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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az alábbi beszélgetésre két 
főtéri fa kivágását követően 
került sor. Történt ugyanis, hogy 
talán két hete az Iparcikk 
Áruház, később pedig a bíróság 
épülete előtt is eltávolítottak 
egy-egy fát. A dolog nem 
csak nekem tűnt fel, többen 
kérdezték: ugyan miért? A 
(jogos) kérdést Pádár Tibor 
kertészmérnökhöz, a Város-
gondnokság közterületi csoport-
vezetőjéhez továbbítottam. 
Mindennek lett magyarázata 
és még a további elképzelé-
sekről is szó esett.

- Tehát: miért kerültek kivé-
telre a fák?

- A főtéren és a város 
közterületein egy öt-hét éves 
zöldterület és közterület fejlesz-
tési program indult. Ennek 
során az idős, beteg, túlkoros, 
fákat eltávolítjuk. Sor kerül 
azokra a fákra is, amelyek 
közlekedési szempontból 
vannak rossz helyen, túl közel 
állnak házakhoz vagy egyéb 

objektumokhoz és nagyobb 
szél, esetleg vihar esetén kárté-
telüktől lehet tartani. Nem 
kívánatosak még a gyomnak 
minősíthető fák, mint az 
ecetfa, gyalogakác, vadszilva 
– vagyis amelyek esztétikai 
értéke nem megfelelő és rontja 

az összképet. A kivágottakat 
természetesen szép lombkoro-
nájú vagy esztétikai szem pont–
ból is megfelelő (gömbfák, osz-
lop fák) csemetékkel azonnal 
pótoljuk.

Negatív rekordot döntöttek 
a házasságkötések, amelyek-
ből még sohasem volt ilyen 
kevés. 2005-ben 103, 2006-
ban 104 pár állt az anya-
könyvvezető elé, míg 2007-
ben 87 házasságkötés történt, 
ami a házasulási kedv közel 
20 %-os alászállását mutatja. 
A tavalyi évhez képest növe-
kedett viszont a válások szá-
ma, amelyek megtörténté-
ről 2006-ban 54, 2007-ben 61 
esetben küldött értesítést a 
bíróság.

A születések száma alig vál-
tozott. 2006-ban 760, 2007-
ben 765 gyermeket anyaköny-
veztek. Ennyien születtek 
a kórházban, közülük 195-

en karcagiak. A rendezetlen 
jogállású születések száma 
2006-ban 155, 2007-ben 178 
volt. Megfigyelhető viszont – 
mondja az anyakönyvvezető 
-, hogy évről-évre egyre töb-
ben rendezik a gyerekek csa-
ládi jogállását még a megszü-
letés előtt, vagyis igen nép-
szerű ez a lehetőség a szülők 
körében.

Emelkedett a halálesetek 
száma. 2006-ban 746, 2007-
ben 763 folyószámnál zárták 
le a halotti anyakönyvet. Az 
elhunytak közül 269-en kar-
cagi lakosok voltak. (A 2007. 
évben tehát született 195, el-
hunyt 269 karcagi lakos.) 

A végére néhány érdekes-

ség és hasznos tudnivaló a 
névadási szokásokról és lehe-
tőségekről. A legnépszerűbb 
női utónevek voltak 2007-
ben: Hanna, Lili, Nóra, a fi-
úknál a Krisztián, Zsolt, Do-
minik bizonyult kedveltnek. 
Különlegesnek mondható ne-
vek a lányoknál: Rella, Keru-
bina, Szelli, Lolita, Eszmeral-
da, Evila és Kíra, ritkán adott 
utónevek a fiúknál: Noám, 
Ruben, Timóteus, Brendon, 
Lionel és Magor. Segítséget 
jelenthet az utónévadásban, 
hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia honlapján megta-
lálható azon utónevek jegyzé-
ke, amelyet a Nyelvtudomá-
nyi Intézet anyakönyvi be-
jegyzésre alkalmasnak minő-
sített. Elérhető: www.nytud.
hu. Ha a kiválasztott név eb-
ben sem szerepel, a lakóhely 
szerinti anyakönyvvezetőt 
kell felkeresni az új utónév 
engedélyeztetése ügyében, s 
a hivatal a megfelelő szervhez 
továbbítja a kérelmet.

Elek György

A Nagykunsági Népművészeti Egyesület tagjainak közös, 
bemutatkozó kiállítása nyílt meg 2008. február 6-án 
Bárándon, a Balassa Iván Művelődési Házban. A nagy 
számban összegyűlt érdeklődőknek dr. Nagy Molnár 
Miklós etnográfus, a Nagykun Múzeum igazgatója, 
a Népművészeti Egyesület vezetője mutatta be a népi 
mesterségek kunsági képviselőit, munkáit, és az őket 
közösségé formáló egyesület tevékenységét, múltját, 
jelenét.

2008. február 8-án délelőtt egy Dózsa György úti tűzesethez 
riasztották a tűzoltókat, ahol asztalosműhely tetőszerkezete ka-
pott lángra. A kiérkező egység a beavatkozáshoz a püspökladányi 
tűzoltóság segítségét kérte. Így öt vízsugár, valamint a műszaki 
mentőszer bevetésével, a tetőhéjazat megbontása után három 
óra alatt sikerült eloltani a tüzet. Az anyagi kár jelentős.

Mit mondanak az anyakönyvek 2007-ről?
Továbbra is csökken a Karcagon élők száma, tudtuk meg ab-
ból a tájékoztatóból, amit Dr. Zsembeliné Kovács Mária anya-
könyvvezető állított össze a 2007. év népmozgalmi adataiból. 
Míg 2005. január 1-jén 22.521, 2006. január 1-jén 22.322 kar-
cagi lakosról beszélhettünk, addig ez a szám 2007. január 1-
jére 22.032 lélekre csökkent, s ha továbbra is az évi 2-300 fős 
fogyással számolunk, 2008. január 1-jén vélhetően valamivel 
22 ezer alá csökkent Karcag népessége. (Jó ha tudjuk, a szá-
zadforduló éveiben és a háborús viszonyok megszűnte után, 
1945. januárjában mozgott 21 ezer körül a népesség.)

Megkezdődött a főtéri park rendezése

Tűzeset a Dózsa György úton

Folytatás a 7. oldalon

Sárréti szomszédolás

A Kunhalom Polgári Kör következő összejövetele február 

18-án hétfőn lesz a Déryné Művelődési Házban, amikor 

Papp Lászlóné úti élményei Észak- és Dél-Amerikába (USA, 

Brazília) és Afrikába (Tunézia) röpítik képzeletben a szóra-

kozni vágyókat, akiket szeretettel várunk!

V. Gy.
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Közéleti szilánkok
Munkát, kenyeret, 

egészséget!

Nem valószínű, hogy az 
olvasók közül volt valaki is a 
közelmúltban olyan tüntetésen, 
ahol a címben szereplő szavakat 
skandálták volna. Pedig az első 
kettő, valamikor a század eleji 
munkásmozgalmak jelszavai 
voltak, és ma is időszerűek. 
Akkor még nem toldották meg 
az egészséggel, mert az termé-
szetszerűleg az első kettőhöz 
kapcsolódott, és voltak önkéntes 
betegsegélyezők - persze, ha 
az első két követelés teljesítve 
volt. Közhelyszerű mondás: az 
egészség a legfontosabb, a többi 
ezek után jön csak. Csakhát 
elöregedett a társadalom, meg-
sza  porodtak a nyugdíjasok, s 
legtöbbje csak néz maga elé; 
fi zette sokáig a TB-t, s most majd 
megint fi zethet, ha a betegsége 
netán olyan makacs és súlyos, 
hogy gyakran kell fölkeresnie 
az orvosokat. Tapasztalom, hogy 
morognak sokan; egész délelőtt 
várni kell a vizsgálatra, ami még 
négy-öt évvel ezelőtt is feleannyi 
idő alatt megvolt.
Aztán azt is hallottam, ő már el 
sem megy szavazni, mert lehet, 
még rosszabb lesz! Ezt már kom-
mentálni sem tudom, de valahogy 
sajnálni sem tudom az illetőt.
És akkor hallom valamelyik 
reggeli tv műsorban Dávid Ibolya 
nagyasszonyt, hogy tűrhetetlen, 
milyen lényegtelen kérdésekről 
vitatkozik a két nagy párt, és 
mennyire nincs értelme ennek 
a népszavazásnak. Aztán átfut a 
fejemben, hány százalékos is ez 
a párt?  Az időközi országgyűlési 
képviselőválasztáson a XI. 
kerületben, ahol anyám is 
lakik, az a dr. Csapody Miklós, 
aki ’90-ben egyéni képviselői 
mandátumhoz jutott az MDF 
színeiben, most alig 6-7%-
ot kapott. Hát ez csak mond 
valamit. Nem?
A választópolgárok, akik az ilyen 
időközi o.gy. képviselőválasztásra 
elmennek, csak odafi gyelnek 
a közéletre! És látják, hogy az 
egész rendszerváltást az akkori 
MDF-es képviseleti elit mennyire 
elrontotta. Hiába voltak hangok 
„alulról”, hogy ezt nem így 
vagy úgy kellene végrehajtani, 
meg sem hallgatták a tagságot. 
(Illetve; meghallgatták és 
homlokegyenest az ellenkezőjét 
tették!) És Herényi úr is kijelenti, 
hogy bizony ő sem megy el 
a népszavazásra. A többiek 
persze elmennek, és nemmel 
szavaznak. 
És ráadásul: jó munkát és jó 
egészséget kívánnak nekünk! 
No meg persze: száraz kenyeret!

- ács - 

HÍREK
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

Köszönet
A 3. sz. Kisvénkert lakói 

nevében ezúton szeretnénk 
megköszönni a Szatmári János 
úr által, a kert útjának építé-
séhez felajánlott és odaszállí-
tott törmeléket.

Köszönettel:
a 3. sz. kert tulajdonosai

A Nagykun Horgászegye-
sület tisztelettel kéri mind-
azokat, akik az egyesület 
céljaival, működésével egyet-
ér tenek, szíveskedjenek mun -
káját jövedelemadójuk 1 %-ával, 
ill. az iparűzési adó 1 %-ával 
támogatni.
Adószámunk: 19867335-1-16.

Köszönettel:
Nagykun HE vezetősége

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

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   ta-
nárainkat, diákjainkat, 
valamennyi dolgozón-
kat 2008. március 8-án 16 
órától megrendezésre ke-
rülő baráti találkozóra.

Részvétel csak bejelent-
kezéssel!

Érdeklődni és jelent-
kezni február 20-ig le-
het az iskolában,  vagy az 
59/503-126-os telefonszá-
mon.

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: 06-30/983-0547

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
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Par la men ti Nap ló

Döntés a Betegek Világnapján
Idei első ülését tartotta e 

héten a magyar parlament. 
A hétfői ülésnap a dolgok 
közepébe is vágott. Közismert, 
hogy a köztársasági elnök, 
Sólyom László, újratárgyalásra 
(„megfontolásra”) visszaküldte 
az egészségbiztosítási pénztá-
rakról szóló törvényt. A parla-
mentnek tehát tárgyalnia és 
mérlegelnie kellett a nagy 
társadalmi vitát, tiltakozást és 
ellenérzéseket gerjesztő törvényt. 
Minderre hétfőn délután és 
este került sor.

Miről is van szó? Aki esetleg 
nem követte az egészségügy 
átalakításáról szóló vitát és 
az erről szóló törvény elfoga-
dását, annak egy mondatot 
idézek fel. Az egészségügyi 
miniszter asszony, Horváth 
Ágnes mondatát: „A világ 
a profi tról szól.” Nos, ebben 
a mondatban benne van 
minden, amit az SZDSZ és 
MSZP kormánypolitikusai az 
egészségügyről gondolnak. 
A gondolkodás szerint az 
egyéni érdek, a profi tra (pénzre) 
törekvés mozgatja a világot, 
így célszerű, ha az egészségügyi 
ellátásokat is ilyen rendszerre 
állítjuk át. Egészségügyi ellá-
tásunk eddig arra a – 110 éve 
működő! – elvre épült, hogy 
szolidárisak vagyunk egymással, 
közös kockázatot vállalunk 
egymásért. Egy egészségbizto-
sítási alapba fi zetünk járulékot, 

ebből fi zetik valamennyi beteg 
ellátását. Idősekét, fi atalokét, 
szegényekét, gazdagokét, 
kisebb és nagyobb keresetűekét 
egyaránt.

Ezt borítja fel az új elkép-
zelés. Huszonkét új egész-
ség pénztár jönne létre, 
amelyek fő hajtóereje a profi t 
lenne. Vagyis a nyereség. 
Egészségügyi és szociális 
szakértők félelme szerint, ettől 
kezdve abban érdekelt minden 
új egészségbiztosító, hogy 
a költségeket csökkentse, a 
veszteséges dolgoktól megsza-
baduljon. És mi a veszteség? 
A sokat betegeskedő ember, 
a túl gyakran orvoshoz, vagy 
kórházba járó beteg, a kis 
pénztárcájú, szegény ügyfél, 
aki csak emeli a költségeket, 
de nem növeli a profi tot. Mivel 
az emberi élet velejárója, 
hogy megöregszünk, és 
többet leszünk betegek, mint 
fi atalabb korunkban, az 
egész ség biztosítók számára 
mindannyian rizikót fogunk 
jelenteni. Kivéve, ha vastag 
a bankszámlánk, ha fi zetünk 
a szolgáltatóknak, mint az 
a bizonyos katonatiszt.

Az átalakítás veszélyeit 
sokan felismerték. Orvosok, 
mentősök, az egészségügyben 
dolgozók érdekképviseletei, és 
csatlakoztak ehhez vasutasok, 
VOLÁN-dolgozók, a Magyar 

Tudományos Akadémia 
elnöke, sok-sok értelmiségi és 
civil egyesület. A parlamenti 
újratárgyaláson és szavazáson 
még MSZP-képviselők közül 
sem volt hajlandó mindenki 
igennel szavazni. Hiába volt a 
fenyegetés, a politikai zsarolás, 
Farkas Imre, kunszentmártoni 
MSZP-képviselő, és Karsai 
József, battonyai polgármester, 
szintén MSZP-s képviselő nem 
szavazta meg a törvényt. Karsai 
nemet mondott, Farkas Imre 
nem jött be az ülésterembe. 
(Korábban felmentést kért 
a szavazás alól, de nem kapta 
meg. Valószínű pénzbüntetést 
kap.)

Mindez nem hatotta meg 
a parlament többségét. A 
szavazások során érvényesült 
a (párt) frakciófegyelem. 
A törvényt tehát elfogadta 
az Országgyűlés, kezdődik 
az egészségügy piacosítása. 
Furcsa véletlene a sorsnak, 
hogy minderre február 11-én, 
a Betegek Világnapján került 
sor. Hogy ki az igazi beteg, ki 
hozott felelős és jó döntést, 
arról dönt a mindennapi élet, 
remélhetőleg az emberek. 
Kicsit messzebb pillantva: a 
történelem.

Varga Mihály

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

Közlemény

A Helyi Választási Iroda vezetője: Rózsa Sándor jegyző.
A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: 

Dr. Czap Enikő aljegyző
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

Helyi Választási Iroda

David Gilmour az egykori 
Pink Floyd gitáros minden képp 
szerencsés embernek számít, 
már ami a zenei karrierjét illeti. 
Többször járt a csúcson, nem 
csak anyazenekarával, hanem 
az azt követő, és máig tartó 
szólókarrierje idején is. Mai 
napig azt csinálja, amihez 
a legjobban ért, és amit a 
legjobban szeret: zenél, turnézik, 
lemezeket ad ki. És nem is 
akárhogy…

2006-ban jelent meg az 
On An Island című – gyakran 
a korai Pink Floyd korszakot 
idéző – szólólemeze, amely 
komoly sikert aratott. Talán 
nem véletlen, hogy a nemrég 
megjelent koncert DVD nem 
csak az új lemez dalait mutatja 
be remek képi- és hang zás-
világgal, hanem olyan régi 
szerzeményeket is, amelyeket 
már a Floyd-al sem játszottak 
a hetvenes évek óta.

A Remember Th at Night című 
DVD két fő részre bontott 
koncertet tartalmaz, amely a 
londoni Albert Royal Hall-ban 

zajlott még tavaly. Az első rész 
ugyan tartalmaz néhány ismer-
tebb régi dalt, de aztán kivétel 
nélkül az új lemez számait 
hallhatjuk. Talán az első rész 
végére egy kissé vontatottnak 
tűnhet a sok lassabb tétel, 
de jobban oda fi gyelve 
mégis hatásos a produkció. 
(Ehhez persze ismerni kell az 
albumot.)

Aztán jön egy olyan csoda, 
ami minden Floyd-rajongó 
szívét megdobogtatja. Olyan 
legendás szerzemények sora-
koznak egymás után, mint a, 
Fat Old Sun az Atom Heart 
Mother lemezről, vagy a 
Summer ’68. Nagyot üt az 
Arnold Laney rockosítottabb 
változata is, de a pálmát igazán 
a monumentális Echoes 
tökéletes, originális verziója 
viszi el, amit szerintem 
legalább huszonöt éve nem 
játszottak élőben. Az már csak 
hab a tortán, hogy a csodálatos 
Comfortabley Numb verzéjét 
Dawid Bowei énekli Gilmour 
oldalán. Na persze nem hagy-

hatták ki a huszadik század 
utolsó évtizedének egyik 
legszebb dalát sem, amely a 
High Hopes címet viseli. 

Tényleg a legendák estéje 
volt ez a koncert, hiszen Bowei 
mellett fellépett a Crosby-
Nash duó, Robert Wyatt, és 
természetesen Gilmour hű 
zenésztársa Rick Wright sem 
hiányozhatott a billentyűk 
mögül. De nem csak legendás 
zenészek, hanem legendás 
hang szerek is szerepeltek ezen 
a hangversenyen. Gilmour több 
olyan gitárt is használt amely-
ekkel a legmeg hatá ro zóbb 
lemezek kerültek rögzí tésre. 
Elővette a híres fekete és piros 
Fendereket, de több slide gitár 
és Gibson is színpadra került.

A lemeznek kiváló hangmi-
nősége van, és a képi felvétel is 
zseniális. 

Gyűjtőknek mindenképp 
ajánlott.

(Ajánlott forrás: www.
davidgilmour.com)

Cselényi Csaba 

Legendák estje
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Új igazgató a Szentannaiban
Hétfőn, már kora délelőtt ének 
és zene hangjai fogadtak az 
Erkel Ferenc művészetoktatási 
Intézményben. Szó se róla, 
az épület nap nap után 
ennek a színtere, de most 
tanárok húzták a talpalávalót 
a tanároknak. Sipos Antal 
igazgató úr elmondta, hogy 
nem minden reggel ilyen 
nagy itt a vígság, de most 
– már harmadik hete – reggel 
és este is nótaszóval, tánccal 

múlatják az időt, készülvén 
a farsangra. A próba immár 
a fi nisbe érkezett, hiszen a 
Zeneiskola hagyományos 
farsangi mulatságát 2008. 
február 16-án (szombaton) 
rendezik meg a Déryné 
Művelődési Központ emeleti 
nagytermében, ahová a 
rendezők minden zenét, 
mulatságot kedvelő karcagi 
polgárt szeretettel várnak.

- Az iskola, évtizedeken át csak 
a mező gazdasági szakképzést 
szol gálta. A ’90-es években új 
profi lokat vett fel, úgyhogy ma 
már a mezőgazdaság csak az egyik 
az itt tanulható szakok közül.

- Ez a miénk ma már 
valóban elég vegyes profi lú 
intézmény. Természetesen a 
mezőgazdasági szakközép-
iskola az alap, ám az elmúlt 
időszakban jelentősen 
csökkent az érdeklődés 
a mezőgazdasági szakok 
iránt. 1992-től a rendvé-
delmi és rendészeti fakul-
tációval indult a gimná-
ziumi oktatás, amely a 
rendőri pályára előkészí-
tést céloz meg. Később 
bővült a profi l még a 
környezetvédelmi, az infor-
matikai és az árufor gal-
mazó technikus képzéssel. 
Szakképző évfolyamokat 
alap ve tően gépész szakból 
szer vezünk. Ez a mai napig 
mű ködik. Az árufor gal-
mazó technikus szakmában 
2007 nyarán volt vizsga és 
most ősszel nem indult, de 
a jelent kezők alapján úgy tűnik, 
hogy be tudjuk indí tani. 
A környezetvédelmi és víz-
gaz dálkodási szaknak és az 
informatikának még csak 
a 11. osztályig (a 3. osztályig 
– E.Gy.) futott le a képzése. 
Ezek viszonylag sikeresnek 
mondhatók, mert van érdek-
lődés, főként az informatika 
iránt. A környezetvédelem 
folyamatos fejlesztést igényel, 
mert addig van meg az 
oktatáshoz szükséges eszköz-
rendszer, ahol pillanatnyilag 
járunk. Tehát fejleszteni kell, 
ami egyébként felkészülés 

a következő évekre is. Ez 
alap vetően fontos feladat. A 
gimnáziumi képzés továbbra 
is egyenletesen fut, a jelent-
kezők számával nin csenek 

problémák. A mező gazdasági 
szakoknál sem a jelentkezés 
hiányzik, inkább csak a 
beiskolázási átlag gyengébb. 
Az iskola tanulói létszáma 
370 fő és 84 levelező hallgató. 
A kollégiumi létszám 70 fő. 
A tanári létszám 29 fő, két 
kollégánk GYES-en van, egy 
kolléga nyugdíj előtt áll és 
négy óraadónk is van.

- Arra kérném, hogy a 
közeljövő terveiről váltsunk pár 
szót. Nem könnyű idők járnak 
mostanában, s ön nem csak 
az iskolát, de a gazdaságot is 
irányítja, ráadásul – ahogy 

tudjuk – az önkormányzatnak 
tervei vannak az intézmény 
területével.

- Iskolánk jelentős mértékben 
átalakulóban van. Egyrészt 
alkalmazkodnunk kell a modul 
rendszerű, kompetencia alapú 
szakképzés által támasztott 
követelményekhez. Ez helyi 
tanterv kidolgozását jelenti. 
Mivel a közelmúltban részben 
önálló gazdálkodású intéz mény 
lettünk, át kell majd írni a 
szervezeti és működési szabály-
zatot, a pedagógiai program 
bizonyos részét, és módosí-
tanunk kell egyéb szabálya-
inkat is. Az iskola 65 hek-
táron gazdálkodik (a Tesco 
építkezések miatt kicsit 
csökkent a terület). Van állat-

állományunk (juh, sertés, 
szarvasmarha) is. A föld-
műveléshez pedig elég jó 
géppark áll rendelkezésre. 
Nemrégiben alakítottuk át 
az iskola őrzés-védelmét, 
egy céggel kötöttünk 
szerződést. Az iskola 
hosszabb távon bővülni 
fog. Jelenleg is folynak 
tanterem felújítások, de 
az épületek karbantartását 
is igyekszünk megoldani. 
Hosszabb távon az egyik 
legnagyobb kihívás a 
szakképzés-szervezési tár-
sa sághoz való csatlakozás 
lesz, amit az önkormányzat 
fog megvalósítani. Ebben 
meg fogják határozni 
a képzési irányokat, vagyis 
több fontos feladatot is, 
hiszen a fenntartási jogok 
egy részét ez a társaság 
fogja gyakorolni. Amire 
még az előbb utalt: az 

iskolánk területén épül majd 
egy új, tornateremmel ellátott 
tanépület, amelynek – ha jól 
tudom – folyamatban van 
a tervpályázat kiírása. Arról 
a közeljövőben döntenek, 
hogy hogyan fog működni, 
illetve milyen lesz a viszonya 
a mi iskolánkhoz. A közeljövő 
terveit kérdezte. Summásan: 
elsősorban a felsorolt átala-
kulások megszervezése és 
az ezekhez tartozó, minél 
hatékonyabb alkalmazkodás 
lesz az alapvető feladat, és 
természetesen a beiskolázás.

Elek György

Az Artisjus Zenei Alapít-
vány évente jutalmazza 
azokat a zenetanárokat, ok-
ta tókat, akik kiemelkedő, 
eredményes munkával szol-
gálják a kortárs magyar 
zene oktatását és művelését, 
a zenekultúra fejlesztését. 
2007. december 14-én közel 
félszázan vették át az alapít-
vány elismerő oklevelét. 
A kitüntettek között találjuk 
Sipos Antal igazgató urat, 
akinek negyvenéves tanári, 
30 éves igazgatói, szakírói, 

zenészi, szervezői munkás-
ságát ismerték el az oklevél 
odaítélésével. 

A díjhoz gratulálunk és 
további jó munkát kívá-
nunk.

Pályázati hirdetmény
A karcagi Kátai Gábor Kórház orvos-igazgatója pályázatot 

hirdet:
Diplomás ápolói állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- diplomás ápolói végzettség,
- alapfokú számítógépes ismeretek,
- részletes szakmai önéletrajz,
- magyar állampolgárság.

Feladata:
Az ápolás magas színvonalú ellátása a korszerű ápolási 

követelmények alapján. Tevékenységével hozzájárul a 
diagnosztikus módszerek, beavatkozások alkalmazásához, 
a terápiás tevékenységek kivitelezéséhez. Aktív részvétel az 
osztályon folyó gyógyító-megelőző munkában.
Juttatások, információk:

- bérezés Kjt. alapján,
- határidő: 2008. február 20.

A pályázat benyújtásának helye:
- Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató. 

Kátai Gábor Kórház Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: 
59/507-103.

Gyógymasszőri állás betöltésére.
Pályázati feltételek:

- gyógymasszőri, fi zioterápiás asszisztensi végzettség,
- alapfokú számítógépes ismeretek,
- részletes szakmai önéletrajz,
- magyar állampolgárság.

Feladata:
Önállóan végzi az orvos vagy gyógytornász által előírt 

masszázs, ill. fi zioterápiás kezeléseket.
Juttatás, információk:

- bérezés Kjt. alapján,
- határidő: 2008. február 20.

A pályázat benyújtásának helye:
- Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató. 

Kátai Gábor Kórház Karcag, Zöldfa u. 48. Tel.: 
59/507-103.

Dr. Kapusi Lajos
orvos-igazgató

A jó munka elismerése

Farsangi készülődés

Keresünk számlázó munkakörbe legalább pénzügyi, 
számviteli ügyintézői végzettséggel 1 fő munkavállalót. 
Gyakorlat előnyt jelent. 

Szakmai önéletrajzzal, írásos jelentkezését az alábbi 
címre várjuk: Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 5300 
Karcag, Villamos u. 109/2.

Jelentkezési határidő: 2008. február 25.

Gyökeres Sándor, a Szent annai Sámuel Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója a törökszentmik-
lósi Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola elvég-
zése után a DATE mezőtúri mező gaz dasági gépészeti főis-
kolai karán mezőgazdasági gépész üzemmérnöki okleve-
let, később tanári, a gödöllői Agrár tudományi Egyetemen 
gépész mérnöki diplomát, legutóbb pedig az ELTE-n közép-
iskolai informatika tanári oklevelet szerzett. Előző munka-
helyén, Putnokon, mezőgazdasági gépészeti tárgyakat okta-
tott, s ezt tanította az első időkben Karcagon, a „Tekó”-ban 
is. De jött az új szenvedély, az újabb diploma, s öt-hat éve 
már az informatikát adja elő. 1995-től gyakorlati okta tás-
vezető volt, 2007-től az igazgatóhelyettesi fela datokat látta 
el, 2008. január 21. óta az intézmény vezetője.
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A megfelelő telket a képvise-
lő-testület 1939. augusztus 29-
én adta el az Rt.-nek. (Ha azt 
vesszük, az ingatlanért kapott 
550 Pengő volt Karcag 1928 óta 
a gázból befolyt összes bevéte-
le.) Az üzemet 1940 januárjá-
tól kezdték építeni, s még ez év 
nyarán megindult a termelés. 
A munkáslétszám 1940-ben 18, 
1943-ban 42 fő volt, az rt. pe-
dig alaptőkét emelt, biztosítan-
dó a további fejlesztéseket. 

1949. május 12-én (mintegy 
előkészítő lépésként) elrendel-
ték az üzem állami ellenőrzé-
sét, 1949. december 5-én pe-
dig államosították. De lássuk a 
gyógyvizet!

Azt legelőször a tanyán lakók 
„vették használatba”. Mivel a 
kút környékén közelebb, s távo-
labb minden mélyedés, vályog-
vető meg homokbánya-gödör 
színültig lett jó meleg vízzel, a 
tanyasiak ebben  kezdték meg 
a fürdést, de később már olyan 
népszerű lett az új strand, hogy 
egy gazda (és képviselő), Mán-
doki Imre, egy nagyobb bánya-
gödörben fából medencét, kö-
rülötte kabinokat állíttatott. Ez 
lett az első fürdő a Berek terü-
letén. Ugyancsak Mándoki tett 
javaslatot a testületnek (még 
márciusban) egy városi fürdő 
emelésére. A javaslatot elfogad-
ták ugyan, de a Közművek által 
építtetett városi uszoda meg-
nyitására csak 1929. július 28-
án került sor. A szintén fából 
készült (egy tómeder egyik ol-
dalát elfoglaló) uszoda, és fából 
voltak a strand további épüle-
tei a pénztár, a kabinok, a ven-
déglő stb. is. 1930. június 29-én 
készült el az első 15x25 méteres 
vasbeton medence.

Miután megteltek a szóba 
jöhető gödrök és hajlások, fé-
lő lett, hogy víz alá kerül a Be-
rek, de legalábbis az Üllő ősré-
gi medre, amelyben akkor már 
szántóföldek voltak. A megol-
dást a víz elvezetése jelentette. 
Ehhez 1929-ben és 1930-ban - 
több száz földmunkás alkal-
mazásával- 12 kilométer hosz-
szú csatornát ástak végig a ma-
darasi út mellett, s ez a Közép-
tiszai Ármentesítő Társulat I-es 
csatornájába torkollott. Az Ül-
lő medréből szivattyú emelte 
fel a vizet a magasabb út men-
ti csatornába. Ezt a költséges 
megoldást 1934-ben 800 mé-
teres, facölöpökre épített desz-
ka, 1939-ben pedig földtöltés-
re emelt betonvályúval váltot-
ták fel. 

A fürdőben 1930-tól 1935-ig 
a karbantartási munkák kivé-

telével nem is nagyon mozdult 
semmi. A Közművek vezetőjé-
től a bereki fürdő ügyei időről-
időre más hivatalokhoz vándo-
roltak, s azok nem nagyon tud-
tak vele mit kezdeni. A Karcagi 
Napló 1934-ben már úgy hábo-
rog, hogy „Szinte azt lehet mon-
dani, hogy csak tűrték, hogy van 
a strandfürdő, tűrték, mint va-
lami nemkívánatos állapotot, 
amelytől nem lehet megszaba-
dulni, de amelyet nyilvánvaló 
szántszándékkal agyonütni sem 
lehet”. Ugyanekkor a cikkíró a 
fürdő bérleménykénti működ-
tetésén örvendezik, mert – véli 
- a bérlő nagyobb gonddal fog-
ja kezelni azt, mint a tisztvise-
lők. Nem így lett. A bérlők „ki-
vették” a strandból, amit lehe-
tett,  de nem fejlesztettek sem-
mit. A város azonban 1935-től 
(a METANOGEN megjelené-
sével) szállodát, 1936-ban a 
Madarasi országútig kivezető 
téglajárdát épített, ugyanebben 
az évben a Magyar Posta költ-
ségén telefont is kapott Berek. 
1938-ban átadták a kádasfür-
dőt, s július végén (végre vala-
hára) a 4 méteres burkolt utat 
is. 1942-ben újabb, 40x20 mé-
teres, fallal kettéválasztott be-
tonmedence készült el, szintén 
városi beruházásként. Karcag 
egyébként újabb területeket vá-
sárolt, parkosíttatott, terepet 
rendezett, s a bereki szántók 
között kialakult és formát ka-
pott a gyógy- és strandfürdő. S 
annak ellenére, hogy a körülöt-
te elterülő kukoricatáblák mi-
att „tengeri fürdő”-nek titulál-
ták az éles nyelvű idegenek, vi-
zének jó híre az 1940-es évekre 
már országszerte ismertté vált.

1934-35-ben Ökrös Lász-
ló földbirtokos a fürdő mel-
lett lévő szántójából 48 db 150 
négyszögöles telket parcelláz-
tatott, amelyek közül 1935-ben 
már 38 villatelek talált gazdá-
ra, és az építkezések is meg-
kezdődtek. A város a fürdő-
ben, a villatulajdonosok a nya-
ralók környékén parkosítottak, 
rendezték a terepet, fákat ültet-
tek, hogy nyaranta szebb, kel-
lemesebb környezet várja őket. 
Az 1940-es évek elején, a Berek 
és környéke gyerekei oktatásá-
ra tanyasi iskola, szintén a ’40-
es években református és kato-
likus templom épült, s az itt élő 
állandó lakosok száma is meg-
nőtt. 1950-re megalapozódott 
tehát a majdani önálló tele-
pülés, amelyet már az 1940-es 
évektől Bereki fürdőnek, vagy 
Berekfürdőnek neveztek.  

Elek György

Várostörténet 
ötvenkét tételben 
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Városunk önkormányzatának 1991. évi 
rendelete szerint, azok részesíthetők Pro 
Urbe-díj vagy díszpolgári cím elismerésben, 
akik öregbítették a város jó hírét, és 
„életművükkel egész népünk, más népek 
társadalmi, gazdasági és szellemi művelődését, 
a népek megértését, a kultúrát és az emberiség 
egyetemes érdekeit szolgálják.” Gergely János 
Széchenyi-díjas akadémikus 2004. március 
15-én vette át a Díszpolgári oklevelet.
A nemzetközi hírű immunológus városunk 
szülötte volt. A karcagi Nagykun Református 
Gimnáziumban érettségizett 1943-ban. Tanul-
mányait 1945-től a Debreceni Orvosi Egye-
temen folytatta, s Budapesten fejezte be 1950-
ben. Ezt követően aspiráns lett, s a III. sz. 
Belgyógyászati Klinikán Gömöri professzor 
biztatására választotta a tudományos 
kutatói pályát. 1956-ban Németországban, 
Tübingenben töltött el néhány hónapot, 
ott került kapcsolatba az immunológiával. 
Tíz évig, 1963-1973 között dolgozott az 
Országos Haematológiai és Vértranszfúziós 
Intézetben, ahol létrehozta az immunokémiai 
osztályt. Az osztály vezetőjeként megszer-
vezte a Magyar Immunológiai Társaságot. 
Az 1960-as évek végén speciális immuno-
lógiai kollégiumot szervezett, az ELTE 
Termé szettudományi Karán pedig 1973-
1993 között az immunológiai tanszék 
tan szék vezető egyetemei tanára, 1993-tól 
1996-ig a tanszék egyetemi tanára, 1996-
1999 között kutatóprofesszora, 1999-től 
professzor emeritusa volt. Magyarország 
első immunológiai professzoraként kiváló 
hallgatók sorát sikerült megnyernie, s ezzel 
nemzetközileg is jegyzett kutatóbázist hozott 
létre az ELTE gödi biológiai állomásán. 
Munkássága, előadásai, publikációi a hazai 
elismerések mellett nemzetközi elismerést 
hoztak számára. A Magyar Tudományos 
Akadémiának 1982-től levelező, 1990-től 
rendes tagja lett. 1999-től elnökségi tag, 
1990-1996 között a Biológiai Tudományok 
Osztályának elnöke, 1998-tól a Bolyai 
János Kutatói Ösztöndíj Kuratóriumának 
elnöke volt. Az általa létrehozott Magyar 
Immunológiai Társaságban 1971-78 között 

a főtitkári, 1978-1986 között az elnöki funkciót 
töltötte be. Tudományos, kutatói megbíza-
tásai mellett 2000 óta a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat alelnöke volt. Több száz 
hazai és külföldi tudományos közleménye, 
köztük kilenc könyve jelent meg. Tudományos 
tevékenysége elismeréseként számos 
szervezet, az Academia Europeae (London), 
valamint angol, német, román, skandináv 
tudományos társaságok választották 
tiszteletbeli taggá. 1992-ben Széchenyi-díjjal, 
2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével tüntették ki. 
Gergely professzorral Karcagon is 
gyakorta találkozhattunk ünnepségeken, 
rendezvényeken. Legutóbb 2007 őszén a 
Szentannai Napok, A szerethető tudomány 
című rendezvényén telt ház várta a karcagi 
tudományos életről összeállított előadását. 
Ekkor már azonban betegsége miatt 
kimentette magát. 2008. február 4-én, 
83. évében hunyt el. Emlékét megőrizzük. 

Gergely János akadémikus
(1925-2008)

2008. február 7-én ismét helyt 
adott a Városi Csokonai Könyvtár 
a „Szép Magyar Beszéd” Verseny 
megyei fordulójának. Az 5-6. osz-
tályos tanulókat 10, a 7-8. osztályo-
sokat 12 fő képviselte. 

A versenykiírás szerint egy 
kötelező és egy szabadon válasz-
tott 20-25 soros prózai szöveget 
kellett felolvasni. A szöveg csak 
eredeti, magyar, 20-21. századi, 
közlő prózai stílusban megírt mű 
lehetett, amely nem tartalmaz ha-
tott párbeszédet, sem régies, sem 
tájnyelvi, sem kevéssé ismert 
szavakat. A versenyzők értékelé-
sekor a zsűri az alábbi szempontok 
fi gyelembevételével értékelte a ver-
senyzők teljesítményét: szöveg-
értés, szöveghűség, hangvétel, 
hang képzés, hangsúlyozás, szünet-
tartás, természetes beszéd. 

A zsűri tagjai: Varga Katalin 
(a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Pedagógiai Intézet szaktanácsa dója), 
Szathmári Lajosné (A karcagi 
Gábor Áron Gimnázium könyv-
táros tanára) és Hangyási Tiborné 
(a Városi Csokonai Könyvtár 

igazgatóhelyettese). Megköszönjük 
a diákok, felkészítő tanárok és a zsűri 
munkáját!

Végeredmény:
Mindkét korcsoportban az első 
három helyezett könyvjutalomban 
részesült. A 7-8. osztályosok első 
helyezettje képviseli megyénket 
az országos döntőben.

5-6. osztály
1. Egedi Lilla (Kiskulcsosi Álta-
lános Iskola, 5.o., felkészítő tanár: 
Horváthné Pandur Tünde)
2. Lakatos Aletta (Kisújszállás, 
Kossuth Lajos Általános Iskola, 
5.o., felkészítő tanár: Herczegné 
Oszlács Ildikó)
3. Horváth Lili (Kunmadarasi Re-
for mátus Általános Iskola, 5.o., fel ké-
szítő tanár: Góczáné Némethy Éva)
4. Ollári Orsolya (Kunhegyesi 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Óvoda és Könyvtár, 6.o., 
felkészítő tanár: Papp Bernadett)
5. Buzás Lelle (Kisújszállási 
Református Általános Iskola, 6.o., 
felkészítő tanár: Rácz Veronika)

6. Soltész Nagy Éva (Györff y István 
Általános Iskola, 5.o., felkészítő tanár: 
Posztósné Gyarmati Éva)

7-8. osztály
1. Szendrei Gitta (Györff y István 
Általános Iskola, 7.o., felkészítő 
tanár: Posztósné Gyarmati Éva)
2. Somogyi Kinga (Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola, 
8.o., felkészítő tanár: Nagyné 
Papp Zsuzsanna)
3. Szekrényes Olga (Kunhegyesi 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Óvoda és Könyvtár, 7.o., 
felkészítő tanár: Koszta Béláné)
4. Sáfár Rebeka (Kisújszállás, 
Kossuth Lajos Általános 
Iskola, 7.o., felkészítő tanár: 
Tóth Csilla)
5. Fodor Kitti (Kováts Mihály 
Általános Iskola, 7.o., felkészítő 
tanár: Dr. Kovácsné Mikola Éva)
6. Kelemen Szilvia (Kenderesi 
Általános Iskola, 8.o., felkészítő 
tanár: Baktai Józsefné)

Juhász Ágnes
szervező

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY
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Kedves Leendő Vendégeink!
Zenés, táncos, beszélgetős estek megrendezését tervezzük szórakozni vágyó örökifjak 

részére. A szervezés során igyekszünk figyelembe venni az érdeklődők igényeit. Kérjük, az 
alábbi kérdőívet kitöltve juttassa el a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központba!

1. Részt venne-e a tervezett zenés esten? igen nem

2. Milyen stílusú estre jönne el szívesen? (több is megjelölhető)
 népzene, táncház
 mulatós, nótázós
 rock ’n’ roll
 nosztalgia 
 egyéb:………………………………………….

3. További javaslataim, gondolataim: 

Amennyiben érdeklődik programjaink iránt, kérjük, adja meg lakcímét, vagy email-címét, 
így műsorfüzetünket havonta eljuttatjuk Önhöz.

Együttműködését köszönjük!

Meghívó

Az AGROHUNGÁRIA KFT. meghívja 
a Tisztelt Mezőgazdasági Termelőket 

2008. február 18-án (hétfőn) 14 órakor 
az alábbiakban felsorolt témák tájékoztató előadására.

Helyszín: AGROHUNGÁRIA KFT. tárgyalója (Karcag, Madarasi út, Marsi 
tó 4-es km táblánál).

- Tájékoztató a termelést érintő jogszabályi változásokról
 - SPS, az új támogatási forma 2009-től
 - A 2008-ban időszerű AKG továbbképzés lehetséges időpontja, témája
 - Egyéb aktuális jogszabályok, rendeletek.
 Előadó: Dr. Farkas Béla NVT tanácsadó, FVM és IRM szakértő.

- Az AGROHUNGÁRIA KFT. tavaszi ajánlatai:
 - Tavaszi vetőmag ajánlat
 - Termeltetési és finanszírozási lehetőségek
 - Műtrágya, lombtrágya, növényvédő szer értékesítés
 - Gépi szolgáltatások.
 Előadó: Örsi Sándor Gábor termelési igazgató.

- Akkreditált Területi Szaktanácsadási Központ a HANGÁR-I Bt. 
tájékoztatója
 - Szaktanácsadás
 - Elektronikus területalapú támogatás 
 - Pályázati lehetőségek
 - Egyebek.
 Előadó: Boldogh István gazdasági igazgató.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 5300 Karcag, Püspökladányi u. 9.
Telephely: 5300 Karcag, Marsi tó, Madarasi út, városközponttól 
 2 km-re, a 4-es km kőnél jobb kéz felől
Telefon: 59/503-553
Fax: 59/400-894
Mobil: 20/941-6646 – Dr. Farkas Béla, 
 20/367-1075 – Örsi Sándor Gábor
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pá-

lyázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi – karcagi 
és szolnoki -ingatlanjait: 

• Dózsa György u. 84. szám alatti lakóház
 (vételár kiinduló összege: bruttó   4.000.000.- Ft)
• Kisújszállási út 4810/10 hrsz-ú beépítetlen terület
 (vételár kiinduló összege: bruttó  30.600.000.- Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/7 hrsz-ú építési te-

lekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó  160.800.-Ft)
• Széchenyi I. sgt. végén található 5749/8 hrsz-ú építési te-

lekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó  72.960.- Ft )
• Körös utca 34-1. szám alatt található 1.117 m2 nagyságú 

beépítetlen telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege: bruttó  1.340.400.- Ft)
• Vasút utcában található, 6380 hrsz-ú telekingatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó  2.400.000.- Ft)
• Táncsics krt. 14. szám alatti ingatlan
 (a vételár kiinduló összege bruttó  5.500.000.- Ft)
• Kacsóh utca 16. szám alatti, 228 hrsz-ú ingatlan (volt 

Jéggyár)
 (a vételár kiinduló összege bruttó  35.000.000 Ft)
• Gyarmati úton, a benzinkút mögött található 5358/4 

hrsz-ú ingatlan
 (az eladási ár kiinduló összege bruttó  34.250.400 Ft)
• Penny Market áruház mögötti 6515/4 hrsz-ú ingatlan
(az eladási ár kiinduló összege bruttó  9.890.400 Ft)
• Karcag, 12668/2 hrsz-ú zártkert
 (a vételár kiinduló összege nettó  300.000 Ft)
• Szolnok, Tenyősziget, Fecske utca 16 - 26. szám alatti te-

lekingatlanok
 (a vételár kiinduló összege bruttó  1.200.000.- Ft/telek)

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodájában 
(I. emelet 23. szoba, tel.: 500-635).

Osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése megelőlegezéssel

A termőföld-tulajdonjog rendezésének – a kárpótlási eljárás 
mellett – a legfontosabb szegmense a termelőszövetkezetek 
által használt, részarány-földtulajdonként nyilvántartott 
termőföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos 
eljárás szabályait a többször módosított földrendező 
és földkiadó bizottságokról szóló törvény tartalmazza. 
A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott 
földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségviselési 
szabályait. Korábban a részarány-földtulajdonosokat terhelő 
megosztási költségekhez az állam meghatározott mértékű 
támogatást (visszatérítést) adott, majd a 2001. évi CXVIII. 
törvénnyel a teljes költséget magára vállalta.

Az eljárás végrehajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 
alapján 2005. év első felében megkezdődött és a költségvetésben 
biztosított fedezet függvényében jelenleg is tart. A jogszabály 
meghatározza a földrészletek megosztásának sorrendjét is. 
A települések sorrendjéről, és a megosztások várható idejéről 
az illetékes körzeti földhivatalok adnak tájékoztatást.

Azon kérelmezőknek, akik szeretnék mielőbb önálló 
ingatlanként művelni földjüket, lehetőségük van kérni a 
megosztást, amennyiben vállalják a megosztás költségeinek 
megelőlegezését.

Erről írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be az illetékes 
földhivatalhoz. A körzeti földhivatal megállapítja a 
megosztás költségét és az összeg befi zetése után megkezdi 
az eljárás lefolytatását. Erre a földrészlet megosztásához 
szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén 
kerülhet sor.

A költségek megelőlegezését vállaló kérelmezők részére 
a körzeti földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata 
lesz az állam által történő visszafi zetésnek.

A megelőlegezett költségeket a következő évben a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal téríti vissza.

Rózsa Sándor
jegyző
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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, felújí-
tott lakás sürgősen eladó. 
(Hőszigetelt, új nyílászárók.) 
Tel.: 06/20-583-3910.
2 szobás, összkomfortos, 
kábeltévés, cserépkályhás 
családi ház eladó. Érd.: 06/20-
238-0266.
Karcagon, a Madarasi úti tár-
sasházban I. emeleti, 2 szo-
ba összkomfortos, 48 m²-es 
középső lakás 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 állattar-
tási lehetőséggel. Tel.: 06/30-
229-6516.
Karcagon 2 szobás, összkom-
fortos családi ház eladó. U.itt 
12 soros vetőgép eladó. Tel.: 
06/30-312-2679 v. 59/313-133.
Karcag, Cserepes u. 18. sz. 
alatti lakóház eladó. Két szo-
ba, előtér, fürdőszoba, kony-
ha, kábeltévé, telefon van. 
Rendezett udvar garázzsal, ál-
lattartásra alkalmas ólakkal. 
Érd.: Kg., Cserepes u. 18. Tel.: 
06/30-346-1454.
Eladó Karcag, Damjanich u. 
15. sz. alatti 751 m²-es telekin-
gatlan. U.itt műtrágyaszóró el-
adó. Tel.: 06/30-320-3483.
Karcag, Vörösmarty u. 2. sz. alatt 
ház eladó. Fürdőszoba, nagy cse-
répkályha, 1,5 szoba, garázs, kis 
bemenő kertes rész. I.ár: 3,3 M 
Ft. Érd.: Kg. Szent I. sgt. 36.
Karcag, Vasút út 72. sz. alat-
ti ház eladó. Gázkonvektoros, 
ipari áram, telefon van. Tel.. 
59/311-168.
Téglás kertben 6 sor és 15 
sor gondozott kertföld eladó. 
U.itt fehér harmónika ajtó el-
adó. Tel.: 06/20-242-0186 v. 
59/313-232.
1 szoba, konyha, komfort nél-
küli házrész albérletbe kiadó. 
Tel.: 59/312-679. 
Föld eladó! 100 ak. 3 ha. a 
Kenderesi  úton Karcagon. 
Öntözési lehetőség adott (lineár). 
Tel.: 59/313-899.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. 
alatti családi ház eladó. 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos; ipa-
ri áram, kábel tv, fúrott kút, 
klíma, elektromos kapu van. 
Tel.: 06/30-239-9121. 

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasz-
nálású jelzáloghitel akár jö-
vedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásár-
lási hitel. Több banki háttér-
rel! 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
Használt katonai surranó kap-
ható a Hópihe cipőboltban, 
2.500 Ft/pár. Ameddig a kész-
let tart!
Még nincs vége a télnek, ha-
vazás is lehet. Ne késlekedjen 
vásárolni erős kötés cirok és 
vesszőseprűt 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.
Motoros láncfűrésszel faki-
vágást, felvágást is vállalok 
hazaszállítással is. Tel.: 06/30-
336-6142.
Lábbal hajtós, 4 kerekű rok-
kant bicikli; 170 l-es Whirpool 
kombi hűtő eladó. Érd.: Kg., 
Kuthen u. 40. Tel.: 59/300-
341.
Búza, árpa, napraforgó, zab, 
repce ocsú kapható. Érd.: 
06/20-353-5738.
Eladó 2 db kétszemélyes fotel-
ágy; 2 db fotel megkímélt ál-
lapotban; 1 db kétajtós szek-
rény gardróbbal; 1 db szekre-
ter-íróasztal. Tel.: 59/311-621 
v. 06/20-913-6884.
Rendezvényre másnap is fo-
gyasztható BOMBAJÓ pogá-
csára; gesztenyés-, kakaós-, 
krémes csigára; almás-, tú-
rós-, ízes meggyes apró süti-
re megrendelést felveszünk. 
Piaccsarnok – 1. üzlet.
120-140 kg-os hízók, 40-50 
kg-os süldők, kis bálás búza-
szalma, frissen vágott sós sza-
lonna eladó. Tel.: 06/30-547-
6260.
Nagy és kis súlyú hízók el-
adók. U.itt fürdetőszék és rok-
kantkocsi (betegszállító) eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi u. 16.
Ruhajavítást vállalok. Tel.: 
06/30-647-7454.
Eladó 2 db barna szekrény, 
1 db konyhaszekrény, mosó-
gép, centrifuga, karosszékek, 
örökégő, öntött kályha, FV-III. 
10. kalapácsos terménydaráló. 
Érd.: Kg., Széchenyi sgt. 16. 
Tel.: 59/314-534.

Kedvező áron vállalom az 
alábbi munkálatok elvégzését: 
járdák, kapubejárók, útbur-
kolatok javítását vagy teljes 
körű aszfaltozását. Épületek 
bontását. Épület alap ásást, 
minden nemű kubikmunkát. 
Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisz-
títását, rendezését. Erdők 
tisztítását, fa és cserje irtást. 
Kőműves munkákat. Gyorsan, 
pontosan, jól képzett szakem-
berekkel. Nyugdíjasok részé-
re magas kedvezményt tudok 
biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-346-1454. 
Kis hízó, bálás szalma el-
adó. Szállítás megoldható. 
Kukoricát, vágóbirkát beszá-
mítok. Tel.: 59/300-875.
Eladó jó állapotban lévő szek-
rénysor és 1+2+3-as ülőgarni-
túra. 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.
Karcagon 200 l-es 6 fiókos 
fagyasztó szekrény eladó. 
Tel.: 06/30-659-6973.
Eladó 2 db 180x140-es kap-
c s o l t  g e r é b t o k o s  a b l a k 
eladó. Érd.: Kg., Kálmán u. 14. 
Tel.: 06/30-363-8148.
Eladó 220 V-os villanymotor; 
160 l-es hűtőszekrény; centri-
fuga; mosógép; Camping ke-
rékpár; porszívó; 1 db gázpa-
lack. Tel.: 59/314-892.
Eladó 2 db mangalica kissül-
dő, 2 db 50 kg-os fehér süldő. 
Érd.: Kg., Vasút utca 54. 
Tel.: 59/313-878.
Eladó 120 l-es hűtő; Kurzmaler 
regények – 200 db, kis tétel-
ben is olcsón; 1 db 240 W-os 
villanymotor vezetékkel. Tel.: 
59/313-277.
Az ELEGANT DIVATÜZLET 
ajánlatai: estélyi ruhák, koktél 
ruhák, bolerók, stólák, kosz-
tümök, blézerek, fehérneműk, 
harisnyák, táskák, kiegészítők. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-12 
óráig és 13-17:30 óráig.
Körbálás és kisbálás lucerna 
széna – jó minőségű; 170 kg-
os hússertés; mangalica sza-
lonna; németjuhász kiskutyák; 
pónilovak eladók. Érd.: Kg., 
Fürst S. u. 13. Tel.: 06/30-393-
3343.
Rágott koca levágásra eladó. 
Tel.: 59/311-168.
Rég i  bú to rok  j av í t á sá t , 
felület kezelését vállalom. 
Tel.: 06/30-974-2690.

Gépjármű
Megbízható robogók olcsón 
eladók. 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!”

- Most a főtér frontján, az 
épületsor előtt voltak munkák. 
Milyen ütemben és szakaszban 
hajtják végre a felújítást, illetve 
mennyiben érinti ez a már elöre-
gedett, bozóttá lett cserjéket? 
(Lásd sétálóutca.)

- A Kereskedelmi és Hitelbank 
épülete és a Dózsa György út 
torkolata közötti területet már 
felújítottuk, ugyanígy az 
Angyalos kút környékét is. Ezt 
a munkát folytatjuk az Áruház 
előtti területen. Oda – az 
Áruháztól az Iparcikk épüle-
téig – kerül majd egy platán sor. 
A Sétálóutca két olda lán lévő 
cserjéket fi atalítjuk, ameny- 
nyiben ez nem lehetséges, 
akkor lecseréljük. A szóban 
forgó területeket öntözőrend-
szerrel szeretnénk ellátni, hogy 
könnyebben és főleg szebben 
fenntarthatók legyenek. A főtér 
többi területén – a Városháza 
körül – egyelőre fenntartási 
munkákban gondolkodunk, 
majd jövőre kezdenénk a felújí-
tást. Egyébként a központba 
vezető főutak mentén lévő 
fasorok állapotát is felmérjük, 
és a városközponttól kifelé 
haladva ott is megkezdjük 
a felújítást. Elsősorban a 
Madarasi útra, a Kálvin utca 
két oldalának zöldterületeire 
gondolok, s ha lehetséges 
a Püspökladányi úton is 
elindulunk. A szelektálás szem-
pontjai között itt is a kiszáradt, 
elöregedett és életveszélyes fák 
a legfontosabbak.

- Ha jól megnézzük, bőven lesz 
mit csinálni, mert a felújításhoz, 
illetve rendben tartáshoz gon-
dolom az utcabútorok karban-
tartása, a zöldre oxidálódott 
(I. világháborús hősi emlék 
és a Kossuth szobor) szobrok 
megtisztítása, esetleg a 102 éves 
kerítésrészlet felújítása is hozzá-
tartozik.

- A református templom 
körüli öregedő fákat felmértük 
és szorgalmazzuk, hogy azok 
balesetveszélyes részeit a jövő 
hónap folyamán eltávolít-
hassuk. A kerítés felújítása is a 
következő évek valamelyikére 

van beütemezve, de legalábbis 
jó lenne, ha rendbe hozhatnánk, 
mert a templom környékét is 
díszítené. A parkban lévő padok 
deszkázatát újakra cseréljük, 
összhangban a már felújított 
padokkal. A város központ-
jából, tehát a főtér tágabb 
környezetéből mintegy 100 
szemetes hiányzik. Ezekből már 
a tavasz folyamán húszat 
pótolni fogunk, de az idén minél 
többet szeretnénk elhelyezni. 
Hát a szobrok tisztítását és az 
emlékművek fenntartását a 
lehetőségeinkhez meg az eszkö-
zeinkhez képest elvégezzük, 
illetve, ha külső szakember szük-
séges, azt jelezzük az önkor-
mány zat megfelelő bizott sá-
gához. Egyébként a Város-
gond nokság munkatársai 
korábban a város külsőbb 
területeire, a körforgalomhoz, 
a kórház előtti területere és a 
malomnál (Kisújszállási út) 
lévő parkrészre is „eljutottak”. 
Természetesen azt a munkát is 
folytatni kívánjuk.

- Hány fő végzi a főtér és 
környéke rendben tartását?

- A közterületeken Kun 
Józsefné vezetésével jelenleg 
18 fő dolgozik. Elsősorban 
takarítási munkákat végeznek. 
Ezt a létszámot a tavaszi és 
nyári parkgondozási munkákra 
igyekszünk 25-30 főre felfejlesz-
teni. Emellett a Városgond-
nokság Csemetekertje segíti a 
munkánkat, jó minőségű facse-
metékkel lát el bennünket. Még 
hadd tegyem hozzá azt is, hogy 
a park felújításával kapcsolatos 
javaslatokat, észrevételeket 
a Városgondokság telefon-
számán továbbra is várjuk.

Tehát a park hosszú távú 
felújítása elkezdődött, ennek 
kapcsán került sor a január 
végi fakivágásokra, s ennek 
része a bozót megritkítása, és 
más munkák, amelyek a hét 
elején a sétálóutca melletti 
zöldterületet érintették. 

Elek György 

A főtéri park rendezése
Folytatás az 1. oldalról
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Moziműsor
Február 15. péntek
 Az arany iránytű
 Amerikai fantasy
Február 19. kedd
 Casting minden
 magyar zenés film
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Anyakönyvi hírek
Születés

Horváth Erika Julianna – 
Pesti Tibor Zsolt

Kg., Vasút u. 62. 
Viktória Réka
Kabai Mária – Bakó János Pál

Kg., Bíró u. 23. 
Rikárdó János

Halálozás
Pödör István Sándor

Kg., Bem u. 6. (1934.)
Vasas János

Kg., Zrínyi u. 19. (1938.)
Boruzs Lajos Attila

Kg., Kinizsi u. 64. (1943.)
Diószegi Józsefné 
(Kapitány Erzsébet)

Kg., Vasút u. 9. (1918.)
Kis Imréné (Gál Eszter)

Kg., Halom u. 18. (1927.)
Saliga Lőrinc

Karcag (1989.)
2008. február 15. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Kompetencia alapú oktatás  

HEFOP 3.1.3
 projekt záró előadások 

2. rész
19.05 Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Vendég: dr. Nagy Molnár 

Miklós
 - Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Nyolcvan éves a gyógyvíz
 - Györffy Napok - 2008
 benne: interjú Szecskó Alf-

réddal és Kövesi Tamással
 - Kisiklott egy vonat Kun-

hegyesen
 - Szeméthegyek a 4-es 

mentén
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
 téma: Vasárnapi Iskola 

Alapítványi Bálra készül
20.10 Látótér, benne:
 Önkormányzati ülés

2008. február 19. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

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

mátus istentisztelet
20.30  Nótacsokor

2008. február 22. csütörtök 
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Romapercek
18.30  Kaleidoszkóp – megyei hír-

adó
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

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

mációk első kézből
 - Háttér - stúdióbeszélgetés
20.10 Baloldali Esték:
 Dr. Vadai Ágnes lakossági 

fóruma 

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

Január 30-án – ami hosszú 
évek során megszokott – a 
karate szakosztálynál meg-
tartották az övvizsgát. Min-
den karatéka vágya, hogy 
magasabb fokozatot érjen el. 
Erről kellett a gyakorlóknak 
tanúbizonyságot adni, amint 
azt Gyarmati Imre vezető 
edzőtől megtudtuk, minden 
gyermek teljesítette a köve-
telményeket. Az övvizsga kö-
zel 3 órás elméleti és fizikai

tesztekből állt. Közel negyven 
versenyző teljesítette a vizsga 
követelményeit és érdemelte 
ki a magasabb fokozatot. 
Ezzel lezárult a téli vizsgára 
való felkészülés, és egy nehéz 
alapozó időszak következik. 
A versenyidőszak előrelátha-
tólag március elején, a Diák-
olimpiai versenyek selejtezői-
vel kezdődik.

B. I.

Karatés hírek Labdarúgás

Február 15. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 16. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

13 órától Oroszlán – Kór-

ház úti

Február 17. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti

Február 18. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Február 19. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 20. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 21. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 22. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

12

12

Előkészületi mérkőzések
Kaba – Karcag 5:3 (2:2)

Kaba, 100 néző. Jv.: Nyilas.
Karcag: Tóth L., Kohári, Orosz, Kocsis, Egedi, Bujdosó, 

Balogh J., Nagy R., Domokos A., Balogh R., Szabó D.
Cserék: Balla Zs., Borsi A.
Edző: Varga János
Góllövők: Bujdosó, Balogh R, Borsi A.
Varga János: Az eredmény ellenére javuló játék, szeren-

csétlen kapott gólok.

Karcag – Püspökladány 4:3 (2:1)
Karcag, Technikum pálya, 50 néző. Jv.: Varga J.
Karcag: Tóth L., Kohári, Orosz, Borsi, Egedi, Bujdosó, 

Balogh J., Domokos R., Domokos A., Balogh R., Szabó D.
Cserék: Nagy R., Rajcsányi, Balla Zs.
Góllövők: Orosz, Balogh R., Bujdosó, Rajcsányi ill. Tüdős, 

Petrovics (2)
A szintén megyei I. osztályú ellenféllel szemben a fi atal 

karcagi csapat jól helytállt.

Néplap teremlabdarúgó torna
A hétvégén a karcagi 

labdarúgók a Szolnok Megyei 
Néplap által szervezett terem-
labdarúgó tornán vettek részt 
Túrkevén.
Eredmények: 
Karcag – Szajol 2:2
Góllövők: Bujdosó, Nagy R.
Karcag – Kisújszállás 3:2
Góllövők: Nagy R., Bujdosó, 
Balogh R.

A több csoportba beosztott 
együttesek közül csak az 
I. helyezettek jutottak tovább.

I. Szajol (5 pont), II. Karcag 
(4 pont), III. Nagykörű (4 pont), 
IV. Kisújszállás (3 pont).

A torna lebonyolítása a 
Futsal szabályai szerint történt. 
A karcagi csapat összeállítása: 
Tóth L., Bujdosó, Nagy R., 
Egedi, Szabó D., Kohári, 
Balogh R., Balla Zs.

Szombaton – február 16-án – 
11 órakor a technikum pályáján 
Karcag ellenfele a megyei 
I. osztályban szereplő etyeki 
csapat lesz. Szerdán – február 
20-án 15 óra kezdettel– szintén 
a Technikum pályáján az NB 
II.-es szolnoki együttes lesz 
az ellenfél. 

B. I.

Úgy tűnik újjáéled a karcagi 
női labdarúgás. A korábban 
sikeres és népszerű sportág 
ismét színre lép a város 
sportéletében. Amint azt 
Péntek Ferenctől megtudtuk, 
az idén újjászerveződik egy 
női labdarúgócsapat. Hogy 
milyen elnevezéssel, még nincs 
eldöntve. Egyelőre annyi biztos, 
hogy tizenketten vállalnák 
a szereplést, de vannak még 
további jelentkezők is. Az új 

csapat megalakulást március 
hónapban tervezik. Az edzési 
lehetőséget valamelyik tanin-
tézményben próbálják megol-
dani. Egy felmérést végeznek 
majd a leendő csapat tagjairól. 
Tervezik, hogy különböző női 
labdarúgó tornán vesznek részt, 
majd ezután döntik el, hogy 
egy komolyabb bajnokságban 
elindulnak-e.

B. I.

Női labdarúgás

Már hosszú évek óta szoros 
testvérvárosi kapcsolatban 
áll városunk az erdélyi 
Székelykeresztúrral, amely 
különböző kulturális kapcso-
latban és összejövetel formá-
jában is megnyilvánul. Így 
többek között a sport terén 
is. A labdarúgásban évek 

óta összeméri erejét a két 
testvérváros önkormányzati 
csapata. Legutóbb szombaton 
a sportcsarnokban mérkőztek 
meg egymással, és a karcagiak 
4:0-ra legyőzték az erdélyi 
csapatot.

B. I. 

Barátságos labdarúgó találkozó
Kedves Ügyfeleink!

A Dolby Kft. tájékoztatja minden kedves előfizetőjét, 
hogy Karcag területén megkezdi hálózatfejlesztési munkála-
tait. Ezért 2007. december-1-től márciusig szakaszosan, adás-
kimaradások várhatóak 8-18 óráig.  

Megértésüket köszönjük:
Dolby Kft.

Dolby Kábeltelevízió és Internet hibabejelentés:
06 (52) 273-370   1-es menüpont választásával

Ügyintézés: 06 (52) 273-370  2-es menüpont választásával

Felhívás!

Kedves Szülők. Tisztelt Vállalkozók!
Kérjük Önöket, hogy Személyi jövedelemadójuk, vala-

mint Iparűzési adójuk 1%-val támogassák a gimnázium-
ban működő Gábor Áron Diáksport Egyesület munkáját, a 
sportcsoportok tevékenységét, Önök is járuljanak hozzá a 
gimnázium fiatal sportolóinak sikereihez, országos sport-
eredményeihez. Köszönjük.

Név: Gábor Áron Diáksport Egyesület
Adószám: 18839870-1-16.

Az apróhirdetés 

továbbra is 

csak 

100 Ft !!!

a Karcagi 

Hírmondóban!


