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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Ennyi csapadék után azt 
hiszem, már senkit nem lep-
nek meg a város peremén ke-
letkezett ideiglenes tavacs-
kák, sekély, de eddig igen 
tartósnak bizonyuló kiönté-
sek. Amint Molnár Pál, a Vá-
rosgondnokság vezetője el-
mondta, a fürdővel szem-
ben, a Barátság Parkban lé-
tesített tó is emiatt lépett ki 
a medréből. A város déli ré-
szén (az Akácos és Liliom ut-
cák térségében) ugyanis már 

lakóházakat veszélyeztetett 
a víz, amit ezért előbb a „le-
vente erdei” mélyebb részbe, 
onnan a Barátság parki szük-
ségtározóba emeltek át.

- Bízunk benne, hogy a me-
leg beköszöntével csökken a 
talajvízszint és felerősödik a 
párolgás is, és ez segít majd a 
vízfelületet a tó terjedelmé-
re visszaszorítani. Addig is fo-
lyamatos az elvezetés, de na-
gyon reméljük tartós marad a 
csapadéktalan tavaszi idő. Azt 

a településrészt, amit a víz it-
teni elhelyezésével igyekez-
tünk mentesíteni, már nem fe-
nyegeti a veszély, a szükség-
megoldás tehát nagyon hasz-
nos volt.

- A városban máshol okoz-e 
még gondot a víz?

- A város más részein sem 
kell most beavatkozni, a fő-
átemelőknél is csak idősza-
kos szivattyúzások vannak, 
ha megtelik a befogadó csa-
torna. Karbantartási munká-
kat-ároktakarítást, áteresztisz-
títást végzünk, és ahol szüksé-
ges, új árokszakaszokat alakí-
tunk ki. Ez is elég dolgot ad.

- Mi lesz ezzel a területtel a 
későbbiekben, hisz tavaly tet-
ték rendbe a kilátót?

- Folyamatosan működtetni 
kívánjuk. A tavat és környé-
két a mikroklíma és a kilátás 
miatt is rendben tartjuk. Nyá-
ron kiránduló, pihenőhely, té-
len korcsolyázási lehetőség le-
het. Másrészt városi rendezvé-
nyekre is alkalmas.

Elek György

Szükségtározó a Barátság parkban

- A próbaüzemünk nagyon 
sikeresnek mondható, hiszen 
465 fő látogatta meg az épü-
letet. Jórészt iskolás és óvo-
dás csoportok voltak, de szép 
számmal jöttek magánsze-
mélyek is. Elmondható, hogy 
mindenkinek nagyon tetszett 
a kiállítás.

A tárlat igazából újszerűen 
megkomponált és berendezett 
időutazás, ami a 13. századtól 
napjainkig ismerteti meg a lá-
togatót a kunok életével, szű-
kebb hazájuk történelmének 
fontosabb eseményeivel. Digi-
tális képek segítenek bepillan-

tani a belső-ázsiai nomádok 
– azaz a honfoglaló kunok – 
mindennapjaiba. Közelről lát-
hatunk egy jurtát, amelyből 
egy újabb terembe, azaz újabb 
korba, a Hódoltság világá-
ba lépünk át, és itt mint táj is 
feltárul előttünk a régi Nagy-
kunság. A régvolt vizes kör-

nyezetet és állatait képeken 
szemlélhetjük meg. A 18. szá-
zad „folyosója” után egy egé-
szen más, de hozzánk időben 
közelebb lévő és kicsit ismerő-
sebb világba, a polgári lakóhá-

Kirándulás Kumániába
A Nagykun Látogatóközpont heteken át propagálta február 28-
ig tartó próbaüzemét, amely alatt az ősszel megnyitott intéz-
mény ingyenes látványosság volt. A rendezők már az átadáskor 
jelezték, hogy a tárlaton még apróbb-nagyobb változtatások 
várhatók, de a tavaszi nyitányra – ígérték – minden elkészül. 
Így is lett. Kréz Tamás, a látogatóközpont vezetője elégedett.

Folytatás a 2. oldalon

Belvíz

Nem tudom, hogy Karcagon 
hol és mikor állították fel az el-
ső pingpongasztalt és kik voltak 
ennek a sportnak az úttörői, ám 
az biztos, a jelenkor asztaliteni-
szezői fél évszázaddal ezelőttre 
teszik és Csokai István nevéhez 
kapcsolják a sportág aranykorát.

Csokai István („Pista bá-
csi”), ahogy hallottam, talán 
nem is versenyzett igazából, de 
hatalmas szervező volt és szív-
vel-lélekkel végezte ezt a mun-
kát. A fegyelmezett edzések 
mellett rendszeresen szervezte 
a bajnokságokat és versenyez-
ni vitte a ma már ezüstös hajú 
fiatalokat, akik négy évvel ez-
előtt úgy gondolták, minden-
képpen megérdemli, hogy em-
lékezzenek róla. Így született 
meg Péter László akkori szak-
osztályvezető irányításával a 
Csokai István Emlékverseny, 
ami az első két szerényebb si-

kerű év után tavaly már kétna-
pos országos pontszerző ver-
sennyé lett.

- Az idén is kétnapos ver-
senyt szerettünk volna – 
mondja Csornai Csaba, az 
asztalitenisz szakosztály ve-
zetője -, de a munkarend vál-
tozása miatt egy napra kellett 
összesűrítenünk mindent.

A versenyidő rövidülése lát-
hatóan nem szegte kedvét a 
szervezőknek, mert márci-
us 20-án Dobos László pol-
gármester megnyitója után ti-
zenhat asztalon kezdődtek el a 
mérkőzések.

Csokai István Emlékverseny
Karcag, 2011. március 20.

Folytatás a 7. oldalon

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke nyi-
totta meg március 18-án Csízi Sándor grafikus kiállítását. A művész leg-
újabb tárlata az egy évvel ezelőtt már megismert szellemi irányvonal 
folytatása, a nomád elődök világának felidézése. A fegyelmezett mérték-
tartással megrajzolt képek nemcsak egy letűnt világ tárgyainak feleleve-
nített megfogalmazásai. Az újra felfedezett egzotikum mögött a puszták 
ismerős levegője és a sámánénekekbe burkolódzó misztikuma is meg-
érinti a nézelődőt. A kiállítás 2011. március 31-ig tekinthető meg.

Látogatóban a Víz Világnapján

A ENSZ 1993-ban határozta el, hogy március 22-ét a Víz Világnapjává te-
szi meg. Ezen a napon tehát a tudomány képviselői éppúgy, mint a vízel-
látás szakemberei a földi élet alapjait jelentő vízre hívják fel a figyelmet. 
Karcagon a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. - akárcsak tavaly ilyenkor – 
most is tárt kapukkal várta a látogatókat a Nagyvénkerti Vízműtelepen 
és a Szennyvíztisztító telepen, ahol a szakfeladatokkal kapcsolatos tud-
nivalókról adtak tájékoztatást. És természetesen ismét figyelmeztettek 
a régi jelmondatra, hogy „A víz érték, ne pazaroljuk!”
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Közéleti szilánkok

A „kisfiú” 
árnyéka…

(avagy az ismétlődő 
igazságtalanság)

Annak idején úgy tanították, hogy vannak 
igazságos, és igazságtalan háborúk, ahogy vannak 
történelmi igazságo,k és igazságtalanságok is. Ez 
így persze közhelynek tűnik, de ha megnézzük a 
Japánban történt katasztrófáról készült különböző 
beszámolókat, óhatatlanul eszünkbe jut a hatvan-
hat évvel ezelőtti augusztus 6-a. Az Enola Gay ne-
vű amerikai repülőgépről aznap reggel dobták le 
Hirosimára az első atombombát, amely óriási, ad-
dig nem látott pusztítást végzett. (Három nappal 
később meg Nagaszakira, mert a japán hadvezetés 
6-án még nem tudta, hogy milyen bomba is rob-
bant Hirosima fölött, ezért nem kapituláltak azon-
nal.) De ennek a története most mellékes is. A lé-
nyeg, hogy az „igazságos háborús” atombomba 
ledobásával megkezdődött az „atomkorszak”, ami 
előrevetítette a baljós jövőt: a nukleáris katasztró-
fák potenciális hatásait. Mert az atomerőművek, 
még ha békés „energiatermelők” is, ha emberi mu-
lasztásból vagy természeti csapások miatt meg-
sérülnek, szintén sugárveszélytől retteghetnek az 
erőmű közelében, de még a távolabb élők is. En-
nek vagyunk most tanúi a Fukushimában lévő re-
aktor esetében. Nemhogy a laikusokban, de még 
az atomfizikával foglalkozó tudósok előtt is renge-
teg kétely merül föl a vészhelyzet elhárítása kap-
csán, valamint a jövőbeni biztonság garantálásá-
val kapcsolatosan.

Szóval, a hatvanhat évvel ezelőtti „kisfiú” ár-
nyéka vetül újra Japánra – igaz, most a szigetor-
szág északi felére. És ahogy sokan igazságtalannak 
tartották annak idején a bevetett nukleáris fegy-
vert az ember által, éppen ezért most a természet 
csapását is. Még ha ez embertől független (való-
jában sorcsapás is), amihez az igazságosság fogal-
mát csak „misztikusan” lehet kapcsolni. 

Az viszont bizonyos, hogy a japán társadalmat 
szinte ugyan úgy próbára teszi ez a katasztrófa, 
mint a 66 évvel ezelőtti, még ha volumenében ke-
vesebb az áldozatok és az anyagi veszteség száma. 
Elgondolkodtató volt a Magyar Nemzet Japánból 
hazatérő újságírójának, Lukács Csabának a beszá-
molója, amit több tv csatornán is lehetett látni. A 
tudósító elmondta, hogy már több természeti ka-
tasztrófát látott a világban, de annyira fegyelme-
zett és felelősségteljes hozzáállást, mint most Ja-
pánban, még sehol sem tapasztalt. (Például a be-
tört kirakatok elé nem kellett őrt állítani, senkinek 
nem jutott volna az eszébe, hogy valamit is eltu-
lajdonítson, stb.) Egyes társadalomtudósok rokon 
népnek tartják a japánt a magyarral. Nem tudom 
mennyire megalapozott ez a feltevés. (Az kétség-
telen, hogy Fukuzava Hicsiro és Sánta Ferenc két 
írásművében a két néplélek azonossága kimutat-
ható). Mindenesetre az az érzésem, hogy sok min-
dent tanulhatnánk tőlük. S ne tekintsük azt sem 
olyan nagy szerencsétlenségnek, ha netán japán 
yenben vettük föl annak idején bankhitelünket...

-ács -

HÍREK
Meghívó

A karcagi Nyugdíjas Pedagógus 
Klub tagjai a 200 évvel ezelőtt szü-
letett kiváló zeneszerző és zongo-
raművészre emlékeznek.

Liszt Ferenc életrajzát és műve-
it Nagyné Szabó Mária tanárnő is-
merteti. A zeneműveket zongorán 
előadja Koppány Mária zongora-
művésznő.

Az előadás ideje: 2011. március 
28. (hétfő) 15:00 óra.

Helye: Déryné Művelődési és If-
júsági Központ II. emelet.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető

Elhunyt a legidősebb 
karcagi roma asszony

Karcag Város Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzata őszinte rész-
vétét fejezi ki az Északi Újtelepen 
91 évet élt Tasi Pálné (Vadász Er-
zsébet) halála miatt. A város leg-
idősebb roma asszonyát vesztet-
tük el. A roma közösség fájdal-
mát tovább mélyíti, hogy másik 
két tagjától is búcsúznia kellett. 
Az Északi Újtelepen élt Farkas 
Andrásnétól (Tyukodi Róza) 81 
éves korában, míg a Déli Külvá-
roson Lázók Józseftől 57 évesen.

A gyászló családok és ismerő-
sök bánatában részvéttel oszto-
zunk.

Varga István Mici
CKÖ lenöke

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Március 26-27. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Április 2-3. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

zak nagyszobájába lépünk be 
és ismerhetjük fel a ház lakói-
ban a régi karcagiakat. Mind-
ez pedig elérhető, sőt megfog-
ható, megtapintható közelség-
ben.

- Az épületnek szép nagy ud-
vara van. Oda terveznek-e va-
lami érdekeset?

- Az udvarral kapcsolat-
ban nagyon sok elképzelésünk 
van, amelyek közül most csak 
a gyerekek által szabadon láto-
gatható kun játszóteret említe-
ném meg, és tervezzük egy ke-
mence felépítését is.

- Gondolom sütés-főzés cél-
jára...

- Igen. Hagyományőrző fő-
zéseket tervezünk. Az Ízőrzők 
Klubjával már felvettük a kap-
csolatot.

- Korábban voltak elképzelé-
sek a kismesterségek bemuta-
tásával kapcsolatban, ami ért-
hető is, hiszen az épület a nép-
művészeti egyesület székháza 
volt.

- Lesznek kismesterségek is. 
Egy textilműhely berendezé-
sét tervezzük, ahol a nemeze-
lést, a csipkeverést, a kunhím-
zést ismerhetik meg az érdek-
lődők, de az udvari épületek 
egyikében egy fazekasműhelyt 
is szeretnénk berendezni. A 
textiles mesterségek képvise-

lőivel (a népművészeti egyesü-
letből) felvettük a kapcsolatot.

- Véget ért a próbaüzem. 
Hogyan tovább?

- Március 1-től is hivatalo-
san nyitva vagyunk, vagyis az 
attrakció belépődíj ellenében 
tekinthető meg. Ehhez egy-
előre még csak árajánlatunk 
van, amit a testületnek kell 
jóváhagynia. Az ajánlat sze-
rint a felnőtt jegy 600, a diák-
jegy 300 forint lenne, de lesz-
nek csoportos kedvezmények 
is. Egyelőre 8:00-tól 16:00 órá-
ig vagyunk nyitva, később vi-
szont az évszakok szerint vál-
tozik a nyitva tartás.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Kirándulás Kumániába

Igazi nőnapi meglepetéssel 
kedveskedett olvasóinak a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár.  Már-
cius 9-én közönségtalálkozó-
ra hívtuk V. Kulcsár Ildikót, a 
Nők Lapja népszerű főmunka-
társát. Sikerkönyveinek (Ne félj 
mesélj, Figyeljetek feleségek! 
Figyeljetek férjek!) társadalmi 
hasznosságát ismerték el azzal, 
hogy megkapta a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagke-
resztjét.

Minden nap adódik valami 
ürügy a bosszankodásra, a pa-
naszra, és ha nem vigyázunk, 
előbb-utóbb magunk is sava-

nyúak és mogorvák leszünk. 
De szerencsére él köztünk egy 
állandó optimizmust sugárzó 
energiaforrás, aki nem szűnő 
lelkesedéssel jár-kel a világban, 
mindenre figyel, legfőképpen 
arra, hogy ne veszítsük el nyi-
tottságunkat és a jókedvünket. 
Ő V. Kulcsár Ildikó, aki köny-
veiben sem festi szebbnek a va-
lóságot, mint amilyen, csak se-
gít abban, hogy tudjunk örülni 
a szép pillanatoknak, és man-
kót ad ahhoz, hogy képesek le-
gyünk megvívni a hétköznap-
ok harcait.

„Ez a mankó lehet egy korty 

derű is. Nem gondolok én har-
sány, oktalan röhögésre – erre 
tényleg nincs okunk -, csak egy 
parányi életszeretetre” 

A rendezvény a TÁMOP 
3.2.4 Nagykun Tudásdepó-
Expressz pályázati forrásból 
tudtuk megvalósítani. Az olva-
sásnépszerűsítő rendezvényso-
rozat következő eseménye egy 
költészet napi koncert lesz, áp-
rilis 2-án 15 órakor, ahol a bu-
dapesti MacskaSzem Zenekar 
(macskaszem.info.hu) megze-
nésített versekkel kedveskedik 
a karcagi közönségnek.

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

ECDL START 

(Európai Számítógép-használói Jogosítvány)
felkészítő tanfolyamot indít, amely a modulok vizsgájával zárul.

Oktatott modulok:
Operációs rendszer
Szövegszerkesztés

Prezentáció
Információ és kommunikáció

A tanfolyam indításának előfeltétele a szükséges létszám 
megléte.

Igény esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
Jelentkezési határidő:

2011. március 31.
Érdeklődni Juhász József ECDL vizsgáztatónál az alábbi 

telefonszámon: 06-30/4157679

Nőnap a könyvtárban
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Par la men ti Nap ló

Szomorú kötelesség, ami-
kor elhunyt kollégára emlé-
kezünk. A parlament szoká-
sai szerint azokat is főhajtás-
sal, egy perces néma felállással 
tiszteljük meg, akik korábbi 
időszak képviselői voltak. A 
méltó búcsú mindenkinek ki-
jár, akár eszmetárs, vagy po-
litikai ellenfél volt. Most hét-
főn viszont nem egy időben 
távoli kollégára, hanem bará-
tunkra, napi harcostársunk-
ra emlékeztünk. Arnóth Sán-
dor, 1998 óta képviselő, aki 
a szomszéd város, Püspök-
ladány polgármestere is volt, 
tragikus balesetben vesztette 
életét. Én magam is húsz éve 
ismertem, barátként gondol-
tunk egymásra. Sokszor meg-
esett, hogy együtt ültünk le a 
parlamenti étkezdében, köz-
ben munkáról, városainkról, 
családról váltottunk szót. Így 
volt ez halála előtt egy héttel 
is. Akkor még nem tudtam, 
utoljára. 

A Sárrét elhivatott em-
bere volt.  Körzetéhez tar-
tozott Báránd, Földes, 
Biharnagybajom, képviselte 
Tetétlent, Bihartordát és Ka-
bát is. 2007-ben a kabai cu-
korgyár bezárása ellen hajlan-
dó volt még saját európai par-
lamenti kollégáival is szembe 
menni, bár alulmaradt, neki 

lett igaza. A mostani cukor-
ár növekedés igazolta az ag-
godalmait. Sokszor voltunk 
együtt lakossági fórumokon, 
s egyből szívükbe fogadták 
az emberek közvetlen, barát-
ságos, emberei szavaiért. Ve-

zetője volt a Fidesz kezdemé-
nyezte faluparlamentnek. Né-
hányszor fővédnöke lehettem 
annak a polgári bálnak, amit 
Sándor indított el Püspökla-
dányban. Első báli alkalom-
mal meglepetten álltam fel, 
amikor éjfélkor a bálozó kö-
zönség közösen elénekelte a 
Himnuszt, de azóta kicsit hi-
ányérzetem van, ha egy polgá-
ri bál e nélkül ér véget.

Irigyeltük a humoráért is. 
Még a püspökladányi múze-

umban dolgozott, amikor kör-
bevezetett bennünket a kiál-
lító teremben. Egyszer csak 
megállt egy százéves, öreg té-
ka előtt. „Most pedig a mú-
zeum legfontosabb kiállítá-
si tárgya előtt állunk.” Faze-
kas Sándorral összenéztünk, 
mi a csoda lehet ilyen fontos 
ebben az öreg bútordarabban. 
Sándor kinyitotta az ajtót, ami 
mögött egy pálinkás üveg állt, 
kispoharakkal. Hamisítatlan 
szilvapálinka volt.

Politikusként persze ádáz 
ellenfelei is voltak. Ám halá-
lában kiderült, mennyivel töb-
ben is voltak barátai, hívei. A 
ladányi polgármesteri hivatal 
előtti tengernyi gyertya és mé-
cses igazolja, Arnóth Sándor 
méltó volt az emberek bizal-
mára. Három gyermeke ma-
radt árván.

Drága barátunk! Két nap-
pal neved napja előtt hagy-
tál itt bennünket, Sándor nap-
ján már nem tudtunk meg-
köszönteni. Amíg élünk 
eszünkbe jut, hogy tartozunk 
egymásnak egy koccintással. 
Ha az égiek engedik, odafent 
majd bepótoljuk.

Varga Mihály

Arnóth Sándor temetése va-
sárnap 13 órakor lesz Püspök-
ladányban.

Arnóth Sándor
1960-2011

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

lakossági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit.

Időpontja: 2011. március 28. (hétfő) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (Kisújszállási út 45. – a szokott helyen)
A fórum témája:
 - A Kátai Gábor Kórház jelene és jövője a lakosság ellátásban.
 Előadó: Dr. Nagy Mihály, a kórház főigazgató főorvosa.
 - Az egészséges életmód 12 pontja.
 Előadó: Nagy Ibolya, kistérségi vezető védőnő.
 - A gyógyászati segédeszközök az egészség szolgálatában.
 Előadó: Jobbágy Zoltánné, üzletvezető – Ortomobil Kft.
A fórumot követően tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra 
egyének és vállalkozások felajánlásából.
Minden érdeklődőt tisztelettel, szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

Felhívás a Nevelési Tanácsadóban 
induló fejlesztő csoportjaira!

Kedves szülők és pedagógusok!
Április elején önbizalom növelő csoport indul, melynek 

célja a szociálisan félénk gyermekek elkerülő magatartásá-
nak csökkentése, valamint bátorságának növelése az újon-
nan tanult játékos módszerek segítségével. Mindezekben 
segítségünkre lesz egy szégyenlős kis tigris, aki sok min-
dent nem mer megtenni, de elhatározza, hogy szeretne bát-
rabb lenni, és ezt a program végére újdonsült kis barátaival 
együtt sikerül is megvalósítania. Csak bátran, kis tigris! A 
gyermekek olyan új trükköket tanulnak, melyek segítségé-
vel jobban boldogulnak majd a különböző társas helyzetek-
ben: kapcsolatteremtés másokkal, félelmek leküzdésében, 
hogyan képviselhetik saját érdeküket, hogyan védhetik meg 
magukat a csúfolódásoktól, bántásoktól és még sok minden 
mást is megtanulnak, ami segít nekik abban, hogy ügyeseb-
bek legyenek társas helyzetekben. Várjuk minden hasonló 
nehézséggel küzdő 5. életévét betöltött óvodás jelentkezését! 
A csoport létszáma 6-8 fő, a tréning időtartama 10 alkalom, 
heti 1 találkozás (melyre fix időpontokban, előreláthatóan 
délelőttönként kerül majd sor).

Helyszín: a Nevelési Tanácsadó (Püspökladányi út 11. 
Karcagi Ifjúsági Ház)

Várjuk a szülők jelentkezését személyesen a Nevelési Ta-
nácsadóban vagy telefonon: 312-712.

Indul a LENDÜLET csoport!
Alsó tagozatos, 1.–3. osztályos gyermekeke számára in-

dítjuk Lendület csoportunkat! Ha a gyermek visszahúzódó, 
csöndes, ha magatartásában bizonytalan, ha bátorításra van 
szüksége, akkor itt a helye köztünk! Április elejétől 10 al-
kalommal vehetnek részt a gyermekek személyiségfejlesztő 
foglalkozásokon a Nevelési Tanácsadóban (Püspökladányi 
út 11. Karcagi Ifjúsági Ház)

Várjuk a szülők jelentkezését személyesen a Nevelési Ta-
nácsadóban vagy telefonon: 312-712.

Kezdődik a HANGOL – ÓRA!
Ha gyermeke nehezen találja a helyét a közösségben vagy 

túl könnyen, de nem a legjobb helyen…, ha nehezen találja 
a szavakat vagy nem a megfelelőt…, beilleszkedése, viselke-
dése, magatartása gyakran fejtörést okoz önnek vagy az is-
kolának, keressen meg minket! 4-5. osztályos tanulók szá-
mára szervezünk csoportfoglalkozásokat. Téma: 

KAPCSOLATTEREMTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖ-
ZÖSSÉGÉPÍTÉS, ÖNISMERET

Helyszín: a Nevelési Tanácsadó (Püspökladányi út 11. 
Karcagi Ifjúsági Ház)

Várjuk a szülők jelentkezését személyesen a Nevelési Ta-
nácsadóban vagy telefonon: 312-712.

A csoportfoglalkozásokon a részvétel INGYENES!

Árokba csúszott személy-
gépkocsi

Március 15-én, 8 óra 06 
perckor jelzés érkezett hír-
adóügyeletünkre, mely sze-
rint a 34-es út 20. kilométe-
rénél egy BMW típusú sze-
mélygépkocsi árokba csú-
szott. A kiérkező 6 tűzoltó 
kéziszerszámok és drótkötél 
segítségével visszavontatta a 
gépjárművet az úttestre, ez-
zel a forgalmi akadályt meg-
szüntették. A baleset során 
személyi sérülés nem történt.

Égett a szeméttelep Kunma-
darason

Március 15-én, 8 óra 59 
perckor vonult a Karcag I. 
gépjárműfecskendő Kun-
madarasra a szeméttelep-
hez, ahol összehúzott szemét, 
gallyak és széna égett mint-
egy 100 négyzetméteren. A 
kiérkező egység oltási mun-
kálatait nehezítette, hogy a 

szél a füstöt a település irá-
nyába fújta. A beavatkozást 
kettő darab „D” sugárral és 
kéziszerszámokkal végezték 
el.

Elhunyt személyt találtak 
egy berekfürdői csatornában

Március 15-én, 11 óra 10 
perckor érkezett segélykérés 
híradó ügyeletünkre, mely 
szerint Berekfürdő csator-
nájában a rendőrség egy el-
hunyt személyre talált. A ki-
érkező tűzoltók kéziszer-
számok, dugólétra és mentő-
kötél segítségével a holtestet 
kiemelte a csatornából. A be-
avatkozást nehezítette, hogy 
a területet csak erőgép segít-
ségével lehetett megközelíte-
ni.

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

TŰZOLTÓSÁG 

TŰZKAKASFelhívás!
Tisztelt Karcagi Lako-

sok!
A Karcag Városi Ön-

kormányzat Városgond-
noksága Csemetekertjében 
az előző évekhez hasonló-
an, lehetőség van facseme-
ték beszerzésére. A közte-
rületen kiültetésre kerülő 
csemeték ingyenesen elvi-
hetők, magánterületre pe-
dig térítés ellenében. Az 
árjegyzék és egyéb felvilá-
gosítás a Csemetekertben 
személyesen, vagy az aláb-
bi telefonszámon kapható:

Béres Attila erdész Tel: 
06-30/676-7377

Csemete kiadás: hétfő-
től-csütörtökig 8-9 óráig, 
vagy telefonos egyeztetés 
alapján.

A facsemeték közterü-
letre történő kiültetése el-
lenőrzésre kerül!

V.Ö. Városgondnoksága
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Történelem, etnográfia, 
utazás

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban gombász 

szakkör indult, melyhez várjuk a csatlakozni vágyók jelent-
kezését. A foglalkozásokat péntekenként 17 – 18 óra között 
tartjuk.

Ismertetésre kerülnek Magyarország területén fellelhető 
fontosabb ehető és mérges gombák (mintegy 200 faj), külö-
nös tekintettel a környékünkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet az 59/503-224-es vagy a 30/325-7724-es 

telefonszámon, vagy a fenti időpontban a helyszínen.

Március 21-én Szentesi Zol-
tán, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium történelem szakos 
tanára tartott előadást a kör-
ben. Témáját a következőkép-
pen foglalta össze: Nádasdy 
Ferencné Báthory Erzsébetről 
világszerte sokan írtak köny-
veket, amelyekben rendsze-
rint kegyetlen, gonosz nagy-
asszonyként ábrázolták a sze-
mélyét. A ’csejtei szörny’ né-
ven elhíresült asszonyról 
neves történészek is meglehe-
tősen torz képet alakítottak 
ki, mivel olyan forrásokra tá-
maszkodtak, amelyek nem te-
kinthetők hitelesnek, ezáltal a 
tartalmuk nem tartozik a tör-
ténelmi tény kategóriába. Be 
kell látnunk, hogy a vele kap-
csolatos vádakat soha nem le-
het bizonyítani, s aki mégis 
erre tesz kísérletet, az csak a 
negatív szenzációt keresi. Szo-
morú mégis az, hogy az embe-
rek a mai napig ragaszkodnak 
a ’csejtei szörny mítoszához.

Szentesi Zoltán előadásának 
kezdetén röviden bemutatko-
zott: a Györffy István Általá-
nos Iskolába járt Karcagon, 
majd a Gábor Áron Gimnázi-
umban érettségizett. A Deb-
receni Egyetemen történe-
lem – földrajz szakon végzett. 
Szakkollégiumi kutatási témá-
ja Nádasdy Ferenc volt, akinek 
a feleségére a szenzáció-haj-
hász irodalom irányította rá 
figyelmét. Kivetített tények és 
képek segítségével ismertette 
az előadás során a sötét, babo-
nákkal terhelt, háborúkkal te-
li XVI. században élt Báthory 
Erzsébet, a híres Báthory csa-
lád leszármazottjának életét, 
aki ellen férje halála után sú-
lyos vádakat emeltek Thurzó 
György nádor vezetésével: bo-
szorkánysággal, szadizmus-
sal, több száz áldozat halálá-
val vádolták. Valójában sem 
per, sem ítélet nem volt. Év-
századokkal később is sokan, 
sokféleképpen próbáltak nyo-

mára bukkanni a vele kapcso-
latos mítoszok okának, többek 
közt elmebajra gyanakodtak, 
s talán leghihetőbb az a fel-
tevés, hogy a várban lévő is-
potályban sok fiatal lány lelte 
halálát magzatelhajtás követ-
keztében, amit az akkori kez-
detleges eszközökkel végez-
tek. Mindezekkel ellentétben 
az is ismert Báthory Erzsébet-
ről, hogy öt gyermeket szült, 
hatalmas birtokot irányított 
a szlovákiai Csejte várából, a 
jobbágy gyerekek taníttatását 
segítette és a kálvinista egy-
házat támogatta. A hiedelmek 
hatásai több irodalmi mű-
ben, filmben felismerhetők, s 
az alaptalan, félelmetes legen-
da csak a magyarellenességet 
szítja és a koholt vádakon ala-
puló koncepciós pereket jut-
tatja az emberek eszébe.

Ezt megelőzően, február 
28-án Kutatóúton Eurázsiá-
ban című múzeumi kiállításá-
hoz kapcsolódóan Dr. Habil. 
Örsi Julianna, a néprajztu-
domány kandidátusa, nyug-
díjas túrkevei múzeumigaz-
gató, címzetes főiskolai tanár 
beszélt kutatásairól, bemutat-
ta jó néhány művét, s a jelen-
lévőknek ajándékozta A tár-
sadalom kihívásai – a mik-
roközösségek válaszai című 
könyvét. A karcagi szárma-
zású kutató tíz önálló köte-
tet írt és számos néprajzi ki-
advány társszerzője és szer-
kesztője. Tudományos élet-
útja részletesen megtalálható 
az Interneten a http://www.
kulturaeskutatas.hu/orsi_
portf.html honlapon.

A Kunhalom Polgári Kör 
következő programján, már-
cius 28-án, hétfőn fél hattól a 
Déryné MIK első emeleti ter-
mében Major János, a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium tanára „Pekingi élmé-
nyek – 2010” címen tart szí-
nes, különlegesnek ígérkező 
előadást. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

V. Gy

Mi lesz veled tájház?

- Sikerült-e már kideríteni, 
hogy mi okozta a problémát?

- Kezdjük azzal, hogy igen 
régi, ma már országosan vé-
dett épületről van szó. A por-
tán álló épületegyüttesből az 
istálló károsodott, az épület 
egyik sarka omlott le. Vályog-
falról van szó, aminek, ha volt 
is alapja, az csak néhány sor 
tégla lehetett esetleg nád szi-
geteléssel. Az épület az idők 
folyamán megsüllyedt, a fal 
töve mélyebbre került a kör-
nyezeténél, tehát a víz a fal felé 
folyt. Az elmúlt évben leesett 
rengeteg esőtől megemelke-
dett a talajvízszint, a fal fel-
nedvesedett, átnyersült, elve-
szítette az állékonyságát és a 
falszakasz egyszerűen kicsú-
szott. Az elcsúszást időben 
észleltük és az épületet megtá-
masztottuk. Egyelőre így vár-
ja a jövőt.

- Mi lesz vele?
- Az országos védettség 

miatt szóltunk a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal-
nak és Sisa Béla úr, a hivatal 
főmunkatársa, J-N-Sz. Me-
gye műemléki felügyelője már 
meg is tekintette az épüle-
tet, és úgy nyilatkozott, hogy 
a sérült épületet mindenkép-
pen szeretnék megmenteni. 
Meg is állapodtunk, hogy a 
felújítás terveit és kalkuláció-
ját minél előbb elkészíttetjük. 
Az árajánlat még nincs a bir-
tokunkban, de tekintve, hogy 
százötven éves műemléki jel-
legű épületről van szó, bizo-
nyára jelentős összeget igényel 
majd a felújítás.

- Ismerve az önkormányzat 
anyagi lehetőségeit, félve te-
szem fel a kérdést: van/lesz rá 
pénz?

- Az önkormányzat költség-
vetésében jelenleg nincs er-
re fedezet, ezért kérelemmel 
fordulnunk az Örökségvédel-
mi Hivatalhoz, hogy a felújítás 
költségeit vállalja át.

- Az esős időjárás, a ma-
gas talajvíz okozott-e ehhez 
hasonló problémákat a város 
épületállományában?

- Sajnos több épületet is 
életveszélyesnek kellett nyil-

vánítanunk a tél folyamán. A 
Kisvénkertben három-négy 
olyan épület is akadt, amit a 
belvíz veszélyeztetett. A ned-
vesség, a talajvíz a régi vályog-
házak alapjában és a falában is 
megteszi a magáét, úgyhogy a 
kertben több épület is össze-
dőléssel fenyegetett, ami miatt 
az ott lakókat ki kellett költöz-
tetnünk. A városban is vol-
tak régi építésű családi házak, 
ahol pl. falak dőltek ki. Sze-
rencsére olyan helyeken tör-
tént ilyen, ahol nem laktak – 
de a szükséges intézkedéseket 
természetesen ezekben az ese-
tekben is haladéktalanul meg-
tettük.

- A régi, vályogból készült 
épületek tulajdonosai mivel 

kerülhetik el a hasonló problé-
mákat?

- A sérült tájház esetében az 
alapépítés lesz a megoldás. Va-
gyis megfelelő alapot kell ké-
pezni, majd folyamatos aláfa-
lazással és a szigetelés pótlásá-
val meg lehet menteni a sérült 
épületet. Ez minden hason-
ló felépítménynél alkalmaz-
ható, vagyis gondoskodni kell 
a környezetben a vízelveze-
tésről, a falak megerősítéséről 
és a szigetelésről. A Műemlé-
ki Hivatal egyébként azt kérte, 
hogy ne csak a sérült istállóra, 
hanem az udvar többi épületé-
re, a lakóházra és a sütőházra 
is készíttessük el a terveket – 
mert jobb megelőzni a bajt.

Elek György

A Jókai utca 16. sz. alatti porta születés-
napja minden bizonnyal az 1834 májusi tűz-
vész után végrehajtott városrész-rendezés 
idejére esik. Ekkor ugyanis nemcsak a telkek 
méretét és formáját, de az arra felépülő ház 
és gazdasági épületek elrendezését is meg-
határozták. A szép sarki telken álló lakóház 
már az új szabályok szerint épült, s ha eset-
leg nem is 1834 őszén, hát nem olyan sokkal 
később. A népi építkezés szakértői minden-
esetre a 19. század közepére keltezték az ud-
vari épületegyüttest, ami bontatlan egység-
ben vészelte át a 19. század végi polgárias íz-
lésű épületek és az 1960-as évektől ijesztő tö-
megben emelt kockaházak divatját. Ezért 
szemelték ki az 1980-as években a tájházak 
öröklétet feltételező feladatára, hogy az it-
teniek lakáskultúráját, gazdálkodását, szó-

val mindennapjait segítsen bemutatni, azaz a 
múzeumi kiállítási felület és a nagykunokról 
átadandó információ terebélyesedjék általa. 
A múzeumi lét az 1984 őszére esett megnyitó 
után köszöntött rá, s a nyári nyitva tartások, 
téli álmok időszakai alatt sorban tünedez-
tek elő a korral járó apróbb-nagyobb problé-
mák. Nem sorolom. Legutoljára 2008 nyarán 
a lakóház épület megcsúszott tetejét hozat-
ta rendben az önkormányzat, a tájház tulaj-
donosa. Most, február végén, március elején 
ismét gondok jelentkeztek. A tájház istálló-
ja hátsó sarka szakadt meg és dőlt ki. Szemé-
lyi sérülés nem történt, a Városgondnokság 
dolgozói gerendákkal erősítették meg a meg-
gyengült falszakat. Az épület további sorsá-
ról Nyester Ferencet, a műszaki iroda vezető-
jét kérdeztük.

Hirdetmény
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium pályázat útján értékesítésre kínálja az alábbi 

vagyontárgyakat:
E.N.V. 280 esztergagép 90.000 Ft
Merkle TIG 253 W hegesztőgép 270.000 Ft
Merkle U-250 K hegesztőgép 150.000 Ft
Elektromos próbapad 60.000 Ft
Ikarus Z211 autóbusz 400.000 Ft

Az eszközök megtekinthetők az intézmény területén: 
2011. március 30.  08:00 – 15:00 óráig
2011. április 1. 08:00 – 12:00 óráig

Az árajánlatok beérkezési határideje:
2011. április 6.

A pályázatok elbírálása 2011. április 8-án történik, melynek 
során a legmagasabb árajánlat nyer.
Kapcsolattartók: Örsi Péter 06/30 434-6439
 Sánta György 06/30 434-3676
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2010 őszén került megrende-
zésre a Kun-Mediátor Utazási 
Iroda által szervezett kistérsé-
gi verseny, amelyen gimnáziu-
munk diákjai is részt vettek. 

 A kiírás középiskolás diá-
koknak szólt, három fős cso-
portokban lehetett nevezni, a 
téma pedig földrajz, történe-
lem és turizmus volt. Két írás-
beli forduló teljesítése mellett 
egy adott témájú projektmun-
kát is kellett készíteni a tanu-
lóknak.

A selejtező és döntő forduló 
a Szentannai Sámuel Gimná-
ziumban kapott helyet. Több 
más középiskolából is érkez-
tek csapatok Mezőtúrtól Deb-
recenig, de végül az első helye-
zést a „Travellers”csapat, a mi 
gimnáziumunk diákjai érték 
el. Kovács Anna, Lovas Viktó-
ria és Fazekas Bence. Felkészí-
tőjük Dobos Lászlóné tanárnő 
volt.

A döntő fordulóba bekerült 
a „Szőlőszem” (Gozsovics Éva) 
és az „Eldorádó” (Béres Balázs, 
Domján Péter, Nagy Péter) is,  
őket Zelenák Erika tanárnő 
készítette fel a versenyre.

 A fődíj eredetileg egy bécsi 
adventi hétvége lett volna, de a 
szalagavató miatt úgy tűnt, le 

kell mondani az utat, viszont 
a Kun-Mediátor Utazási Iro-
da felajánlott egy másik lehe-
tőséget, ami mindenki számá-
ra elfogadhatóbb volt, mivel 
Zelenák Erika tanárnő is elkí-
sérhette a csapatot. Ez a lehető-
ség pedig nem volt más, mint 
a világhírű velencei karnevál 
február végén.

A 11 órás éjszakai buszút 
Lido di Jesolo szállodáktól 
zsúfolt kikötőjében ért véget, 
ahonnan hajóval érkeztünk 
meg Velencébe. Több karca-
gi ismerős is velünk tartott az 
egész túra folyamán. Fantasz-
tikus élmény volt belépni és 
megismerni egy több száz év 
történelmét magában hordozó 
idegen várost. Már korán reg-
gel zsúfoltak voltak a keskeny 
kis utcák a tömegtől, az em-
beráradatból pedig itt-ott ki-
hallatszott egy-egy magyar 
szó vagy mondattöredék. Meg-
lepően sok honfitársunk za-
rándokol el évente erre az al-
kalomra. Sajnos egy nap kö-
zel sem elég ahhoz, hogy tel-
jes mértékben megismerjük 
egy Velencét, hiszen nem csak 
történelmi kincsekben, látni-
valókban gazdag, de kiterje-
désében is elég nagy, és mivel 

nincsen más közlekedési lehe-
tőség,  csak a gondola és a gya-
loglás, így bejárása nehézkes és 
sok időt igényel. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy egy nap 
alatt keveset lát a szerencsés 
turista, hiszen minden épü-
let műemlék is egyben. Mi is 
életreszóló emlékekkel tértünk 
vissza, pedig a leglényegeseb-
ben, az igazi esti karneválon 
nem tudtunk maradni. Meg-
néztük a San Giovanni bazili-
kát, ahol 27 dózse van eltemet-
ve, a San Zaccaria bazilikát, a 
San Paolo bazilikát, a Rialto-
hidat. A Szt. Márk baziliká-
ba és a Dózse-palotába sajnos 
nem tudtunk bemenni, ráadá-
sul a gondolázást is kihagytuk, 
mivel nagyon drága volt. De 
nem szomorkodunk nagyon 
emiatt, legalább lesz még miért 
visszamenni.

Köszönetet mondunk a 
Kun- Mediátor Utazási Irodá-
nak a páratlan lehetőségért és 
segítőinknek Dobos Lászlóné 
és Zelenák Erika tanárnőknek.

 Fazekas Bence
11. B osztályos tanuló

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium,

Egészségügyi Szakközépis-
kola és Kollégium

Karcagi gyökerű család-
ból származott, édesapja a 
helyi iskolák elvégzése után 
lett teológus, majd reformá-
tus lelkész, s 1928-1953 kö-
zött az ősi református te-
lepülés, Érsekcsanád lelki-
pásztora. Nagy Kálmán is itt 
született 1936. augusztus 10-
én. Baján tett érettségi vizs-
gát, majd Debrecenben vé-
gezte el a teológiát. Két lel-
készképesítői vizsga után 
1964-ben szentelték lelkész-
szé. Segédlelkészként Szege-
den, Debrecenben, Tarpán, 
lelkészként pedig 1961-77 
között Ilken, 1977-84-ig Dö-
gén, 1984-2002 között Kar-
cagon. A gyülekezetek lel-
kipásztori feladatai mel-
lett 1964-től a Felső-szabol-
csi Egyházmegye  diakóniai 
előadója, 1965-től szám-
vevője, 1972-től a jegyző-
je volt, 1977-1984-ig pedig a 
tanácsbíró tisztségét töltöt-
te be. Az országos zsinatban 
1978-tól póttag, 1984-től zsi-
nati tag, 1990-től a Zsina-
ti Diakóniai Bizottság elnö-
ke. Rendszeresen részt vett 
az evangelizációs szolgá-
latokban. A lelkésztovább-
képző tanfolyamok az 1987-
től évenként megszervezett 

Bibliaiskola, illetve – tudo-
mányos munkatársként – a 
Magyar Református Egyház 
Doktorai Kollégiuma Újszö-
vetségi Szekciójának mun-
kájában. 1984-ben a Nagy-
kunsági Református Egyház-
megye esperesévé választot-
ta, amely feladatot 2002-ig, 
nyugdíjba vonulásáig lát-
ta el. 1985-ben a felújított re-
formátus templomban szen-
telték karcagi lelkipásztorrá, 
de esperesként az egyházme-
gye harmincnégy gyülekeze-
téért dolgozott. Az 1980-as 
évek végétől hatalmas mun-
kákat indított el: a reformá-
tus nagytemplom tetőze-
tének illetve az épület egé-
szének külső felújítását, az 
orgona és a torony rendbeté-
telét, 1990 után pedig a hit-
oktatás és a református álta-
lános iskola újjászervezését, 
a kiskulcsosi templom építé-
sének előkészítését. A Zsina-
ti Diakóniai Bizottság elnö-
keként a határon túli testvér-
egyházak támogatásának az 
ügyeit intézte, és részt vett a 
Magyar Reformátusok III. 
Világtalálkozója előkészíté-
sében. Szervezői, ügyinté-
zői, irányítói feladatai ellá-
tása mellett jelentős számú 

bibliai, diakóniai és egyház-
megyei tárgyú írást publikált 
a Református Egyházban, 
a Reformátusok Lapjában, 
és más kiadványokban. Ak-
tív közéleti szerepet is vál-
lalt, 1990-94 között a képvi-
selő-testület tagja volt, de fe-
leségével ott láthattuk szin-
te minden jelentősebb helyi 
kulturális és társadalmi ese-
ményen. A hétköznapok-
ból pedig jól emlékezhetünk 
a mindenkihez barátságos 
és figyelmes lelkipásztor-
ra, akinek megingathatat-
lan nyugalmát a szilárd hitű 
és nagy felkészültségű em-
berek csendes, szelíd derűje 
hatotta át. Méltósággal viselt 
gyász és méltósággal viselt 
hosszú betegeskedés után, 
2011. március 13-án hunyt 
el. Nyugodjék békében.

Elek György

Egyre gyakrabban emle-
getik a szakértők, hogy ko-
moly élelmiszerválság fe-
nyegeti a világot, amely Eu-
rópát sem fogja elkerülni. 
Léteznek olyan vélemények, 
hogy ez még nem követ-
kezett be, de határozottan 
közeleg, viszont az utób-
bi években – gondolom a 
2009-ben kezdődött általá-
nos válság hatására – egyre 
szélesebb körben terjed az 
a vélemény, hogy már javá-
ban benne vagyunk. Hogy 
mit is aposztrofálhatunk 
globális élelmiszerválság-
nak, mi az az érezhető kü-
szöb, amikor világméretű-
nek nevezhető ez a problé-
ma, azt szerintem a legoko-
sabbak sem tudják. Csak 
remélni lehet, hogy nem az 
európai ellátás földbeállása 
adja majd meg az első jelet, 
mert az már a visszafordít-
hatatlan vég kezdetét jelen-
tené.

A világ gabonakészletei-
nek drasztikus csökkenését 
a nyolcvanas évek óta prog-
nosztizálják, és ez a tenden-
cia azóta sem változott. Pe-
dig ideje korán jelezték. 
Csökkennek az ivóvízkész-
letek, csökkennek a meg-
művelhető termőterületek; 
éhséglázadás Szomáliában, 
rizslázadás Haitin, túlné-
pesedés, és modern népván-
dorlás a földgolyó legszegé-
nyebb területeiről a fejlet-
tebb vidékek felé. Röviden 
ezek a legláthatóbb jelek vi-
lágszerte. De nézzük Euró-
pát és ezen belül hazánkat!

Néhány éve a rizs ára 
borzolta a kedélyeket, mos-
tanság pedig a cukor és a 
búza beszerzése jelent gon-
dot. Mondjuk a búza ára 
mindig is érzékenyen rea-
gál a világpiaci változások-
ra, viszont azokat az orszá-
gokat sújtja igazán akiknek 
nincs, vagy extra import-
ra szorulnak. Az okokat ál-
talában az előbb felsorolt 
„látható” jelekben keresik, 
vagy éppen azzal magya-
rázzák az elemzők, de mint-
ha itt mindig megállna a tu-
domány. Pedig számos más, 
fogalmazzunk úgy törté-
nelmi vagy politikai ok 
is létezik. Ezek kiváltásá-
ban pedig Európa – külö-
nösen a nyugat – kifejezet-
ten jeleskedik. Nevezetesen 
úgy, hogy közösségi érde-
kekre hivatkozva az unió-
ban megszabják, hogy az 
egyes országok miből meny-
nyit termelhetnek. Magyar-
ország esetében gondoljunk 
csak a tejkvótára, a kivága-
tott gyümölcsösökre, a ser-
téságazat szinte teljes tönk-

retételére, a cukoripar fel-
számolására, a földtulajdon 
kivásárlására (zsebszerződé-
sek), stb., stb.

Közös érdekek ide, vagy 
oda, joggal kérdezhetjük, 
hogy mi a hasznunk mind-
ebből? A válasz pedig egy-
szerű: nagyon semmi… 
Míg a nagyszerű nyugat 
időlegesen enyhítette a túl-
termelés okozta belső válsá-
gát, addig mi szépen csend-
ben felvásárlókká avanzsál-
tunk és egyre több rossz 
minőségű, kétes eredetű 
termék került a hazai bol-
tok polcaira. (Ne felejtsük 
el, hogy az elmúlt 8 év hihe-
tetlenül gyenge külpolitikája 
vezetett oda, hogy a saját ér-
dekeinket alig tudtuk érvé-
nyesíteni az unión belül. Az 
pedig kapva kapott a lehető-
ségeken.)

Most nem csak a japán 
földrengés okozta gazdasági 
bizonytalanság befolyásol-
ja a hazai búza árának ala-
kulását, hanem az évek óta 
súlyosbodó árvíz és belvíz-
károk is. Sajnos nem épül-
tek ki azok a védművek, 
amelyeket még 2002-ben 
ígérgetett Medgyessy Péter. 
Ha egyszer sikerül a belvíz-
elvezetést megoldani, táro-
zókba fogni és itthon tar-
tani az átvonuló árhullá-
mokat, akkor többé nem 
kell ilyen mértékű csapá-
soktól tartani, és újra talp-
ra lehet állítani a magyar 
agráriumot. (Erre a jelenle-
gi kormánynak a hírek sze-
rint komoly tervei vannak.)

Magyarország képes len-
ne jó minőségű mezőgazda-
sági termékekkel ellátni Eu-
rópa jelentős részét. Ezek-
re előbb-utóbb szükség lesz, 
ha tényleg komolyan vesz-
szük a globális élelmiszer-
hiány közeledtét, hiszen 
nyugaton a hetvenes évek 
óta folyamatosan nő pl. az 
egykori gyarmatokról meg-
indult bevándorlás. Em-
lékezzünk csak arra, ami-
kor néhány éve Párizs ut-
cáit lobbantották lángra a 
már ott született bevándor-
lók második generációjá-
nak fiataljai; jobb életkörül-
ményeket, emberibb bánás-
módot követelve. A beván-
dorlás az egész kontinensen 
zajlik, és ez előbb-utóbb el-
látási gondokhoz vezet. Mi 
lenne hát az igazi közös ér-
dek? Egyértelműen az, hogy 
minden uniós állam erős 
nemzeti gazdasággal ren-
delkezzen. Hamarosan 
szüksége lesz ránk Európá-
nak, de úgy, mint ellátóra, 
mert vicsorgó rém az éhség.

Cselényi Csaba

Travellers in Venice!

Nagy Kálmán
ny. lelkész-esperes

(1936-2011)

Közös érdekek
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KOMPOSZTÁLÁSI KÉRDŐÍV

Vállalja-e Ön a háztartásában a házi komposztáló edény használatát, a csoportfoglalko-
záson való megjelenést?

Igen                                                            Nem

Egy háztartásban élők száma: ……fő

Ön szerint milyen előnyei vannak a házi komposztálásnak?
 Így újrahasznosul a keletkező hulladékok egy része, kevesebb lesz a hulladéklerakóba lera-

kott hulladék, helyben történik a hasznosítás 
 Nem tudom mik az előnyei, de hallottam, hogy jó dolog 

Mi a véleménye a házi komposztálásról?
 Hallottam már róla, nagyon jó dolognak tartom 
 Hallottam róla, de nem tudom mit jelent 
 Hallottam, hogy jó dolog, de nem tudom, hogyan kell 

Milyen segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy otthonában komposztáljon?
 Komposztáló edényre 
 Szakmai előadásokra 
 Gyakorlati oktatásra 
 Szakmai anyagra, oktató kisfilmre 
 Komposztálási útmutatóra 

Az alábbiak közül milyen komposztálható hulladékok képződnek az Ön háztartásában?
 Zöldség, gyümölcs hulladék  fűnyesedék  gally  falevelek 
 fűrészpor, faforgács  kávézacc, teafilter  

Az Ön neve: ............................................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................……………………………..................................... 

Tel.: .............................................................

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykunsá-

gi Környezetvédelmi Kft. 2010. évben pályáza-
ti támogatást nyert házi komposztáló edények 
lakossághoz történő kihelyezésére. A pályázat 
keretében az Önök által felmerült igényekhez 
nem tudtunk megfelelő számú edény biztosíta-
ni, ezért újabb pályázatot nyújtunk be.

A projekt célja a karcagi kertes családi há-
zaknál keletkező kerti hulladékok helyben tör-
ténő komposztálása, és a keletkezett komposzt 
saját kerti hasznosítása. A résztvevő családok 
részére 1 db 400 literes komposztáló edényt 
biztosítunk, amely a fenntartási időszakot kö-
vetően a családok tulajdonába kerül. A módo-
sult pályázati kiírásnak megfelelően tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy az edények átvételének 
a feltétele a komposztálási csoportfoglalko-
záson való megjelenés, ahol együttműkö-
dési szerződés aláírása után adhatjuk át 
az edényeket a résztvevőknek. Ez a szerző-
dés szabályozza az eszközök rendeltetésszerű 

használatára, a komposztálás legalább 5 éves 
fenntartására, a komposztálási napló és a kér-
dőívek kötelező kitöltésére, illetve a használó 
bejelentésre vonatkozó kötelezettségeit. 

Kérjük Önöket, hogy akik még szeretné-
nek komposztálni otthonukban, és szíve-
sen csatlakoznának a karcagi komposztálási 
programhoz, azok az alábbi kérdőívet legké-
sőbb 2010. március 31-ig szíveskedjenek a cí-
münkre visszajuttatni!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akik már 
az előző évben leadták az igényüket, kérdőívü-
ket, (várólistán vannak) azoknak már nem kell 
újból beküldeniük az alábbi kérdőívet, mert 
velük már automatikusan tervezünk a követ-
kező pályázatunk során. A felmérés eredmé-
nye alapján tudjuk majd a kihelyezendő edé-
nyek számát meghatározni. A kérdőívet lead-
hatja a fenti elérhetőségek bármelyikén, illetve 
telefonon is jelezheti az igényét!

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályáza-
tot hirdet 

védőnő 
munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, Háziorvosi In-
tézmény (5300 Karcag,Széchenyi sgt. 27.)

A munkakörbe tartozó lényeges  feladatok: Védőnői fel-
adatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-

zettséget igazoló okirat másolata; részletes szakmai ön-
életrajz; magyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat el-
bírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. 

Oszlács Judit főorvos nyújt, a 06-59/507-138-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-
nyünknek. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: Védőnői állás, vagy elektronikusan: Dr. 
Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 27.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

A Vasárnapi Iskola so-
ron következő foglalkozására 
március 12-én és 13-án került 
sor az általunk már hatodik 
éve látogatott településeken: 
Belényesen, Várasfenesen, 
Belényessonkolyoson és 
Körösjánosfalván. Óráink té-
mája 1848. március 15. és a 
hozzá kapcsolódó történel-
mi események sora volt. Pe-
tőfi Sándor Nemzeti dal című 
versét kicsik és nagyok lelke-
sen olvasták és tanulták.

Nagy megtiszteltetés ért 
bennünket, mert vasár-
nap délutánra ünnepi alka-
lomra kaptunk meghívást. 
A Fekete-Körös völgy refor-
mátus lelkészei és gyüleke-
zetük tagjai vettek részt a 
belényesi református temp-
lomban megtartott ünne-
pi megemlékezésen, amelyet 
Nt. Rémann Elek István be-
lényesi lelkipásztor nyitott 
meg. Az istentiszteletet Nt. 
Boros István belényesújlaki 
espereshelyettes tartot-
ta, majd Nt. Filep Attila 
kisnyégerfalvi lelkész ünne-
pi beszédben emlékezett 1848 
márciusára.

Az ünnepség folytatása-
ként szavalóversenyt rendez-
tek Wass Albert emlékére, 
akinek a szabadságról, külö-
nösen az erdélyiek szabadsá-
gáról megrendítő versei van-

nak. A versenyt dr. Gábor 
Julianna orvos és Nt. Máthé 
László nyugalmazott lelkész 
szervezte. Nagytiszteletű úr 
ismertette Wass Albert élet-
útját, a doktornő pedig rész-
leteket olvasott fel a művei-
ből.

Tizenegy lelkes gyermek 
szavalatát hallgatta meg a szi-
gorú zsűri, amelynek sorá-
ban ott ültünk mi is Nt. Fábi-
án Tibor, a Bihar megyei Ha-
rangszó református hetilap 
főszerkesztőjének társaságá-
ban. A zsűri egy első, egy má-
sodik, és két harmadik díjat 
osztott ki, valamint egy kü-
löndíjat.

Felemelő érzés volt a ha-
táron túli szórványban élő 
honfitársainkkal együtt ün-
nepelni a magyar forrada-
lom kitörésének évforduló-
ját, hallgatni a mély átéléssel 
szavalt költeményeket. Tag-
ja lenni annak az ünneplő kö-
zösségnek, akiknek gyerme-
kei már hatodik éve szorgal-
masan látogatják a vasárnapi 
iskola foglalkozásait. Hason-
ló felemelő érzéseket kívá-
nunk minden ünnepünkön, 
minden közösségnek a hatá-
ron innen és a határon túl.

A vasárnapi iskola
karcagi református 

gimnáziumi csoportjának 
tanárai

Ünnepi emlékezés
a Fekete-Körös völgyében

A karcagi Római 
Katolikus Plébánia 
felújítására külföldi 

ruhaadományt 
kaptunk.

Adományért adományt 
fogadunk el.

Az adományokat a 
Vasút út 45. sz. alatti 
kápolnában keddtől 

péntekig 14 – 17 óráig 
osztjuk.

Szervezők
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 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 fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es 
erkélyes tehermentes, üresen álló 
lakás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
4x25 m² üzlethelyiség kiadó külön-
külön is, akár zenekari próbahely-
nek is. Tel.: +36/30-645-0694.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszo-
bás, üvegverandás, teljes köz-
művesített kertes családi ház. 
Melléképületek, garázs van. 3 -féle 
fűtési lehetőség: vegyes tüzelésű + 
gázkazán + 3 db 9x4 soros cserép-
kályha. Földszinti tömblakás cse-
re is érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.
Karcag, Ady E. út 54. sz. alatti felújí-
tásra szoruló első lakás sürgősen el-
adó. Érd.: a helyszínen a 2. ajtónál 
vagy telefonon: +36/30-384-3104.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Ház eladó Kg., Hajnal utca 11/h. Tel.: 
+36/30-549-9215.
Gázos, cserépkályhás kockaház el-
adó. Tel.: +36/30-899-7444.
Eladó Karcagon, a Varró utca 18. 5. 
ajtó alatti 1,5 szobás házrész. I.ár: 
5.637.500 Ft. Tel.: +36/30-511-1510.

Állat
Eladó 1 hízó, lucerna széna. Érd.: 
Kg., Epreskert u. 7/a. Tel.: 59/313-
694.
Jó házőrző 6 éves keverék szuka és 
5 éves kistestű kan kutya ajándék-
ba elvihető. Érd.: Kg., Kölcsey utca 
3. sz. alatt, vagy telefonon: +36/30-
384-3104.

25 db tojó tyúkot cserélnék sülőd-
re. Tel.: +36/70-379-8471.
Eladó 2 db nagy kakas, 2 db kos 
bárány. Érd.: Kg., Széchenyi sgt. 49. 
Tel.: +36/20-358-2348.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s ,  s t r e s s z -
menedzsment, életművészet. Tel.: 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Süldő nyúlketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
HOPPÁ! Tavaszi áru érkezett a tur-
kálóba! Ugyanitt kifogástalan ál-
lapotú emeletes ágy eladó. Kg., 
Kossuth L. út 22.
Férf i társaim! Engedély nélkül 
hosszúra nyúlt kimaradásotok mi-
att tönkre ment seprűket asszo-
nyaitoknak önköltségi áron cseré-
lem a piacokon vagy Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál. Orvosi 
igazolás nem szükséges!
Gyepszéna eladó. Tel.: +36/30-963-
9942.
Gyümölcsfa csemeték, szilva: zöld-
ringló, besztercei, veres, bódi; 3 
fajta rózsa; meggyek: pándi, ci-
gány; birsalma, dió, nyári piros al-
ma; fehér eper, mogyoró, füge, 2 
fajta szeder, orgonák, 2 fajta mál-
na, 3 fajta hibiszkusz, hársfa, li-
laakác, 3 éves fagyal eladó. Kg., 
Kinizsi utca 45. Tel.: +36/30-266-
2859.
Kisbálás lucerna széna és búza el-
adó. Tel.: +36/30-547-6260.
Vennék állítható hát- és lábtámlá-
jú TV fotelt. Tel.: +36/20-230-3690.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
2 db koloniál szekrény + ágy; asz-
talok; fotelok; szekrények; por-
szívók; ablakklíma; irodabútorok; 
nyomtató; írógépek; telefon + üze-
netrögzítő; csillárok,; fürdőszobai 
felszerelés; Trotti segédmotor-ke-
rékpár; Samara új kormánymű; 30 
fm gumislag; 40 db egyesített ab-
lakszárnyak eladók, cserélhetők 
hízóra, házi szárnyasra, műszakis 
személygépkocsira, kerti kisgépre. 
Tel.: +36/20-318-0875.
Új, 52 cm³-es robbanómotoros 
láncfűrész sürgősen, olcsón el-
adó. Ár: 19.500 Ft. Tel.: +36/30-285-
2486.

Eladó jó állapotban lévő 200 l-es 
fagyasztóláda (18.000 Ft), 500 db 
szalagtetőcserép (20 Ft/db), 2 fotel 
(4.000 Ft/db), 3+2+1-es ülőgarnitú-
ra (40.000 Ft), bontott ablakok tok 
nélkül (2.000 Ft/db). Tel.: +36/30-
517-2434.

Eladó kis konyhaszekrény rozs-
damentes mosogatóval. Érd.: Kg., 
Széchenyi sgt. 49. Tel.: +36/20-358-
2348.

Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.

Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. 
Tel.: 59/300-567 v. +36/30-455-
5103.

Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.

Német nyelvből fordítást, korre-
petálást, tanítást, egészségügyi 
szaknyelv oktatást vállalok. Tel.: 
59/311-477.

Takarítást, gondozást, ház körüli 
teendők elvégzését vállalom. Tel.: 
+36/30-327-5124.

Matematika és fizika tantárgyak-
ból korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/20-334-6689.

Ásást, ház körüli és kerti munkát, 
stb. vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.

Vedd ölbe, r ingasd, énekelj ! 
K isgyermek kor i  zenei  neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat vá-
sárol. Nyitva: hétfőtől péntekig 8 
– 17 óráig, szombaton 8-12 órá-
ig. Karcag, Kossuth L. utca 22. Tel.: 
+36/30-255-6742.

Eladó Daihatsu Charade 1.0 tur-
bó diesel, delfinkék metál, 5 aj-
tós, 1992-es évjáratú, 2013. 01-ig 
műszakival 370.000 Ft-ért. Tel.: 
+36/30-963-5073.

2006-os évjáratú Suziki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés

Csak 1 % esélyt kérek!

„KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület
Adószám: 18842298-1-16

Számlaszám: OTP 11745073-20110912
Kérjük, támogassa Egyesületünket adója 1 %-ával! 

- Kereken száz nevezés érke-
zett – kommentálta a versenyt 
Csornai Csaba -, köztük húsz 
a női és 80 a férfi versenyző. 
Győrtől Szekszárdon át Nyír-
egyházáig és Miskolcig képvi-
selteti magát a sportág. Senior 
korúak bajnokságáról, 40-50 
és 50-60 év közötti verseny-
zőkről, illetve korcsoportok-
ról van szó. A legidősebb neve-
ző egyébként 75 év feletti. Sok 
NB I-es játékos is itt van, és el-
mondható, hogy már a selejte-
zőktől kezdve nagyon magas a 
színvonal.

- Kétnapos versenyt akartak. 
Elég lesz ennek a fele is?

- A mai napnak várhatóan 
18-19 óra körül lesz vége, de 
igyekszünk, mert a verseny-
zőknek még haza is kell érni-
ük. Egyébként azt tervezzük, 
hogy mivel ez az alkalom egy 
napos lett, ősszel szervezünk 
egy kétnapos, hasonló versenyt 
és az egyik napot, amikor a fi-
ataloké lesz a főszerep, Péter 
László Emlékversenynek ne-
vezzük el.

Eredmények: Veterán női 
egyes összevont: 1. Galam-
bos Éva (Budapest), 2. Tóth 
Jánosné (Pénzügyőr), 3. Dr. 
Kiss Zsuzsanna (Tranz. Tüz. 
Eger), 3. Petőházi Imola (ABK). 
Senior férfi egyes (70-74 évesek): 
1. Koronvári Miklós (Buda-
pest), 2. Rigó Lehel (H-Generál 
J.berény), 3. Tarnai Attila (Pé-
csi TÜKE SE). Senior férfi egyes 
(65-69 évesek): 1. Szalai István 
(Postás SE), 2. Engi Gábor (Ta-
noda SE), 3. Bodor Lajos (Jász-
kun Volán SC), 3. Dr. Bátorfi 
István (Postás SE). Senior férfi 
egyes (60-64 évesek): 1. Gréczy 
Károly (Erzsébeti Hajós DSE), 
2. dr. Sági László (Sz.Honvéd 
SE), 3. Németh Károly (Szek-
szárd AC), 3. Vass Imre (Szo.
Honvéd SE). Senior férfi egyes 
(50-59 évesek): 1. Tóth Hen-
rik (Pestúhelyi SC), 2. Baráth 
Kornél (Gödöllői EAC), 3. Ko-
pasz Tibor (Aba-Fejérvíz SK), 
3. Skumáth István (Kováts DSE 

Kg.), Senior férfi egyes (40-49 
évesek): 1. Daru Zsolt (Vers-
egyház VSK), 2. Nagy Balázs 
(H-Generál J.berény), 3. Ba-
rabás Iván (Pénzügyőr SE), 3. 
Matthias Magin (Németor-
szág). Senior férfi páros (40-49 
évesek): 1. Nagy Balázs-Krebs 
Zoltán (H-Generál J.berény), 
2. Barabás Iván-Daru Zsolt 
(Pénzügyőr SE-Veresegyház 
VSK), 3. Bándy Zsolt-Lévai 
László (Hortobágyi LSE), 3. Sa-
láta Ferenc-Müller György (Ta-
tabányai ATE SE). Senior férfi 
páros (50-59 évesek): 1. Baráth 
Kornél-Geri László (Gödöl-
lői EAC-Aszódi SZSE), 2. Si-
mák István-Kálnoky Zol-
tán (Pestőjhelyi SC), 3. Mol-
nár László-dr. Záhonyi András 
(Jászkun Volán SC), 3. Béres 
Sándor-Skumáth István (Gyu-
lai AC-Kováts DSE Kg.).  Fér-
fi páros csoportmérkőzések (60-
64 évesek): 1. csoport: 1. dr. Sá-
gi László-Vass Imre (Szo.
Honvéd SE), 2. Gáspár Mihály-
Kavicsánszki Mihály (Montág 
DSE Abony-Tiszaújvárosi SC), 
4. Papp Károly-Tarnai Atti-
la (Vasas-Pécsi TÜKE). 2. cso-
port: 1. Antal Zoltán-Hajdú 
István (Széchenyi Egy.SE-
Tiszaújvárosi SC), 2. Galam-
bos Pál-Németh Ferenc (Pé-
csi TÜKE), 3. dr. Fakras Bé-
la-Csornai Csaba (Kováts DSE 
Kg.), 4. Gréczy Károly-Reisz 
György (Erzsébeti Hajós DSE-
Budapest). Főtábla: 1. dr. Sá-
gi László-Vass Imre (Szo.Hon-
véd SE), 2. Gáspár Mihály-
Kavicsánszki Mihály (Montágh 
DSE Abony-Tiszaújvárosi SC), 
3. Galambos Pál-Németh Fe-
renc (Pécsi TÜKE), 4. An-
tal Zoltán-Hajdú István (Szé-
chenyi Egy.SE-Tiszaújvárosi 
SC). Senior férfi páros (65- éve-
sek): 1. Engi Gábor-dr. Száz Ár-
pád (Tanoda SE-Hajdúnánási 
Spartacus), 2. Séra Lajos-Fóti 
Péter (MAVEX-Tiszaújvárosi 
SC), 3. Kelemen József-Klein 
Sándor (KFKI-Csákvár), 3. dr. 
Horváth Ákos-Szalai István 
(Szabadkikötő-Postás SE).

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Csokai István 
Emlékverseny
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2011. március 25-28. pén-
tek-hétfő

 
18.00   Műsorajánló
18.05   Lépésről lépésre - szakmai 

nap az Aranyban
19.00   Pásztorok a Hortobágyon
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: Aktuális várospoliti-

kai kérdések
 Karcagi hírek
 -  Vendégségben a 

bölcsiben
 - Mezőgazdasági körkép
 Háttér   
 Vendég: Nagy Emese
 Téma: Tavaszi szokások
20.15  Lépésről lépésre program 

II. rész
21.20  Vadászbál 2011.
 
2011. március 29-30. 

kedd-szerda
 
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – istentisz-
telet március 15-én

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit szava – szentmise
20.30  Karcag Sport
 Karcag-Jászapáti futball-

mérkőzés közvetítése felvé-
telről

 
2011. március 31. csütör-

tök

 
18.00   Műsorajánló
18.05   Nagykunság Szépe 2010 

(ism.)
19.00   Pásztorok a Hortobágyon
19.05   Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér   
 Vendég: Nagy Emese
 Téma: Tavaszi szokások
20.10  Györffy Bál 2011.

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

Március 25. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Március 26. szombat
 Berek – Kiss A. utca

Március 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Március 28. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Március 29. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 30. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca

Március 31. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Április 1. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. március 19.
Kertész Inge – Bakk István

Születés

Bartha Bernadett – Szabó 
Károly

Kg., Szent I. sgt. 1-5.  Kinga
Molnár Brigitta – Lakatos 

Norbert
Kg., Rába utca 8/a.  Imre
Bakó Izabella – Botos Kál-

mán
Kg., Északi utca 22. 
  Kálmán Norbert

Halálozás

Bártfai Klára
 Karcag (1962.)
Özv. Mulicz Mihályné (La-

dányi Juliánna)
 Karcag (1935.)
Nagy Istvánné (Fórizs Mar-

git)
 Kg., Sarkantyús utca 5. 

(1921.)
Pappné Zeke Mária
 Karcag (1929.)
Palek József
 Karcag (1932.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Jászapáti 2:0 (0:0)
Karcag, 50 néző. Jv.: Rusz 

Tamás (Kóródi F., Dobos Zs.)
Karcag: Móga, Henk 

(Rajcsányi), Orosz (Sző-
ke R.), Kovács Cs., Fodor B., 
Szentannai (Bukovszki), Szí-
vós Gy., Erdei, Kádár G., Nagy 
D., Balogh R.

Edző: Orosz István
A harminckettedik percben 

Szentannai lövését Tajti kivéd-
te. A harminchetedik percben 
Menyhárt lövése elzúgott a bal 
felső sarok fölött. A hetven-
egyedik percben Kádár jobb-
ról ívelt be egy szögletet, majd 
a védőkről lepattant labdát 
Kovács Cs. közelről a jobb al-
só sarokba bombázta. (1:0). A 
hetvenötödik percben Kádár 
szögletét Kovács Cs. a kapuba 
fejelte (2:0). A nyolcvanhar-
madik percben Kádár 25 m-es 
lövését Tajti vetődve kiütötte.

Jók: Kovács Cs., Erdei, Ká-
dár G. ill. Horváth, Kovás, 
Móczó

Orosz István: Mély talajú 
pályán, a II. félidőben felőröl-
tük a vendégcsapatot.

Tajti Gábor: Minden el-
ismerésem a két csapat játé-

kosainak, akik ilyen időjárá-
si körülmények között is meg-
próbáltak játszani.

Ifjúsági mérkőzés

Karcag – Jászapáti 4:1
Góllövők: Földi D. (2), Kocsis, 
Lázók.

U 13-as korosztály (15. fordu-
ló): Gyulai Thermál – Kar-
cagi SE 4:1

 Góllövő: Györfi Gy.
U 15-ös korosztály: Gyulai 

Thermál – Karcagi SE 2:0
U 13-as korosztály (16. fordu-

ló): Karcagi SE – Békéscsa-
bai Előre SE 6:0

 Góllövők: Bakó (2), Balogh 
(2), Szabó E., M. Tóth M.

U 15-ös korosztály: Karcagi 
SE – Békéscsabai Előre SE 
6:0

 Góllövők: Hamar (2), Berci, 
Székely, Német, Horváth G.
Az U 13-as csapatunk jelen-

leg a 4., az U 15-ös csapatunk 
a 8. helyen áll.

A hétvégén a szolnoki MÁV 
csapatához utaznak majd.

B. I. 

Manapság egyre többször 
halljuk, sokszor mégis meg-
lepett tekintetekkel találko-
zunk az utcán, ha egyszer-
egyszer kivillan a ruha alól. A 
törzsortézisnek is nevezett se-
gédeszközt napjainkban köny-
nyű műanyagból, egy törzsről 
levett gipszminta alapján ké-
szítik. Amint a gerincferdü-
lés mértéke a növekedési sza-
kasz előtt vagy alatt meghalad-
ja a 20 Cobb fokot, szükségessé 
válik a használata. A feladata a 
növekedés alatt a gerincferdü-
lés progressziójának megaka-
dályozása, lehetőség szerinti 
javulás elérése. Hogy mennyi 
ideig kíséri a mi, vagy gyer-
mekeink életét, több tényező 
függvénye. A csontosodás be-
fejeződéséig (kb. 18.-19. élet-
év) kiemelten fontos a korzett 
konzekvens viselése.

Jelenleg széles körben a 
Cheneau korzett használa-
tos. Felépítésének köszönhe-
tően háromdimenziós korrek-
ciót hoz létre a görbült csigo-
lyaoszlop számára. A törzs ki-
púposodott területeire ún. 
pelottákkal nyomást gyakorol-
va adja meg a lehetőséget a ge-
rinc újra egyenes irányba való 
növekedéséhez. A korzett vise-
lésének eredményességét nagy-

mértékben befolyásolja a készí-
tő ortopédműszerész ez irányú 
tapasztalata, emiatt nagyon 
fontos a témában jártas specia-
listához fordulni.

A korzett hozzászoktatá-
si ideje fokozatos, végső cél a 
napi 23 órás hordási idő eléré-
se. Ezt az elvárást nem könnyű 
teljesíteni a főleg gyermekko-
rú pácienseknek. A kellemet-
lenségek tolerálásához, amik 
néha hősiesen, néha visszaesé-
sekkel sikerülnek, nagy szük-
ségük van a szakemberek mo-
tiválására, tanácsaira és a szü-
lők támogatására. A korzett 
mellett nagyon fontos szere-
pe van a tornagyakorlatoknak 
gyógytestnevelés, gyógytorna, 
háromdimenziós gyógytorná-
nak, ami segíti a hozzászokást 
és a célzott izomerősítéssel a 
korzett hatékonyságát növelni 
képes. Az aktív gyakorlás és az 
egyéni korrekciós érzés megta-
nulásával és megtartásával je-
lentős javulási lehetőséget ad a 
gerincferdülés kezelésében.

Kun Mariann
gyógytestnevelő-testnevelő, 

schroth terapeuta, mozgásterá-
pia fejlesztő, óvodapedagógus, 
egészségfejlesztő-mentálhigié-

nés szakember

Mi is az a korzett?


