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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 legközelebb 
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

A tavalyi szárazság után 
ránk köszöntött jó időnek 
hála, már a korai becslések 
is biztatóak voltak, mond-
ván, az utóbbi évek rekord-
termését nevelte a határ. Sző-
ke Sándorné falugazdász ada-
tai szerint a jó két hete meg-

kezdődött aratás fölényesen 
igazolta ezt. Mindenből jó a 
termés és a még „sokat kinn 
háló” kukorica és naprafor-
gó is szépen mutat. Jók tehát 
a termésátlagok minden vete-
ményből, bár meg kell jegyez-
nünk, az idei annyiból is kü-

lönleges esztendő, hogy sok-
sok évtized óta most először 
egy szem cukorrépamag sem 
került a karcagi földekbe. A 
vetésterület azzal együtt nem 
kisebbedett, mert a cukorrépa 
helyét elfoglalta a repce, a ku-
korica, a napraforgó és más.

Az aratás általában az őszi 
árpa vágásával kezdődik, s 
az idén is így volt. Határunk-
ban 668 hektárról takarítot-
tak be 4,8 tonna/hektáros át-
lagterméssel. Legkedvesebb 
gabonánk, az őszi búza beta-
karítása 2008. július 14-én 56 
%-os, s a Kunságon lengede-
ző „ért kalász” szépen nevel-
te a magot, az átlaga 4,9 t/
ha. Az eredmények persze a 

Az utóbbi évek legjobb termése
Aratási körkép

Folytatás a 3. oldalon

A megváltozott TEÁOR be-
sorolás határidejét decem-
ber 31-ig meghosszabbítot-
ták, ezért késnek az APEH ál-
tal küldött adatlap módosítók. 
A tevékenységeknél a zöldség-
termesztés és az állattenyésztés 
ágazatainál van változás.

Július 31-ig lehet igényelni az 
anyatehén támogatást.

Megkezdődött az Agrár-
környezeti támogatás, Ked-
vezőtlen Adottságú területek 
és SAPS területek ellenőrzé-
se. Ahol szükséges a Gazdálko-
dási Napló vezetése, történjen 
meg az elvégzett munkák után. 
A Gazdálkodási Napló leadásá-

nak határideje változott: 2008. 
október 31!

Növény- és Talajvédelmi 
Központi Szolgálat: 1118 Buda-
pest, Budaörsi u. 141-145.

Július 28-tól augusztus 11-ig 
a falugazdász iroda zárva lesz, 
az ügyfélfogadás szünetel. Sür-
gős esetben telefonon lehet hív-
ni Sződi Szilvia kunmadarasi 
falugazdászt a 06/30-323-4055-
ös telefonszámon. Az elkövet-
kező időben a bejárati kapun ki 
lesz függesztve az ügyfélfogadás 
területi ellenőrzés miatt. Tel.: 
59/503-044 v. 06/30-346-9771.

Szőke Sándorné
falugazdász

A múlt hetihez hasonló, sú-
lyos, sok halált okozó közúti 
tragédiákról hallva mindig 
felkapjuk a fejünket, hogy 
„már megint a négyes”! A 
fővárostól Záhonyig vivő, a 
megyét átszelő főút ugyanis 
az utóbbi tizenöt évben szin-
te állandó szereplője a rend-
őrségi híreknek és a tűzoltó-
sági beszámolóknak. 

A tűzoltók kimutatásai sze-
rint a vonulások több mint 
egynegyedét a műszaki men-
tések teszik ki, amelyek kö-
zött előkelő helyet foglalnak 
el a baleseti mentések. Ezek 
száma 1990 után, a gépjármű-
állomány mennyiségi és mi-
nőségi növekedésével kezdett 
szorzódni – az összes mű-
szaki mentések száma más-
fél évtized alatt a tizenhat-
szorosára. 1990-ben 14 mű-
szaki mentés volt, 2007-ben 
már 235, ezek között 97 volt 
a közlekedési baleset. Az ez-
redforduló utáni kimutatások 
szerint 2001-ben 49, 2002-
ben 77, 2003-ban 197, 2004-
ben 89, 2005-ben 121, 2006-

ban 65, 2007-ben 97, összesen 
695 közúti balesethez kaptak 
riasztást. Ez persze az egész 
illetékességi területre vonat-
kozik, a „négyes”-ről nincsen 
külön kimutatás, de sejthető. 

(Két évtizede tűzoltó isme-
rősöm megjegyzése szerint, 
a Kisújszállás-Karcag közöt-
ti útszakasz minden kilomé-
teréhez fűződik már valami-
lyen súlyos balesettel kapcso-
latos emléke.) 

A gépjárműpark lecseré-
lődése és növekedése egybe 
esett az áruszállítás közutak-

ra helyezésével, s a 4. sz. fő-
út Ukrajnából és Romániá-
ból érkező, illetve oda tartó 
kamionok sokaságának út-
vonala lett, mindezt a növe-
kedést azonban nem követte 

az út felépítményének bőví-
tése – bár erre több évtizede 
javaslatok tétettek az érintett 
települések, megyék, régiók 
részéről. Így lett a 4. sz. főút 
túlzsúfolt és túlterhelt – ezzel 
együtt pedig veszélyességé-

Tragikus balesetek a 4-esen
Fejlesztésre vár a főútvonal

Falugazdász hírek

Folytatás a 2. oldalon

- Július eleje óta elég nagy 
sürgés-forgás tapasztalható az 
ifjúsági ház környékén. Kül-
földi ifjúsági vezetők, és kar-
cagi fiatalok lázas munkával 
készülnek valamire. Mire is 
pontosan?

- Így van, a Karcagi Ifjúsá-
gi Ház pályázatot nyújtott be 
a Fiatalok Lendületben prog-
ram keretén belül a Fiatalok 
Európáért programba ifjúsá-
gi cserére, amely egy nemzet-
közi tábor formájában való-
sulhat meg. Ennek keretében 
három testvérvárosunk; Sch-
warzheide, Krosno, és Lon-
gueau fiataljai vesznek részt a 
táborozáson, településenként 
tizenkét fiatal, két felnőtt kí-
sérővel – és természetesen 

karcagi fiatalokat is bevon-
tunk ebben az ifjúsági csere-
programban. 

Ennek a rendezvénynek 
volt az előkészítő látogatá-
sa július elején, amelyre egy-
egy felnőtt kísérő érkezett az 

említett városokból, a részle-
tes programot tekintettük át, 
valamint a fontosabb részle-
teket egyeztettük a külföldi 
kollégákkal. 

- Pontosan mikor zajlik 
majd a csere, milyen progra-
mok lesznek? Egyáltalán mit 
takar pontosan a pályázat-
ban szereplő Fiatalok Európá-
ért cím?

Nemzetközi ifjúsági 
találkozó augusztusban

Két héttel ezelőtt, három testvérvárosunk egy-egy delegáltja ér-
kezett megbeszélésre a Karcagi Ifjúsági Házba, mivel augusztus-
ban lengyel, német, francia, és természetesen magyar fiatalok 
vesznek részt egy nemzetközi ifjúsági cserén, a berekfürdői ifjú-
sági táborban. A tíznapos rendezvénysorozat lebonyolítását Mu-
licz Ferenc, az „Ifiház” igazgatója koordinálja, így őt kérdeztem 
arról, hogy milyen apropóból került sor a tábor megszervezésére.

Folytatás a 5. oldalon
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Közéleti szilánkok
Guruló 

görögdinnyék és 
más egyebek…

Az elmúlt hetekben a globális 
fölmelegedést a hazai hírvilágból 
kissé kiszorította egy másik me-
legség. Amit eléggé provokatív 
módon vonultatott föl egyfajta ki-
sebbség az Andrássy úton. (A mé-
dia pedig, mint egy kiskutya, rágta 
így, rágta úgy.) A kormányzatnak 
mindez úgy kellett, mint száraz 
földnek a májusi eső. Nem kellett 
a kormányzásról (pontosabban; a 
nem-kormányzásról) beszélnie. Is-
mét elítélhette a magyar csőcse-
léket, akik képtelenek elfogadni a 
másságot, és demokratikus char-
tát is hirdethetett. Nem nehéz 
meglátni ebben a történetben a 
kormányzati - másság és az ország 
lakossága többségének mássága 
közötti különbséget sem. Nem is 
nagyon titkolják a párhuzamot; su-
gallják is a közvéleménynek el kell 
fogadni a kisebbségi kormányzat 
másságát, mert ez a demokrácia 
lényegéből következik. Amolyan 
demokratikus alapelv. Aki nem fo-
gadja el, nem is lehet demokrata, 
ellenük a világ legtermészetesebb 
dolga a zéró tolerancia… Kész.

Szóval, érdekes ez a kisebbség-
többség viszonyának fura csűré-
se-csavarása. Hiszen a demokrácia 
végső soron a többségi szavaza-
tokból következik. Nem? (A „több-
ség” meg - úgy gondolná a jám-
bor átlag honpolgár – csak nem 
„birka”, mégha türelme néha túl is 
szárnyalja e nemes állatfajtáét.)

Az Auchan üzletlánc áruházai 
elé kiborított lékeletlen görögdin-
nyék valóságosan és jelképesen is 
rámutatnak erre a fura kisebbségi-
többségi érdekellentétre. Mert ha 
jobban belegondolunk, teljes mér-
tékben igazuk van a dinnyeterme-
lőknek, a dinnyéseknek, de vala-
hol az Auchan árképzése is érthe-
tő (nehogy azt mondja nekem bár-
melyik magyar kiskereskedő, vagy 
termelő, hogy ő ezt nem csinálná 
meg!); egy reklámárral becsalogat-
ja a vevőt, hogy aztán mást is elad-
jon neki! A vevő meg örül az olcsó 
dinnyének és nem kíváncsi a tá-
gabb összefüggésekre. Hogy híg 
a leve? Örül, hogy ilyen élelmiszer 
árak között egyáltalán van valami, 
ami olcsó! („Mindegy mibe kerül, 
csak olcsó legyen” – alapon.)

Karsai Józsefnek és Gráf minisz-
ternek meg csak hálás lehet Gy. 
F. miniszterelnök, mert ez az ak-
ció, mint politikai marketing fo-
gás, hoz néhány százalék pluszt. 
Ugyanis egy kisebbség azt látja; 
nem csalás, nem ámítás, valójában 
gurulnak és törnek a görögdinnyék 
az áruházlánc parkolóiban tíz má-
zsaszámra, Veres pénzügyminisz-
ter és az APEH vizsgál, stb.

Az Auchan pedig halkan meg-
jegyzi: ”azért a víz az úr”!

- 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

ről elhíresült útvonal. Mint a 
megyei lapban olvasom, teljes 
hosszában ilyen. Azt viszont 
már Antalóczi János r. alez-
redes, a Karcagi Rendőrkapi-
tányság közrendvédelmi osz-
tályvezetője mondta el, hogy 
a főútvonalnak a kapitányság 
illetékességi területére eső 
szakasza a balesetek súlyos-
sági mutatói tekintetében az 
országos negatív ranglista do-
bogós helyén áll. 2007 évben 
14 halálos kimenetelű baleset 
közül 11 a mi kevesebb, mint 
38 km-es szakaszunkon kö-
vetkezett be.

- A 4. számú főútról nem 
vezetünk külön kimutatást, 
de a szakterület felelősétől 
kapott információk viszony-
lag pontos tájékoztatást ad-
nak a kapitányság területén 
történt közlekedési balesetek-
ről. A statisztikából látható, 
hogy például a tavalyi évhez 
képest lényegi változás nincs. 
2007 első félévében 58 szemé-

lyi sérüléssel járó baleset volt, 
2008. július 11-éig összesen 
61. Tavaly 8 halálos balese-
tünk volt ebben az időszak-
ban, 10 halálos áldozattal. Az 
idén 8 balesetben 14-en vesz-
tették életüket. Közülük he-
ten az elmúlt héten. A közúti 
baleseteknek 2007-ben 28 sú-
lyos és 51 könnyű, 2008-ban 
14 súlyos és 62 könnyű sérült-
je lett. A súlyos sérülések szá-
mának csökkenése bizonyára 
a gépkocsivezető és az utasok 
„fokozottabb jogszabályt kö-
vető magatartásának”, vagy-
is például a biztonsági öv, a 
gyermekülés stb. használatá-
nak köszönhető. Tavaly hét 
ittas balesetokozót regisztrál-
tunk, az idén még nem volt 
ilyen. Tavaly a gyorshajtás 
volt a fő baleseti ok. Talán az 
erre bevezetett intézkedése-
inknek tudható be, hogy ki-
csit visszafogják magukat a 
gépkocsivezetők, de nyilván 
ha kiérnek az ellenőrző pont 
„hatósugarából”, megy min-
den a régiben.

- Mik a legjellemzőbb bal-
eseti okok?

- A statisztikák azt mu-
tatják, hogy a leggyakoribb 
ok idén az elsőbbségi szabá-
lyok be nem tartása. A má-
sodik helyen a kanyarodás és 
a sebesség-túllépés szerepel, 
a harmadik az előzési szabá-
lyok be nem tartásából ered, 
de ez természetesen nem csak 
a „négyes”-re, hanem a kapi-
tányság többi útjára is érvé-
nyes.

A végén Antalóczi alezre-
des megerősíti, a 4. számú fő-
útnak a kapitányság területé-
re eső szakasza országosan is 
a legveszélyesebb útszakaszok 
egyike. Nekem pedig eszem-
be jut egy ismerős kérdése, 
hogy vajon mikor ér már el 
idáig a forgalmas útvonal két-
sávossá bővítése? Igaza van. 
Hiszen a baleseteknek a ros-
szul felmért helyzet, az elhi-
bázott döntés mellett felelőse, 
okozója lehet az átláthatatlan, 
túlzsúfolt útvonal is.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Tragikus balesetek a 4-esen

Meghívó 

A Magyar Demokra-
ta Fórum Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Szerveze-
te „Beszélgessünk a Ma-
gyar Demokrata Fórum 
Nemzeti Adószabadság 
Programjáról” címmel 
Karcagon, a helyi szerve-
zet megrendezésére bízott 
beszélgetésre hívja a téma 
iránt érdeklődő polgártár-
sainkat.

A rendezvény helye: 
Karcag, Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ.

A rendezvény időpont-
ja: 2008. július 24. 17 óra.

A beszélgetés résztve-
vői: Kerék-Bárczy Sza-
bolcs, az MDF szóvivő-
je; Petronyák László, az 
MDF Megyei Szervezet el-
nöke; Dr. Horváth József, 
az MDF Karcagi Szervezet 
elnöke.

Minden érdeklődőt sze-
retettel és tisztelettel vá-
runk.

Karcagi Szervezet
 vezetősége

Az MSZP Karcagi Városi Szervezete a 
2006. év őszi önkormányzati választások 
során négy képviselői helyet szerzett a váro-
si önkormányzatban. Ez azt jelentette, hogy 
– választóink bizalmából – a korábbi cik-
lusban megszerzett pozíciónkat meg tudtuk 
őrizni.

A képviselő-testület megalakulása után 
a létrejövő bizottságokban is beválasztásra 
kerültünk:

- minden állandó bizottságban képvise-
lőink jelen vannak egy-két fővel,

- az egyik bizottságban alelnöki pozíciót 
szereztünk,

- egy később megalakuló ideiglenes bi-
zottság elnöki posztját az egyik szocia-
lista képviselőnk tölti be,

- képviselőink ott vannak a vezetői meg-
bízásokra leadott pályázatokat elbíráló 
bizottságban, a gyermekétkeztetést fel-
ügyelő bizottságban,

- képviseljük a várost – megbízás alapján 
– a különböző állami, civil és társadal-
mi szervezetekben.

A bizottságok munkájában aktívan részt 
veszünk, a programok, munkatervek össze-
állítása során javaslataink benyújtásra és el-
fogadásra kerülnek. A többi önkormányzati 
képviselő elfogadott bennünket.

Természetesen számolni kell a realitások-
kal is, hiszen a 17 fős képviselő-testületből 
csak 4 fő szocialista képviselő, de vigasztal 
bennünket, hogy a városban működő pár-
tok közül csak a szocialistáknak sikerült 
mandátumot szereznie.

A realitások kapcsán azt is figyelembe 
kell venni, hogy mindannyian listán kerül-

tünk be. Egy egyéni képviselőnek a mozgás-
tere kedvezőbb. Így vannak dolgok, amiket 
jobban tudunk képviselni, vannak, amelye-
ket kevésbé.

Karcagon egyébként nagyon nehéz szoci-
alista képviselőnek lenni az ismert politikai 
környezetben, de nagyon nehéz a mai, re-
formokkal tele időszakban is.

Az önkormányzati választások alkalmá-
ból megfogalmazott mondatunkhoz tartjuk 
magunkat: 
„Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt 

Karcagért!” 
A jelmondat mögött akkor kifejtett prog-

ramunkból – amit 12 pontban fogalmaz-
tunk meg – egyet sem találunk olyat, ami-
ben a város vezetése ne lépett volna. Termé-
szetesen ezeket az egyébként mások által is 
megfogalmazottakat minden esetben támo-
gattuk.

Természetesen a választóktól elnyert bi-
zalmat szeretnénk megtartani. A csütör-
tökönként 9-től 10 óráig tartott fogadóórá-
kon felénk tolmácsolt helyi kéréseken igyek-
szünk segíteni.

Többek megfogalmazzák, szemünkre ve-
tik, hogy markánsabban kell fellépni, de mi 
eddig sem és ezután sem kívánunk szemé-
lyes jellegű vitákba belemenni.

Szeretnénk munkánkat továbbra is a jel-
mondatunknak megfelelően végezni, és eh-
hez a lakosság támogatását kérni.

Szabó Sándor
06-30-243-7593

önkormányzati képviselő
az MSZP városi szervezetének elnöke

Ami dr. Vadai Ágnes képviselői hírleveléből kimaradt

Gondolatok az önkormányzati 
képviselői munkáról…

Figyelem!
A Vöröskereszt terüle-

ti csoportja szervezésében 
2008. július 21-én (hétfőn) 
8-13 óráig a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban 
véradást szervezünk.

Mindenki segítségére szá-
mítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 
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Tűz a kunmadarasi szemétte-
lepen

Július 1-jén, 21 óra 20 perc-
kor érkezett jelzés ügyeletünk-
re Kunmadarasról, mely sze-
rint ég a helyi szeméttelep. Az 
esethez a Karcag I. és a Karcag 
Víz gépjármű-fecskendő kezd-
te meg a vonulást, 8 tűzoltó-
val. A mintegy 500 m2-en égő 
tűz megfékezése éjfél után 10 
perccel ért véget.

Bereki gallytároló sokadszor
Július 2-án, 5-én és 6-án 

is vonulniuk kellett a karca-
gi egységeknek Berekfürdő-
be, ahol az Üveggyár mögöt-
ti gallytároló gyulladt ki újra 
és újra.

Személygépkocsi az árokba a 
Gyarmati úton

Július 4-én, 17 óra 48 perc-
kor kezdte meg a vonulást 7 
tűzoltó Karcag külterületé-
re, a Gyarmati útra, ahol egy 
Toyota típusú személygépko-
csi az út menti csatornába haj-
tott. Az autóba egy fő beszo-
rult, akit a kiérkező egységek 
a mentők segítségével kiemel-
tek. A gépjármű kiemeléséhez 
darura volt szükség.

Különös fogság
Július 9-én, 19 óra 24 perc-

kor kezdte meg a vonulást 6 
tűzoltó Karcag külterületére, 
a Kunmadarasi útra. A jelzett 
helyen egy tehergépkocsi de-
fektes kerekét akarták kicse-
rélni, amikor a jármű rágurult 
a cserét végző személy kezére. 
A beavatkozó egység emelő-
párna segítségével emelte le a 
járművet a sérült kezéről.

Épülettűz Kunmadarason
Július 11-én, 2 óra 50 perc-

kor kezdte meg a vonulást két 
karcagi, illetve egy tiszafüre-
di gépjármű-fecskendő Kun-
madarasra, a Kunhegyesi út-
ra, ahol egy melléképület égett 
teljes terjedelmében. Mivel az 
épület kis alapterületű volt, 
a tűz pedig nem terjedtek to-
vább, a karcagi egységek 4 
órára el is oltották a lángokat. 
A tiszafüredi egységet kiérke-
zése előtt visszafordították.

Kiesett kölyökgólya Bucsán
Július 12-én, 17 óra 25 perc-

kor kezdte meg a vonulást a 
karcagi magasból-mentő gép-
jármű Bucsára a Kossuth Lajos 
utcába, ahol egy kisgólya esett 
ki a fészkéből. A fióka 18 óra 
előtt néhány perccel már újra 
a fészek melegében pihenhette 
ki az ijedtség fáradalmait.

Tűzoltóság

TŰZKAKAS

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

a Kossuth téren felállított filagóriánál
Július 19-én 19 órakor Karcagi mazsorettek – Dalma Dance 

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

Péntek József, Karcagi Nótaklub és a DMIK Népdalköre

nagy karcagi határ különbö-
ző térségein, a föld minőségé-
től függően, mások és mások. 
Hisz például a földek gyen-
gébbjein 3,8, a jobbakon akár 
7 tonna is termett egy hektá-
ron. De így is az utóbbi évek 
legjobb termése. Sok szó esik 
a felvásárlási árakról, ame-
lyek – mondta egy gazdálko-
dó – talán még elfogadható-
ak is lennének (takarmány-
búza 3.200 Ft + kompenzá-
ciós felár, EURO minőség 
esetén pedig 3.700 Ft, mal-
mi minőség 4.000 Ft-tól etc.), 
de számoljuk hozzá a jelen-
tős mértékben megnöveke-
dett üzemanyag árakat, vagy-
is a bekerülési költséget, ami 
jelentősen leapasztja a jöve-
delmet.

A többi gabonaféle szintén 
jó átlagot mutat: a 289 hektá-
ron vetett rozsból 67 hektárt 

takarítottak be, átlaga 3 ton-
na hektáronként. Tavaszi ár-
pát 770 hektáron vetettek, eb-
ből 206 hektáron arattak le 
4,1 tonnás átlaggal. A tritiká-
lé 370 hektáron termett, több 
mint háromnegyede még lá-
bon áll. A learatott 115 ha 5 
tonnás átlagot adott.

A learatott földeken szal-
mabálák sokasága mutatja az 
átlagon felüli termést. Ren-
geteg szalmabála van, de eb-
ben az évben nincsen, aki fel-
vásárolja, mint tavaly. Ezért 
aztán a kisebb, de a nagyobb 
termelők is leszecskázzák és 
beszántják a talajba. Az Ül-
lőben és a keleti határ gyepje-
in is sok-sok szénabálát lehe-
tett látni, de az 1.101 hektá-
ron betakarított lucernaszéna 
is 1,5 tonnás eredményt mu-
tathat. Szálastakarmány tehát 
lesz. Csak az is legyen, ami 
megeszi.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Aratási körkép
Három ellenzéki képvise-

lő törvényjavaslatot nyújtott 
be az áremelkedések fékezé-
sére. Az egyik indítványtevő 
Varga Mihály, városunk or-
szággyűlési képviselője. A 
javaslat okairól és tartalmá-
ról kérdeztük.

- Az indítvány okával na-
ponta találkozunk a boltok-
ban és benzinkutaknál. Az 
elmúlt egy évben drasztiku-
san nőttek az üzemanyag- és 
élelmiszerárak. A gázolaj- és 
benzinárak magasan 300 fo-
rint felett vannak, az élelmi-
szerek árai pedig Magyar-
országon emelkedtek a leg-
jobban, 14,8 %-kal. Valamit 
tenni kell, különben az eladó-
sodás, a megélhetési problé-
mák erősödhetnek fel a nagy-
családoknál, nyugdíjasoknál, 
az autót használóknál. Ezért 
javasoljuk László Tamás és 
Soltész Miklós kollégáim-
mal, hogy az állam csökkent-
se a benzin jövedéki adóját, 
az alapvető élelmiszerekre le-
gyen külön kedvezményes ál-
talános forgalmi adó (ÁFA) 
kulcs, valamint a távfűtés is 
kerüljön ebbe a körbe. 

- Van-e akadálya az intéz-
kedésnek?

- Parlamenti döntés kell, 
más akadály nincs. Az Euró-

pai Unió nem tilt ilyen lépést, 
már 21 országban van ked-
vezményes adókulcs az alap-
vető élelmiszerekre. Nálunk 
ezzel szemben ugyanolyan 
adója van az aranyékszernek, 
a kaviárnak, a tejnek és ke-
nyérnek. Ezért javasoljuk az 
alapvető élelmiszerek megha-
tározását, hiszen ezzel azok-
nak tudunk segíteni, akiknek 
az alapélelmiszer megvásár-
lása is nagy teher. A benzin 
jövedéki adóját szintén lehet 
csökkenteni, számításaink 
szerint literenként átlagosan 
15 forinttal csökkenne az ár 
a kutaknál. Az élelmiszerek-
nél változó a helyzet, egy ki-
ló sertéscombnál 130 forint-
tal csökkenhet az ár, egy liter 

tejnél pedig 25 forint marad-
hat a vásárlók zsebében.

- Mikorra születhet meg a 
törvénymódosítás?

- Ha még nyáron összeül 
a parlament rendkívüli ülé-
se, akkor szeptembertől már 
csökkenhetnek az árak. Saj-
nos eddig kormányoldal-
ról inkább kifogások jöttek a 
megoldás helyett, de bízom 
abban, hogy lesz mód az el-
fogadásra. Hozzá kell azt is 
tennem, hogy mindezek a ja-
vaslatok rövid távon segíthet-
nek. Hosszú távon fel kell ké-
szülni olyan időszakra, ami-
kor tartósan magasak lesz-
nek a világon az energia- és 
élelmiszerárak. Erre kell ki-
dolgozni átfogó programot, 
hogy alkalmazkodni tud-
junk a megváltozott helyzet-
hez. Szükség van az energia-
takarékossági programok-
ra, a környezetbarát energiák 
terjesztésére (szél-, nap- bio-
energia stb.), Magyarország-
nak pedig támogatnia kell a 
mezőgazdasági fejlesztéseket. 
Ez az ország 30 millió embert 
tud élelmiszerrel ellátni, ma 
mégis a külföldi, import élel-
miszereket vásárolhatjuk az 
üzletekben. Több, jó minősé-
gű és megfizethető hazai kell 
a polcokra!

Adócsökkentéssel az áremelkedések ellen

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 kér-
jük teljesíteni!

Karcag Város Önkormányzat bankszámlavezető pénzinté-
zete 2008. július 01-től: Raiffeisen Bank Zrt.

További felvilágosítás a Városháza földszint 42. számú és az 
emelet 22. számú helyiségében, illetve az 500-610-es telefon-
számon kérhető.

Rózsa Sándor 
jegyző

KOKO-TEAM 
hírek

Kaba, és Karcag belvá-
rosa után immár harma-
dik alkalommal a kunma-
darasi repülőtéren rendez-
zük meg 2008. július 27-én 
(vasárnap) 9 órától az Áci 
Emlékkupát.

A verseny 10 km-es tá-
von zajlik, melyet a ver-
senyzők négyszer teljesí-
tenek. A verseny résztve-
vői között megtalálhatjuk 
a múlt és a jelen sokszoros 
magyar bajnokait, több el-
sőosztályú autóversenyzőt, 
akik részvételükkel meg-
tisztelik Nagy Imre (Áci) 
emlékét.

A teljesség igénye nél-
kül: Ferjáncz A. – ifj. Fer-
jáncz, Kanyik – ifj. Ka-
nyik, Dudás Kokó Gy. - 
Kovács Kokó S., Benik Ba-
lázs, Balázs Öcsi stb.

A verseny egyben a Se-
curity 97’ kupasorozat 4. 
fordulóján országos ARK 
pontszerző verseny.

Szeretettel várunk min-
den autósportot kedvelőt.

Koko-Team vezetősége 
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Az ünnepi könyvhétre 
megjelent Soós Viktória Ja-
pán turistaszemmel című úti 
beszámolója, amelyet Buda-
pesten be is mutattak. A nagy 
alakú, gyönyörű kiadványt 
több mint 150 színes fénykép 
illusztrálja.

Soós Viktória a karca-
gi Gábor Áron Gimnázium-
ban végzett 1998-ban, majd a 
debreceni Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem bölcsészka-
rán folytatta tanulmányait 
angol nyelv és irodalom sza-
kon. Cserediák program ke-
retében ösztöndíjasként Ja-
pánban, a Chiba Egyetemen 
töltött egy évet, ahol a japán 
kultúra és politika kurzuso-
kat hallgatta.

Az egyetem befejezése után 
az esélyegyenlőség témaköré-
vel kapcsolatos munkát vég-
zett. A napokban vette át har-
madik diplomáját a Közép-
európai Egyetemen (CEU), 
ahol Soros György és Kofi 
Annan, korábbi ENSZ-főtit-
kár volt a díszvendég.

Élményeit, utazásait rögzí-
tette könyvében, érdekes ké-
pet rajzolva a modern japán 
hétköznapjairól, a hagyomá-

nyok továbbéléséről. Ízelítőül 
a könyv Előszavából néhány 
sor: „Mindent begyűjtöttem, 
rendszereztem, s a tarisz-
nyámban hazahoztam. Itthon 
az egészet apró falatokra fel-
vágtam, némi humorral meg-
fűszereztem, leöntöttem egy-
két ténnyel és érdekesség-
gel, és lassú tűzön, aprólékos 
munkával, sokszor átforgatva 
kisütöttem. Csipetnyi algával 
megszórva, szójaszósszal íze-
sítve, pálcikával fogyasztan-
dó!”

A könyv szerzője már tar-
tott japán útjáról élménybe-
számolót a Kunhalom Pol-
gári Körben. Közös rendez-
vényként a Városi Csoko-
nai Könyvtár a nyári szünet 
után tervezi az író-olvasó ta-
lálkozót. A könyvet a debre-
ceni Tóth Könyvkereskedés 
és Kiadó Kft. jelentette meg 
és hozta országos terjesz-
téssel forgalomba. A Tesco 
könyvesboltjában már az első 
széria elfogyott, utánrendel-
ték. Szórakoztató, fiatalos lá-
tásmóddal megírt, informáci-
ókban gazdag, különleges ol-
vasmány!

V. Gy.

A MESZK negyedik alka-
lommal vett részt  a nagy-
szabású városi rendezvényen. 
Ez évben a Kátai Gábor Kór-
házzal közösen szerveződött 
a két napon keresztül tartó 
szűrőprogram. Csatlakozott 
hozzánk a városi Egészségfej-
lesztési csoport is. Az eszkö-
zöket a Kátai Gábor Kórház 
biztosította, a munkát pedig 
önkéntesek végezték.  

Igyekeztünk teljes körű 
egészségfelmérést végezni. 
Mértük a vérnyomást, a test-
súlyt, a testmagasságot, a has-
körfogatot, a  testzsír százalé-
kot, a vércukrot, és a rizikó-
csoportba tartozó páciensek 
koleszterin szintjét. Számol-
tunk még BMI értéket. A mé-
rések után azok eredményeit 
áttekintve személyre szabot-
tan láttuk el tanáccsal a páci-
enseket. Egy kockázatbecslő 

táblázat alapján meghatároz-
tuk a halálos szív-és érrend-
szeri események előfordulásá-
nak kockázatát 10 éven belül. 

Az első napon 236 fő, a 
második napon 74 fő került 
regisztrálásra. Sajnos nem 
mindegyik páciens jutott el a 
tanácsadó kollégákhoz. Volt 
aki a vércukormérés után el-
ment, és a lapját nem ad-
ta le. A legidősebb résztvevő 
82 éves, a legfiatalabb 6 éves 
volt.  

 A rendezvény rangját jel-
zi, hogy szinte az ország min-
den részéből érkeztek vendé-
gek, akik a karcagiak mellett 
kihasználták az általunk biz-
tosított lehetőséget, sőt egy 
Egyesült Államokból érkező 
úr is kíváncsi volt az egész-
ségi állapotára.  Az adatokat 
feldolgozzuk és értékelni fog-
juk. 

A munkában részt vettek:  
Mészárosné Hakucsák Eri-
ka; Szalay Annamária; Borsi 
Eszter; Kovács Istvánné; Fá-
biánné Túri Krisztina; Czine-
géné Bődi Szilvia; Kovácsné 
Oszlánczi Judit; Ökrösné Sá-
ri Anita; Poharánszki József-
né; Deák Attila; Ujfalusiné 
Ugró Erzsébet; Perge Erzsé-
bet; Borsos Ibolya; Majorosné 
Baksa Erzsébet

Itt szeretnénk köszönetet 
mondani a Kátai Gábor Kór-
háznak az anyagok biztosítá-
sáért; a MESZK J-N-Sz Me-
gyei Területi Szervezetének 
az eszközök biztosításához 
nyújtott segítségéért; Karcag 
Város Önkormányzatának az 
ellátásunkért; az önkéntesek-
nek, akik szabadidejüket fel-
áldozva segítették a szűrés ki-
vitelezését!

Majorosné 

A Karcag Városi Baleset-megelőzési 
Bizottság Közleménye

Megkezdődött 
a betakarítási idény!

A nyári betakarítási munkák során Jász-Nagykun-Szol-
nok megye útjain jelentősen megnövekszik a tehergépjár-
művek, valamint a mezőgazdasági munkákban résztve-
vő járművek forgalma. A különleges felépítményű jármű-
vek nagy méretéből és alacsony sebességéből adódóan több 
helyen számíthatnak arra, hogy feltorlódik a forgalom és 
a mögötte haladó járműveket előzésre kényszeríti, ezáltal 
megnövekszik a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának 
lehetősége is.

Ezek a járművek időnként a fő- és mellékutakon való ha-
ladásukkal lassíthatják a közlekedést, méretükből adódóan 
megnehezítik az előzést.

Találkozhatunk olyan balesetveszélyes helyzetekkel, me-
lyeket a járművekről lehulló, helytelenül elhelyezett, illetve 
rögzített rakomány (gabona, stb.) idéz elő.

Elsősorban a mezőgazdasági munkákat végző járművek-
re jellemző, hogy kerekeik által sarat hordanak fel az úttest-
re, melynek hirtelen kikerülése, vagy a ráhajtás okozhat a 
jármű megcsúszásával járó balesetveszélyes körülményeket. 
Ilyenekkel többnyire szántóföldek mellett, illetve mezőgaz-
dasági járművek telephelyeinek közelében lévő utakon ta-
lálkozhatunk.

A fenti magatartás KRESZ szabályszegésnek minősül, 
mely enyhébb esetben szabálysértésnek, azonban súlyosabb 
eredmény kialakulása esetén bűncselekménynek is minő-
sülhet, ezért kérjük a járművezetőket, hogy a közútra törté-
nő kihajtás előtt a járművek kerekeit tisztítsák meg, továbbá 
kellő körültekintéssel helyezzék el a rakományt, hogy an-
nak leszóródását megakadályozzák.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság kéri a járműveze-
tőket, hogy a közlekedésük során nyáron is legyenek figyel-
mesek és körültekintőek. A mezőgazdasági járműveket fo-
kozott óvatossággal közelítsék meg, az előzést körültekintő-
en végezzék, és tartsanak nagyobb oldaltávolságot.

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

„Virágos utcák, 
házak, udvarok”

a 8. sz. választókerületben
„S a nyár ha jő virágos köntösében,
Mi bájoló a messze láthatár;
A föld világosabb, zöld rejtekében
Gyönyörről énekel minden madár.”

(Eötvös József)
Mindannyiunk örömére szolgál, ha ren-

dezett, szép, virágos utcákat, utcarészeket lá-
tunk. Az itt található ingatlanok lakói szeretik 
a virágot, gondozzák-szépítik környezetüket, s 
ezáltal hozzájárulnak egy városrész, egy város 
környezetkultúrájának kedvező alakulásában.

Felvételeink a Liget utcában készültek.
Az összeállítást készítette:

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

a Városfejlesztési és Városszépítési 
Bizottság tagja

Egészségügyi szűrés a Birkafőző Fesztiválon

Karcagi író útikönyve

Liget utca 22.

Liget utca 26.
Liget utca 24.
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ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!
Érettségi utáni nappali és esti tagozatos iskolarendszerű 
képzések indulnak a 2008/2009-es tanévben 
 Informatikus (Gazdasági  Informatikus)- emelt szintű 

  (OKJ 54 481 04)  2 év
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

  (OKJ 52 3432 04) 1 év
 Üzleti szakügyintéző (Pénzügyi szakügyintéző) 

  (OKJ 55 343 04) 1 év
szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 
Tagintézményében (OM azonosító: 035497)

5300 Karcag, Püspökladányi út 14. 
Telefon: 59/503-519, Fax: 503/517, 
www.adu-csepel.hu, 
e-mail: kovacs.szilvia.adu@citromail.hu

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, diákiga-
zolvány jár!
Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, il-
letve a helyszínen!

Várjuk jelentkezésedet, ne hagyd ki a lehetőséget!

Dr. Tóth Katalin sebész és 
plasztikai sebész szakorvos 
1946. február 3-tól kezdve 
máig a karcagi kórház (ha jól 
számoltam) nyolcadik igaz-
gatója, főigazgatói címmel 
és teendőkkel. Egyébként tö-
rökszentmiklósi születésű, 
férje Kurdics Zoltán rend-
őr alezredes a Tiszai Vízi-
rendészeti Rendőrkapitány-
ság rendészeti osztályvezető-
je. Dr. Tóth Katalin húsz éve 
került kapcsolatba a karca-
gi kórházzal, mert az orvosi 
egyetem (Szeged) elvégzése 
után – 1988-ban – itt helyez-
kedett el. Előbb a baleseti se-
bészeten, majd a sebészeti 
osztályon dolgozott, kisebb 
nagyobb megszakításokkal 
egészen 2001-ig. Ez alatt a ti-
zenhárom esztendő alatt ál-
talános sebészetből (1992), és 
plasztikai sebészetből (1995) 
tett szakvizsgát, s a szakmai 
gyakorlatok kapcsán a Hon-
véd Kórház égési osztályán, 
a Péterffy Sándor utcai kór-
házban és a Szent János Kór-
ház gyermeksebészetén dol-
gozott. 1997-ben a Debrece-
ni Orvostudományi Egyetem 
(ma DEOEC) kísérleti sebé-
szeti klinikájára hívták meg. 
A klinikán töltött másfél év-
ben a tudományos mun-
ka mellett sebészetet okta-
tott magyar és angol nyel-
ven. „Jelentős időszak volt az 
életemben – mondja dr. Tóth 
Katalin -, a szakmai fejlődés 
szempontjából pedig megha-
tározó, hiszen a szakma ki-
emelkedő személyiségei for-
dultak meg ott.” A klinikai 
munka mellett hetente rend-
szeresen  visszajárt Karcagra 
ambuláns bőrsebészeti mű-
tétek elvégzésre. Az egyete-
mi kutató-oktatói munkát a 
gyógyító munka követte, is-
mét Karcagon, majd a 2001-
től szolnoki MÁV Kórház se-
bészetén. A férje rendőri hí-
vatásából adódó feladatai és 
az orvosi pályával együtt já-
ró leterheltség azonban egy-
re nehezebbé tette gyerme-
kük ifj. Kurdics Zoltán Gá-
bor (1999) nevelését, ezért 
– a távolról kevesebb elfog-
laltsággal járó munkahe-
lyen - ÁNTSZ szolnoki vá-
rosi szervezeténél helyezke-
dett el. Ugyanebben az év-
ben (2002) sikeres pályázatot 
követően az ÁNTSz Török-
szentmiklósi Városi Intézeté-
nek lett tisztifőorvosa. Az ál-
lamigazgatási munka mellett 
sikeres közigazgatási alap- és 
szakvizsgát tett, majd meg-
előző orvostan-népegészség-
tan szakorvosi címet is meg-
szerezte, és ugyanabban az 
évben az okleveles egész-

ségügyi szakmenedzserré is 
vált.

2007-től kezdve tért  vissza 
teljesen a gyógyító munká-
hoz. 2008. május 18-a óta a 
kórház főigazgatója. Inter-
júnk június közepén készült.

- Az egészségügy országos 
helyzete miatt sem hiszem, 

hogy manapság az egészség-
ügyben dolgozó vezetőket iri-
gyelni lehetne. Ön még emel-
lett „megkapta” az éppen a fe-
lénél járó felújítás körüli teen-
dőket és az intézmény sok-sok 
ügyes-bajos dolgát. Mik lesz-
nek az első feladatok?

- Szerintem ez a fele-fele 
arányban felújított épület na-
gyon pozitív jövőképet fest a 
Kátai Gábor Kórházról. Is-
merem ezt az intézményt és 
azért is vagyok itt a sok újí-
tás után, ami az életemben 
volt, mert bízom abban, hogy 
a megfelelő helyzetelemzés 
után ki tudunk kerülni eb-
ből a kátyúból. Azt gondo-
lom, hogy a felújított részle-
gekbe visszaköltöző osztá-
lyok munkájában lényegi vál-
tozás következett be: sokkal 
kényelmesebb, tisztább, vilá-
gosabb lett, betegnek- dolgo-
zónak egyaránt. Tudjuk, ki-
csit mindenkit formál a kör-
nyezete. Ezt folytatni kell 
tudatosan azzal, hogy tisz-
tázzuk a felelősségi viszonyo-
kat, feladatköröket és ponto-
san átnézzük, ki mennyit bír. 
Már azzal nagyon sok ener-
giát felszabadítunk, ha min-
denki tudja mi a dolga, más-
részt pedig csökkenteni lehet 
az egymás közötti – félreérté-
sekből, feszültségekből adódó 
indulatokat. 

Június elején, az eddigi tel-
jesítmények tükrében meg-
kértem a főorvos társakat, 
hogy készítsünk egy három 
hónapos, rövid távú tervet – 
ismerve a saját részlegüket, 
mátrixukat, s kértem egy ter-
vet arra is, hogyan lehet az 
„uborkaszezon” ellenére javí-
tani a teljesítményeket, hogy 
a finanszírozási adottságok-
ból adódóan három hónap 
múlva ne érezzük meg a telje-
sítményünk visszaesését.

- Az orvoshiányról már ko-

rábban is sok szó esett. Van-e 
lehetőség a szakmai utánpót-
lásra?

- Meggyőződésem, hogy 
van, annak ellenére is, hogy 
a magyar orvosi migráció ri-
asztó képet mutat. Én azt 
gondolom, ha olyan jövőké-
pet tudunk mutatni, amely 

a mostani korlátok mellett is 
biztató, akkor ide lehet csábí-
tani az orvosokat. Akik kül-
földre igyekeznek, sokszor 
negatív tapasztalatokkal jön-
nek vissza, mert ott számta-
lan esetben egy képzett orvos 
is segédorvosi feladatokat lát 
el. Nyilvánvalóan az anyagi 
ösztönzők azok, amik miatt 
külföldre mennek az orvosok, 
de az mégsem minden. Itt ná-
lunk két utat látok az orvos-
hiány enyhítésére. Az egyik a 
rezidensképzésben való rész-
vétel. Ha a felépítményében 
és szellemiségében is meg-
újult kórházba jönnek tanul-
ni a rezidensek, egy olyan in-
tézménybe, ahol tanulhatnak 
és dolgozhatnak, akkor na-
gyobb az esély arra, hogy a 
végzés után ide fognak jön-
ni dolgozni. Az önkormány-
zat nagyban hozzájárul, hogy 
az idejönni szándékozó orvo-
sok le tudjanak telepedni. Ez 
ismét egy olyan pozitívum, 
ami egy pályakezdőnek na-
gyon nagy segítség. Az egyik 
lehetőség tehát a pályakezdők 
idecsábítása. A másik lehető-
ség lehet az orvoshiány eny-
hítésére a máshol már bevált 
„nyitott kórház” eszméje, pl. a 
háziorvosi praxisba „kiment” 
szakorvosok kérdése. Minden 
olyan háziorvosnak (aki szak-
orvos), aki ide szeretne jön-
ni a betegeit fekvő betegként 
ellátni, annak lehetőséget ad-
hatunk, hogy bizonyos órá-
ban munkát vállalhat a fekvő 
beteg osztályon és kvázi ma-
gának utalhatja be a betegét. 
Ez kettős hasznú, mert nyil-
ván nemcsak a saját betegét 
fogja ellátni, hanem másokat 
is – akár még ha hat órában 
is. Az eddig megkérdezett há-
ziorvosok általában kedvező-
en fogadták ezt a lehetőséget.

Elek György

Új főigazgató a kórház élén
Beszélgetés dr. Tóth Katalin főorvossal

- A csere augusztus elseje 
és tizedike között kerül lebo-
nyolításra a berekfürdői ifjú-
sági táborban. Az ifjúsági cse-
re témája a hagyományőrzés 
és ezen belül is a kézművesség, 
valamint a néptánc. A pályá-
zatban többféle tevékenységet, 
prioritást kellett megjelölni, 
ezek közül is az a legfontosabb, 
hogy a fiatalok aktív részvéte-
lével valósuljon meg, de szin-
tén nagyon fontos, hogy a kul-
turális sokszínűségen is alapul-
jon ez a csereprogram. Ennek 
értelmében minden résztvevő 
bemutatja a saját városát, or-
szágát, annak kulturális, mű-
vészeti jellegzetességeit. Min-
denki összeállít erről egy kis 
prezentációt, amelyeket estén-
ként fognak megtartani a napi 
programok végén.

- Lehet-e tudni, hogy mivel 
mutatkoznak be a vendégek, és 
természetesen a karcagi fiata-
lok?

- Négyfajta kézműves fog-
lalkozás lesz, amolyan forgó-
színpadszerűen, tehát minden-
ki bemutatja a saját „tudomá-
nyát” és mindeni kipróbálhatja, 
megtanulhatja a másik techni-
káit. Lesz nemezelés, szűrrátét 
készítés, szövés-fonás, és agya-
gozás. Ezeket úgy szeretnénk 
lebonyolítani, hogy kevert cso-
portokba dolgozzanak a kü-
lönböző nemzetek fiataljai. Ép-
pen ezért lesz egy teljes nap ál-
dozva az ismerkedésre. Példá-
ul ismerkedési játékot és egyéb 
energetizáló játékokat szerve-
zünk a résztvevőknek.

A kézművesség mellett, pe-
dig egy közös tánckoreográfi-
át fogunk összeállítani a nem-
zetek táncaiból, amelyet Nagy 
Emese, a Bengecseg Alapít-
vány képviselője fog megkore-
ografálni. 

- Tehát ezt úgy kell elképzel-
ni, hogy egy táncprodukcióban 
lesz úgymond összevágva négy 
különböző néptánc?

- Különböző elemek lesznek 
kiemelve a négy nemzet tánca-
iból, és a saját népzenéik lesz-
nek alávágva. Tulajdonkép-
pen egy nagy táncszínház lesz 
ez, amelynek a tábor végén itt 
Karcagon lesz a nyilvános be-
mutatója. 

- Berekfürdőn zajlik majd 
a táborozás, de lesz karcagi és 
más környékbeli program is.

- Ahogy mondtam, szeret-
nénk a táncot bemutatni a 
karcagi lakosság előtt a Mú-
zeumparkban. Ez egyébként 
a pályázat egyik eleme is, te-
hát a nyilvánosság is a célok 
egyike. De lesz városisme-
ret motorozással egybekötve, 
meglátogatjuk a Kunlovar-
dát, a Szélmalmi Fogadóhá-
zat, és a hagyományőrzéshez 
jól fog illeszkedni egy horto-
bágyi kirándulás is, melynek 
lebonyolításában Kapocsi Ist-
ván és Monori György urak, 
a nemzeti park munkatár-
sai nyújtanak segítséget. En-
nek alkalmával testvérváro-
saink a magyar népi kultúrá-
val ismerkedhetnek meg test-
közelből.

Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a nyertes pályáza-
tot az Európai Bizottság támo-
gatja, az önerőt, pedig a Karcag 
Városi Önkormányzat biztosí-
totta, amiért itt külön köszö-
netet szeretnék mondani!

- Zárhatjuk úgy ezt a beszél-
getést, hogy ha máshol nem, 
akkor a záró rendezvényen, a 
táncbemutató alkalmával talál-
kozunk?

- Természetesen, augusztus 
9-én este 18 órakor a Múze-
umparkban szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

-dh-     

Nemzetközi ifjúsági 
találkozó augusztusban

Folytatás az 1. oldalról



6 2008. július 18.

PÁLYÁZAT
Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatala
Betöltendő munkakör: tanügyigazgatási szakreferens
Ellátandó feladat: A közoktatásról szóló törvény alapján a hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántar-
tásából eredő jegyzői jogkörbe utalt intézkedések előkészíté-
se. Törvényességi ellenőrzések végzése. A közoktatási intéz-
ményekben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelési-oktatási feladatainak törvény által meghatározottak 
szerinti megvalósításának segítése. A tankötelezettségi felada-
tok teljesítésének ellenőrzése. 

Koordinálja, előkészíti az óvodai, az általános iskolai nevelés-ok-
tatás terén benyújtásra kerülő fenntartói pályázatokat. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség
 büntetlen előélet
 magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási gyakorlat 
 közoktatási vezető szakképzettség    

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgála-
ti Szabályzat szerint  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát
 Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát

A pályázat benyújtásának feltételei:
 a) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat jegyzője 

5300. Karcag, Kossuth tér 1.
 b) Határidő: 2008. augusztus 15.
 c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét 

követő 15 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegyző dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2008. szeptember 1. 

Pályázat

1. A pályázatot meghirdető szerv:
 neve: Karcag Városi Önkormányzat Képviselő testülete
 pontos címe: 5300. Karcag, Kossuth tér 1. sz.
2. A meghirdetett álláshely:
 Az intézmény megnevezése: Kátai Gábor Kórház
 pontos címe: 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. sz.
 munkakör: gazdasági igazgató vezetői megbízás 
 időtartam: határozatlan
3. A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik:
 - a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a gyógyintézet működésével össze-

függő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, vala-
mint mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása,

 - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok ellá-
tása.

4. A pályázat elnyeréséhez előírt feltételek:
 a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és 

emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, vala-
mint

 b) legalább hároméves vezetői gyakorlat
5. Juttatás: 
 - illetmény és magasabb vezetői pótlék a jogszabályok szerinti (Kjt.)
 - egyéb juttatás: lakás, stb. megállapodás szerint.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 - a pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 - az intézmény gazdasági vezetésére irányuló kézzel írott szakmai programját
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 - végzettséget, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolatát, 
 - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megis-

merhetik.
7. A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi, majd a Képviselő Testület 

dönt.
8. A pályázat benyújtásának feltételei:
 a.) benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere 5300. Karcag, 

Kossuth tér 1. sz.
 b.) határidő: Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 na-

pon belül, 2008. augusztus 6-ig.
 c.) elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon 

belül, illetve a legközelebbi soros ülésen.
9. Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2008. szeptember  1.

PÁLYÁZATI  FELHIVÁS

1. A pályázatot meghirdető szerv:
 neve: Karcag Városi Önkormányzat 
 címe: 5300. Karcag, Kossuth tér l. 
 megye: Jász-Nagykun-Szolnok
2. A meghirdetett álláshely:
 munkahely:  Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ    
 5300. Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
 munkakör: igazgató
3. A megbízás feltételei:
 - Szakirányú egyetemi végzettség,
 - vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 

munkaköri szakvizsga, 
 - vagy főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség és
 - legalább ötéves szakmai gyakorlat
 - legalább 3 éves vezetői gyakorlat
 - büntetlen előélet
4. A megbízás várható kezdő időpontja: 2008.szeptember 1.
5. A megbízás 5 évre szól. 
6. Juttatás: Alapilletmény és  magasabb vezetői pótlék a Kjt. szerint.
7. A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben törté-

nő megjelenéstől számított 30 nap,   
 2008. augusztus 13-ig. 
8. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét 

követő 30 napon belül.
9. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere
 5300. Karcag, Kossuth tér l. 
10. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 - kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
 - az intézményvezetésre vonatkozó kézzel írott részletes szakmai prog-

ramot
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 - diplomamásolatot

PÁLYÁZAT

Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala

Betöltendő munkakör: beruházási ügyintéző
Ellátandó feladat: Pályázatokon elnyert támogatások lehí-

vása, a felhasználásról elszámolás készítése. Testületi tevé-
kenységhez kapcsolódó feladatok: begyűjti, rendszerezi és 
feldolgozza a jelentésekhez, előterjesztésekhez, tájékozta-
tókhoz szükséges adatokat.

Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
 legalább középiskolai végzettség
 mérlegképes könyvelői képesítés 
 büntetlen előélet
 magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 közigazgatási gyakorlat 

Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 

és az Egységes Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 A pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát
 Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát

A pályázat benyújtásának feltételei:
 a) Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője 

5300. Karcag, Kossuth tér 1.
 b) Határidő: 2008. július  31. 
 c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határ-

idejét követő 30 napon belül. 
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi és a jegyző 

dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: 
 2008. augusztus 10.

Pályázat
A karcagi Szentannai Sámuel 

Mezőgazdasági Szakközépiskola, 
Gimnázium és Kollégium pályá-
zatot hirdet középiskolai:
- Mezőgazdasági 

gépészmérnök-tanár,
- Környezetvédelmi 

szakmérnök-tanár 
 és/vagy
- Mezőgazdasági agrármérnök-

tanár,
 Agrárközgazdász-tanár
 vagy
- Közgazdász-tanár,
- Informatika-bármely szakos 

tanár,
- Angol-bármely szakos tanár.
Jelentkezési határidő: 2008. júli-
us 29.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai S. 
u. 18.
Tel./fax: 59/312-744, 59/312-451.
E-mail: sztannai@externet.hu

Álláshirdetés
A Kováts Mihály Általános 

Iskola Igazgatója a 2008/2009. 
tanévre határozott idejű ki-
nevezéssel, tartósan távol lé-
vő pedagógus helyettesítésére 
az alábbi munkaköröket hir-
deti meg: angol, német mű-
veltségterülettel rendelkező 
tanító vagy szakos tanár.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti 
családi ház eladó. 4 szobás, tetőteres, 
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 re-
zsi lehetőségével nagy családnak is. 
Budapest, debreceni csere lehetséges. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Kórház úti lakótelepen, IV. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 59/314-781.
Karcagon, az Apavár utcában kisebb 
típusú, téglából épült, teljes közmű-
ves keretes ház, bontás nélküli épí-
tési lehetőséggel betegség miatt el-
adó. 1 szobás földszinti, vagy I. eme-
leti lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Régi típusú felújítandó ház telek áron 
eladó. Tel.: 06/30-471-9503.
Eladó főtéri 2 szobás, erkélyes, föld-
szinti lakás. Tel.: 06/30-549-5998.
Összközműves építési telek eladó. 
Karcag, Kálvin utca 15. Tel.: 06/20-916-
1192.
Eladó Kacsóh utca 15. szám alatti ker-
tes ház és a Kungát utca 2. szám alat-
ti kertes ház. Mindkettő gázkonvektor 
és cserépkályha fűtéses. Érd.: 06/70-
389-9231 (17 óra után).
Tanya eladó melléképületekkel, 2400 
m²-es teljes bekerített területtel. 
Villany, víz van. Tel.: 06/30-229-6516.
Karcagon, a Könyvtár mellett 135 m²-
es gázkonvektoros, gáz- és cserép-
kályha fűtésű kertes családi ház ga-
rázzsal – vállalkozásra is alkalmas – 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730 v. 06/59-
311-910 (este).
Debreceni nagyerdei övezetben, 
Kossuth és Agrár egyetemekhez gya-
log 10 percre 4 emeletes, tégla épí-
tésű, magasföldszinti, frissen felújí-
tott, gázfűtéses (konvektor) kis közös 
költségű, vízórás, 1,5 szobás (külön 
bejáratú) lakás tehermentesen, tulaj-
donostól reális áron eladó. U.itt fek-
vő kondipad súlyzóval, új állapotban; 
komplett új fa gyerekágy; DVD leját-
szó; színes TV; tölgyfa faragott zsúrko-
csi; falitéka eladó. Valamint varrást, ja-
vítást, felhajtást vállalok. Tel.: 06/70-
300-9730 v. 06/59-311-910 (este).
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 ér-
dekel. Tel.: 06/30-239-7616.
Karcagon városközpontban két csa-
ládnak alkalmas földszintes, kiváló ál-
lapotú előkertes családi ház 1.100 m² 
területen eladó. Garázs, melléképület, 
szép kert, két utcára nyíló kapubejá-
rat. Esetleg I. emeleti 3 szobás lakást 
értékkülönbözettel beszámítok. Tel.: 
06/30-939-4433.
Karcagon, a Kertész J. utcán II. eme-
leti, 2 szobás, bútorozatlan lakás hos-
szú 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, fú-
rott kút van. Tel.: 56/392-499 v. 06/30-
336-0634.

Kg., Széchenyi sgt. 37. sz. alatti ház te-
lekáron eladó. Tel.: 06/30-213-3113.
Keresek Karcagon  megvételre 1,5 – 2 
szobás, jó állapotban lévő kertes csa-
ládi házat. Tel.: 06/30-850-3345.
Kálmán utca 12. sz. alatti házrész el-
adó. Tel.: 06/30-367-0307.
Kétszobás, IV. emeleti, erkélyes, felújí-
tott lakás a Táncsics körúton sürgősen 
eladó. Tel.: 06/20-583-3910.
100 m²- es családi  ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: 
Karcag, Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-
401-447.
Régebbi típusú, hosszú verandás, für-
dőszobás, konvektoros fűtésű ház el-
adó. Nagyvénkerti földszinti vagy el-
ső emeleti csere is érdekel. Tel.: 06/30-
424-8505.
Karcagon a Madarasi úti társasházban 
I. emeleti 2 szoba összkomfortos kö-
zépső 48 m²-es lakás szeptemberi-ok-
tóberi költözéssel eladó. Tel.: 59/311-
621 v. 06/20-913-6884.
Karcagon csempekályhás, konvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház eladó. U.itt 
épület faanyag sürgősen eladó. Tel.: 
59/400-802 (reggel 8 óráig, délben és 
18 órától).
Karcag, Vasút utca 72. sz. alatti ház 
eladó. Érd.: Kg., Délibáb u. 29. Tel.: 
59/311-168.
Négy éve épült családi ház eladó 
Karcagon. Tel.: 06/70-940-3032.
Vörösmarty utca 2. sz. alatti ház eladó. 
I.ár: 2,8 M Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! A teljes 
mentális képesség kifejlesztése Tel.: 
06/1-225-0393 www.maharishi.hu
Eladó 120 l-es hűtő, 120 l-es fagyasztó 
szekrény, 2 fotel, ágyneműtartó, do-
hányzó asztal, 1 db középszőnyeg, 2 
db akkumulátoros gyerek motor. Érd.: 
Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Pálma minden méret és fajtaválaszté-
kával eladó. Tel.: 06/20-533-8934.
Erős kötésű cirok és vesszőseprű kap-
ható. Támasztó létra méretre rendel-
hető a karcagi piacokon, vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatti Jani bácsinál. 
Kisbálás gyepszéna, lucerna és szalma 
eladó, vagy bárányra cserélhető. Tel.: 
06/30-963-9942.
Bontott cserépkályha; 380 V-os kala-
pácsos daráló; szecskavágó; hordoz-
ható benzinmotoros permetezőgép 
eladó. Érd.: Kg., Maros u. 13.
Elegant divatüzletben (Kg., Eötvös ut-
ca 10. sz. alatt) 28-as női kerékpár el-
adó. I.ár: 11.000 Ft. Az üzletben meg-
tekinthető. Nyitva: hétfőtől szom-
batig: 9-12 óráig ill. 13-17:30 óráig. 
Szombaton 9-12:30 óráig.  
Új, csavaros tetejű befőttes üvegek el-
adók. 50 Ft/db. Tel.: 59/311-477.
Hódfarkú cserép, nagyméretű cserép, 
6 fiókos fagyasztó szekrény eladó. Tel.: 
59/312-258.
Asztali víztisztító garanciával eladó. 
Tel.: 06/30-236-5858.
Eladó heverő (6.000 Ft); dohányzó asz-
tal (4.000 Ft); fotel (2.000 Ft), egybe 
10.000 Ft; sport babakocsi, összecsuk-
ható, vászon (2.000 Ft); dupla üvege-
zésű, reluxás ablakszárnyak 140x110-
es (5.000 Ft/db). Tel.: 59/400-608 v. 
06/30-856-4631.

Egerben fürdőhöz, Szépasszony völ-
gyéhez 10 percre kertes házban szo-
ba kiadó. 1.500 Ft/fő. Tel.: 06/70-540-
0212.
Gáztűzhely palackkal, fotelok, ruhane-
műk eladók. Tel.: 06/70-303-3200.
Eladó 1 db Seven Omnipotens fo-
gyasztógép. Nem csak fogyni vágyók-
nak! I.ár: 13.000 Ft. Tel.: 06/70-379-
8469.

Állat
Németjuhász, rottweiler, törpe tacskó 
kiskutyák; 6 hetes fehér kismalac; 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 ingyen el-
vihetők! Tel.: 06/30-204-0196. 
Egy hetes magyartarka üszőborjú el-
adó. Érd.: Kg., Erzsébet u. 1/b.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
U.itt öntvény fürdőkád, mosdókagyló 
eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Szakdolgozatok kötése, esküvői meg-
hívók, névjegyek, bélyegzők készíté-
se. Szitanyomás. Plasztikus betűvágás 
15.000 Ft/m²-től. Tel.: 06/30-619-8072.
Szőnyegszövést vállalok megrende-
lésre méretre. Késztermékből vásá-
rolhat Pádár Istvánné kézi szövőtől 
Karcagon, a Madarász I. u. 46. sz. alatt. 
Tel.: 59/313-674.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken 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, fürdőszo-
ba átalakítást. Teljes körű megbízha-
tóság. Nyugdíjasok részére magas 
kedvezményt tudok biztosítani. Akár 
részletfizetésre is! Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06/30-346-1454.
Ápolónői képesítéssel vállalnám idős 
beteg embereknek injekció beadását, 
sebkötözését, bevásárlást és egyéb 
segítséget. Tel.: 06/30-279-2880.
Ruhajavítást vállalok. Karcag, Fecske 
utca 14. U.itt papagájok eladók. Tel.: 
0670/594-7899.

Gépjármű
Eladó segéd-motorkerékpárok: Jawa 
Mustang, Berva, betekerős Komár I.-
II., Romet Kadet, Suzuki Run, Puch 
Maxi, Riga Delta, Simson SR50, 
Peugeot moped. Eladó motorkerék-
párok: Danúvia, Jawa CZ 125, Jawa CZ 
175, Jawa 350 California, MZ TS 125 
De Luxe. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés Pályázat 

Munkáltató megnevezése: Karcagi Kátai Gábor Kórház.
Betöltendő munkakör: gyógyszerész (2 fő).
Munkaköri feladatok: gyógyszerészi feladatok ellátása.
Pályázat elnyerésének feltételei:
 - gyógyszerész diploma,
 - büntetlen előélet.
Előnyt jelent: szakgyógyszerész diploma.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
 - a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 - végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata,
 - működési nyilvántartásba vétel igazolása.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) Benyújtás helye postai úton: Kátai Gábor Kórház – Dr. 

Tóth Katalin főigazgató. 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. vagy 
elektronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

b) Határidő: 2008. július 31.
c) Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-

jét követő 1 napon belül.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 
2008. augusztus 4.

Dr. Tóth Katalin
főigazgató

Pályázat 

Munkáltató megnevezése: Karcagi Kátai Gábor Kórház.
Betöltendő munkakör: védőnő.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- Nővédelem, a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

az anyaságra való felkészülés segítése, a lakossági célzott 
szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.

- A várandós anyák gondozása a külön jogszabályban fog-
laltak szerint.

- A gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanács-
adás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, 
valamint a családtervezéssel kapcsolatban.

- a 0-6 éves korú gyermekek gondozása.
- Az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási 

intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban 
foglaltak szerint.

- Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott 
tanköteles korú gyermek gondzása.

- Családgondozás.
Pályázat elnyerésének feltételei:
- szakirányú felsőfokú iskola végzettség,
- magyar állampolgárság.
Illetmény és egyéb juttatás: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint,
- nővérszállón való elhelyezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- a pályázó kézzel írott, részletes szakmai önéletrajza,
- végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata.
A pályázat benyújtásának feltételei: Benyújtás helye pos-

tai úton: Kátai Gábor Kórház – Mészárosné Hakucsák 
Erika ápolási igazgató. 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. vagy 
elektronikus úton: apolasiig.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

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

gusztus 15.
Dr. Tóth Katalin

főigazgató

Keresem azt a karcagi férfit, aki-
vel július 13-án (vasárnap) a tisza-
füredi Halasnapokon beszélget-
tünk, de nem jöttünk rá, honnan 
ismerjük egymást. Kérem hívjon! 
Tel.: 06/70-627-6727

Tájékoztatás
A karcagi FIDESZ irodán 
(Kg., Kossuth tér 14.) ked-
den és csütörtökön 15 - 18 
óráig ügyeletet tartunk.

FIDESZ karcagi  szervezete
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Július 19. szombat 
 Míg a jackpot el 

nem választ
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Július 22. kedd 
 Szex és New York
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Július 26. szombat 
 Nyolc tanú
 Feliratos amerikai thriller
Július 29. kedd 
 A hihetetlen Hulk
 Amerikai sci-fi 

akciófilm
Augusztus 2. szombat 
 Streetdance
 Feliratos amerikai zenés 

film

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 

Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. július 11.
Jász Etelka – Orvos-Nagy László

Születés
Havasi Katalin – Kállai Lőrinc
Kg., Nap utca 3. 
 Sarolta Margit
Kovács Mónika – Házi Róbert 
Csaba
Kg., Baross u. 31.  Boglárka
Békési Rita – Godó József
Kg., Jókai u. 19.  Boglárka
Nagy Tímea – Halász Sándor
Kg., Apavár u. 31.  Vivien
Zsemlye Etelka – Tőkés Zoltán
Kg., Vasút u. 19.  Zoltán János
Baga Erika – Horváth Dániel
Kg., Cserepes u. 14.  Dániel
Kurucz Katalin – Dávid Sándor
Kg., Ketel u. 38.  Kende
Feig Katalin Gabriella – Tálas 
István 
Kg., Kiss A. u. 11.  Máté
Gyüjtő Tímea – Szőllősi Ferenc 
Zsolt
Kg., Jókai u. 11.  Ferenc
Holló Anita – Fekete Géza
Kg., Vajda u. 10.  Loretta

Halálozás
Id. Cseke Lajosné (Lakatos Jo-

lán)
 Kg., Bethlen G. u. 15. (1922.)
Bazsó László
 Kg., Kátai G. u. 2/a. (1953.)
Kerekes Balázsné (Kenéz Ilona)
 Kg., Kerekes I. u. 64/b. 

(1929.)
Mátyus Imre
 Kg., Ketel u. 30. (1921.)
Balogh Lajos Rezsőné (Nagy Er-

zsébet)
 Kg., Zöldfa u. 48. (1926.)
Rácz Imre
 Kg., Sport u. 32. (1937.)

2008. július 18. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Syntethics Zenekar kon-

certje – részlet
18.30  Önkormányzati ülés 
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális kérdések  

Stúdió beszélgetés
 Vendég: Erdei Lajosné óvó-

nő – az év óvónője
 Karcag hírek
 Dr. Fazekas Sándor lett az 

év polgármestere
 Balesetek, tűzesetek
 Birtokjogos téglákat gyűjt
 Kistérségi konferencia
 Dr. Fazekas Sándor parla-

menti felszólalása a ,,kis”- 
vasút ügyében

 Háttér
 Benne: a ,,kispiros” vasút-

vonal 
20.10  Berekfürdői nótástalálkozó

2008. július 22. 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 24. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zádor Úti Ált. Iskola diákjai-

nak a műsora 
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Benne:
 Madarász Imre Egyesített 

Óvoda
 Pedagógusnapi műsora
 - közvetítés a Déryné Mű-

velődési Központból felvé-
telről 

 
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

Július 7-én közlekedési bal-
esetről érkezett bejelentés a 
karcagi rendőrkapitányságra. 
Egy bucsai lakos az általa ve-
zetett személygépkocsival köz-
lekedett a 4-es úton Kisújszál-
lás irányába. A 155 km szel-
vény közelében hirtelen előzés-
be kezdett, de nem kellőképpen 
mérte fel a a szemből érke-
ző pótkocsis járműszerelvény 
távolságát, ezért frontálisan 
 összeütköztek. Az ütközés kö-
vetkeztében a személygépkocsi 
az úttest jobb szélére csapódott, 
míg a  szerelvény az úttest jobb 
oldala melletti útárokba hajtott 
és a pótkocsija keresztbe for-
dulva az úttesten felborult. Az 
ütközés következtében a sze-
mélygépkocsi vezetője ill. négy 
utasa a helyszínen életét vesz-
tette. A járműszerelvény veze-
tője nyolc napon belül gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett. 

Július 11-én szintén közleke-
dési baleset tőrtént a 4-es úton. 
Egy téglási lakos személygép-
kocsival  Debrecen irányá-
ba haladt, amikor a 134 km-
es szelvény után az előtte sza-
bályosan közlekedő román 
állampolgár által vezetett jár-
műszerelvény előzésébe kez-

dett, azonban nem győződött 
meg arról, hogy vele szemben 
közlekedik-e másik jármű. Át-
tért a menetirány szerinti bal 
oldalba, de eközben nekiüt-
között az előtte haladó jármű-
szerelvény bal sarkának, majd 
frontálisan ütközött a szemben 
szabályosan közlekedő szintén 
román állampolgár által veze-
tett járműszerelvénnyel. Az üt-
közést követően a személygép-
kocsi a jobb oldali árokba csa-
pódott, a járműszerelvény pe-
dig a bal oldali árokba hajtott. 
A baleset során a személygép-
kocsi vezetője súlyos, életveszé-
lyes sérülést szenvedett, míg a 
két, szintén téglási utasa a hely-
színen elhalálozott. Az ügyben 
a személygépkocsi vezetőjével 
szemben büntetőeljárás indult. 

Az elmúlt hét közlekedése a 
4-es főút karcagi szakaszán saj-
nos „feketének” mondható. Az 
illetékességi területünkön há-
rom esetben következett be ha-
lálos kimenetelű közúti közle-
kedési baleset, melyben össze-
sen 8 fő vesztette életét. 

Kérjük, hogy figyeljenek 
egymásra, legyenek partnerek 
a közlekedésben és tartsák be a 
közlekedési szabályokat!

Ötödik alkalommal találkoz-
tak a ’60-as évek karcagi labda-
rúgó csapatának tagjai. A talál-
kozó megemlékezéssel kezdő-
dött azok iránt, akik már nem 
lehettek közöttünk: Örlős S., 
Szilágyi S., Vivát F., Antal I., 
Kovács T., Bede Gy., Kajtácsi J.

A finom birkapörkölt elfo-
gyasztása után (Egon recept-
jei szerint készült) került sor az 
egymás elleni mérkőzésre. A 
két csapat a következő összeál-
lításban szerepelt egyik olda-
lon: Varga J., Kovács E., Antal 
L., Béres I., Vadász J., Kovács J., 

míg a másik oldalon: Lukács I., 
Tüdős J., Mánoki P., Kovács O., 
Kovács Cs., Takács S., szakmai 
irányító: Szabó J.

Az igen nagyiramú mérkőzé-
sen végül igazságos 2:2 végered-
mény született. A gólokat Ko-
vács J., Antal L., illetve Kovács 
Cs., és Mándoki P. szerezte.

A kellemes elfáradás után 
maradt még annyi erő, hogy 
egy kis ital besegítésével nótá-
zásra is sor került. A jól sikerült 
találkozó azzal zárult, hogy jö-
vőre újra ugyanitt.

A. L.
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Július 18. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 19. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. 

nyitva 
 13 órától Berek – Kiss A. úti
Július 20. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Július 21. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Július 22. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Július 23. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
Július 24. csütörtök
 Oroszlán – Kórház úti

Július 25. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 26. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva 

 13 órától Berek – Kiss A. úti

Július 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Július 28. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Július 29. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 30. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.

Július 31. csütörtök
Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

„Fekete hét az útjainkon!”

Július 13-án (vasárnap) került 
megrendezésre a karcagi strand-
röplabda bajnokság első forduló-
ja, melyre 13 férfi és 3 női páros 
adta le a nevezését. Az idei baj-
noki szezon a tavalyihoz hason-
lóan 3 fordulóból áll (játéknapok 
július 13-a, július 20-a és augusz-
tus 10-e), a csapatok pedig pon-
tokat gyűjtenek helyezéseik alap-
ján, hogy az augusztus 20-ai dön-
tőben ott lehessenek a legjobb 8 
csapat között, s összemérjék tu-
dásukat egymással. A versenyki-
írásnak megfelelően a döntőn va-
ló részvétel feltétele, hogy az ös-
szegyűjtött pontok mellett a csa-
patok minimum 2 fordulón is 
részt vegyenek a küzdelmekben.

A július 13-ai játéknapon reg-
gel kilenctől este hétig szólt a síp 
a városi kisfürdőben, összesen 34 
mérkőzést rendeztek 21 pontig 
tartó szettek formájában. A túl-
zott napsütés mellett csak az eny-
he szél zavarhatta a csapatok játé-
kát, amely összességében színvo-
nalas mérkőzéseket eredménye-
zett. Külön örvendetes, hogy az 
idei szezontól újabb párosok is 
bekapcsolódtak a küzdelmekbe, 
elsősorban 15-16 éves fiatalok, 
akik a Gábor Áron Gimnázium 

tehetséges röplabdásai, s csupán 
1-2 éves edzésmunkával a hátuk 
mögött mégis nagyon szimpati-
kus játékot produkáltak.

Az első forduló végeredmé-
nye és a helyezések alapján szer-
zett pontok: 1. Kun Csaba-Major 
János 30 pont, 2. Kiss János-La-
czi Zsolt 24 pont, 3. Dr. Cs. Szabó 
Zsolt-Seletye Róbert 20 pont, 4. 
Futó Zsolt-Kun Ferenc 16 pont, 
5. Andrási Bence-Kóródi Attila 
13 pont, 6. Székely András-Vígh 
Zsolt 10 pont, 7. Asztalos Tamás-
Harsányi Zsolt 8 pont, 8. Budai 
Csaba-Jobbágy Zoltán 6 pont, 9. 
Nagy Tibor-Nagy Attila 4 pont, 
10. Csináth Ádám-Nemes Péter 4 
pont, 11. Godó Tamás-Varga Pé-
ter 4pont, 12. Futó Tamás-Osz-
lánczi Máté 4 pont, 13. Gyökeres 
Árpád-Kozák János 3 pont.

A női mezőnyben a Nagy Ani-
ta - Chrappán Renáta páros vég-
zett az első helyen, a 2. helyet a 
Nagy Zsuzsa - Ökrös Kata, míg a 
3. helyet a Csányi Fruzsina - Csá-
nyi Franciska duó szerezte meg.

Gratulálunk mindenkinek az 
elért eredményekhez, jó verseny-
zést kívánunk a következő fordu-
lóra!

M.J. 

Strandröplabda – első forduló
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