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Folytatás a 4. oldalon

„Az évet azt túl kell élnünk”

- Az elhibázott kormány-
politika következménye az is, 
hogy az állami költségvetés, 
ami az önkormányzati költ-
ségvetések kiindulópontja, 
gyakorlatilag fél évre készült – 
kezdi dr. Fazekas Sándor pol-
gármester, akit a város idei ki-
látásairól kérdeztünk. - Már 
most látszik, hogy a számai 
nem tarthatók. Ebben a hely-
zetben kellett a karcagi önkor-
mányzatnak egy túlélési stra-
tégiát kidolgozni.

- A nehéz helyzet mostaná-

ban nem ritkaság, mert a költ-
ségvetés ismertetése évek óta 
azzal kezdődött, hogy „ilyen 
nehéz időszak még nem volt”.

- Most pedig abból indul-
tunk ki, hogy az évet azt túl 
kell élnünk. Nem félévre, ha-
nem egész évre készítettük a 
költségvetést, s biztos vagyok 
benne, hogy ez a túlélés sike-
rül is. Intézményi átszerve-
zést, leépítést nem terveztünk. 
Szeretnénk fenntartani azo-
kat az óvodai, iskolai, egész-
ségügyi, közterület fenntartá-

si funkciókat, amelyek eddig 
is megvoltak. Ez tehát remé-
nyeink szerint folyamatos lesz. 
A költségvetés nagyon szűk-
re szabott, de fejlesztési téte-
leket még így is találunk ben-
ne. Ezek a korábbi pályázato-
kon alapulnak, illetve a köt-
vény kibocsátás teremt hoz-
zájuk fedezetet. A legjelentő-
sebb az egyházi kártalanítás-
ból épülő tanulmányi épü-
let a Szentannai Sámuel Gim-
názium és Szakközépiskolá-
ban. Száz év óta ez a város leg-
nagyobb oktatási beruházá-
sa, amelynek az átadására ha-
marosan sor kerül. Szintén 
jelentős oktatási fejlesztés a 
Varró István Szakképző tan-
műhelyének a berendezése a 

Beszélgetés dr. Fazekas Sándorral

Pár hete nyilvánosan is megtárgyalásra és elfogadásra ke-
rült a város idei költségvetése. A készítése időszakában a vá-
rosatyáknak feltett tájékozódó kérdéseinkre adott válaszok-
ból nyilvánvaló lett: az önkormányzatok ugyanúgy állnak 
anyagilag, mint a háztartások. Vagyis, a válság következmé-
nyei mellett az elhibázott kormányzati politika most bosz-
szulja meg magát.

Éneklő Ifjúság

Az elmúlt héten pénteken, a Déryné Művelődési Központ 
emeleti dísztermében, népes hallgatóság előtt mutatták 
be műsorukat az Éneklő Ifjúság kórustalálkozó előadói. 
Az idén az Arany János Általános Iskola, a Györffy István 
Általános Iskola és a Kováts Mihály Általános Iskola kó-
rusait minősítette a zsűri. Két kórus arany minősítést ka-
pott, a Györffy István Általános Iskola kórusa arany dip-
lomát vehetett át.

Az évtizednyi idő alatt ki-
alakult helyi ceremónia sze-
rint, a szokott méltósággal és 
ünnepélyességgel zajlottak le 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc karcagi em-
lékünnepének eseményei. Az 
inkább télutót, mint tavasz-
előt idéző időjárás el-elbó-
biskoló gyér napsütése, a hi-
degen és erősen fúvó szél el-
lenére is sokan tisztelegtek a 
nap első mozzanata, az Or-
szágzászló felvonásánál és az 
azt követő ünnepi istentiszte-
leten. A délutáni ünnepi ön-
kormányzati ülésen dr. Faze-
kas Sándor polgármester kö-
szöntötte a Városháza díszter-
mét megtöltő karcagi polgáro-
kat. Az állami megemlékezé-
sekhez hasonlóan, ilyenkor az 
önkormányzatok is elismeré-
seket, kitüntetéseket adnak át 
a szűkebb közösségért végzett 
kiemelkedő teljesítményért. A 
„Karcagért” Emlékérmet az 
idén dr. Fedor Tibor, az Ok-
tatási és Kulturális Minisz-
térium Egyházi Kapcsolatok 
Titkársága főosztályvezető-
helyettese vehette át. 

Dr. Fedor Tibor az ELTE 
Állam-és Jogtudományi Ka-
rán szerzett cum laude jogász 

doktori, majd történészdip-
lomát. 1992-től a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium 
Egyházi Kapcsolatok főosz-
tályára került, s ettől kezdve 
a különböző minisztériumok 
(Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, Oktatási és 
Kulturális Minisztérium, va-

lamint Miniszterelnöki Hiva-
tal) egyházi tulajdon rendezé-
si és egyházi kapcsolatok ke-
zelésére létrehozott osztályá-
nak vezetője volt. Elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban, 
hogy az államosított Nagykun 
Református Gimnázium épü-
letét és telkét a Karcagi Refor-

mátus Egyházközség vissza-
kaphatta, és támogatta, hogy 
az önkormányzatot az ál-
lam 553 millió forint kártala-
nításban részesítse. (Ez a for-
rás tette lehetővé az új, korsze-
rű gimnázium épület emelé-
sét a Szentannai Gimnázium 
és Szakközépiskola területén.)

Karcag város önkormány-
zata dr. Fedor Tibornak a vá-
ros közoktatása tárgyi felté-
teleinek fejlesztéséért végzett 
tevékenységéért a Karcagért 
Emlékérmet adományozta.

Karcagon 2006 őszétől 
működik műszaki informati-
kai mérnökasszisztens okta-
tás. A Varga Mihály ország-
gyűlési képviselő és dr. Fa-

zekas Sándor polgármester 
kezdeményezésére megindu-
ló felsőfokú képzés a Debre-
ceni Egyetem kihelyezett ta-
gozataként először a Gábor 
Áron Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában 
indult be. Az oktatók a Deb-
receni Egyetem tanárai vol-
tak, a tanulók pedig, mint 
egyetemi hallgatók látogat-
ták az előadásokat. Az állami 
gimnázium 2008-ban jog-
utóddal megszűnt, s a mér-
nökasszisztensek oktatása 
a Szentannai Sámuel Gim-
názium és Szakközépiskolá-
ba került át. A képzés jelené-
ről Spisák Dezső igazgatóhe-
lyettessel és dr. Horváth Gé-
za egyetemi adjunktussal be-
szélgettünk.

- Az iskolánk nemcsak he-
lyet adott a képzésnek – 
mondja bevezetésként az igaz-
gatóhelyettes -, hanem az 
akkreditációs eljárást köve-
tően az oktatás szervezését is 

ellátja. Ez azt jelenti, hogy a 
hallgatók tanulói jogviszony-
ba kerültek. A szakmai fel-
ügyeletet és a minőségbizto-
sítást természetesen tovább-

ra is a Debreceni Egyetem lát-
ja el. Az oktatásban az egyete-
mi oktatók és az iskolánk ta-
nárai közösen vesznek részt. 
A képzés tartalma nem vál-
tozott, hacsak nem annyiban, 
hogy ebben az évben kezd-
jük el a modul rendszerű vizs-
gáztatást. Az elmúlt két évben 
igyekeztünk minden techni-
kai hátteret és feltételt létre-
hozni. Három nagyon jól fel-
szerelt, multimédiás eszkö-
zökkel is ellátott informati-
kai szaktantermünk van, és 
most tervezzük egy elektroni-
kai szaktanterem, laboratóri-
um berendezését. A hat mo-
dulból egy ugyanis teljes egé-
szében az elektronikai ismere-
tekkel foglalkozik.

- A képzés alapvetően az 
egyetemi anyagra épül és na-
gyon sok közös tárgyuk van 
az egyetemi hallgatókkal 

Folytatás a 3. oldalon

Felsőfokú képzés 
informatikából

Folytatás az 5. oldalon

Nemzeti ünnepünkön
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Közéleti szilánkok

Zúg március
Nem tettem idézőjelbe a címet, 

mert Utassy József magyar költő 1977-
ben írt verscímében a hónap neve 
nagy kezdőbetűvel szerepel. Ez a he-
lyesírási „hiba” a költői szabadsághoz 
tartozik. A vers szerzője így kívánta 
nyomatékosabbá tenni, hogy március, 
az év különleges hónapja. Nem csak 
a tavasz kezdete miatt, hanem a ma-
gyar történelemben is az egyik legfé-
nyesebb nap; legelső győztes forradal-
munk kezdte e hónap idusára esett. 
Harminchárom évvel ezelőtt, amikor 
megjelent ez a vers, már puha volt a 
diktatúra. Mégis megrezzent tőle a ha-
talom, mert a ‘48-as forradalom láng-
lelkű költőjét, Petőfit invokálta  máso-
dik sorában: „Én szemfedőlapod le-
rántom: / kelj föl és járj, Petőfi Sán-
dor!” Később pedig rámutatott az 
egyik legégetőbb társadalmi bajra: „…
lopnak a bőség kosarából, / a jognak 
asztalánál lopnak,/ népek nevében! S 
te halott vagy?! /

A hatalom birtokosai persze úgy 
voltak vele, kevesen olvassák ennek – 
az akkor még fiatal éveiben járó – köl-
tőnek a versét. Az aczél-i kultúrpolitika 
megtette a hatását: a költészet közéleti 
ereje az ’56-os megtorlások után igen-
csak gyengült. Azt hiszem, különö-
sebben nem kell bizonygatnom, hogy 
ma még talán aktuálisabb Utassy Jó-
zsef verse, mint megírása idején. S az 
sem véletlen, hogy Orbán Viktor leen-
dő miniszterelnök március 15-ei ün-
nepi beszédébe is belekerült a Nokiás 
dobozba csomagolt milliók története. 
Nem szimbólumként, hanem valósá-
gos tényként. Lehet, sokan fölhördül-
tek; mit keres mindez egy ünnepi be-
szédben?

Csak hát ez nem csupán ünnepi be-
széd volt, hanem a választások előt-
ti, egyik utolsó helyzetjelentés a jelen-
legi helytartó tanács viselt dolgairól. 
(Akiknek valóban csomagolniuk  kelle-
ne, no nem a milliókat a Nokiás doboz-
ba, hanem a hivatali tárgyaikat, eszkö-
zeiket.)

Valóban megkezdődött az utolsó 
kör – mint az atlétikai futóversenye-
ken -, ahol csengővel kell felhívni a ver-
senyzők figyelmét a befutóra. Amikor a 
legjobban kell összpontosítani, s nem 
szabad – még egy nagy előny birtoká-
ban sem – kiengedni.

A mostani választások napja vélet-
lenül éppen a Költészet Napjára esik. 
Ezért is jutott eszembe az Utassy vers, 
hiszen a magyar költészet mindig szer-
vesen kapcsolódott a közélethez. Ez 
persze nem azt jelenti, mintha a vá-
lasztási küzdelem - hogy szlengként 
használjam a szót - lírai lenne. Bizony 
vannak vagdalkozások, indulatok, mint 
mindenütt a világon, ahol politikai pi-
ac van. És az is igaz, az érzelmeket nem 
lehet kizárni, ám mégis inkább az érte-
lem... Mint 1848. április 11-én is, ami-
kor V. Ferdinánd berekesztette az utol-
só rendi országgyűlést, amelyen szen-
tesítette például az ősiség törvényének 
megszüntetését.

Valamint a 18. tv. Cikk a sajtóvétsé-
gek elbírálására esküdtszéket állít fel…

- ács -

HÍREK
Kedves Érdeklődők!
Tisztelettel hívjuk és várjuk 

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

A Szent Pál Katolikus Álta-
lános Iskola Tantestülete

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

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyo-

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

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Köszönet
Ezúton szeretnénk megkö-

szönni az Együtt Egymásért, 
Jövőnkért Közhasznú Egyesü-
letnek, hogy a „Nők Hete” al-
kalmából rendezvénysoroza-
tain részt vehettünk, és feled-
hetetlen élményekkel gazda-
godtunk. További munkájuk-
hoz sok sikert kívánunk.

a résztvevők

Kérem, támogassák 
ez évben a SZJA és az 

iparűzési adójuk 1 %-ával 
a Karcag Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.

BÉRLETES SZÍNHÁZ III. ELŐADÁSA
2010 .március 31-én (szerdán) 19 órakor 

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

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

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

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

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

nagytermében
KARCAGI FEJLESZTÉSEK 2006-2010 

című kiállítás
A kiállítás megnyitja: 
Dr. Fazekas Sándor 

polgármester, országgyűlési képviselő
A beruházásokat méltatja: 

Varga Mihály 
országgyűlési képviselő

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

Filmklub a Karcagi 
Ifjúsági Házban
2010. március 25. 

(csütörtök)
17:00 óra

Goda Krisztina – 
Kaméleon

(színes magyar film - 
2008)

A belépés díjtalan!

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ mazsorett 
csoportja 2010. február vé-
gén egy franciaországi ten-
gerparti kisváros, Bormes las 
Mimosas virágkarneválján ve-
hetett részt nemzetközi pályá-
zat keretében. A csoport tag-
jai: Agócs Szilvia, Gulyás Bog-
lárka, Hamar Kitti, Kele And-
rea, Kerekes Petra, Kiss Vera, 
Kóródi Éva. 

Az ötnapos programra a 
kunszentmártoni mazsorett 
csoporttal kiegészülve, a 
csongrádi fúvós zenekar kí-
séretével indultunk útnak. Az 
első napot városnézéssel töl-
töttük, Cannesban, a világ-
hírű filmfesztivál helyszínén 
és Nizzaban. Ezt követően in-
dultunk a karnevál helyszíné-
re, ahol a fellépéseink voltak. 
A két nap alatt több alkalom-
mal és helyszínen adtunk mű-
sort. Az a nagy öröm ért ben-
nünket, hogy csoportunkat 
választották ki a karnevál fel-
vezető csoportjának. A kar-
nevál a hegyvidékes utcákon, 
kellemes tavaszias időben zaj-
lott. Érdekessége, hogy a fel-

vonulás végén a virágkocsikat 
lebontották és virágcsatáztak 
a nézők (kb. 12 ezer) és fellé-
pők. Fellépéseink sikert arat-
tak a francia nézők körében, 
így a jövő évi fesztiválra meg-
hívást kaptunk a szervezőktől.

 A fellépések alkalmával 
csodálatos új ruháinkban, 
mazsorett csizmánkban tán-
coltunk, amelyeket ezúton 
szeretnénk megköszönni tá-
mogatóinknak a Karcagi Re-
formátus Egyházközség ve-
zető lelkészének Koncz Tibor 
úrnak, főgondnokának Szen-

tesi Lajos úrnak, az Erőforrás 
Kft. igazgatójának Kiss Lász-
ló úrnak.

Ez alatt a néhány nap alatt 
felejthetetlen élményben volt 
részünk, amelyet megköszö-
nünk a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ vezetésé-
nek és a mazsorett csoportunk 
művészeti vezetőjének, Györfi 
Dalmának.

Csoportunk már készül a 
következő fellépésre, mely 
2010. március 28-án lesz, Szol-
nokon.

A mazsorett csoport tagjai

„Világjárók 
klubja”

a Karcagi Ifjúsági Házban

Diavetítés Németh 
Mihály úti élményeiből.

Az est témája: Bulgária
2010. március 19. (péntek)

20:00 óra
A belépés díjtalan!

A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdőben 
2010. március 20-án 1400 - 1800 óra között 

ingyenes vérnyomás, vércukor és 
koleszterinszint mérést végeznek 
a Berek Patika dolgozói a fürdőző vendégek 

részére. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Karcagi mazsorettek Franciaországban

A Takács Péter úti tagóvoda Szülői Munkaközössége

ALAPÍTVÁNYI BÁLT
 szervez

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

Györffy István Általános Iskola ebédlőjében
A szülők támogatják az óvodapedagógusok

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

rendszeres, harmonikus mozgásfejlesztés.
A vacsorajegyek bevételét képességfejlesztő játékokra szeretnénk fordítani.

Ezúton szeretnénk kérni az intézmények, vállalatok, vállalkozók és 
magánszemélyek  segítségét, felajánlását.

Felvilágosítást a következő telefonszámon adunk:
Kardosné Lakatos Erika +3630/258-3238

Takács Péter úti tagóvoda: 59/311-862
Vacsorajegyek 2010. március 22.-ig 3500.- Ft-os áron vásárolható az 

óvodában.
Mindenkit szeretettel várunk, segítőszándékát előre is köszönjük!

A Takács Péter úti tagóvoda
Szülői munkaközössége
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TŰZKAKAS

Közlekedési baleset Karca-
gon

Március 8-án, 16 óra 15 
perckor kezdte meg a vonu-
lást a Karcag I. és a Karcag 
Gyorsbeavatkozó 7 tűzoltó-
val a Vasút és a Zrínyi utca 
kereszteződésébe, ahol egy 
Opel Astra típusú személy-
gépkocsi villanyoszlopnak 
ütközött. A jármű sofőrje 
könnyebb sérüléseket szen-
vedett, őt a Mentők kórházba 
szállították. Az eset során a 
villanyoszlop olyan mérték-
ben megsérült, hogy a villa-
mos művek helyszínre érkező 
szakemberei az oszlop cseréje 
mellett döntöttek. A tűzoltó 
egységek kivontatták a sérült 
járművet az árokból, áramta-
lanították, majd a helyszínt 
lezárták és átadták a villa-
mos műveknek.

Útpadkán elakadt teherautó
Március 11-én, 20 óra 59 

perckor kérték a segítségün-
ket a Kisújszállási útról, mi-
vel ott egy DAF típusú kiste-
herautó az út menti padkára 
hajtott és ott elakadt. A hely-
színre érkező tűzoltók a gép-

jármű úttestre visszavonta-
tásával megszüntették a for-
galmi akadályt. A balesetből 
kifolyólag személyi sérülés 
nem történt.

Izzó elektromos vezeték a 
Napsugár utcában

Március 11-én, 23 óra 38 
perckor kezdte meg a vo-
nulást a Karcag I. gépjár-
műfecskendő 6 tűzoltóval a 
Napsugár utcába, ahol egy 
lakóépület elektromos há-
lózatában keletkezett hiba, 
mivel egy elektromos veze-
ték szigetelése égett. A tűzol-
tó egység áramtalanítás után 
a falat kibontotta, az izzást 
megszüntette, majd a helyi-
séget kiszellőztette.

Személyautó az árokban
Március 12-én, 16 óra 48 

perckor kezdte meg a vonu-
lást két karcagi egység a 34. 
számú út Kunmadaras és Ti-
szafüred közötti szakaszára, 
ahol egy Volkswagen Vento 
típusú személygépkocsi az 
árokba csúszott. A tűzol-
tók a járművet motoros csör-
lő segítségével kivontatták az 

árokból. Az eset során sze-
mélyi sérülés nem történt.

Megdőlt fa a Tőkés utcában
Március 15-én, 9 óra 20 

perckor Karcagra, a Tőkés 
utcába vonult a Karcag I. és 
a Karcag Gyorsbeavatko-
zó 7 tűzoltóval, mivel ott egy 
nagyméretű akácfa megdőlt, 
épületet veszélyeztetett. Az 
egységek motoros fűrész se-
gítségével beavatkoztak.

Újabb jármű az árokban
Ezúttal Berekfürdő és Kun-

madaras között csúszott 
árokba egy tehergépkocsi, 
március 16-án, a hajnali órák-
ban. A tűzoltó egységek 4 óra 
48 percre érkeztek a helyszín-
re. Mivel az árokban víz volt, 
a tűzoltók az áramtalanítás 
érdekében a járművet kivon-
tatták az árokból. A műsza-
ki mentés idejére teljes pályás 
útlezárás volt érvényben. Sze-
mélyi sérülés itt sem történt.

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

TŰZOLTÓSÁG 

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

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

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

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

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

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

MÁGA ZOLTÁN
világhírû hegedûmûvész hangversenye

a karcagi Református Nagytemplomban

2010. március 26. péntek 18.00 óra

A belépés ingyenes!

A szervezõk nevében: Földváriné Simon Ilona

Dohányzás-és alkohol prevenciós előadás a 
Karcagi Ifjúsági Házban

A dohányzás és az alkohol veszélyei:
A szenvedélyekről általában, mikor beszélünk szenvedélyről 

és betegségről.
Fogalmak: káros szenvedélyek, élni és visszaélni, határok.
A dohányzás hagyományai, története.
Miért dohányoznak az emberek.
A dohányzás testi egészségi következményei.
Társadalmi hatása a családban és a tágabb környezetben.
Az alkoholfogyasztás hagyományai.
Miért isznak az emberek.
Az alkoholfogyasztás testi egészségi következményei.
Társadalmi hatása a családban és a tágabb környezetben.
Testi és lelki függőség kialakulása.
A gyógyulás lehetőségei, leszokás, terápia, rehabilitáció.

Az előadás időpontja: 
2010. március 25. (csütörtök) 15:00 óra
Helyszíne: 
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
Előadó: 

Gesztelyi Tamás - Kortársak 
Az Egészséges Fiatalokért Egyesület

laktanyában. A sort egy ener-
getikai fejlesztési program-
mal folytathatjuk. Ennek ke-
retében egy kis erőművet épí-
tenénk a kísérőgáz haszno-
sítására, illetve az intézmé-
nyek energetikai korszerűsí-
tését is folytatnánk, ami meg-
térülő beruházás. A sorba il-
leszkedik, bár nem az önkor-
mányzat beruházása, de ön-
kormányzati épületnek szá-
mít, a múzeum és a „Kunkapi-
tányok útján” program kereté-
ben egy látogatóház kialakítá-
sa a Dózsa György úton. E két 
beruházás a turizmus fejlesz-
tése szempontjából rendkívül 
fontos. 

- Az imént említett pályáza-
tok mely területeket érintenek?

- Igen, a költségvetés jó né-
hány pályázatnak az ösz-
szegét tartalmazza. Így a fő-
tér rekonstrukciója, a Déry-
né felújítása, a Városháza kül-
ső vakolatának felújítása (illet-
ve a felújítási munka folytatá-
sa) ugyanúgy szerepel benne, 
mint a strandfürdő felújításá-
nak a megkezdése. Ezek a vá-
ros komfortja és a turizmus 
szempontjából egyaránt jelen-
tős munkák. Ugyanilyen fon-
tos az az út és járdafelújítási 
program is, amelynek a hatá-
sa reméljük jól látható és érzé-
kelhető lesz. Szerepel a tervek 
között belvízcsatorna felújí-

tás és építés, de máris látszik, 
hogy erre mindig költeni kell. 
Így volt korábban is, és azt hi-
szem ennek köszönhető, hogy 
Karcagot ebben a belvizes idő-
szakban sem öntötte el a víz. 
Hát nagyjából ezek a legfon-
tosabb, tervezett előrelépé-

sek 2010-ben, de folytatód-
nak még a különböző fejlesz-
tési programok a könyvtár-
ban és az oktatásban is. Olyan 
programok ezek, amelyek a 
korszerűbb oktatást és a haté-
konyabb munkát szolgálják. 
Azt hiszem, hogy a költségve-
tés ugyan nagyon szoros, de 
összességében biztosítja azt, 
hogy az önkormányzat kifi-
zesse a munkabéreket. A kór-
ház szintén képes arra, hogy 
talpon maradjon. Tehát telje-
síteni tudjuk azokat a vállalá-
sokat, amelyeket annak idején 
célul tűztünk ki.

- A kórház a felújítással na-

gyon szép külsőt kapott, vi-
szont tudott dolog, hogy na-
gyon komoly belső, ponto-
sabban műszaki felújításra is 
szükség van. Ebben történt/
történik-e előrelépés?

- Hát nyilván a külsőt kel-
lett először megújítani, mert 
amíg a természetet fűtjük, ad-
dig hiába teszünk be az osztá-
lyokra új gépeket vagy műsze-
reket. Az említett belső felújí-
tás kapcsán a földszint és az 
első emelet felújítására adtunk 
be pályázatot. Szeretném  egy 
nagyon jelentős eseményről is 
tájékoztatni a város lakossá-
gát. Az egészségügyi minisz-
ter egy nemrég érkezett leve-
lében arról értesítette a városi 
önkormányzatot, illetve a kór-
házat, hogy megadta az enge-
délyt egy computer tomográf 
(CT) beszerzésére, megvásár-
lására, és az ehhez szükséges 
társadalombiztosítási finan-
szírozást is biztosítja 2011. jú-
nius hónaptól. Nagyon jelen-
tős lépés lesz ez, mert jelenleg 
a megye egyetlen CT-je Szol-
nokon található. Oda kell el-
vinni a karcagi betegeket is, 
már akit lehet, hiszen a bal-
eseti sérültek egy részét és a 
nagyon nehéz helyzetben lé-
vőket nem is lehet szállítani. 
Ezért is mondhatjuk, hogy a 
CT életmentő berendezés, il-
letőleg életeket mentő beruhá-
zás lesz.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

„Az évet azt túl kell élnünk”
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Kunhalom Polgári Kör

A vereckei honfoglalási 
emlékmű

Március 8-án maradandó 
és elgondolkoztató élményben 
volt része a polgári kör összejö-
vetelén résztvevőknek. Tubáné 
Almássy Magdolna kárpát-
aljai származású matemati-
ka szakos nyugdíjas pedagó-
gus, igazgató versekkel, dalok-
kal illusztrált filmbemutatójá-
ra került sor a Vereckei-hágó-
ról és az ott emelt honfoglalási 
emlékmű történetéről. A Him-
nusz sorai jutnak eszünkbe ró-
la: „Őseinket felhozád / Kárpát 
szent bércére, / Általad nyert 
szép hazát / Bendegúznak vé-
re.”

Verecke neve a verőce (ka-
pu) szóból származik, hiszen a 
Kárpátok e 841 méter magasan 
lévő hágóján jöttek be a hon-
foglaló magyarok a Kárpát-
medencébe. A csodálatosan 
szép táj, az irdatlan hegyek, 
havasi legelők, virágos rétek, 
a Latorca völgye, a Vereckei-
szoros ámulatba ejtik az em-
bert.

Megdöbbentő azonban a 
millenniumi emlékmű hánya-
tott sorsa, amelynek az em-
léktábláit leverték, s amelyet a 
második világháború után le-
bontottak. Obeliszkje ma egy 
közeli faluban áll. Ugyancsak 
viharos a millecentenáriumi 
emlékmű története, lerombolá-
sa, megcsúfítása, torzóban ma-
radása majd újjáépítése. 1996-
ban Matl Péter munkácsi szob-
rász terve alapján kezdték fel-
állítani, majd 2003-ban fél-
be maradt, végül 2008-ban ké-

szült el. Átadása azonban nem 
volt zavartalan. Az emlékmű 
hét kőtömbből áll, amely a hét 
honfoglaló törzset szimbolizál-
ja. Középen a vérszerződésre 
emlékeztető oltárkő áll.

A fájdalmas történelmi ese-
mények felidézését Kovács Vil-
mos kárpát-ukrajnai magyar 
költő verssora is illusztrálja: 
„Szakadékok, szakadt sebek”. 
Roosevelt amerikai elnököt is 
idézte az előadó: „Az önök őse-
inek teste állította meg a barba-
rizmus támadását.”

Elhangzottak részletek Ko-
vács Sándor Kárpátaljai útra-
való című könyvéből, valamint 
kárpátaljai költők Ivaskovics 
József által megzenésített ver-
seiből.

A Credo együttes dalából 
idézve megköszönjük Tuba 
Magdolna érzelmekre ható iro-
dalmi, történelmi és művészeti 
ismereteinek átadását! „Mert a 
haza nem eladó. / Ezüst pénzre 
sem váltható. / Mert a haza lel-
ked része, / Határait beléd véste 
/ Ezer éve, / Ezer éve a hit.”

Március 22-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emele-
ti klubtermében a francia szár-
mazású Rémi testvér, szerze-
tes, a karcagi Szent Pál Kato-
likus Általános Iskola igazga-
tóhelyettese lesz a kör vendé-
ge, aki győri és karcagi egyhá-
zi iskolai tapasztalatairól beszél 
az érdeklődőknek. Mindenkit 
szeretettel hívunk!

V. Gy.

Egy közösség megmérhető-
sége, erkölcsi mércéje, hogy ki-
ket, miket becsül, kikre, mikre 
emlékezik!

„Isten áldd meg a magyart!” 
fonódik össze Himnuszunk-
ban az imádság és közélet, a 
fohász a történelem szuverén 
Urához, a hazáért, a haza jövő-
jéért.

Nehéz ma megállapítani, 
mit jelent általában, vagy első-
sorban a kollektív nemzeti tu-
datnak, a kollektív keresztyén 
nemzeti tudatnak 1848.

Remélhetően nemcsak a 
nemzeti függetlenséget, polgá-
ri szabadságjogokat, a haza ko-

hézióját, hanem Isten történel-
münkben megmutatkozó sors-
fordító kegyelmi időszakát, en-
nek tanulságait is látja népünk 
és emlékezik.

1848 óta eltelt idő arról ta-
núskodik, hogy a magyar nép 
a történelmi nehéz forduló-
pontokon 1848 hozományából 
merít erőt, útmutatást az adott 
helyzetben-, ahogy a költő írja: 
„Ezernyolcszáznegyvennyolc 
Te csillag”.

Városunk vezetősége min-
den évben méltóképpen, nagy 
tisztelettel emlékezik őseink-
re, nemzeti ünnepeinkre, így 
március 15-re is.

A színvonalas rendezvé-
nyeken – városunk érdeklő-
dő lakosságával közösen - fon-
tosnak tartják az összefogás, 
az együvé tartozás jelképét a 
nemzeti zászlót, ill. a kokárda 
kitűzését.

Tudják és figyelnek 
Reményik Sándor: A „Három 
szín”-ről írt vallomására.

„Ameddig piros lesz a vér”-
  az áldozat színe,
„Ameddig fehér lesz a hó”-
  a tisztaság színe
„Ameddig zöldell a rét füve”-
  a remény színe

Földváriné Simon Ilona

Nemzeti emlékezet

A főtéri ünnepséget a Kováts 
Mihály Huszárbandérium fel-
vonulása nyitotta meg. A Pető-
fi szobornál gyülekező ünnep-
lők előtt Varga Mihály ország-
gyűlési képviselő szólt 1848. 
március 15-e forradalmának 
és a magyar állam azt köve-
tő honvédő háborújának jelen-
tőségéről. „A reformkor össze-
gyűjtötte energiát 1848. már-
cius 15-e konvertálta forrada-
lommá – summázta a törté-
nelmi előzményeket a szónok 
-, hogy aztán a robbanás meg-
változtassa Magyarországot. A 
történelem kódolva volt, nem 
történhetett másként. Nem a 
véletlen kormányozta az ese-
ményeket. Európai forrada-
lom söpört végig a kontinensen. 
A hullám Párizs felől Európán 
át hazánkig jutott. Nem vélet-
len, hogy nem keletebbre. Mint 
ahogy a gótika, a reformáció 
úgy ez az elementáris igény a 
mélyreható társadalmi változá-
sokra, csak Magyarországig ért 
el. A magyar társadalom pedig 
megérett a fejlődésre. Életösztö-
ne a fejlődés, az európai polgá-
rosodás útjára terelte. Megér-
tette, ha nem lép együtt Euró-
pával, akkor végzetesen elsza-
kadhat attól a szellemi, gazda-
sági közösségtől, amely a boldo-
gabbik felét jelenti Európának. 
Milyen érdekes. Százhatvan-
két év elteltével valami hason-
ló úton kell, hogy járjunk. Ez 
az út áll most is előttünk. Lépni 
kell a saját érdekünkben, hogy 
léphessünk Európával... Tisz-
telt ünneplő közösség! Eszmék-
ről és személyekről kell beszél-
nünk 1848-1849 kapcsán, s fel-
ismerni azt a párhuzamot, ami 
összeköt bennünket több em-
beröltőnyi időn keresztül. An-
nak idején a bécsi kormányzat 
hamis ígéretekkel próbálta meg 
széttörni a nemzeti összefogást. 
Bécs és politikusai évtizedeken 
keresztül parancsszóval és hi-
tegetéssel tartották fogva az or-

szágot. Hazugságokkal és álsá-
gos igazságokkal osztották meg 
a nemzetet. A nemesség rová-
sára üzentek a polgárságnak és 
a polgárság rovására a paraszt-
ságnak. Az itt élő nemzetisége-
ket pedig egymás ellen játszot-
ták ki. A többletadók beszedé-
sét külső konfliktusok erősítésé-
vel magyarázták. Az igazság el-
lenben az volt, hogy csúnyán el-
adósodott a császári kincstár. 
Eladósodásba sodorta tarto-
mányait, az ott élők százezreit. 
Sajnos azóta több példát láthat-
tunk arra, hogyan, miként is-
métlődik meg a történelem...

Hogy is mondta Kossuth La-
jos 1848-ban? ‘A jövő áldozato-
kat fog tőlünk kívánni, amiket 
meg kell adnunk, de két dolog 
az, amit áldozatul hozni semmi 
esetben sem lehet: a haza füg-
getlenségét és a becsületet.’ Igen! 
Függetlenség és becsület nem-
zeti ügy volt. Mint ahogy 1848-
ban nemzeti ügy volt a szabad-
ság, a függetlenség, s mindezt 
összefogta a 12 pont megszöve-
gezése. Ma ugyanúgy nemzeti 
ügy a család, a munka, a rend, 
az egészség és a szociális bizton-
ság.” 

A megemlékezést követően 
pártok, intézmények, társadal-
mi szervezetek főhajtással tisz-
telegtek Petőfi Sándor és Kos-
suth Lajos szobrai előtt. A főté-
ri ünnepi megmozdulást Kar-
cag fiatalságainak fáklyás fel-
vonulása zárta.

A fáklyás felvonulást követő-
en két helyszínen, párhuzamo-
san zajlott az ünnepi rendez-
vénysorozat zárása.

Az Ifjúsági Házban este há-
romnegyed hétkor került sor a 
Turulszobrok a Kárpát-meden-
cében című utazó fotókiállítás 
második részének megnyitójá-
ra. A Katona Bernadett gyűj-
teményéből összeállított tárlat 
első részét a tavalyi évben mu-
tatta be az intézmény, most pe-
dig a második, innen Karcag-
ról indul országos útjára. 

A megnyitó után elsősorban 
fiataloknak szólt a Főnix Di-

ákszínpad Talpra Magyar! cí-
mű színpadi előadása, amelyen 
a művelődési központ nép-
tánccsoportja is közreműkö-
dött. Ezzel párhuzamosan már 
zajlott a „Landerer Nyomdá-
ja” kézműves foglalkozás, va-
lamint a földszinten megnyílt a 
„Pilvax Kávéház” is, ahol forró 
teával és Kossuth kiflivel vár-
ták a betérőket. Az ifiház ren-
dezvénye a Sára Sándor által 
rendezett legendás Nyolcvan 
huszár című filmalkotás vetíté-
sével ért véget.

Mindeközben a Déryné 
színpadán, a Magyar Kanizsai 
Udvari Kamaraszínház elő-
adásában a Magyar Pieta című 
kétfelvonásos dráma bemuta-
tójára került sor nagy érdeklő-
dés mellett.

Összeállította: Elek György 
és Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Nemzeti ünnepünkön
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Kokorádé

Hozzávalók: 80 dkg liszt, 
20 dkg margarin, 20 dkg bur-
gonya, 5 dkg élesztő, 1kg fejes 
káposzta, 2dl olaj, bors, só, kis 
kanál cukor, 1 tojás a kenéshez

Elkészítése: A burgonyát hé-
jában megfőzzük, majd meg-
hámozzuk, még melegen át-
törjük. A lisztet, a margarint 
hozzáadjuk, ízlés -szerint sóz-
zuk és az 5 dkg élesztőt bele-
morzsoljuk. Az egészet jól ki-
dolgozzuk, és meleg helyen 
kelesztjük. Megtisztítjuk a ká-
posztát, lereszeljük, besózzuk, 
fél óráig állni hagyjuk, majd 
kicsavarjuk. Kiskanálnyi cu-
korral, borssal , sóval,ízesítve 
olajban megpároljuk. A lehűlt 
káposztát a tésztába elkever-
jük és kis cipókat szaggatunk, 
tojással lekenjük. Hideg sü-
tőbe téve megsütjük. (Amíg a 

sütő melegszik, addig is kel a 
tészta a sütőben.)

Káposztás bableves

Hozzávalók:50 dkg bab, 1,5 
kg apró savanyú káposzta, 1db 
hagyma, 3 db babérlevél, 1 
evőkanál só, 3 evőkanál liszt, 
3 evőkanál olaj.

Elkészítése: Az előző es-
te beáztatott babot 1  nagy fej 
hagymával, a babérlevelekkel, 
az 1 evőkanál sóval feltesz-
szük főni 1 liter vízben. A 1,5 
kg apró savanyú káposzta szá-
lait kisebbre vágjuk és ha na-
gyon savanyú a káposzta, kis-
sé kimossuk, 1 liter vízben fel-
tesszük főni. Ha a bab és a ká-
poszta is megfőtt összeborít-
juk. 3 evőkanál lisztből és a 3 
evőkanál olajból zsemleszínű 
rántást pirítunk, ezzel beránt-
juk a levest és kiforraljuk.

Szabó Imre

Molnárétel ajánló

Nyílt nap a Kiskulcsosi 
Általános Iskolában

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk a szülőket 2010. 
március 17-én szerdán a 
Kiskulcsosi Általános Is-
kola nyílt napjára.
800  -  900 bemutató óra 
a 2. osztályban
900  - 1000  ismerkedés 
az iskolával
Kedves leendő Elsős! Gye-
re és  nézd meg hogyan 
sportolunk mi sportfoglal-
kozásainkon:
2010. április 16-án pénte-
ken 1600 órakor
(foci, kosárlabda, tenisz, 
duatlon)

Könyv a karcagi vadászokról

2010. március 10-én délután a Városi Csokonai Könyvtár ol-
vasótermében mutatták be az érdeklődőknek Kun Lajos Hor-
tobágy széli parasztpuskások című könyvét. A Karcagon élő 
szerző – röviden érintve a helybeli Vadásztársaság korai tör-
ténetét – az elmúlt negyven év vadászélményeit, a vadásztár-
saság életének epizódjait meséli el. Persze nemcsak vadászka-
landokkal találkozunk benne, hanem rengeteg a tájjal, a kör-
nyezet változásaival, a vadállomány mennyiségének és minő-
ségének átalakulásával kapcsolatos megfigyeléssel, eszmefut-
tatással is. A szerző, a szenvedélyes vadász ugyanis jól látja a 
vad és élőhelyének problémáit, lehetőségeit, s a teendőket is 
megóvásuk érdekében

Nyílt napok az oviban

Kedves Szülők!
A Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szak-

szolgálat Táncsics krt. 17. sz. óvodájában 2010. március 
25-én és 26-án nyílt napokat tartunk, melyre szeretettel 
várunk minden kedves szülőt, érdeklődőt.

2010. március 25-én 15:30 órától -16:45 óráig angol nyelvi 
játékos foglalkozások

2010. március 26-án 9:00 órától -10:30 óráig a csoportok-
ban képességfejlesztő foglalkozások

 10:30 órától tartásjavító torna foglalkozás
 15:30 órától – 16:30 óráig szabadidős tevékenységek, is-

merkedés az óvodával.
Az óvoda nevelőtestülete

azoknak, akik itt végeznek – 
veszi át a szót dr. Horváth Gé-
za egyetemi adjunktus, aki 
2006-tól, azaz az első karca-
gi évfolyam indulásától részt 
vesz az oktatásban. - Az ala-
pozó tárgyak jelentős részét 
egyetemi oktatók oktatják, és 
hát a gyakorlatokon a legújabb 
eredményekről is értesülhet-
nek a hallgatók.

- Mik az alapozó tárgyak?
- Matematika, bevezetés az 

informatikába, adatszerkeze-
tek és algoritmusok, adatbá-
zis kezelés és a hallgatók leg-
újabb multimédiás eszkö-
zökkel is megismerkedhet-
nek, vagy web-es fejlesztése-
ket is megtanulhatnak. Tehát 
elég komplex képük lesz erről 
a tudományról, mert nemcsak 
a szoftver, hanem a hardver 
szinten is megismerkednek a 
számítógéppel. Általában nap-
rakész gyakorlati dolgokat 
kapnak, tehát a legújabb ered-
ményeket, a legújabban ki-
jött szoftvereket és a legújabb 
technikákat próbáljuk meg-
ismertetni velük. Én, amikor 
ez a képzés indult, alapvetően 
részt vettem a tananyag kidol-
gozásában, és hát szakfelelős-
ként kötelességem biztosítani 
azt, hogy az egyetemi szintű 

elvárásoknak is megfeleljenek 
az itt végzett diákok. Ez azért 
is fontos,  mert kreditet szá-
mítunk be az egyetemen. Aki 
tehát úgy dönt, hogy a kétéves 
képzés után tovább tanulna 
a Debreceni Egyetemen, neki 
nem kell már minden tárgyat 
teljesíteni. Az itt végzett tár-
gyakért 60 kredit pontot tu-
dunk biztosítani. A mérnök 
asszisztens képzésen tanulók 
tehát megkapják azt a tudást, 
amit az egyetemen oktatunk. 
És azt vissza is kell adniuk a 
vizsgákon. Ez felsőfokú kép-
zés, vagyis az egyetemi okta-
tók ugyanúgy kérik vissza az 
anyagot, ahogy az egyetemen 
szokták – zárthelyik és vizs-
gák formájában. Ez szerintem 
nem is baj. Jó, ha a hallgatók 
megszokják ezt, mert nem hat 
majd nekik újdonságként, ha 
bekerülnek az egyetemre. Na-
gyon jó átmenet a középisko-
lai és az egyetemi szintű kép-
zés között.

- Milyen az érdeklődés a 
mérnökasszisztens képzés 
iránt? - fordulok Spisák tanár 
úrhoz.

- A végzős évfolyamunk je-
lenleg 7 főből áll, de az évfo-
lyamok általában 10-15 fős 
létszámmal mennek. Ez azért 

szerencsés, mert megfelelő 
minőségű pedagógiai mun-
kát tesz lehetővé. A tanárok, a 
professzorok sokkal több időt 
tudnak egy-egy tanulóval fog-
lalkozni, ami hát ezeknek a 
tantárgyaknak az oktatásánál 
szükséges is. 

- Igazolta-e az idő ezt a kép-
zést az egyetemi továbbtanu-
lásnál, illetve az elhelyezkedés-
nél?

- Ennek a képzésnek kettős 
célja van. Az egyik, hogy in-
nen egyenes út vezet az egye-
temre. Tehát több tanuló, aki 
egyébként nem ment volna fő-
iskolára, egyetemre, a felső fok 
elvégzése után nagy eséllyel 
jelentkezett. Másrészt pedig 
a nevében is benne van, hogy 
itt mérnök asszisztens kép-
zés folyik, vagyis a végzettek 
informatikai mérnökök mel-
lett jelentenek segítséget, mert 
nemcsak a felhasználói szintű 
programokat ismerik, hanem 
a programozáshoz is értenek. 
Az itt végzetteknek tehát na-
gyon jó esélyük van az elhe-
lyezkedésre, hiszen vállalko-
zók, vállalatok gyakran keres-
nek jól felkészült, magas szin-
ten képzett informatikusokat.

Elek György

Felsőfokú képzés informatikából

Meghívó

A Karcagi Vesebetegekért Alapítvány nevében szeretettel 
meghívunk minden kedves érdeklődőt a vese világnapja al-
kalmából szervezett szűrővizsgálatunkra.

2010. március 25-én 9-12 óráig a karcagi Diaverum mű-
vese állomáson (Zöldfa út 48; Oroszlán gyógyszertár mel-
lett) nyílt napot tartunk, ahol betekintést nyerhetnek a mű-
vese kezelésbe, emellett életmódi tanácsadást és szűrést vég-
zünk (vérnyomás, vércukor, testtömegindex). Vizeletvizsgá-
latra is van lehetőség, ehhez kicsi, nem vegyszeres üvegben 
hozzon reggeli első vizeletet. 

Szeretettel várjuk:
Diaverum dialízis központ munkatársai

Ki mit tud?
A Kováts Mihály Általános Iskola diákjai, nevelői sze-

retettel várnak minden érdeklődőt a 2010. március 19-én, 
pénteken 14 órakor kezdődő Ki mit tud? rendezvényükre.

A négytagú zsűrinek jelenet, ének, zene, próza, tánc és 
egyéb kategóriában kell rangsorolnia a versenyzőket.

A Kováts – Tehetségpont az iskola Diákönkormányzatá-
val közösen hagyományt szeretne teremteni. Az utóbbi évek 
farsangjain tűnt fel, hogy mennyi diák akarja megmutatni 
tehetségét, bemutatni produkcióját. Ennek az igénynek kí-
vánunk teret engedni.

Természetesen jó lenne, ha tanulóink sikerében osztozná-
nak a családtagok, az ismerősök, ezért tisztelettel meghív-
juk Önöket!

A 300,- Ft-os belépőjegy ára, valamint a büfé bevétele a 
fellépők díjazásához járul hozzá.

a Kováts – Tehetségpont
és a Kováts Mihály Általános Iskola 

Diákönkormányzata

M e g h í v ó
A Francia- Magyar Baráti 

Társaság
2010. március 26-án (pén-

tek) 17:00 órára, 
műteremlátogatásra

hívja a kedves érdeklődő-
ket 

Kabai László festőművész-
hez.

A találkozó helyszíne:
Ipari Park (volt Laktanya 

parancsnoki épülete).
Főkapu után második épü-

let emeletén.
(Az épület előtt parko-

ló van.)
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2010-ben az ösztöndíjat igényelheti az a tehetsé-
ges és szociálisan hátrányos helyzetű, karcagi lakó-
hellyel rendelkező fiatal, aki az alábbi feltételeknek 
megfelel:

a) az ország valamely felsőoktatási intézményé-
ben tanuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatja tanulmányait,

b) az ország valamely középiskolájának (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) nappali tago-
zatos tanulója (9-15. osztályos), illetve középis-
kolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú kép-
zésben részt vevő tanuló.

Tanulmányi eredménye az adott intézményben a 
kérelem benyújtása előtti félévben

felsőoktatásban tanuló esetén:
4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
 ∑ teljesített kreditpont
amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 00 
vagy e fölötti tanulmányi átlag,
középiskolában tanuló esetén: 4.50 vagy e fölötti 
tanulmányi átlag.
A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövede-

lem nem haladja meg a pályázat kiírásakori közpon-
tilag meghatározott legkisebb munkabér nettó ösz-
szegét (60. 236,- Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 25.000,-Ft-ig terjed-
het, amely egy naptári évben egyszer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
tandíjfizetésre,
kollégiumi díj fizetésre,
egyéb - tanulmányi munkával összefüggő – kiadá-

sokra,
tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához. 
Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetésre 

(márciusban és szeptemberben).

A pályázatot a Karcag Városi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálta-
tási Irodájához kell benyújtani (Karcag, Kos-
suth tér 1. 34. szoba)

A beadás határideje: 2010. április 22.
A kérelmeket a Karcag Városi Önkormányzat Okta-

tási és Kulturális Bizottsága bírálja el, a döntés ered-
ményéről a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálta-
tási Irodája levélben értesíti a pályázót. 

Az elbírálás határideje: 2010. május 31.

A pályázat pályázati adatlapon adható be, 
amely beszerezhető
a Polgármesteri Hivatalban,
a Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag. Püspökladányi út 
11.),
továbbá az internetről a www.karcag.hu oldalról 
letölthető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó – legalább az utolsó három 
havi – nettó jövedelméről (eredeti példányok),

a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony iga-
zolása (eredeti példány),

a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban levő test-
vérek iskolalátogatási igazolásai (eredeti pél-
dány),

még nem tanköteles testvér születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

az oktatási intézmény által hitelesített félévi érte-
sítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmásolat 
az átlag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcí-
me szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek.

Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az elismert költségekkel és a befizetési köte-
lezettséggel csökkentett 

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szár-
mazó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), 
ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is,

az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalko-
zói adóról, illetve az egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövede-
lemadóról szóló törvényben elismert költség, vala-
mint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egy-
szerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a be-
vétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adó-
évi őstermelésből származó bevétele nem több a kis-
termelés értékhatáránál (illetve ha részére támoga-
tást folyósítottak, annak a folyósított támogatással 
növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, il-
letőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített köztehervise-
lési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíj-
járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átme-

neti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 
Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti 
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelé-
si díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak 

jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő szemé-

lyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közleke-
dési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 
és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel törté-
nő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely 
a teljes munkaidőben foglalkoztatott munka-
vállaló külön jogszabály szerinti kötelező legki-
sebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem 
haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 
gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A pályázati adatlap csak hiánytalanul ki-

töltve, a pályázati felhívásban közzétett kö-

telező mellékletek együttes benyújtásával 

érvényes.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet 2010. év 

nyári tanítási szünetében, azaz 2010. június 15-től 2010. au-

gusztus 31-ig megvalósuló gyermek és ifjúsági táborok tá-

mogatásához.

A pályázat célja: Támogatás nyújtása Karcag város gyermek és 
ifjúsági korosztálya számára 2010. év nyári tanítási szünetében, azaz 
2010. június 15-től 2010. augusztus 31-ig lakóhelyüktől távol szerve-
zett táborok - kivétel az óvodás korúak számára szervezett tábor - költ-
ségeinek csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000,- Ft
Pályázhatnak a karcagi székhelyű:

közoktatási intézmények,
közművelődési intézmények,
egészségügyi intézmények,
egyesületek, egyházak,
gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 

2010. április 22. (csütörtök) 16:00 óra.
Helye:  Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Pályázni csak az e célra kiadott pályázati adatlapon (mel-

léklet) lehet.

Adatlap igényelhető: 
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda (Karcag, Kossuth 

tér 1. 34. iroda),
Karcagi Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.), 
letölthető az internetről, a www.karcag.hu oldalról.
Pályázati feltételek:

hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
a pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
részletes program, 
egyesületek, ifjúsági szervezetek működést igazoló iratok 
(másolatban),
legalább 15 gyermek vagy fiatal részvételével szervezett tábor,
a tábor időtartama legalább folyamatos 5 nap/4 éjszaka, (az óvodai 
nevelésben részesülőknek az éjszakát nem kötelező a tábor helyszí-
nén tölteni),
a tábor 2010. év nyári tanítási szünetében, azaz 2010. június 15-től 
2010. augusztus 31-ig valósul meg.
Az igényelhető támogatás: maximum 200.000,-Ft, amely nem 

haladhatja meg a benyújtott költségvetés 50 %-át.
A pályázatok elbírálási határideje: 2010. május 31.
A pályázatért felelős írásban kap értesítést az eredményről.
A támogatás összegéről legkésőbb 2010. szeptember 16-ig 

részletes pénzügyi elszámolást (hitelesített számla másolatok, 
belépők, utazási jegyek, stb.), valamint szakmai értékelést kell ad-
ni. A számlák a pályázati adatlapon a „KIADÁSOK” című táblázatban 
megjelölt kért támogatásnak megfelelően számolhatóak el. Az erede-
ti számlákon a Kedvezményezett aláírásával igazolja a vásárolt termék 
átvételét, használatbavételét, a szolgáltatás igénybevételét illetve, 
hogy az önkormányzati támogatásból került felhasználásra. A számla-
másolatokon igazolja, hogy azok mindenben megegyeznek az erede-
ti számlával.

Az értékelésnek kötelezően tartalmazni kell a tábor kezdő és záró 
napját, a résztvevők névsorát, az utazás módját, a megvalósult tábori 
programot fotókkal dokumentálva.

A pénzügyi és a szakmai értékelés benyújtásának hiánya vagy nem 
a kiírásban előírtak szerinti elkészítés a következő évi pályázási lehető-
ségből való kizárást vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat esetében a támogatásként 
kapott összeget vissza kell utalni 2010. szeptember 16-ig a Karcag Vá-
rosi Önkormányzat számlájára.

Meg nem valósultnak tekintendő az a tábor, amely
elmaradt,
nem az előirt létszámnak (15 gyermek vagy fiatal), időtartamnak (5 

nap/4 éjszaka) nem megfelelő,
a pályázati adatlapon feltüntetett időszaktól eltérő időpontban és 

helyszínen került megrendezésre.
A táborok ellenőrzésére az adatlapon feltüntetett időben és helyen 

sor kerülhet.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos 

helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók ösztöndíjára.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-
300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: Kg., 
Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-198 v. +36/30-
363-9585.
Városközpontban IV. emeleti lakás búto-
rozottan hosszú távra kiadó. Tel.: +36/20-
340-6244.
Karcag belvárosában, a Tőkés utca 25. sz. 
alatt amerikai konyhás, 3 szobás (2 für-
dőszoba, 2 WC), 2 főbejáratú földszintes 
családi ház 1.460 m²-es térkövezett dísz-
udvaron összkomfortos, lakható mellék-
épülettel és garázzsal eladó. Bővebb in-
formáció és képek: www.szalay89.tvn.
hu Tel.: +36/20-993-5812 v. +36/20-434-
8841.
A 4. sz. főút és Bucsa között szántóföldet 
bérelnék. Időjárástól független, korrekt 
fizetés mellett. Tel.: +36/30-432-8600.
Karcag, Széchenyi sgt. 5-7-ben 54 m²-es 
téglaépítésű, városközponti, erkélyes, kis 
rezsijű lakás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
Karcagon kisebb típusú, teljes közműves 
kertes ház eladó. Utcafronti rész bontás 
nélkül beépíthető. Kg., Apavár utca 21. 
Tel.: +36/70-273-7268.
Karcagon felújítandó kertes ház eladó 
vagy értékegyeztetéssel társasházi vagy 
szolnoki lakásra cserélném. Tel.: +36/70-
395-5263.
Két szobás, földszinti, most festett, fürdő-
szobás, kabinos, parkettás, 2 db új kon-
vektoros lakás eladó. Kg., Széchenyi sgt. 
26. Tel.: +36/30-301-5886.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Kertes családi ház 3+2 fél szobás eladó. 
Karcagon kisebb lakást beszámítok. Tel.: 
+36/30-643-8315.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emeleti búto-
rozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 
59/312-679.
Kg., Kisújszállási út 70/c. sz. alatti ház el-
adó. 3 szoba + nappalis + garázs vagy 
kisebb cserét beszámítok. Tel.: +36/20-
505-3467.
Két szobás, tégla építésű lakás külön 
tárolóhelyiséggel sürgősen eladó. Tel.: 
+36/20-352-3494.
Karcagon, a Délibáb utcán régi típu-
sú, palatetős ház eladó. (2 szoba, kony-
ha, fürdőszoba, kp. fűtés, veranda). Tel.: 
+36/30-218-2827.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros 
1,5 szobás családi ház sürgősen eladó. 
U.itt: cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben, 16 órától).
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/461-6358.

3 szobás, I. emeleti lakás eladó, vagy ki-
sebbre cserélném. Tel.: +36/30-827-2398.

Albérlet
Városközponti, 2 szobás, IV. emeleti lakás 
részben bútorozottan kiadó. Tel.: +36/30-
547-9987.
Szépen felújított Varró úti I. emeleti la-
kás igényesnek kiadó vagy eladó. Tel.: 
+36/20-957-9091.

Karcagon kiadó 100 m²-es lakóházat 
keresek (4 szobás), ahol előkert is van. 
Ajánlatokat a +36/30-742-2543-as tele-
fonszámra kérek.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Tudományosan igazolt program az egyé-
ni és a társadalmi problémák megoldásá-
ra. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Kétféle babakocsi ,  hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: évszá-
mos írott cserépbutellát, fa mézeskalács 
formát, fa tüzelésű pléh fürdőkádat, ülő-
fürdőkádat, mindkét oldalán zománco-
zott lábon álló fürdőkádat, sokfiókos bol-
ti és gyógyszertári pultokat, férfi mecha-
nikus karórát, faragott kapufélfát, bekö-
tött és nem bekötött nagy üvegeket, dió 
furnéros lakkozott szekrényt anyagnak, 
festett vagy faragott fali tékát, kőből fa-
ragott kerti tárgyakat, cserépstukkót, ön-
töttvas dísztárgyakat, festményt, régisé-
get stb. Tel.: +36/30-963-5073.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), fa tar-
gonca (10.000 Ft), 1 db szobakerékpár 
(15.000 Ft), 1 db 300 kg famázsa (15.000 
Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-
198 v. +36/30-363-9585.
Méz házhoz szállítás Karcag területén! 
Termelői méz kapható Kg., Füredi utca 
3. Vegyes (kristályos): 1.000 Ft/kg, akác 
(folyékony): 1.200 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó ovális ebédlő asztal; 20 l-es háti 
permetező; 50 l-es üvegballon; bekötött 
üveg; veranda ablak; asztal sparhelt. Tel.: 
59/312-258.
Eladó 1 db gyalupad. Tel.: +36/30-503-
2884.
Utánfutó 2100x1200, basszusos harmo-
nika96; műanyag és vas 200 l-es új hordó 
eladó. Tel.: 59/312-679.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, igazolatlan 
kimaradások miatt tönkrement seprűket 
asszonyaitoknak önköltségi áron cseré-
lem a karcagi piacon vagy a Takács P. ut-
ca 9/a sz. alatt Jani bácsinál.
Eladó 4 részes barna szekrénysor; 2 lyukú 
sparhelt; 200 l-es Zanussi fagyasztóláda 
eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
Indesit WITP 102-es automata mosógép 
eladó. Tel.: +36/30-694-3197.
Gazdálkodók figyelem! Műtrágya vásár-
lási lehetőség Karcagon. Kétféle nitrogén 
tartalmú zsákos műtrágya kapható kis és 
nagy tételben. Tel.: +36/30-657-1236.
LG telefon garanciával olcsón, LCD mo-
nitor Siemens 17’-os és CO2 hegesztő el-
adó. Tel.: +36/70-772-5259.
Eladó birsalma, nyári piros alma, korai 
cseresznye, 3 fajta rózsa szilva csemete. 
Fagyal, 3 színű hibiszkusz, lila akác. Kg., 
Kinizsi u. 45. Tel.: +36/30-266-2859.

Felújított kétütemű Wartburg henger-
fej, féltengely, stb. eladó. Tel.: 59/300-875.
Üvegajtó tokkal (4.000 Ft), bőrvarrógép 
(10.000 Ft), kikészített nagy kecskebőr 
(3.000 Ft), gyógyszertári pumpás digitális 
vérnyomásmérő (4.000 Ft), két éves fali 
gáz vízmelegítő (17.000 Ft), eredeti DVD 
filmek, 1966-os táncdalfesztivál jó állapo-
tú bakelit lemezei olcsón eladó. Kis hű-
tőt vennék vagy cserélnék! Tel.: +36/30-
524-1446.
Górés kukorica, kisbálás szalma eladó. 
Tel.: +36/30-547-6260.

Állat
Húsjellegű hasas koca, süldő eladó. 
Szemes terményt beszámítok. Tel.: 
59/300-875.
Hízók eladók. Helyszínen feldolgozható. 
Tel.: +36/30-547-6260.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel. Személyi hitelek, lakásvásárlási hi-
tel. Több banki háttérrel! Teljes körű ügy-
intézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. +36/30-
647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Számítógép javítása, szervizelése az Ön 
otthonában. Hívjon, segítek! Tel.: +36/20-
526-3563.

Gépjármű
Jó állapotú, üzemlépes D/Simson S 50 B 
típusú motorkerékpár eladó. Tel.: 59/300-
547 (hétvégén)

Apróhirdetés A KSH szakosztályai

Bár a KSE kosárlabda szak-
osztálya fiú és lány utánpótlás 
csapatokat is összeállított, de a 
szakosztály csak a férfi csapa-
tot jelenti. A jelenlegi férficsa-
pat, ahogy Fodor Csaba edző 
és szakosztályvezető elmond-
ta, 2006 óta létezik. Akkor, az 
NB. II-es bajnoki küzdelemso-
rozat befejeztével a férfi csapat 
magja (4-5 játékos) együtt ma-
radt. Ehhez a maghoz csatla-
koztak a későbbiek folyamán 
a tehetséges fiatalok, úgyhogy 
jelenleg 13 fős felnőtt kerettel 
dolgoznak. Az edzéseket kö-
zépiskolások is látogatják, te-
hát az imént említett keretszá-
mot akár húsz főre is fel tud-
nák emelni.

A szakosztály (a férfi kosár-
labdacsapat) tavalyi története a 
pénztelenség jegyében íródott. 
A játékos keret ugyan jelenleg 
egy NB II-es bajnokságot is el-
bírna, de a válság leapasztotta a 
pénzügyi lehetőségeket, s meg-
felelő szponzorálás hiányában 
nem finanszírozható a verse-
nyeztetés. (Az NB II-ben ko-
moly nevezési díj van, maga-
sak a játékvezetői díjak, de je-
lentős összeget jelentene a csa-
pat utaztatása is.) Tehát, ahogy 
az edző mondja, ezért léptek 
vissza az NB II-től, és átmene-
tileg befejezték „a Nyíregyhá-
zától Szegedig járást”. Amíg a 
szebb idők elérkeznek, a csapat 
a megyei bajnokságban játszik, 
és ott vezeti a tabellát. Jelenleg 
a bajnokság megnyerése a cél.

A fiú utánpótlás csapatot 

Kiss János vezeti és készíti fel. 
A remények szerint, ha itt ma-
radnak Karcagon továbbtanul-
ni, akkor belőlük lehetne kiala-
kítani az új kosárlabdacsapa-
tot. „Addigra hátha rendeződ-
nek az anyagi lehetőségek, a 
sport nagyobb támogatást kap, 
és a válság szűntével ismét je-
lentkeznének a szponzorok is”.

Az utánpótlás esetében 
egyébként elég nagy a moz-
gás. Örlös Zoltán tájékoztatá-
sa szerint a lányoknál a 9-10 
évesekből egy előkészítő kor-
osztályt (csapatot) is megszer-
veztek – ők a megyei bajnok-
ságban szerepelnek, de az or-
szágos bajnokságon a döntőbe 
is bejutottak, és Sopronban 12 
csapat között a 8. helyen végez-
tek. A gyermek leánycsapat a 
szintén a megyei bajnokságban 
szerepel, de mivel tavaly, a ki-
sebb korosztályban az országos 
döntőben szép eredményt ér-
tek el, az idén még mindig ját-
szanak az országos gyermek-
bajnokságban. A 2008-2009-
es országos szakszövetségi ver-
senyben sajnos Mezőberénytől 
elszenvedett vereség miatt nem 
jutottak tovább az országos 
döntőbe. A serdülő leánycsa-
pat anyagi okok miatt a megyei 
bajnokságban játszik. A Kiss 
János vezette serdülő fiúk a me-
gyei bajnokságban és a terüle-
ti bajnokságban is szerepelnek, 
a 2008/2009-es évadban az or-
szágos serdülőbajnokságban az 
alapszakaszig jutottak.

 Elek György 

Kosárlabda
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 19. péntek

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

film
Március 23. kedd
 A szállítmány
 Feliratos amerikai film
Március 26. péntek
 Valentin nap
 Amerikai romantikus víg-

játék
Március 27. szombat
 Szökőhév
 Feliratos amerikai roman-

tikus vígjáték
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2010. március 19. péntek-
vasárnap

18.00  Műsorajánló
18.05 Turul szobrok Kiállítás, és 

karcagi diákok műsora
18.35  Megyei tükör
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Kolodtyák Gyula
 Karcag Hírek
 Felújítás alatt a tájház
 Új rendőrörs Karcagon
 CT-lesz a Kórházban
 Kiválló oktatás a 

Szentannaiban
 Utazás 2010 kiállítás
 Háttér
 Vendég: Dr. Kovács László
20.10  Városunk Március 15-ei 

megemlékezése
 - Ünnepi Önkormányzati 

ülés
 - Megemlékezés és Koszo-

rúzás a Petőfi szobornál

02010. március 23,24 

kedd/szerda

18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus Istentisztelet
19.05  Naprúl napra hónaprúl hó-

napra 
19.30  Karcagi Szimfónikusok 

hangversenye II. rész
20.30  Biljana Gála 1.rész

2010. március 25. csütör-

tök

18.00  Műsorajánló
18.05  Kórus találkozó
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
Karcag Hírek
Háttér
Karcag a Nagykunság fővárosa
 20.10  Nagykun polgári kör

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Ismeretlen tettes a márci-
us 8-át megelőző napokban a 
Kórház úti garázssor egyik he-
lyiségéből eltulajdonított 50 li-
ter házi szilvapálinkát, így kb. 
150.000 Ft lopási és kb. 1.000 
Ft rongálási kárt okozott a 
sértettnek. 

Március 10-én a Karcag 
Nagykun Református Gim-
názium elé letett 21 sebessé-
ges Gepida típusú fehér-bordó 
színű női kerékpárt loptak el. 

A sértett felkínálta a lehe-
tőséget ismét. Március 10-én 
18 órakor vették észre, hogy 
a könyvtár előtt álló gépkocsi 
ablakát betörték, és az utastér-
ből eltulajdonítottak 2 db tás-
kát. Az egyikben könyvek vol-
tak, a másikban személyes ira-
tok, bankkártya. 

Március 11-én észlelték, 
hogy lakatpánt lefeszítés mód-
szerével ismeretlen tettesek 
behatoltak a Karcag külterüle-
tén, a 4. sz. fkl. út 170 km szel-
vényében lévő „Apavára” Ta-
nya 356. szám alatti lakatlan 
ingatlanba, ahonnan gázpa-
lackot, vízszivattyút, aggregá-
tort és különféle ruhaneműket 
ill. konyhai eszközöket tulaj-
donítottak el, miáltal a sértett-

nek kb. 150.000 Ft lopási kárt 
okoztak.  

Ismeretlen tettesek már-
cius 12-re virradóan a Kór-
ház úti garázssor több gará-
zsát is feltörték A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 100.000 
Ft. A garázsokból az elkövetők 
kézi szerszámokat, horgász-
felszerelést, hosszabbítót, sze-
get, munkavédelmi kesztyű-
ket vittek magukkal.

Március 12-én délután ér-
kezett bejelentés, hogy az 
Akácos utca egyik melléképü-
letéből az éjszaka folyamán 13 
db csivava fajtájú kutyát lop-
tak el, melyből 3 db kan volt, 
a többi szuka, melyek nagy ré-
sze vemhes volt. A melléképü-
let ajtaja sértetlen volt, azon-
ban annak ablaka csak be volt 
hajtva, így ezt kinyitva jutot-
tak be az elkövetők az épü-
letbe. Az ismeretlen elkövető 
cselekményével kb. 1.500.000 
Ft lopási kárt okozott a sér-
tettnek. 

Karcagon, a vasútállo-
más területéről egy Olimpia 
Iroques típusú „26”-os mére-
tű, férfi vázas MTB kerékpárt 
loptak el.

Anyakönyv
Születés

Ábrahám Andrea – Fülöp 
Norbert
Kg., Kisújszállási út 136/c. 
 Tamás
Makai Anita – Kocsis Balázs
Berekfürdő, Veress P. u. 27.
  Enikő
T. Szabó Anikó – Róna Ta-
más
Kg., Szent I. sgt. 74.  Milán

Halálozás
Dobrai Mihály
 Kg., Kerekes I. utca 37. 

(1953.)
Ecsedi Béláné (Monoki Emí-

lia)
 Karcag (1914.)
Lázók Ibolya
 Karcag (1958.)

Megyei I. osztályú bajnokság

12

16

12

12

Március 19. péntek

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 20. szombat

 Betánia – Széchenyi sgt. - 
nyitva

március 21. vasárnap

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 22. hétfő

 Oroszlán – Kórház úti
március 23. kedd

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 24. szerda

 Kígyó – Horváth F. úti
március 25. csütörtök

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 26. péntek

 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

Besenyszög – Karcag 1:0 (0:0)
Besenyszög, 100 néző. Jv.: 

Bathó (Kerepesi, Jaksó)
Karcag: Móga, Rajcsányi, Lé-

vai, Nagy R., Erdei, Balogh R., 
Nagy D., Ebekeme, Bodor, Bódi 
(Fodor B.), Hajdú T.

Mb. edző: Móga Lóránt
Mivel Orosz István hét köz-

ben megbetegedett, ezért az 
edzői és csapatkapitányi felada-
tot a csapat kapusa, Móga Ló-
ránt vállalta el. A tizedik perc-
ben Bódi elhúzott a baloldalon, 
de az utolsó pillanatban Tarjá-
nyi elcsípte a labdát. A tizen-
hetedik percben Kingik lövését 
Móga kiütötte. Az ötvenedik 
percben Balogh R. lövése a fel-
ső lécről pattant le. Az ötven-
negyedik percben egy jobbol-
dali hazai támadás során a be-
adás elment a védők mellett, és 

a lesen álló Tóth T. a gólvonal 
előtt a hálóba lőtt. A játékve-
zető kis habozás után megad-
ta a gólt (1:0). A hatvanegyedik 
percben Rimóczi lövését véd-
te Móga.

Jók: Lévai, Nagy R., Nagy D., 
Hajdú T., Rajcsányi, Bodor ill. 
Danyi, Lengyel

Móga Lóránt: Jó hozzáállá-
sunk ellenére alul maradtunk 
a jól játszó Besenyszög ellen. 
Mielőbbi gyógyulást kívánunk 
Orosz Istvánnak és Bujdosó-
nak.

L. Kis Lajos: Egy kicsit ne-
hézzé tettük magunknak a 
mérkőzést, de a győzelmünk 
megérdemelt.

Ifjúsági mérkőzés
Besenyszög – Karcag 0:0

B. I.

Immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a 
Városi Sportcsarnokban már-
cius 13-14-én az emlékver-
seny. Szombaton az ünnepélyes 
megnyitó után kezdődtek el az 
újonc, serdülő és az ifjúsági ko-
rúak mérkőzései. Az ifjú aszta-
liteniszezők 12 felállított aszta-
lon mérték össze tudásukat.

Eredmények: Újonc fő-
tábla: I. Molnár István Pat-
rik (J-K. Volán), II. Balázs 
Bencse (DABE), III. Deák Lász-
ló (Mezőtúr), III. Jenei Tamás 
(PASZE). Serdülő főtábla: I. Ba-
lázs Bence (DABE), II. Molnár 
István Patrik (J-K. Volán), III. 
Bolgár Balázs (MALÉV SC), 
III. Deák László (Mezőtúr). If-
júsági csoportmérkőzések: I. Bán 
Gergely (DABE), II. Nagy Ba-
lázs (DABE), III. Kovács Mik-
lós (Kováts DSE), III. Tóth Nor-
bert (Mezőtúr). Összevont pá-
ros csoportmérkőzések: I. Bán 
Gergely – Nagy Balázs (DABE), 
II. Balázs Bence – Kajtár Bence 
(DABE), III. Deák László – Tóth 
Norbert (Mezőtúr), III. Pozso-
nyi Patrik – Bolgár Balázs (MA-
LÉV SC).

Vasárnap a veterán korosz-
tály (40. év felettiek) verseny-
zői léptek az asztalok mel-
lé. Eredmények: Senior főtáb-
la (40-49 évesek): I. Horváth Ist-
ván (Pénzügyőr SE), II. Sebes-
tyén Sándor (Békés), III. Kí-
gyós Gábor (Hajdúszobosz-
ló), III. Skumáth István (Kar-
cag). Senior főtábla (50-59 éve-
sek): I. Majer Ferenc (Pestúj-
hely), II. Geri László (Pénzügy-
őr), III. Baráth Kornél (Gödöl-
lő), III. Molnár László (J-K. Vo-
lán). Főtábla (60-64 évesek): I. 

Antal Zoltán (Győr), II. Né-
meth Károly (Szekszárd), III. 
Vass Imre (Szolnoki Honvéd), 
III. Fóti Péter (Tiszaújváros). 
Senior főtábla (65-69 évesek): 
I. Engi Gábor (Sárospatak), II. 
Czuczor Sándor (Győr), III. 
Dubéczi Zoltán (Tiszaújváros), 
III. Dr. Horváth Ákos (Csepel). 
Férfi páros főtábla (50-59 éve-
sek): I. Baráth Kornél (Gödöl-
lő), I. Geri László (Versegyház), 
II. Fekecs László (Honvéd Szol-
noki SE), II. Kopáz Tibor (Szár 
KSE), III. Lukács Tibor (Békés), 
III. Marföldi István (Apagy SE), 
III. Majer Ferenc (Pestújhely), 
III. Dr. Vágott János (Pestúj-
hely). Férfi páros (40-49 évesek): 
I. Katona Csaba (Szolnoki Hon-
véd SE), I. Zoltai Zoltán (Hon-
véd Zrínyi SE), II. Salata Ferenc 
(Tatabányai ASE), II. Müller 
György (Tatabányai ASE), III. 
Horváth István (Pénzügyőr 
SE), III. Sebestyén Sándor (Bé-
kési TE), III. Skumáth István 
(Kováts ESE Karcag), III. Mol-
nár László (J-K. Volán SC). Pó-
ker Trófea Kupa verseny férfi pá-
ros (60 év felettiek): I. Vass Imre 
(Szolnoki Honvéd SE), - Dr. Sá-
gi László (Szolnoki Honvéd SE), 
II. Németh Károly (Szekszárd) – 
Musko Zoltán (Lengyeltóti), III. 
Antal Zoltán (Győr) – Czuczor 
Sándor (Győr), III. Hajdu István 
(Tiszaújváros) – Gulyás Vince 
(Szolnoki Honvéd SE).

Az ünnepélyes eredményhir-
detéskor Kovács Sándor, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, és Szepesi Ti-
bor, a Sport Szolgáltató Központ 
igazgatója adta át a versenyzők-
nek a díjakat.
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„Csokai István” asztalitenisz emlékverseny


