig sok al-
kalommal, elgondolkodtam 
a hangverseny után, próbál-
tam összegezni mindazt, ami 
egy ilyen alkalommal felötlik a 
hallgatóban, egy olyan hallga-
tóban, aki a komolyabb zenével 
került kapcsolatba élete során, 
hiszen a családja, a munkája, a 
környezete mind ezt erősítette.

Erkel Ferencnek - a ma-
gyar zenei élet megteremtésé-
ben meghatározó szerepet vál-
laló embernek, a nemzeti opera 
megteremtésén fáradozó mű-
vésznek - születésének 200 éves 
évfordulóján kívánt tisztelegni 
a város évről évre egyre maga-
sabb színvonalú művek stílusos 
megszólaltatására képes szim-
fonikus zenekara.

Szinte hihetetlennek tűnik a 
körülményeket felületesen is-
merő számára, hogy egy vidéki 
városban ilyen komplett, egész, 
a komoly zenét szerető közön-
ség igényeit is kielégítő produk-
ció szólal meg nem akármilyen 
színvonalon.

Már az ünnepi est kezdete is 
dicséretes volt, Sípos Antal, a 
zeneiskola nyugalmazott igaz-
gatója megemlékezett Erkel Fe-
renc életéről, munkásságáról. A 
méltató szavak kiemelték a ze-
neszerző, a zongoraművész és 
a zenei élet számtalan területén 
kiemelkedőt alkotó életútjának 
állomásait.

Az est első műsorszáma mél-
tó volt a koncert indítására, a 
zenekar előadásában az Ünnepi 
Nyitányt hallottuk.. Már az el-
ső hangok után megállapíthat-
tuk, a zenekar ma is felkészült a 
zene interpretálására.

A felhangzó műben a las-
sú bevezetés kifejezően ragad-
ta meg a visszaemlékezés gesz-
tusát. Csodálatos volt a kürtök 
merengő, melankolikus hangja!

Méltóságos, megható volt a 
szinte korálszerű dallam fel-
hangzása a fafúvós hangsze-
reken, amely már az első pil-
lanatban ismerősnek tűnt, de 
csak később ismerünk rá a 
Himnusz utolsó ütemeire. A 
dallamsorok mögött ott sejthe-
tő a „Hozz reá víg esztendőt” s 

a „Megbűnhődte...” sorok hal-
vány rajzolata is.

A hangszerek, a zenekari szí-
nek változatos fel-felvillantása, 
fafúvósok majd hegedűk lágy 
színeiben felzendülő gyöngéd 
fordulatai lenyűgözők voltak...

A Himnusszal rokon dallam 
a klarinét kifejezésteli szólójá-
ban, hárfa-kíséret fölött csen-
dül fel Az Ünnepi nyitánynak 
ezt az apoteózisát hívja segít-
ségül sok ünnepély még ma is, 
abban a korban, amely talán 
már csak áhítozik arra, hogy a 
hazaszeretetnek és a nemzeti 
öntudatnak ennyire tiszta for-
májához egyszer újra felnöve-
kedhessék.

A hangversenyen az Ünnepi 
Nyitány után Erkel Ferenc ta-
lán legnépszerűbb  művéből a 
Hunyadi László című operából 
hangzottak fel a legnépszerűbb 
részletek. 

A csodálatosan szép tenor 
ária, amelyet Daróczi Tamás 
operaénekes szólaltatott meg. 
Majd a történelmünk sors-
döntő pillanataiban felcsendü-
lő Meghalt a cselszövő...az első 
felvonás befejező részében kü-
lönösen meggyőző volt a zene-
kar és V. Lászlót megszemélye-
sítő Vincze János

Az est kiemelkedő előadó-
művésze, Ardó Mária opera-
énekes volt, aki már opera má-
sodik felvonásában felcsendü-
lő Szilágyi Erzsébet áriájával el-
bűvölte a hallgatóságot. 

A zenekar teljesítménye az 
est következő részében is igé-
nyes, szépen formált zenével 
ragadta magával a felcsendülő 
ismert dallamok segítségével a 
szép számú közönséget.

Az est második részét meg-
előzően városunk polgármes-
tere köszöntötte Törő Erzsébe-
tet, aki a zenekar alapítója, ak-
tív tagja volt, most – bár höl-
gyeknél a korról nem illik be-
szélni-, de közel a hetedik x-hez 
az aktív muzsikálást befejez-
te. A köszönet mellett az em-
beriség örök értékű könyvével, 
a Bibliával kívánt további éle-
téhez jó egészséget, és megkérte 
a zenekar munkájának további 
segítésére.

A második részben felhang-
zó muzsikáról ismét a zenekar 
kiváló karmestere, Pazár Ist-
ván tartott rövid ismertetőt. Az 
est zenei irányítása mellett pél-
daértékű volt a zenei ismertetés 
is, amellyel az operarészletek, a 
cselekmény megértéséhez nyúj-
tott segítséget.

Az est vendége volt Wagner 
Lajos operaénekes, aki az el-
ső részben, mint Gara nádor, a 
második részben, mint Tiborc, 
csodálatosan tudta beleilleszte-
ni, belesűríteni évtizedek szín-
padi tapasztalatát a kiérlelt, hi-
teles Gara nádor és Tiborc ala-
kításába.

Természetesen vastapssal ju-

talmazta a közönség a Hazám, 
hazám ária előadóját, Daróczi 
Tamást. Ez az ária az évek so-
rán túlszárnyalt minden zene-
szerzői és művészi gondolatot, 
önálló életre kelt, belénk költö-
zött, mozgósított, pontosan ér-
tésünkre adta, hogyan kell sze-
retni az erdők, folyók, sely-
mes mezők ékesítette országot 
az idegenek méltatlan uralma 
alatt is. Szinte nemzeti imává 
vált az idők során.

A következő két kettős szí-
vet, lelket átjáró megszólaltatá-
sa magával ragadta a hallgató-
ságot. A csodálatos hangszere-
lés, ami a tragédia átélését még 
inkább elősegítette különösen 
a hárfa és a viola d’ amore kí-
séretével lett még szívhez szó-
lóbb, amit a két szólista átélt 
előadásmódja tovább fokozott.

Csak néhány zenei részt 
emeltem ki a csodálatosan gaz-
dag repertoárból, hiszen a ze-
nét elsősorban hallani kell, 
nem beszélni róla, főpróba és 
az előadás telt ház előtti meg-
szólalása is ezt bizonyítja. Saj-
nálatos azonban, hogy ennyi 
energia, amit a zenekar és ki-
váló karnagya Pazár István, a 
szólisták belefektettek az ilyen 
színvonalas előadásba egyszer 
hangzik csak el. Milyen jó len-
ne, ha a környező települések 
lakosainak is meghirdetnének 
egy előadást, a környező isko-
lák tanulóinak pedig ez nyilvá-
nos főpróbát. Bizonyára köny-
nyebb lenne a hangverseny lá-
togató közönség kinevelése 
ilyen előzmények után. 

Hiába lenne a zenét művel-
ni is szerető közösség, az igény 
a hallgatóság részéről, ha nem 
lenne egy olyan szemlélet a vá-
ros vezetésében, hogy ha ne-
héz is a fenntartáshoz az anya-
gi hátteret biztosítani, de fon-
tos, mert nem lehet, hogy az ér-
tékek elvesszenek, és ez a zene-
kar igen is érték! A város ve-
zetői, országgyűlési képviselő-
je minden alkalommal, szemé-
lyes jelenlétükkel is megtiszte-
lik koncertjeiket.

Köszönjük, mi zenét szere-
tő hallgatók, azt hiszem, vala-
mennyi muzsikus véleményét 
is tolmácsolhatom!

Végül, de nem utolsó sorban 
szeretném kiemelni az est kar-
nagyának kiváló teljesítményét. 
Pazár István méltón országos 
hírű karnagy, ezt bizonyítot-
ták a mai produkciók is. Kiváló 
stílusérzékével, igényességével, 
muzikalitásával minden alka-
lommal elbűvöli a hallgatósá-
got. Remélem, reméljük, hogy 
még sokáig élvezhetjük odaadó 
szakmailag kiemelkedő mun-
kája eredményét!

 További szép eredményeket, 
sikerekben gazdag 2010. évet 
kívánok!

Kovács Andrásné
ny. igazgató

„Hazám, hazám, te mindenem!”

Pályázat

A Kováts Mihály Általános Iskola – Karcag, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A alapján pályáza-
tot hirdet pedagógiai igazgatóhelyettes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, mint „Tehetségpont” is-
kola feladatainak ellátására. 

A munkavégzés helye: Kováts Mihály Általános Iskola 5300 Kar-
cag, Kálvin u. 9.

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

Pályázati feltételek: Felsőfokú szakirányú végzettség, 5 éves 
szakmai gyakorlat. Előny közoktatás vezetői végzettség, a tehetség-
gondozásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz, az 
iskolai tehetséggondozásról szóló szakmai elképzelés, diploma má-
solat, erkölcsi bizonyítvány, egyéb tanúsítványok a tehetséggondozás 
és a betöltendő munkakörnek megfelelően

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. augusztus 01.
A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális 

Közlöny, KSZK honlapján megjelenéstől számított 30 nap
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személye-

sen - 5300 Karcag, Kálvin u. 9. sz. címre - nyomtatott formában.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Oktatási és Kul-

turális Közlöny, KSZK, Karcagi Hírmondó
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Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete pályázat útján 
bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség

A helyiségek adatai: Helyiségei: 1 helyiség 
A helyiség alapterülete: 24 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 22. napja 16.00. óráig beérkezően.

2. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
A helyiségek adatai: Helyiségei: 1 helyiség 
A helyiség alapterülete: 15 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 22. napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármeste-

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

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Pályázat

Az Épkar dolgozóiból összeállított 
b i z o t t s á g  a z  i d é n  m á r  a 
huszonharmadik alkalommal döntött 
a cég saját alapítású elismerése, a 
legjobb munkát végző és hosszabb idő 
óta alkalmazásban lévő munkatársnak 
adható Épkar-díj odaítéléséről. Sokéves 
megbízható munkája és komoly 
teljesítménye nyomán az idén Csurella 
József lett a díj kitüntetettje.
Az idén harmincöt éves Csurella 

Jó z s e f  Karc a gon  s z ü l e t e t t ,  i t t 
végezte az általános iskolát, és itt, a 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
(ma Szentannai Sámuel Gimnázium 
és Szakközépiskola) tett érettségi 
vizsgát 1993-ban, gépész szakon. Mint 
fiatal szakember, az érettségi után is 
az iskolában maradt, itt dolgozott – 
mint mezőgazdasági gépész – egészen 
2000-ig. Az ezredforduló évében került 
az Épkar Zrt.-hez – folytatva a vasas 

szakmát a cég lakatos műhelyében. 
Jó munkájára már régen felfigyeltek, 
hiszen 2005-től a műhely munkáinak 
az irányításával bízták meg. Jelenleg az 
Épkar fővárosi munkáin tevékenykedik, 
három budapesti lakásrehabilitáció 
lakatos szakmunkáit irányítja.

(X) 

Épkar-díj 2010
Csurella József

A leány Református Orszá-
gos Döntő Mezőtúron került 
megrendezésre. A fiúktól el-
térően kevesebb, mindössze 
hét csapat vett részt. Viszont 
a mezőny igen erős volt, a bu-
dapesti csapatokban NBI. játé-
kosok is szerepeltek. Így a fi-
atal rutintalan csapatunk a 
tisztes helytállásban bizakod-
hatott. Az első mérkőzésen 
óriási csatában sikerült a győ-
zelmet megszerezni, így a nem 
várt 1-4. helyért lehettünk 
versenyben. A továbbiakban 
győzelmi esélyeink nem lehet-
tek, a bronzéremért zajló csa-
tában is az ellenfél akarat ér-
vényesült. Csapatunk az elő-
kelő negyedik helyezést ér-
te el. 

Eredmények:
Budapest Lónyay – Karca-

gi Nagykun Ref. Gimn. 35:45 
(5-10, 12-10, 9-13, 9-12)

Bérczi D., Házi M., 
Balajti E., Orosz G., Ko-
csis D. (2), Szabó D., Kovács 
L.(4), Hérmán F., Nagy T., 
Chrappán R. (27), Varga D. 
(10).

Budapest Baár-Madas – 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
65:14 (16-5, 20-7, 16-2, 13-0)

Bérczi D., Házi M. (2), 
Balajti E., Orosz G., Kocsis D., 
Szabó D., Kovács L., Hérmán 
F., Nagy T., Chrappán R. 
(12/6), Varga D.

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Gödöllő 30:56 (2-13, 
7-20, 4-16, 17-7)

Bérczi D., Házi M., Balajti 
E.(2), Orosz G., Kocsis D.(2), 
Szabó D., Kovács L., Hérmán 
F., Nagy T., Chrappán R. 
(19/9), Varga D.(7).

Refis sporhírek
Erős mezőny az Országos Református 

Kosárlabda Diákolimpián

tölteni a legkorszerűbb digitá-
lis tananyagokat. Ezt segíti egy 
külön szerződés, amit a Moza-
ik Könyvkiadóval kötöttünk. 
Eszerint az általuk forgalma-
zott valamennyi tankönyv 
kép- és szöveganyagát és a kü-
lön kiegészítéseket is fel tud-
juk használni a tanórákon. A 
történelem és a földrajz tanítá-
sához félmillió forint értékben 
vásároltunk digitális térképe-
ket és digitális tananyaggal si-
került fejleszteni a KRESZ ok-
tatást.

- Az iskola felépítménye, fel-
szerelése, oktatómunkája te-
hát követi a 21. századi elvárá-
sokat. De ne csodálkozzunk! 
Mindig ezt tette, minden kor-
ban korszerű akart lenni és az 
is volt. Ezt mondja el nekünk 
az intézménytörténet és a már-
cius 10-én átadott iskolamú-
zeum is. Gondoljunk csak ar-
ra, hogy a 19. század legvégén 
éppen a földművesek oktatá-
sát, a mezőgazdaság új alapok-
ra helyezését támogatta Kar-
cag város, amikor a Közbirto-
kosság vagyonából 300 hold 
földet ajánlott fel és adott át 
egy „földmívesiskola” céljai-
ra. Azt a területet, ahol most 
a Szentannai komplexuma 
áll. Gondoljunk a névadó tu-
dós-igazgató országos figyel-
met keltő, úttörőnek mondha-

tó szikjavító munkájára, vagy a 
több mezőgazdasági szakterü-
let oktatását is felvállaló meg-
megújuló intézményre. Jól tud-
ták azt a múzeumot alapítók és 
jól tudta a mostani időszak ve-
zetése is, hogy van mire emlé-
kezni.

- A mi múzeumunk már év-
tizedek óta létezik és működik 
– vezet körbe igazgató úr. - Erős 
Bandi bácsi, Túrmezei Sán-
dor kollégánk, akkor az utóbbi 
időszakban hosszú ideig Váczi 
Imréné voltak a kezelői. Ami-
kor tavaly tavasszal a karban-
tartás hiánya miatt használ-
hatatlan lett a múzeum épüle-
te, bizony összeomlott a múze-
umi anyag is. Sikerült azonban 
új helyet találnunk, és az új he-
lyiségek kialakítása után, a hét 
elején befejeződött a kiállítás 

berendezése. A munkát támo-
gatta dr. Fazekas Sándor pol-
gármester úr és a város képvi-
selő-testülete is, amiért szeret-
ném valamennyiünk köszö-
netét tolmácsolni. Az új kiállí-
tás berendezése egyébként nem 
várt eredményeket hozott, hi-
szen a különféle szertárak át-
vizsgálásakor több új tárgyra 
is rátaláltunk. Ilyenek példá-
ul Szentannai Sámuel íróaszta-
la és számos személyes aprósá-
ga, az első végzősök és tanárok 
csoportképe, vagy egy 1947-
ben készült fotó az iskola régi 
bejáratáról. A múzeumnak ko-
moly jelentősége van. A kiállí-
tott tárgyak így együtt képesek 
arra, hogy üzenjenek nekünk 
valamit a múltról, az elődök-
ről, az iksola mindenkori szel-
lemiségéről és felelősségéről.   

Folytatás az 1. oldalról

Átadták a felújított iskolamúzeumot
Március 6-án az utánpót-

láskorú asztaliteniszezők Püs-
pökladányban Területi Aszta-
litenisz versenyen vettek részt. 
Eredmények: újonc III. kate-
gória: Dobrai István (Kováts 
M. Ált. Isk. IV. oszt.) III helye-
zés, újonc összetett kategória: 
Szepesi Bence (Nagykun Ref. 
Ált. Isk. VI. oszt.) II. helyezés.

Korábban említettük, hogy 
március 13-án kerül megren-
dezésre a Városi Sportcsar-
nokban az országos jelentősé-
gű „Csokai István” emlékver-
seny. Erre a versenyre már ed-
dig is szép számú nevező érke-
zett az ország szinte minden 

területéről. Szombaton – az el-
ső versenynapon – az újonc, 
serdülő és az ifjúsági korú asz-
taliteniszezők állnak az asz-
talok mellé. Vasárnap pedig a 
vetereán korosztály (40 év fe-
lettiek). 

Március 13-án szintén a Vá-
rosi Sportcsarnok lesz a hely-
színe a Kováts DSE felnőtt fér-
ficsapat NB. III-as versenyé-
nek. A II. helyen álló Mezőtúr 
csapatát fogadják. 

A szervezők várják az aszta-
litenisz iránt érdeklődők láto-
gatását a Városi Sportcsarnok-
ban.

B. I.

Asztalitenisz
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. 
I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: +36/70-310-
1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építé-
sű társasházban földszinti, gáz-
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen-
tes lakás egyetemistáknak el-
adó. Befektetésnek kiváló aján-
lat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-
2630 (délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 
72 m²-es, két szobás csalá-
di ház, 1676 m²-es telekkel el-
adó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás csa-
ládi ház nagy telekkel igényes-
nek eladó. Érd.: Kg., Soós I. ut-
ca 2. Tel.: 59/313-198 v. +36/30-
363-9585.
A Bakterház söröző épülete, a 
telken lévő lakóházzal együtt 
eladó. Tel.: +36/30-754-7290.
Karcag belvárosában, a Tőkés 
utca 25. sz. alatt amerikai kony-
hás, 3 szobás (2 fürdőszoba, 2 
WC), 2 főbejáratú földszintes 
családi ház 1.460 m²-es térkö-
vezett díszudvaron összkom-
fortos, lakható melléképület-
tel és garázzsal eladó. Bővebb 
információ és képek: www.
szalay89.tvn.hu Tel.: +36/20-
993-5812 v. +36/20-434-8841.
A 4. sz. főút és Bucsa kö-
zött szántóföldet bérelnék. 
Időjárástól független, korrekt 
fizetés mellett. Tel.: +36/30-
432-8600.
Karcag, Széchenyi sgt. 5-7-ben 
54 m²-es téglaépítésű, város-
központi, erkélyes, kis rezsijű 
lakás eladó. Tel.: +36/30-447-
3918.
Karcagon 3 szoba + nappa-
li családi ház eladó. Budapesti 
csere is érdekel. Tel.: +36/30-
936-4220.
Karcagon kisebb típusú, tel-
jes közműves kertes ház eladó. 
Utcafronti rész bontás nélkül 
beépíthető. Kg., Apavár utca 
21. Tel.: +36/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes 
ház eladó vagy értékegyezte-
téssel társasházi vagy szolnoki 
lakásra cserélném. Tel.: +36/70-
395-5263.
Két szobás, földszinti, most fes-
tett, fürdőszobás, kabinos, par-
kettás, 2 db új konvektoros la-
kás eladó. Kg., Széchenyi sgt. 
26. Tel.: +36/30-301-5886.

Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.

Kertes családi ház 3+2 fél szo-
bás eladó. Karcagon kisebb la-
kást beszámítok. Tel.: +36/30-
643-8315.

Albérlet
Szépen felújított Varró úti I. 

emeleti lakás igényesnek ki-

adó vagy eladó. Tel.: +36/20-

957-9091.

Karcag főtéri 2 szobás, I. eme-
leti bútorozatlan lakás hosszú 
távra kiadó. Tel.: 59/312-679.

Városközpontban IV. emeleti la-
kás bútorozottan hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: +36/20-340-6244.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tudományosan igazolt prog-
ram az egyéni és a társadalmi 
problémák megoldására. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu

Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, 
igazolatlan kimaradások miat 
tönkrement seprűket asszonya-
itoknak önköltségi áron cse-
rélem a karcagi piacon vagy a 
Takács P. utca 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.

Fűkaszáló gép és 1 db cserép-
kályha eladó. Tel.: 59/311-477.

42-es méretű menyasszonyi ru-
ha eladó. Tel.: +36/30-647-7357.

Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda 
eladó. Tel.: +36/30-403-6062.

Karcagi fiatalember vásárolna ré-
gi: évszámos írott cserépbutellát, 
fa mézeskalács formát, fa tüzelé-
sű pléh fürdőkádat, ülőfürdőká-
dat, mindkét oldalán zománco-
zott lábon álló fürdőkádat, sokfi-
ókos bolti és gyógyszertári pul-
tokat, férfi mechanikus karórát, 
faragott kapufélfát, bekötött és 
nem bekötött nagy üvegeket, 
dió furnéros lakkozott szekrényt 
anyagnak, festett vagy faragott 
fali tékát, kőből faragott kerti tár-
gyakat, cserépstukkót, öntöttvas 
dísztárgyakat, festményt, régi-
séget stb. Tel.: +36/30-963-5073.

220 l-es fagyasztószekrény el-
adó. Tel.: 59/314-831.

A D I DA S  é s  N I K E  T U R I  a 
Hópihében. Karcag, Vasút út 38. 
Minden hétfőn új árú érkezik.

Eladó új kerekesszék (15.000 
Ft), fa targonca (10.000 Ft), 1 db 
szobakerékpár (15.000 Ft), 1 db 
300 kg famázsa (15.000 Ft). Érd.: 
Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-
198 v. +36/30-363-9585.

Eladó sosem használt zománc 
sparhelt, Babetta 207, 210, 
páncéltőkés zongora bontásra 
is. Tel.: +36/30-963-5073.
Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.000 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.
Eladó ovális ebédlő asztal; 20 
l-es háti permetező; 50 l-es 
üvegballon; bekötött üveg; ve-
randa ablak; asztal sparhelt. 
Tel.: 59/312-258.
Női bocskai kosztüm (44-es) 
vadonat új eladó. Tel.: +36/30-
627-8613.
Eladó 1 db kerti traktor után-
futó 8 q-ig terhelhető féláron, 
1 db kézi henger. Tel.: +36/30-
252-8698.
Eladó 1 db gyalupad. Tel.: 
+36/30-503-2884.
Gyümölcsfa csemeték: beszter-
cei veres, bódi szilva; meggyek; 
dió; szúrótlan szeder; málnák; 
hársfa; fügefa; rózsa; orgonák; 
angyal trombita féláron eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi utca 45. Tel.: 
+36/30-266-2859.
Utánfutó 2100x1200, basszu-
sos harmonika96; műanyag és 
vas 200 l-es új hordó eladó. Tel.: 
59/312-679.
Partos II-es kertben 20 sor kert-
föld szántva eladó. U.itt garázs 
kiadó, valamint alsóépület ud-
varral kiadó. Tel.: +36/70-275-
1937 v. +36/70-257-2045.

Állat
Két éves német juhász kan, 
jó házőrző, shetlandi, feke-
te pónicsődör – lovagolha-
tó,  gyermekszerető eladó 
vagy bármire cserélhető. Tel.: 
+36/30-393-3343.
Gyermekszerető, barátságos, 
játékos kiskutya oltva, féreg-
telenítve jó gazdit keres. Tel.: 
59/300-515.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több ban-
ki háttérrel! Teljes körű ügyin-
tézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373.

Apróhirdetés A KSH szakosztályai

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
 a Karcagi Hírmondóban!

Elöljáróban leszögezhetjük, 
hogy Karcagon az atlétikának 
igen régi hagyományai és ko-
moly eredményei vannak. A 
szakosztály kezdeteinek a fel-
tárása most nem feladatunk, 
az viszont biztos, hogy 1981-
ben szép előzmények, de rö-
vid kihagyás után alakult új-
já, mégpedig az akkor Kar-
cagra kerülő Dedinszki Lász-
ló és Szecskó Alfréd jóvoltá-
ból. Dedinszki tanár úr el-
mondása szerint akkoriban 
a Györffy István és az Arany 
János (akkor még Arany Já-
nos utcai) Általános Isko-
la voltak a bázisiskolák. Már 
„az első körben” sok tehetség-
re bukkantak, és hát a lent-
ről, azaz az alsó osztályoktól 
kezdődő „építés” nyomán na-
gyon sok jó versenyző nőtt fel 
a szakosztályban.  Szepesi Ti-
bor, Harangi Mária, Tapasz-
tó Ágnes és Szőke József több 
magyar bajnokságot nyertek. 
A nyolcvanas években indu-
ló „második nemzedékként” 
a jelenleg is Karcagon okta-
tó, testnevelőtanárként műkö-
dő atlétákat lehetne megemlí-
teni, mondja a szakosztályve-
zető, köztük Szilágyi Anikót, 
Nagy Olgát, Kiss Jánost. Őket 
követte Porok József, Magyar 
István vagy a Dedinszki test-
vérek, Dóra és Csaba. És köz-
ben az atlétikán belül megje-
lent egy újabb ág, a duatlon. 
Ennek az első fecskéje Nagy 
Olga volt, aki a Portugáliában 
rendezett duatlon Európa Baj-
nokságon a tizenkettedik he-
lyen végzett, ami az Európa 
egészéből összeállt mezőny-
ben bizony nagyon jó helyezés 
volt. Valamivel később tűnt 
fel a karcagi Nuriev Tibor, aki 
aztán a legnevesebb helybeli 
duatlonista lett – a Debrecen-
ben megrendezett EB-n, egyé-
niben bronzérmet szerzett. 
Megemlíthető még a kiváló tá-
volugró Szilágyi Szilvia, aki a 

későbbiekben Szolnokra ke-
rült. Az atléták egymást köve-
tő nemzedékei idővel sorra el-
kerültek Karcagról főiskolára, 
egyetemre mentek továbbta-
nulni, befejezték a sportolást, 
és hát az utánpótlás begyűjté-
sére sem volt kellő lehetőség. 
Akik maradtak, jó eredmé-
nyekkel versenyeztek tovább, 
de lassan kiöregedtek, s a vé-
gén kiüresedett a szakosztály. 
Ezért (is) döntött úgy Szepe-
si Tibor 2009-ben, hogy az at-
léták szakosztályának újbóli 
megszervezésére és elindításá-
ra Dedinszki Lászlót kéri fel. 
November közepén a karca-
gi újságokban hirdetést jelen-
tettek meg, hogy akit érdekel 
ez a sportág, az jelentkezzen. 
December elejére 20-21 gye-
rek jelentkezett, de a követke-
ző hetekben már volt lemor-
zsolódás, úgyhogy most 15-16 
főben stabilizálódott azok lét-
száma, akik rendszeresen jár-
nak az edzésekre, vagyis ma-
napság ennyi sportolóból áll a 
szakosztály. „Elsősorban alsó-
sok, ötödikes, hatodikos spor-
tolónk csak néhány van. De 
hát ez így jó – magyarázza a 
tanár úr -, mert az építkezést 
lentről kezdjük”. Hát egyelőre 
az alapok lerakása folyik he-
ti két alkalommal (szerdán és 
pénteken) a Sportcsarnokban. 
A tervek szerint később hét-
főn is lesznek majd edzések, 
és a jó idő beköszöntével ter-
mészetesen a sportpályán ké-
szülhetnek, hiszen ez igazából 
szabadtéri sport. A tavasz fel-
tehetően az első, bemutatkozó 
versenyeket is elhozza majd, 
megyei rendezésű korosztá-
lyos versenyeken szeretnének 
indulni. Fontos ez – hallom 
az edzőtől – mert lesz, illetve 
már most van egy-két olyan 
atléta, aki nagyon szép jövő 
előtt áll. 

Elek György

Thai-box hírek

Amint azt ifj. Gyarmati Im-
rétől megtudtuk, március 6-án 
Budapest – az „A” terem harc-
művészetek központjában – az 
idén először került megrende-
zésre a K-3 bajnokság. A karca-
gi szakosztályt három verseny-
ző – Szűcs Tibor, Szűcs Roland 
és Szűcs Patrik – képviselte. A 
bajnokságban 12 egyesület ver-
senyzői vettek részt. Az egy-

mérkőzéses versenyen Szűcs 
Patrik és Szűcs Roland szintén 
győzelemmel vette az akadá-
lyokat, Szűcs Tibornak bár jól 
küzdött, de nem sikerült győ-
zelmet szereznie. Ez a bajnok-
ság jó kezdő állomása volt az 
idei versenyidőszaknak. A hét-
végén edzőmérkőzésük lesz 
Nyíregyházán.

B. I.

Atlétika
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HÍREK

Moziműsor
Március 12. péntek
 Báthory – A le-

genda másik arca
 Cseh-angol filmdráma
Március 13. szombat
 Másnaposok
 Amerikai vígjáték
Március 16. kedd
 Harry Potter és a 

félvér herceg
 Angol-amerikai fantasy
Március 19. péntek

Alvin és a mókusok 2
 Amerikai családi film
Március 20. szombat
 51-es bolygó
 Spanyol-angol ani-

mációs film

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

2010. március 12. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Testületi ülés I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Tájfutás
 Karcag Hírek
 - új rendőrőrs átadása
 - metángáz hasznosítás
 - Iparos Bál
 Háttér
 Karcag, a Nagykunság fővá-

rosa
20.10  Testületi ülés II .rész

2010. március 16.,17. kedd/
szerda

18.00  Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  Zenés Vasárnap délután
21.10  Nótacsokor

2010. március 18. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Városunk ünnepi megemlé-

kezése I.
 Ünnepi Önkormányzati ülés
 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég. Dr. Fazekas Sándor
 Karcag Hírek
 - múzeum épület átadása a 

Szentannaiban
 - kiállítás a Dérynében
 - könyvbemutató a Csoko-

nai Könyvtárban 
 Háttér
 Eredményes adománygyűj-

tés a kutya menhelynek
 Karcag, a Nagykunság fővá-

rosa
20.10  Városunk Ünnepi megem-

lékezése II.
 Megemlékezés és koszorú-

zás a Petőfi szobornál

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

A karcagi rendőrök hétvégi 
sikerei!

Babakocsit akart lopni pén-
teken ismeretlen tettes, miu-
tán egy szatyorra való gyer-
mek holmit is összeszedett, 
azonban a lakóház lakói ész-
lelték a lopást, és értesítet-
ték a rendőröket. Ezért mene-
külőre kellett fognia a gyer-
mekruhákkal együtt a tolvaj-
nak. Forró nyomon indultak 
a rendőrök utána, miközben 
újabb bejelentés érkezett, mert 
egy óvodából eltűnt egy bicik-
li is. Nem sokkal ezt követő-
en kattant a bilincs a helybe-
li nő kezén, akitől lefoglalták a 
kétkerekűt, és a szatyorban lé-

vő gyermek holmikat is, így a 
sértettek kára megtérült.

Az elmúlt hét közepén egy 
helybeli lakos udvarán lévő 
zárt kennelből ismeretlen tet-
tes ellopta fajta tiszta kutyá-
ját, egy német juhászt. Pénte-
ken a helybeli rendőrök a tet-
tes nyomára akadtak, aki ak-
korra már túladott a 20.000 
forintot érő eben. Előállítot-
ták a fiatalkorú elkövetőt a ka-
pitányságra, aki kihallgatása 
során elismerte cselekményét, 
sőt még egy másik, általa el-
követett bűncselekményre is 
fény derült. Azóta a rendőrök 
a megkerült kutyust visszaad-
ták gazdájának.   

Anyakönyv
Születés

Molnár Andrea – Baga Lajos
Kg., Délibáb utca 10.  Levente
Vadász Szilvia – Baráth Lajos
Kg., Tiszta utca 30.  Julianna
Kundráth Zsuzsanna – 
Csíger Imre
Kg., Rákóczi utca 39.  Sámuel
Kovács Katalin – Kisari János
Kg., Agyag utca 5.  János

Halálozás
Bíró Sándorné (Futaki Ilona)
 Karcag (1929.)
Farkas András
 Karcag (1926.)
Kovács Sámuel
 Karcag (1926.)
Magyar Béláné (Boros Klá-

ra)
 Karcag (1927.)
Szabó Istvánné (Kovács Má-

ria)
 Kg., Szondi utca 15. 

(1921.)
Szatmári János
 Karcag (1925.)

16

16

12

12

Március 12. péntek

 Kígyó – Horváth F. úti
március 13. szombat

 Kígyó – Horváth F. úti - nyit-

va

március 14. vasárnap

 Kígyó – Horváth F. úti
március 15. hétfő

 Oroszlán – Kórház úti
március 16. kedd

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 17. szerda

 Kígyó – Horváth F. úti
március 18. csütörtök

 Berek – Kiss A. úti
március 19. péntek

 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Megkezdték a tavaszi sze-
zonra való felkészülést a Me-
gyei III. osztályban szereplő 
Karcag II. Agrosprint labda-
rúgói is. Az edzéseket L. Kis 
Lajos és Varga János közö-
sen vezénylik le. A csapat játé-
kos kerete a jövőben változhat, 
mivel várhatóan több játékos 
is bejelentkezett átigazolási 
szándékkal. Első felkészülési 
mérkőzésüket az elmúlt héten 
Bárándon játszották le, ahol a 

megyei I. osztályban szerep-
lő csapattól 5:1 arányú vere-
séget szenvedtek. Úgy terve-
zik, hogy a bajnokság kezde-
téig minden héten egy edző-
mérkőzést lejátszanak. Legkö-
zelebb Tiszabővel találkoznak. 
A megyei III. osztályban az el-
ső bajnoki mérkőzésük április 
11-én kezdődik Tiszasason.

 B. I.

Az elmúlt hétvégén – szom-
baton – országos meghívásos 
szabadfogású birkózó versenyt 
rendeztek Bökényben. A sza-
badfogású versenyen 78 fiatal 
induló lépett a szőnyegre. A 
karcagi szakosztályt két fiatal 
képviselte – igen eredménye-
sen. Eredmények: Kun István 
I. helyezett, Gaál István II. he-
lyezett.

A karcagi ifjú birkózóink 
legközelebb március 13-án 
lépnek ismét szőnyegre.

A KSE birkózó szakosztálya 
felhívással fordul a birkózás 
iránt érdeklődő fiatalok felé, 
hogy ingyenes edzési lehető-
séget biztosítanak már ötéves 
kortól. Az edzések helyszíne 
az újonnan megnyitott saját 
birkózó termükben (Kg., Papp 
Béla utca 4.) hétfőn és szerdán 
16:30 – 18:30-ig és pénteken 
16-18 óráig.

B. I. 

Birkózás

Megyei felnőtt férfi kosárlabda
Szolnokon, a Kilián Laktanyában rendezték meg a Me-

gyei Bajnokság újabb fordulóját.
Kosarasaink ellenfelei a rendező Szolnoki Honvéd SE., 

valamint a Jászberényi KSE 
NB/I.-B-s utánpótlás csapata volt. Küzdelmes játék ala-

kult ki mindkét mérkőzésen, igaz a sérülésveszélyes pályán 
csapatunk kissé visszafogta magát, így az utolsó percek igen 
izgalmasan alakultak, de a rutinosabb játékosainknak nem 
remegett meg a keze, s főleg Erdei ponterősségének köszön-
hetően hozták a kötelező győzelmeket. A mérkőzéseken le-
hetőséget kaptak fiataljaink is a bizonyításra, akik nagyon 
hasznosan játszottak, s nem ijedtek meg ellenfeleiktől.

A két győzelemmel csapatunk veretlenül vezeti a tabel-
lát csoportjában, és legközelebb márciusban Jászberényben 
lépnek majd pályára.

Eredmények:
Karcagi SE - Szolnoki Honvéd SE 75:70 /16:14, 14:14, 

20:18, 12:16, 13:8/
Karcagi SE: Kiss J. 7/6 p., Erdei J. 26 p., Ábrahám Sz. 14 

p., Mile G. 5 p., Tóth I. 5 p,
Cserék: Hajdú G., Simon L. 10 p., Koncz M., Rideg L., 

Mészáros A .2 p., Kovács Zs. 6 p.
Karcagi SE - Jászberényi KSE II. 75:73 /16:20, 21:14, 

14:22, 24:17/
Karcagi SE: Hajdú G. 4 p.,Koncz M. 3 p., Mile G. 18 p., 

Mészáros A. 2 p., Kovács Zs. 3/3 p.,
Cserék: Kiss J. 3 p., Erdei J. 26 p., Simon L., Ábrahám Sz. 

7 p., Rideg L., Tóth I. 9 p.,
Edző: Fodor Csaba

A Takács Péter úti tagóvoda
Szülői Munkaközössége

ALAPÍTVÁNYI BÁLT
 szervez

(vacsora, műsor, tánc, zene, tombola)
2010. március 27.-én 1800 órakor a

Györffy István Általános Iskola ebédlőjében
A szülők támogatják az óvodapedagógusok

„MOZGÁS MŰVELTSÉGFEJLESZTŐ” helyi programját,
melynek célja az óvodás korú gyermekek egészséges 

életmódját segítő rendszeres, harmonikus mozgásfejlesztés.
A vacsorajegyek bevételét képességfejlesztő játékokra 

szeretnénk fordítani.
Ezúton szeretnénk kérni az intézmények, vállalatok, 

vállalkozók és magánszemélyek  segítségét, felajánlását.
Felvilágosítást a következő telefonszámon adunk:

Kardosné Lakatos Erika +3630/258-3238
Takács Péter úti tagóvoda: 59/311-862

Vacsorajegyek 2010. március 22.-ig 3500.- Ft-os áron 
vásárolható az óvodában.

Mindenkit szeretettel várunk, segítőszándékát előre is 
köszönjük!

A Takács Péter úti tagóvoda
Szülői munkaközössége


