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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gyakorlatnak megfelelően júni-
us 9 - augusztus 22-ig kéthetente, vagyis július 18-án, 
augusztus 1-jén, augusztus 15-én jelenik meg. Augusztus 
25-től áll vissza a megszokott heti megjelenés. A szer-
kesztőség természetesen minden héten ügyeletet tart.

A Karcagi Hírmondó Szerkesztősége

- Polgármester úr, amellett, 
hogy általában jólesik egy dí-
jat átvenni, mégis más „szí-
ne” van egy ilyen elismerésnek 
tizennyolc év önkormányzati 
munka tükrében. Milyen érzés 
az év polgármesterének lenni?

- Nagyon jó érzés volt át-
venni, hiszen elismeri a díj 
azt az erőfeszítést és munkát, 
amelyet már hosszú évek óta 
végzek Karcag és a térség ér-
dekében. És számomra még 
azért is értékes a díj, mert la-
kossági szavazatokon ala-
pult, és ez nagyon megtiszte-
lő. Szeretnék tovább dolgozni 
Karcagért, és a díjaktól füg-
getlenül is igyekszem ellátni a 
rám háruló feladatokat.

- Tudom, hogy közel húsz-

éves pályafutás távlatában ne-
héz kérdés következik, de még-
is megkísérlem. Melyek azok 
az eredmények, amelyekre a 
legbüszkébb?

- Ez így van, nehéz kira-
gadni bármit is, hiszen sok 

dologra büszke vagyok. Ami 
talán a legkomolyabb ered-
mény számomra, hogy sike-
rült a város kőúthálózatát ki-
építeni, és a korábban sáros, 
poros városból egy aszfalt-
úthálózattal ellátott, parko-
sított, gyümölcsfákkal, virá-
gokkal, dísznövényekkel be-
ültetett településsé vált. Ez 
egy hosszú távú dolog.

Az már a talán hagyomá-
nyok részének tekinthető, 
hogy a három napra bővült 
birkafőző verseny kezdetén 
az eső is megérkezik, de az-
tán kivirul az idő és nincsen 
meteorológiai akadálya a jó 
közérzetnek. Most is így lett. 

A fesztivál kezdetének dél-
utánján ragyogó jó időben 
várta az érdeklődőket az ek-
korra kirakodóvásárrá és sé-
tálóutcává, nemkülönben né-
zőtérré átalakult Kálvin utca 
és a Múzeumpark. A megelő-
ző napok időjárását mutat-

ja, hogy idei díszvendégeink, 
Bácskossuthfalva (Moravica) 
küldöttsége a korábbi vihar 
miatt jelentős késéssel tudott 
elindulni, úgyhogy az első 
nap programjai csúsztak egy 
kicsit. A pénteki délután leg-
nagyobb látnivalója kétségkí-
vül a park templom és az is-
kola közötti csücskében felál-
lított Juhszárnyék volt, ahol 
lepénysütés, állatsimogató, 
lovaglás, kézműves munkák, 
íjászat, valamint bábszínhá-
zi előadás várta az érdeklő-
dő nagyérdeműt. A szervezők 
még juhászokat is meghívtak 
egy kis beszélgetésre. Pénte-
ken Kerekes József, szomba-

Az év polgármestere
Interjú dr. Fazekas Sándorral

Június 20-án, Tiszaújvárosban a Tisza-tavi régió polgár-
mestereinek szokásos évi találkozóján vehette át dr. Fazekas 
Sándor az „év polgármestere” díjat. Az elismerést Iváncsik 
Imre, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára adta át váro-
sunk első emberének. Ez alkalomból ültünk le a polgármes-
terrel egy rövid beszélgetés erejéig.

Folytatás a 3. oldalon

Június 20-21-22-én Karcag 
város adott otthont a IV. Or-
szágos Ifjúsági Tűzoltóver-
seny küzdelmeinek. A meg-
mérettetésre tizenhat me-
gye, valamint a főváros, és 
a Magyar Diáktűzoltók Szö-
vetsége küldte el legjobbjait. 

Harminchat csapat mint-
egy hatszáz ifjú tűzoltója vett 
részt a küzdelmekben, de a 
határon túlról – Bácskossu-
thfalváról (Szerbia), Josipo-
vácról (Horvátország) és Tor-
náról (Szlovákia) is érkeztek 
vendégek. A verseny főszer-
vezője és fővédnöke a Magyar 
Tűzoltószövetség, valamint 
a JNSZ Megyei Tűzoltóságok 
Szövetsége, házigazdája, lebo-
nyolítója pedig Karcag Város 
Hivatásos Tűzoltósága volt.

A június 21-én (szomba-
ton) a városi sportpályán 
400 méteres váltófutás és 75 
méteres akadálypálya, vala-
mint igazi nyári meleg várta 
a versenyzőket, versenybírá-
kat, lebonyolítókat. Karcagra 
már a megyék legjobbjai ér-
keztek, a tét a jövő évi, ostra-
vai nemzetközi versenyen va-
ló részvétel volt. A megyei 
eredmények jól megmutat-
ták, hogy az ifjúsági tűzol-

tócsapatok azokon a telepü-
léseken kapják a legjobb fel-
készítést, ahol az önkéntes 
tűzoltóságnak és az utánpót-
lásképzésnek régi (esetenként 
több évtizedes) hagyomá-
nyai vannak. Ezt tükrözték 
az országos eredmények is. 
A fiú és vegyes csapatok ka-

tegóriájában: I. Letenye (Za-
la), II. Vértessomló (Komá-
rom-Esztergom), III. Héviz 
(Zala) tűzoltói lettek a legjob-
bak (utánuk következtek Be-
rettyó ÖT, Pázmánd (Fejér), 
Ruzsa (Csongrád), Kurd (Tol-
na) Tabdi (Bács-KK.) etc. csa-
patai). A lány csapatok között 
I. Becsehely (Zala), II. Páz-
mánd (Fejér), III. Berettyó 
ÖT (Hajdú-Bihar) tűzoltólá-
nyai teljesítettek kiemelkedő-

en. A csehországi versenyen 
tehát Letenye (Zala) és Be-
csehely (Zala) gárdája képvi-
seli majd hazánkat. A karca-
gi diáktűzoltók csapata a lá-
nyok versenyében ötödik lett. 
A kemény ellenfelek között ez 
remek helyezés.

A verseny zárására és a dí-

jak átadására június 22-én 
került sor. A Városháza előtt 
felsorakozott csapatokat dr. 
Bende Péter vezérőrnagy, a 
Magyar Tűzoltószövetség el-
nöke, dr. Fazekas Sándor pol-
gármester és Lévai Kálmán 
tüo. alezredes köszöntötték 
és gratuláltak úgy az eredmé-
nyekhez, mint a karcagi tűz-
oltóknak a sikeres lebonyolí-
táshoz.  

Elek György 

Ifjú tűzoltók versenye

Magyarország 33 leghátrányosabbnak elismert kistér-
ségében összesen egymillió ember él. Ezen kistérségek lehe-
tőségeiről rendeztek konferenciát a Kutató Intézetben 2008. 
június 23-án. Az előadók között Arnóth Sándor püspökla-
dányi, valamint Pintér Erika tiszafüredi polgármesterek az 
érintett sárréti és tiszatavi kistérségek jelenét, a minisztéri-
umi szakemberek a segítség lehetőségeit ismertették.

X. Karcagi Birkafőző Fesztivál
2008. június 27-28-29.

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok
„Nincs 

még vége a 
mérkőzésnek…”

A fiatalabb korosztály valószínű-
leg nem emlékezik már Hofi Gézá-
nak a jegyzet címében idézett po-
énjára, ami annak idején kétértelmű 
volt, mert a közéletre is vonatkoztat-
ta. Az elmúlt hetekben többször is 
eszembe jutott; úgy a labdarúgással, 
mint a közélettel kapcsolatban. A fo-
ci EB-n többnyire a török válogatott 
mérkőzéseit nézve, akik többször is, 
váratlanul, az utolsó percekben for-
dítottak az eredményen és a végső-
kig való küzdeni tudásról adtak lec-
két az európai csapatok többségé-
nek. Noha nem jutottak a döntőbe, 
alaposan rácáfoltak a svájci „zeitun-
gok” törököket lekicsinylő megjegy-
zéseire. (Különösen Bázelben, ami-
kor legyőzték a házigazdákat.) Ben-
ne volt ebben egyfajta kódolt üzenet 
azoknak is, akik ellenzik Törökország 
felvételét az EU-ba… (Aztán a „szak-
értők” nem is beszéltek róluk, mint 
ahogy arról sem, hogy a döntőben 
volt azért egy olyan spanyol kezezés 
– henc -, amiért 11-est is lehetett vol-
na adni. Erre biztosan megjegyezte 
volna Hofi; ”… hogy csak az a henc, 
ha a kezéhez ragad a labda?”

Itthon pedig a kormányfő, ha nem 
is Hofi szavaival, de egyértelmű-
en adta tudtára a közvéleménynek, 
hogy dehogyis van vége a kormány-
zásuknak! Nem lesznek itt 2010-ig 
semmiféle „választások”. Sem elő-
rehozottak, sem másfajták. Töretle-
nül tovább a reformok útján. Mintha 
az ember a ’60-as évek politikai szlo-
genjét hallaná vissza: „Tovább a leni-
ni úton!” A dialektikus materializmus 
jegyében, ahol is a „megszüntetve 
megőrzés” volt a társadalmi fejlődés 
legfőbb záloga! Most ennek a „mo-
dern” változata folyik: lazítás a gyep-
lőn, majd egy újabb szorítás. Válto-
gatva, a „konkrét helyzet, konkrét 
elemzése” alapján. A mass-média, a 
közvélemény-kutatások és az értel-
miség egy széles rétegének támoga-
tásával. Már hallani is, hogy a közvé-
lemény-kutatások legújabb felméré-
sei alapján megfordult a tendencia, 
csökken a két nagy párt támoga-
tottsága közötti különbség. Nincs itt 
szükség „szakértői kormányzásra”, 
hiszen a világ legtermészetesebb 
dolga, hogy „azért változik a véle-
ményünk  egy–egy kérdésben hom-
lokegyenest egyik napról a másik-
ra, mert ma okosabbak vagyunk, 
mint tegnap voltunk. Ez talán baj?” A 
„szakértelem” manapság egyébként 
sem kézzelfogható fogalom. Például 
a Napkeltében vasárnap reggel Gyár-
fás Tamás megkérdezte az egyik, volt 
magyar válogatott szövetségi kapi-
tányát, hogy ki nyeri az EB-t? Mire a 
volt szövetségi mágus azt válaszol-
ta, szó szerint; „sokkal jobb a spanyol 
válogatott, de a németek győznek!” 
Ehhez képest Gyurcsány Ferenc ma-
ga a közéleti zsenialitás fenomenális 
mintapéldánya…

- ács -

HÍREK
A TOURINFORM IRODA 

nyitva tartása: hétköznap 9 - 
17 óráig, szombaton, vasár-
nap, ünnepnapon 10 - 18 órá-
ig.

A könyvtár nyári nyitva 
tartása

Kedves Olvasóink! Tisz-
telt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a 
Városi Csokonai Könyvtár  
2008. július 21-től  augusz-
tus 1-ig zárva tart. Ezt figye-
lembe véve kölcsönözzék ki 
szórakoztató olvasmányaikat, 
útikönyveiket!

Nyitás: 2008. augusztus 4-
én (hétfőn) 10 órakor !

Július és augusztus hó-
napban szombatonként a 
könyvtár zárva tart !

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője autó-
buszos városnéző kirándulásra hívja és várja a választó-
kerület lakóit (gyermek-szülő-nagyszülő korosztályig) a 
város új beruházásainak megtekintésére.

Időpontja: 2008. július 16. (szerda) 14 órától 18 óráig.
Találkozás: A kirándulás napján 14 órakor az Általános 

Iskola és Diákotthon parkolójában (Kisújszállási u. 45.)
A kirándulás útvonala: Laktanya Kft. - Ipari Park az épü-

lő raktárbázissal – a felújított Szennyvíztisztító telep – Kato-
likus városrész. A helyszíneken szakszerű tájékoztató lesz.

A kirándulásra jelentkezni lehet: 2008. július 7-én 
(hétfőn) 10 – 12 óra között fogadóóra keretében az Általá-
nos Iskola és Diákotthon aulájában (Kisújszállási u. 45.).

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

Köszönet
Köszönetem fejezem ki 

Kiss Mihály mezőgazdasági 
vállalkozónak és munkatár-
sainak, valamint Balajti Jó-
zsef igazgató úrnak, akik le-
hetővé tették, hogy az Ó-ka-
tolikus temetőből elszállításra 
kerülhetett a felhalmozódott 
temetői hulladék.

Munkájukhoz sok sikert, 
szép eredményt kívánok, bi-
zakodva további segítőkész-
ségükben közös ügyeink ér-
dekében.

Megbecsüléssel és köszö-
nettel:

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

„FŐTÉRI RANDEVÚ”
július 5-től augusztus 9-ig szombatonként 19 órától 

a Kossuth téren felállított filagóriánál
Július 5-én 19 órakor Lituus rézfúvós kvintett
Július 12-én 17 órakor Pántlika és kopogó néptánccso-

portok. Kísér a Pipás zenekar
 19 órakor a Karcagi Trió műsora
Július 19-én 19 órakor Karcagi mazsorettek – Dalma 

Dance Klub – Kontrollzé együttes
Július 26-án 19 órakor Nótaműsor
 Fellépnek: Ferenczi Béla, Bartha András, Tőkés Jó-

zsef, Péntek József, Karcagi Nótaklub és a DMIK 
Népdalköre

MŰSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS INDUL

A 2008-2009-ES TANÉVBEN
A KARCAGI SZENTANNAI SÁMUEL MEZŐGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUMBAN

A képzés jellemzői:
-  A térítésmentes képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karával 

együttműködve valósul meg.
-  Modern, piacképes informatikai, közgazdasági ismeretek szerzése biz-

tosított.
-  Kulturált, szép környezet, kiválóan felszerelt tantermek.
-  Nappali tagozatos oktatás, tanulói jogviszonyban.
-  4 féléves (2 tanéves) képzés; összesen 954 óra elmélet, és 960 óra gya-

korlat.
-  OKJ 55 810 01 0010 55 10 Műszaki Informatikai mérnökasszisztens 

végzettség szerezhető (ISC 5BCV felsőfokú szakképzés).
-  Teljes értékű kredit beszámítás, és tanulmányok folytatási lehetősége 

az egyetemi szakirányú BSC alapképzésben.
-  Egyetemi alapképzésből átjelentkezés lehetősége felsőfokú szakképzés-

be.
-  Beszámítási lehetőségek más, rendeletben megengedett felsőfokú szak-

képzésekből.
-  A IV. félévben vállalati szakmai gyakorlat a Debreceni Egyetemen, 

vagy lakhelyhez közeli vállalatnál, valamint szakdolgozat készítés.
-  A képzés végén 6 részes szakmai vizsga modulrendszerben.
-  Kollégiumi ellátás, étkezés az iskola területén megoldható.

Jelentkezés feltétele:
-  Érettségi bizonyítvány.

Jelentkezés határideje, helye, valamint további információk:
-  2008. augusztus 22.
- Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és 

Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sámuel út 18.
Igazgató titkárság tel.: (59) 312-744 Fax: (59) 312-451.
e-mail: sztannai@externet.hu
Részletes információk: 
http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

A felvételek elbírálása a 25 fős keretlétszámig az érettségi eredmények fi-
gyelembevételével összeállított rangsor alapján történik.

Elek Attila 
erőemelő kiváló 

eredménye 
Június 13-14-én Szlovákiá-

ban került megrendezésre az 
European Championship Po-
werlift Certificate erőeme-
lő nemzetközi bajnokság. A 
karcagi versenyző, Elek Atti-
la a junior 90 kg-os kategóri-
ában lépett fel. A három fogá-
sos súlyemelésben összesítve 
675 kg-ot teljesített és az el-
ső helyen végzett. Az abszolut 
kategóriában – ahol a 23 év 
alattiak indulhattak – az elő-
kelő második helyen végzett. 
A versenyző külön köszöni 
a karcagi Önkormányzat és 
a Fitnes Trade támogatását. 
Most a világbajnokságra ké-
szül, amelyet Németország-
ban szeptemberben rendez-
nek meg.

B. I.

Tájékoztatás

A karcagi FIDESZ iro-
dán (Kg., Kossuth tér 14.) 
kedden és csütörtökön 15 - 
18 óráig ügyeletet tartunk.

FIDESZ karcagi 
szervezete

Köszönet

2008. június 23-27-ig 
a JNSZ MRFK Bűnmeg-
előzési tábort szervezett, 
melyben 15 karcagi gyer-
mek is részt vehetett. Kö-
szönetet mondunk Gerlai-
né Évikének és Szabó Ka-
talinnak, az odaadó, ál-
dozatkész munkáért, amit 
a tábor színvonalas prog-
ramjainak megszervezé-
sére fordítottak. Köszön-
jük Karcag Város Önkor-
mányzatának a pályázati 
lehetőséget, melynek se-
gítségével a kiadásainkat 
csökkenteni tudtuk. Kö-
szönjük a támogatást min-
den szülőnek, aki bízott 
bennünk annyira, hogy 
a „szemünk fényét” ránk 
merték bízni.

Rigó Zoltán
elnök

A Karcagi Ifjúsági 
Ház nyári 

rendezvénysorozata
2008. Július 7 – 12.

július 7. 16.00 óra - alagso-
ri nagyterem

 Asztalitenisz-verseny 
páros kategóriákban

július 8. 10.00 óra – udvar
 Nagy Emese – „Bárány-

hívogató”, beszélgetés 
juhokról, juhászokról. 
Nemezkészítés.

július 10. 16.00 óra – aula
 Csocsó-verseny (2 fős 

csapatokkal)

július 11. 15.00 óra – kiál-
lító terem

 Társasjáték-délután 
(kv íz/act iv ity/rejtvé-
nyek/sakk/malom)

július 12. 21.00 óra - Vá-
rosi Gyógyvizű Strand-
fürdő

 Matchbox-koncert
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Nádas tűz

06.22-én 21 óra 24 perc-
kor érkezett jelzés a Karcag, 
Tó utcából, miszerint az ut-
ca végén nádas, gaz ég. Az 
egység 1 „D” sugárral avat-
kozott be. 

Száraz fű gyulladt ki

06.23-án 20 óra 51 perckor 
jelzés érkezett a Karcag, Ha-
ladás u. 27.sz. alól. A lakó-
ház előtt kigyulladt a száraz 
fű. A kiérkező egység 1 „D” 
sugárral avatkozott be.

Segítségnyújtás

06.24-én a berettyóújfalui 

tűzoltók kérték segítségün-
ket. Derecskén, a Hunyadi 
út és Rákóczi út sarkán a vi-
har egy nyárfa vastag ágait 
törte le, ami lakóépületet ve-
szélyeztetett.

Újra ég a gallytároló

06.27-én 22 óra után újra 
kigyulladt Berekfürdőn, az 
Üveggyár mögötti gallytáro-
lóban összehordott gally.

Terepjáró árokban

06.29-én 15 óra 09 perckor 
érkezett egy jelzés. A 4.sz. 
főút 153. km. szelvényében 
egy Nissan terepjáró árokba 
hajtott, majd az oldalára bo-

rult. A kiérkező egységek az 
autó áramtalanítását végez-
ték el. 

Baleset a kereszteződésben

06.30-án 10 óra 17 perc-
kor Karcag, Széchenyi sgt. 
– Szabó J. u. kereszteződés-
ében történt baleset. Egy te-
herautó és egy személyau-
tó ütközött össze. Szerencsé-
re személyi sérülés nem tör-
tént.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

Rövidtávon arra vagyok a 
legbüszkébb, hogy sikerült el-
érni, hogy a karcagi kórházat 
nem privatizálták, hanem a 
városi önkormányzat és a la-
kosság tulajdonában maradt. 
Egyáltalában, hogy megma-
radhatott. Ha megnézzük, 
hogy Gyöngyösön, Hatvaban, 
vagy Egerben milyen állapo-
tok uralkodnak ez egy rendkí-
vül jelentős eredmény.

- A város fejlődéséhez nem 
csak a külső megújulás, ha-
nem a belső átalakulás is fon-
tos volt. Egyre több civilszerve-
zet, kulturális egyesület nőtt ki 
a földből. A tömegsport is ha-
talmasat fejlődött. Az utóbbi 
időben főleg a sportesemények 
szaporodtak meg. Ezen a vona-
lon milyen további tervek szü-
lettek? Továbbá mi várható a 
munkahelyteremtés vonalán?

- Nagyon fontos a sport, a 
testnevelés kérdése. Működik 
az erdei futópálya, a termál-
fürdő korszerűsítése is meg-
történt, de még a Zuglóger-
ben is szeretnénk fejlesztése-
ket végrehajtani. Mindegyik 
rendkívül fontos terület. A fo-
cicsapatok tényleg jól szerepel-
tek, a gyermekekből és fiata-
lokból álló utánpótláscsapatok 
is, de az úgymond nagy csa-
patban is lelkes, küzdeni ké-
pes fiatalok szerepelnek. Azt 
hiszem, hogy még erőt kell 
gyűjteniük, hogy feljebb lépje-

nek, és nyilván ehhez még ko-
moly anyagi erő is szükséges, 
amelyhez szponzorok jelent-
kezését várjuk. Én azt szeret-
ném, hogy olyan jó meccsek 
legyenek Karcagon, amelyek 
kellemes kikapcsolódást is 
nyújtanak, és a családok is ki-
járnak majd a pályára. Olyan 
közélet legyen, amely kultu-
rált, méltó környezetben biz-
tosítja a szabadidő hasznos, és 
aktív eltöltését. 

Szeretnénk azt, hogy mind a 
senior sportban, mind a gyer-
mekek, és fiatalok körében a 
testedzés, az egészséges élet-
mód teret hódítson.

Ami a fejlesztéseket illeti: a 
Laktanya, és a hozzá kapcso-
lódó Ipari Parkot tartom eb-
ben a ciklusban a legfonto-
sabbnak abban, hogy új mun-
kahelyeket teremtsünk. Látha-
tó, hogy országosan nagyon 
rossz a helyzet, és gyakorlati-
lag a környék fejlődése is na-
gyon alacsony fordulatszámon 
pörög. A környező települések 
nagyon nagy gondokkal küz-
denek. Számomra az a legfon-
tosabb, hogy Karcag most iga-
zán egy kiemelkedő szerepet 
töltsön be, és a környék gaz-
dasági motorja legyen. 

- Ehhez, sok erőt és egészsé-
get kívánunk!

- Köszönöm, és kellemes 
nyarat kívánok a szerkesztő-
ségnek, és a lap valamennyi 
olvasójának!

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Az év polgármestere

ton pedig Szopkó János és fe-
lesége Márki Mária, Béres-
né Márki Piroska és Csontos 
György (a főzőverseny egyik 
aranyérmese) beszélt a ré-
gi juhászokról, munkájukról, 
szokásaikról és persze étele-
ikről. A Kálvin utcai színpa-
don késő délután a Match-
box, este pedig a Desperado 
együttes lépett fel. Igen nagy 
sikerrel.

A verseny napja – mint 
mindig – most is sokezer em-
bert vonzott a Múzeumpark-
ba, ahol kiállítás, fúvószene-
kar, folklór műsor (Bácskos-
suthfalva!), népi komédia, 
nótaműsor, tánc, stb. szóra-
koztatta a közönséget. A fő-
zés helyszínén sétálva láthat-
tuk a Kazakisztánt bemutató 
kiadványokat kiállító standot 
is, hiszen a rendezvényt Ra-
zid Ibrajev Turarovics, Ka-
zakisztán magyarországi 
nagykövete és munkatársai és 
felkeresték. A birkafőző ver-
seny hírét, s nevét jól mutat-
ja az, hogy 94 nevező, össze-
sen 174 lábas pörköltet főzött 
– a délre kiürülő kondérok 
sokaságából ítélve sikerrel. A 
szakmai zsűri hat-hat arany, 
ezüst és bronzérmet ítélt oda. 
Nem volt könnyű dolga a tár-
sadalmi zsűrinek sem, ré-

szükről Balolgh István, id. 
Csontos György, Kun László, 
Szabó Péter és Törzsök Lajos 
karcagi és Kévés Sándor kun-
szentmiklósi versenyző telje-
sítményét emelték ki. Elisme-
résre került a legidősebb ver-
senyző Székely Imre (84 év) 

és a legfiatalabb főző Bartha 
Gábor (4 év), míg a népvise-
letbe öltözött versenyzők kö-
zül Kun Lászlót jutalmazták. 
A társadalmi zsűri ítélte oda 
a Magyar-Kazak Baráti Tár-
saság, a Kunszövetség, az eg-
ri Szent István Hotel, a Bor-
Étek Havilap, az Ipari Park 
Kft., a Tesco Zrt. valamint 
Kunszentmiklós és Bada-
csonytördemic önkormány-
zatának különdíjait is. Az es-
te Demjén Ferenc koncertjé-
vel zárult.

Vasárnap már lényegesen 
levegősebb lett a Múzeum-
park, de az ifjúsági verseny 
és a népi ételek főzőversenye 
nemkülönben a zenei és szín-
padi programok sok nézőt 
vonzottak.

- e -       

Folytatás az 1. oldalról

X. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Értesítés
Tájékoztatásul közöljük, hogy  Karcag Város Önkormányzata, 
a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kátai Gábor 
Kórház és a Pénzügyi Szolgáltató Intézmény számlaszámai 2008. 
július 1-től megváltoztak. Az új számlaszámok a következők:

Számla megnevezése Új számlaszám
Költségvetési elszámolási számla 12053005-01000953-00100009
Állami hozzájárulások számla 12053005-01000953-00200006
Karcag Iparűzési adó beszedési 
számla 12053005-01000953-00300003

Gépjárműadó beszedési számla 12053005-01000953-00400000
Idegenforgalmi adó beszedési. 
számla 12053005-01000953-00500007

Termőföld bérbeadásból származó 
jövedelemadó beszedési számla 12053005-01000953-00600004
Késedelmi pótlék számla 12053005-01000953-00700001
Bírság számla 12053005-01000953-00800008
Karcag Város idegen bevételek 
beszedési számla 12053005-01000953-00900005

Egyéb bevételek beszed. számla 12053005-01000953-01000005
Luxus adó beszedési számla 12053005-01000953-01100002
Karcag Város talajterhelési. díj 
beszedési. számla 12053005-01000953-01200009

Karcag Város eljárási  illeték 
beszedési számla 12053005-01000953-01300006

Letéti számla 12053005-01000953-01600007
Karcag Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat. 12053005-01037880-00100004

Kátai Gábor Kórház 12053005-01038648-00100003
Pénzügyi Szolgáltató Intézmény 12053005-01037878-00100009

A befizetéseket a változást követően a fenti számlákra kérjük teljesíteni!
További felvilágosítás a Városháza földszint 42. számú és az emelet 22. 

számú helyiségében, illetve az 500-610-es telefonszámon kérhető.
Rózsa Sándor 

jegyző
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Schwarzheide és Karcag gyászolja 
Bernd Hübner polgármestert 

Megrendítő hírt kaptunk nemrégiben, hogy Bernd Hüb-
ner polgármester úr 2008. június 18-án, szerdán 59 éves 
korában elhunyt. 

Első megválasztásáig, 1973-
tól egészen 1982-ig, töltöt-
te be az alpolgármesteri tiszt-
séget Alfred Moreitz és Jür-
gen Adam polgármesterek 
mellett. A városvezetői hi-
vatalt 1982-től 1990-ig, majd 
1994-től 2008-ig töltötte be. 
22 éves munkássága során, 
mint  Schwarzheide város pol-
gármestere irányította és ve-
zette városát a jobb boldogu-
lás reményében. Az 1990-es 

politikai fordulat után a polgárok többsége ismételten bi-
zalmat szavazott neki. Ezt nem utolsó sorban gyakorlatias 
emberközeliségének köszönhette, hiszen a schwarzheidei-
ek ügyeikkel nála mindig „nyitott fülekre” leltek. 

Azonban nemcsak Schwarzheide város fejlesztése volt 
állandó céljai között. Távolabbra is tekintett és fontos volt 
számára, hogy a környező települések közösségeivel együt-
tesen támogassa a régió fejlődését. A nyugat-lausitzi régió 
település-szövetségének kialakítása, valamint Schwarz-
heide és Lauchhammer városok szövetsége csak kiragadott 
példái céltudatos elkötelezettségének. 

Bernd Hübner polgármester úr a nemzetközi együttmű-
ködésekkel is erősítette az Európai Uniót, különösen a len-
gyelországi Krosno Odrzanskie és a magyarországi Karcag 
testvérvárosokkal való együttműködése volt kiemelkedő. 

Közel fél évtizede annak, hogy több évi előkészítést kö-
vetően megkötésre kerülhetett Schwarzheide és Karcag 
testvérvárosi szerződése. A települések közötti kapcsola-
tok fokozatosan fejlődtek és fejlődnek, az Önkormányza-
tok, Polgármesteri Hivatalok mellett ma már átfogják az 
oktatás, gazdaság, városüzemeltetés területét éppúgy, mint 
a turizmust, a művészeti életet és a fellépők, előadóművé-
szek cseréjét. Bernd Hübner polgármester úr közvetlen, 
derűs egyéniségével, nyitottságával mindig önzetlen tá-
mogatója és segítője volt az együttműködésnek, a német és 
magyar nép barátságának. 

A kegyetlen, nehéz betegség elszakította tőlünk Őt, aki 
a testvérvárosi kapcsolat lelkes kezdeményezője és építő-
je volt: fájó hiányát nehéz tudomásul vennünk, de bizako-
dunk abban, hogy munkájának lesznek hivatott folytatói. 

Schwarzheide város polgárai, az Önkormányzat mun-
katársai, Karcag város lakossága Bernd Hübner-t, aki szá-
mára a polgármesteri munka elhivatottság volt, megtartja 
tisztelő emlékezetében. 

A hivatalos búcsúztatásra 2008. június 23-án, hétfőn 11 
órakor került sor a Nyugat-Schwarzheidei temetőben. 

 Mafred Richter  Dr. Fazekas Sándor  Gerd Budich 
 alpolgármester  polgármester  a városi közgyűlés 
   elnöke 

A Nemzeti Tankönyvkiadó 
szervezésében, Varga János 
szakmai vezetésével a „Vir-
tual Adventures” országos, 
sőt Székelyudvarhely rész-
vételével annál is tágabb, on-
line angol nyelvi vetélkedő 
harmadszorra került meg-
rendezésre. A fél évig tar-
tó négy forduló után újra ki-
magasló eredménnyel zárult 
a budapesti helyszíni döntő 
a karcagi Gábor Áron Gim-
názium behívott tanulói szá-
mára.

Az 1401 regisztrált verseny-
zőből végül 10 diák jutott a 
döntőbe, és komoly küzde-
lem után közülük került ki 
az Angliába utazó első helye-
zett, a laptopot nyerő máso-
dik helyezett (ez a díj az elő-
ző két évben nekünk jutott), 
és a nyelvtanfolyamot nyert 
harmadik helyezett. Ezúttal a 
3. díjat Kovács Márk Zsom-
bor (Gábor Áron Gimnázi-
um) nyerte! A további helye-
zettek ingyenes nyelvvizsgát, 
on-line újság előfizetést és 
könyvjutalmat kaptak, köz-
tük a karcagiak: 4. Czókoly 
Alexandra (aki a négy fordu-
ló feladatsorait egyedül telje-
sítette hibátlanul), 5. Mátyus 
Ditta, 8. Takács Gábor, 9. Je-
nei Marianna, 10. Szemeti 

Anna. Döntőbe jutottak vol-
na még: Körmendi Kriszti-
án, Perge Szandra és Földvá-
ri Anna Csenge is, de ez idő 
alatt svájci jutalomúton vet-
tek részt. A felsoroltak közt 
a legjobb eredményt elérők 
a 11. nyelvi előkészítős osz-
tály tanulói, tizenegyedike-
sek, de van köztük egy-egy 
tizenkettedikes, sőt kilence-
dikes is. Az indulók ugyan-
is 7-12-esek lehettek. Minden 
forduló után a legjobban tel-
jesítők neve, iskolája, tanára, 
városa, pontszáma olvasható 
volt a verseny nyitólapján, s 
fordulónként ötnek könyvju-
talmat is kisorsoltak. Így di-
ákjaink közül is többen, már 
menet közben értékes nyelv-
könyvekhez jutottak.

 Vajon mi a karca-
gi sikerek titka? Elsősorban a 
résztvevők lelkesedése, ügyes-
sége, kitartása, a folyamatos 
tanári irányítás, egyéni se-
gítség, és főként az angol tu-
dás, a kulturális ismeretek és 
a számítógép kezelése, az in-
terneten való gyors tájékozó-
dás. Mindezeket nagyban fej-
lesztik is a változatos, érdekes 
feladatok, amelyek e tanév-
ben az Amerikai Egyesült Ál-
lamok kultúrájáról, történel-
méről, érdekes helyszíneiről 

és személyiségeiről szóltak. 
Washingtoni múzeumokba, a 
sziú indiánok földjére, Alasz-
ka nemzeti parkjaiba, San 
Franciscóba, New Yorkba és 
még sok más izgalmas hely-
re vezetett a virtuális baran-
golás. A vetélkedő újdonsága 
volt, hogy minden hónapban 
egy rövid hang file is kapcso-
lódott a feladatlapokhoz. Az 
is hozzájárult a kiemelkedő 
eredményekhez, hogy a leg-
több pontot gyűjtött diákok 
egy új tantárgyat, az angol 
célnyelvi civilizációt is tanul-
ják a gimnáziumban.

 Az angol vetélkedő-
ről további információ olvas-
ható, a döntőn készült képek, 
sőt a feladatlapok is megtalál-
hatók a verseny honlapján, a: 
http://www.bni.hu/virtual3/
index2.php web-címen, ame-
lyek a Fordulók menüpontból 
’mindenki számára elérhető-
ek és ingyenes tananyagként 
használhatóak’. Nyári szóra-
kozásnak, angol nyelvgyakor-
lásra kiválóan alkalmasak, az 
érdeklődők figyelmébe aján-
lom! A verseny résztvevői-
nek, nyerteseinek pedig to-
vábbi szép sikereket!

Dr. Varga Gyöngyi
szaktanár

Internetes angol verseny

A gimnázium környezetvé-
dő diákköre először 1994-ben 
végzett forgalomszámlálást. 
Ekkor, és a következő két év-
ben a Kórház úti benzinkút 
átadása előtti és utáni forgal-
mat hasonlítottuk össze.

1997-től kezdve két-három-
évente a gimnázium épüle-

te előtt végzünk 24 órás for-
galomszámlálást és számító-
gépes zajszint monitorozást. 
Minden esetben átlagos idő-
járású hétköznapon történik 
a mérés.

Méréseink csak közelítőleg 
tükrözik a városi forgalmat, 
hiszen csak egyetlen pont-
ra és egyetlen, nyár eleji nap-
ra vonatkoznak, nem hivata-
losak. Azt hiszem általában 
minden karcagi lakos úgy ér-
zi, hogy a városban évről-évre 
nő a gépkocsi forgalom. Ez-

zel szemben a gimnáziumnál 
nem tapasztaltunk folytonos 
növekedést, hanem inkább 
ingadozást, úgy 5700 és 7500 
gépjármű között. Ez persze 
nagyon magas szám, nem 

csoda, hogy zavarja a tanu-
lást. Különösen, ha figyelem-
be vesszük, hogy a délelőtti 
csúcsidőszakokban óránként 
400-600, vagyis percenként 7-
10 gépkocsi is elhalad az épü-
let előtt. (Ugyanígy délután 
16 óra körül.)

A diákok nagyon lelkesen 
és lelkiismeretesen, mérő-pá-
rokban végzik a számlálást. 
A zajszintet az egyik terem 
ablakában méri egy érzéke-
lő, ami az adattárolón át egy 
számítógéphez csatlakozik. 
Az adatsorokat tárolás után 
grafikusan ábrázoljuk, kiér-
tékeljük.

Egy-egy teherautó, kamion, 
bőgő motor esetében 90 de-
cibel körüli zajszint csúcso-
kat mértünk az ablakoknál. 
Ez rendkívül magas. A tanu-
lókkal beszélgetve az a vé-
leményünk alakult ki, hogy 
az autók, motorok nagy ré-
sze gyorsabban és zajosabban 
közlekedik, mint régebben. 
Ezt alátámasztja, hogy az idei 
zajszintek magasabbak a ko-
rábbiaknál. Ezért tűnik na-
gyobbnak a forgalom még a 
hat-hétezer járműnél is a la-
kosság számára.

Juhász István
diákkör vezető tanár

Forgalomszámlálás, zajszint mérés 
a gimnáziumnál

Országos eredmények a Györffy-ben
Május végén értek véget az országos versenyek, ahol tanu-

lóink szép eredményeket értek el. 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró verseny 

országos döntő: Cseppentő Bence 7.c I. hely. Felkészítő: Posz-
tósné Gyarmati Éva tanárnő

Kaán Károly biológia verseny országos döntő: Kádár Béla 
6.c III. hely. Felkészítő: Birizló Csaba tanár úr

Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntő: Plesu Éva 
Fruzsina 7.c III. díj, Cseppentő Bence 7.c III. díj, Tuza Petro-
nella 7.c III. díj, Kolostyák Zsuzsanna 7.c IV. díj, Kovács An-
na 8.c V. díj. Felkészítő: Reszeginé Szabó Andrea tanárnő

Jedlik Ányos Matematika Verseny országos döntő: Egyed 
Gábor 6.c III. díj. Felkészítő: Andor Lászlóné tanárnő

A Bendegúz Akadémia által meghirdetett „Nyelvész” 
verseny országos döntő: Cseppentő Bence 7.c XI. hely. Felké-
szítő: Posztósné Gyarmati Éva tanárnő

A Györffy István Általános Iskola tantestülete
és Diákönkormányzata
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Családi délutánok a Városi 
Strandfürdőben 

a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
szervezésében a karcagi Tesco hipermarket 

támogatásával 

2008. július 4. (péntek) 1500 órától 
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
2008. július 12. (szombat) 1430 órától
 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Pántlika 

és Kopogó Néptánccsoportjainak műsora
 Kísér: a Pipás zenekar
2008. július 18. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
1600 órától a Karcagi Mazsorett csoport és a Dalma Dance 

Club karcagi tagozatainak fellépése
2008. augusztus 1. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok
2008. augusztus 15. (péntek) 1500 órától
 Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak – 

játékos ügyességi feladatok

A vetélkedőkön családi csapatok vehetnek részt: 2 fel-
nőtt és minimum 2 fő gyermek alkot egy csapatot.

A családoknak 4-5 könnyű, játékos feladaton kell részt 
venni, ahol pontokat kapnak. Alkalmanként a legtöbb 
pontot összegyűjtött első három csapat díjazásban része-
sül:

 I. helyezett – 15.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

 II. helyezett – 10.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

III. helyezett – 5.000.-Ft-os vásárlási utalvány a karcagi 
Tesco hipermarkettől

A nyereményben nem részesülő csapatok is ajándékot 
kapnak a karcagi Tesco hipermarkettől!

Jelentkezés a fenti időpontokban a Városi Strandfürdő 
területén! 

Egy karcagi gimnazista, 
Gazdag Annamária is részt 
vesz az európai Xperimania 
versenyben. A felhívásra 22 
országból 185 pályázat érke-
zett Brüsszelbe.

A verseny célja, hogy az is-
kolások megismerjék, mivel 
foglalkozik a petrolkémia, és 
fejlődjön a diákok megfigye-
lőképessége, anyagismerete. 
A gyakorlati munka lényege: 
egy tanulságos és érdekes kí-
sérletet kell végezni a petrol-
kémia, illetve az anyagok vi-
lágából, majd szakszerűen és 
közérthetően megmagyaráz-
ni a kísérlet tapasztalatait.

A mi kísérletünk témája a 
gumi, mint műanyag rugal-
masságának anyagszerkeze-
ti magyarázata volt. Kémcső-
ben gumit hevítettünk. A fej-
lődő gázokban kétféleképpen 
is kimutattuk a kéndioxi-
dot, és igazoltuk, hogy a gu-
mi rugalmasságát a benne le-
vő kénhidak okozzák.

A kísérletről laborbeszá-
molót, fényképeket, videót és 
prezentációs bemutatót készí-

tettünk. Ezeket feltöltöttük 
a verseny honlapjára. Mun-
kánk leírása iskolánk honlap-
ján is (www.gaboraron-kar-

cag.sulinet.hu) megtekinthe-
tő.

A 10-20 éves diákok mun-
káit júliusban bírálja el az Eu-
rópai Iskolahálózat. Kíván-
csian várjuk az eredményhir-
detést.

Juhász István
 tanár

A könyvtárostanárok mun-
kaközössége a hagyományok-
hoz híven e tanévben is szak-
mai tanulmányutat szerve-
zett, ezúttal Szlovákiába. Cél-
ja a határon túli könyvtárak 
megismerése, szakmai kap-
csolatok kiépítése, ill. ápolása, 
kulturális, építészeti és törté-
nelmi emlékek felkeresése.

Először Kassa nevezetessé-
geit néztük meg. Helytörté-
nész idegenveztőink, Dr. Ha-
lász Péter, a kassai gyermek-
könyvtári hálózat igazgatója 
és Aura Péter levéltáros kísé-
retében ismerkedtünk 
meg az irodalmi és 
történelmi emlékekkel.  

A Szent Erzsébet 
Székesegyház monu-
mentális látványa cso-
dálattal töltött el ben-
nünket. Remekmű-
ként tárult elénk a há-
lóboltozatos főhajó, a 
főoltár 48 táblaképé-
vel. Megemlékeztünk 
a dóm védőszentjéről, Árpád-
házi Szent Erzsébetről. A ma-
gyar királylány 800 évvel ez-
előtt született Sárospatakon, a 
szegények, elesettek, betegek 
védőszentjeként tiszteljük.

A dóm alatt kialakított sír-
kamrában kegyelettel hajtot-
tunk fejet a magyar történe-
lem kiemelkedő személyei – 
II. Rákóczi Ferenc, fia József, 
édesanyja Zrínyi Ilona és buj-
dosó társai – földi maradvá-
nyai előtt. Elhelyeztük a tisz-
telet és a megemlékezés koszo-
rúját, nem kis megilletődéssel, 
hiszen mindenüket feláldoz-
ták a magyar szabadságért.

A Márvány-tenger part-
ján, Törökországban sokszor 
szállta meg a honvágy a szí-

vüket. Még egyszer hazajutni! 
Erre csak 171 év múlva, 1906-
ban került sor. Thaly Kálmán 
történész-kutatónak sikerült 
megtalálni a bujdosók ham-
vait és egy pompázatos újra-
temetés keretében helyezték el 
a hamvakat 1906. október 28-
án. Erről láthattunk korabeli 
filmet a Rákóczi-ház látogatá-
sakor, amely hű mása a rodos-
tóinak és bemutatja a több év-
tizedes száműzetés emlékeit. 
A ház udvarán látható Györfi 
Sándor Munkácsy-díjas kar-
cagi szobrászművész II. Rákó-

czi Ferencről készült nagyon 
szép szobra.

A kassai főutcán egy-
mást követik a műemlék pa-
loták. Márai Sándor emlék-
háza és szobra, Thália Ma-
gyar Színház és még sok más 
szép épület. A Barkóczi pa-
lotában működik a Bocati-
us János Könyvtár. Itt megis-
merkedtünk a magyar nyelvű 
helytörténeti és aláírás gyűjte-
ménnyel, kézbe vettük a régi 
könyv és folyóirat ritkaságok 
egy-egy darabját.

Meglátogattuk az egyik 
kerületi gyermek és iskolai 
könyvtárat is, ahol szíves ven-
déglátás mellett szakmai ta-
pasztalatcserét folytattunk az 
ott dolgozó kollégákkal. Meg-

tapasztaltuk, hogy a hatá-
ron túli könyvtárak mennyire 
örülnek egy-egy magyar nyel-
vű kiadványnak. Este testvér-
városunk Szepsi vendégsze-
retetében részesülhettünk. A 
tájjellegű vacsora után kel-
lemes esti sétát tettünk a vá-
ros főterén és megnéztük a 
XV. században épült katolikus 
templomot.

Történelmi kirándulásun-
kat folytattuk a krasznahorkai 
várba, amely egyik legérté-
kesebb műemlék, szinte teljes 
egészében épségben vészelte 

át az évszázadok viha-
rát. A kúp alakú hegy-
tetőn épült vár évszá-
zadokon át az András-
sy család tulajdonában 
volt. Itt összpontosí-
tották a család törté-
neti értékű gyűjtemé-
nyeit, amelyek erede-
ti berendezésből szár-
maznak. Megnéztük 
az Andrássy mauzóle-

umot, melyet gyönyörű park 
vesz körül.

A betliari kastély Szlová-
kia legszebb műemléke. Gyö-
nyörű bútorokkal, képekkel, 
műkincsekkel, vadásztrófeák-
kal berendezett kastély a főne-
messég lakáskultúráját és éle-
tét mutatja be, gyűjteményei 
szintén eredetiek. Rendkívül 
nagy értéket képvisel a 15 ezer 
kötetes könyvtára.

A könyvtáros tanárok a 
szlovákiai látogatás során 
rendkívül sok szép élménnyel 
gazdagodtak és iskolájukban 
munkájuk során hasznosítják 
majd a látott könyvtári, iro-
dalmi és történelmi értékeket.

Dr. Kasuba Jánosné
munkaközösség vezetője   

Felvidéki tanulmányút

A két napon a sport, az 
egészséges életmód és a kör-
nyezeti kultúra volt a téma. 

A projekt napok megszer-
vezésével az volt a célunk, 
hogy a hagyományos óráktól 
eltérő módon, játékos formá-
ban juttassuk tanulóinkat új 
ismeretekhez, ráirányítsuk fi-
gyelmüket természeti kincse-
inkre, a természet adta gyó-
gyítási lehetőségekre, bepil-
lanthassunk híres magyar tu-
dósok életébe. 

Milyen témákkal ismerked-
hettek tanulóink? Képet kap-
hattak a környékbeli gyógy-
fürdőkről, gyógymasszázsról, 
Pávai Vajna Ferenc életéről. 
Gyönyörű előadásokat hall-

hattak az ivóvízről, a szík-
vízgyártásról; a teaházban 
gyógyteákkal kínálták őket, 
valamint angol teázási szoká-
sokról hallhattak a gyerekek 
angol nyelvű ismertetőt; lát-
hatták, megtapasztalhatták, 
megszagolhatták a különféle 
gyógynövényeket; saláta re-
cepteket hallhattak, ízletesen 
elkészített salátákat kóstol-
hattak. 

Verseket olvashattak, nép-
dalokat énekeltek, amelyek a 
természetről szóltak. Fantá-
ziájuk szabadon szárnyalha-
tott, amikor saját tervezésű 
szállodáról és álmaik strand-
járól beszéltek. Mindezekhez 
sportprogramok is társultak: 

folyamatosan bilóztak, kosár-
ra dobtak, dekáztak, fociztak, 
kötélhúzó versenyen vettek 
részt, és gyógytorna gyakor-
latokat is megismertek. 

A két nap programját se-
gítette a Nagykun Múzeum- 
ide is ellátogattak tanulóink, 
valamint a helyi Vöröske-
reszt képviselői, akik vérnyo-
mást és vércukorszintet mér-
tek (mintegy 100 vállalkozó 
tanulónak).

Köszönjük a Múzeum igaz-
gatójának Nagy Molnár Mik-
lósnak és a Vöröskereszt ve-
zetőjének és munkatársainak: 
Ébner Józsefnének, Ábra-
hám Istvánnénak és Posztós 
Ádámnak a segítségét. 

Reméljük a két nap nem-
csak hasznos, de élményszerű 
is volt tanulóink számára. 

A Györffy István Általános 
Iskola osztályfőnöki 

munkaközössége

Projekt napok a Györffyben
„Az orvos kezel, a természet gyógyít!”
Ez volt a mottója a Györffy István Általános Iskolában 

2008. június 6-án és 9-én megtartott két projekt napnak, ahol 
a tanulók- komoly egyhónapos felkészülés után- mutathatták 
be kutatómunkájuk eredményét.

Karcagi gimis diák az európai 
petrolkémiai versenyben
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Munkáltató megnevezése: Kátai Gábor Kórház
Betöltendő munkakör: Informatikai és dokumentációs Osztály 

osztályvezetői
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Az irányított osztály munkarendjének, folyamatos feladatának 
megszervezése.

- Informatikai rendszerek működtetése, felügyelete.
- Az intézmény fekvő- és járóbeteg-ellátásának teljes körű 

áttekintése, a feladási, teljesítmény elszámolási adatok 
átvizsgálása, feldolgozása.

- Adatszolgáltatás biztosítása, felügyelete.
- Az intézményben üzemelő számítógép-hálózatok folyamatos 

működésének, vagyonvédelmének biztosítása, valamennyi 
számítógép konfiguráció működőképességének biztosítása.

Pályázat elnyerésének feltételei:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (egyetem, vagy 
főiskola),

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

-  egészségügyi informatikai rendszer ismerete, alkalmazásában 
való jártasság,

-  kontrolling ismeretek,
-  vezetői gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-  A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-  végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
A pályázat benyújtásának feltételei:

-  Benyújtás helye postai úton: Karcag, Kátai Gábor Kórház 
 Dr. Tóth Katalin főigazgató
 5300 Karcag, Zöldfa u. 48., vagy elektronikus úton:
 foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
-  határidő: Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől 

számított 30 napon belül.
-  Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét 

követő 10 napon belül.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. 

augusztus 1.

Munkáltató megnevezése: Kátai Gábor Kórház
Betöltendő munkakör: belső ellenőr
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Éves ellenőrzési terv kidolgozása, program szerinti vizsgálatok 
lefolytatása.

- Szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszerellenőrzések,
- Teljesítmény ellenőrzések, informatikai rendszerellenőrzések.
- A szaktevékenység ellátásának hatékonysági vizsgálata.
- A működés és a gazdálkodás szervezettségének vizsgálata.
- A belső szabályzatok, utasítások megtartásának, a bizonylati 

fegyelem meglétének ellenőrzése.
- A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának 

ellenőrzése.
Pályázat elnyerésének feltételei:

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, 
pénzügyi), vagy a 93/2003. Korm. Rendelet 11. §. (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti végzettség

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: egészségügyi 
gazdálkodási és ellenőrzési gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-  A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-  végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
A pályázat benyújtásának feltételei:

-  Benyújtás helye postai úton: Karcag, Kátai Gábor Kórház 
 Dr. Tóth Katalin főigazgató 
 5300 Karcag, Zöldfa u. 48., vagy elektronikus úton:
  foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
- határidő: Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől 

számított 30 napon belül.
- Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 

10 napon belül.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. 

augusztus 1.

Pályázat
Munkáltató megnevezése: Kátai Gábor Kórház
Betöltendő munkakör: jogász
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Az intézmény jogszerű működésének folyamatos felügyelete.
- SZMSZ és ahhoz kapcsolódó szabályzatok, minőségirányítási rendszer szabályainak 

felügyelete.
- Az intézmény szerződéseinek jogszerűségi vizsgálata.
- Az intézmény jogi képviselete.
Pályázat elnyerésének feltételei:

- szakirányú egyetemi végzettség,
- közgazdasági, vagy önkormányzati intézményben eltöltött gyakorlat,
- egészségügyi jog ismerete,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet: egészségügyi igazgatásban eltöltött 

gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-

XIII. törvény szerint. Heti 40 órás munkahét.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajza,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
A pályázat benyújtásának feltételei:

- Benyújtás helye postai úton: Karcag, Kátai Gábor Kórház Dr. Tóth Katalin főigazgató
   5300 Karcag, Zöldfa u. 48., vagy elektronikus úton:  foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
- határidő: 2008. július 15.
- Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 10 napon belül.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2008. augusztus 1.

Kátai Gábor Alapítvány 
közhasznúsági jelentése 2007. évről

Az Alapítvány Célja: 1991. decembere óta a Kátai Gábor 
Kórház műszerezettségének javítása, az orvosok és szak-
dolgozók, gazdasági szakemberek szakmai színvonalának 
emelését biztosító szakmai képzések támogatása.

A kuratórium elnöke: Fűtő Miklós.

2007. évi pénzforgalmi adatok:
Bevételek: Helyi iparűzési adó 1 %-ból: 14 935 Ft
 SZJA 1 %-ból:  429 791 Ft
 Kamat: 32 813 Ft
 Támogatás Kft.-től:  900 000 Ft
Összesen:  1 377 539 Ft

Kiadások: Takarítógép vásárlása a
 kórház részére: 2 550 636 Ft
 Bankköltségek: 21 779 Ft
Összesen:  2 572 415 Ft
A Kátai Gábor Alapítvány vállalkozási tevékenységet 

nem folytat.
A tisztségviselők tevékenységükért anyagi juttatást nem 

kapnak. A pénzeszközök felhasználása az Alapítvány cél-
jával megegyezik. A részletek az Alapítvány székhelyén 
megtekinthetők.

Fűtő Miklós
Kuratórium elnöke

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy a kar-
cagi Kátai Gábor Kórház 
Bőrgyógyászati szakren-
delésén, valamint a Bőr- 
és nemibeteg-gondozóban 
2008. július 1-jétől rendel 
Dr. Bede Julianna bőr-
gyógyász és kozmetoló-
gus szakorvos.

A rendelés helye: a kór-
ház (I. emelet) 121-es szá-
mú rendelője.

A rendelés ideje: kedd 
és péntek 9 – 13:30 óráig.

Előjegyzési időpont az 
59/507-106-os telefonszá-
mon kérhető.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Pályázat

Pályázat

 Együtt-Egymásért  2006. 
Alapítvány közhasznúsági jelentése 

2007. évről

Az Alapítvány 2006. évben alakult, Karcag, Kálvin út 
13. székhellyel.

Bevételek:
- magánszemély és alapítói tagi támogatás: 297 000 Ft
- pénzintézeti kamat 14 947 Ft
- Kunmadaras Községi Önkormányzatától 16 000 Ft
- Ipariűzési adó 1 %-ából 
- Karcag Város Önkormányzatától támogatás 15 408 Ft
- vállalkozásból  származó 309 000 Ft
- épületben keletkezett  kárt megtérítés 20 000 Ft
Összes bevétel: 672 355 Ft

Kiadás: 
- bank  költség 1 880 Ft
- épület fenntartással kapcsolatos költség 185 025 Ft
- kifizetett költségtérítés 11 818 Ft
- egyéb vett pénzügyi  szolg. 20 000 Ft
- eü és kulturális rendezvény 117 842 Ft
Összes kiadás: 336 565Ft

Az Alapítvány kulturális közhasznú tevékenységet foly-
tat, vállalkozási tevékenysége a  tulajdonában lévő ingat-
lan bérbeadása,  s ezen bevételt  közhasznú tevékenység-
re fordítja.

2007. évben  Kunmadaras településen az anyák napi vá-
rosi rendezvényt szerveztünk, s Karcag városban  egész-
ségmegelőző- és kulturális  programot szervezetünk. A 
Karcag Városi Önkormányzatától kapott,  iparűzési adó 1 
%-ából befolyt támogatást ezen utóbbi rendezvényünkön 
használtuk fel. A különböző ruhaadományokkal segítet-
tük a rászorultakat Kunmadaras és Karcag városában. A 
tisztségviselők anyagi juttatást tevékenységükért nem kap-
tak. A pénzeszközök felhasználása  az alapítvány céljával 
megegyezik.   A részletek az alapítvány székhelyén: Kar-
cag, Kálvin út 13. szám alatt megtekinthetők.

Szabóné Dr.Szabó Erzsébet
a kuratórium elnöke
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti 
családi ház eladó. 4 szobás, tetőte-
res, garázsos; ipari áram, kábel tv, 
fúrott kút, klíma, elektromos kapu 
van. Tel.: 06/30-239-9121. 
Karcagon teljes összközműves ker-
tes ház sürgősen eladó. Kedvező 
rezsi lehetőségével nagy család-
nak is. Budapest, debreceni csere 
lehetséges. Tel.: 06/20-533-8934.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti 
lakás eladó. Tel.: 59/314-781.
Karcagon, az Apavár utcában ki-
sebb típusú, téglából épült, teljes 
közműves keretes ház, bontás nél-
küli építési lehetőséggel beteg-
ség miatt eladó. 1 szobás földszin-
ti, vagy I. emeleti lakáscsere is ér-
dekel. Tel.: 06/70-273-7268.
Régi típusú felújítandó ház telek 
áron eladó. Tel.: 06/30-471-9503.
Építési telek 574 m² eladó. Tel.: 
06/30-416-3808 (esti órákban).
Eladó főtéri 2 szobás, erkélyes, 
földszinti lakás. Tel.: 06/30-549-
5998.
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-
916-1192.
Eladó Kacsóh utca 15. szám alat-
ti kertes ház és a Kungát utca 2. 
szám alatti kertes ház. Mindkettő 
gázkonvektor és cserépkályha fű-
téses. Érd.: 06/70-389-9231 (17 óra 
után).
Tanya eladó melléképületekkel, 
2400 m²-es teljes bekerített terü-
lettel. Villany, víz van. Tel.: 06/30-
229-6516.
Karcagon, a Könyvtár mellett 135 
m²-es gázkonvektoros, gáz- és cse-
répkályha fűtésű kertes családi ház 
garázzsal – vállalkozásra is alkal-
mas – eladó. Tel.: 06/70-300-9730 
v. 06/59-311-910 (este).
Debreceni nagyerdei övezetben, 
Kossuth és Agrár egyetemekhez 
gyalog 10 percre 4 emeletes, tég-
la építésű, magasföldszinti, fris-
sen felújított, gázfűtéses (konvek-
tor) kis közös költségű, vízórás, 1,5 
szobás (külön bejáratú) lakás te-
hermentesen, tulajdonostól reá-
lis áron eladó. U.itt fekvő kondipad 
súlyzóval, új állapotban; komplett 
új fa gyerekágy; DVD lejátszó; szí-
nes TV; tölgyfa faragott zsúrko-
csi; falitéka eladó. Valamint var-
rást, javítást, felhajtást vállalok. 
Tel.: 06/70-300-9730 v. 06/59-311-
910 (este).
Tanya kövesúthoz közel eladó, va-
lamint gyermekágy és árpa eladó. 
Garázs kiadó. Tel.: 06/70-275-1937 
v. 06/70-257-2045.
Karcagon csempekályhás, konvek-
toros, 1,5 szobás családi ház eladó. 
U.itt épület faanyag sürgősen el-
adó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 órá-
ig, délben és 18 órától).
Karcag, Görbe utca 3. sz. alatti ház 
eladó. I.ár: 15 millió Ft. Érdeklődni 
a helyszínen lehet.

Karcagon főtérhez közel 3 szobás 
+ nappalis családi ház eladó. Csere 
is érdekel. Tel.: 06/30-239-7616.
Karcagon városközpontban két csa-
ládnak alkalmas földszintes, kiváló 
állapotú előkertes családi ház 1.100 
m² területen eladó. Garázs, mellék-
épület, szép kert, két utcára nyí-
ló kapubejárat. Esetleg I. emeleti 3 
szobás lakást értékkülönbözettel 
beszámítok. Tel.: 06/30-939-4433.
Karcagon, a Kertész J. utcán II. 
emeleti, 2 szobás, bútorozatlan 
lakás hosszú távra kiadó. Kaució 
szükséges. Tel.: 59/312-679.
A Rokkant kertben a lovardától 300 
m-re 10 sor kertföld eladó (esetleg 
5 sor is). Szerszámos épület, WC, 
fúrott kút van. Tel.: 56/392-499 v. 
06/30-336-0634.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Problémamentes társadalom kiala-
kítása. Tel.: 06/1-225-0393 www.
maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fa-
gyasztó szekrény, 2 fotel, ágyne-
műtartó, dohányzó asztal, 1 db kö-
zépszőnyeg, 2 db akkumulátoros 
gyerek motor. Érd.: Kg., Dózsa Gy. 
u. 46. Tel.: 59/314-094.
Pálma minden méret és fajtavá-
lasztékával eladó. Tel.: 06/20-533-
8934.
Mátrafüred-Pipishegyen családi 
nyaraló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. 
06/30-455-6995 (Karcag, Eötvös 
L. u. 3.)
Erős kötésű cirok és vesszősep-
rű kapható. Támasztó létra méret-
re rendelhető a karcagi piacokon, 
vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatti 
Jani bácsinál. 
Kisbálás gyepszéna, lucerna és 
szalma eladó, vagy bárányra cse-
rélhető. Tel.: 06/30-963-9942.
Bontott cserépkályha; 380 V-os ka-
lapácsos daráló; szecskavágó; hor-
dozható benzinmotoros permete-
zőgép eladó. Érd.: Kg., Maros u. 13.
3 x 2,5 m kapcsolt gerébtokos, mé-
lyen üvegezett világító ablak üveg 
árban elvihető. Kerti traktor után-
futó féláron eladó. Tel.: 06/30-252-
8698.
Ruhajavítást vállalok. Kg., Fecske 
utca 14. Tel.: 06/70-594-7899.
Kisbálás gyepszéna, vágó birka és 
bárányok eladók. Tel.: 06/30-244-
3666.
Elegant divatüzletben (Kg., Eötvös 
utca 10. sz. alatt) 28-as női kerék-
pár eladó. I.ár: 11.000 Ft. Az üzlet-
ben megtekinthető. Nyitva: hét-
főtől szombatig: 9-12 óráig ill. 13-
17:30 óráig. Szombaton 9-12:30 
óráig.  
170 l-es és 150 l-es hűtőszekrény, 
mosógép, centrifuga és Camping 
kerékpár eladó. Tel.: 59/314-892.
Új, csavaros tetejű befőttes üvegek 
eladók. 50 Ft/db. Tel.: 59/311-477.
Hódfarkú cserép, nagyméretű cse-
rép, 6 fiókos fagyasztó szekrény el-
adó. Tel.: 59/312-258.
Asztali víztisztító garanciával el-
adó. Tel.: 06/30-236-5858.

Állat
Németjuhász, rotweiler, törpe tacs-
kó kiskutyák; 6 hetes fehér kisma-
lac; 400 l-es hűtőláda eladó. Fehér 
puli felnőtt kutyát ajándékba adok. 
Érd.: Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 06/30-
393-3343.
Rottweiler szuka kiskutyák eladók. 
Bordeaux-i dog szuka (2 éves) ha-
marosan tüzelő, 1 kölyök vissza-
adással eladó. Tel.: 06/30-204-
0196.
25 db anyajuh szaporulatával el-
adó. Akár vágóbirkának is. Tel.: 
59/312-744.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 
v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. U.itt öntvény fürdőkád, mosdó-
kagyló eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői 
meghívók, névjegyek, bélyegzők 
készítése. Szitanyomás. Plasztikus 
betűvágás 15.000 Ft/m²-től. Tel.: 
06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megren-
delésre méretre. Késztermékből vá-
sárolhat Pádár Istvánné kézi szövő-
től Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. 
alatt. Tel.: 59/313-674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidéken is. Tel.: 06/30-336-6142.
Vállalom áron alul a további munká-
latok elvégzését: járdák, kapubejá-
rók felújítását, betonozását vagy tel-
jes körű aszfaltozását; térburkolatok 
javítását vagy felújítását; épületek 
bontását, átalakítását, restaurálását; 
épület alapásást; tetőszerkezet épí-
tését; cserépforgatást és rakást; ud-
varok, terepek tisztítását és karban-
tartását jól képzett szakemberekkel 
bármilyen nemű burkolást, fürdő-
szoba átalakítást. Teljes körű meg-
bízhatóság. Nyugdíjasok részére ma-
gas kedvezményt tudok biztosítani. 
Akár részletfizetésre is! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-346-1454.
Ápolónői képesítéssel vállalnám 
idős beteg embereknek injekció 
beadását, sebkötözését, bevásár-
lást és egyéb segítséget. Tel.: 06/30-
279-2880.
Bedolgozói részvarrást vállalnék 
varrodák besegítésére, sima gép-
pel. Tel.: 06/30-628-7485.

Gépjármű
Egy Simpson; 1 db Babetta eladó 
vagy takarmányra cserélhető. Érd.: 
Kg., Kertész J. u. 4. 3-as ajtó.
E l a d ó  s e g é d - m o to r k e ré k p á -
rok: Jawa Mustang, Berva, bete-
kerős Komár I.-II., Romet Kadet, 
Suzuki Run, Puch Maxi, Riga Delta, 
Simson SR50, Peugeot moped. 
Eladó motorkerékpárok: Danúvia, 
Jawa CZ 125, Jawa CZ 175, Jawa 
350 California, MZ TS 125 De Luxe. 
Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés Sakk NB II.

Nagy utazás, szép sikerek ifi 
sakkozóink révén

Tavasszal kezdődött a 2008. 
évi ifjúsági sakkranglista verseny, 
melyen új pontrendszert vezettek 
be. Ezen pontrendszer alapján 
szeretnék az egyesületek támoga-
tását és a válogatottak összeállí-
tását meghatározni a későbbiek-
ben. Sajnos a versenyek szinte ki-
vétel nélkül a Dunántúlon van-
nak. 

Az első megmérettetés Pün-
kösdkor Szombathelyen a kor-
csoportos rapid magyar bajnok-
ság volt. A hosszú utazás után 
nehéznek bizonyult az első na-
pi 6 forduló, ahol 30-30 perces 
partik voltak, de a gyerekek be-
csülettel küzdöttek. A 8 éves lá-
nyoknál kevesebb induló volt (ta-
lán a távolság miatt), de a 11 fős 
mezőnyből kiemelkedett két ver-
senyző, a karcagi Egyed Judit és a 
debreceni Simon Lili. Az egymás 
elleni partijuk döntötte el a baj-
noki címet, ahol a végjátékban, 
esélyes állásban pici hibát vé-
tett Judit és így a partit elvesztet-
te. De így is a 7 partiból 6 ponttal 
2. helyezett lett. A nővére Viktó-
ria egy nagyon sűrű mezőnyben 
(31 fő) szerepelt a 10 éves lányok-
nál és nagyon nagy küzdelem-
ben 4 pontot szerzett az első nap. 
A második nap viszont pihenten 
minden partiját könnyedén meg-
nyerte. Így 9 partiból 7 ponttal ő 
is második lett, ezzel megismétel-
te a két évvel ezelőtti eredményét. 

Egyed Gáborra várt a legne-
hezebb feladat, hiszen ő korcso-
portot váltott, így nála idősebbek 
(14 évesek) ellen kellett jól szere-
pelnie. Játékát kisebb megfázás 
is nehezítette, de a 2. fordulóban 
elért bravúros győzelem a ma-
gyar bajnok ellen nagyon sokat 
ért. A későbbiekben több bravúrt 
ugyan nem sikerült elérnie, de a 
nyerhető partikat megnyerte, így 
az 57 indulóból a kiváló 15. he-
lyet sikerült megszereznie 9 par-
tiból 5,5 ponttal. Ez a siker kel-
lően feldobta a gyerekeket, és az 
utolsó napon, a csapatversenyek 
során 14 év alatti csapatban Kun-
madarast erősítve, a 21 csapatból 
a kiváló 4. helyezést sikerült el-
érniük és csupán fél ponttal ma-
radtak le a dobogóról. 

A következő ranglistaversenyt 
Balatonlellén rendezték 2008. 05. 
30. - 2008. 06. 01 között, amely 
a Diákolimpia Országos Döntő-
je volt. Itt a megye bajnokaként 
szintén Egyed Judit, Egyed Vik-
tória és Egyed Gábor képvisel-
te a Györffy István Általános Is-
kolát. A korcsoportok itt egy év-
vel eltolódtak, így Judit a 9 éves, 
Viktória a 11 éves lányok között, 
míg Gábor a 13 éves fiúk között 
szerepelt. Az időbeosztás azon-
ban itt is 30-30 perc volt. A 9 
évesek között sajnos a jó kezdést 
a már szokásos délutáni gyengél-
kedés követte Juditnál. Azonban 

a másnapi 2 győzelmével 8 par-
tiból 5,5 pontot szerezve a 22 fős 
mezőnyből a kiváló 4. helyet si-
került megszereznie. A dobogó is 
elérhető lett volna, mivel azonos 
pontszámot ért el a 3. helyezettel, 
de az ellenfelei egy fél mezőny-
ponttal kevesebb pontot gyűjtöt-
tek, mint a 3. helyezett kislány el-
lenfelei. Viktória sajnos görcsö-
sen játszott, így a bravúros partik 
mellett többször rúgott öngólt, 
ráadásul a szerencse is elpártolt 
tőle, mert a legfontosabb utolsó 
fordulóban a bajnokot kapta el-
lenfeléül. Ebben a partiban ke-
ményen küzdött, az ellenfél dön-
tetlen ajánlatát elutasítva győ-
zelemre játszott, de sajnos most 
még ez kevés volt a győzelemhez, 
így az elfogadható 16. helyet sze-
rezte meg 8 partiból 4 ponttal. A 
fiúknál Gábor megmutathatta, 
hogy végre a korcsoportos ver-
senyen is képes jó helyezésre. Ott 
folytatta, ahol abbahagyta, azon-
ban sajnos nem sikerült legyőz-
nie ismét a bajnokot, habár nye-
rőesélyes állást hozott ki a meg-
nyitásban, de a mattot elnézte. Ez 
sajnos nagyon megviselte, ezért 
a következő két mérkőzést is el-
veszítette. Ezt követően azonban 
kiváló küzdőszellemet mutatva a 
hátralévő 3 mérkőzését megnyer-
te. Így 8-ból 5 ponttal a 7. helyet 
sikerült megszereznie. Ezek az 
eredményeknek köszönhetően a 
Karcagi SE 13. helyen áll az or-
szágos ranglistán a nevelőegye-
sületek rangsorában, míg Egyed 
Judit ranglistavezető, de Viktória 
(5.) és Gábor (11.) is előkelő he-
lyen áll a korcsoportjukban. Re-
méljük, hogy folytatják ezt a ki-
emelkedően szép sorozatot a Ma-
gyar Bajnokságon, Balatonlellén. 
Ősztől remélhetőleg több fiatal is 
sikeresen bekapcsolódik ebbe a 
versenysorozatba. 

Befejeződött a magánkezde-
ményezésre indult, több néző ál-
tal meglátogatott négyfős „Kati-
ca Kupa” Sakkverseny. Nevét, a 
körmérkőzésnek helyet adó Ka-
tica Ételbárról kapta, ugyanis itt 
került megrendezésre. Érdekes, 
izgalmas, sokszor a hátrányosan 
álló fél győzelmével tarkított ver-
seny végül is a legfiatalabb ver-
senyző sikerével zárult. Első he-
lyezett: Egyed Gábor 4 pontot ért 
el hat mérkőzésből (oda-visszavá-
gón). Kiegyenlített játszmáiban 
inkább a játékosság, új „varik” ki-
próbálása volt a cél. 2-3. Dr. Ko-
zák Ottó és Vizkeleti Pál 3,5-3,5 
pont (kettejük közt az egymás el-
leni eredmény döntött.), a negye-
dik helyezett Nagy Szilárd lett 
egy ponttal. Neki most nem ment 
a játék. A verseny valószínűleg a 
városi strandon folytatódik. 

Egyed Zsolt és Vízkeleti Pál 
beszámolója alapján lejegyezte:

Fodor István
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Július 5. szombat
 A bakancslista 
 Feliratos amerikai 

filmdráma
Július 8. kedd
 Winx Club – A 

mozifilm
 Olasz rajzfilm
Július 15. kedd
 Csak a testeden 

át
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Július 19. szombat 
 Míg a jackpot el 

nem választ 
 Amerikai romantikus 

vígjáték
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. június 21.
Kovács Erika – Ecsedi Zsolt 
Zsombor

Születés
Laboncz Judit – Farkas Ist-
ván
Kg., Szamos u. 63.  Botond
Molnár Ildikó – Csanádi Ist-
ván
Kg., Kisújszállási u. 149. 
 Bence
Kovács Szilvia – Vadai 
György
Kg., Temető u. 2.  Jázmin
Török Renáta – Radványi 
Róbert
Kg., Vida u. 11.  Róbert

Halálozás
Id. Federics István 
 Kg., Liget u. 9/a. (1925.)
Kajtácsi János
 Kg., Reggel u. 32. (1947.)
H. Nagy László
 Kg., Szent I. sgt. 37. 

(1937.)
Kiss Istvánné (Perge Julián-

na)
 Kg., Liget u. 21. (1925.)
Szabó Istvánné (Bodnár Ró-

za)
 Kg., Györffy I. u. 8. 

(1940.)
Mile Norbert
 Kg., Délibáb u. 2. (1991.)
Fazekas László (üveges)
 Kg., Fürst S. u. 26. (1936.)

2008. július 4. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás 2008  (1.rész )
 Búcsú a Kiskulcsosi Ált. Is-

kolától
18.35  Ballagás 2008
 Búcsú a Györffy István Ált 

Iskolától
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Koncz Tibor, téma: 

Református Ginmázium
 Karcag hírek
 Betontörmelékből útalap
 Parlagfű irtás
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: tehetséges karcagi 

diákok a színjátszókörben!
20.10  X. jubileumi Birkafőző Fesz-

tivál 2008  I.rész

2008. július 8. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – katolikus 

szentmise

19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus Istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. július 10. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Ballagás 2008  (1.rész )
 Búcsú a Kováts Mihály Ált. 

Iskolától 
18.35  Csík zenekar koncertje
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések
 Stúdió beszélgetés
 Karcag hírek
 Háttér
20.10  X. jubileumi Birkafőző Fesz-

tivál 2008  II.rész

Tájékoztatjuk nézőinket, hogy a 
Karcag Televízió vételi lehetősé-
gei az alábbiak szerint változtak: 
S18-as csatorna, 280,25 Mhz frek-
vencia!

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

12

Június 24-én egy helyi 
nő tett bejelentést a karcagi 
rendőrkapitányságra, mivel 
a bejelentést megelőzően na-
gyobb mennyiségű fát vásá-
rolt tűzifát árusító ismeretlen 
személyektől, majd a meg-
vételt követően a fát lemérve 
észlelte, hogy a tűzifa men-
nyisége csak töredéke az ál-
tala kifizetett mennyiségnek. 
Az intézkedés során megálla-
pítást nyert, hogy a bejelentő-
nél ismeretlen személyek je-
lentek meg két platós teherau-
tóval, majd a bejelentő tőlük 
- az ismeretlenek által hor-
dóval lemért - 36 mázsa tű-
zifát vásárolt 64.800 Ft érték-
ben. Miután az ismeretlenek 
távoztak, kevesellte a fa men-
nyiségét, amit visszaellenőr-
zött, és megállapította, hogy a 
36 mázsának mért tűzifa csak 
kb. 8 mázsa lehet. A csalással 
okozott kár kb. 45.000 Ft. Az 
ügyben eljárás indult. 

Nagy segítségnek tűnhet a 
házhoz kivitt tüzelő megvá-
sárlásának lehetősége. Saj-
nos azonban az ilyen üzle-
teknek is rendszerint „be-
csapás” lesz a következ-
ménye. Lehetőség szerint 
ismeretlenektől semmit se 
vegyenek!

Mit tegyen ha 
tudomására jut egy 

bűncselekmény?
A legtöbb állampolgárnak 

nagy dilemmát okoz, hogy a 
tudomására jutott bűncselek-
ményt bejelentse-e vagy sem. 
Mi közöm hozzá? Miért pont 
én? Mi hasznom belőle? - kér-
dezzük magunktól gyakran. 
Visszatart bennünket továb-
bá a félelem, hogy az elkövető 
esetleg bosszút áll, de riasztó a 
 hosszadalmas rendőrségi és bí-
rósági procedúra is.

A bűncselekmények feljelen-
tése, a hatóságokkal való együtt-
működés elvárható állampolgá-
ri magatartás. Ne feledjük: mi is 
lehetünk áldozatok! Bármikor 
a saját bőrünkön tapasztalhat-
juk valamilyen bűncselekmény 
következményeit. Ilyen esetben 
nekünk is jólesne, ha lenne, aki 
mellénk áll és elmondja, ami-
ről tud, amit látott, hajlandó ta-
núskodni stb. Ma már korszerű 
eszközök állnak rendelkezésre, 
melyek a bejelentők, tanúk vé-
delmét szolgálják. Számos jo-
gi előírás teszi lehetővé, hogy 
az ellenérdekű fél ne ismerhesse 
meg a bejelentő, a tanú adatait. 
Kérhető például az adatok zár-
tan történő kezelése is.

Karcag – Jászfényszaru 2:1 
(0:0)

Karcag, 250 néző. Jv.: Szi-
getvári (Fehér, Rozsnoki)

Karcag: Tóth L., Domo-
kos R., Kocsis (Habóczki), Lé-
vai, Egedi, Balogh R. (Albert), 
Orosz, Balogh J., Nagy R., Do-
mokos A. (Rátkai), Bujdosó

Játékos-edző: Varga János
A harmincadik percben Ba-

logh R. elhúzott a labdával, 
majd középre adott, de Do-
mokos A. közelről a felső léc-
re fejelt. Az ötvennyolcadik 
percben Domokos A. kiugrott 
középen a védők közül, majd 
Bujdosó elé passzolt, akinek 
lövése a bal oldali kapufáról 
a hálóba pattant (1:0). A hat-
vankilencedik percben Balogh 
R. beadását Domokos A. a ka-
pu előtt csúnyán mellé lőtte. 
A hetvenedik percben Balogh 
R. a baloldalon Rátkait szök-
tette és a csatár a jobb alsó sa-
rokba lőtt az 5-ös sarkánál 
(2:0). Ezután a vendégek is ak-
tívabbak lettek,  Tóth kétszer 
is védte Vitányi és Kalla lövé-
seit. A nyolcvanhatodik perc-
ben egy szögletrúgás után az 
egyik karcagi védő kézzel ért 
a labdához – 11-es. A büntetőt 
Nagy Róbert a bal alsó sarok-
ba lőtte.

Jók: Bujdosó, Balogh R., Ko-
csis, Orosz, Nagy R. ill. Ga-
ramvölgyi, Oláh

Farkas Gyula: Köszönöm 
szépen azoknak, akik segítet-
ték a csapatot bármilyen for-
mában is, örülök, hogy a me-
gyei I. osztályban bentmara-
dunk.

Varga János: Az ifi csapa-
tunk aranyérmes, az U 13-as 
ezüstérmes, a felnőtt csapa-
tunk bronzérmes lett. Gratu-
lálok a csapatok teljesítményé-
hez.

1. Besenyszög 34 24 6 4 97-29 78
2. Újszász 34 24 2 8 110-42 74
3. Karcag 34 21 5 8 74-43 68
4. Túrkeve 34 19 10 5 79-43 67
5. Jánoshida 34 19 6 9 81-58 63
6. Kunhegyes 34 17 7 10 72-63 58
7. Mezőtúr 34 16 9 9 71-48 57
8. Abádszalók 34 15 12 7 48-33 57
9. Jászárokszállás 34 16 3 15 60-52 51
10. Kunszentmárton 34 14 8 12 62-54 50
11. Kunmadaras 34 13 9 12 55-56 48
12. Nagyiván 34 12 5 17 68-84 41
13. Fegyvernek 34 11 5 18 58-74 38
14. Jászladány 34 8 8 18 71-77 32
15. Törökszentmiklós 34 8 6 20 54-76 30
16. Jászfényszaru 34 7 4 23 36-97 25
17. Jászkisér 34 4 6 24 40-89 18
18. Tiszaszentimre 34 1 3 30 30-148 6 

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Jászfényszaru 1:3
Góllövő: Borsi
Az U 13-as korosztály csa-

pat-névsora: Gulybán Olivér, 
Németh Mihály, Szőke Nor-
bert, Szőke Róbert, Horváth 
Gábor, Kovács Miklós, Ber-
czi Gergő, Hamar János, Ma-
darász Roland, Székely Dávid, 
Varga Kevin, Varga Tamás, 
Agócs Zoltán, Saliga András, 
Daróczi Dániel, Mészáros Já-
nos, Ungi Viktor, Majláth Mi-
hály, Szabó Máté, Majláth Ist-
ván, Saliga Norbert.

Edző: Orosz István
1. Karcag 34 26 2 6 126-38 80
2. Kunhegyes 34 24 5 5 154-50 77
3. Kunszentmárton 34 24 3 7 116-41 75
4. Fegyvernek 34 22 7 5 101-58 73
5. Besenyszög 34 21 3 10 96-48 66
6. Túrkeve 34 19 3 12 101-87 60
7. Újszász 34 15 8 11 81-52 53 
8. Törökszentmiklós 34 15 5 14 88-66 50 
9. Jászladány 34 13 8 13 60-75 47 
10. Mezőtúr 34 13 8 13 67-58 47 
11. Jászárokszállás 34 13 5 16 78-96 44 
12. Jászfényszaru 34 11 3 20 80-125 36 
13. Jászkisér 34 10 6 18 43-79 36
14. Abádszalók 34 8 8 18 53-83 32
15. Nagyiván 34 7 7 20 60-125 28
16. Kunmadaras 34 8 3 23 56-119 27
17. Jánoshida 34 6 5 23 45-121 23
18. Tiszaszentimre 34 5 3 26 61-145 18

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság
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Július 4. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 5. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti nyitva
Július 6. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Július 7. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Július 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 9. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt. - nyitva
Július 10. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Július 11. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 12. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - nyitva 

 13 órától Oroszlán – Kórház úti

Július 13. vasárnap
 Oroszlán – Kórház úti

Július 14. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Július 15. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Július 17. csütörtök
 Oroszlán – Kórház úti

Július 18. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet


