KARCAGI
HÍRMONDÓ

HÍRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte
az országgyűlési képviselők 2010. évi
általános választását.
Az első forduló napja: 2010. április 11.
A második forduló napja: 2010. április 25.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről
2010. február 12-ig kapnak értesítést.
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INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

Az országgyűlési képviselők választásához készített
névjegyzéket

Átlagos évet zártak a tűzoltók
Ha azt vesszük, a tűzoltóság
jelenti a mindennapok igazi
készenléti és gyors reagálású
csapatát. Látjuk, halljuk, hogy
segítségükre igen gyakran
szükség is van, úgyhogy intézkedéseik, ahogy mondják, vonulásaik száma, mennyisége
állandósulni látszik. Érthető
is az örökös készenlét, mert ha

szárazság van (márpedig újabban gyakran előfordul), több a
tűzeset. Ha esős idő van, vagy
hó, akkor több a baleset, belvíz esetén ingatlanokat menthet meg egy-egy szivattyúzás. Volt már itt egy-két nagyobb vihar meg felhőszakadás, amik után ki nem látszottak a munkából. Nem véletlenül a legnépszerűbbek hát az

országot szolgáló egyenruhás
testületek között.
A karcagiaknak az elmúlt
évben összesen 437 vonulásuk
volt, s ahogy Lévai Kálmán alezredes, a karcagi hivatásos
tűzoltók parancsnoka mondja, az utóbbi öt év átlaga 449,
vagyis a 2009-es év események és beavatkozások szem-

pontjából, átlagosnak tekinthető. A vonulások közül 162
volt tűzeset, amit bizonyára az
egész éven át tartó szárazság
emelt 20 %-kal a 130-as átlag
felé. A műszaki mentések száma 148. Ez valamivel alacsonyabb a szokásos átlagnál, de
abban benne vannak a nagy
hóhelyzetek és a nagy vízhelyzetek is, vagyis az olyan idő-

járási események, amik megnövelik a segítségnyújtások
számát. Az előző két év ilyen
szempontból viszonylag szolidabb év volt. (Nem beszélve arról, fűzi hozzá a parancsnok, hogy a belvízmentesítés
is jelentősen előrehaladt már.
Az árok, elvezetők elkészültek és viszonylag tisztán vannak tartva, ami meggyorsítja
a víz lefolyását és megakadályozza a vészhelyzetek kialakulását.) A tűzesetek és a műszaki mentések összesen 310
kisebb-nagyobb eseményt jelentettek, de akadtak közte súlyosak is, amik igen komolyan
próbára tették a tűzoltókat. (A
hiányzó számok a vaklármákat és a téves riasztásokat mutatják.) A nagy nyugdíjba vonulási hullám mostanra lezajlott. Az újoncokat kiképezték és most már a rutint szerzik, de ahhoz, hogy „valamit
látott”, azaz alapvető rutinnal
és gyakorlattal bíró tűzoltó legyen valaki, négy-öt év szükséges. A létszámgondok viszont megszűntek, jelenleg 51
vonulós tűzoltója van az egységnek. A létszámnak mintegy negyedét jelentik az újoncok.
Hosszú évek óta nagy súlyt
helyeztek a műszaki fejlesztés-

Folytatás a 4. oldalon

A Magyar Kultúra ünnepén
A Déryné Művelődési Központ dísztermében ünnepeltek a karcagiak a Magyar Kultúra Napján. Dr. Fazekas Sándor ez alkalomból köszöntötte a Magyar Örökség díjjal elismert Györfi Sándor szobrászművészt, és Kabai László festőművészt, aki január
21-én, a megyeházán vehetett
át elismerést. Bíró Ildikó országgyűlési képviselő köszöntője után Mészáros István és
Zelei Gábor, a Szolnok Szigligeti Színház tagjainak előadása köszöntötte kultúránk
ünnepét.

2010. február 10-től február 17-ig
közszemlére teszem.
A névjegyzék a Karcag Polgármesteri Hivatal fsz. 44. sz.
irodájában tekinthető meg.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. február 10-től február
17-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a helyi választási
iroda vezetőjéhez.
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig
ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár
belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb
2010. április 6-án megérkezzen a választási irodához.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010.
március 19-én 16 óráig lehet kérni a helyi választási iroda
vezetőjétől.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
területi listára lehet.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
működő választási irodához lehet fordulni.
Karcag, 2010. január 25.
Helyi Választási Iroda

KÖZLEMÉNY
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak Karcag
település megnevezését tartalmazza, illetőleg akik igazolással rendelkeznek az országgyűlési képviselők 2010. évi
általános választásán az első forduló napján 2010. április
11-én és a második forduló napján 2010. április 25-én, a 17.
sorszámú szavazókörben adhatják le szavazataikat.
A szavazókör a Déryné Művelődési Központ, Dózsa Gy.
u. 5-7. szám alatt fog működni.
K a r c a g, 2010. január 25.
Helyi Választási Iroda

KÖZLEMÉNY
A Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 59/500-610, Fax: 59/311-998
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
A HVI Vezetője: Rózsa Sándor jegyző Tel.: 59/500-650
Mobil: +36/30/475-8792
A HVI Vezető helyettese: Dr. Czap Enikő aljegyző Tel.:
59/500-651 Mobil: +36/30/205-2346
K a r c a g, 2010. január 25.
Helyi Választási Iroda
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Közéleti szilánkok

Miért éppen
a nyugdíjasok?
Ez volt a fő kérdés az M1 hétfő reggeli műsorában, amikor Betlen János műsorvezető a Sonda Ipsos kutatásvezetőjével és egy politológussal beszélgetett
a választási kampány kezdetéről. Pontosabban: miért éppen a nyugdíjasokat célozta meg a két nagy párt legelőszőr? –
hangzott a kérdés. Mondtak mindenféle
logikusnak tűnő választ, de érezhető volt
a részrehajlás az MSZP irányába. Ugyanis tény, hogy az MSZP szórta szét a postaládákba azokat a szórólapokat először,
amelyekben – enyhén szólva – valótlanságokat állít a Fideszről nyugdíjügyekben. Közhelyszerűen szólva: legjobb védekezés a támadás, ha pedig a sakkhoz
hasonlítjuk: az MSZP kényszerlépésbe
került. Hiszen nagyon jól tudják a nyugdíjasok: melyik kormányzat idején vették el tőlük a 13. havi nyugdíjat – s azt
is, hogy reálértékben mely ciklusok alatt
csökkent legjobban a nyugdíjak vásárlóértéke. Nagyon tévednek az MSZP kampány stratégái, ha azt hiszik, a legtöbb
nyugdíjasnak rossz a memóriája. S akkor
is, ha netán valamelyik kampány-korifeusnak az az ötlete támadna: miért ne lehetne kétszer ugyanabba a folyóba lépni: az ominózus 19 ezer forintos egyszeri
juttatáshoz hasonlóval talán célt lehetne
érni. Csak hát már nincs miből, ellopták a
Zuchslag ,és a Hunvald–félék, és fölvették végkielégítések formájában több helyen is, nemcsak a BKV-nál.
Szóval, már nem lehet bevetni az egy
híján 20 ezres trükköt, ami valljuk be, annak idején eredményre vezetett. Mert
noha – ahogy említettem – a legtöbb
nyugdíjasnak nem rossz a memóriája,
de nagyon sokan hiszékenyek és megvezethetők. Sokan pedig úgy gondolták:
„kétszer ad, aki gyorsan ad”. Vagy ismerték azt a magyar közmondást: „jobb ma
egy veréb, mint holnap egy túzok.” Sajnos, meglehetősen heterogén a nyugdíjas társadalom, és a fő probléma, hogy
napról napra növekszik a létszámuk. Miközben az eltartottak száma egyre növekszik, az eltartóké csökken. Ez óhatatlanul társadalmi feszültségeket gerjeszt.
(Ráadásul a munkanélküliség rátája már
jóval a tíz százalékon felül van!) Még akkor is, ha egyre több nyugdíjas kényszerül legális vagy fekete munkát végezni,
mert a nyugdíjából nem tud megélni. (Az
utóbbiak viszont nem adóznak a plusz jövedelmükből – ez nem jelenik meg az államháztartás hiányát csökkentő tételekben. Gyorsan összeszámoltam nyugdíjas
ismerőseimet: kb. 80%-uk végez valamilyen jövedelempótló tevékenységet –de
kb. ezeknek 60%-a feketén.)
A nyugdíjasok megnyerésének a fő
oka persze az, hogy ez a réteg általában
a legstabilabb résztvevője a választásoknak. Ezt ugyan statisztikailag nehéz kimutatni, de nem áll távol az igazságtól:
amelyik párt elnyeri a nyugdíjasok rokonszenvét, valószínűleg megszerzi a
voksok többségét is. Paradox módon, az
inaktívak szavazata döntően befolyásolja majd a választások végkimenetelét…
Érthető hát az MSZP igyekezete, viszont a
negatív kampány most célt téveszt...
- ács -

2010. január 29.

Egyre veszélyesebb állami utak
Az ősz folyamán kétszer is
beszámoltunk arról, hogy a
Karcagot Kunmadarassal összekötő utat, Madaras felől elkezdték kátyúzni. Elég komoly technikával vonultak fel a munkához, és egészen úgy tűnt, hogy
legalább a foltjavítás megtörténik a teljes útszakaszon. Ez viszont nem következett be, mivel csak Berekfürdőig tömték be
a nagyobb úthibákat.
November körül a Karcagon
áthaladó állami utak javítására nyílt valami kis remény, így
például a Deák krt. és a Kisújszállási út kereszteződésében simítottak be néhány brutálisan
mély kátyút. Aztán beköszöntött a tél, és egyik útszakaszon
sem maradt szemernyi nyoma
sem a javításoknak. A városunkon áthaladó állami kezelésű
utak állapota lassan eléri a „járhatatlan” kategóriát, a Madarasi
útról már nem is beszélve.
Önkormányzati üléseken is
gyakori téma az utak állapota,
a képviselők – pártállástól függetlenül – gyakran adnak han-

Feloldották a látogatási
tilalmat

got annak, hogy az önkormányzat erejéhez mérten a saját kezelésben lévő útszakaszokat folyamatosan javítja, azonban az áthaladó utak állapota a közútkezelőtől függ. Január végén járunk, a tél még jó ideig elhúzódhat. Ha már most ilyen állapotban vannak a novemberben javított szakaszok, akkor elképzelhető milyen állapotba kerülnek, mondjuk még két hónap leforgása alatt. Abban is
csak reménykedni lehet, hogy a
Madarasi út beígért teljes állami(!) felújítása még a tavaszon
elkezdődik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság a cigány származású fiatalok rendőrré válását elősegítő pályázatot hirdet 14 fő részére 2009/2010-es tanév második félévére.
Pályázatot azon cigány
származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy
harmadik évfolyamon tanulnak, és a pályázat benyújtásának évében elért év végi tanulmányi átlag eredményük legalább 3,00.
További fontos kitétel, hogy
a jelentkező magyar állampolgár legyen, büntetlen előéletű,
kifogástalan életvitelt élő. Az
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság is fontos a
pozitív bírálathoz.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 10.
A nyertesekkel a főkapitányság 2010. március 14-ig
támogatási szerződést köt.
Számukra a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére
biztosítja a kollégiumi-menzai ellátás térítést, ruházkodási-tanszersegélyt, illetve a
tanulmányi átlagtól függően
pénzbeli juttatást is kapnak az
érintettek.
A részletes pályázati kiírást az érdeklődők megtalálhatják a megye összes középfokú oktatási intézményében.
További felvilágosítás kérhető
az 56/501-600/14-46-os mel-

HÍREK

léken Szilágyi Andor r.szds.
úrtól.
Ehhez kapcsolódik az Országos Rendőr-főkapitányság
pályázata. A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán
jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen
tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére.
Az országosan 20 fő részére elnyerhető pályázatban az
Országos Rendőr-főkapitányság vállalja a képzési idő végéig a hallgató támogatását. Számukra havonta a mindenkori
diákhitel részarányos összegének folyósítására kerül sor.
Feltétel, hogy az alap-, mester vagy egységes képzésben
részt vevő cigány származású
fiatalok a fent felsorolt területeken már megkezdték nappali tagozaton tanulmányaikat,
és megszerezték a megfelelő
krediteket, tanulmányi átlaguk elérte a 3,5-t, magyar állampolgárok, büntetlen előéletűek, egészségügyileg alkalmasak.
Beadási határidő: 2010.
február 10.
Részletes tudnivalók a pályázattal kapcsolatban a Szolnoki Főiskolán, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatánál a 06/1-443-5571-es telefonszámon kérhetők.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket,
hogy a karcagi Kátai Gábor
Kórházban a látogatási tilalom
2010. január 20-tól feloldásra
került.
Dr. Nagy Mihály
mb. főigazgató
Az írásunkhoz mellékelt fotó
nem pusztán illusztráció, hanem a héten készültek a már
MEGHÍVÓ
említett Kisújszállási úton. Az
A református iskola alsós
ilyen úthibák nem csak a kerékpárok, és autók kerekeit, munkaközössége bemutató
tengelyeit tehetik tönkre, ha- órákra hívja a leendő 1. osznem súlyos baleseteket is okoz- tályos tanulók szüleit és az érdeklődőket.
hatnak.
Időpont: 2010. február 3.
Jogosan merül fel a kérdés:
vajon van-e kormányzati szán- (szerda) 745 –1000 óráig.
Helyszín: Varró utca 4.
dék a környékbeli utak felújítására, vagy megérjük még azt is, szám alatti iskolaegység.
Szeretettel hívunk és váhogy kiteszik a 10 km-es korlárunk minden kedves érdeklőtozó táblát?
dőt!
Iskolavezetés
Cselényi Csaba

Pályaválasztási - és
munkavállalási
tanácsadás a karcagi
ifjúsági házban
Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a számodra megfelelő?
Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, képességeidre?
Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyességéről?
Munkahelyváltáson töröd a
fejed?
Esetleg teljesen más hivatás
állna hozzád közelebb?
Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási
tanácsadó várja jelentkezésedet az alábbi napokon:
2010. február 5.
2010. február 19.
2010. február 26.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok
A tanácsadás 14-17 óráig
tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!
A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi
elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857
E-mail:
ifihazkarcag@
externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Iparos Bál
A Karcagi Ipartestület 2010.
február 26-án (pénteken) tartja báli rendezvényét, melyre minden szórakozni vágyót
szeretettel várunk.
Vacsorajegy: 4.000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2010.
február 5.
Tel.: 59/312-403. Karcag,
Bajcsy-Zs. u. 2.
Kurucz István
elnök
2010. február 14-én
(szombaton)
FARSANGI MOLDVAI
TÁNCHÁZ
16.00 – 18.00 óráig
APRÓK TÁNCA
18.00 – 22.00 óráig
TÁNCHÁZ ifjak és
örökifjak részére.
Belépő: 200.- Ft –
Gyermekeknek 6 éves korig
ingyenes!

BÉRLETES SZÍNHÁZ
II. ELŐADÁSA
2010. február 17-én (szerdán) 19 órakor a kassai
Thália Színház előadásában
Eisemann – Zágon - Somogyi:
FEKETE PÉTER
-zenés Szereplők: Reiter Zoltán,
Tóbisz Titusz, Kiĉa Katalin, Dudás Péter, Illés
Oszkár, Varga Lívia, Pólos
Árpád, Márkus Judit….
Szólójegyek 2.500.- és
2.000.-Ft-os áron válthatók
az I. emeleti irodában.

2010. január 29.
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Meghívó
Engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjuk a
Nagykun Polgári Kör rendezvényére, melyet a karcagi
Déryné Művelődési Központ II. emeleti nagytermében
tartunk.
Időpont: 2010. február 4. (csütörtök) 18 óra
Vendégünk:

Varga Mihály
országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke
Házigazda:

Dr. Fazekas Sándor
országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Nagykun Polgári Kör

Jótékonysági néptánc bál
„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy”
(Váci Mihály)
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ szeretettel
meghívja Önt és kedves hozzátartozóját jótékonysági néptáncos báljára, mely
2010. február 6-án 19:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
Helyszín: Karcag, DMIK II. emeleti nagyterme.
Részvételi díj: 5.000.- Ft/fő
A bál fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor
Karcag város polgármestere, országgyűlési képviselő
A rendezvény tiszta bevételét az intézményben működő
néptánccsoportok ruhatárának bővítésére kívánjuk fordítani.
Jelentkezés és további információ:
DMIK előadói iroda (59/503-224; 59/503-403), illetve
Kovácsné Kerekes Katalin (30/850-1848)
Támogatói jegy vásárlásával is segítheti céljaink megvalósulását, 500 Ft-os címletben kaphatók intézményünk I.
emeleti irodájában.
Örömmel fogadjuk tombolatárgy felajánlását is.
Várjuk jelentkezését!

A Nagykunsági Horgászegyesület 2009-ben
A múlt hét végén, vasárnap
délelőtt tartotta évzáró küldött közgyűlését a Nagykun
Horgászegyesület, amely alkalommal a legnépesebb helyi egyesület vezetősége (elnök, gazdasági vezető) az elmúlt év eseményeit és eredményeit is összegezte. A horgászat továbbra is az egyik
legkedveltebb időtöltés, mert
igaz, a tagság 107 fővel volt kevesebb 2009-ben, mint a korábbi években, de így is 502
felnőtt, 102 gyermek, 18 ifjúsági, 29 nő, 18 hetven év feletti, összesen 669 horgász alkotja az egyesületet. Mégpedig eredményesen, mert
amint a 2005-2009. közötti
időszakot értékelve Kalocsai
László elnök elmondta: két év
alatt megtörtént a Téglagyári
tó részleges kotrása (költsége
3.600 ezer forint), s a szóban
forgó öt év alatt 12.943 ezer
forintot fordítottak halasításra. Rendszeresen javították a
tóhoz vezető kerékpárutat és a
kocsiutat, de ez folytonos, állandóan ismétlődő munkának bizonyul, ahogy a tó vízminőségének a karbantartása
is. Igaz, ez a tókotrás óta sokat
javult, ám a végleges megoldást a folyóvíz idevezetése jelentené. Amíg ez megvalósul,
addig a megszokott megoldások maradnak, amelyek mellett az elnök - „sokadszorra” az etetés mérséklésére kérte a
tagokat. Az egyesület bevételei
az öt esztendő alatt többek között a személyi jövedelemadó
1 %-ából, az iparűzési adóból
és az önkormányzati támogatásból származtak (ezekből az
öt év alatt összesen 3.564 ezer
forint folyt be). Az öt év munkáját eredményesnek ítélte a
vezetőségi beszámoló.
A 2009. év mutatói is hasonló eredményeket árultak
el. A Nagy Lajosné gazdaságvezető által előterjesztett ki-

Köszönjük
BIRIZLÓ SÁNDOR
közúti
árufuvarozónak, hogy
a
Szentannai Sámuel
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
gépész képzéséhez
felajánlott
John Deere tanmotort
iskolánknak
adományként
elszállította.

mutatások szerint az egyesület bevételei tavaly a tagdíjból, a póttagdíjakból, a Téglagyári tóra kiadott engedélyekből (etc.) összesen 5.092.668
forintra rúgtak, ugyanakkor
4.834.278 forintot költöttek.
A kiadások döntő hányadát a
halasításra fordított összegek
jelentették. 2009-ben összesen
4.739 kg pontyot, 100 kg süllőt, 288 kg csukát és 1.100 kg
vegyes halat telepítettek a tóba 3.725.442 Ft értékben. (Ebből visszafogásra került összesen 4.821 kg. Az egy főre jutó
fogási átlag 38,6 kg.)

ban, hogy a szemetes helyeken
horgászókkal szemben szigorúbban kell fellépni – hangsúlyozta Kalocsai László. Ettől
az évtől kezdve az ilyen helyen
horgászókat felfüggesztik, illetve eltiltják a horgásztavon
való horgászattól. A Téglagyári tó horgászrendjén változtatásokat is eszközöltek. 2010ben nem korlátozott az éjszakai horgászat, a nappali horgászat rendje hónapokra van
lebontva (azt a területi engedélyen ismertetik). Új lehetőség továbbá, hogy az évi 50
nemeshal megfogása után ha

Három alkalommal – augusztus 23-án, szeptember
6-án és október 11-én – rendeztek a tavon jó hangulatú és
eredményes horgászversenyt.
Nagyon jó dolog, hogy néhány
év kihagyás után ismét meg
tudták szervezni a gyermek
horgásztábort Abádszalókon.
Sajnos a tó körül ültetett facsemeték a nagy szárazság áldozatai lettek. Az elnökség
döntése szerint ezeket pótolni kell, nyáron pedig minden
horgász köteles lesz a horgászat megkezdése előtt a tógazda által megjelölt fákat egy vödör vízzel meglocsolni. Egyöntetű vélemény alakult ki ab-

valaki szeretne még 10 további
halat fogni, az erre 4 ezer forintért válthat engedélyt. Aki
25 db halat szeretne az engedélyezett mennyiség felett hazavinni, az 8 ezer forintot köteles fizetni az egyesületi kaszszába. Mint az elnök megjegyezte, az új lehetőség az előző
évinél sokkal előnyösebb. Az
egyesületi élet mindennapjairól tudni kell, hogy 2010-ben
a horgászengedélyek kiadása minden hétfőn, csütörtökön és pénteken 15-18 óra között, a horgászvizsga minden
hónap utolsó keddjén 16 órától van.
Elek György

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterületi csoportvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú (kertészeti, erdészeti) felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet,
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
Az állás betöltésének időpontja: 2010. március 1.
Jelentkezni írásban 2010. február 9-ig lehet az alábbi címünkre: Városi Önkormányzat Városgondnoksága 5300
Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
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Átlagos évet zártak a tűzoltók
ekre, ami sajnos még nem érkezett meg.” Pályázatok tere. Szerencsére a biztosítók 1 hát vannak, inkább az jelent
%-a (illetve most már 1,5 %-a) problémát, hogy lassan futnak
országos szinten jó fedezetet le. Jelenleg a 2007-es pályázat
biztosít a tűzoltóság
műszaki fejlesztéséhez, erre pályázni lehet. A karcagi tűzoltók minden alkalommal pályáznak,
„amikor csak lehet,
az önkormányzat támogatásával”, és a
működési
területen lévő önkormányzatok is támogatják
a műszaki fejlesztést. „Ha szükséges –
mondja Lévai Kálmán -, a sa- sincs még teljesítve.
ját bevételünket is erre a célra
A tűzmegelőzési területen
fordítjuk, hiszen ezzel pályáz- is nagyon sok az ügyek száma.
tuk meg a mentést és a segít- Igaz, a jogszabály igyekszik
ségnyújtást segítő hőkamerát ezt csökkenteni, de igazából
is. Aztán pályáztunk GPS- nem lesz kevesebb a munka.
Folytatás az 1. oldalról

Nagy igénybevételnek vannak kitéve a „megelőzők”, de
létszámsegítséget ebben sem
kapnak. A parancsnok szerint küzdelmes volt a 2009-es
év. Részben az anyagiak kezdtek szűkülni, részben pedig hol
ezt, hol azt akartak
elvenni a tűzoltóságoktól államilag, sőt
a tavasz folyamán az
önkormányzati tűzoltóságok „visszaállamosítása” is szóba került. Az ügyben konferenciát rendeztek az
érintettek, ahol tűzoltószakemberek, politikusok fejtették ki és bizonyították be, hogy ez nem járható út. „Reméljük, máskor
már nem is kerül majd napirendre.”
Elek György
Négy éve, Benéné Kecskeméti Anna óvónő vezetésével
alakult Apró lábak néptánccsoport (Csokonai úti óvoda)
harmadik alkalommal szervezett gálaműsort a múlt hét
vasárnapján. A rendezvény
igazi gála volt, mert vendégként a művelődési ház Toporgók néptánccsoportja, valamint a Györffy István Általános Iskola és a Református
Általános Iskola alsós néptáncosai is felléptek.

Karcagi Nagykun Református Gimnázium

Advent Bécsben
Ezüstvasárnapra az iskola kirándulást szervezett Bécs
városába. Szombaton reggel
indultunk a karcagi vasútállomásról. Bravúrokkal megtűzdelt kijutásunk eredményeképp délben meg is érkeztünk Bécsbe.
Elfoglaltuk szállásunkat, majd a város
egyik leghíresebb épületét, a
Stephansdomot. Rövid történelmi áttekintés után megnéztük belülről is ezt a csodálatos
építményt. Miután ezzel végeztünk, metróval elutaztunk
a Rathaus-hoz (Városháza)
ahol az egyik Adventsmarkt
(Karácsonyi vásár) található. Ez az eredeti adventi vásár. Itt másfél órás szabad barangolás lett engedélyezve. Főleg karácsonyfadíszt, édességet és forraltbort lehetet kapni. Ebben az időszakban az
egész város fel van díszítve és
ki van világítva. Mivel még
sok időnk volt estig, elmentünk schönbrunni kastélyhoz, ahol megszemléltük az
ott felállított Adventsmarktot.

A kastélyba sajnos időszüke
miatt nem tudtunk bemenni.
Miután meguntuk a vásárlást,
visszatértünk a szállásunkra. Vacsora után csapatépítő program gyanánt énekeltünk, németül imádkoztunk
és társasjátékoztunk. Szórakozásunk végeztével aludni tértünk. Másnap reggeli után elindultunk a Prater-be (Vidámpark). Itt a csapat kettévált; az egyik fele felült az óriáskerékre, a másik pedig felderítette a vidámparkot. A

csoporttal úgy döntöttünk,
hogy még egyszer felkeressük
az Adventsmarktot. Sajnos ezután el kellett indulnunk az
állomásra. Esti hazaérkezésünk után elbúcsúztunk egymástól és hazatérünk.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenki nevében a
fenntartónak a lehetőséget és
a pénzbeli támogatást. És külön köszönjük Dr. Kovácsné
Zágoni Szabó Csilla tanárnőnek az odaadó munkáját.
Szabó Kitti 11.NY. osztály

Gondolatok a Magyar
Kultúra Napján
A magyar kultúra születése
egybeesik a keresztyénség felvételével.
Jelentős szerepe van ebben
is az egyháznak, hiszen a keresztyénség hozta be az országba az írást-olvasást Szent
István ideje alatt.
A Szentírás az irodalom
alapja. Az egyháznak köszönhető, hogy a latin nyelvet átmentette a magyarnak. Az
egyház adta Szent Istvánnak
Heribert papot, legrégibb oklevélírónkat, akivel az írásbeliség elkezdődött Magyarországon. Az egyház küldte be
Velencéből Szent Gellértet, aki
Magyarországon irodalmi tevékenységet kezdett el. Ha a
Szentírást említjük, a Bibliára
gondolunk.
Gárdonyi Géza szép versében így írja:
„Ez a könyv a könyvek könyve…
… Mintha volna élő lelke,
Ez a könyv a Mózes bokra,
Isten szíve dobog benne.”
Így elmondhatjuk, hogy
„A teljes írás Istentől ihletett”
(2Tim.3,16).
Az egyház fontos szerepét
látjuk abban is, hogy az Óhaza felkutatásával foglalkoztak. Julianus barát az 1200-as
években keletre ment a Magna Hungáriát felkutatni. Hittérítési szándék vezérelte. Isten benne volt mindig is a jóra, szépre, igazra törekvésben.

Később Kőrösi Csoma Sándort Ázsiában az egyház segítette, kolostorokban élt, ”…
bölcsőjét kereste a magyarnak. Távol hazájától alussza
örök álmát, de él minden jobb
magyarnak lelkében”.
A középkor századaiban
egyre gyarapodtak iskoláink.
Ilyen protestáns iskolákkal
rendelkezett pl.: Sopron, Pápa, Miskolc, Debrecen, Sárospatak stb. Jelentős szerep jutott az oktatást illetően a Református Fiúiskolának is városunkban, amely méltán hordozta a kultúra, a művelődés,
a tudás nehéz terhét.
Milyen üzenete van számunkra ma, a Magyar Kultúra Napjának?
A kultúra az alapja mindennek.
Helyet kell adni az igaz szónak, ki kell mondani az igaz
értékeket.
Vegyük komolyan, tiszteljük nemzeti imádságunkat a
Himnuszt, amely összeforrt
történelmünkkel és a hazaszeretettel.
A Himnusz romolhatatlan
és nem helyettesíthető, önmagában teljes, mint a piros-fehér-zöld zászló.
A magyar kultúra öröksége, szeretete, birtoklása és közösen folytatni akarása tartja egyben, és alkotja a magyar
nemzetet.
Földváriné Simon Ilona

MEGHÍVÓ
A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület
telephelyének fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis
megteremtésére
műsoros, zenés Jótékony Baráti Vacsorát szervez,
melyre szeretettel meghívja tagjait és minden kedves
állatbarát érdeklődőt!
Ideje: 2009. február 5. (péntek) 19 óra
Helyszín: 5300 Karcag Varró u. 2. – Euro Étterem
Belépőjegy ára: 4.500 Ft,
mely magában foglalja a vacsorát, műsort és a zenét.
A vacsorán részt venni nem tudók támogató jegyek
vásárlásával támogathatják telephelyünk fejlesztését,
korszerűsítését.
Jegyek és támogató jegyek 2009. január 15-től
vásárolhatók a következő helyszíneken:
Kovács Szilvia - ADU Oktatási Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
Dr. Kovács László – 5300 Karcag, Nap u. 4/a,
illetve Táncsics M. krt. 15 (Ügyvédi iroda)
Állateledel üzletek – 5300 Karcag, Kacsóh u.14., illetve BHG sor
A vacsorára tombola felajánlásokat elfogadunk,
melyek a fenti helyeken folyamatosan leadhatók.
Megtisztelő érdeklődésüket előre is köszönjük!
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Molnárétel ajánló
Hortobágyi tepertősrudak
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1
sütőpor, 10 dkg zsír, 2 tojás,
csipet bors, 1evő kanál só, 25
dkg vagdalt tepertő, kb. 450g
tejföl.
Elkészítése: A liszttel elkeverjük a sütőport, a 10 dkg
zsírt. Hozzáadjuk a 2 tojást és
a sót, borsot. Rétestészta keménységűre gyúrjuk a tejföllel. A tejfölt fokozatosan adjuk
hozzá, amennyit megkíván.
Kinyújtjuk, és a 25 dkg vagdalt tepertőt a tésztára szórjuk, majd összehajtjuk a tésztát, és újra nyújtjuk. (Háromszor hajtjuk és nyújtjuk.) Legvégül ujjnyi vastagra és ujjnyi széles rudakat vágunk, tojással bekenjük a tetejét és bevagdaljuk átlósan. Szép sárgára sütjük.
Kókuszperecek
Hozzávalók:35dkg liszt, 1
sütőpor, 12dkg cukor, 15dkg
kókuszreszelék, 1 vaníliás cukor, 15dkg zsír, 1 tojás, kevés
tej.
Elkészítése: A 35dkg lisztet
elkeverem a sütőporral és a15
dkg zsírral. Hozzá adom a 12

dkg cukrot, a 15 dkg kókuszreszeléket, a vaníliás cukrot,
egy tojást és kevés tejjel könynyen gyúrható tésztát készítünk. A tésztát elnyújtjuk, és
perec szaggatóval kiszaggatjuk. Közepes tűznél világos
barnára sütjük. Az elkészült
pereceket porcukrozzuk (vaníliás cukorral is lehet szórni).
Puliszka
Hozzávalók: 15 dkg kukoricadara, 15 dkg trappista sajt
reszelve, kb. 2 dl tejföl (lehet
több is), 15 dkg füstölt szalonna, csipet só.
Elkészítése: 6 dl lobogó forró sós vízbe 15 dkg kukoricadarát beleszórunk. Kevergetve galuska sűrűségűre főzzük.
Kizsírozott kisebb tepsibe
vagy jénai tálba a meg főtt dara felét egyenletesen elhelyezzük, majd a reszelt sajt felét
rászórjuk, és kb. 1 dl tejfölt. A
megmaradt darával egyenletesen beterítjük, és a maradék
sajtot rászórjuk, füstölt szalonna kockával befedjük, és a
tejfölt rálocsoljuk. Előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük.

TÁJÉKOZTATÓ
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumban hirdetett előrehozott szakképzésről
Kedves pályaválasztás előtt álló tanuló! Tisztelt Szülők!
A 2010/2011. tanévtől intézményünkben lehetőség nyílik
arra, hogy a 8. osztálty végzett tanulók az előrehozott szakképzés keretében közvetlenül szakképzési évfolyamon kezdjék meg tanulmányaikat.
Mit kell tudni az előrehozott, „alternatív” képzésről?
A képzési idő 3 év.
9. évfolyamon a tanulók megkezdik az általuk választott
szakma tanulását.
9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben történik, 10. évfolyamtól a tanulók a gyakorlati képzésre cégekkel, vállalkozásokkal tanulószerződést köthetnek.
11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek. Ezzel tankötelezettségüket teljesítették.
A szakmai vizsga letétele után lehetőségük van a tanulmányok folytatására és az érettségi vizsga megszerzésére.
A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
az alábbi négy szakmában hirdet előrehozott szakképzést:
Tagozatkód
11
12
13
14

Szakma
Villanyszerelő
Gépi forgácsoló
Gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat-szerelő
Női szabó

A gépi forgácsoló és a villanyszerelő szakmákat tanulók az első félévben havi 10.000 Ft, majd tanulmányi átlagtól függően havi 10.000 - 30.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.
A jelentkezési lapokon a fenti tagozatkódok megadásával
lehet jelentkezni a választott szakmára!
Az intézmény a hagyományos, 9.-10. évfolyamra épülő
szakképzést továbbra is biztosítja!
Az új képzési formával kapcsolatosan érdeklődni lehet az
intézmény igazgatójánál az 59/312-202 telefonszámon.

Tanulni és dolgozni! - ennyi az egész
Beszélgetés Kabai László festőművésszel
Kabai Lászlót még abból az
időből ismerem, amikor fényképezéssel, fotózással kapcsolatos
irodalom után kutatva látogatta a városi könyvtárat. Két évtizede körül lehetett, amikor egyre gyakrabban láthattuk hátizsákosan a határba indulni vagy
onnan érkezni, és aztán – remek grafikák képében – a magányos kirándulások célja is megmutatkozott. Később pedig sikeres kiállításon számolt be nekünk nemcsak a határ epizódjairól, hanem saját grafikai tehetségéről is.
Azt én nem tudom, hogy később ő talált rá a festészetre vagy a
festészet őrá, de ma már festőművész, a Györffy István Általános
Iskola tanára, aki január 21-én a
megyeházán vette
át a Jász-NagykunSzolnok Megyei Művészeti Közalapítvány Elismerő Díjat „a magyar képzőművészet ápolásáért,
a kunsági táj megörökítéséért”.
Késői induló vagy,
hisz 30 évesen kezdted a rendszeres képzőművészi, grafikus
imunkát, még csak
előzményekről sem
tudok. Hogyan kezdtél el rajzolni?
Valóban vannak sorsfordulók.
Nekem például az volt, amikor
munkanélküli lettem és nem tudtam mit kezdjek magammal. Akkor ötlött fel bennem, hogy gyerekkoromban elég jól rajzoltam,
mi lenne, ha kipróbálnám ismét.
Párszor kibicikliztem a határba,
rajzoltam, vázlatokat készítettem.
Hangyási Attilának és Polner Tibi bácsinak mutattam meg az első
munkákat, és hát ők nagyon jónak találták. Javasolták csináljak
még több rajzot és nézzük meg,
mi lesz ebből. Hát ez volt az igazi
„indulás”, aminek az anyagából,
ha jól emlékszem, 1995 januárjában - épp a Magyar Kultúra Napján - nyílt egy kiállítás. Így kezdődött. Közben persze munkanélküli voltam továbbra is, de ez
a kiállítás nagy hatással volt rám.
Szerettem csinálni, amit csinálok.
Tovább jártam a határt és rajzoltam, több művészt megkerestem,
és sokat tanultam tőlük. Művészeti táborokba is meghívtak. Jó
pár év telt el így.
A ‘90-es évek legvégén, ha jól
emlékszem, egyre többször tűntél
el, és valamikor 2003 körül, mint
festőművész debütáltál idehaza.
Igen. Időközben a festéssel is
kísérleteztem, különféle technikákat próbáltam ki, tanulmányokat
végeztem és utaztam. 2000-ben
Angliában, pontosabban KözépAngliában az Avon folyó partján,
Shakespeare szülővárosától kb.
30 kilométere éltem fél évig. Na-

gyon jól éreztem magam és festettem a vidéki Angliát. Nagyon
szép táj, eszméletlen szép. Gyönyörű. Festegettem, közben meg
bejártam Londonba, felkerestem
a múzeumokat és galériákat. Nagyon fontosnak tartom az angliai
fél évet. Egyébként ott is volt egy
kis kiállításom, sőt még egy naptárt is csináltunk az ott készült
képeimből. Szóval jó volt, de nem
csak ezért. Lehetőségem volt elgondolkodni a múltról, a jelenről
és a jövőről. Aztán megfordultam
még – nem is egyszer – Németországban, és Lengyelországban is.
Ezeknek az utaknak az esszenciája volt az a kiállítás, amit mondtál, 2003-ban a Dérynében.
Az ezeken a tanulmányutakon – például London megszám-

lálhatatlan számú galériáján át –
megismert művészek, csoportok,
irányzatok közül ki-mi ragadott
meg a legjobban?
A századforduló környékének,
az impresszionista korszak nagy
festőinek – Cézanne, Gauguin – a
hatása egyértelműen érződik azokon aképeken, amiket még odakinn készítettem. Aztán persze
az idők folyamán jöttek mások.
Nagy hatással volt rám a Németországban élő Boros festőházaspár, akkor többek között Nyírő
Ferenc vagy Bod Laci bácsi tájképfestészete. Most éppen a kubizmussal foglalkozom. Ez nagyon fontos, mert a kubisták már
a 20. század elején lerakták a modern művészet alapjait. Én tájképfestőnek indultam, és az vagyok
még ma is, de nem akarom mindig ezt csinálni. Mással is szeretnék foglalkozni, ezért fordultam
az avantgard és az absztrakt művészet felé. Közben ötven éves lettem és ahogy idősödik az ember, egyre jobban átértékeli a dolgokat. Rá kellett jönnöm, tovább
lépni csak úgy lehet, ha feldolgozod a múltat. Így érkezel el a jelenhez, és attól kezdve csinálsz
magadból valamit – ha sikerül,
persze. A múlt, az ősök, a gyökerek nélkül nem megy. A másik: az
utazásaim során minél tovább barangoltam, annál jobban éreztem,
hogy vissza kell ide jönnöm. Viszszahúzott a szülőföld. Rájöttem,
hogy csak itt érdemes élni. Itt kell
csinálni valamit.

A tizedik múzsának is emlegetik a festészet technikai rokonát a
fotót és a filmet. Régóta fényképezel, de tavaly egy kisfilmet is készítettél. Hogyan jött az új lehetőség?
Néhány éve Sipos Antal igazgató úr meghívott a művészeti iskolába, hogy próbáljak meg tanítani, igyekezzek kamatoztatni a tapasztalataimat. Emellett
gondoltam arra, mi lenne, ha elvégeznék egy művészeti főiskolát. 46 éves voltam, amikor felvettek a kaposvári egyetem művészeti karára, és ötvenéves lettem, amikor kézbe vettem a diplomát. Hát a film a diplomához
kapcsolódik. A főiskolán nagyon
megszerettem a néprajzot és arra gondoltam, mi lenne, ha ebből a szakból írnám a dolgozatot.
Az évek alatt a határjárások során vizuálisan is sokat találkoztam a tanyákkal.
Megbeszéltem hát Barkócziné
Zsuzsa tanárnővel,
hogy ez lenne a témám. A dolgozat el
is készült. A címe: A
Karcag környéki tanyák helyzete napjainkban. Az anyaggyűjtés alatt eszembe jutott, hogy a vizuális kultúra tantárgyhoz öszszeállítok egy fotóalbumot. Ezért
aztán a „terepmunka” során csináltam néhány felvételt egy bácsiról, és jött az ötlet, felvettem
egy-két snittet is fekete-fehérben. Itthon megnéztem és megdöbbentem, micsoda erők vannak benne. Aztán már az volt a
cél, hogy legyen akármi, én ebből egy filmet fogok csinálni. Így
alakult. Megmutattam a főiskolán, jó kritikákat kaptam, a főiskolai bizottság is megdicsért és
buzdítottak, hogy publikáljam,
mutassam be másutt is. Külső
konzulensnek sikerült felkérni
Sára Sándort. Ő megnézte a vágatlan és a vágott anyagot, adott
egy-két tanácsot. A végén véleményezte a kész filmet, amit a
bizottsághoz be is nyújtottunk.
Ezzel aztán van már az életművedben rajzolt kép, festett kép,
fényképezett kép és mozgókép
vagy film. Merre visznek a további utak?
Egy korszakot le kéne már zárni. Vannak olyan terveim, hogy
tovább képezem magam és jelentkezek egy mesterképzőre. Az archaikát, a népművészetet szeretném behozni a művészetbe és az
absztrakciót. Ezeknek a kombinációjából szeretnék valami új világot létrehozni. Mindenképp tovább szeretnék lépni. Tanulni és
dolgozni – ennyi az egész.
A díjhoz gratulálunk és jó munkát neked!
Elek György
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A Magyar Kultúra Napja – a Himnusz születésnapja Megyei úszó Diákolimpiai döntő
Megemlékezés Kiskulcsoson
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon írta meg a Himnusz kéziratát.
1844-ben a Nemzeti Színházban Erkel Ferenc megzenésítésében csendült fel először,
és 1903 óta törvény szerint is
első számú imádságunk.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk, és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi
és szellemi értékeinket.
Az emléknapon kulturális
és szórakoztató programokkal
vártuk tanulóinkat.
A hideg, álmos reggelen Kodály Zoltán kórusművei, Karai József: Estéli nótázás című
népdal feldolgozása ébresztgette az érkező diákokat, dolgozókat.
A folyosókon a faliújságok is
az ünnepet köszöntötték, kiál-

lításon mutattuk be kulturális
életünk egy-egy gyöngyszemét.
Az iskolarádió kvíz műsorral várta az érdeklődő diákokat, majd a Himnusz elszavalása következett.
Tanítás után egy népi hangszerrel, a citerával ismerkedhettünk meg. A bemutató jó
hangulatú énekléssel, s a gyerekek örömére, a hangszer kipróbálásával ért véget.
A sakkozás szerelmesei matt
feladvány fejtő versenyen vet-

tek részt, míg a számítástechnika teremben 3 fős csapatok
feszült figyelemmel dolgoztak,
s mérték össze tudásukat az internetes műveltségi vetélkedőn.
Bízunk benne - hiszen ez
a mi felelősségünk, küldetésünk-, hogy a megemlékezések
által is több diákunk elraktározza majd, és mélyen megőrzi
a kincset: magyarságot, emberiességet, hagyományokat, ünnepeket, a kultúra tiszteletét.
Horváthné Pandur Tünde
tanár

Január 19 és 20-án került megrendezésre Mezőtúron a városi uszodában a Megyei Úszó Diákolimpia döntő. A megyei városok – Jászapáti, Szolnok, Mezőtúr, Jászberény,
Martfű – mellett a karcagi iskolák – Kováts Mihály, Györffy
István és a Nagykun Református iskola – úszói igen jó eredményeket értek el.
Karcagi eredmények: II. korcsoport: 4x50 m-es fiú váltó:
5. helyezés. A Györffy I. Ált. Isk. csapat tagjai: Keserű Bálint,
Szentesi Ákos, Nyitrai Martin, Zsembeli Zsadány. III. korcsoport: 4x50 m-es fiú váltó: 2. helyezés. Csapat tagjai: Bokor
Péter, Kovács László, Keserű Balázs, Pandúr Zoltán. 4X50
m-es leány váltó: 2. helyezés. Csapat tagjai: Hidasi Dorottya,
Szopkó Ivett, Házi Helga, Urbán Andrea. Leány gyorsúszás:
I. helyezett lett Márkus Adrien (Ref. Ált. Isk.) Leány hátúszásban II. helyezett lett Szopkó Ivett (Györffy I. Ált. Isk.)
Fiú hátúszásban és gyorsúszásban III. helyezett lett Bokor Péter. IV. korcsoport: 4x50 m-es váltóban I. helyezett a Györffy
I. Ált. Isk. csapata. Tagjai: Egyed Gábor, Háló Péter, Pádár
Mihály, Saliga András. I. helyezett lett a Györffy I. Ált. Isk.
leány csapata. Tagjai: Oszlánczi Michelle, Rauschenberger
Flávia, Szendrei Fanni, Ferenczi Julianna. II. helyezett a
Kováts M. Ált. Isk. csapata. Tagjai: Csurella József, Szabó
Gergő, Sebők Tamás, Pintér Gergő. 100 m-es mellúszásban
Szabó Gergő III. helyezett lett (Kováts M. Ált. Isk.) 100 m-es
gyorsúszásban Csurella József III. helyezés. Eredményesen
szerepelt még Márkus Attila és Gujbán Olivér is. Felkészítő
tanárok: Kun László és Keserű Sándor.
Az I. helyezett úszók az országos döntőbe jutottak, amely
előreláthatólag február 27-én Hódmezővásárhelyen lesz
megtartva.
B. I.

Fizetett politikai hírdetés
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KOSÁRLABDA

Apróhirdetés
Ingatlan

Lakást ajánlok – rezsit nem
kell fizetni – szoba, konyha,
Kórház úti lakótelepen há- fürdőszoba napi 3 órás jóromszobás III. emeleti lakás szággondozás munkáér t.
eladó. Tel.: +36/30-359-5070. Kistéglagyár. Tel.: +36/30-3932 szoba + nappalis csalá- 3343.
di ház eladó. Karcag, Deák Kg., Madarasi út 9-11-ben 54
krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: m²-es III. emeleti bútorozat+36/70-310-1751 v. +36/30lan lakás kiadó. Tel.: +36/30245-7147.
393-5235.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a Kossuth és
Vegyes
az Agrár Egyetemhez gyalog 10 percre frissen felújított Transzcendentális Meditáció!
kis közös költségű 4 emele- Tartós világbéke megvalósítes tégla építésű társasház- tása. Tel.: 59/313-284 www.
ban földszinti, gázfűtésű, tmhirek.hu
1,5 szobás, tehermentes la- Fűkaszáló gép és 1 db cserépkás egyetemistáknak eladó. kályha eladó. Tel.: 59/311-477.
Befektetésnek kiváló ajánlat.
42-es méretű menyasszonyi
Tel.: +36/70-300-9730.
ruha eladó. Tel.: +36/30-647Ház eladó. Tel.: +36/20-531- 7357.
2630 (délelőtti órákban).
Kétféle babakocsi, hálós jáKg., Kisújszállási út 82. sz. alat- róka, bébihordozó és szoba
ti 3 szobás ház sürgősen el- csúszda eladó. Tel.: +36/30adó. I.ár: 8 M Ft. Érd.: a hely- 403-6062.
színen v. tel.: +36/30-813Lehullott a fák levele, nyomá3062.
ban a téli köddel érkezett a
Karcagon cserépkályhás, gázhópihe. Erős kötésű cirok és
konvektoros, 1,5 szobás csavesszőseprűimmel könnyebb
ládi ház eladó. U.itt cepfre
a takarítás. Kapható a karcagi
sürgősen eladó. Tel.: 59/400piacokon vagy a Takács P. u.
802 (8 óráig, délben és 18 óra
9/a. Szám alatt Jani bácsinál.
után).
Hordozható csempekályha,
Kórház úti lakótelepen földszinti 2 szobás lakás kiadó. 200 l-es műanyag és vas hordók; új samott tégla; új B-30Tel.: +36/30-616-2449.
as tégla; automata mosóKarcag központjában 60 m²gép; Hajdú centrifuga; komes, kétszobás, összkomfortos
binált hűtő; 37 cm-es színes
családi ház 450 m²-es telekkel
TV; fék nélküli utánfutó; 13-14
eladó. Tel.: +36/30-661-4499.
és 15”-os autógumik; 40x40Békés megyében, Okányban, es pala; kúppala. Tel.: 59/31272 m²-es, két szobás családi 679.
ház, 1676 m²-es telekkel elKarcagi fiatalember vásárolna
adó. Tel.: 06/59-314-379 vagy
régi: évszámos írott cserép+36/30-320-9255.
butellát, fa mézeskalács forKarcagon, a Délibáb utcán ré- mát, fa tüzelésű pléh fürdőgi típusú palatetős ház eladó
kádat, ülőfürdőkádat, mind(2 szoba, konyha, fürdőszokét oldalán zománcozott lába, kp. fűtés, veranda). Tel.:
bon álló fürdőkádat, sokfió+36/30-218-2827.
kos bolti és gyógyszertári pulTizenöt éve épült 5 szobás tokat, férfi mechanikus karcsaládi ház nagy telekkel igé- órát, faragott kapufélfát, benyesnek eladó. Érd.: Kg., Soós kötött és nem bekötött nagy
I. utca 2. Tel.: 59/313-198 v. üvegeket, dió furnéros lakko+36/30-363-9585.
zott szekrényt anyagnak, fesGarázs eladó vagy kiadó Kg., tett vagy faragott fali tékát,
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. kőből faragott kerti tárgyaTel.: +36/30-546-4990.
kat, cserépstukkót, öntöttvas
3+2 fél szobás ház eladó dísztárgyakat, festményt, révagy cserét beszámítok. Tel.: giséget stb. Tel.: +36/30-9635073.
+36/30-643-8315.

Működőképes FÉG 18-as
gázkazán kipróbálható, új
szobatermosztát eladó. Tel.:
+36/30-223-3576.
Rácsos kiságy, járóka, sport
babakocsi, nyúlketrec, tojótyúk ketrec, 3 db kölyök arany
hörgöcs eladó vagy cserélhető. Tel.: +36/20-358-2348.

Állás
53 éves érettségizett, rokkantnyugdíjas munkát vállalna B-C-D-E (PÁV is) kategóriájú jogosítvánnyal, alkalmanként is. Tel.: +36/70-278-7585.

Állat
4 db fiatal itáliai kakas eladó
vagy elcserélhető itáliai tyúkra. Tel.: +36/30-279-2880.

Észak-alföldi
kosárlabda bajnokság
(fiúk)

Karcag (’96) – Szolnoki
Baglyok SE 73:14
Csapat tagjai: Ábrahám M.
5, Rácz J. 4, Bokor P. 5, Rózsa
I. 12, Andrási B. 7, Mészáros
Nyíregyháza 96/97 – Kar- G. 22, Tóth G. 6, Deák Z. 10,
cag 51:55
Háló P. 2
Csapat tagjai: Ábrahám M.
10, Háló P., Rácz J., Rózsa I. 9,
Karcag
(’97)
–
Tóth G. 1, Bokor P. 16, Kovács Törökszentmiklós 50:23
L. 2, Andrási B. 4, Kovács B. 4,
Csapat tagjai. Kovács B., Cs.
Deák Z. 9
Szabó B. 2, Koncz T., Kovács
L., Suba I. 2, Varga Á. 4, BoKarcag – Egri VSI 21:75
kor P. 18,
Csapat tagjai: Deák Z. 2,
Lazányi Z. 4, Mészáros G.
Háló P. 2, Rózsa I. 5, Tóth G.
18/3, Kocsis J. 2
2, Bokor P. 10, Mészáros G.,
Andrási B., Kovács B., Kovács
Mezőtúr – Karcag (’97)
L.
28:94
Csapat tagjai: Kocsis J. 8,
Karcag – Miskolc 27:59
Bokor
P. 34, Mészáros G. 27,
Csapat tagjai: Ábrahám M.
Kovács
L. 6, Suba I. 4, Kovács
1, Háló P., Rácz J. 2, Rózsa I. 8,
B.
6,
Koncz
T., Varga Á. 2, Cs.
Tóth G. 4, Bokor P. 4, Kovács
Szabó
B.
4,
Lazányi Z. 1, VeL., Andrási B. 4, Kovács B. 2,
res L. 2
Deák Z. 2

Tenyészszemlés yorkshire kan
fedez Karcagon. Tel.: +36/30Karcag – Nyíregyháza
(’95) 13:123
252-8698.
Csapat tagjai: Ábrahám M.,
Király Á., Kovács L. 2, Rácz J.,
Szolgáltatás
Bokor P. 2, Rózsa I., AndráHITELEK! Szabad felhaszná- si B. 2, Mészáros G. 4, Kiss T.,
lású jelzáloghitel. Személyi Deák Z. 1, Koncz D. 2
hitelek, lakásvásárlási hitel.
Miskolc – Karcag 56:36
Több banki háttérrel! Teljes
Csapat tagjai: Ábrahám M.,
körű ügyintézés! Tel.: +36/70Király Á., Kovács L., Rácz J. 8,
314-4403 v. +36/30-647-7324. Bokor P. 3, Rózsa I. 4, Andrá-

Szolnoki VSI „D” – Karcag
(’97) 59:31
Csapat tagjai: Kovács B., Cs.
Szabó B., Kovács L., Suba I. 2,
Varga Á. 3/3, Bokor P. 10, Lazányi Z., Mészáros G. 13, Kocsis J. 3, Veres L., Berzétei T.

Szolnok VSI „A” – Karcag
(’96) 53:50 h.u.
Csapat tagjai: Ábrahám M.,
Király Á., Bokor P. 6, AndráBiológia, kémia korrepetá- si B. 1, Mészáros G. 2, Kiss T. si B. 2, Mészáros G. 18/3, Rólást vállalok. Tel.: +36/30-403- 2, Tóth G. 7, Deák Z. 4, Koncz zsa I. 16, Tóth G. 3, Deák Z. 2,
D. 5
Háló P. 2, Rácz J. 1
6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhajtást, méretre munkaruhát, férfi szövet és
bársony nadrág varrását rövid határidőre vállalom. Tel.:
+36/70-300-9730.

Nyíregyháza (’95) – Karcag 107:15
Csapat tagjai: Deák Z. 2,
Háló P. 5/3, Rózsa I., Tóth G.,
Bokor P. 2, Mészáros G. 5/3,
Andrási B., Kovács B., Kovács
L. 1

Karcag (’96) – Szolnok VSI
„D” 53:41
Csapat tagjai: Ábrahám M.,
Deák Z. 13, Háló P. 2, Király
Á. 7/3, Rácz J., Tóth G. 9, Bokor P. 11, Mészáros G. 5/3,
Andrási B. 5/3

Talajvizes házfalak utólagos
szigetelése falbontás nélkül.
A karcagi 1996/97-es korKarcag (’97) – Szolnok VSI
Tel.: +36/30/360-3373.
osztályú csapatnak rendkívül „A” 32:59
nehéz dolga van a 94/95-ös elCsapat tagjai. Kovács B., Cs.
lenfelekkel szemben.
Gépjármű
Szabó B., Kovács L. 4, Suba I.,
Varga Á., Bokor P. 12, Lazányi
1983-as VW Passat 1.3-as
J-N-SZ
Megyei
serdülő
Z., Mészáros G. 11, Kocsis J. 5,
2010. 02. 14-ig műszakival, jó
Veres L., Berzétei T.
fiú
bajnokság
állapotban eladó. Árban megegyezünk. Tel.: 59/313-674 v.
A bajnokságban a KarcaSzolnoki Baglyok SE –
+36/20-345-0275.
gi
SE két csapattal vesz részt, a
Karcag (’97) 24:48
1.3-as, 3 ajtós Lada Szamara
‘96-os
csapat az éremért száll
Csapat tagjai: Kovács B. 5/3,
2011. 01. 19-ig érvényes mű- Cs. Szabó B., Koncz T. 2, Ko- harcba. A ‘97-es csapat a taszakival, MP3-as CD-vel, 80 vács L., Suba I. 4, Varga Á. 1, pasztalatszerzést és a 12 csa% téli gumival eladó. Tel.: Bokor P. 25, Lazányi Z., Mé- patos mezőny 5-8. helyét célozza meg. A ‘97-es csapatszáros G. 9/3, Kocsis J. 2
+36/30-223-3576.
ból a kiemelkedő teljesítményt
Törökszentmiklós – Kar- nyújtó Bokor Péter és Mészáros Gábor külön játékengecag (’96) 11:73
Csapat tagjai. Ábrahám M. déllyel a ‘96-os csapatot is erő3, Rácz J. 8, Bokor P. 13/3, Ró- síti.
zsa I. 12, Andrási B. 4, MészáA csapatok felkészítője: Kiss
ros G. 6, Tóth G. 19/3, Deák Z.
János
5, Háló P. 3

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!
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2010. január 29.

RENDŐRSÉGI
HÍREK
Kérjük azoknak az autósoknak, gyalogosoknak a jelentkezését, akik látták mi
történt január 19-én 11 óra
körül a Kossuth téren a rendőrség előtti szervizút végénél, ahol egy kerékpáros esett
el. Aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze
személyesen a Rendőrkapitányságon Antal Júlia rendőr századosnak, vagy bármely rendőrnek, illetve telefonáljon az 500-250, vagy az
ingyen hívható 107, 112 számokra.

kínálhassa a férfit, addig a két
vásárló és a szobából 250.000
forint eltűnt. A tolvajok egy
zöld színű kombi személyautóval távoztak. A rendőrség
kéri a lakosságot, legyenek bizalmatlanok az idegenekkel,
akik bármit meg akarnak vásárolni amit meglátnak, az alkalmi árusokkal, akik pénzt
akarnak váltani, vagy ellenőrizni akarják a nyugdíjas
szelvény számát, esetleg a legutolsó nyugdíj címleteit.
Kérjük, aki látta az elkövetőket, vagy nála is próbálkoztak, értesítse a rendőrséA TRÜKKÖS TOLVAJOK
ismét sikerrel jártak a vá- get az 500-250-es telefonszárosban. Vizet kért két férfi egy mon vagy szóljon a legközeVasút utcai ház tulajdonosától lebbi rendőrnek.
csütörtök délelőtt. Az udvaA 4 sz. főút forgalmát menron meglátták a bontott téglát,
tek
ellenőrizni a rendőrök jaamit azonnal meg akartak vásárolni 10.000 forintért. A tu- nuár 20-án, amikor egy géplajdonos bement a házba vál- kocsit találtak a Karcagtelki
tópénzért, és hozott vizet is a temetőnél. A közelben volt a
szomjas, de elégedetlen vásár- tulajdonos is, aki két akácfát
lónak, aki hidegnek találta az vágott éppen méretre, hogy
ivóvizet. Amikor a sértett is- aztán elvigye azokat. Lopás
mét bement a házba, a fürdő- szabálysértés miatt indult elleszobába, hogy melegebb vízzel ne eljárás.

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
2010. január 29-31. péntekvasárnapig
18.00 Műsorajánló
18.05 Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán Karcagon
18.15 Apró lábak I. rész
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Vendég: Varga Mihály ogy.
képviselő
Karcag Hírek
Interjú Nagy Mihálynéval, a
VCSK igazgatónőjével
Térfigyelő kamerák lesznek
Karcagon
Évértékelőt tartanak a horgászok
Sajtótájékoztató a Városházán
Háttér
Téma: Kutya a rendőrség
kötelékében
20.20 A Magyar Kultúra Napja

20.10 Nagykunsági Krónika
- közéleti magazin
2010. február 03. kedd
18.00 Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – istentisztelet
18.50 Megyei tükör
19.15 Nótaszó
20.35 Zenés Vasárnap délután

2010. február 04. csütörtök
18.00 Műsorajánló
18.05 Apró lábak II. rész
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Vendég: Egyed Zsolt
Karcag Hírek
Rekultiváció a régi szeméttelepen
Megyei díjat kapott Kabai
2010. február 02. hétfő
László festő
18.00 Műsorajánló
Iparipark
18.05 Apró lábak I. rész
Háttér
19.05 A Magyar Kultúra Napja
Téma: Györffy Napok
20.05 Szinetár Dóra és Bereczki
20.20 Testületi ülés
Zoltán Karcagon

Asztalitenisz NB. III. csapatbajnokság
Észak-Alföldi Régió „A” csoport
A 2009/2010. évi tavaszi első fordulót játszották le január
24-én. A Kováts Mihály DSE
asztalitenisz együttese a szolnoki Jászkun Volán együttesével játszott.
Jászkun Volán SC Szolnok
– Kováts Mihály DSE Karcag 9:9
Karcagi eredmények egyéniben: Skumáth István 4 győzelem, Kovács Sándor 3 győzelem, Péter László 1 győzelem.
Párosban: Skumáth István –
Kovács Sándor 1 győzelem.

Amint azt Péter Lászlótól megtudtuk, a három NB
I-es játékossal felálló szolnoki csapat ellen bravúros játékkal sikerült döntetlent elérni.
Így a karcagi asztaliteniszezők tovább folytatták őszi remek szereplését. A következő
fordulóban a karcagi csapat a
szolnoki Honvéd SE-t fogadják január 30-án 10 órakor a
Kováts Mihály Általános Iskola tornatermében.
B. I.

Röplabda
Bronzosak a karcagi refisek
az országos elődöntőn
2010. január 22-én rendezték meg a fiú röplabda VI.
korcsoportjának országos elődöntőjét Kazincbarcikán az
Egressy Béni Művelődési –és
Sportközpontban. Az országos elődöntő barcikai helyszínén négy csapat versengett
az első helyért (Heves, JászNagykun-Szolnok,
BorsodAbaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megye megyei
bajnok és 2. helyezett csapatai), ahonnan csak a győztes
kvalifikálta magát a dunaújvárosi döntőbe. Mind a végeredményt, mind a Karcagi
Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fiú csapatát illetően
reális végeredmény született
a profik mezőnyében, a győztes Kazincbarcika lett, a karcagi fiúk-a tavalyi eredményhez hasonlóan, bronzéremmel
térhettek haza az országos elődöntőről.
Eredmények:
Surányi Endre Szakiskola, Kazincbarcika - Karcagi
Nagykun Ref. Gimn. 3:0 (2514, 25-21, 25-11)

Karcagi Nagykun Ref.
Gimn. - Krúdy Gyula Gimn.,
Szakközépiskola, Nyíregyháza 1:3 (24-26, 25-15, 18-25, 1625)
Az országos elődöntő végeredménye:
Surányi, Kazincbarcika
Krúdy, Nyíregyháza
Karcagi Nagykun Református Gimnázium
Neumann, Eger.
Az
országos
elődöntő
bronzérmes csapatának tagjai: Kun Csaba, Budai Csaba,
Halász Richárd, Saska Viktor,
Nagy Attila Tibor, Oszlánczi
Máté József, Futó Tamás,
Csináth Ádám, Gyökeres Árpád. Edző: Major.
Gratulálunk
valamennyi
csapattagnak!
A diákolimpia küzdelmei
az V-VI. korcsoport amatőr
röplabda küzdelmeivel folytatódnak februárban a területi, megyei, majd az országos
döntőkkel, itt is hasonló eredmény várható el a fiatal, tehetséges röplabdázóktól.
Major

TÁNCHÁZ
Ha szereted a hagyományos magyar táncokat, és egy jó
társaságban eltöltenél egy estét, vagy délutánt akkor köztünk a helyed!
A következő táncok közül van lehetőségetek választani:
szatmári táncok,
somogyi táncok,
moldvai táncok,
székelyföldi táncok,
egyéb, más jellegű táncok.
A Táncház foglalkozásának időpontja:
2010. január 30. (szombat) 17 00 – 19 00
A Táncház helyszíne:
Karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagyterem
A Táncházat vezeti: Nagy Emese
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Moziműsor
Február 5. péntek
16
Sherlock Holmes
Amerikai akciófilm
Február 9. kedd
12
Alkonyat – Újhold
Feliratos amerikai fantasy
Február 12. péntek
12
Éjszaka a
múzeumban 2
Amerikai-kanadai akcióvígjáték
Február 13. szombat
12
Egyszerűen
bonyolult
Amerikai romantikus
vígjáték

Anyakönyv
Házasságkötés
2010. január 22.
Mága Anita és Öreg Tibor

Születés
Nagy Ildikó – Dániel Dénes
Debrecen
Zalán, Gréta
Kispál Csilla – Fábián Péter
Kg., Széchenyi sgt. 50. Péter
Czinege Ilona Edit – Kollár
István
Kg., Petőfi utca 26. István
Cinege Jolán – Szabó Zsolt
Kg., Kántor S. utca 8. Árpád
Papp Orsolya – Magyar János Zsolt
Kg., Varró utca 11.
János Benjámin

Halálozás
Elek Imréné (Lukács Erzsébet)
Karcag (1942.)
Horváth Sándorné (Kurucz Róza Irén)
Karcag (1954.)
Kacsó Elekné (Német Emília)
Karcag (1914.)
Seres Józsefné (Farkas Matild)
Karcag (1936.)
Tóth Erzsébet
Karcag (1930.)
Vajó Gáspárné (Szendrei Mária)
Karcag (1927.)
Varga Józsefné (L. Nagy Mária)
Kg., Liget utca 14/a. (1928.)

Gyógyszertári
ügyelet
Január 29. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
január 30. szombat
Betánia – Széchenyi sgt. nyitva
január 31. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
február 1. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
február 2. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
február 3. szerda
Kígyó – Horváth F. úti
február 4. csütörtök
Berek – Kiss A. úti
február 5. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

