
XXI. évf. 5.  szám  2008. február 8. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

KOKO-TEAM hírek
Versenybírók figyelem!

2008. február 16-án (szombaton) 8 órától tartjuk Kar-
cagon a Rákóczi út 3. szám alatt a versenybírói továbbkép-
zést. 

Minden eddig kiadott igazolvány érvénytelenné vált. 
Új bírójelölteket is tudunk – korlátozott számban – vizs-

gáztatni. (Tel.: 06/20-411-7430)
A megjelenés mindenki számára kötelező!

Vezetőség

Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re OR-

SZÁGOS ÜGYDÖNTŐ SZAVAZÁST TŰZÖTT KI. A vá-
lasztópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2008. 
február 22-ig kapnak értesítést.

A névjegyzéket 2008. február 20-tól február 27-ig köz-
szemlére teszem.

A névjegyzék a Karcag Polgármesteri Hivatal fsz. 44. sz. 
irodájában tekinthető meg. A névjegyzékből való kiha-
gyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel mi-
att 2008. február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet ki-
fogást benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópol-
gár – kérelmére belföldön igazolással, külföldön a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain ad-
hatja le szavazatát.

Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján, leg-
később 2007. március 7-én 16 óráig, ajánlott levélben pe-
dig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2008. március 4-ig 
megérkezzen a választási irodához.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008. feb-
ruár 22-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőtől.

A módosított névjegyzék 2008. március 7-én 16 óráig 
tekinthető meg a fsz. 44. sz. irodában.

Rózsa Sándor
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

Közlemények
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak Karcag 

település megnevezését tartalmazza, illetőleg, akik igazo-
lással rendelkeznek, a 2008. március 9-i országos ügydön-
tő népszavazáson a 17. sorszámú szavazókörben adhatják 
le szavazatukat.

A szavazókör Déryné Művelődési Központ, Dózsa Gy. 
u. 5-7. szám alatt fog működni.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (1) 
bekezdése alapján felülvizsgáltam a szavazókörök számát, 
sorszámát és területi beosztását. 

Megállapítottam, hogy a 3. számú szavazókörben a 
választópolgárok száma 600 fő alá csökkent, ezért a 7. 
számú szavazókörből a 3. számú szavazókörbe áttettem 
a:

Sallai u. 2-től 12-ig
Fecske u. 10-től 18-ig
Fecske u. 13-tól 17/a-ig
és a Hold utcai ingatlanokat. 
A 3. számú szavazókör helye megváltozott! A volt Kg-i 

Népművészeti Kft. helyett az un.
Egyesületi Ház, József A. u. 2. szám alatti szavazókör-

ben adhatják le szavazataikat az ebbe a szavazókörbe tar-
tozó választópolgárok.

A szavazókör a Széchenyi sugárút és József A. utca 
sarkán található a Háziorvosi Rendelő József A. utcai be-
járatával szemben.

Karcag, 2008. február 5.
Rózsa Sándor

Helyi Választási Iroda
vezetője

Január 31-én negyvenhét na-
pirendi pontot tárgyaltak vá-
rosunk vezetői. Az év kezdeté-
vel induló, ilyenkor szokásos 
feladatok töltötték ki az elő-
terjesztések nagy részét. Több 
intézmény munkatervét, telje-
sítmények értékelését, és ter-
mészetesen pályázatok be-
nyújtását vizsgálták meg az 
egybegyűlt képviselők.

Az első pont azonban az 
egészségbiztosítási rend-
szer átalakítására vonatko-
zó nyilatkozat megtételéről 
szólt, melyben a karcagi ön-
kormányzat kinyilatkozza, 
hogy továbbra sem ért egyet 
az egészségügyi ellátórend-
szer átalakításával. Kisebb vi-
ta alakult ki az előterjesztés 
kapcsán, ugyanis korábban az 
önkormányzat levélben kér-
te Vadai Ágnest, hogy ne tá-
mogassa az egészségügy ilyen 
formában történő átszerve-
zését, azonban a képviselő-

asszony erre mindössze egy 
kikérő hangvételű levéllel vá-
laszolt. Kovács Sándor (aki 
egyébként nem szavazta meg 
a nyilatkozat megtételét) ar-
ra kérte a testületet, hogy töb-
bet ne fogalmazzanak semmi-
lyen levelet Vadai asszonynak, 
mert nyilvánvaló, hogy nem 
működik együtt az önkor-
mányzattal, tehát felesleges le-
velezni vele. Dr. Fazekas Sán-
dor azzal érvelt, hogy ő mégis 
csak bízik abban, hogy a kép-
viselőasszony esetleg meggon-
dolja magát, és nem szavazza 
meg a törvényt. A szocialis-
ta oldal viszont azt javasolta, 
hogy vegyék le a nyilatkozatot 
a napirendi pontok közül. Er-
ről szavaztak is, az előterjesz-
tést nem vették le, és végül né-
hány ellenszavazat mellett a 
testület elfogadta. (A nyilat-
kozat részletezett tartalmát la-
punk a 3. oldalon közli.)

Kiemelt pontnak számí-

tott az a tájékoztató, amely az 
új ÁFA törvény okozta ön-
kormányzati többletkiadásról 
szólt. A törvény úgy rendelke-
zik, hogy az önkormányzatok, 
a közép- és felsőfokú intézmé-
nyek, bölcsődék, óvodák, stb., 
amelyeknek az alapító okira-
ta tartalmazza az intézményi 
kereteken belül végzett étkez-
tetést, mint közszolgáltatók, 
nem igényelhetik vissza az ez-
zel kapcsolatban előzetesen 
felszámított ÁFÁ-t.

Az ÁFA törvény egyik 
alapelve: „az ÁFA-t a végső 
felhasználó (fogyasztó) fizeti 
meg”, gyakorlatilag 2008. ja-
nuár 1-től a rezsiköltség ÁFÁ-
jának tekintetében nem érvé-
nyesül, hiszen az étkeztetéssel 
kapcsolatban felmerülő köz-
üzemi, külső étkeztetői költ-
ségek ÁFÁ-ját az önkormány-
zatoknak kell megfizetniük.

Dr. Csík Róbert alezredes 
pár nap híján pont egy éve 
vette át a Karcagi Rendőrka-
pitányság vezetését. A tavalyi 
esztendő rendőrségi króniká-
ja előtt az ő „személyes évé”-
ről kérdeztem, mert kineve-
zésével nemcsak beosztása, 
hanem állomás helye is meg-
változott. Mint mondja, elfog-
lalta a szolgálati lakást, és hét 
közben folyamatosan, s ha a 
feladat megkívánja szomba-
ton, esetleg hét végén is Kar-
cagon tartózkodik. Egyébként 
az ingázók táborát gyarapít-
ja, hiszen családja továbbra 
is Kecskeméten él. A távolság 
nem egyszerű ugyan, de eddig 
még nem okozott gondot.

- Olyan időszakban vette át a 
parancsnoki szolgálatot Karca-
gon, amikor országosan is egy 
sor változtatást léptettek élet-
be. Ezek a rendőrséget sem ke-
rülték el, az egyéb jellegű hír-
verésről nem is beszélve. Mi-
lyen évet zárt a karcagi kapi-
tányság? Hogyan szerveződött 
a munka és az állomány az ön 
vezetésének első esztendejében?

- Valóban elmondható, hogy 
nem volt könnyű a 2007-es év. 

Az ön által is említett köz-
igazgatási átalakítás a rend-
őrség munkáját érintően is az 
utolsó stádiumába érkezett. 
Itt álltunk a Schengen-i csat-
lakozás küszöbén, amelynek a 
rendőrség részéről is meg kel-
lett felelni. Ezért aztán a na-
pi munka mellett oktatások 
tömkelegére került sor. Nem 
beszélve azokról a nem várt 
országos eseményekről, ame-
lyek a rendőrségbe vetett bi-
zalmat is aláásták. Köztudott, 
hogy május 1-jétől új országos 
rendőri vezetés lett, s ezért az 
új parancsnokok elvárásainak 
is meg kellett felelnünk.

- Itt a kapitányságon be-
lül (annak idején írtunk róla) 
szintén volt változás. A bűn-
ügyi osztályvezető személye két 
alkalommal is cserélődött.

- A személyi változások-
nál nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni, hogy 2008. január 
1-jével megváltoztak a nyug-
állományba vonulás feltételei. 
Ezért több kolléga, aki tehet-
te, vagy egészségügyi okból, 
vagy azért, mert elérte a kor-
határt – nyugállományba vo-
nult. A nyugállományba vo-
nulás mellett döntött Terbócs 

Testületi ülés

Egy év elmúlt

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Szigorodó 
sztrájk?

Legutóbb – tavaly ősszel -, 
amikor a vasutas sztrájk kapcsán 
írtam egy jegyzetet, bevallom 
kissé szkeptikus voltam. Akkor 
úgy tűnt, a szakszervezeti veze-
tők csak amolyan „műsztrájkot” 
szerveznek, ha az angol vasuta-
sok sztrájkjához hasonlítjuk. Még 
bizonyos háttéralkukat is föltéte-
leztem a szakszervezeti vezetők 
és a „tulajdonosok” – (ami ugye 
a magyar állam, ill. ennek kormá-
nya) – között. Most látva a két-
ségtelen bekeményítést a VD-
SZSZ vezetői részéről, csak annyi-
ban változott a kép; a sztrájk már 
kezd kissé fájni a kormányzatnak. 
És persze, azoknak is, akiket köz-
vetlenül érint: az utazni kénysze-
rülőknek.

Az igazi probléma viszont még 
most is az, hogy nem látja az em-
ber a valódi szolidaritást a VD-
SZSZ és a többi vasutas szak-
szervezet között. Nem nyilatko-
zik pl. Borsik, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének elnöke. (A for-
galomban dolgozók azt mond-
ják erre; persze, ők megkapták a 
10%-os béremelést !)

Ez azért baj, mert így elég kön-
nyű a vasutasok ellen hangolni a 
közvéleményt. Ráadásul úgy tű-
nik, kicsit „vadsztrájk” jellege van 
a dolognak, hiszen az elégséges 
szolgáltatást mindenképpen biz-
tosítani kellene. Ugyanis a kao-
tikus sztrájk, nem csak azért ve-
szélyes, mert nehéz elérni vele az 
„igazi célt”, hanem jobban sújt-
ja a kiszolgáltatott kisembereket. 
No meg, rögtön fölmerül a szoká-
sos kérdés: qui prodest? (Kinek az 
érdeke?)

Beszélgettem néhány vasutas 
ismerősömmel; ők is meglehető-
sen szkeptikusak és alulinformál-
tak. Van ugyan információáram-
lás a felső szakszervezeti veze-
tők és az alapszervi bizalmik kö-
zött, de attól tartok, ez közel sem 
olyan flottul működik, mint an-
nak idején pl. az ominózus taxis-
blokád idején a résztvevők kö-
zött. A közszolgálati médiáról 
nem is beszélve, az irányított „kö-
dösítés”, nyilvánvaló.

Sajnos, úgy tűnik, az „oszd 
meg és uralkodj” elve nagy han-
dicapet biztosit a MÁV Zrt.-nek, 
és a kormányzatnak. A helikopte-
res Kóka utódjának is. Ne legyen 
igazam, de a tartós káosz most 
a leginkább célravezető, hogy a 
„3 igenes népszavazáson” minél 
kisebb legyen a részvétel.. Na-
gyon–nagyon kihallatszódik a 
sztrájk színfalai mögül a már szál-
lóigévé vált Bacsó Péter Tanú c. 
filmjének egyik mondata : ”… az 
a gyanús, ami nem gyanús…”

- ács -

HÍREK
Kezünkben az életük

Kérjük Önöket, hogy támo-
gassák SZJA 1 %-ával a Karca-
gi Kátai Gábor Kórház Újszü-
lött-Csecsemő és Gyermekosz-
tályának közhasznú, „Gyer-
meképség” alapítványát.

Adószámunk: 18829637-
1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

2008. február 8-án 16 óra-
kor a Városi Csokonai Könyv-
tár vendége lesz Tüzes Bálint 
nagyváradi egyetemi tanár, 
aki előadást tart a Holnap cí-
mű antológia megjelenésének 
100. évfordulója alkalmából.

Az érdeklődőket szeretettel 
várják a

Könyvtárosok

Február 14-én 16 órakor 
dr. Kubassek János, az ér-
di Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója lesz vendége a Vá-
rosi Csokonai Könyvtárnak. 
Úti beszámolójának címe: A 
Himalája tetején és a Gangesz 
környékén.

Szeretettel várjuk a régi és 
az új érdeklődőket!

A Városi Könyvtár 
dolgozói

Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

Február 22-én (pénteken) 
16:00 órakor

KIRAKAT – ILYENEK 
VAGYUNK 2008. 

Kiállítás megnyitó és gála. 

Február 27-én (szerdán) 
10:00  és 14:30 órakor

A LENDVAI BÁBSZÍN-
HÁZ ELŐADÁSÁBAN

A HÉT PÖTTY című báb-
színházi előadást láthatják az 
érdeklődők.

Belépő: 350.- Ft

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a reformá-
tus iskola iránt érdeklő-
dő kedves szülőket, hogy a 
2008/2009-es tanévre érvé-
nyes jelentkezési lapok átve-
hetők az iskola titkárságán,
munkaidőben 730-1600-ig
Telefonszám: 400-577

Iskolavezetés

Vasárnapi Iskola Alapítvány
„Magyarnak lenni – magyarnak maradni!”

Jótékonysági estje
A Vasárnapi iskola alapítványa első ízben rendezi meg  jótékonysági célt szolgáló 

estjét, melyre szeretettel hívjuk meg Önt és kedves hozzátartozóját.
A jótékonysági est időpontja: 2008. március 1. (szombat) 18 óra

Helye: karcagi Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő 

(az összeg a vacsora, a műsor és a rendezés költségeit tartalmazza)
Az est folyamán lehetőség nyílik csak a műsor megtekintésére, melyre jegyek korlátozott 

számban 1.500,- Ft-os egységáron elővételben vásárolhatók.
Örömmel vennénk, ha – személyes részvételen túl – céljaink megvalósítását pénzadomány – 
számlaszám: 10300002-10315423-49020015 - illetve tombolatárgy felajánlásával támogatná.

A rendezvény tiszta bevételét a Vasárnapi Iskola által látogatott erdélyi 
szórványtelepüléseken élő gyermekek hétvégi oktatására és nyári táboroztatására kívánjuk 

fordítani.
Az est díszvendégei:

Böjte Csaba atya, Petrás Mária keramikus, énekes, Wittner Mária ’56-os forradalmár
Kallós Zoltán néprajzkutató, Duray Miklós politikus, Pitti Katalin operaénekes
Szepsy István borász, Kő Pál szobrász, Mohai Gábor bemondó

Az est házigazdája: Rákay Philip
Az est folyamán fellépnek:

Nagykun Táncegyüttes – Pitti Katalin - Mohai Gábor – Kormorán énekesei: Mr. Basary 
és Tóth Renáta  -  Kallós Zoltán -  Petrás Mária – MÁV Zeneiskola Pesti Broadway Mu-
sical Stúdió növendékei: Györfi Anna, Prescsák Zita, Stróbel Dóra, Szerényi László, Kal-
már Gergely és Mizsei Viktor, Stúdió vezető: Toldy Mária - Sztár vendég: Détár Enikő – 
Vivat Bacchus énekegyüttes
A zenét az est folyamán  a Madarak Házibulizenekar szolgáltatja.

Bízunk meghívásunk kedvező fogadtatásában, jótékony célú törekvéseink támogatásában.
Részletes felvilágosítást Szabóné Márkus Szilvia készséggel szolgáltat.
Telefon: 06-30/983-0457

A bál fővédnöke: Sólyom Erzsébet asszony
A bál védnökei:
 Dr. Fazekas Sándor Varga Mihály Fejér Andor
 Karcag Város Polgármestere országgyűlési képviselő Jász-Nagykun-Szolnok
 országgyűlési képviselő  Megyei Közgyűlés elnöke

 Dr. Bölcskei Gusztáv Kósa Lajos 
 Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke Debrecen város polgármestere
 és a Tiszántúli Egyházkerület püspöke és országgyűlési képviselő

A Vasárnapi Iskola mozga-
lom civil szerveződés, amely-
nek célja a határon túl élők se-
gítése magyarságuk megőr-
zésében. A határ közeli tele-
pülésekről (Karcag, Debrecen, 
Békéscsaba, Törökszentmik-
lós) indulnak tanárcsapatok 
szombaton reggel, hogy dél-
után és - igény szerint - vasár-
nap délelőtt foglalkozzanak a 
magyar gyermekekkel. Nem az 
iskolai tanítást kívánjuk pótol-
ni vagy kiegészíteni, pusztán 
átadni valamit abból a több-
letből, amit helyzetünknél fog-
va élvezhetünk: hogy határ in-
nenső oldalára születtünk.

A porgram elsősorban ma-
gyar történelmi, irodalmi fog-
lalkozások szerepelnek, első-
sorban mesék és mondák al-
kalmazkodva a tanulók élet-
korához, amelyek minden 
esetben kézműves foglalko-
zásokkal egészülnek ki. En-
nek tematikája is igazodik az 
alapgondolathoz: a magyar-
ság megőrzéséhez. Munkatár-
saink 16 településre jutottak el 
harmadik tanéve tartó mun-
kánk során. Helyi segítőink a 
lelkészek és a tanítók, tanárok. 
A költségeket önzetlen támo-
gatóknak köszönhetően tud-
juk előteremteni.

Tapasztalataink szerint az 
ilyen típusú munkára nagyon 
nagy szükség van sokkal na-
gyobb mértékben, mint amire 
egy civil alapítvány képes.

Erkölcsi elismerésnek érez-
zük, hgy az alapító meghívást 
kapott decemberben a Sándor 
palotába a köztársasági elnök 
úr karitatív szervezetek veze-
tőinek adott fogadásán.

Ha Ön szeretne az alapít-
vány további munkájához 
anyagi segítséget nyújtani az 
alábbi számlaszámon tehe-
ti meg: 10300002-10315423-
49020015.

Vasárnapi Iskola - Erdélyben

Kedves Táncos lábú Örökifjak!
Néptánc-foglalkozást szervezünk táncolni vágyó ifjak és 

örökifjak részére.
Alapszinten kezdünk, a jelentkezésnek nem feltétele a 

néptáncos előképzettség.
Vezeti: Nagy Emese
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.
A foglalkozásokat a csoport igényeinek figyelembevéte-

lével igyekszünk megszervezni.
Alakuló megbeszélés: 2008. február 12. (kedd) 17 óra, 

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti dísz-
terme

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérjük, hogy 
ebben az évben is 

támogassák a

Kunszövetséget a SZJA és 
az iparűzési adó 1%-ával.

Adószámunk: 
18237106-1-16

Köszönettel:

A Kunszövetség 
ügyvivő testülete
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Alapítványi Bál
A Körös úti óvoda Szülői Munkaközössége 

ALAPÍTVÁNYI BÁLT 
rendez a Kiskulcsosi Általános Iskola tornatermében 

2008. február 16-án (szombaton) 19:30 órai kezdettel.

Belépőjegy: 1.500 Ft, amely svédasztalos vacsorát tartal-
maz. Támogatói jegy: 500 Ft. Tombola is lesz.

Zenét az újonnan alakult Sláger Duó biztosítja.
Jegyek kaphatók február 4-től az óvodában, majd a hely-

színen.
Érdeklődni lehet az 59/312-518-as telefonon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Varga Istvánné
SZMK elnök

TV FELVÉTEL KARCAGON!
2008. február 17-én 14:30-kor 

a ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN 
műsorán felvételt készít a Duna TV 

Kívánságkosár című műsora. 
Fellépők: Lente Lajos

Dóka Zsuzsa, Farkas Rozika és Karcagi Nagy Zoltán.
Kísér: az Új Generáció cigányzenekar.

Műsoron: magyarnóták.
Jegyek már kaphatók a Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központban 500 és 800 Ft-os áron.
Jöjjön el, és vegyen részt Ön is a televíziós felvételen!

50. évforduló
A Kiskulcsosi Általános Iskola ünnepre készül.

Ünnepli 8 évfolyamos fennállásának, 
önállóságának 50. évfordulóját.

Ebből az alkalomból szeretettel várjuk volt   tanárain-
kat, diákjainkat, valamennyi dolgozónkat 2008. március 
8-án 16 órától megrendezésre kerülő baráti találkozóra.

Részvétel csak bejelentkezéssel!
Érdeklődni és jelentkezni február 20-ig lehet az iskolá-

ban,  vagy az 59/503-126-os telefonszámon.

H a t á r o z a t
az egészségbiztosítási rendszer átalakítására vonatkozó nyilatkozat megtételéről

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 2.§. /l/ és /3/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi hatá-
rozatot hozza:

1.  Karcag Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy továbbra sem ért egyet az egészség-
ügyi ellátórendszer átalakításával.

2.  A Képviselő Testület megkeresi Dr. Vadai Ágnes államtitkár asszonyt és általa a Kor-
mány tagjait, valamint a térségünkben érintett valamennyi szocialista országgyűlési 
képviselőt, hogy társadalmi megegyezés nélkül továbbra se támogassák az egészségügy 
átszervezését és az egészségbiztosításról szóló törvénytervezet megszavazásakor első-
sorban a közakaratra és a közérdekre figyelemmel döntsenek.

3.  A Képviselő Testület egyúttal felkéri a térség valamennyi önkormányzatát, hogy támo-
gassák az egészségbiztosítási rendszer átalakítására vonatkozó nyilatkozatot.

Erről értesülnek:
1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testület Tagjai, Lakóhelyeiken
2. Dr. Vadai Ágnes államtitkár Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-

11.
3. Térségi Önkormányzatok:
 Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák F. u.12.
 Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 1.
 Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes, Szent I. u. 56.
 Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
 Kunmadaras Nagyközségi Önkormányzat 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.
 Nagyiván Községi Önkormányzat 5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
 Tiszabura Községi Önkormányzat 5335 Tiszabura, Kossuth L.u. 52.
 Tiszaderzs Községi Önkormányzat 5243 Tiszaderzs, Fő u.19.
 Tiszafüred Városi Önkormányzat 5350 Tiszafüred, Fő u.1.
 Tiszaigar Községi Önkormányzat 5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. u. 19.
 Tiszaörs Községi Önkormányzat 5362 Tiszaörs, Hősök tere 5.
 Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7.
 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 5244 Tiszaszőlős, Fő u.21.
 Tomajmonostora Községi Önkormányzat 5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

K a r c a g , 2008. január 23.
      (: Dr. Fazekas Sándor :)

Előzetes számítások szerint 
ez Karcag tekintetében, éves 
szinten mintegy 17 millió fo-
rintos többletköltséget jelent. 
Ennek ismeretében az önkor-
mányzat felkéri Varga Mi-
hályt, a körzet országgyűlési 
képviselőjét, dr. Fazekas Sán-
dort, valamint dr. Vadai Ág-
nest, mint megyei listán be-
jutott országgyűlési képvi-
selőket, hogy a törvény ezen 
rendelkezéseinek mielőbbi 

módosítását kezdeményezzék 
parlamenti munkájuk során. 

A testület jóváhagyta a Ká-
tai Gábor Kórház új házi-
rendjét is, amely részlete-
sen tartalmazza az osztályok 
munkarendjét, de még a hoz-
zátartozókkal történő kap-
csolattartást is. Ennek megfe-
lelően a látogatási rend a kö-
vetkezőképp alakul: hétköz-
nap: 14.00-19.00 óra között, 
hétvégén: 10.00-19.00 óra kö-
zött engedélyezett a látogatás.

Karcag Város, Longueau, 

Schwarzheide és Krosno Odr-
zanskie négyoldalú nemzet-
közi tábort szerveznek fiata-
lok részére, testvérvárosi kap-
csolatokra építve. Az ehhez 
szükséges pályázat benyújtá-
sáról a Karcagi Ifjúsági Ház 
gondoskodik, és amennyiben 
a pályázat sikerrel jár, akkor 
augusztus 1. és10. között a tá-
bor Berekfürdőn megrende-
zésre kerülhet. A pályázathoz 
szükséges önrészt a testület 
egyöntetűen megszavazta. 

Cselényi Csaba

2008 a Reneszánsz Éve, ez 
alkalomból „Milyennek kép-
zeled el Mátyás királyt?” cí-
men rajzversenyt hirdettünk 
a karcagi általános iskolák 1-
2. osztályos tanulói részére. 

56 rajz érkezett be, na-
gyobbrészt második osztályo-
soktól. A ceruza és zsírkré-
ta mellett voltak, akik víz-
festékkel dolgoztak. Sokan 
Mátyás király híres fehér 
márvány arcképét jelenítették 
meg. Több rajzon látható volt 
e kornak a jegyei, mint példá-
ul az udvari bolond, a holló. 
A zsűrit – amely a könyvtár 

dolgozóiból állt – nehéz fel-
adat elé állította a sok szép és 
ötletes mű. Szeretném meg-
köszönni a pedagógusok, a 
szülők, a zsűri munkáját! 

A művekből kiállítást tar-
tunk, amely a Városi Csoko-
nai Könyvtárban tekinthető 
meg.

Az alábbi végeredmény 
született: 1. Balog Vivien 
(Kováts Mihály Általános Is-
kola, 2.a.), 2. Varga Nóra (Ko-
váts Mihály Általános Iskola. 
2.b.), 3. Sántha Máté (Karca-
gi Nagykun Református Isko-
la, 2.a.)

Különdíjban részesült: Ba-
log Dóra (Györffy István Ál-
talános Iskola, 2.b.), Cs. Sza-
bó Hanna Virág (Karcagi 
Nagykun Református Iskola, 
1.b.), Gulyás Ferenc (Györffy 
István Általános Iskola, 2.c.), 
Harcsa Vivien Leona (Kiskul-
csosi Általános Iskola, 2.a.), 
Papp Enikő (Kiskulcsosi Ál-
talános Iskola, 2.a.), Reszegi 
Máté (Györffy István Általá-
nos Iskola, 2.c.)

Juhász Ágnes
szervező

Folytatás az 1. oldalról

Rajzpályázat Mátyás királyról

Testületi ülés
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Kunhalom Polgári Kör

Helytörténeti kalandozások
Február 4-én Ruzicska Fe-

renc (Elek György) újságíró, 
helytörténész volt a kör ven-
dége, aki a karcagi főtér ki-
alakulását és környéke épü-
leteinek történetét ismertette 
meg az érdeklődőkkel. A be-
vezetőben jelezte, hogy a té-
mához képest rövid az idő s 
valóban, a két órás előadás-
ban felsorakoztatott imponá-
lóan sok adat, név, történet, 
legenda, és a vetített képek-
hez fűzött sok magyarázat 
láttatóan idézte fel az elmúlt 
két évszázad alatt történt ese-
ményeket, változásokat és a 
közelmúlt emlékeit. A szülők, 
nagyszülők által továbbadott 
és részben (és néhol szemé-
lyesen is) átélt események le-
kötötték a figyelmet, hiszen 
az előadó a helyi sajtó és a le-
véltári iratok alapos áttanul-
mányozása során összegyűj-
tött anyaga ma már történe-
lem.

Az először kivetített térké-
pen láthatóvá vált a XVIII. 
század végi ’Kardszag Ujszá-
lás’ falu utcahálózata,  a víz-
folyások. A régi lakott terü-
let a magasabb részeken, a 
Pernyés-zugban volt, amely-
nek az akkori, kisebb fal-
lal körülvett temploma a te-
lepülés szélére,a mai reform-
tus templom helyére esett. A 
tatárok elől odarejtőzött gye-
rekek és néhány család mene-
kült meg   1697-ben. Az akko-
ri temető a mai Táncsics kör-
úti lakótelep környékén volt. 
A későbbiekben új felekeze-
tek telepedtek meg és építet-
tek templomot Karcagon. Na-
gyon érdekes volt hallani  a 
templomok, középületek tör-
ténetét, látni átalakítás, átépí-
tés vagy éppen lebontás előt-
ti formájukat. Megtudhat-
tuk kik voltak az építészek és 
a kivitelezők (pl. Fellner Sán-
dor,  Walch Viktor, Kása Jó-
zsef, Nagy Károly). A régi ké-
peslapokon láthattuk  a szép 
tágas, kockaköves főtér akko-
ri állapotát, az utakat, fasoro-
kat, az 1884-ben létesített sé-
takertet és 1906-ban épített  
(már lebontott) kerítését, az 
artézi (Viktória) kutat, sőt a 
lapok az akkori mindenna-
pok egy darabkáját és az öl-
tözetet is megőrizték. A XIX. 

század közepén épült város-
háza járási székhely, majd ki-
rályi törvényszék is volt. Az 
1880-as évektől 1914-ig sor-
ra készültek a boltok, a piac 
(halpiac, csirkepiac), a kocs-
mák, szálloda (a Bárány szál-
ló), az Úri kaszinó, Emeletes 
Nagy János főtéri házában a 
Royal kávéház, a Kultúrpa-
lota, a cukrászda, a trafik, a 
víztorony, a jéggyár, és az is-
kolák, közöttük  a polgári le-
ányiskola és a gimnázium. 

A régi idők történetírói 
(Szentesi Tóth Kálmán és 
mások) örökítették meg az 
utókor számára a XX. sz. ele-
jének mozgalmas történe-
tét, amikor tulajdonképpen 
mai formáját és meghatározó 
épületeit nyerte a városköz-
pont. Nagy változást hozott a 
villamosítás. A mai Horváth 
Ferenc utcában és a múzeum 
épületében lévő kórház kap-
csán szóba került  dr. Zöld 
István kórházigazgató főor-
vos neve, aki megérdemelné 
a legmagasabb elismerést, és 
azt is, hogy utcát nevezzenek 
el róla... Felsorolhatatlan itt 
mindaz a megőrzendő érték, 
amely a városhoz kötődik, hi-
szen lakóhelyünk az évszá-
zadok, de még az utóbbi év-
tizedek során is sokszor vál-
tozott,  s ma is igényli a tö-
rődést.  Két év múlva kétszáz 
éves lesz pl. a Morgó csárda, 
amelyet fel kellene újítani. 
Örömmel tölthet el bennün-
ket, hogy Elek Györgynek két 
(sok fotóval illusztrált) köte-
te is megjelenés előtt áll.  Az 
egyik a Karcagi Hírmondó-
ban is olvasható Várostörté-
net ötvenkét tételben című 
munka, a másik egy  nélkü-
lözhetetlen útikalauz lesz. Ér-
deklődéssel várjuk mindket-
tőt! A szerző Elek György-
nek pedig további kitartást, 
jó egészséget kívánunk a ku-
tató munkához !

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele két 
hét múlva, február 18-án 
hétfőn lesz, amikor Papp 
Lászlóné úti élményei Észak- 
és Dél-Amerikába (USA, Bra-
zília) és Afrikába (Tunézia) 
röpítik képzeletben a szóra-
kozni vágyókat, akiket szere-
tettel várunk!

A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium 
Építészeti szakmai tárgyak 

oktatására keres szakmai tanárt.
Iskolai végzettség: min. építész technikus
Alkalmazás: részmunkaidőben, határozott idejű szerző-
déssel vagy óraadóként.
Állás betöltése: azonnal
Jelentkezni személyesen az intézmény igazgatójánál vagy 
telefonon az 59/312-202-es számon lehet.

József r. őrnagy úr, a bűnügyi 
osztály vezetője, akinek a he-
lyét Teleki Zoltán r. főhadnagy 
vette át megbízással. Az év vé-
gétől, december 1-jétől Gyur-
ján Zsolt r. alezredes látja el a 
bűnügyi osztályvezetői felada-
tokat. A változás más, tapasz-
talt kollégát is érintett. A kis-
újszállási rendőrőrsről Vincze 
Bálint r. őrnagy úr, egy szin-
tén nagy tapasztalattal rendel-
kező kolléga vonult nyugdíjba. 
A vezetői állományon kívül is 
történtek változások. Márci-
usban 12-13 %-os létszámhi-
ányunk volt. Ezt szerencsére 
az év végére sikerült 10 % alá 
csökkenteni, úgyhogy 2008. 
január elején öt üres státu-
szunk volt. A kapitányság lét-
száma jelenleg – a közalkal-
mazottakkal együtt – össze-
sen 105 fő.

- Az év közben látott közös 
megmozdulásokból ítélve, igen 
jó és stabil a kapcsolat a „civil” 
segítőkkel, polgárőrökkel, me-
zőőrökkel is. Bár erre a lehető-
ségre már régebb óta súlyt fek-
tetnek a rendőrség elöljárói.

- A magánbiztonság szerep-
lőivel, a társadalmi, önszerve-
ződési csoportokkal, így a pol-
gárőrséggel a legszorosabb a 
kapcsolatunk. Napi szinten se-
gítenek be a szolgálat ellátá-
sába. Mondhatom itt Karcag 
mellett Kisújszállás, Kenderes, 
Kunmadaras és Berekfürdő 
polgárőreit is. A kapitányság 
területén tehát mindenütt jelen 
vannak a polgárőrök. Ezen túl-
menően az önkormányzat me-
zőgazdasági bizottsága meghí-
vott egy tavaszi ülésére. Ezen a 
megbeszélésen a gazdákkal kö-
zösen akcióprogramot szervez-
tünk a „rézkábel” lopások, mil-
liós kárértékben elkövetett li-
neár-rongálások visszaszorítá-
sára. Ennek eredményeként, az 
év során 27 alkalommal mező-
őrök, polgárőrök, a rendőrség 
külterületi megmozdulásokon 
vett részt, úgy hogy a gazdák 
terepjáró gépkocsikkal segítet-
tek ki bennünket.

- Mit mutatnak a 2007. év 
statisztikái?

- A kapitányság területén 
tavaly 1.963 bűncselekmény 
történt, amely immár évek óta 
emelkedést mutat. A legutóbbi 
tíz év adatai szerint az 1997-
2000 közötti időszak éven-
ként nagyjából azonos szá-
mú bűncselekményt regiszt-
ráltak. Azt követően csökke-
nés indult meg, és 2002 volt 
az az év, amikor a bűncselek-
mények száma a legalacso-
nyabbnak mondható. 2002-
től viszont ismét növeke-
dés tapasztalható, ekkor 1.145 
bűncselekmény volt, ami az-
tán – mint mondtam – folya-
matosan emelkedett a tava-

lyi 1.963-ig. (Az 1997-es évben 
2.197 bűncselekmény vált is-
mertté.) A legsúlyosabb az élet 
elleni bűncselekmény. Ilyen, 
tehát emberölés vagy ember-
ölési kísérlet - 2007-ben nem 
volt. Jelentős arányt, az összes 
bűncselekmény 64 %-át teszik 
ki viszont a vagyon elleni de-
liktumok, amely számszerű-
en 1.256 cselekményt jelent. 
Ezek között legsúlyosabbnak a 
rablás mondható. 2007-ben 5 
rablás történt, feleannyi, mint 
2006-ban. Négy rablás volt is-
meretlen tettessel és mind a 
négy felderítésre került. Nagy 
számot képviselnek még a be-
töréses lopások, amelyek szá-
ma 187-ről 262-re emelkedett. 
Ezek között jelentős „tételt” 
jelentenek az állat (barom-
fi, juh, sertés) lopások. Az ál-
latokon kívül gyakori elköve-
tési tárgyak még a kerékpárok 
és a mobiltelefonok. A sze-
mély elleni bűncselekmények 
esetében 7,9 %-os csökkenés 
látható, közöttük a testi sér-
tések száma az, amely a leg-
nagyobb mértékű csökkenést 
mutatja: 2006-ban 106, 2007-
ben 81 testi sértéssel találkoz-
tunk. A közrend elleni bűn-
cselekményeknél is kis mérté-
kű csökkenés figyelhető meg. 
Ezen a kategórián belül a ga-
rázdaságot említhetjük meg, 
ahol 9 %-os a csökkenés. Meg 
kell még említenünk a bűntet-
tek és vétségek arányát: a vét-
ségek 68, a bűntettek 32 %-
ban vannak jelen.

- Kábítószer?
- 2007 év elején terjesztői 

hálózatot sikerült felderíte-
nünk és feltérképeznünk. Kar-
cagi lakosok voltak, akik eb-
ben a terjesztői hálózatban 
felderítésre kerültek és az il-
letékességi területünkön ter-
mesztés is előfordult. Tehát 
ahhoz képest, hogy kevesebb 
lett az ilyen jellegű bűncselek-
mény, az elmondottakból lát-
ható, a kábítószer igenis jelen 
van Karcagon és a kapitány-
ság területén.

- Hangsúlyos részét képezi 
a rendőri munkának és az in-
tézkedéseknek is a közlekedés-
rendészeti munka. Milyenek a 
2007. év közlekedési rendésze-
ti mutatói?

- Közlekedésbiztonsági szem-
pontból a 2007-es évet sajnos 
negatívnak kell értékelnünk. 
A legelrettentőbb nem is a 
személyi sérüléssel járó köz-
lekedési balesetek számának 
arányában jelentkezik. A ko-
rábbi évekhez képest 9 %-kal, 
ezen belül 110-ről 120-ra nö-
vekedett a személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek szá-
ma. Ami elrettentő, az a halá-
los kimenetelű balesetek szá-
ma. Az illetékességi terüle-
tünkön 14 halálos közlekedé-
si baleset történt, amelyekben 

összesen 17 személy vesztet-
te életét. (Volt olyan baleset, 
ahol hárman haltak meg.) Ez 
többszöröse a korábbiaknak, 
hiszen 2005-ben öt, 2006-ban 
hat halálos közlekedési baleset 
volt. Érdekes, hogy nem csak 
a 4. számú út a problémás. Tíz 
esetben ugyan ezen a főúton 
történt halálos baleset, de pél-
dául belterületen is történt 
négy. Az utóbbi tényleg tra-
gikus, mert tudjuk, hogy bel-
területen nem lehetne 50 km/
óránál nagyobb sebességgel 
haladni. Tehát nemcsak a 4-es 
számú főút, hanem a belterü-
leti részek is veszélyeztetettek. 
Ezért 2008-ban egyre több-
ször fogják látni a traffipax 
berendezésünket a lakosok. A 
halálos balesetek megyénkben 
Karcaghoz tartozóan hat, Kis-
újszálláshoz tartozóan ismét 
hat, Kunmadarason és Kende-
resen pedig egy-egy esemény 
szerepel a statisztikában. A 
személyi sérüléssel járó bal-
esetek okai között az elsőbb-
ségi jog meg nem adása viszi a 
prímet, de a szabálytalan ka-
nyarodás és a gyorshajtás is 
jelentősnek mondható. Az it-
tas okozók aránya a személyi 
sérüléssel járó balesetekben 
8,3 %, ami a megyei átlagnál 
13,6 %-ot jelent.

- Örök kérdés és örökös mun-
ka a megelőzési tevékenység.

- Igaz, utolsóként a me-
gyében, de a 2007. év folya-
mán kapitányságunk is csat-
lakozott a DADA program-
hoz, amely szeptembertől a 
Kováts Mihály Általános Is-
kolában indult be. Ez azt je-
lenti, hogy havi rendszeres-
séggel előadásokra, előadásso-
rozatokra kerül sor, amelyeket 
a rendőrség DADA képzésben 
részt vett munkatársai tarta-
nak. Tehát speciális tananya-
ga van és azt igyekszünk át-
adni az alsó tagozatosoknak. 
Elsősorban a polgárőrség-
nek volt köszönhető a „közle-
kedjünk biztonságosan” prog-
ram. A polgárőrök hirdették 
meg, a rendőrség pedig csat-
lakozott. Másik nagy volume-
nű, és nagy érdeklődésre szá-
mot tartó megmozdulásunk 
egy diszkóbaleset-szimulációs 
gyakorlat volt, amellyel erre a 
tragikus balesethelyzetre, bal-
esetforrásra kívántunk ráirá-
nyítani a fiatalok figyelmét, és 
természetesen a megelőzésre. 
Több százan tekintették meg. 
Százak vettek részt abban a 
rajzpályázatban is, amelynek 
elbírálásakor a Györfi Sán-
dor szobrászművész vezette 
bizottság választotta ki a dí-
jazásra felterjesztett legjobb 
70 munkát. Reméljük, hogy 
a megelőzés érdekében tett 
munkánk a későbbiekben is 
eredményre vezet majd.

Elek György     

Folytatás az 1. oldalról

Egy év elmúlt
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Filep István 1931. au-
gusztus 20-án Mezőke-
resztesen, református lel-
készi családban született. 
A Debreceni Református 
Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd történelem- 
földrajz szakos középisko-
lai tanári diplomát szerzett 
a debreceni Kossuth La-
jos Tudományegyetemen. 
Tanári pályáját Kunszent-
mártonban kezdte. 1955 
szeptemberében a karca-
gi Gábor Áron Gimnázi-
umba került, s ott tanított 
1957 januárjáig.

1956 nyarán jelentős sze-
repet játszott a forradal-
mat megelőző helyi értel-
miségi mozgalomban, már 
a forradalom előtt követel-
te a szovjet csapatok kivo-
nását Magyarországról. A 
karcagi forradalmi esemé-
nyek meghatározó egyé-
nisége, a helyi forradalom 
szellemi vezetője volt. Ok-
tóber 27-én ő öntötte vég-
ső formába Karcag város 
népének 19 pontba foglalt 
követeléseit, és a megala-
kuló Karcagi Forradalmi 
Tanács titkárává válasz-
tották. Főszerkesztője volt 
a forradalom napjaiban, 
és a bukás után több hét-
en át megjelent újságnak, 
a Karcagi Híradónak. Fel-
vette a kapcsolatot a kar-
cagi honvéd alakulatok és 
a Kunmadarasi repülőtér 
parancsnokával, s a kato-
naság is a forradalom mel-
lé állt. Bátorságával, hig-
gadtságával, műveltségével 
szerzett tekintélyt a forra-
dalom drámai napjaiban.

1956. november 4-e után 
tovább szerkesztette a for-
radalom szellemiségének 
megfelelően a Karcagi Hír-
adót. A helyi kommunista 
vezetők novemberben meg 
akarták nyerni, hogy áll-
jon a kádári hatalom mel-
lé, de ő ezt visszautasítot-
ta. Ezután, 1956 decem-
berében már letartóztat-

ták, de néhány nap múltán 
szabadon engedték. 1957 
januárjában már nem ta-
níthatott a gimnázium-
ban, majd február elején 
letartóztatták, és a kegyet-
lenségéről elhíresült Szol-
nok Megyei Rendőrkapi-
tányságon tartották fogva. 
1957 nyarán állították bí-
róság elé Sinkovics Gyula 
és társai perében. Őt a for-
radalom alatti tevékenysé-
géért vonták felelősségre. 
Noha az ítéletében azt is 
kimondták, hogy ő akadá-
lyozta meg, hogy novem-
ber 4-én fegyveres harcok 
lángoljanak fel Karcagon, 
első fokon öt, másod fokon 
három évi börtönbüntetés-
re ítélték. A Váci börtön-
ben és a Gyűjtőfogházban 
raboskodott, 1959. április 
6-án az általános amnesz-
tiával szabadult.

Fiatal házas volt, felesé-
gét, a karcagi illetékessé-
gű Angyal Ibolya tanár-
nőt állandóan zaklatták, 
hogy váljon el, ne szül-
je meg szíve alatt hordott 
gyermekét, végül kihelyez-
ték egy külvárosi iskolába. 
Filep István kiszabadulása 
után nem folytathatta ta-
nári munkáját. Karcagról 
el kellett mennie, Pesten 
keresett munkát, évekig 
az Omega Kéziszerszám-
gyárban vasmunkás volt. 
Másodrendű állampolgár 
volt forradalmár társaival 
együtt. 1962-ben került 
vissza az értelmiségi pá-
lyára, a Iparművészeti Ta-
nács titkára lett. Később a 
BÚTORÉRT művészeti ve-
zetőjeként dolgozott nyug-
díjazásig, a Domus bú-
toráruház lánc program 
egyik szervezője volt. Szá-
mos szakmai cikket is írt, 
munkáját elismerés kísér-
te.

Visszahúzódva élt fele-
ségével és két fiú gyerme-
kével Budapesten. Az Er-
délyben kisebbségben élő 

magyarság helyzete na-
gyon aggasztotta, és a ’70-
es évek elejétől megpróbált 
segíteni az ott élő magyar 
íróknak, értelmiségiek-
nek, személyi kapcsolatok 
kialakításával, gyakorla-
ti segítségadással, kézira-
tok Magyarországra hozá-
sával. Tevékenységét szol-
gálatnak tekintette.

Erkölcsi elégtételt jelen-
tett számára, hogy 1989-
ben a forradalom ügyében 
bekövetkezett a történel-
mi igazságszolgáltatás. Ott 
volt Nagy Imre és már-
tírtársai temetésén. Am-
íg egészsége engedte, elfo-
gadva a város meghívását, 
résztvevője és szereplő-
je volt a karcagi megemlé-
kezéseknek. Karcag város 
felkérésére megírta a kar-
cagi forradalmi események 
történetét. Nagy örömöt 
jelentett számára, hogy 
az a város, amelyért kiállt 
1956-ban, amelyért bör-
tönbüntetést szenvedett, 
Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 
megkapta az ’56-os emlék-
érmet is. A Karcagon töl-
tött napok, órák ezekben 
az években ünnepnapok 
voltak életében. Ragaszko-
dott a városhoz, amelyben 
átélte a forradalom mámo-
ros napjait, ahol szerető 
társra talált, ahol megszü-
letett első gyermeke.

Felesége halála után, éle-
te utolsó éveiben sokat be-
tegeskedett, a szolnoki ki-
hallgatások nem múltak 
el nyom nélkül. 2008. ja-
nuár 28-án Budapesten, a 
Korányi utcai kórházban 
halt meg. Szívében őrizte a 
karcai forradalom emléke-
it, gyűjtötte a forradalom-
ról szóló munkákat, ame-
lyeket végakaratának meg-
felelően Karcag Városra 
hagyott.

Temetése 2008. február 
25-én 13 órakor lesz a Rá-
koskeresztúri Temetőben.

In Memoriam
Dr. Nagy Sándor

(1939-2008)

2008. január 23-án jött a hír: türelemmel viselt, súlyos 
betegség után életének 69. évében elhunyt Dr. Nagy Sán-
dor főorvos, a karcagi Kátai G. Kórház Baleseti Sebésze-
tének profilvezetője.

A karcagi orvosok nagy generációjához tartozott. Az 
alig pár hete ünnepelt, 40 éves kórházhoz érkező fiatal, 
pályakezdő orvosok egyikeként lépte át az intézmény kü-
szöbét 1968-ban, és azon kevesek közé sorolható, akik 
életük végéig kitartottak Karcag város és annak kórhá-
za mellett.

Kiskunmajsáról indult, a kecskeméti középiskolás évek 
után többszöri próbálkozást követően került a budapesti 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi 
karára, majd az egyetem után városunkba.

Mindig baleseti sebész szeretett volna lenni. Ehhez az 
igazi indíttatást, az egyetemi éveket megelőzően műtős-
segédként, az Országos Baleseti Intézetben eltöltött hó-
napok adták. 1975-ben, amikor a Baleseti Sebészet - Dr. 
Mikola Zoltán vezetésével - önálló osztályként kivált a 
Sebészetből, azért volt lehetséges, mert Ő megszerezte a 
szakképesítését, és ezzel megteremtette az új ellátás beve-
zetésének a lehetőségét. Azon szerencsések egyike, akik-
nek a szakmájuk egyben a hobbyjuk is volt. Emiatt is 
boldog, teljes életet élt. Ahogy azt Bob Dylan mondotta: 
„Boldog ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és köz-
ben azt csinálhatja, amit szeret.” Imádta foglalkozását, 
életének igazi értelmét a műtőben találta meg. Mindig 
tettre készen állt, nemcsak hivatalos munkaidejében, de 
azon túl is. Bármikor lehetett segítséget kérni Tőle, még 
akkor is, amikor egyébként pihenőidejét töltötte családja 
körében. 1978-ban került az osztály élére, és ezt a megbí-
zatását haláláig töltötte be. 

Beosztottjai, betegei tisztelték, becsülték, szerették köz-
vetlenségét, állandó optimizmust sugárzó alakját, jópofa 
humorát, mely mögött azonban mindig meghúzódott az 
elkötelezett, a betegcentrikus, a szakma szabályait min-
den esetben betartó és egyben megkövetelő orvos, akit 
csak a beteg sorsa és gyógyulása érdekelt, és ebben nem 
ismert megalkuvást.

A kórház Kátai Díjasa, amit mindenki számára példa-
értékű életművéért kapott.

Imádta családját. Mindig büszkeséggel töltötte el, hogy 
fia, Dr. Nagy Péter folytatta a családi hagyományokat, és 
orvosi diplomát szerezve, kutató orvosként nemzetközi-
leg is elismert szakember lett. Sikereiről atyai büszkeség-
gel számolt be munkatársainak. A karcagi kórház emble-
matikus orvosa csakúgy, mint felesége Dr. Papp Ágnes, 
aki a Gyermekgyógyászati osztály vezetőjeként tevékeny-
kedett hosszú évekig.

„Az orvos soha nem feledkezhet meg arról, hogy tevé-
kenységének tárgya, a minden ember számára egyetlen, 
pótolhatatlan és visszahozhatatlan valami, az élet. Ehhez 
nélkülözhetetlen az ember szeretete, a figyelem, a tapin-
tat, az együttérzés és a részvét az aggódó, segítséget váró, 
tehetetlenül kiszolgáltatott beteg iránt, és szükséges a so-
ha el nem tompuló érzékenység az emberi életben adódó 
megszámlálhatatlanul sokféle baj és nyomorúság iránt.” 
A Dr. Oláh Évától vett idézet minden tekintetben jellem-
ző munkásságára. Tanítása, orvosi hitvallása bennünk, 
utódaiban él tovább, akik valamennyien büszkén ápol-
juk, és kegyelettel megőrizzük emlékét. Tisztelt Főorvos 
Úr, kedves Főnök, nyugodj békében.

Dr. Kapusi Lajos

Filep István
(1931-2008)

Elhunyt prof. dr. Gergely János 
akadémikus

A Magyar Tudományos Akadémia a hét elején tette közzé a gyászhírt, hogy Gergely 
János akadémikus, a MTA rendes tagja, több egyetem emeritus professzora, kutatópro-
fesszor, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma volt elnöke, a Hálózati Tanács, 
Immunológiai B., a MIT vezetőségi tagja, a TIT alelnöke és számos nemzetközi tudomá-
nyos intézmény tiszteletbeli tagja 2008. február 4-én váratlanul elhunyt. Az immunológia 
világhírű tudósától, aki Karcag szülötte és városunk díszpolgára volt, a Karcagi Hírmon-
dó következő számában búcsúzunk.
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„1” Vasútállomás – Nagyvénkert – KÁTISZ

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, vá. 20
 2 0,5 Karcag, Gyarmati u. 18
 3 0,8 Kápolna 17
 4 1,2 Karcag, Kerekes I. u. 16
 5 1,5 Karcag, orv. rend. 15
 6 1,8 Karcag, Posta 14
 8 2,4 Karcag, Kossuth tér 12
11 3,4 Karcag, Aut. áll. 11
13 4,0 Varró u. 9
14 4,4 Karcag, Kórház u. 8
16 5,1 Karcag, Kórház 6
17 5,8 Nagyvénkert 5
18 6,5 Karcag, Kórház 4
20 7,7 Karcag, TITÁSZ 2
22 8,7 Karcag, KÁTISZ 0

Vasútállomástól indul a KÁTISZ-hoz:
p 5:20     p 6:25
KÁTISZ-tól indul a Vasútállomáshoz:
p 5:43
KÁTISZ-tól indul az Autóbuszállomáshoz:
p 6:50

„1A” Vasútállomás – Autóbuszállomás – Kórház – Nagyvénkert

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, Vasútállomás 15
 2 0,5 Karcag, Gyarmati u. 13
 3 0,8 Kápolna 12
 4 1,2 Karcag, Kerekes I. u. 11
 5 1,5 Karcag, orv. rend. 10
 6 1,8 Karcag, Posta 9
 8 2,4 Karcag, Kossuth tér 7
11 3,4 Karcag, Aut. áll. 6
13 4,0 Varró u. 4
14 4,4 Karcag, Kórház u. 3
16 5,1 Karcag, Kórház 1
17 5,8 Nagyvénkert 0

Vasútállomástól indul a Nagyvénkerthez:
q 6:25   7:30   8:25   11:25   12:45   q 13:25   p 13:45   14:42   q 15:25   p 15:45   
16:25   17:45   18:43
Autóbuszállomástól indul a Nagyvénkerthez:
p 13:35
Nagyvénkerttől indul a Vasútállomáshoz:
7:55   10:55   12:55   14:20   15:00   15:57   17:15   17:55
Nagyvénkerttől indul az Autóbuszállomáshoz:
8:10

„2” Autóbuszállomás – Kutatóintézet – Magyarka

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, Aut. áll. 15
 2 1,0 Karcag, Kossuth tér 13
 3 1,4 Kisújszállási u. 5. 12
 4 1,9 Deák krt. 11
 5 2,3 Karcag, Kisegítő Isk. 10
 6 2,8 Déli temető 9
 8 3,8 Mg-i szakközépiskola 7
 9 4,3 Kiskulcsosi Iskola 6
10 4,8 Karcag, SZIM Gépgyár 5
11 5,3 Kutatóintézet 4
15 7,0 Magyarka 0

Autóbuszállomástól indul Magyarkáig:
i 7:05   ó 8:30   i 14:00   15:45
Magyarkától indul az Autóbuszállomáshoz:
i 7:20   ó 8:45   i 14:15   16:00

„2A” Autóbuszállomás – Kutatóintézet

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, Aut. áll. 11
 2 1,0 Karcag, Kossuth tér 9
 3 1,4 Kisújszállási u. 5. 8
 4 1,9 Deák krt. 7
 5 2,3 Karcag, Kisegítő Isk. 6
 6 2,8 Déli temető 5
 8 3,8 Mg-i szakközépiskola 3
 9 4,3 Kiskulcsosi Iskola 2
10 4,8 Karcag, SZIM Gépgyár 1
11 5,3 Kutatóintézet 0

Autóbuszállomástól indul a Kutatóintézethez:
i 5:20   p 6:37   p 7:40   i 8:30   i 12:45   i 15:10   p 16:17   i 18:05
Kutatóintézettől indul az Autóbuszállomáshoz:
i 5:31   p 6:48   p 7:55   i 8:41   i 13:00   i 15:30   p 16:30   i 18:20

„3” Vasútállomás – Autóbuszállomás – Nagyvénkert

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, Vasútállomás 15
 2 0,9 Szivárvány u. 13
 4 1,5 Pislogó presszó 11
 5 2,0 Karcag, Posta 10
 7 2,6 Karcag, Kossuth tér 8
 9 3,6 Karcag, Aut. áll. 7
11 4,2 Karcag, Könyvtár 5
12 4,8 Karcag, Kálvária 4
13 5,3 Zöldfa u. 3
15 5,9 Karcag, Kórház 1
16 6,6 Nagyvénkert 0

Vasútállomástól indul a Nagyvénkerthez
7:45   15:28   17:25
Autóbuszállomástól indul a Nagyvénkerthez:
q 5:35   p 6:20
Nagyvénkerttől indul a Vasútállomáshoz:
q 5:45   q 6:55   7:20   16:55
Nagyvénkerttől indul az Autóbuszállomáshoz:
p 6:30

„4” Vasútállomás – Autóbuszállomás

Min. Km Megállóhelyek Min.
 0 0,0 Karcag, Vasútállomás 9
 2 0,5 Karcag, Gyarmati u. 7
 3 0,8 Kápolna 6
 4 1,2 Karcag, Kerekes I. u. 5
 5 1,5 Karcag, orv. rend. 4
 6 1,8 Karcag, Posta 3
 8 2,4 Karcag, Kossuth tér 1
11 3,4 Karcag, Aut. áll. 0

Vasútállomástól indul az Autóbuszállomáshoz:
20:25
Autóbuszállomásról indul a Vasútállomáshoz:
i 4:55   p 5:10   12:25   21:00

Jelmagyarázat:
 : naponta közlekedik
p : munkanapokon
i : munkaszüneti napok kivételével naponta
q : szabad- és munkaszüneti napokon
ó : munkaszüneti napokon

Jászkun Volán Zrt.
Szolnok

A  KARCAGI  HELYI  AUTÓBUSZJÁRATOK  MENETRENDJE
Érvényes: 2008. 02. 05-től
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.

Jó állapotú családi házat, vagy 
lakást bérelnék hosszú távra. 
Tel.: 06/70-211-9008.

MOL benzinkútnál 2 szobás, 4. 
emeleti, erkélyes, felújított lakás 
sürgősen eladó. (Hőszigetelt, 
új nyílászárók.) Tel.: 06/20-583-
3910.

Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatt 
ház eladó. Fürdőszoba, nagy 
cserépkályha, 1,5 szoba, garázs, 
kis bemenőkertes rész. I.ár: 3,2 
M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.

2 szobás, összkomfortos, kábel-
tévés, cserépkályhás családi ház 
eladó. Érd.: 06/20-238-0266.

Karcagon cserépkályhás, kon-
vektoros 1,5 szobás családi ház 
eladó. U.itt épület faanyag sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 
(reggel 8 óráig, délben, 18 órá-
tól).

1 0  s o r  k e r t f ö l d  e l a d ó  a 
Rokkantkertben. Kunyhóval, 2 
db fúrott kúttal, fiatal, jól termő 
gyümölcsfákkal. Tel.: 59/311-
962.

Karcagon, a Madarasi úti társas-
házban I. emeleti, 2 szoba össz-
komfortos, 48 m²-es középső la-
kás szeptemberi beköltözéssel 
eladó. Tel.: 59/311-621 v. 06/20-
913-6884.

Vízpart mellett tanya mellék-
épületekkel, 2400 m²-es gyü-
mölcsössel, teljesen bekerítve 
eladó jó horgászati és állattartá-
si lehetőséggel. Tel.: 06/30-229-
6516.

Karcagon 2 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. U.itt 12 so-
ros vetőgép eladó. Tel.: 06/30-
312-2679 v. 59/313-133.

Karcag, Cserepes u. 18. sz. alatti 
lakóház eladó. Két szoba, előtér, 
fürdőszoba, konyha, kábelté-
vé, telefon van. Rendezett udvar 
garázzsal, állattartásra alkalmas 
állatokkal. Érd.: Kg., Cserepes u. 
18. Tel.: 06/30-346-1454.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemiga-
zolás nélkül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.

Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat 
létrehozása. Tel.: 06/1-225-0393 
www.maharishi.hu

Irha és panafix bundák eladók 
(férfi, női). Tel.: 59/311-477.

Használt katonai surranó kapha-
tó a Hópihe cipőboltban, 2.500 
Ft/pár. Ameddig a készlet tart!

Még nincs vége a télnek, hava-
zás is lehet. Ne késlekedjen vá-
sárolni erős kötés cirok és ves-
szőseprűt a karcagi piacon vagy 
a Takács P. u. 9/a sz. alatt Jani 
bácsinál.

Eladó német esőkabát kertész-
nadrággal, gumicsizma, ba-
kancs, különböző férfi ruha, 4 
db 14”-os Dunlop téligumi. Tel.: 
06/30-995-6929.

Olcsó szén – lignit – házhozszál-
lítással rendelhető. Tel.: 06/30-
336-6142.

Motoros láncfűrésszel fakivá-
gást, felvágást is vállalok haza-
szállítással is. Tel.: 06/30-336-
6142.

Lábbal hajtós, 4 kerekű rokkant 
bicikli; 170 l-es Whirpool kombi 
hűtő eladó. Érd.: Kg., Kuthen u. 
40. Tel.: 59/300-341.

Búza, árpa, napraforgó, zab, rep-
ce ocsú kapható. Érd.: 06/20-
353-5738.

Eladó 2 db kétszemélyes fotel-
ágy; 2 db fotel megkímélt álla-
potban; 1 db kétajtós szekrény 
gardróbbal; 1 db szekreter-író-
asztal. Tel.: 59/311-621 v. 06/20-
913-6884.

Rendezvényre másnap is fo-
gyasztható BOMBAJÓ pogácsá-
ra; gesztenyés-, kakaós-, krémes 
csigára; almás-, túrós-, ízes meg-
gyes apró sütire megrendelést 
felveszünk. Piaccsarnok – 1. üz-
let.

120-140 kg-os hízók, 40-50 kg-
os süldők, kis bálás búzaszalma, 
frissen vágott sós szalonna el-
adó. Tel.: 06/30-547-6260.

Nagy és kis súlyú hízók eladók. 
U.itt fürdetőszék és rokkantkocsi 
(betegszállító) eladó. Érd.: Kg., 
Kinizsi u. 16.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-
647-7454.

Eladó 2 db barna szekrény, 1 db 
konyhaszekrény, mosógép, cent-
rifuga, karosszékek, örökégő, 
öntött kályha, FV-III. 10. kala-
pácsos terménydaráló. Érd.: Kg., 
Széchenyi sgt. 16. Tel.: 59/314-
534.

Kedvező áron vállalom az alábbi 
munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javí-
tását vagy teljes körű aszfalto-
zását. Épületek bontását. Épület 
alap ásást, minden nemű kubik-
munkát. Mezőgazdasági mun-
kák végzését. Udvarok, terepek 
tisztítását, rendezését. Erdők 
tisztítását, fa és cserje irtást. 
Kőműves munkákat. Gyorsan, 
pontosan, jól képzett szakembe-
rekkel. Nyugdíjasok részére ma-
gas kedvezményt tudok biztosí-
tani. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-
30-346-1454 és 06/30-469-9065. 

Kis hízó, bálás szalma eladó. 
Szállítás megoldható. Kukoricát, 
vágóbirkát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.

Eladó jó állapotban lévő szek-
rénysor és 1+2+3-as ülőgarnitú-
ra. Tel.: 06/30-517-2434.

Nagy súlyú hízó (280 Ft/kg), 
esetleg hasítva (450 Ft/kg) el-
adó. U.itt oltott mész eladó. Tel.: 
06/30-266-2859.

Gépjármű
Eladók segédmotor kerékpárok: 
Suzuki Eco, Yamaha Apria robo-
gó, Suzuki TV50 Wolf sprinter 
(100 km/h a végsebessége). Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés

Tisztelt Lakosság!
Örömmel tapasztaljuk, hogy vá-

rosunkban egyre bővül a szelektíven 
gyűjtő lakosok köre! Az elmúlt hóna-
pok tapasztalatai alapján szeretnénk 
felhívni a figyelmüket az alábbiakra:
• A szelektív gyűjtőszigetek edény-

zeteibe kizárólag az adott edénybe 
elhelyezhető hulladék tehető. Min-
den más hulladék nagyban nehezíti 
munkánkat, és felesleges plusz költ-
ségekkel jár. 

• A gyűjtőszigetben, illetve mel-
lette elhelyezett egyéb kom-

munális hulladék illegális hul-
ladéklerakásnak minősül, mely 
büntetendő. Kérjük, ne tegye!

• A „Fehér üveg” feliratú edényekbe 
az áttetsző üvegből készült palac-
kok és öblösüvegek helyezhetők. 

• Az áttetsző műanyagból készült üdí-
tős palackok /PET palackok/, a „Mű-
anyag flakonok” feliratú edénybe 
dobandók.
Köszönjük együttműködésü-

ket!
Nagykunsági 

Környezetvédelmi Kft.

„Legyen Ön is válogatós!”
Keresünk számlá-

zó munkakörbe legalább 
pénzügyi, számviteli ügy-
intézői végzettséggel 1 fő 
munkavállalót. Gyakorlat 
előnyt jelent. 

Szakmai önéletrajz-
zal, írásos jelentkezését 
az alábbi címre várjuk: 
Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft. 5300 Karcag, 
Villamos u. 109/2.

Jelentkezési határidő: 
2008. február 25.

Karcag Városi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala fel-
hívja azon termőföld tulajdonos 
magánszemélyek figyelmét, akik 
Karcag város közigazgatási terü-
letén termőfölddel rendelkeznek, 
és 2007. évben e termőföld bérbe-
adásából bevételt szereztek (ide-
értve a földjáradékot is), hogy az 
ezen a címen nyert bevétel egé-
sze jövedelem, amely után az adó 
mértéke 25 %.

Mentes az adó alól a termő-
föld-bérbeadásából származó be-
vétel, ha a termőföld haszonbér-
be adása alapjául szolgáló, hatá-
rozott időre kötött megállapodás 
(szerződés) alapján a haszonbérlet 
időtartama az 5 évet eléri. A ma-
gánszemély köteles az ezen men-
tesség alapján korábban meg nem 
fizetett adót késedelmi pótlék-
kal növelt összegben a szerződés 
megszűnése éve kötelezettsége-
ként megállapítani, bevallani és 
megfizetni, ha a mentesség alap-
jául szolgáló szerződés az adó-
mentesség feltételéül szabott idő-
tartamon belül megszűnik. A ter-
mőföld bérbeadásából származó 
jövedelem adóztatása a föld fek-
vése szerint illetékes önkormány-
zati adóhatóság feladata.

A termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem adóját a ma-
gánszemély önadózás keretében 
állapítja meg, a föld fekvése sze-
rinti illetékes önkormányza-
ti adóhatóságnál vallja be és fize-
ti meg.

Az adóbefizetést a Karcag Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának 11745073-15408576-
08660000 számú számla javára 
kell teljesíteni.

A termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem bevallását a 
magánszemély adózónak az erre 

a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a jövedelem megszerzé-
sének évét követő év március 20-
áig kell teljesíteni.

Amennyiben a magánszemély 
több önkormányzat illetékességi 
területén szerez bevételt termő-
föld bérbeadásából, az adóbeval-
lást és adófizetést önkormányza-
ti adóhatóságonként külön-külön 
kell teljesíteni.

Nem kell adóbevallást tenni 
annak a magánszemélynek, aki-
nek a termőföld-bérbeadásból 
származó jövedelme kizárólag 
kifizetőtől származik és a kifize-
tő az adót levonta, vagy a termő-
föld bérbeadásból származó jöve-
delme mentes az adó alól.

Ha a magánszemélynek a ter-
mőföld-bérbeadásból olyan bevé-
tele, jövedelme keletkezik, amely 
nem kifizetőtől származik, vagy 
a kifizető a jövedelem juttatása-
kor az adót levonni elmulasztotta, 
vagy a kifizető a bérleti díjat ter-
mészetben fizette meg, az adót a 
magánszemély a jövedelem meg-
szerzésének negyedévét követő 
hó 12-éig köteles megfizetni.

A kifizető a termőföld bérbe-
adásból származó jövedelemből 
levont adót a föld fekvése szerint 
illetékes önkormányzati adóható-
sághoz utalja át a kifizetést köve-
tő hó 12. napjáig. A levont adóról 
a kifizető adóbevallását a föld 
fekvése szerint illetékes önkor-
mányzati adóhatósághoz az adó-
évet követő év február 15-éig 
nyújtja be.

További felvilágosítás a Város-
háza fsz. 42. számú helyiségében, 
illetve az 59/500-610-es telefon-
számon kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Sorstársak!
Sok mindenkit érintő, közérdekű tájékoztató megnézését ajánlom, 

és kérem a saját érdeketekben a Rákóczi úti székház hirdető tábláján. 
Témák:
- Sorstársakat érintő jogszabályok változásai.
- Pályázati lehetőségek üdülési jegyre.
- Közlekedési támogatással kapcsolatos tájékoztató.
- Kirándulási lehetőségre való jelentkezés. Mezőkövesd – Zsóri fürdő 

– ez csak az ügyelet idején. (Megfelelő jelentkezés esetén fogunk buszt 
indítani, jelentkezési határidő: február 21-e csütörtök, 9-11 óráig.)

Ismételten kérem a hirdetőtábla elolvasását, mivel ott minden fon-
tosabb információt közzé teszünk (Rákóczi út 3.).

Aki még nem rendezte a tagdíját, kérem, legalább február 21-ig szí-
veskedjen rendezni. 

Valamennyiünk érdekében kérem és javaslom minden sorstársnak, 
hogy a „piaci” kósza híreknek ne higgyenek, jöjjetek be az ügyeletre és 
megkapjátok a megfelelő tájékoztatást.  Ezt azért kellett közzé adnom, 
mert egyes szervezetünkön kívüli „túl okos sorstárs” felelőtlenül fél-
retájékoztatást folytat, és esetenként ezzel felesleges költségbe és járká-
lásba sodor benneteket, amitől szeretnénk mindenkit megkímélni.

Természetesen szívesen veszünk minden segítséget és javaslatot 
bárki részéről, de tagságunk érdekében visszautasítunk minden fele-
lőtlen és valóság alapot nélkülöző ígérgetést, híresztelést. 

Következő csoportgyűlés: 2008. március utolsó péntekén lesz.
A vezetőség nevében, sorstársi tisztelettel:

Szekeres György
csoportvezető

FELHÍVÁS 
a termőföld bérbeadásából származó 2007. évi jövedelemadó 

bevallás benyújtására
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Moziműsor
Február 8. péntek
 Elizabeth: Az 

aranykor
 Feliratos angol filmdrá-

ma
Február 9. szombat
 Felkoppintva
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Február 12. kedd
 P.S. I love
 Amerikai vígjáték
Február 15. péntek
 Az arany iránytű
 Amerikai fantasy
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Anyakönyvi hírek

Születés
Balogh Mária Gizella – Se-
res Attila
Kg., Cserepes u. 39.  Sándor
Szabó Éva – Marusi János
Kg.,  Villamos u. 81.  János
Vállai Katalin – Oros Gábor 
Zsolt
Kg., Vörösmarty u. 23.  G á -
bor Zsolt
Tass Anna – Tukarcs Miklós
Kg., Rimaszombati u. 5. 
 Hanna

2008.február 08. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kompetencia alapú oktatás  

HEFOP 3.1.3
 projektzáró előadások 1. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Vendég:  Bencsikné Bérczi 

Ildikó
 - Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Tarlós István Tiszafüreden
 - 80 éves a gyógyvíz feltá-

rása
 - Szimfonikus Zenekar
 - Tragédiák hétvégéje
 - Lezuhant egy katonai heli-

kopter 
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
 Plósz Csilla vendége: Dusik 

István
 20.10  Látótér benne:              
 Karcagi Szimfonikusok 

Hangversenye

2008.február 12. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise
19.05  Megyei Tükör – magazin
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
20.30  Nótacsokor

2008.február 14. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Kompetencia alapú oktatás  

HEFOP 3.1.3
 projektzáró előadások 

2. rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Háttér - stúdióbeszélgetés       
 20.10  Látótér benne:              
 Testületi ülés

Műsorunk a  hálózatán fogható a 
S9-es csatornán a  161,25 MHz-en

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu
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Labdarúgás

Február 8. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Február 9. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Február 10. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Február 11. hétfő
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 12. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 13. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 14. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti

Február 15. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

12

A hét végén Rákóczifalván 
megrendezett kispályás foci-
tornán a karcagi 1999-es kor-
osztálynak csupán 1 gól kel-
lett volna a korcsoportból va-
ló továbbjutáshoz. Végül a 16 
csapat közül a 9. helyet sze-
rezték meg, mely az elmúlt 
évekhez képest nagy előre-
lépést jelent ezen korosztály 
számára.

Eredmények: Karcag – 
Szanda Foci Suli 0:2; Karcag 
– Tószeg 2:2 (gól: Terjék P. 
/2/); Karcag – Szolnoki MÁV 
3:1 (gól: Terjék P. /2/, Nábrá-
di K.).

A csapat tagjai: Ruszó A., 
Binder C., Szendrei M., Sipos 
R., Szabó I., Tóth G., Nábrádi 
K., Terjék P., Örsi I.

Edző: Kemecsi László 
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Diákolimpia megyei selej-
tező mérkőzéseken vett részt 
a Gábor Áron Gimnázium 
fiú csapata Kisújszálláson. Az 
első meccset simán nyerték a 
Karcagi SE csapatát is erősítő 
kosarasok a Székács SZKI el-
len, majd szoros végjátékban 
a Móricz  Zsigmond Gimná-
zium elleni győzelemmel be-
biztosították helyüket a kö-
zeljövőben sorra kerülő me-
gyei döntőbe.

Eredmények:
Gábor Á. Gimnázi-

um - Székács SZKI 73:31 
/16:13,14:4,14:8,29:6/

GÁG.: Kovács Zs.14/12p., 
Koncz M. 2p., Kovács A.38/
3p., Kovács M.17p., Fekete T.,

Csere: Domján S., Béres B. 
2p.

Gábor Á. Gimnázium - 
Móricz Zs. Gimnázium 45:38 
/10:13,14:13,11:3,10:9/

GÁG.: Kovács Zs. 5p., 
Koncz M., Kovács A. 32/18p., 
Kovács M.6p., Fekete T. 2p.,

Csere: Domján S., Béres B.
Testnevelő: Rauschanber-

gerné Szabó Andrea
Edző: Fodor Csaba

A Hajdú-Bihar Megyei I.o. 
bajnokságban szereplő csapa-
tunkra február-3-án komoly 
erőpróba várt.

Hajdúböszörmény NB I./
B.-s tartalékcsapatával kel-
lett megmérkőzni a harmadik 
fordulóban, ráadásul idegen-
ben. Sajnos az első mérkő-
zés váratlan,de megérdemelt 
sikere után csapatunk most 
sem remekelt. Igaz, mivel az 
NB I./B csapat ezen a napon 
nem játszott, így a vendéglá-
tó a lehető legjobb erőkkel ült 
asztalhoz. Például az első 4 

táblán közel 250-300 élőpont-
tal is magasabb volt a minő-
sítésük. Mi igen tartalékosan 
az utolsó táblákon négy kis-
lánnyal vettük fel a küzdel-
met. A végeredmény 8:2 ará-
nyú vereség. Egyedül Egyed 
Viktória nyert szép játékkal, 
míg Gál Sándor (előnyös ál-
lásban) és Feig János ért el 
döntetlent.

A következő forduló már 
nem lesz ilyen nehéz, így csa-
patunk biztosan javít a helye-
zésén.

Fodor István
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Sakk NB II.

Kosárlabda

Kolláth Béla Emléktorna

Előkészületi mérkőzés
Karcag – Kenderes 0:2 (0:0)
Karcag, Technikum pálya. 150 néző. Jv.: Székely
Karcag: Erdei, Kohári, Lévai, Kocsis, Egedi, Balogh R., 

Orosz, Nagy R., Domokos A., Szabó D., Hajdú T.
Cserék: Borsi, Varga J.
Edző: Varga János.
Lejátszotta első edzőmérkőzését a karcagi labdarú-

gó csapat. A tavaszias időben lejátszott találkozón a ha-
zai együttes több gólhelyzetet is kihagyott, így a vendégek 
biztosan nyerték a mérkőzést.

Góllövők: Farkas, Daragó.
Bosnyák Imre

Február 11. (hétfő) 13:30

Megnyitó ünnepség
 Helye: József Attila úti is-

kolaegység
 A vendégeket köszönti:
 Szecskó Alfréd igazgató

 Koszorúzás az aulában lé-
vő Györffy-szobornál.

 A helytörténeti és népraj-
zi pályázatok értékelése

 Helye: József A. úti isko-
laegység – fsz. 4.b 
tanterme

Február 12. (kedd) 14:00

Városi olvasóverseny
 2.-3.-4. osztályos tanulók 

részére
 Helye: Kossuth téri isko-

laegység
***
Február 13.   (szerda)   

14:30

Városi „Györffy Úszóver-
seny”

 Helye: Városi Uszoda

Február 14. (csütörtök) 
14:00

ENGLISH IS FUN´ kistér-
ségi angol nyelvi verseny

 Helye: József A. úti isko-
laegység – II. emeleti tan-
termek

Február 15. (péntek) 14:00

Felsős farsangi mulatság
 Helye: Városi Sportcsar-

nok

Február 29. (péntek) 
14:00

Alsós farsangi mulatság
 Helye: Városi Sportcsar-

nok

Március 08. (szombat) 
1900

„Nyelvi laborral a nyelvta-
nulásért” Alapítvány Jó-
tékonysági Bál

 Helye: Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ

Szeretettel várjuk rendezvé-
nyeinkre !

A Györffy István Általános Iskola nevelőtestülete és 
diákönkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját a Györffy Napok keretén belül megrendezésre 

kerülő
programjaira


