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Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
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Telefonszám: 06 59/500-610
Telefax szám: 06 59/311-998
E-mail cím: phkarcag@ph.karcag.hu
A Választási Bizottság elnöke: Dr. Józsa Árpád
A Választási Bizottság elnök helyettese: Hajdu István György
A Választási Bizottság tagja: 
 Komáromi Kálmán
 Szabó Sándorné, MSZP
 Andrási András, Jobbik
 Dr. Varga László, FIDESZ-KDNP

2010. március 31-én délután tisztelgő ünnepség keretében 
avatták fel a Karcagi Nagykun Református Gimnázium aulá-
jában Prof. dr. Gergely János (1925-2008) domborművét.
A nemzetközi hírű immunológus, Széchenyi-díjas akadémi-
kus, a gimnázium egykori növendéke életútját Emeritus Prof. 
dr. Damjanovich Sándor akadémikus mutatta be, majd Varga 
Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.

A Berekfürdő, Karcag, 
Kenderes, Kisújszállás, Kun-
hegyes és Kunmadaras ille-
tékességi területen működő 
Karcagi Rendőrkapitányság 
2009. évi jelentése néhány 
héttel ezelőtt került a tes-
tület elé. A rendőri munká-
ról készült statisztikák min-
dig érdekes olvasmányok, hi-
szen egy adott környezetről 
(ti. a működési terület) kö-
zösségeiről, adnak látleletet, 
és tükrözik vissza a azok „ál-
talános állapotát”. Az aláb-
biakban szeretnénk néhány 
fontosabb adatot közzéten-
ni, ugyanakkor egyes jelensé-
gekről Fejes Zoltán r. alezre-
dest, a kapitányság vezetőjét 
is megkérdeztük.

A statisztika megmutat-
ja többek között, hogy 2003-
ban 918, 2005-ben 1087, 2007-
ben 1454, 2009-ben viszont 
már 1920 büntető feljelentés 
történt a kapitányság terüle-
tén. 2003-hoz képest 2005-ben 
18,2 %-os, 2007-ben 58,3 %-os 
a növekedés, míg a tavalyi év-

re már megduplázódott az is-
mertté vált bűncselekmények 
száma. Az évenkénti lebontás 
megmutatja, hogy az igazán 
tekintélyes növekedés 2007-
től kezdődött. Fejes alezredes 
szerint a bűncselekményszám 
emelkedésének nagyon sok 
miértje van, de

- Talán, amit kiemelnék, 
hogy a gazdasági recesszió 
érezteti a hatását. Kevesebb 
jövedelemhez jutnak az em-
berek, köztük a többszörö-
sen hátrányos helyzetű lako-
sok is, és ezzel megnő az elkö-
vetett bűncselekmények szá-
ma. Egyébként nagy erőfeszí-
téseket tettünk, hogy minél 
kevesebb legyen a látencia, és 
minden bejelentett bűncselek-
ményben elrendeltük a nyo-
mozást. A bűncselekmény-
szám magas, de meg kell em-
lítenünk azt is, hogy a bűncse-
lekménytípusokon belül nem 
találunk változást. Vagyis túl-
nyomórészt kisértékű lopá-
sok, sok esetben a szabálysér-
tési közértékre elkövetett, de 

minősítő körülményekkel sze-
replő bűncselekmények domi-
nálnak inkább.

A jelentés szerint „a vagyon 
elleni deliktumok” száma 
évek óta folyamatosan, „és 
drasztikusan” növekedett, és 
súlyuk a kapitányság terüle-
tén már megegyezik az orszá-
gos tendenciákkal. 2006-ban 
887, 2008-ban 1481, 2009-ben 
1586 vagyon elleni bűncse-
lekményt (lopás, betöréses lo-
pás, sikkasztás, csalás, rablás 
etc.) követtek el, ebből 2009-
ben 811 esetben történt „sze-
mélyek javait károsító lopás”, 
92 kerékpárlopás, 421 betöré-
ses lopás. Az utóbbiak eseté-
ben Karcag területén jelentős 
mértékű csökkenés van, és 
Kenderesen is stagnál a szá-
muk, de a többi településen 
növekedett ez a mutató. A va-
gyon elleni bűncselekmények 
legsúlyosabb formája a rablás, 
amit éppen ezért nemcsak 

Növekszik a bűncselekmények száma
Rendőrségi jelentés

Folytatás a 2. oldalon

Valaha – vagy harminc-
negyven éve – valóságos kul-
tusza volt a művelődési házak 
árnyékában kialakított, mű-
ködtetett ifjúsági házaknak 
és kluboknak. A rendszer-

váltás után nagy csend követ-
kezett ez ügyben, most pe-
dig, ahogy Mulicz Ferenctől, 
a Karcagi Ifjúsági Ház veze-
tőjétől tudom, az ő intézmé-
nyüknek bizony nincs pár-

ja. Az egész Észak-magyaror-
szági Régióban se sok. Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
Szolnokon alakult egy-két 
éve speciálisan ifjúsági ház, 
Hajdú-Biharban Hajdúnáná-
son működik egy másik, egy 
civil szerződés fenntartásá-
ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében egyikünk sem volt 
túlzottan járatos, de megma-
radtunk abban, hogy az sem 
lóg ki ebben a kérdésben a ré-
gió átlagából.

Mi itt Karcagon tehát kivé-
teles helyzetben vagyunk eb-
ből a szempontból. Persze nem 
olyan régóta van ez sem, hi-
szen az Ifjúsági Ház öt éve, 
2006 őszén kezdte meg a mű-
ködést.

A régióban is alig van párja
Az ötéves Karcagi Ifjúsági Házról

Tizenhárom középiskola és nyolc általános iskola küldte el ta-
nulóit az ötödik alkalommal megrendezett Avram Hershko 
Természettudományi Versenyre, amelyet a Györffy István 
Általános Iskolában és a Szentannai Sámuel Gimnázium és 
Szakközépiskolában rendeztek meg. A verseny résztvevőit dr. 
Fazekas Sándor polgármester és Varga Mihály országgyűlési 
képviselő köszöntötte. Az általános iskolások közül a karca-
gi Györffy István Általános Iskola (felkészítője Vass György), 
a középiskolások közül a makói József Attila Gimnázium csa-
pata (felkészítőjük Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna) végzett 
az első helyen.

Folytatás a 4. oldalon

Természettudományi verseny
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Közéleti szilánkok

Rejtélyek
Eszembe jutott, hogy az elmúlt év 

végén, mikor még nem lehetett tudni 
biztosan, mikorra írja ki a köztársasá-
gi elnök a választások időpontját, már 
írtam, hogy lehet, április 11-ére. Igaz, 
akkor Márai Sándor születésnapja 
kapcsán vetődött föl egy-két gondo-
lat. De valójában ez a nap a köztudat-
ban egy ideje a Költészet Napja. Arról 
nem sokat tudtam meg, ki kezdemé-
nyezte ezt személy szerint 1964-ben, 
mert azóta tartjuk ebben a formá-
ban is nyilván. Próbáltam utána néz-
ni lexikonokban, de nem találtam rá 
utalást. A Glatz Ferenc által szerkesz-
tett „XX. Század krónikája” sem utal 
erre. (Az 1964-es év áprilisában csak 
10-ére van „jelentős” eseményre vo-
natkozó adat; Hruscsov ekkor fejezte 
be magyarországi látogatását, miu-
tán Kádárt Lenin-renddel tüntette ki 
– adja tudtunkra a Krónika. ) Úgy lát-
szik, nem volt valami nagy kultúrpo-
litikai esemény – az ötletadó szemé-
lye inkognitóban maradt – esetleg fi-
lológusok tudják. Annyira talán nem 
is érdekes ez, tény, hogy a Költészet 
Napját azóta is ünnepeljük. (S megje-
gyezném, van költészet világnapja is, 
március 21-én.)

Valószínűleg csak az irodalomked-
velők tudják, hogy ezen a napon szü-
letett Márai Sándor is, öt évvel meg-
előzve József Attilát. Márai ugyan 
prózaíróként vált jelentős alakjává az 
irodalomtörténetnek, de a líra mű-
fajában is maradandó jó néhány ver-
se. Nem lévén filológus, azt sem tu-
dom, találkoztak-e egyáltalán életük-
ben, vagy mennyire ismerték egy-
más írásait. Közéleti affinitásuk is-
mert, de eltérő volt származásuk mi-
att. József Attila a ferencvárosi Gát ut-
cai proletár szegénységből, Márai pe-
dig a viszonylag jómódú kassai pol-
gári környezetből emelkedett a ma-
gyar irodalmi parnasszusra. Érdekes 
viszont, és egyik nagy rejtély, hogy a 
szegénység átérzésében azért voltak 
találkozási pontok műveikben. Márai 
is megírta „A szegények iskolája” c. 
könyvét – bár ez inkább ironikus esz-
szének nevezhető József Attila realis-
ta megközelítéseihez.

Az is érdekes momentum; 1935-
ben Thomas Mann pesti látogatása-
kor, Márai vezércikkben köszöntötte a 
nagy regényírót ( és személyesen ka-
lauzolta a budai várban ), míg József 
Attila egy maradandó nagy versben, 
szállóigévé vált utolsó sorral: „…fe-
hérek közt egy európait”.

Rejtély halálnemük azonossá-
ga is; mindketten önkezűleg – bár a 
motiváció bizonyára több féle volt. 
Közös talán, a reményvesztettség, 
egyfajta magyar átok. (Bár nemrég 
Garamvölgyi László rendőrségi kom-
munikációs vezető érdekes könyvé-
ben furcsa „nyomozások” után  föl-
veti, hogy József Attila lehet, hogy 
balesetet szenvedett akkor, ott Szár-
szón.)

Most április 11-én, mindezek nyo-
matékos fénytörést kapnak valószí-
nűleg néhányunknál…

- ács -

HÍREK

A Kunszövetség ez évben is 
várja, és szívesen fogadja a sze-
mélyi jövedelemadó, és a helyi 
iparűzési adó 1 %-ának felaján-
lását. Kérjük, hogy támogassa 
egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyomány-

őrző és kulturális rendezvények 
támogatására, könyvkiadások tá-
mogatására kívánjuk felhasznál-
ni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Hétfő
 Hamis gulyás
 Tavaszi rakottas, kompót
Kedd
 Gyümölcsleves
 Csirkepörkölt, galuska, sa-

vanyúság
Szerda
 Májgaluska leves
 Csáki rostélyos, párolt 

rizs, savanyúság

Csütörtök
 Pirított tészta leves
 Székely káposzta, süte-

mény
Péntek
 Köménymagos leves
 Borsos tokány, pirított 

tarhonya, savasúnyság

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. 04. 12.- 2010. 04. 16.

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

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

fokozott közérdeklődés kísér, 
hanem a rendőri szervek is 
kiemelt figyelmet fordítanak 
rá. 2008-ban 23, 2009-ben 6 
rablásról érkezett bejelentés.

- Összességében azt tud-
nám mondani, hogy itt a kar-
cagi kapitányság működési 
területén nem igazán durvult 
el a bűncselekményi elköve-
tési kategória, ami sajnos az 
országban jellemző – mond-
ja a kapitány. - De meg kell 
említeni, hogy ha nem is sú-
lyosabb bűncselekmények, 
hanem „csak” lopás valósul 
meg, a károkozást tekintve 
az is járhat súlyos következ-
ményekkel a sértettekre néz-
ve. Mondjuk, ha például va-
lakinek elviszik az öt tyúkját, 
ami esetleg a sértett minden 
értéke. Az ilyen lopás sokkal 
súlyosabb cselekmény, mint 
ahogy a jog definiálja azt a 
bűncselekménytípust.

- Vannak kifejezetten nagy 
értékre elkövetett bűncselek-
mények is?

- Hál’ Istennek nem jellem-
ző. Ezek inkább gazdasági 
bűncselekmények, amik sok 
esetben már nem is a rendőr-
ség, hanem az adóhatóság, il-
letve a Vám- és Pénzügyőrség 
hatáskörébe tartoznak. Meg-
említhetném az adócsaláso-
kat, vagy például megjelen-
tek a csempészek és a vámor-
gazdaság bűncselekmények. 
Mindez nem annyira köztu-
dott az emberek felé, hiszen 
itt a sértett maga az állam és 
az állami bevételek. De van 
ilyen is és nagyon „felnyom-
ja” a kárértéket, hiszen ezek-
nek a cselekményeknek – ha 
mondhatom azt – a minimá-
lis elkövetési értéke tízmilliós 
nagyságrendű.

A jelentés szerint 2009-ben 
a bűncselekményekkel oko-

zott kár összesen 183.562.556 
forint, amiből megtérült 
15.176.988 forint. A „kártala-
nítási mutató” 8,27 % és ezzel 
a karcagi a megyében a máso-
dik legjobban teljesítő kapi-
tányság.

A rendőri munka egyik 
speciális ága a közlekedés-
rendészet, s mivel a kapitány-
ság területét érinti a „legen-
dás” 4. számú főközlekedé-
si út, ennek a szakterületnek 
a munkája is érdekes adato-
kat tartogat. Az említett fő-
út áldatlan állapota miatt ta-
valy a kapitányság területe il-
letve Karcag városa országo-
san is előkelő helyet foglalt 
el a halálos balesetek előfor-
dulásában, olyan városokat 
előzve meg, mint Hódmező-
vásárhely, Miskolc etc. 2009-
ben a személyi sérüléssel járó 
közeledési balesetek számá-
ban volt ugyan emelkedés, de 
a halálos kimenetelű balese-
tek számában 50 %-os csök-
kenés állt be. A jelentés meg-
említi azt is, hogy a 2008. évi 
11 halálos áldozathoz képest 
2009 decemberig 2 fő vesztet-
te életét balesetben, de az ál-
dozatok száma az első hava-
zás alatt és után, egy hét alatt 
5-re emelkedett.

- A közlekedés vonatkozá-
sában 2009 második felében 
nagy átalakítás történt a köz-
lekedésrendészetnél. Több 
baleseti helyszínelő cent-
rum alakult ki, ezekbe tudtuk 
összpontosítani a sérüléses 
balesetek helyszínelését, és az 
ezzel kapcsolatos ügyeknek a 
feldolgozását. Ez jelen pilla-
natban is átalakulás alatt van. 
Az átalakítással arra törek-
szik a rendőrség, hogy minél 
hatékonyabb, és minél spe-
cifikusabb szakág jöjjön lét-
re. Az országban már vannak 
olyan kapitányságok, ahol ez 
jól működik, az azokon alkal-

mazott módszert és gyakorla-
tot igyekszünk átvenni, a mi 
megyei sajátosságainkra. Ki-
térve a 4. számú főút helyze-
tére: úgy gondolom, hogy en-
nek a problémáit elsősorban 
nem a rendőrség tudná meg-
oldani. A 4. számú főút túl-
terhelt, már nem bírja el ezt a 
forgalmat, és mindenfélekép-
pen bővítésre szorulna. Cél-
szerű lenne a gyorsforgalmi 
úttá alakítása és átminősítése. 
Ez viszont már nem a rendőr-
ség feladata.

- A kapitányság által elren-
delt nyomozások a 2005. évi-
hez képest 80 %-os növeke-
dést mutatnak. Ugyanakkor 
egy korábbi beszélgetésünkből 
tudom, hogy jelenleg 20 %-kal 
kisebb a létszám, mint kelle-
ne.

- A munka az nagyon meg-
feszítve megy. Csak köszönet-
tel tartozom a kollégáknak, 
hogy ilyen munkaterhek mel-
lett ilyen feszített tempóban 
– megítélésem szerint – igen 
színvonalas munkát teszünk 
le az asztalra.

- Gondolom a létszámfeltöl-
tés javulást eredményezhet, és 
például érezhetőbb rendőri je-
lenlétet az utcákon.

- A rendőri jelenlét erősö-
dése a közterületeken min-
denképpen szerencsés len-
ne, de ugyanúgy szükség van 
a „nem látható”, vagy kevés-
bé látható munkaköröknek 
a bővítésére is. Én azt szor-
galmazom, hogy minél előbb 
át kellene világítani a Karca-
gi Rendőrkapitányságot, és a 
munkaterheknek megfelelni 
tudó létszámot kellene meg-
állapítani. És természetesen 
ezt a létszámot és az anya-
gi fedezetét is biztosítani. Ez 
lenne az igazi megoldás.

- Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

A szexualitás veszélyei
Prevenciós előadás a Karcagi Ifjúsági Házban
- A családi életre nevelés jelentőségének megbeszélése.
- Az érettségi szintek, területek tisztázása. Testi-, lelki-, 

szellemi-, szociális érettség kritériumai.
- Az érzelmek és a bizalom kialakulása.
- Veszélyek a párkapcsolatban és a szexualitásban.
- A nemi betegségek és a nemi úton terjedő fertőzések 

felismerése, tünetei, gyógyítása.
- A nem kívánt terhesség elkerülése, fogamzásgátlási 

módszerek és eszközök. A fiataloknak ajánlott lehetősé-
gek megbeszélése.

- Szituációs játékok.
Az előadás időpontja:

2010. április 15. (csütörtök) 15:00 óra
Helyszíne: 

Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó: 

Gesztelyi Tamás - Kortársak Az Egészséges Fiatalokért 
Egyesület

Növekszik a bűncselekmények száma
Folytatás az 1. oldalról

A Karcag Városi 
Gyógyvizű 

Strandfürdőben 2010. 
április 17-én 

1500 órától ingyenes 
víziterápiás 

gyakorlatokat tart Kun 
Marianna.

Előzetes bejelentkezés 
a 30/228-0880-as 
telefonszámon. 

Minden Érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Zarándoklat 
Rómába

A Római katolikus plébá-
nia zarándoklatot szervez 
Rómába.
Időpont: 2010. agusztus 
1-8-ig.
Részvételi díj: 75.000 Ft., 
mely tartalmazza 4 éjszaka 
Róma tengerpartján, 1 éj-
szaka Predappióban, Ken-
des testvér városában. 
Érdeklődni lehet a Katoli-
kus plébánián. 
Telefon: 06/30-655-0387.
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Választási Iroda
Karcag

FELHÍVÁS

Tájékoztatom Tilalmas választópolgárait, hogy az ország-
gyűlési képviselők 2010. évi általános választása  alkalmából 

2010. április 11-én (vasárnap)
Tilalmasról Karcagra 9.00 és 14.00 órakor,
Karcagról Tilalmasra 10.00 és 15.00 órakor

közlekedő különjáratú busz térítésmentesen szállítja a sza-
vazókat a szavazókörbe, majd vissza.

Karcag, 2010. 03. 30.  
Rózsa Sándor

jegyző

Nem nagyon értettem, mi-
ért került a pártszóvivő asz-
talára, onnan meg a médiá-
ba a molinót elhelyező kar-
cagi tűzoltók esete. Itthon, 
ha esetleg látták is, általá-
ban véve nem nagyon cso-
dálkozott senki. Az 1970-es 
évek végén, a ‘80-as évek ele-
jén például sportpályát épí-
tettek (ld. akkor Zádor Úti 
Ált. Isk.), aztán tornatermet, 
de tisztogattak ereszcsator-
nát, tördeltek le karvastag-
ságú jégcsapokat, gallyaztak 
fát és raktak ki óriásplakátot 
is. Vagyis az eltelt pár évti-
zedben megcsináltak minden 
olyan munkát, amire szerző-
dést kötöttek velük – minden 
gond és baj nélkül. Ugyanezt 
mondtam el Lévai Kálmán 
tűzoltó alezredesnek, az egy-
ség parancsnokának, feltevén 
a kérdést, vajon mit szólnak 
ők a hírveréshez.

- A tűzoltók az 1970-es évek 
vége óta nyitottak a lakosság 
felé, és ekkortól kezdve való-
ban sok olyan egyéb munkát 
is elvállaltak, ami – nyilván 
– közérdeket szolgált. A mai 
helyzetben pedig jónak tart-
juk, hogy ez a lehetőség így 
alakult. A 2010-es költségveté-
sünkből ugyanis kétszer hét-
millió forint hiányzik. Az el-
ső hétmillió az adóterhek vál-
tozása miatt kiadásnöveke-
désből, a másik a kafeteria 
rendszer megváltoztatása mi-
att képződött. (Gyakorlatilag 
még ma sem látjuk az év vé-
gét.) Nos, az első hiányt még a 
bevételeink bizonyos mérték-

ben pótolják, de csak bizonyos 
mértékben, mert a mi bevé-
teleink esetlegesek. Ha van 
megrendelés, akkor van bevé-
tel is.

- Ezek szerint a – mondjuk 
így - „külső munkákra” szüksé-
gük is van?

- Természetesen, és örülünk 
neki. ‘95 óta vagyunk önál-
lóak, ‘95 óta gazdálkodunk, 
és a sokéves átlag és tapaszta-
lat alapján bizakodunk benne, 
továbbra is lesz olyan mun-
ka, amivel – a speciális felsze-
relésünk miatt – bennünket 
bíznak meg. Egyébként szük-
ség van rá a felkészülés, a gya-
korlat szempontjából is. A ma-
gasban végzett tevékenykedést 
igazából nem „iskolás” körül-
mények között, hanem példá-
ul ilyen alkalmakkal lehet iga-
zán elsajátítani és begyakorol-
ni. Másrészt, nekünk vannak 
olyan eszközeink, amelyekkel 
a magasban lehet munkát vé-
gezni, és általában könnyen el-
érhetők vagyunk. Csak kiegé-
szítésként mondom el, hogy 
a szakmához kötődő egyéb 
munkákat – tűzoltó készülé-
kek vagy tűzoltó tömlők el-
lenőrzését is – vállalunk. Ezek 
ilyen akkreditált vállalkozá-
si lehetőségek. Mindezekre a 
37/1997-es BM. rendelet le-
hetőséget biztosít számunk-
ra, tehát a jogszabályi alapja 
is megvan, és az alapító okira-
tunkban is benne foglaltatik, 
hogy munkát vállalhatunk.

- Valami olyasmi is elhang-
zott vagy felmerült, hogy ilyen-
kor mi van a tűzoltással, a 

szolgálattal, hiszen munka-
időben végzik? De azt előre kell 
bocsátani, hogy soha beavatko-
zás nem késett, mert az egység 
valahol a hetedik határban lett 
volna valamilyen munkán.

- Tegyük fel a kérdést: mi-
kor nincs munkaideje a tűz-
oltóknak? Itt 24 órás szolgálat 
van. Hogy veszélyeztetnénk az 
ilyen munkával valamit? Mi-
helyst riasztást kapunk – bár-
milyen tevékenység közben –, 
azonnal indulunk a helyszín-
re. Az ilyen munkavégzés nem 
több, mint amit gyakorlatkép-
pen megcsinálunk. Viszont 
a gyakorlat az ingyen van, ha 
pedig munkát vállalunk, azért 
pénzt kapunk. Egyébként az 
a molinó kihelyezés, ami mi-
att meg lettünk szól(ít)va, az 
is csak egy munka volt a töb-
bi közül. Csináltunk már ilyet 
régebben is, pl. a Challenge-
day vagy a kulturális napok 
meg egyéb alkalmak esetében. 
Nekünk van hosszú létránk, 
eszközeink, gyakorlatunk, 
úgyhogy soha senki nem 
akadt fenn, hogy miért ép-
pen mi csináljuk. Nekünk pe-
dig ilyen hiány mellett jól jön 
a bevétel.  Ezért vállalunk el 
minél több munkát és keres-
sük is a lehetőséget, hogy ezzel 
is megmutathassuk, mi igyek-
szünk ellensúlyozni a költség-
vetés szűkösségét. És még va-
lami. Soha egy munkánál nem 
jutott az eszünkbe, hogy az 
például pártfeladat lenne.  Szó 
sincs erről. Egy megrendelt 
munkát végzünk el, és kész.

Elek György  

A Fidesz Karcagi Szervezete megdöbbe-
néssel fogadta az MSZP minden alapot nél-
külöző, kicsinyes, kötözködő, városunkat le-
járatni akaró politikai támadását. A karcagi 
tűzoltók eddig is tisztességgel, eredményesen 
végezték munkájukat, a tűzoltóságra vonat-
kozó jogszabályok és előírások betartásával.

A Fidesz a hatályos szabályok betartásá-
val rendelte meg a molinók kihelyezését Kar-
cagon, hasonló módon, mint ahogy az a vá-
rosi rendezvényeknél, vagy más hirdetések-
nél történik. Erre a szolgáltatásra a tűzol-
tók alapszabálya lehetőséget ad, ez minden-
ki számára elérhető lakossági szolgáltatás, 
amely nyilvánosan szerepel a testület hon-
lapján is. A munka ellenértékét a Fidesz – 
más esetekhez hasonlóan – számla ellenében 
rendezi, ez ebben az esetben is így történt.

Felháborítónak tartjuk, hogy az a párt ki-

fogásolja az eljárást, amely évek óta egyre ke-
vesebb pénzt ad a tűzoltók munkájának el-
végzéséhez, emiatt is kell a tűzoltóknak saját 
bevételt előteremteni. Az ismeretek teljes hi-
ányáról árulkodik az a feltevés is, hogy amíg 
a tűzoltók ilyen munkát végeznek, addig ne 
látnák el ügyeleti, kármegelőzési feladatu-
kat. Az MSZP és Vadai Ágnes rágalmaz, ki-
csinyes politikai célok érdekében, figyelmen 
kívül hagyja, milyen kárt okoz a városnak, a 
karcagi tűzoltóknak.

Mindezek alapján a Fidesz Karcagi Szer-
vezete felszólítja Vadai Ágnest és az MSZP-t, 
kérjenek bocsánatot a megrágalmazott tűzol-
tóktól, kövessék meg a testületet, és haladék-
talanul vonják vissza városunkat és a tűzol-
tókat lejáratni akaró állításaikat!

Kovács Sándor
a Fidesz Karcagi Szervezetének elnöke

Közlemény

FELHÍVÁS
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület 2010. 

április 10-én (szombaton) 8 órától, a Vágóhíd mögött talál-
ható ideiglenes állatotthon területén, munkára vár minden 
egyesületi tagot és segíteni szándékozó, állatbarát karcagi 
lakost! Aki tud, hozzon magával kézi szerszámot (lapát, kapa, 
gereblye stb).

Kérjük, aki kőműves, hegesztő és lakatos szakipari mun-
kával tud segíteni, jelezze a 06/20/938-4462 telefonszámon.

Köszönettel: az Egyesület vezetése
„Ha magányosnak és elveszettnek érzi magát a világban, hű-

séges jószágának néhány pillantásából erőt meríthet, mert ab-
ból őszinte szeretet sugárzik, és szüntelen arra emlékeztet, 
hogy a kutyánk számára igenis fontosak vagyunk. A szőr maga 
immunstimuláns, vagyis a kutya bundájának simogatása erő-
síti az immunrendszert, jót tesz fizikai és szellemi állapotunk-
nak egyaránt.” 

Fogadjon örökbe a honlapunkon látható kutyusok közül:
http://karcagiallatvedok.hupont.hu

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakos-
sági fórumra hívja és várja a Rokkantkert II. kertben lévő 
kerttulajdonosokat, lakókat.
A megbeszélés időpontja: 2010. április 21. (szerda) 15 óra.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon (Kisújszállási út 45.)
Téma: A kertben lévő útalap építés.
A téma fontosságára való tekintettel minden tulajdonos és 
kerti lakó részvételére számítok.

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Tavaszi vetőmagvak 
az AGROUNGÁRIA KFT.-től

Árpa, zab, köles, lucernamag, napraforgó, 
kukorica stb. vetőmagvak eladók. 

Műtrágyák, lombtrágyák, növényvédő szerek 
kaphatók. 

Mindenféle gépi szolgáltatás igényelhető.
Lucernamag tisztítást vállalunk.

Elérhetőségeink:
AGROUNGÁRIA KFT.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, város-
központtól 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől.
Telefon: 06/59-503-553
Fax:       06/59-400-894
Mobil:   06/20-353-5738
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Április 12. (hétfő) 9 órakor
JÁTÉKOS TUDOMÁNY A FIZIKA CSODÁI 

című kiállítás
A kiállítás április 17-ig naponta 9-16 óráig.

Csoportok jelentkezését előre kérjük jelezni!
Belépő: 200.- Ft

Április 12-én (hétfőn) 16 órakor
NOSZTALGIA MOZI 

NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL 
című film vetítése Mécs Károly, Petényi Ilona és 

Krencsey Marianne főszereplésével.
Belépő: 250.- Ft

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Ház rendezvényeiből

A tűzoltóságnak minden forint jól jön
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A kilenc kínzás földjén
2010. március 29-én éves 

taggyűléssel egybekötött 
könyvbemutatót tartott a 
Barbaricum Könyvműhely. 
Kocsis Csaba közhasznúsági 
jelentésében említette azt is, 
hogy egy fiatal író könyvét je-
lentetik meg a közeljövőben.

Rideg István két gimnazis-
ta, Domján Sándor és Kele Já-
nos segítségével mutatta be a 
Sarusi Mihály szerkesztette 
legújabb Körmendi-kötetet, A 
kilenc kínzás földjén című úti-
rajzokat.

Beszélt arról is, hogy külön-
böző alkatúak az írók. Ester-
házyt például „hidegen hagy-
ja” az a hagyomány, amely a 
„közösséget teszi az értékek 
centrumába”, Krasznahorkai 
számára szintén nincsenek az 
irodalomnak „nemzeti sajá-
tosságai”. Körmendi viszont 
egész életében közösségépítő 
volt. A közösségépítést szol-
gálják keleti utazásai is. Egy 
este az ujguroknál jegyzetében 
például a nem kunnak szüle-
tett, de azzá lett költő a Nagy-
kunság fiaként, kun rokon-
ként szólal e keleti kis török 
nép fiaihoz.

Rideg István azt is megvi-
lágította, hogyan lesz egy lírai 
útirajzrészletből vers. A költő 
expreszívebb szavakkal dúsít-
ja a szöveget. A próza meglepő 
látványából a Kókirályok című 
versben vak félelem lesz. Ami 
viszont egy ragyogó kont-
rasztban a sugárzó boldogság-
gal kerül kapcsolatba. A kirá-
lyi párban Henry Moore Ki-
rály és királynő egzisztencia-
lista szobrához hasonlóan, 
amit ismert a költő, nem a ki-
fejezés szépsége, hanem a ki-
fejezés ereje szólal meg: „trón-
székükön ülve/ szórják a kin-
cset a lábam elé”. A varázslat e 

gyönyörű képében lényegében 
a rokonkereső, közösségépítő, 
a kun népének „nagyobb ha-
zát álmodó” költő méltósága 
nyer elismerést.

Kocsis Csaba a Zöld Kazán-
ból olvasta fel azt a részt, ahol 
a hófehérbe öltözött tatár kis-
fiú menekül a vörös csillagos 
páncélosok előtt: ő a tatár nép 
szimbóluma, s tegyük hozzá, 
akár a magyaré is.

Ötvös László, a tudós pap 
költő is eljött Debrecenből a 
nem nagy, de annál ottho-
nosabb közösségbe. Ő a Kör-
mendire emlékező Vers és me-
ditáció című versét olvasta fel.

A Barbaricum Könyvmű-
hely sikerének is tekinthe-
tő, hogy Kovács János a Nagy-
kunsági Tükörért, a legutóbbi 
Barbaricum-kiadványért, va-
lamint a húszéves Falufigye-
lő című újságjáért Lant és Toll 
Díjat kapott a nemzeti ünne-
pünkön.

Rideg István

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele áp-
rilis 12-én, hétfőn fél hattól 
lesz a Déryné MIK első eme-
leti klubtermében. A program: 
A kunok útján. Emlékmenet 
a Radnai-hágótól a karcagi 
Kun emlékhelyig. Beszámoló 
a kunok betelepülésének 770. 
évfordulója tiszteletére tar-
tott   lovas emlékmenetről, az 
erről készült film bemutató-
ja. Vendég: Horváth György 
a Nagykun Nádor Bandéri-
um vezetője, az emlékmenet 
szervezője és dr. Bartha Júlia 
néprajzkutató.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beíratásáról

A beíratás időpontja:
2010. április 22-től 23-ig
naponta 8:00-tól – 17:00 óráig

A közoktatási törvény alapján 2010-ben tanköteles korú 
az a gyermek, aki 2003. június 1. és 2004. május 31. között 
született.

Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, 
ha a hatodik életévét 2010. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személyazo-
nosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai szak-
vélemény.

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

A karcagi helyőrség kultúr-
házának épített emeletes épü-
letben kényelmesen elférnek 
a fiataloknak felajánlott szol-
gáltatások, és a nekik vagy ép-
pen általuk szervezett rendez-
vények. Igaz, még nem is telje-
sen az „ifiházé”, mert itt pró-
bál az Erkel Ferenc Művészet-
oktatási Intézmény ifjúsági fú-
vószenekara, a karcagi Szimfo-
nikus Zenekar, itt tartja az órá-
it az ütős tanszak, és az egyesí-
tett óvoda nevelési tanácsadó-
ja is itt kapott helyet. A rendel-
kezésre álló közösségi tereket, 
hallom a vezetőtől, a 2008. év-
től kezdve folyamatosan felújí-
tották. Az évenkénti tisztasá-

gi festés mellett több helyiség-
be laminált padlót, a pincébe 
járólapot rakattak, a bejárati 
csúszós műmárvány lépcső pe-
dig korlátot kapott.

A rendszeresen kiadott 
rendezvénynaptárakból lát-
ható, hogy a szabadidő hasz-
nos eltöltésének a biztosítása 
mellett igen szerteágazó kíná-
lattal várják az érdeklődőket. 
„Egyrészről az intézmény kínál 
programokat – mondja a szak-
mai munkáról Mulicz Ferenc 
-, másrészről meghallgatjuk a 
fiatalok elképzeléseit. Több-
ször megkerestek már bennün-
ket, hogy ilyen vagy olyan prog-
ramot szeretnének vagy lehet-
ne-e egy ilyent szervezni, esetleg 
szakmai tanácsot kértek hoz-
zá.” (Ilyen ötletből szervező-
dött például az ottjártamkor 
éppen előkészítés alatt álló 

Sinful Passions koncert, amit 
az állatmenhely megsegítésé-
re hirdettek meg.) A ház által 
szervezett programok egy ré-
sze évekkel ezelőtt indult, s mi-
vel örökös aktualitást jelente-
nek, meg-megújuló tartalom-
mal ma is igen népszerűek. En-
nek megfelelően tavaly is foly-
tatták a korábbról hagyomá-
nyossá lett prevenciós előadá-
sokat a drogfogyasztás, az al-
kohol, a dohányzás, a szexua-
litás veszélyeiről, de voltak elő-
adások a környezetvédelem, a 
bűnmegelőzés, a szenvedélybe-
tegségek, a hatékony konflik-
tuskezelés témakörében. Eze-
ket a környezetvédelmi témán 
kívül, a debreceni Kortársak az 
Egészséges Fiatalokért Egyesü-

lettel, az AIDS Világnapja al-
kalmából megszervezett elő-
adást pedig a megyei ifjúsá-
gi Vöröskereszt közreműködé-
sével bonyolították le. Azt hi-
szem a fiatalok problémáinak 
mérlegelésekor helyesen kezd-
ték el (2007 év végétől) a pá-
lyaválasztási és munkavállalá-
si tanácsadást, amit az Ifjúsági 
Házban, iskolaidőben, vagyis a 
tanév folyamán, havonként há-
rom alkalommal vehető igény-
be. Kijárnak az iskolák végző-
seihez is, és a Térségi Középis-
kolák Börzéjén is rendszeresen 
megtaláljuk az Ifjúsági Háznak 
ezt a szolgáltatását.

Ami a szabadidő eltöltését il-
leti, arra többféle lehetőség is 
van. Ha valaki nem akar részt 
venni a programokon, azt vár-
ja a csocsó, az internetes terem, 
az év elején beszerzett biliárd, 

vagy a darts. Egyébként pe-
dig 2008 augusztusa óta folya-
matosan (immár kezdő és ha-
ladó csoporttal) működik a gi-
tárklub, amiben helyi zenészek 
segítenek. A hagyományőrzést 
szolgálja a jelenleg 8 főt szám-
láló Kunrózsa néptánccsoport. 
A Kunrózsa 2008-ban alakult, 
a vezetője a kisújszállási Mo-
csári Norbert. Az ő működé-
sük is folyamatos, ez az első, 
alapozó év után a Nagykunsági 
Kulturális Napokon a közön-
ségnek is bemutatkoztak.

A hagyományőrzést szolgál-
ja a Nagy Emese vezette tánc-
ház, és a kisebbeknek meghir-
detett, és igen népszerű kéz-
műves foglalkozás. 

A ház pincéjében jelenleg tíz 
helyi zenekar próbál, ami azt is 
jelenti, hogy a könnyűzenei le-
hetőségek igen bőségesek. A 
vezető mondja is, hogy a helyi 
zenekarokra fognak fókuszál-
ni. A zenekarok ugyanis ma-
guk jelentkeztek, hogy szeret-
nének játszani, aminek semmi 
akadálya, időpont egyeztetés és 
„azt már teljesen rájuk bízzuk, 
milyen vendégzenekart hoz-
nak”. 2009-ben a zenei progra-
mokat a városba is „kivitték”. 
A nyáron a Györffy István Ál-
talános Iskola díszudvarán és 
a városi Strandfürdőben szer-
veztek zenei rendezvényt.

A tervek szerint a két hely-
színen az idén is lesz ilyen ze-
nés rendezvény, az „ifiház” 
udvarán pedig a Nagykunsá-
gi Kulturális Napok előestéjén 
terveznek akusztikus zenei es-
téket, mert ezeknek az előző 
években is nagyon nagy sike-
rük volt. 

A sok elképzelés között ki-
emelkedik az intézmény ala-
pításának ötödik évfordulója, 
amire akár egy egész hétig tar-
tó programsorozattal szeretné-
nek emlékezni. Ennek apropó-
ján egy kiadvány készítését és 
kiadását is fontolgatják. A ki-
adványt természetesen az if-
júság jegyzi majd. Sok sikert 
hozzá.

Elek György

Már több ízben beszámoltunk a 
Györffy István Nagykun Múzeum 
felújítási munkálatairól, melyeknek 
köszönhetően az épület belseje is 
teljesen megújulhat. Az átalakítás 
még hosszú hónapokig fog tartani, 
azonban úgy néz ki, hogy egy picit, 
még az épület külső része is változ-
ni fog. Jelenleg a tető újracserepe-
zése zajlik, ami, már évtizedek óta 
ráfért volna a múzeumra. 

Dr. Nagy Molnár Miklós igazga-
tó elmondta, hogy emellett elké-
szült, és beadásra került az új inte-
raktív tárlat pályázata. Már koráb-
ban is írtunk róla, hogy nem csak az 
épület, de az állandó kiállítás is tel-
jesen átalakul a XXI. század elvárá-
sainak megfelelően. 

Folytatás az 1. oldalról

A régióban is alig van párja
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Székely béles (Erdélyi tészta)
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 to-

jás, 1 dl bor, 3 dl tejföl, zsír, só.
Elkészítése: 1 kg lisztet te-

gyünk deszkára, a közepé-
be csináljunk lyukat, amelybe 
öntsünk 3 dl tejfölt, fél pohár 
bort, 3 tojást, egy kávéskanál 
sót, 2 tojásnyi zsírt, és annyi 
meleg vizet, hogy keményke 
rétestésztát készíthessünk be-
lőle. Negyed óráig gyúrjuk 
jól össze, azután szaggassunk 
belőle 12 db egyenlő kis ci-
pót, tegyük lisztes deszkára, 
és azonnal egyenként nyújt-
suk ki fával tányérnyi nagysá-
gú formákba. Szórjuk be kevés 
zsírral, sodorjuk össze és göm-
bölyítsük csiga alakba. Azután 
nyújtsuk ki a nyújtófával tá-
nyérnyi nagyságúra. Ez a tész-
ta se vastag, se vékony ne le-
gyen. Lehet körülbelül toll-
szárnyi vastagságú. Egy jó 
széles fenekű lábosba, olyan-
ba, amelybe a tészta kinyújtva 
könnyen belefér, tegyünk egy 
diónyi zsírt. Ha a zsír lángtűz-
nél felforrt, tegyük a rétest be-
le. Ha a zsírját elsüli, egy ke-
veset mindig kell alá tenni. 
E tésztát egyenlően forgatva, 
egymás után süssük meg szép 
pirosra. Lehetőleg forrón tá-
laljuk. de hidegen is igen jó. 
Tálaláskor egyet-egyet  vág-
junk föl négy részre.

Finom tészta lepényekhez
Hozzávalók: 12 dkg zsír, 25 

dkg cukor, 3 tojás, 2 deci tej, 
30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 
csipet só.

Elkészítése: A tésztát össze-
dolgozzuk, tepsibe tesszük és 

a tetejére bármilyen gyümöl-
csöt (megfelelően cukrozva) 
teszünk. Mélyhűtött gyümöl-
csöt is tehetünk rá.

Olcsó keksz
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 

dkg porcukor, 1 tojás, sütő-
por, 5 dkg vaj, 2 deci tejföl. El-
készítése: A masszát összedol-
gozzuk és fél órát pihentetjük. 
Nagyon vékonyra sodorjuk ki, 
gyorsan sütjük.

Forrázott gombóc
Hozzávalók: 8 dkg liszt, 4 

tojás, csipet só, cukor, prézli 
Töltelék: lekvár vagy szilva.

Elkészítése: 80 dkg lisz-
tet fél liter forró vízzel állan-
dó kavargatással leforrázunk. 
Amikor kihűlt, hozzáadunk 
4 egész tojást, csipet sót, és jól 
összedolgozzuk. Amikor ké-
szen van, kinyújtjuk, kocká-
kat vágunk belőle. Tölteni le-
het lekvárral, szilvával vagy 
barackkal. Forró vízben kifőz-
zük, és cukros prézlibe forgat-
juk.

Görhe
Hozzávalók: 30 dkg kukori-

caliszt, 3 dl tej, 3 dkg zsír, cu-
kor.

Elkészítése: 30 dkg kuko-
ricalisztet 3 dl forró tejjel le-
öntjük. Állni hagyjuk és 3 
dkg disznózsírt keverünk be-
le. Édesíthetjük cukorral, ha 
szükséges. Keverjük jól ösz-
sze, majd tejbe mártott kéz-
zel kis lepényeket formázunk, 
amit kizsírozott tepsiben meg-
sütünk.

Molnárétel ajánló

A fiatalok szexuális és men-
tálhigiénés felvilágosítását évek 
óta rendkívül hatékonyan szolgá-
ló és a megelőzésre minden téren 
nagy hangsúlyt helyező Szülészeti-
Nőgyógyászati Prevenciós Tudo-
mányos Társaság 2010 áprilisá-
ban kezdődő kampányában rend-
kívüli kedvezménnyel biztosít-
ja a humán papillómavírus okozta 
méhnyakrák- és egyéb HPV okoz-
ta megbetegedések elleni négy-
komponensű védőoltást a középis-
kolai tanulók (lányok és fiúk), ta-
nárok, valamint családtagjaik ré-
szére (az indikációnak megfelelő-
en). A vakcinát igénylők a szoká-
sos térítési díjhoz képest 25%-os 
megtakarítással juthatnak a 
védőoltássorozathoz – a Társa-
ság Országos HPV Infó Prevenciós 
Programja keretében.

Mérföldkőnek tekinthető ez a 
kezdeményezés, hiszen a fiatalok 
egyre korábban kezdik meg nemi 
életüket, és ezáltal mind fokozot-
tabban vannak kitéve a főleg sze-
xuális érintkezés útján terjedő fer-
tőző betegségeknek, ezek közül is a 
HPV-vírusok által előidézett sú-
lyos betegségeknek.

Ez a víruscsalád, melynek sok tí-
pusa ismert, igen elterjedt: az em-
berek akár 50–80%-a is átes-

het élete során valamilyen hu-
mán papillómavírus-fertőzésen. A 
HPV jellemzően a bőr, a szájüreg, 
a légutak, a nemi szervek és a vég-
bél hámrétegében szaporodik, és itt 
idéz elő elváltozásokat – nőknél és 
férfiaknál egyaránt. A „kis kocká-
zatú típusok” szemölcsöket okoz-
hatnak a bőrön, a külső nemi szer-
veken. Első megjelenésük rendsze-
rint a serdülő- és fiatal felnőttkor-
ra tehető, fiúkat, lányokat egyenlő-
en érintve. Ezek többnyire jóindu-
latú elváltozások, de kezelésük kelle-
metlen és hosszadalmas, és gyakran 
ki is újulnak. Az „erősen rákkeltő” 
HPV-típusok a hámban, nyálkahár-
tyában idézhetnek elő „rákot”, vagy 
olyan elváltozásokat, amelyek „rák-
ká” fejlődhetnek. A fiatal nőknél a 
méhnyakrák a második leggyako-
ribb, évente 500 nő, édesanya hal 
meg értelmetlenül ezen betegség-
ben, pedig a rendszeres nőgyógy-
ászati szűrővizsgálattal időben fel-
ismerhető lenne. A HPV okozza a 
végbélnyílást érintő rákesetek leg-
alább 80%-át, a szeméremtesti-, hü-
vely és hímvesszőrákok legalább 40-
60%-át, és a szájüregi daganatok egy 
részéért is felelős.

Magyarországon 3 éve kapható 
a gyógyszertári forgalomban hu-
mán papillómavírus elleni oltó-

anyag. Jelenleg két gyártó készít-
ménye érhető el. Az egyik kétkom-
ponensű, a HPV 16-os és 18-as, a 
méhnyakrák kialakulásáért felelős 
törzsek ellen képes védelmet bizto-
sítani, a másik négykomponensű: 
a méhnyakrákot előidéző 16-os és 
18-as típusok mellett a nemi szer-
vi szemölcsökért felelős 6-os és 11-
es HPV-törzs ellen is hatékony vé-
delmet biztosít. A teljes védettség 
eléréséhez háromszori vakcina-be-
adás szükséges.

Az oltássorozatra a kedvezmé-
nyes programhoz most csatlakozó 
középiskolákban lehet jelentkezni – 
legkésőbb április közepéig. A rész-
letes tájékoztató, a jelentkezési lap 
és egyéb dokumentumok a www.
hpvinfo.hu honlap Iskolai oltó-
program menüjében olvashatók, 
illetve tölthetők le. Ugyanitt, illet-
ve a 06-40-200-748 (helyi tarifával 
hívható) kékszámon kaphatnak bő-
vebb szakmai felvilágosítást magá-
ról a HPV-fertőzésről is.

SzNPTT kapcsolatfelvétel: 
(06-1) 430-3869 és (06-1) 430-

3867; kampanykozpont@hpvinfo.
hu.  

További információ:
Bariczki Erika 

T: 06-309-661-748,
bariczki.erika@upcmail.hu

Kedvezményes méhnyakrák elleni 
védőoltás a középiskolákban

Országos pályázatok
1. Állatvédelmi Pályázat
„Én is Állatvédő vagyok!” címmel plakátpályázatot hirdet 

az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasz-
nú Egyesület. Az alkotói pályázat célja a környezettudatos-
ság, a felelős állattartás, a környezet védelmének népszerűsí-
tése, illetve a kreatív alkotószellem ösztönzése.

www.palyazat.zug.hu/?func=allatvedelem

2. 2010-es Alkotói Pályázat a rasszizmus, a kirekesz-
tettség, és a szegénység ellen

„Van helyed, van esélyed!” címmel alkotói pályá-
zatot hirdet a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány és a 
KARITÁCIÓ Alapítvány. Az alkotói pályázat célja a de-
mokratikus szellem, a pozitív gondolkodásmód, és a rassz-
izmustól mentesség népszerűsítése.www.palyazat.zug.
hu/?func=antirasszizmus

3. Video-Spot (reklámfilm, klipp, bemutatófilm) készí-
tést támogató pályázat

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány „Video-Spot” elkészí-
tést támogató programjával segíti alapítványok, egyesületek, 
önkormányzatok, turisztikai helyek, oktatási-és egyéb intéz-
mények, közösségek, együttesek, magánszemélyek (a továb-
biakban a támogatott”) tevékenységeinek videó-reklám (rek-
lámfilm, klipp, bemutatófilm) anyagának elkészítését.

www.palyazat.zug.hu/?func=video_spot
(A pályázatok további szövegrészei a linkre kattintva ér-

hetők el!)

1. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti, emele-
ten található helyiség

 Helyiségei: 2 helyiség, előtér, vizesblokk, 
padfeljáró, erkély

 A helyiség alapterülete: 110 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 

április 19. napja 16:00 óráig beérkezően.
2. Karcag, Kálvin u. 1. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: 2 helyiség, vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 45,45 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 

április 19. napja 16:00 óráig beérkezően.

3. Karcag, Horváth F. u. 7. sz. alatti helyiség 
 Helyiségei: 3 helyiség, 3 vizesblokk
 A helyiség alapterülete: 72,96 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 A pályázat benyújtásának újabb határide-

je: 2010. április 19. napja 16:00 óráig beérke-
zően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklőd-

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

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város hon-
lapján (www.karcag.hu).

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bérbeadásra 

meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeit:

Az elmúlt héten pénteken dr. Fa-
zekas Sándor polgármester ad-
ta át a Városi Sportcsarnok fel-
újított épületét. Amint rövid ösz-
szefoglaló beszédében elmond-
ta, a huszonöt év alatt erősen le-
romlott épület felújítása mellett 
olyan beruházások is megvaló-
sultak, mint a műfüves pálya ki-
alakítása, a Liget utcai Sportte-
lep épületének, valamint az erdei 
tornapálya és a Lóger pálya kör-
nyékének rendbetétele. A karcagi 
sportcélú beruházások összesen 
41 millió forintba kerültek, me-
lyet a város önkormányzata saját 
erejéből biztosított.
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Április 2-án 20 órakor egye-
dül kerékpározott egy 84 éves 
idős férfi a régi 4-es főúton 
Kisújszállás irányába. Célját, 
és azt, fogyasztott-e alkoholt, 
még nem tudjuk, azt azonban 
igen, hogy az út szélén haladt, 
amikor egy hátulról érkező 
személygépkocsi elütötte. A 
kerékpáron semmilyen fény-
jelző berendezés, fényvissza-
verő felület nem volt, az idős 
férfi sötét ruházatban hajtot-
ta járművét, láthatósági mel-

lényt sem viselt. Kérdéseink-
re nem tud választ adni, hi-
szen az ütközés következtében 
a helyszínen elhunyt. Sajnos a 
kerékpárosnál semmilyen irat 
nem volt, mely megnehezítette 
az azonosítást. Ingyen reklám 
látszata nélkül: egy első-hátsó 

villogópár egy-kétszáz forin-
tért megvásárolható. Egy lát-
hatósági mellény is ötszáz fo-
rint alatt beszerezhető. Ennyit 
nem ér egy emberélet?

Tisztelt Kerékpárosok! Éj-
szaka, és korlátozott látási vi-
szonyok között a kerékpárokat 
jól láthatóan ki kell világítani, 
lakott területen kívül a jármű-
vezetőnek jól látható látható-
sági mellényt kell viselnie. A 
szabályok megszegői 30.000 
Ft pénzbírsággal büntethetők. 

A rendőr 20.000 Ft-ig helyszí-
ni bírságot szabhat ki. Lehet 
mérlegelni a költségeket. S ha 
már van lámpa, legyenek szí-
vesek használni, bekapcsolni, 
mert rendőreink nem felejthe-
tik el a bírságszelvényt kitölte-
ni vagy a feljelentést megírni.

A biztonságos 
kerékpározásért

A megyei bajnokságban a 
férfiaknál megrendezésre ke-
rültek a tavaszi szezon 1. és 
2. fordulóinak mérkőzései. A 
karcagi fiúk jelenleg 2 pont-
tal leszakadva, a 3. helyen ál-
ló Tiszakürt együttesétől, a 6. 
helyen állnak. Eredmények:

Karcag - Túrkeve 26:26 
(15:13)

Karcag: Nagy, Örsi (1), 
Ferenczi (7), Vályi (3), Major 
(5), Lajtos (3), Balog (4).

Cserék: Lippai, Szopkó, Ha-
mar (1), Papp, Sebők, Tóth, 
Béres (2).

Játékos-edző: Major János.
Kicsit billent a pálya a 

Túrkeve javára, örüljünk a 
szerzett pontnak.

Tiszaföldvár - Karcag 
23:16 (5:11)

Karcag: Nagy, Örsi (1), 
Ferenczi (4), Vályi, Major (2), 
Lajtos (3), Balog (1).

Cserék: Lippai, Szopkó (1), 
Hamar, Papp, Sebők (2), Tóth, 
Béres (2).

Az őszi fordulóban még le-
győztük a földváriakat, ezen 
a mérkőzésen viszont semmi 
olyan játékelemet nem produ-
káltunk, amely a kézilabdával 
kapcsolatos.

Karcag - Tiszakürt 25:24 
(9:10)

Nagy J, -Papp (2), Ferenczi 
(2), Vályi (3), Major (7), Lajtos 
(7), Hamar (2).

Cserék: Szopkó, Sebők (2).
Egy kézilabda csapat 14 és 

nem 9 főből áll. A szervezett 
támadójátékkal és az utolsó 
pillanatokban alkalmazott jó 
taktikával nyert a „gyerekcsa-
pat” az esélyesebb Tiszakürt 
ellen.

Szolnok - Karcag 28:21 
(14:14)

Nagy J, -Papp, Ferenczi (1), 
Vályi (3), Major (7), Lajtos (4), 
Hamar (2).

Cserék: Szopkó (2), Sebők 
(2).

Jól küzdöttünk, s nem val-
lottunk szégyent a bajnokság-
ban 2. helyen álló megyeszék-
helyiek ellen.

A következő fordulót áp-
rilis 18-án, vasárnap Karca-
gon rendezik majd. A karcagi 
fiúk Törökszentmiklóssal és 
Jászladánnyal mérkőznek meg 
9 és 16 órakor. Szeretettel vá-
runk mindenkit!

Major

Férfi kézilabda

Nevelési Tanácsadónk 2010. április 19-től 
22-ig tanulási zavar veszélyeztetettség szű-
rővizsgálatot szervez. Célunk, hogy meg-
könnyítsük a gyermekek sikeres iskolakezdé-
sét, megelőzzük a tanulási zavarok kialakulá-
sát a vizsgálatok alapján megtervezett, egyén-
re szabott szakszerű fejlesztés révén.

Mit jelent a tanulási zavar veszélyeztetett-
ség?

Tanulási zavarról akkor beszélünk, ha a 
gyermek az értelmi képesség szintje alapján 
elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási 
teljesítményt nyújt. Ennek oka főként külön-
böző részképességek gyengesége lehet. Ezek a 
részképesség zavarok nehezítik az iskolai ta-
nulás során az olvasás, írás és számolás elsa-
játítását. Ha nem kap a gyermek időben se-
gítséget, akkor kifejezett tanulási nehézsé-
gei lesznek, kudarcok érik, önértékelése sérül, 
magatartási vagy egyéb érzelmi problémái le-
hetnek a meg nem felelésből fakadóan. Elője-
lei már óvodáskorban is észrevehetőek. Minél 
korábban indul a szakszerű fejlesztés, annál 
eredményesebben megszüntethetők ill. csök-
kenthetők ezek a problémák. Tanulási zavar 
okos gyermekeknél ugyanúgy előfordulhat, 
mint gyengébb képességűeknél. 

Kik számára ajánljuk a szűrővizsgálaton 
való részvételt?

Azoknak a gyermekeknek, akik jövőre is-
kolaköteles korba lépnek (középsősök ill. az 
idén tankötelesek, de még egy évre óvodában 
maradnak), és az alábbiak közül néhány jel-
lemző a gyermekre:

- Késve indult meg a mozgásfejlődés, ill. 
kimaradtak szakaszok (pl. mászás)

- Rendezetlen, bizonytalan mozgás, ügyet-
lenség

- Téri tájékozódási (irányokat nem tudja 
megkülönböztetni), és testséma problé-
mák 

- Kialakulatlan oldaliság
- Figyelmetlenség, figyelem koncentrációs 

nehézségek
- Elmaradott ábrázolókészség (nem szí-

vesen rajzol, rossz a ceruzafogása, kusza 
rajzok)

- Megkésett beszédfejlődés, beszédhibák, 
szóbeli kifejezőkészség gyengesége

- Nem szereti a kirakókat, memória játéko-
kat stb. 

- Születéskori oxigénhiányos állapot, vagy 
kis születési súly stb.

Hogyan zajlik a vizsgálat?
A szűrővizsgálat az óvodában (amennyi-

ben helyet tudnak biztosítani), vagy a Neve-
lési Tanácsadóban (Karcagi Ifjúsági Ház) lesz 
megszervezve. Gyógypedagógus, pszicholó-
gus szakemberek végzik az egyéni, átlagban 
fél órás vizsgálatot. A szülő –ha igényli – jelen 
lehet a vizsgálaton.

Hogyan ismerhetik meg a szülők a vizsgá-
latok eredményét?

Mindenkiről írásos vélemény készül, me-
lyet a szülő megkap. Továbbá, konzultációs 
időpontok lesznek meghirdetve, amikor egyé-
nileg lehet megbeszélni a gyermek vizsgálatá-
nak eredményeit. Az óvodapedagógusnak a 

hozzá tartozó gyermekről egyénenként visz-
szajelzést adunk.

Mi történik ezután?
Enyhe tanulási zavar veszélyeztetettség be-

igazolódása esetén az óvodában tartandó fog-
lalkozások számára adunk egyénileg és cso-
portos fejlesztésben is alkalmazható fejleszté-
si javaslatokat. 

Kifejezett tanulási zavar veszélyeztetettség 
esetén az óvodai fejlesztés mellett a Nevelé-
si Tanácsadóban speciális fejlesztő, vagy terá-
piás ellátást nyújtunk illetve bizonyos esetek-
ben további, kiegészítő vizsgálatot javaslunk 
(pl. orvosi vagy pszichológiai). 

A foglalkozások szeptembertől indulnak 
majd, így iskolakezdésig eredményes fejlesztő 
munka végezhető.

Hogyan lehet jelentkezni?
A szűrővizsgálati kérelmet az óvodapeda-

gógus a szülő egyetértésével tölti ki (a szülő 
aláírásával fejezi ki hozzájárulását). A kitöl-
tött adatlapokat március 15-ig várjuk.

Mikor van létjogosultsága a fejlesztésnek 
óvodáskorban?

A szűrővizsgálat megszervezésével egy le-
hetőséget szeretnénk kínálni arra, hogy ha a 
szülőben, vagy az óvodapedagógusban bármi 
kétely, aggodalom merülne fel a gyermek ké-
pességeivel kapcsolatban, akkor képet kapja-
nak arról, hogy van-e valós probléma, illetve 
időben segítséget a megoldáshoz. 

Nem szeretnénk azonban azt sugallni, 
mintha a gyermekek csak speciális fejlesz-
téssel válnának alkalmassá a sikeres iskola-
kezdésre. Igen ártalmas az a felfogás, ami-
kor a gyermeknek - életkori sajátosságait fi-
gyelembe nem véve - erőltetik az intellektu-
ális képességek fejlesztését. Társadalmi szin-
ten megfigyelhető egyfajta nyomás, hogy mi-
nél korábbi életkorban minél több mindent 
elsajátítson a gyermek, és viselkedése is egy-
re komolyabb, szinte felnőttesen fegyelme-
zett legyen. A közelmúltban módosított óvo-
dai alapprogram határozottan ellenáll ennek 
az igénynek, és megerősítette az óvodákat ab-
ban, hogy a 3 - 6-7 éves életkorú gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelő nevelést 
nyújtson. „Az óvodai nevelés célja az, hogy az 
óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 
gyermeki személyiség kibontakozását elősegít-
se, az életkori és egyéni sajátosságok és eltérő 
fejlődési ütem figyelembevételével.” Az óvo-
da ennek szellemében nem a tanítás - tanu-
lás színtere, hanem a környező világgal való, 
élményeket adó ismerkedés, próbálgatás, cse-
lekvéses megtapasztalás, tevékenykedés, felfe-
dezés, megfigyelés, nézelődés, rátalálás helye. 
„A játék pedig a kisgyermekkor legfontosabb 
és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai 
nevelés leghatékonyabb eszköze.” Mindez pe-
dig a személyes kapcsolatokon alapuló megfe-
lelő érzelmi biztonság talaján valósulhat meg. 

A gyermekek többségének nincs szüksége 
külön fejlesztésre, másrészről viszont vannak 
esetek, amikor indokolt és szükséges is a cél-
zott, tervezett, megfelelő szakmai alapokon 
álló játékos fejlesztés.

V. Szabó Tünde
tagintézmény vezető

„Lelkünk, rajta!”
Írások a lélektan és a nevelés tárgyköréből

Tanulási zavar veszélyeztetettség szűrése 
az óvodában
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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 szobás, 
tehermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-
es, két szobás családi ház, 1676 m²-
es telekkel eladó. Tel.: 06/59-314-
379 vagy +36/30-320-9255. 
A 4. sz. főút és Bucsa között szán-
tóföldet bérelnék. Időjárástól füg-
getlen, korrekt fizetés mellett. Tel.: 
+36/30-432-8600.
Karcagon kisebb típusú, teljes köz-
műves kertes ház eladó. Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető. Kg., 
Apavár utca 21. Tel.: +36/70-273-
7268.
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves ker-
tes családi házrész (utcafronti) hoz-
zátartozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/461-6358.
Karcag belvárosában új társasház-
ban befejezés előtt álló lakás tulaj-
donostól eladó. Tel.: +36/30-336-
3854.
Kövesút mellett, tégla építésű víz-
parti tanya sok melléképülettel, ál-
lattartási lehetőséggel, méhészke-
désre, tanyasi turizmusra, horgá-
szatra kiválóan alkalmas, reális áron 
eladó. (Víz, villany van.) Tel.: +36/30-
229-8516.
Karcag frekventált negyedében, a 
IV. Béla király úton amerikai kony-
hás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 2 WC), 
2 főbejáratos, tetőteres családi ház 
120 m²-es díszkertes, összkomfor-
tos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkal-
mas. Mélyen áron alul, akár hitelát-
vállalással is eladó. Tel.: 59/313-053 
v. 06/20-242-2922..
Karcag belvárosában, a Csokonai 
könyvtárnál tetőteres kertes csalá-
di ház beépíthető telekkel eladó. 
U.itt új gyermek kerékpár eladó. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Főtérhez közeli 3 szoba + nappa-
lis kertes családi ház eladó. U.itt ga-
rázs eladó a hűtőház mögötti ga-
rázssoron. Tel.: +36/30-239-7616 v. 
+36/30-552-1573.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alat-
ti 3 szobás, nappalis, kétszintes ker-
tes ház eladó. Ára: CSAK 12 millió Ft. 
Tel.: +36/30-517-2434.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház sür-
gősen eladó. U.itt cefre van eladó. 
Tel.: 59/400-802.
Két szobás, tégla építésű lakás kü-
lön tárolóhelyiséggel sürgősen el-
adó. Tel.: +36/20-352-3494.

A Bakterház söröző épülete, a telken 
lévő lakóházzal, nagy alsó épülettel 
együtt eladó. Tel.: +36/30-754-7290.
Építési telek + kis családi ház sürgő-
sen eladó. Tel.: +36/30-420-3080.
Karcag kertváros részén 2 szoba hal-
los felújított, gáz- és vegyes tüzelé-
sű családi ház rendezett udvarral, 
garázzsal, fúrott kúttal, gazdálko-
dásra is alkalmas melléképülettel el-
adó. Tel.: +36/70-326-7292.
G a r á z s  e l a d ó  v a g y  k i a d ó  a 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.

Albérlet
Városközpontban IV. emeleti lakás 
bútorozottan hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-340-6244.
Karcagon főtéri, II. emeleti lakás má-
jus 1-től hosszú távra kiadó. Tel.: 
+36/30-644-7542.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Vegyes
Transzcendentál is  M editáció! 
Tudományosan igazolt program az 
egyéni és a társadalmi problémák 
megoldására. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha 
eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha el-
adó. Tel.: +36/30-647-7357.
Bergon babakocsi ,  középsző -
nyeg, gardrób szekrény eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), fa 
targonca (10.000 Ft), 1 db szobake-
rékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg fa-
mázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. 
utca 2. Tel.: 59/313-198 v. +36/30-
363-9585.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, iga-
zolatlan kimaradások miatt tönkre-
ment seprűket asszonyaitoknak ön-
költségi áron cserélem a karcagi pia-
con vagy a Takács P. utca 9/a sz. alatt 
Jani bácsinál.
2 személyes rekamié 2 fotellal 
(új), kis konyhaszekrény (8.000 Ft), 
2 db függönytartó (1 db 220 cm, 
1 db 290 cm), Dachia csomagtar-
tó, Zinger varrógép eladó. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig)
Masszírozós fotel puffal; konyha-
szekrény; fotelok; ruhaneműk eladó. 
Tel.: +36/30-484-1572. 
Eladó 2 db kis méretű piros színű fo-
tel; 1 db PB gázpalack; 1 db heve-
rő; 1 db heverő betét; függöny kar-
nisok; 1 db mikrohullámú sütő; ásó 
és kasza nyél; 1 db kis Camping ke-
rékpár. Tel.: +36/70-389-9231 (12-15 
h. között).
Női  bocsk ai  kosztüm (44- es) 
vadonat új eladó. Tel.: +36/30-627-
8613.
2 db függönytartó (hagyományos 
220 és 290 cm); Dachia csomagtar-
tó; házi készítésű hegesztő; 15 l-es 
permetező; régi konyhaszekrény 
(1mx180 cm); 6 személyes ebéd-
lő asztal (szép fényes); új nagy szo-
baszőnyeg. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. 
(10-16 h-ig).

Eladó 32 m² Zalakerámiás járólap; 
szekcionált garázskapu motorral; 
konyhai sarokülő garnitúra; cipős 
szekrény előszobafallal; mosogató-
gép; masszázs sarokkád; masszázs-
gép; 2 db íróasztal; relaxációs fotel; 
2 db éjjeliszekrény; 160x200-as ágy-
betét; TV-állvány; 3 db-os gyermek 
szekrénysor; 1 db nagy perzsasző-
nyeg; 3 db ugyan olyan mintájú fu-
tószőnyeg; különböző szekrények; 
kerti grillkemence; kerti hinta; DVD 
lejátszó; 1 személyes heverő. Tel.: 
+36/70-772-5259.

Ablak klíma, írógépek, bárszek-
rény, kis szekrény, dohányzó asz-
tal, fotelok, írógéphez székek, 40 db 
90x140-es kettős üvegezésű ablak-
szárny, Samara új kormánymű el-
adó, vagy cserélhetőek hízóra, há-
zi szárnyasra. Tel.: +36/20-318-0875.

Eladó kézi mellszívó; fiú gyermek-
ruha 1 éves korig; bébi légzésfi-
gyelő; 6 fiókos Gorenje fagyasztó; 
kenyérsütőgép; párásító készülék. 
Tel.: +36/70-326-7293.

Eladó régi tálalószekrény, benzines 
fűnyíró, függönytartó (karnis), szo-
baasztal, faszenes udvari grill. Tel.: 
+36/30-289-6816.

Eladó 4 db Pirelli 155/80 R13 79 
használt nyári  autógumi. Tel. : 
+36/30-291-5081.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
+36/70-300-9730.

Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.

Kedvező áron vállaljuk az aláb-
bi munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfaltozását; 
épületek bontását, átalakítását; 
bármilyen  nemű kőműves mun-
kát; tetőépítését és bontását; föld- 
és kubikmunkák végzését; udva-
rok és terepek tisztítását, takarítá-
sát; bármilyen nemű kubikmunkát. 
Jól képzett szakemberekkel dolgo-
zunk. Nyugdíjasok számára akár 
kedvezményt is tudunk biztosíta-
ni. Részletfizetés is megoldható. 
Továbbá vállaljuk bármilyen nemű 
mezőgazdasági munkák elvégzé-
sét 50-60 főig. Teljes körű megbíz-
hatóság. Tel.: +36/30/605-3521 v. 
+36/30/346-1454.

Gépjármű
Jawa Babetta 210-es eladó. Tel.: 
+36/70-326-7292.

Apróhirdetés

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
 a Karcagi Hírmondóban!

NAGYKUN SENIOR 
SZEPESVÁRY GÁBOR 

KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA
2010. április 17-én kerül megrendezésre a NAGYKUN 

SENIOR SZEPESVÁRY GÁBOR KOSÁRLABDA EMLÉK-
TORNA, amely két szálon fut össze majd ezen a napon.

Szeretnénk megemlékezni SZEPESVÁRY GÁBOR volt 
gimnáziumi testnevelő, Fair Play-díjas edzőről. Emlékére 
nosztalgia mérkőzések lennének a valamikor a Gimnázium-
ban vagy a Karcagi SE/Fáklya csapatában játszók számára.

Valamint lesz a Senior Torna a még jelenleg is aktívan egy 
évben többször is együtt játszó női és férfi csapatok részvé-
telével. A Senior Tornára az ország különböző részeiről, míg 
a Nosztalgia mérkőzésekre a Nagykun térségből érkeznek 
meghívott csapatok.

A Senior Tornára eddig benevezett a női csapatoknál Kar-
cag, Nyíregyháza, Budapest, Szeged, Sopron, Békés és Szol-
nok. A férfi csapatoknál :Karcag, Bácskossuthfalva, Szegha-
lom, Szeged, Székesfehérvár, és Szolnok.

A Nosztalgia mérkőzésekre Karcagról több csapat is szer-
veződik a Karcagi SE/Fáklyában vagy a Gimnáziumban va-
lamikor játszók közül, és érkeznek még Kisújszállásról, 
Kunszentmártonból, és Törökszentmiklósról is.

Tervezett program:
9:00 órától a Gimnáziumban női, a Sportcsarnokban férfi 

és nosztalgia mérkőzések.
14:00 órákor megemlékezés Szepesváry Gáborról a Sport-

csarnokban.
15:00 órától helyosztó mérkőzések a Sportcsarnokban.
A mérkőzéseket követően 20:00 órától Kosaras bál kezdő-

dik , amelyre belépőket a helyszínen lehet váltani vagy elő-
zetesen lehet igényelni.

Immár 10 éve annak, hogy Gabi bácsi halála után, tiszte-
letére tornát rendeztünk. Azóta sokan kérdezték már, mikor 
lesz ismét Karcagon torna? Nos, itt a válasz, 2010. április 17-
én! Ha szeretnél részt venni a tornán bármilyen szerepkör-
ben, pl. játékos, bálon résztvevő, a megemlékezésen résztve-
vő, a torna támogatója stb. kérünk, jelentkezz! Azok jelent-
kezését is várjuk, akik nem játszani szeretnének, hanem a 
rég nem látott egykori csapattársakkal akarnak találkozni.

Figyelem! Kérjük azokat, akik rendelkeznek régi csapat-
fotókkal, hogy a fényképeket archiválás céljából a Sport-
csarnokba legyenek szívesek behozni, mert szeretnénk a ké-
pekből kiállítást rendezni.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel:
Fodor Csaba focsa7@gmail.com  06/70-774-3002
Löwinger Kata lowingerkata@freemail.hu 06/20-775-6214

Kelet-Magyarország Kyokushin 
Diákolimpia

Március 26-án (vasárnap) Hajdúszoboszlón került megren-
dezésre a Kelet-magyarországi Kyokushin karate Diákolim-
pia elődöntői. Amint azt Gyarmati Imre vezető edzőtől meg-
tudtuk, 160 versenyző lépett a tatamira, köztük kilenc karcagi 
képviselte a KSE karate szakosztályát. A fiatal karatésok nagy-
szerűen szerepeltek, mivel öten is továbbjutottak a Szeghalmon 
megrendezendő Diákolimpia Kyokushin döntőbe.

Eredmények: I. Raczkó Viktória (junior 60 kg), Kiss Lász-
ló (junior 85 kg), Szabó Klaudia (gyerek II. 45 kg), Bene László 
(gyerek I. 30 kg.) III. Csanádi Zádor (gyerek I. 30 kg).

A fentiekben felsorolt versenyzők biztos továbbjutók a szeg-
halmi országos döntőre, amely április 17-én kerül megrende-
zésre.

B. I.
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2010. április 9., 12. péntek és 
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Állománygyűlés a Tűzoltósá-

gon
18.40  Éneklő Ifjúság
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Könyvbemutató volt a 

könyvtárban
 Karcag Hírek
 Oszkó Péter pénzügyminiszter 

Karcagon
 Megkezdődtek az aszfaltozási 

munkák
 Rézfúvós verseny volt város-

unkban
 Háttér különkiadás
 Téma: karcagi fejlesztések…
20.10  A Szentannai Sámuel Gimnázi-

um és Szakközépiskola új épü-
letének átadása

21.00  Gergely János akadémikus em-
léktábla avató ünnepsége

2010. április 13., 14. kedd/szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek Hozzám – Református 
istentisztelet

19.20  Megyei Tükör
19.50  A Hit szava – Katolikus mise
20.40  Zenés Fürdő Show
21.45  Mága Zoltán Karcagon

2010. április 15. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Avhram Herhsko természettu-

dományi verseny megnyitója
18.30  Arcképek I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Könyvbemutató volt a 

könyvtárban
 Karcag Hírek
 Választás után
 Hazajöttek a diákok Spanyolor-

szágból
 Erdélyi vendégek Karcagon
 Háttér különkiadás
 Vendég: Lévainé Kovács Róza
20.10  Kunok útján
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Labdarúgás

Március 29-ére virradóra 
egy kunmadarasi ház udva-
rán parkoló személygépkocsi-
ból tulajdonított el ismeretlen 
személy 15 liter üzemanyagot, 
és még a benzincsövet is el-
vágta. Megrongálta továbbá a 
melléképület ajtaján lévő laka-
tot. A lopási kár 5 ezer, a ron-
gálási kár 30 ezer forint.

Kunmadarason ismeretlen 
személy egy ház udvarán par-
koló személygépkocsi tank-
sapkáját rongálta meg, azon-
ban a tankból üzemanyagot 
nem tulajdonított el. A rongá-
lási kár 15 ezer forint.

Március 30-án egy 
kunmadarasi férfit állítottak 
elő a rendőrök és vettek őri-
zetbe, mert megszegte a tá-
voltartás szabályait. Előzőleg 
a bíróság élettársától 30 napra 
eltiltotta. 

Kunmadarason 15 ezer fo-
rintos villanyszámla tartozás 
fejében tv-t vitt el egy nő ko-
rábban albérletbe kiadott há-
zából. 

Március 30-án reggel egy 
kunhegyesen kerékpározó 
asszonyt ütött hátba a mellette 

haladó két cigány férfi közül 
az egyik. Az asszony leugrott 
a bicikliről, majd a kosarában 
lévő szatyrot az egyik férfi ki-
kapta, és mindketten elfutot-
tak. A szatyorban több mint 
108 ezer forint újság előfizeté-
si pénz volt.

Délután egy karcagi férfit 
állítottak elő a rendőrök bűn-
cselekmény elkövetésének ala-
pos gyanúja miatt, majd őri-
zetbe is vették és elszállították 
a Ceglédi Rendőrkapitányság 
Fogdájára. 

Március 31-én az egyik 
karcagi óvodából egy óvónő 
pénztárcája tűnt el a táskájá-
ból iratokkal, készpénzzel. A 
kár 62 ezer forint.

Április 1-jére virradóra egy 
karcagi férfi házának udvará-
ról lopták el lezáratlan, 10 ezer 
forintot érő biciklijét.

Április 4-én egy karcagi 
ház udvaráról biciklit lopott 
ismeretlen személy, a kár 20 
ezer forint.

Megyei I. osztályú bajnokság

Április 9. péntek
 Berek – Kiss A. úti
április 10. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyitva
április 11. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
április 12. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
április 13. kedd
 Berek – Kiss A. úti
április 14. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
április 15. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
április 16. péntek

Betánia – Széchenyi sgt.
Hétköznap 20 órától 

készenlétet tartanak a 
gyógyszertárak a másnap 
reggeli 7:30-as nyitásig 
(vagy a vasárnap 9:00 órá-
tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 
megadott telefonszámon 
lehet elérni a készenlétes 
gyógyszerészt.

Telefon: 06/30-230-4001

Gyógyszertári 
ügyelet

Mezőtúr – Karcag 4:4 (2:3)
Mezőtúr, 200 néző. Jv.: Mo-

zsár G. (Kormos, Balogh)
Karcag: Móga, Rajcsányi, 

Orosz, Lévai, Erdei, Balogh, 
Nagy D., Nagy R. (Fodor B.), 
Bodor, Ebekeme, Hajdú T.

Játékos-edző: Orosz István
A harmadik percben Hor-

váth 25 m-es lövését Móga 
szögletre tolta. A tizenkette-
dik percben a kiugró Veres 
elől Móga vetődve megsze-
rezte a labdát. A tizennyolca-
dik percben Horváth jobbol-
dali beadásába Orosz kézzel 
beleütött. A játékvezető bün-
tetőt ítélt. A 11-est Horváth a 
jobb alsó sarokba rúgta (1:0). 
A huszonkettedik percben 
Bodor végzett el egy szabad-
rúgást jobboldalról, és Orosz 
vagy 11 m-ről fejelt a kapu-
ba (1:1). A harmincadik perc-
ben egy baloldali hazai táma-
dás során Erdei elvétette a lab-
dát, Tóth A. a lepattanó labdát 
a kapu közepébe bombázta 
(2:1). A harminchatodik perc-
ben Bodor az alapvonal köze-
léből a kapu felé ívelt, és a jó-
kor érkező Orosz a bal alsó sa-
rokba fejelt (2:2). A negyven-

kettedik percben Rajcsányi 
lövése egy védőről megpat-
tant és Hajdú T. a kapust meg-
előzve a bal alsó sarokba gu-
rított (2:3). Az ötvenötödik 
percben egy 22 m-es szabad-
rúgást Nagy S. a bal felső sa-
rokba rúgta (3:3). A hatvan-
harmadik percben Balogh R. 
balról ívelt egy szabadrúgást a 
kapu elé, majd Bodor fejese a 
bal kapufáról pattant a hálóba 
(3:4). A hetvennyolcadik perc-
ben Horváth S. 25 m-ről hirte-
len kapura lőtt, a labda a jobb 
sarokba vágódott (4:4).

Jók: Dóczi, Bodarik, Veres, 
Nagy S., Horváth S., Tóth A. 
ill. senki

Tőke Imre: Végre elhitte a 
csapat, hogy kemény munká-
val és alázattal kijöhet a mély 
gödörből.

Orosz István: Szégyentel-
jes hozzáállással sajnos csak 
ennyire futotta. 4 gólt rúgva 
mégsem tudtuk megnyerni a 
mérkőzést.

Ifjúsági mérkőzés
Mezőtúr – Karcag 1:1
Góllövő: Székely

B. I.

Moziműsor
Április 9. péntek
 Becstelen 

brigantik
 Amerikai-német háborús 

filmdráma
Április 10. szombat
 9 és ½ randi
 Magyar romantikus 

vígjáték
Április 12. hétfő
 Noszti fiú esete Tóth 

Marival
 Fekete-fehér magyar 

filmdráma
 Nosztalgia mozi! 

Filmkezdés: 16 óra!
 Belépő: 250 Ft.
Április 13. kedd
 Poligamy
 Magyar romantikus 

vígjáték
Április 16. péntek
 Pokoli édenkert
 Feliratos amerikai thriller

18

12

16

12

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. április 2.
Balogh Andrea és Örlős Ist-
ván

Születés
Deák Krisztina – Kele Zoltán
Kg., Kisújszállási út  Nóra

Halálozás
Kovács Józsefné (Kónya Er-

zsébet)
 Karcag (1947.)
Nagy László
 Karcag (1938.)

Labdarúgó torna

Április 24-én kerül megrendezésre a Tüdős István karca-
gi labdarúgó emlékére kiírt kispályás labdarúgó torna. Ne-
vezni április 23-ig lehet a csapatoknak Péntek Ferencnél a 
30/658-2503-as telefonszámon. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak. A mérkőzések a Sportcsarnok melletti műfü-
ves pályán lesznek megtartva. A kispálya labdarúgó szabá-
lyai szerint lehet játszani.

B. I.

Országos Diák Birkózó 
Diákolimpia

Március 26-27-én Szentesen került megrendezésre a Sza-
badfogású Országos Diák Birkózó Diákolimpia. Ezen a ver-
senyen az 1999 és 2000-ben születettek versenyeztek. A 
több mint 230 indulóból három karcagi ifjú képviselte a 
KSE birkózó szakosztályt – Kun István (Szent Pál Katolikus 
Ált. Isk.), Kovács Lajos (Nagykun Ref. Ált. Isk.), Magyar 
György (Györffy I. Ált. Isk.) -, amint ezt ifj. Kurucz István-
tól megtudtuk. Közülük Kun István szerepelt a legjobban, 
aki V. helyezett lett. 

A legközelebbi versenyük április 23-24-én lesz Pécsen, 
szintén Országos Szabadfogású Diákolimpia az 1995, 1996, 
1997 és 1998-ban születetteknek.

A KSE birkózó szakosztálya továbbra is várja a birkózás 
iránt érdeklődőket. Ingyenes edzési lehetőségek már öt éves 
kortól az újonnan megnyitott saját birkózó termükben. A 
helyszín: Papp Béla utca 4. sz. alatt hétfőn és szerdán 16:30 
– 18:30-ig és pénteken 16-18 óráig.

B. I.


