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A részletes program a 2. oldalon olvasható.

A szeptember 25-ei ülésen 
a napirend előtti felszólalá-
sokat Kovácsné Kerekes Ka-
talin kezdte, a Kazinczy utca 
és a Széchenyi sugárút között 
zajló bontási munkálatokkal 
kapcsolatban. A képviselő-
asszony azon aggodalmának 
adott hangot, hogy az épüle-
tek bontása során a környék 
rendezetlen állapotba került. 
A lakók félnek, hogy az árkok, 
a növényzet is károsodik, nem 
beszélve az úttestről, amely 
a hatalmas munkagépek mi-
att túlterhelt. Mint elmondta, 
a körzet lakói évek óta ügyel-
nek környezetük szebbé téte-
lére és most ennek leromlásá-
tól félnek. 

Dobos László alpolgármes-
ter a környék eredeti állapo-

tának helyreállítását szorgal-
mazta felszólalásában. Dr. Fa-
zekas Sándor ennek kapcsán 
elmondta, hogy a Lidl cég 
bukkant fel építési szándék-
kal a területen. Mint látható, a 
bontási munkálatokat már el-
végezték, és nemrég jelezték, 
hogy építkezni szeretnének. A 
polgármester hozzátette, hogy 
a város nem támogatja az épít-
kezést, mert a környék, a kö-
zeli – köztudottan balesetve-
szélyes – útkereszteződés mi-
att egyébként is túlterhelt. Egy 
bevásárlóközpont felépülté-
vel a városrész környezete, va-
lamint közlekedése is még to-
vább terhelődne.

Napirend előtt újra szó-
ba került a Karcag-Kunmada-
ras  összekötő út felújítása kö-

rül kialakult helyzet. Dr. Faze-
kas Sándor bejelentette, hogy 
az Észak-Alföldi Regionális Ta-
nács legutóbbi ülésén önkor-
mányzati nyomásra sikerült 
visszaállítani az eredeti listá-
ban szereplő tervet. Ennek ér-
telmében az útszakasz teljes 
felújítása újra a kiemelt helyre 
került.

Szintén a napirendek meg-
tárgyalása előtt került sor Fejes 
Zoltán r. alezredes, beszámo-
lójának meghallgatására. Az új 
rendőrkapitány arról tájékoz-
tatta a testületet, hogy az utób-
bi hónapok folyamán elszapo-
rodott betöréses lopások elkö-
vetői körét sikerült feltérképez-
ni és rendőrkézre keríteni. (A 
tájékoztatóra korábbi testületi 
kérésre került sor.)

A soros napirendet rendha-
gyóan a 15. pont megtárgya-
lásával kezdte a testület, amely 
Fejes Zoltán a Karcagi Rendőr-
kapitányság vezetőjévé történő 
kinevezésének véleményezésé-
ről szólt. Az előterjesztést ko-
rábban az önkormányzat Tár-
sadalmi Kapcsolatok Bizottsá-
ga megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta. Az ülés ennek értel-
mében az előterjesztést meg-

Testületi ülés

Folytatás a 4. oldalon

A tű és a cérna mesterei né-
pesítették be szeptember 27-
én a Gábor Áron Gimnázi-
um Kollégiumának ebédlőjét. 
A Karcagi Szikfolt Foltvarró 
Klub ugyanis itt látta vendégül 
a Magyar Foltvarró Céh Kö-

zép-Kelet Magyarországi Ré-
giójából a szokásos őszi talál-
kozóra érkező foltvarrókat. A 
mindig népszerű összejövetel 
most az eddigieknél is népe-
sebbre sikerült, mert huszon-
három településről (Budapest, 

Debrecen, Hajdúszoboszló, 
Kenderes, Miskolc, Salgótar-
ján, Tiszafüred etc.) érkeztek 
vendégek, összesen százhár-
man.

A találkozót Túri Ilona és 
Dusik István zeneiskolai taná-
rok nyitották meg, kedves nép-
dalcsokorral, a Szikfolt Klub 
tagsága pedig a valóságos szik-
foltok virágával, egy-egy cso-
kor sóvirággal kedveskedett. 
Nyíri Lászlóné klubvezető kö-
szöntője után Papp Sándor-
né régióvezető nyitotta meg a 
találkozót. A szakmai prog-
ram az idén szőlőkitűzők, őszi 
gombaképek készítése volt – és 

Szeptember 24-én megtartotta alakuló ülését a „Kun 
 Összefogás” Konzorcium, amely azzal a céllal jött létre, hogy 
előkészítse, és megrendezze a Kunok I. Világtalálkozóját. A 
történelmi eseménynek számító első ülésre Kecskeméten a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat épületében került sor, 
ahol jelen voltak a Kiskun és a Nagykun települések képvi-
selői, valamint a Kunszövetség, a Nagykun Hagyományőrző 
Társulás, a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége, valamint a 
Kumánia Kun-Kipcsák Társaság. Az ülést dr. Fazekas Sándor 
Karcag, és Ficsor József Kiskunfélegyháza polgármesterei ve-
zették le.

A tervek szerint az első világtalálkozó 2009. szeptem-
berében kerül megrendezésre. Az alakuló ülésen a tisztségvi-
selők megválasztására is sor került, majd a találkozó logójá-
nak megtervezésére kiírt pályázat elbírálása, és az előkészítő 
munka ütemezésének megbeszélése zajlott.

Emlékbe sóvirág
Foltvarrók találkoztak

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Elhúzódó 
ütközet

Valószínűnek tartom, sok olvasó szá-
mára érthetetlen, és nehezen nyomon 
követhető, hogy mi folyik Egerben a 
Markhot Ferenc Kórház körül. Miért is 
sztrájkolnak a kórház orvosai, ápolói és 
még jó néhányan, akiknek feladata lenne 
az egészségügyi intézmény mindenna-
pos működésének a biztosítása. Nem is 
csodálkozom ezen, hiszen a kereskedelmi 
rádiók és televíziók nagy része az MSZP 
és az SZDSZ politikai céljait szolgálja; a 
ködösítés és a dezinformálás jellemző az 
ilyen és ehhez hasonló történetek tálalá-
sában. De a közszolgálati televízió sem je-
leskedett az objektív tájékoztatásban. Be-
vallom, én sem vagyok tisztában minden 
apró részlettel, de annak idején találkoz-
tam dr. Pócs Alfréddal, a kórház ortopéd 
sebész főorvosával, aki az egyik kórházi 
szakszervezet képviselője, és úgy érzem 
hiteles szószólója. Egy másik kórházvédő 
szerint, valami olyasmi folyik most Eger-
ben, mint amikor Dobóék védték az eg-
riek, és a környékbeliek életét és értéke-
it. Lehet, túlzó ez a hasonlat, hiszen nem 
szólnak fegyverek és nincs idegen sereg, 
de mégsem alaptalan a párhuzam.

A kórházvédők bizony életeket véde-
nek, a HospInvest Zrt. pedig – ha úgy tet-
szik, idegen - bár néhány éve privatizál-
ta a kórház területén nyereségesen mű-
ködő gyógyszertárat. Pócs főorvos úgy 
véli, amióta a HospInvest betette a kór-
ház területére a lábát, az intézmény szak-
mai színvonala süllyed, lemaradnak pá-
lyázatokról és a privatizációs cég mono-
polhelyzetre törekszik Heves megyében. 
A privatizáció során pedig egyetlen kór-
házi szakmai szervezet véleményét sem 
kérték ki.

A kórházat egyébként a Heves Megyei 
Önkormányzat működteti, amely még 
amikor szocialista többségű volt, akkor 
kötött egy szerződést a privatizációs cég-
gel, hogy 20 évig a kórházat a HospInv-
est működteti. Viszont a kórház 1200 dol-
gozója közül több mint 800-an nem ír-
ták alá a munkaszerződést a privatizáci-
ós HospInvesttel. Ezután kezdődtek meg 
a „harcok” a dolgozókért. A privatizációs 
cég mindenféle nemtelen harcmodort 
bevetett, a megfélemlítésektől sem riadt 
vissza. A kórházvédők - eddig úgy tűnik - 
eredményesen küzdöttek, mert szeptem-
ber közepén a Megyei Bíróság jogerősen 
hatályon kívül helyezte a megyei közgyű-
lés határozatát, amely 20 évre a HospInv-
est Zrt.-nek ítélte a kórház működteté-
si jogát. Viszont mind a megyei önkor-
mányzat, mind a HospInvest vezetői úgy 
ítélik meg, hogy a bíróság döntése nem 
érinti a megye és a cég közötti szerző-
dést, az továbbra is érvényes...

Szóval, így áll a történet, dióhéjban 
összefoglalva. Még nincs vége a mérkő-
zésnek, mondják a privatizátorok. Akik 
persze most fűt-fát ígérnek, fényesebb 
jövőt, javuló ellátást, s minden mást. Csak 
hát kilóg a lóláb; ez az erőszakosság min-
denképpen azt jelzi, ez a privatizációs ér-
dekcsoport akarja lefölözni majd az eset-
leges EU-s támogatásokat… Ezért is mo-
dellértékű az egriek küzdelme, és ezért 
kell odafigyelni rájuk.

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hírei

2008. október 6-án (hétfőn) 
15 órakor 

EMLÉKEZÉS AZ ARADI 
VÉRTANÚKRA.

Koszorúzás, gyertyagyújtás 
az Aradi vértanúk emlékhe-
lyén, az 1849-ben Aradon és 
Budapesten kivégzett vérta-
núk emlékére.

2008. október 7-én (ked-
den) 16:30 órakor TUDÓ-
SOK ÉS KÖNYVEK TÁR-
SASÁGA – VITÉZ JÁNOS 
A KÖNYVTÁRALAPÍTÓ, 
TUDÓS ÉS MECÉNÁS.

Előadó: dr. Földes Ferenc 
tudományos kutató, az OSZK 
kézirattárának vezetője.

A reneszánsz kor – szabad-
egyetem 2008. második elő-
adása a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. emele-
ti nagytermében.

2008. október 14-én (ked-
den) 16:30 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emeleti klubtermé-
ben PATCHWORK KIÁLLÍ-
TÁS nyílik.

A kiállítás október 26-ig 
hétfőtől péntekig 8-18 óráig 
látogatható.

Nemzeti ünnepünk tiszte-
letére október 23-án 17 óra-
kor a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ hangver-
senytermében Bartók vonós-
négyes hangversenye lesz. 

Belépés díjtalan.

Foglaljon helyet és váltson 
bérletet a 2008/2009-es 

színházi évadra

Előadásaink:
2008. november 5.: 
Osztrigás Mici
2009. február 11.: 
Hyppolit, a lakáj
2009. március 23.: 
Az üvegcipő
2009. április: 
Komámasszony, hol a stuk-
ker?

Programok
2008. október 4. (szombat)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 Pónifogatok versenye
10:00 2. versenyszám
 Kettes fogatok akadályhajtása, majd 
 3. versenyszám
 Négyes fogatok akadályhajtása
12:00 Ebéd a versenyzők részére (14:30 óráig)
13:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor
 Karcag város polgármestere, országgyűlési 

képviselő
 Karcagi huszárok felvezetésével a fogatok fel-

vonulása
13:30 A versenyek folytatása
15:00 4. versenyszám
 Vadászhajtás
17:00 5. versenyszám
 Kettes fogatok megyei bajnoki értékelése
 Díjaz: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas 

Szövetség

 Ünnepélyes eredményhirdetés

Kiegészítő programok:
10:00 órától: az elmúlt évek lovasnapi fotóiból film-

vetítéssel egybekötött szabadtéri kiállítás, 
melyhez lovas eszközök, felszerelések kiállí-
tása is társul

13:00 órától: Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapít-
vány gyermek lovasainak bemutatója

 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós 
bemutatók, tandemhajtás

14:30 – 16:00 óráig: Íjászfoglalkozás a karcagi tal-
pas íjászokkal

15:00 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése
15:00 órakor: Huszárbemutató a Kováts Mihály Hu-

szár Emlékraj közreműködésével
16:00 órakor: Karcagi SE. karate és Thay-boksz Szak-

osztály bemutatója
17:00 órakor: Fogatszépségverseny eredményhir-

detése
18:00 órakor: Karcagi Kunlovarda malacfogó verse-

nye (A győztesé a megfogott malac)

2008. október 5. (vasárnap)
8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 C/0 Nyitott versenyszám
10:00 2. versenyszám
 B1/A Kezdő lovasok versenye
11:00 3. versenyszám
 B1/B Kezdő lovak versenye
12:00 Ebéd a versenyzők részére (14:30 óráig)
12:00 4. versenyszám
 B2 Ifjúsági verseny. Ezt követően folyama-

tosan az
 5. versenyszám
 B2 Nyitott versenyszám
13:00 6. versenyszám
 B3 Nyitott és Ifjúsági verseny
 A nyitott versenyszám bajnoka 1 évig tulaj-

donosa lehet a „KARCAG KUPA” vándorser-
legnek, melyet Varga Mihály pénzügymi-
niszter alapított a 2000. évben

14:00 Ünnepélyes megnyitó
 Köszöntőt mond: dr. Fazekas Sándor 
 Karcag város polgármestere, országgyűlési 

képviselő
 Karcagi huszárok felvezetésével a lovasok fel-

vonulása

15:30 7. versenyszám
 C2 Szerencse ugratás – Nyitott verseny
17:30 Ünnepélyes eredményhirdetés és a XIV. 

KARCAGI LOVASNAPOK BEZÁRÁSA

Kiegészítő programok:
10:00 órakor: Az elmúlt évek lovasnapi fotóiból film-

vetítéssel egybekötött szabadtéri kiállítás, 
melyekhez lovas eszközök, felszerelések kiál-
lítása is társul

 Ügyességi bemutató kutyákkal
14:00 órakor: A Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont néptáncosainak bemutatója
 Karcagi Kunlovarda programjaként: csikós 

bemutatók, tandemhajtás
15:00 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése
14:30 – 16 óráig: Íjászfoglalkozás a karcagi talpas íjá-

szokkal
Ügyességi bemutató kutyákkal
15:00 órakor: Huszárbemutató a Kováts Mihály Hu-

szár Emlékraj közreműködésével
16 órakor: Karcagi SE Karate és Thay-boksz Szakosz-

tály bemutatója
17 órakor: Lószépségverseny eredményhirdetése
18 órakor: Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(A győztesé a megfogott malac)

Vendéglátás

Hagyományos ételek: birkapörkölt, pacalpörkölt, 
marhapörkölt, galaburgyi, babgulyás vásárlási lehe-
tősége áll a vendégek rendelkezésére.

A rendezők szeretettel várjuk mindazok jelent-
kezését, akik egy-egy főzőversenybe szívesen be-
neveznének:

október 4-én a versenymenü: galaburgyi, babgu-
lyás

október 5-én a versenymenü: galaburgyi, birka-
pörkölt, pacalpörkölt.

A benevezés díjtalan, a versenyzők saját költségü-
kön előállított étellel versenyezhetnek.

A tájékoztatás és a benevezés helye, ideje: az in-
formációs sátornál 10 órától 11 óráig. Az eredmény-
hirdetés ideje: 15 óra.

Büfék kínálata: hideg-meleg ételek, üdítők, bo-
rok, és más italok, valamint rétes, palacsinta, lán-
gos… bővíti a kínálatot.

Árusok kínálata: édességek, játékok, dísztárgyak, 
lovas szerszámok…

A gyermekek részére: póni lovagoltatás, mini vi-
dámpark.

A programokról, étkezési és szálláslehetőségek-
ről érdeklődni lehet:

Kálmán Imréné rendezvényszervezőnél a 30/299-
8638-as és az 59/311-954-es telefonon.

A rendezvény fő támogatói: 
Karcag Város önkormányzata
Magyar-Kazak Baráti Társaság, Karcag
HatosMedia Reklámgrafikai Bt.
A rendezvény támogatói: 
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
BF SECURYTI Bt. 
Városi Polgárőr Egyesület
Nagy János vállalkozó
Gombos Attila vállalkozó
Karcagi Hírmondó
Karcag TV
Mediátor TV

XIV. Karcagi Lovasnapok
2008. október 4-5. Karcag, labdarúgó pálya (Zuglóger)
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Par la men ti Nap ló

A napokban két település 
polgármesterével is volt alkal-
mam arról beszélni, hogyan 
látják falujuk jövőjét. Sok 
mindent mondtak, szívderí-
tőt keveset. Elöregedés, el-
vándorlás, intézmények meg-
szűnése jellemzi az elmúlt 
időszakot. Mindkét faluban 
idén szeptembertől nincs fel-
ső tagozat az általános iskolá-
ban, a gyerekek szomszéd te-
lepüléseken tanulnak. Tiszai-
garon most 46 gyermek kop-
tatja az iskolapadokat, a fiatal 
polgármester éppen azon tö-
ri a fejét, hogyan tudná hasz-
nosítani az üressé vált tanter-
meket, épületeket. Tiszaör-
sön igaz még megvan a 7. és 
8. osztály, de az 5. és 6. már 
nem indult el, a 7. osztályban 
mindössze 7 gyerek tanul. A 
gondok ismerősek Tiszader-
zsen, Tiszaszőlősön, Tomaj-
monostorán, és valószínű a 
kistelepülési sort hosszan le-
hetne folytatni.

Mindez azzal kapcsolatban 
jutott eszembe, hogy a parla-
ment megkapta az adótörvé-
nyek és a jövő évi költségve-

tés javaslatát. Mi köze az adó-
törvényeknek a kistelepülési 
iskolák eltűnéséhez? Látszó-
lag semmi, pedig épp ellen-
kezőleg! A kisiskolák eltűné-
se ugyanis nem akkor indult 
el, amikor kevesebb gyermek 
született. A dolog akkor in-
dult meg a lejtőn, amikor a fi-
atalok munkát keresni a fővá-
rosba, megyeszékhelyre, vagy 
nagyobb városokba indultak. 
Helyben ilyet nem találtak, 
ezért kerekedtek fel. E mögött 
pedig bizony ott van az, hogy 
az adórendszerünk évek óta 
két dolgot büntet: a munkát 
és a gyerekvállalást. A vállal-
kozásokat érintő adók nin-
csenek tekintettel arra, hogy 
egy multinacionális nagy 
cégről, vagy éppen egy két-
három főt foglalkoztató kis-
vállalkozásról van szó. Gyer-
mek-ügyben ugyanez a hely-
zet. A jövedelemadó-rendszer 
ma érzéketlen az iránt, hogy 
egy jövedelemből hányan él-
nek. Ugyanúgy adózik az, 
ahol a jövedelemből csak egy 
fő él meg, mint ahol négy-öt 
tagú család megélhetéséről 

van szó. Ha ebben nincs vál-
tozás, akkor idővel azok a te-
lepülések is bajba kerülnek, 
ahol még egyszerűnek tűnik 
a működtetés megszervezése.

Márpedig első olvasatra 
nem tűnik komolynak a mó-
dosítás. Nincs szó nagyobb 
adócsökkentésről, a kisvállal-
kozások helyzete nem javul 
jövőre, a családi adózás gon-
dolata pedig fel sem merül. 
Két évvel ezelőtt a miniszter-
elnök még kampányfilmben 
jelentette ki, hogy kormá-
nya az adócsökkentés kormá-
nya. (Később úgy is fogalma-
zott: „a legőszintébb becsü-
letszavamra mondom…”) Az 
ötéves adócsökkentési prog-
ramból öt hónap lett, a követ-
kezményeket pedig ismerjük. 
Növekvő munkanélküliség, 
áremelkedések, lassuló gaz-
daság. Hogy ezen segít-e a jö-
vő évi költségvetés, arról – a 
most benyújtott költségvetési 
javaslat tanulmányozása után 
- a következő héten szólok.

Varga Mihály

Ropog a világgazdaság, mi lesz a magyarral?

Meghívó
SENIOR Sport - Városi séta

A program keretében városismereti sétánk következő 
időpontja: 2008. október 11. (szombat).

Útirány: - Kutató Intézet – Arborétum
 Házigazda: Dr. Zsigray György tudományos főmun-

katárs, az intézet helyettes igazgatója
 - A 4-es főútvonal melletti Kun-Emlékhely
 Találkozás: 2008. október 11. (szombat) 14 órakor a 

Sportcsarnok előtt.
Az utat autóbusszal tesszük meg. 
Várunk minden kedves érdeklődőt „nem csak 50 fölött” 

szülő – nagyszülő – unoka korosztályig.
Pánti Ildikó

önkormányzati képviselő,
a program szervezője

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott 

idő, 1 évig szól. 
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Horváth 

Ferenc utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok: 
Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevé-

kenységéért, költségvetés, költségvetési beszámolók 
és jelentések készítéséért. Feladata a gazdasági egy-
ség irányítása, felügyelete, ellenőrzése. Munkaerő- 
és bérgazdálkodás, számviteli előírások betartásának 
ellenőrzése, együttműködés az intézmény felügye-
leti szervével. Feladata a szabályzatok aktualizálása, 
munkaterv készítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: 
- Felsőfokú iskolai végzettség, felsőfokú képesítés, 

mérlegképes könyvelő
- Költségvetési intézménynél szerzett szakmai ta-

pasztalat – legalább 1-3 év
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság, 
- Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Gya-
korlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommuni-
kációs képesség, vezetői attitűdök.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy a pályázat el-

bírálásában résztvevő személyek a teljes pályáza-
ti iratanyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

legkorábban 2008. október 20. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2008. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt Kun Csilla nyújt, az 59/311-006-os telefonszá-
mon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kis-
térségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ cí-
mére történő megküldésével (5300 Karcag, Püs-
pökladányi út 33.). A borítékon kérjük feltüntetni a 
3726/2008. azonosító számot, valamint a munka-
kör megnevezését: gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2008. október 17.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján 

pályázatot hirdet 
gazdasági vezető 
munkakör betöltésére. 

Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központ szakkörei 

a 2008/2009-es tanévben
Szakkörök gyermekek részére

Néptánc – Vezetik: Kunné Nánási Mónika, Oroszné Mil-
linkhoffer Rita és Bíró Attila

Mazsorett – Vezeti: Győrfi Dalma
Diákszínpad – Vezeti: Szabó Péterné
Modellező szakkör – Vezeti: Szabó László
Tűzoltó szakkör – Vezeti: K. Nagy Róbert
Sakk szakkör – Vezeti: Egyed Zsolt
„Barna Gyöngyök” – Vezeti: Farkas Zoltánné
Pacsirta népzenekör – Vezeti: dr. Fazekas Mihály

Szakkörök felnőttek részére
Tánckör – Vezeti: Nagy Emese
Gombász szakkör – Vezeti: Széll Attila
„Életet az éveknek” nyugdíjas klub – Vezeti: Walter Já-

nosné
Textilkuckó – Vezeti: Czimbalmos Ágnes
„Ringató” – Vezeti: Hodos Szilvia
Baba-mama klub
Népdalkör – Vezeti: Vitális Éva
Nótaklub – Vezeti: Márkus Ica
Pacsirta népzenekör – Vezeti: dr. Fazekas Mihály
Karcag Város Vegyeskara – Vezeti: Kerekes Ágnes

Bővebb felvilágosítás kapható, valamint szakkörökre je-
lentkezés a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ I. eme-
leti irodájában, vagy az 59/503-224-es telefonszámon.

Amint azt már hírül adtuk, az idén újból megszervezték a 
nagy sikerű senior sport sorozat rendezvényeit. Az 50 év fe-
letti korosztályt ezúttal is ingyenes vízi-torna és úszásokta-
tás, számítógépes oktatás, asztaliteniszezési lehetőség, tár-
sastánc és Séta a városban elnevezéssel gyalogos városnézés 
várja. Az első városi sétára – igen szép őszi időben – 2008. 
szeptember 27-én került sor. A szép számmal jelentkező 
résztvevők a Kálváriát, a Szélmalmot és a Szélmalmi foga-
dóházat tekinthették meg.
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A horvát tengerpart ma-
napság is közismert és köz-
kedvelt üdülőhely, amely – 
köszönhetően az autópályák 
megépítésének – akár néhány 
óra alatt elérhető. A kereske-
delmi és a (hadi)tengerészeti 
vonatkozásokon túl, a Mo-
narchia virágkorában fedez-
ték fel a tengerpart öbleinek 
szépségét, a kellemes időjá-
rást, a tenger kékjét és mind-
azt, amire a nyári pihenésre 
induló ember vágyik. Az ad-
dig mindössze egy bencés ko-
lostort és néhány, olasz keres-
kedők építtette házat felsora-
koztató jelentéktelen Abbázia 
(horvátul Opatija = apátság) 
a 19. század második felétől 
szépen épülgetni-szépülget-
ni kezdett, és amikor 1884-
ben megnyílt a budapest-fiu-
mei vasútvonal, egy csapás-
ra híres és felkapott üdülő- és 
szórakozóhely lett. Szállodá-
it, nemkülönben szanatóriu-
mait, messze földről, de első-
sorban a Monarchia országai-
ból látogatták. A régi karcagi 
újságok „kishírek” rovatában 
is gyakorta előfordul, akár 
manapság a Balaton. Sem-
mi csodálkozni való nem volt 
abban, ha valaki itt töltötte a 
szabadságát A régi albumok 
még ma is őrzik a tengerpart 
egy másik emlékét: néhány 
régi fényképről tengerészru-
hás karcagi férfiak néznek 
ránk, olyanok, akiket a Mo-
narchia haditengerészetébe 
soroztak, és Fiumében szol-
gálták le a tényleges idejüket. 
Szóval, a nagyon szép félszi-
get keleti részén számos ma-
gyar vonatkozású emlék ta-
lálható, persze a Monarchiát 
megelőző évszázadokból is.

- Fiume (Rijeka) régi kikö-
tőváros, de felvirágzása a 19. 
század közepén következett 
el. Akkor az állam jelentős 
fejlesztéseket hajtott itt vég-
re, úgyhogy nemcsak a kikö-
tő fejlődött, de hajógyár, ha-
diüzem stb. és a nagy ten-
geri kikötő áruforgalmá-
ra vasútvonal épült. A várost 
kormányzók irányították, 
ezek egyike építtette a város-
tornyot, ami többek között az 

egyik jelentős látnivaló. Fiu-
mét elhagyva a régi magyar 
tengerparton kerekeztünk to-
vább Zengg (ma Senj) kikö-
tővárosba. Ez a város Jurisics 
Miklós, Kőszeg védője szü-
lőhelye, szobra van itt, de jó 
néhány szép régi épületet ta-
lálni. Van egy Frangepán vár 
és ma is megvan a kormány-
zósági palota. Onnan in-
dul egy (II. József császár ál-
tal épített) hegyi út, amelyen 
egy nap alatt átkeltünk a Di-
nári és a Kapala hegységen. 
Két komolyabb – 800 és 900 
méteres – hágót érintettünk. 
Nagyon kemény út volt, mert 
az erős szél, a tenger felől fújó 
bora is elkapott bennünket. 
Olyan erővel fújt, hogy példá-
ul a letámasztott biciklit cso-
magostól átfordította. Még itt 
a hegyekben ért el bennün-
ket az évszázados rekordot je-
lentő nyári hideg. Itthon Sop-
ronban volt a leghidegebb, ha 
jól emlékszem 13 fokot mér-
tek, az említett hegyek között 
8 fok volt, és köd, és pár na-
pig esett az eső.

- Az útirányból következően 
ez már a hazafelé hozó úton 
volt…

- Igen, már hazafelé kere-
keztünk. Megfordultunk Ká-
rolyvárosban, amit török el-
leni erődítményként építettek 
egy Zrínyi birtokra. Ott lát-
tuk az egyik Zrínyi-Frange-
pán esküvőnek helyet adó pa-
lotát. Károlyvárostól a Dráva 
völgyén át Barcsnál léptük át 
a magyar határt. Az ormán-

sági falvakon keresztül értük 
el Harkányt, aztán a siklósi 
várat. (Siklóson borkóstolón 
is részt vettem.) Mohács fe-
lé tartva érintettük Nagyhar-
sányt, ahol 1687. augusztus 
12-én vívott győztes csatával 
véget ért a törökök magyar-
országi uralma. „Második 
mohácsi csatának” is emlege-
tik. A szépen fennmaradt gó-
tikus templomban van az üt-
közet emlékműve. Nagyhar-
sány után Villányt, a villányi 
pincesort néztük meg, azt kö-
vetően a mohácsi csatateret.

- Azt olvastam, hogy ott 
nemrégen rekonstrukciós 
munkák folytak.

- Nagyon szépen rendbe 
tették, helyreállították a fo-
gadóépületet, a csatatér pedig 
döbbenetes erejű és hatású a 
kopjafákkal és az emlékosz-
lopokkal. Arrafelé egyébként 
szép német falvak vannak, 
német lakossággal és van egy 
nagyon szimpatikus német 
kisváros is - Bóly, amelyen 
áthaladtunk. Igazi kis dunán-
túli gyöngyszem.

Villány után – immár al-
földi utakon – jöttünk haza-
felé. Érintettük Baját, ahol 
megnéztük a főteret és ettünk 
a híres halászléből is. Azután 
irány tovább: Kiskunhalas, 
Kiskunfélegyháza, Lakitelek, 
Cserkeszőlő és Karcag.

- Az utazás mérlege?
- Életre szóló élmény volt. 

19 napig tekertük a biciklit, 
2445 kilométert tettünk meg, 
öt országot és közel 400 tele-
pülést érintettünk. A legkü-
lönbözőbb emberekkel és tá-
jakkal volt szerencsénk talál-
kozni. Az érintett tájakon, te-
lepüléseken mindenütt volt 
valami, ami a történelmi Ma-
gyarországról emlékezett. Azt 
hiszem, az útvonal és az em-
lékhelyek meglátogatása bát-
ran ajánlható minden kirán-
dulást, a történelmi emléke-
ket kedvelő honfitársunknak. 
A kezdő kerékpározók persze 
kisebb távval is kezdhetik, de 
mindenképpen megéri.

Elek György 

Kirándulás kétkeréken - 3. rész

Abbázia, Fiume és hazafelé

A villányi pincesor

Kikötő az isztriai félszigeten

Az AGROHUNGÁRIA Kft.-nél őszi vetésű 
fémzárolt, csávázott vetőmagvak 

(őszi búza, őszi árpa, triticale, rozs)
7.120 Ft/q + ÁFA-tól

és műtrágyák (N, P, K) kaphatók.
Karcag, Madarasi út 4-es km, Marsi-tó.

Tel.: 59/503-553, 06/20-353-5738, 06/20-367-1075.

szavazta. A véleményezésben 
többek között a következő ol-
vasható: „Fejes Zoltán r. alez-
redes kapitányságvezetői beosz-
tásba történő kinevezése után 
nagy lendülettel kezdte meg fel-
adatainak ellátását, egy olyan 
kapitányságon, ahol a kinevezé-
se előtti évek gyakori vezetővál-
tásai az állomány tevékenységét, 
hangulatát is negatívan befolyá-
solták. (…) Irányításával a veze-
tők a meghatározott célok eléré-
se érdekében a végrehajtói állo-
mány intézkedései aktivitását is 
fokozni tudták. A kapitányság 
bűnügyi mutatói folyamatosan 
javulnak.”

Napirendre került az a be-
számoló is, amely a Polgármes-
teri Hivatal 2006. július 1-től 
2008. június 30-ig elvégzett fel-
adatainak végrehajtásáról adott 
számot. Az önkormányzat még 
2001-ben 3 évre megszerzett, 
egy, az MSZ EN ISO 9001:2001 
szabványnak megfelelő minő-
ségirányítási rendszert, azóta is 
fenntartja, működteti, melynek 
alapján a hivatali tevékenység 
megfelel a szigorú nemzetkö-
zi szabványnak. Rózsa Sándor 
jegyző külön a testület figyel-
mébe ajánlotta a beszámoló 
tartalmát, amely olyan hivata-
li módszerekbe nyújt betekin-
tést, amelyek hosszú távon is 
segíthetik a képviselői munkát. 
A testület több tagja is meg-

köszönte a dolgozók áldozatos 
munkáját és egyöntetűen elfo-
gadták a beszámolót.

A képviselők szavaztak a fa-
lugazdász helyi ügyfélszolgála-
tának fenntartásáról, mely ha-
tározat a következőket tartal-
mazza:

„Karcag Város Önkormány-
zata a gazdálkodók megfelelő 
információhoz jutása érdekében 
továbbra is igényli a helybeni fa-
lugazdász ügyfélszolgálat fenn-
tartását, de nem tud térítésmen-
tesen ügyfélszolgálati helyisé-
get biztosítani és a működéshez 
szükséges technikai és infrast-
rukturális feltételeket sem tud-
ja önerőből megteremteni. Kéri 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatalt az ehhez szükséges 
anyagi fedezet további biztosí-
tására.”

A határozat meghozatalát 
azért tartották szükségesnek, 
mert az ügyfélszolgálat fenntar-
tása önként vállalt feladat lehet. 

„Figyelembe véve azonban az 
önkormányzat anyagi lehető-
ségeit – különösen azt a tényt, 
hogy a Magyar Köztársaság 
Kormánya még a kötelező fel-
adatok ellátásához sem bizto-
sítja a szükséges fedezetet – cél-
szerű képviselő-testületi hatá-
rozat formájában döntést hozni 
az ügyfélszolgálat fenntartásá-
val kapcsolatban” - áll a határo-
zat indoklásában.

Cselényi Csaba

hát ahogy lenni szokott: ismer-
kedés, ötletcsere, tombola, ki-
állítás valamint anyag- és esz-
közvásár is színesítette a céh 
találkozóját. A délutánba nyú-
ló, jó hangulatú összejövetel 
végeztével dr. Nyíri Lászlónét 
az esztendő eddigi eseményei-
nek összefoglalására kértük.

- Tavasszal nagy, gyűjtemé-
nyes kiállításunk volt a püs-
pökladányi Művelődési Ház-
ban. Augusztusban több folt-
varró csoporttal közösen ál-
lítottunk össze egy tárlatot 
Jászberényben, majd Nagy-
nyárádra, a Kékfestő Fesztivál-
ra küldtünk munkákat. Jelen-
leg Rácalmáson a Tökfesztivá-
lon láthatók alkotásaink. Bene-
veztünk és zsűrizésre küldtünk 

munkákat a Tatabányai Napok 
kiállítására. Október 1-jén nyí-
lik Tiszafüreden a „30 éves a 
Tisza-tó” című reprezentációs 
kiállítás, amelyre szintén be-
neveztünk. Egy hét múlva, ok-
tóber 8-ától lesz látogatható a 
Magyar Foltvarró Céh 2008. 
évi legnagyobb kiállítása, a 
VII. Határtalanul Foltvarró 
Fesztivál és Vásár, a budai vár-
ban, a Magyar Kultúra Há-
za márványcsarnokában, ahol 
két munkával szintén jelen le-
szünk. Aztán már itt a kará-
csony, amikor újabb kiállítás-
ra szóló megkérésnek teszünk 
eleget. Tehát nincs időnk unat-
kozni, de szívesen dolgozunk 
együtt. Szeretjük a heti össze-
jöveteleket, a varródélutáno-
kat, mert jó együtt lenni.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

Foltvarrók találkoztak
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A felületes könyvajánlók 
azt írják, hogy egy amerikai 
család három nemzedékének 
életét mutatja be a regény. Az 
ilyen ajánlók azonban nem 
feltétlenül keltik fel az olvasni 
vágyók érdeklődését. A való-
ság azonban úgy fest, hogy a 
kaliforniai Salinasban szüle-
tett félig német, félig ír szár-
mazású Steinbeck saját csa-
ládjának történetén keresztül 
eleveníti fel Káin és Ábel tör-
ténetét. De nem csak a jó és a 
rossz ádáz küzdelméről szól 
ez az alkotás, hanem a ha-
gyományos értékrend lassú 
felbomlásának víziója is ott 
lapul a könyvben. 

A Trask és a Hamilton csa-
lád történetének összefonó-
dásán keresztül pillanthatunk 
bele a századforduló Ameri-
kájának mindennapjaiba, fej-
lődésébe, úgy, hogy közben a 
legapróbb részletekig kidol-

gozott emberi jellemek meg-
ismerésén keresztül a lélek 
legmélyebb, sokszor borzal-
masan sötét bugyraiba kala-
uzol minket az író. A regény-
ben központi szerepet kapott 
Adam Trask és a kínai házve-
zető között zajló filozofikus 
beszélgetések meghatározzák 
a történet üzenetét: jogunk 
van a választás szabadságá-
hoz, a saját sorsunk irányítá-
sához, azonban kérdés, hogy 
milyen áron. Ott van-e még a 
jó győzelmének lehetősége a 
döntéseink mögött? A válasz 
ott rejlik a regény sorai kö-
zött, már csak el kell olvasni. 
Hangulatos, lebilincselő, hu-
moros, drámai, zseniális.

Steinbeck következő re-
génye a Rosszkedvünk tele 
(1961) már az előbb említett 
hagyományos értékeket ál-
lítja szembe az akkorra már 
megváltozott, rohamosan 

fejlődő világgal. Ezt követő-
en már nem írt nagylélegze-
tű regényeket, hanem inkább 
kutyájával utazgatott – elju-
tott Magyarországra is –, és 
útleírásokat vetett papírra. 
Így született meg az Utazások 
Charleyval (1962) című úti-
könyve.

1968-ban bekövetkezett ha-
lálát ugyan beárnyékolta az, 
hogy állás foglalt a vietná-
mi háború mellett, azonban 
ez a mozzanat nem csorbítot-
ta írói életművét, regényeinek 
maradandó értékeit.

Cselényi Csaba 

Tíz könyv
IV. rész

John Steinbeck (1902-1968) a huszadik század egyik legsi-
keresebb Nobel-díjas szerzője. Itthon talán a legismertebb 
műve az Egerek és emberek című 1937-ben megjelent regé-
nye, amelyből John Malkovich főszereplésével kiváló filmet 
is készítettek még a ’90-es években. Számos más könyve is 
szép sikereket ért el, úgy, mint az Érik a gyümölcs (1939), a 
Lement a hold (1942), vagy a Kék öböl (1944), egyik legna-
gyobb műve 1952-ben jelent meg Édentől keletre címen.

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN(-OK) 
2008-2009

Novemberben ismét indul a három előadásból ál-
ló ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN műsor sorozat, a Dé-
rynében. Az első alkalom 2008. november 16-án vasárnap, 
(sztárvendég: Dömsödi Farkas Bálint) a második 2009. ja-
nuár 18-án (ekkor a népszerű BOKOR JÁNOS magyarnó-
taénekes lép a színpadra), a harmadik február 15-én lesz. 
Minden előadás 14: 30-kor kezdődik, ahogyan azt már a 
tisztelt érdeklődők megszokhatták. 

A november 16-ai műsorra jegyek már kaphatók a Műv. 
Házban 500.- és 800.- Ft-os áron.

2008. szeptember 19-21-ig 
a gimnázium Biljana tánc-
csoportja Karcag város test-
vértelepülésén, a vajdasá-
gi Bácskossuthfalván (Stara 
Moravica) szerepelt színpa-
di előadásával a „Szüreti Na-
pok” keretén belül, eleget té-
ve a helyi Ady Endre Kultu-
rális Egyesület meghívásá-
nak. A két napos program 
és fesztivál a szőlőszüret égi-
sze alatt jelentős tradicionális 
szerepet tölt be a moravicaiak 
életében, amely bőségesen kí-
nált szórakoztató és kulturá-
lis programokat az érdeklő-
dőknek. Pénteken filmvetítés, 
színpadi előadások és egyéb 
zenés programok várták a 
közönséget, de a fesztivál iga-
zi napja szombat volt: a lovas 
kocsik feldíszítése után kez-
detét vette a szüreti felvonu-
lás keresztül-kasul a telepü-
lésen, rövid táncbemutatók, 
majd a felvonulás a szőlős-
kertekben zárult. Ezzel pár-

huzamosan pedig főző-és po-
gácsasütő versenyt szerveztek 
az arra fogékonyaknak. 

Az ünnepi műsor, amely 
egyben a fesztivál legran-
gosabb része, 16 órától vet-
te kezdetét a Club Café udva-
rán felállított nagyszínpadon: 
a fúvósok, citerások, énekka-
rok és egyéb előadóművészek 
mellett komoly szerep jutott a 
színvonalas táncbemutatók-
nak is. A hűvös és esős idő el-
lenére összegyűlt szépszámú 
közönség magyar, bunyevác, 
bánáti szerb, és a karcagi Bil-
jana tánccsoport előadásában 

bolgár táncokat tekinthetett 
meg. A közönség kis ízelítőt 
láthatott a nyári szófiai tánc-
tábor újonnan tanult táncai-
ból (nyugat-bolgár, sop és pi-
rini régió), valamint koráb-
bi koreográfiák (trák, dob-
rudzsai, várnai kjucsek) is 
szerepeltek egy sikeresen ös-
szeállított 15 perces színpa-
di produkció keretén belül. A 
fesztivál végén a fellépő cso-
portokat emléktárgyakkal és 
oklevéllel tüntették ki.

Noha vasárnap hajnal-
ra a fesztivál hangjai már el-
halkultak ugyan, a tánccso-
port részére viszont másnap 
még folytatódott a kulturá-
lis program: ekkor került sor 
Szabadka belvárosának meg-
tekintésére, majd egy kis sé-
ta következett a Kosztolányi 
által annyira kedvelt Palicsi-
tó partján, valamint a színvo-
nalas Palicsi Állatkert bejá-
rása szerepelt még a kiutazók 
programjában.

A gimnázium, a tánccso-
port és valamennyi résztvevő 
nevében tisztelettel megkö-
szönjük Karcag Város Önkor-
mányzatának az anyagi tá-
mogatást, amely lehetővé tet-
te kiutazásunkat, és szeretet-
tel megköszönjük a moravicai 
Ady Endre Kulturális Egye-
sület meghívását, a maximá-
lis kiszolgálást, a Szüreti Na-
pokon látott és tapasztalt 
színvonalas programjaikhoz 
pedig őszintén gratulálunk.

Major János
szaktanár, 

tánccsoportvezető

A négyéves Nagy Pisti, a 
Takács Péter utcai óvodába 
jár és első látásra semmiben 
sem különbözik a többi óvo-
dáskorú fiútól. Pedig, amint 
édesanyja, Nagyné Jákó Eri-
ka elmesélte, másfél 
éve komoly gondo-
kat vettek észre ná-
la. Sokat botlado-
zott, nehezen teker-
te a bicajt, a lépcsőn 
pedig csak segítség-
gel tudott járni.

Az ortopéd szak-
orvos nem talált 
problémát, neuroló-
giai kivizsgálást ja-
vasolt. Azután kö-
vetkeztek az újabb 
szakorvosok, a CT és az MR 
vizsgálat, ideg- és izombiop-
szia, míg az idén márciusban 
a család genetikai vizsgálaton 
vett részt. Ez hozta meg a vég-
leges diagnózist. Pistike SMA 
3. típusú gerincvelői izomsor-
vadásban szenved. A veleszü-
letett problémát két hibás gén 
okozta. A tünetek és a beteg-
ség akkor jelentkezik, ami-
kor a gyermek már megta-
nult járni, de azután már leg-
feljebb lassítani lehet a ki-
fejlődését, megállítani nem. 
Vagyis Pistike egy idő múl-
va kerekes székbe kényszerül-
het. A szülők természetesen 

újabb lehetőségek után kutat-
tak, s egy természetgyógyász 
ismerős révén jutottak el egy 
akupunktúrával gyógyító kí-
nai orvoshoz. A kínai szak-
ember szintén nem ígérhetett 

gyógyulást, de azt el lehet érni 
– mondta -, hogy Pistike álla-
pota ne romoljon tovább. Eh-
hez viszont folyamatos, éve-
kig tartó – akupunktúrából és 
gyógymasszázsból álló – ke-
zelés szükséges. Mióta ez a le-
hetőség felcsillant, a család 
hetente kétszer Budapestre, 
gyógykezelésre jár a kisfiúval. 
„Pistike most még elég jól jön, 
megy, mozog – mondja Erika, 
az édesanyja. - Nekünk tehát 
nagyon fontos, hogy ne is ro-
moljon az állapota. A kezelé-
sekhez bérletet szoktunk ven-
ni, ami tíz akupunktúrát és ti-
zenkét masszázst biztosít. Egy 

bérlet ára százezer forint. Ar-
ra gondoltunk, vásárolunk tíz 
bérletet. Ez másfél évre ele-
gendő, és az alatt látható len-
ne romlik-e az állapota, vagy 
sem.” Az első tapasztalatok azt 

mutatják, a kezelések 
jó hatással vannak, 
Pistike könnyebben 
mozog, nem olyan 
fáradékony. Ezt az 
óvónők is megerősí-
tik. Az óvoda veze-
tője, Tapasztó Lajos-
né egyébként is azon 
munkálkodik, ho-
gyan lehetne segíteni 
a kezeléshez szüksé-
ges összeg előterem-
tésében, mert Pisti-

ke szülei szorgalmas, dolgozó 
emberek (az édesanya szociális 
gondozó, az édesapa asztalos), 
de sajnos nincsen egymillió fo-
rintjuk. A kívánt összeg össze-
gyűjtéséhez alapítványt hoztak 
létre, és minden segíteni szán-
dékozó adományát köszönettel 
és hálával fogadják.

A gyógykezelésre szánt tá-
mogatás befizethető a „Min-
dig van remény” Daganatos 
betegekért Alapítvány számla-
számára: 11745073-20109802 
vagy a Nagy Pistike gyógy-
kezelésére nyitott számlára a 
11773456-00652614-es szám-
laszámra.

A négyéves Nagy Pisti

Moravicán járt a Biljana 
tánccsoport
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állan-
dó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag tá-
mogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.
Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-

dése értelmében nem részesülhetnek Bursa tá-
mogatásban a rendvédelmi és katonai felsőokta-
tási intézmények hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jo-
gosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felel-
nek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban ál-
lók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2009. őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hall-
gatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatá-
si intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. 
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőokta-
tási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, 
illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tan-
év második félévében megfeleljen a pályázati ki-
írásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallga-
tói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, 
a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell 
pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag tá-
mogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hall-
gatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a 
folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes 
egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfi-
zetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóala-
pot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszo-
nyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adata-
it a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilván-
tartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskeze-
lő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályá-
zat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőr-
zése céljából – átadja illetőleg a pályázati forduló lezá-
rultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támoga-
táskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztön-
díjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság 
ellenőrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig 
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázat benyújtása:
1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó ál-

tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlap hozzáférhető:
 • Polgármesteri Hivatalban 
 (Karcag, Kossuth tér 1.),
 • Karcagi Ifjúsági Házban 
 (Karcag, Püspökladányi út 11.) vagy
 • letölthető az Internetről, a 
 www.karcag.hu oldalról.
2. A pályázat benyújtási határideje: 
 2008. október 31.
3. A pályázat benyújtási helye:  Polgármesteri Hiva-

tal, Humán Szolgáltatási Iroda 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

4. A pályázatkötelező mellékletei:
 • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 

Jogviszony-igazolás.
 Amennyiben a pályázó egy időben több felsőokta-

tási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pá-
lyázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 
megneveznie, amellyel elsőként létesített állami-
lag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőokta-
tási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik 
szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos kép-
zés esetében a hallgató az állami felsőoktatási in-
tézményt köteles megnevezni. 

 • Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 • További mellékletek:
 A pályázóval egy háztartásban élő testvérek vagy 

házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát igazoló is-
kolalátogatási igazolás (eredeti példány), még nem 
tanköteles gyermek születési anyakönyvi kivonatá-
nak másolata.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö-
telező mellékletekkel együttesen érvényes, va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határidőn túl benyúj-

tott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja.

2. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményé-
től függetlenül történik.

3. A rangsor és a támogatás nagyságának megál-
lapításakor a pályázó és a vele egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme szá-
mít, amely nagysága nem haladhatja meg a je-
lenleg érvényes nettó minimálbér összegét, azaz  
56 190,- Ft-ot.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig sa-
ját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezés-
sel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indo-
káról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázó-
kat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatósága 2008. március 16-ig írásban ér-
tesíti a települési önkormányzat által támogatás-
ban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösz-
töndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás 
módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösz-
töndíj folyósítását érintő változásról haladéktala-
nul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíte-
ni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM 
Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az érte-
sítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-

oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszí-
rozási forma megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) vál-
tozása;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 
részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást 
az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas el-
költözik a települési önkormányzat illetékességi terü-
letéről. A települési önkormányzat ebben az esetben 
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásá-
ról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmá-
nyi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pá-
lyázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szol-
gáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem 
felel meg, támogatásban nem részesülhet még ab-
ban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szó-
ló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felső-
oktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III.26.) Korm. rendelet szolgál.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kér-
hető:
 Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda
 Konczi Fruzsina ifjúsági referens
 5300 Karcag, Kossuth tér 1., 34. iroda
 Tel.: 06-59-500-648

Karcag Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal együttműködve

ezennel kiírja a 2009. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási  hallgatók számára
a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére 

vonatkozóan
„A” TÍPUS A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2009-ban először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem! 
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekez-

dése értelmében nem részesülhetnek Bursa támo-
gatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási 
intézmények hallgatói. 

- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfo-
kú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást 
követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tan-
év első féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév első 
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amen-
nyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósí-
tásra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag tá-
mogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a fo-
lyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egé-
szében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfize-
tési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizs-
gája eredményéről az Országos Felsőoktatási Informáci-
ós Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támo-
gatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályá-
zatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba ve-
gye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és 
a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja il-
letőleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje. 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőr-
zése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az 
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben törté-
nő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázat benyújtása:
1. A pályázatot írásban, pályázati űrlapon, a pályázó ál-

tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.
 A pályázati űrlap hozzáférhető:
 • Polgármesteri Hivatalban (Karcag, Kossuth tér 1.),
 • Karcagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladányi 

út 11.) vagy
 • letölthető az Internetről, a www.karcag.hu oldal-

ról.
2. A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 

31.
3. A pályázat benyújtási helye:  Po lgár mes-

teri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
4. A pályázatkötelező mellékletei:
 • Igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 • További mellékletek:
 A pályázó, a pályázóval egy háztartásban élő test-

vérek vagy házastárs tanulói/hallgatói jogviszonyát 
igazoló iskolalátogatási igazolás (eredeti példány), to-
vábbá a még nem tanköteles gyermek születési anya-
könyvi kivonatának másolata.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 

mellékletekkel együttesen érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjai:
1. A települési önkormányzat a határidőn túl benyúj-

tott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja.

2. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorult-
ság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől 
függetlenül történik.

3. A rangsor és a támogatás nagyságának megállapí-
tásakor a pályázó és a vele egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelme számít, amely 
nagysága nem haladhatja meg a jelenleg érvényes 
nettó minimálbér összegét, azaz 56 190,- Ft-ot.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját 
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indoká-
ról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága 2008. március 16-ig írásban értesíti a tele-
pülési önkormányzat által támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és 
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldé-
sével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igaz-
gatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tan-
évben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg 
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyi-
latkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet megelő-
zően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az 
a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíj-
rendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sike-
resen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztön-
díját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztön-
díj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de leg-
később 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító 
felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskeze-
lőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettsé-
get a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az 
alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása; 
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőok-

tatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozá-
si forma megadásával);

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) vál-
tozása;

- személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény 
részére visszafizetni.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizs-
gálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság 
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat 
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kife-
jezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas 
szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz 
az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkor-
mányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a megho-
zatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozha-
tó meg
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára meg-
ítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja ab-
ban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a telepü-
lési önkormányzat illetékességi területéről. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendel-
kezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályá-
zatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgál-
tatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem fe-
lel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az 
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoz-
tatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatás-
ban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 
Korm. rendelet szolgál.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:

Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina ifjúsági referens
5300 Karcag, Kossuth tér 1., 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

Karcag Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve 

 ezennel kiírja a 2009. évre 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
„B” TÍPUS
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-
5070.
Karcagon, a Csokonai úton 3 szobás 
családi ház melléképülettel eladó. Tel.: 
06/30-857-9464.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szobás, 
tetőteres, garázsos családi ház eladó. 
Tel.: 06/20-669-5366. 
100 m²- es családi  ház eladó. 
Kandallóval, padlófűtéssel. Érd.: Karcag, 
Tavasz utca 15. Tel.: 06/59-401-447.
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti 
ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Berekfürdőben a fürdőhöz közel 2 szo-
bás családi ház eladó. Tel.: 06/30-857-
9464.
Karcagon, a Vasút úton 3 szobás csalá-
di ház melléképülettel, garázzsal eladó. 
Tel.: 06/30-857-9464.
Eladó Karcag városközponti IV. emeleti, 
49 m²-es, 2 szobás lakás (középső tég-
la). Redőny, kábeltévé, vízóra van. I.ár: 7 
M Ft. Tel.: 06/20-414-7475 (8-20 óráig).
A Varró úton kétszintes, 76 m²-es lakás 
eladó. Tel.: 06/30-325-7724.
Karcag, Rózsa u. 23. sz. alatti tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295.
Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 (16 
óra után).
Eladó Karcag, Kacsóh utca 15. sz. alat-
ti ház. 22 éve épült, jó állapotban van. 
Fűtés gázkonvektoros és cserépkály-
ha is van. Kert és alsóépület van. Tel.: 
06/20-324-1593 v. 06/30-549-5998.
Karcagon, a Diófa u. 23. sz. alatti családi 
ház eladó, vagy 2 szobás családi házra 
cserélendő értékegyeztetéssel. 06/30-
857-9464.
3 szobás, teljes közműves gáz- és ve-
gyestüzelésű kazán fűtéses ház eladó. 
Érd.: Kg., Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.
Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. alat-
ti társasházban I. emeleti, 48 m²-es, 2 
szoba összkomfortos lakás november 
15-től történő beköltözéssel eladó. Tel.: 
59/311-621 v. 06/20-913-6884.
Eladó 30 AK művelt földterület a keser-
vesi úton. Ár: 18.000 Ft/AK, alku nélkül. 
Tel.: 06/20-383-7129.
1,5 szobás, konyhás, előszobás csa-
ládi ház beépíthető telekkel eladó. 
Összközműves + csempekályha. Tel.: 
06/30-423-3054.
Táncsics krt. 4. emeleti 2 szobás, erké-
lyes felújított lakás, új hőszigetelt nyí-
lászárókkal, berendezéssel vagy anél-
kül betegség miatt sürgősen eladó. Tel.: 
06/20-583-3910.
Főtérhez közeli 3 szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 (16 
óra után).
A Kaiser étterem mögött garázs hos-
szútávra kiadó. Tel.: 59/314-859 v. 
06/30-259-7124.
Felújított, kitűnő állapotú, összkom-
fortos családi ház Bucsán a központ-
ban eladó. I.ár: 9,5 M Ft. Tel.: 06/30-
436-7496.

Bontásra való ház beépíthető telekkel 
eladó. Tel.: 06/30-423-3054. 

Tanya eladó több melléképülettel, jó 
állattartási lehetőséggel, de egyéb 
célra is alkalmas. Víz, villany van. Tel.: 
06/30-229-8516.

Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros családi ház eladó. U.itt épület 
faanyag eladó. Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8 óráig, délben és 18 órától).

Berekfürdőn 2 szoba, összkomfortos 
ház kiadó. 30.000 Ft/hó + 2 havi kau-
ció, valamint Berekfürdőhöz 1 km-re 
tanya kiadó 20.000 Ft/hó + 2 havi ka-
ució. Tel.: 06/30-929-8211.

Vegyes
Tr a n s zce n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Hatékony problémamegoldó képes-
ség, tiszta tudat. Tel.: 06/59-313-284 
www.tmhirek.hu

Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 2 
fotel, ágyneműtartó, dohányzó asztal, 
függöny karnis, 1 ufo lámpa, 1 harmó-
nika ajtó. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.

Hajdú mosógép, bútorok, centrifuga 
motor, komplett fürdőszoba felszere-
lés új állapotban eladó. Tel.: 59/311-
477.

Erzsébet háló és szobabútor eladó. 
Tel.: 06/70-613-6785.

Gépkocsival és sok szabadidővel 
rendelkező hölgye(ke)t keresek ter-
mészetjáráshoz 30-60 éves korig 
Karcagról ill. Debrecen és környékéről. 
Tel.: 06/30-293-6434.

Árpa és tavalyi kukorica eladó, vagy 
bárányra cserélhető. Tel.: 06/30-963-
9942.

Eladó 4 db új Dunlop autógumi; eső-
kabát; nadrág; gumicsizma; veszter-
ncsizma; jó állapotú férfi ruhák; 2 db 
szép fehér pulóver. Tel.: 06/30-995-
6929.

20-as leány mountainbike kerékpár; 
kisméretű öntvény gyári szőlőprés; TS 
125 cm³-es MZ motorkerékpár eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.

Eladó egy gyermek járóka; 1 db 28-as 
női kerékpár; egy Camping kerékpár. 
Érd.: Kg., Liget u. 43. Tel.: 59/314-141.

3 fiókos fagyasztószekrény 15 ezer fo-
rintért eladó. Tel.: 59/314-999.

Játék katonai várat és bábokat keresek 
megvételre. Tel.: 06/30-293-3741.

20 zsák rizshaj; beton és vasvályu; ön-
etető; szecskavágó; kúpcserép; 40x40-
es pala és kúppala; vashordó; 50 és 20 
l-es ballon; Szieszta kályha; 20 tag ra-
diátor; konvektor; használt ajtók, abla-
kok; használt fürdőszoba berendezés; 
használt konyhaszekrény 160-as; cse-
répkályha ajtó; 220 V-os levegő komp-
resszor; új B 30-as tégla; bontott fedél 
fa; húzós kocsi; új üstház; utánfutó; 
Norton kút; Robi kapához 2 db járóke-
rék; 195/70 R 15c gépkocsi külső gumi 
eladó. Tel.: 59/312-679.

Eladó gyermekheverő, csillár (2.000 
Ft/db), ágybetét, filteres kávéfőző, 
monitor (javításra szorul, 1.000 Ft/db). 
Érd.: Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: 06/20-383-
7129.

Eladó 400 db szalag tetőcserép (50 Ft/
db), előszobai tükrös szekrény (2.000 
Ft), pehelypaplan (5.000 Ft), befőttes 
üvegek tetővel (30 Ft/db). Tel.: 06/30-
517-2434.
Eladó 2 és 4 férőhelyes nyúlketrec. 
Vásárolnánk kikészített borjúbőrt. Tel.: 
59/313-899. 

Állat
Németjuhászok, komondor felnőtt szu-
kák, jó házőrzők jelképes összegért el-
vihetők vagy valamire cserélhetők. 
Puli, pumi kiskutyákat ajándékba adok. 
250 kg-os fehér húshízó, pónilovak, 
libák, szarka galambok eladók. Érd.: 
Kistéglagyár Tel.: 06/30-393-3343.

Szolgáltatás
Munkáltatók figyelem! Frissítő, vitali-
záló, székmasszázs – nagyobb terme-
lékenység + egészségesebb dolgozó. 
Hat főtől 50 %-os árkedvezmény (500 
Ft/fő). Tel.: 06/30-293-6434.
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. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Sok az energiám! Szeretném pénzzé 
tenni! Tevékenységeim: gyógy-, frissí-
tő és talpmasszőr + életmód terape-
uta + B kategóriás jogosítvány. Tel.: 
06/30-293-6434.  
Vállaljuk munkálatok elvégzését jól 
képzett szakemberekkel: épületek épí-
tését, javítását, átalakítását. Bármilyen 
nemű kőműves munkát, burkolást; 
udvarok, terepek tisztítását; földká-
belek ásását, zúzalékolást, kapube-
járók javítását, aszfaltozását, épüle-
tek bontását. Akár részletfizetésre is. 
Nyugdíjasoknak magas kedvezményt 
tudunk biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Több referenciával rendelkezünk. 
Tel.: 06/30-346-1454.
Szülinapi partyt rendezek 5-100 éves 
korig. Felejthetetlen élmény! Tel.: 
06/30-293-6434.
Fogyasztó, alakformáló masszázs 
új módszerrel, anyagokkal először 
Karcagon. Időpont egyeztetés telefo-
non: 06/30-293-6434.
Állapotfelmérés Voll-féle diagnosztiká-
val. 10 főtől karcagi kiszállással, egyé-
nileg Debrecenben. Időpont egyezte-
tés: 06/52-531-015.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, fel-
vágást vállalok hazaszállítással vidé-
ken is. Tel.: 06/30-336-6142.

Gépjármű
UAZ ponyvás lassújármű eladó. 
Terepes, 5 év műszakival. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295.
Eladó Romet kadet; Jawa babetta és 
Jawa Mustang segédmotor-kerékpá-
rok, ill. Jawa 350 California és Jawa 
cz 175 motorkerékpárok. Tel.: 06/30-
963-5073.
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Apróhirdetés Férfi kézilabda

A berekfürdői hölgyek 
múlt hétvégi rajtja után, 
szeptember 28-án Kunszent-
mártonban vette kezdetét a 
2008/2009-es évi megyei I. 
osztályú férfi kézilabda baj-
nokság. A karcagi csapat fi-
atal játékosai augusztus ele-
jén még edzőtáboroztak Bé-
kés megyében, majd a felnőt-
tekkel kiegészülve heti két 
edzéssel és a szeghalmi Sár-
rét-Kupán való részvétel-
lel készültek az új idényre. A 
csapat edzéseit átlagosan 20 
fő látogatja.

 A tavalyi ezüstérem után 
ismételten reális célkitűzés 
lehet a dobogó elérése. Az új 
szezonban 9 csapat küzd a 
legjobb helyezésekért, köztük 
a KSE csapata. A kunszent-
mártoni fordulóban együt-
tesünk a maximális 4 pontot 
gyűjtötte be, ezzel jól startolt 
az új idényben, legyőzte mind 
a Kunszentmárton, mind a 
Túrkeve csapatait.

Eredmények:
Kunszentmárton KKSK - 

Karcag SE 20:25 (11:13)
Karcag: Nagy, Örsi (3), Vá-

lyi (6), Papp, Major (1), Lajtos 
(7), Kardos.

Cserék: Lippai, Ferenczi (2), 
Sebők, Csordás (6), Bartha. 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: A mérkőzésen végig 

vezettünk 2-3 góllal a kun-
szentiek ellen. Főleg leroha-
násokból voltunk eredmé-

nyesek, de rendezett védelem 
ellen is ment a játék külön-
böző támadáskombinációk-
ból. A félidő derekán volt egy 
kis rövidzárlat, de Vályi biz-
tos átlövéseivel és Csordás re-
mek góljaival meg tudtuk tar-
tani az eredményt a 2. félidő-
ben is, sőt, még meg is növel-
tük a végéig.

Karcag SE - Túrkeve VSE 
23:17 (13:7)

M.J.: A mérkőzést jegyző-
könyv nélkül játszottuk le, 
mivel az ellenfél a bajnok-
ság rajtjáig nem vette a fá-
radságot és játékosai kö-
zül nem mindenki rendelke-
zett érvényes igazolással. Így 
a találkozó csupán úgymond 
„edzőmérkőzés”volt, melyet a 
fenti eredménytől függetlenül 
10:0-ra nyert meg a karcagi 
együttes, s ugyancsak 2 pon-
tot könyvelnek el csapatunk-
nak a tabellán. Mellesleg a já-
tékunkban akadtak hiányos-
ságok…

Felhívjuk a kézilabdát sze-
rető közönség figyelmét, 
hogy a hazai fordulóra ok-
tóber 26-án, vasárnap kerül 
majd sor a sportcsarnokban, 
reggel 9-kor Törökszentmik-
lóssal, délután 16 órakor pe-
dig a Szolnok együttesével 
mérkőzik együttesünk.

Major János
edző

Jó kezdés az őszi nyitófordulón

Motocross
Örömmel és megelégedéssel tapasztaljuk, hogy a váro-

sunk sportlétében egyre nagyobb teret hóditanak a tech-
nikai sportok különböző versenyágai. Ilyen új sportág lett 
a motocross. Az új sportág máris kiemelkedő ered ménnyel 
dicsekedhet, mivel a 2008-as versenyévadban került meg-
rendezésre a Bódva-Tisza motocross versenysorozat. Az 
eddigi 9. forduló összesített eredmények alapján – a 85 
cm³-es kategóriában – a 22-es rajtszámmal induló Györgyi 
Bálint lett az első helyezett. A Varró István Kereskedelmi 
Szakközépiskola első éves diákja, egyenletes és jó motoc-
rossozással érdemelte ki ezt a kiemelkedő eredményt. 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a következő 
versenyévadban is!

Bosnyák Imre

Felhívás
A terepmotorozás iránt érdeklődőknek hivatalos edzés-

sorozat indul 2008. október 5-től, a kisújszállási motocross 
pályán. 

Az edzések célja a tehetségek felkutatása, valamint a te-
repmotorozás technikai tudásának a bővítése. Az érdek-
lődők Simson vagy más endúró, esetleg cross típusú mo-
torral vehetnek részt. Az edzések ingyenesek és szervezett 
körülmények között a kisújszállási (Ecsegfalva felé vezető 
részen) motocross pályán zajlanak le. Ezen felül védőfel-
szerelést is kötelező felvenni. Az edzések időpontja: min-
den vasárnap.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Molnár Sán-
dor – Kisújszállási Technikai Motorsport Szövetség, 
06/30-463-4107 vagy Karcagon Györgyi Bálintnál 06/70-
586-0233. 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Október 3. péntek
 Kung fu panda
 Amerikai animációs film
 Kezdés: 14:30 és 19 óra
Október 7. kedd
 A múmia – A sár-

kánycsászár sírja
 Amerikai kalandfilm
Október 10. péntek
 Az üresfejű
 Amerikai vígjáték
Október 11. szombat
 Indiana Jones és 

a kristálykoponya 
királysága

 Amerikai kalandfilm
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Anyakönyvi hírek
Születés

Kele Gyöngyi – Péntek László
Kg., Kacsóh u. 19. 
 Anna Vivien
Varga Csilla – Bakó Sándor
Kg., Arany J. u. 37/1. 
 Leila Debora
Modra Ildikó – Kovács János
Kg., Kertész J. u. 3/1. 
 Vivien Boglárka
Dobrai Annamária – Nagy 
Attila
Kg., Sarkantyús u. 2.  Attila
Tóth Eszter – Márki László
Kg., Csokonai u. 5.  Linda
Farkas Gabriella – Veres Lajos 
Kg., Kátai G. u. 37.  Lilien
Mészáros Ágnes – Varga 
Attila Géza
Kg., Kórház u. 7/b.  Gergő

Halálozás
Katona József
 Karcag (1928.)
Tamás Rozália
 Karcag (1935.)
Kispál Imre
 Kg., Széchenyi sugárút 

(1927.)
Lázók Antal Dávid
 Kg., Bíró u. 14. (1946.)

2008. október 3. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 
 1 rész
18.50 Pásztorok a Hortobágyon  

5. rész
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 

- polgármester
 Téma: aktuális várospoliti-

kai kérdések
 Karcagi hírek
 - Mammográfiai szűrés
 - Akadálymentesítés a bere-

ki strandon
 Interjú: Varga Mihállyal tér-

ségünk és városunk ország-
gyűlési képviselőjével

 - Felújítás alatt a tájház
 - Kun világtalálkozóra ké-

szülve 
 Háttér
20.05  Kun – Hagyományok napja

2008. október 07. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava – katolikus 

szentmise

19.05  Megyei tükör
19.30  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
21.00  Nótacsokor

2008. október 09. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Tűzoltó szavalóverseny 
 2 rész
18.50  Pásztorok a Hortobágyon  

6. rész
19.05 Nagykunsági krónika – köz-

életi magazinműsor
 Aktuális kérdések
 Vendég: Türke Beáta
 Karcagi hírek
 - Defibrillátor átadása a 

buszpályaudvaron
 - Lovagrendi gyűlés az Eu-

róban
 - Egy kisfiú megsegítéséért
 Háttér
 20.05  Lovasnapok 2008

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

Karcag – Újszász 1:2 (1:0)
Karcag, 120 néző. Jv.: Kor-

mos G. (Egedi, Törőcsik)
Karcag: Móga, Kohári (Szi-

lágyi), Orosz, Borsi, Domokos 
A., Domokos R., Lévai, Bujdo-
só (Nagy R.), Balogh R., Szabó 
D. (Habóczki), Kardos

Edző: Varga János
A tizenhetedik percben Si-

pos lövését Móga szögletre 
tolta. Egy perc múlva újszá-
szi szöglet után Balogh nagy 
helyzetben a jobb kapufa mel-
lé lőtt. A huszonkettedik perc-
ben egy jobboldali támadás 
után Kohári az alapvonal mel-
lől lőtt kapura, majd egy védőt 
érintve a labda a jobb felső sa-
rokban kötött ki (1:0). A har-
minckettedik percben Gulyás 
lövését biztosan védte Móga. 
A negyvenhatodik percben 
Balogh R. beadásába Rézsó 
belenyúlt, és a labda majdnem 
a hálóban kötött ki. Az ötven-
hatodik percben Kohári sze-
relte a vendégek csatárát, és a 
sok téves ítélet miatt a játék-
vezető 11-es ítélt. A büntetőt 
Varga a bal alsó sarokba lőt-
te (1:1). A hetvenhetedik perc-
ben Galgár lövését védte Mó-
ga. A nyolcvannyolcadik perc-
ben Balogh a 16-oson belülről 
a jobb sarokba lőtt (1:2). 

Jók: Borsi, illetve Rézsó, Szi-
ráki, Gulyás, Varga I.

Szilvási Ferenc: A szünet-

ben sikerült elhitetni a csapat-
tal, hogy nyerhetnek is.

Varga János: Túl sok volt 
a gyenge teljesítmény ahhoz, 
hogy pontot szerezzünk.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Újszász 3:2
Góllövők: Balla S. (2), Kály.
U 13-as korosztály: Karcag 

– Kiskunmajsa 0:10
U 15-ös korosztály: Karcag 

– Kiskunmajsa 4:0

Magyar Kupa
Fegyvernek – Karcag 3:3 

(11-esekkel 5:4)
Fegyvernek, 100 néző. Jv.: 

Gyertyás
Góllövők: Kardos (2), 

Orosz.
Karcag: Móga, Kohári, Lé-

vai, Borsi, Domokos R. (Tövis-
kes), Habóczki, Orosz, Nagy 
R. (Kardos), Balogh R., Szabó 
D. Bujdosó

Edző: Varga János 
Varga János: Szerettünk 

volna továbbjutni, de a 11-
eseknél hibáztunk.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Berekfürdő – Karcag II. 
Agrosprint 0:0

Berekfürdő, 100 néző. Jv.: 
Kovács

Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 3. péntek 
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 4. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva 
 13 órától Berek – Kiss A. út
Október 5. vasárnap
 Berek – Kiss A. út
Október 6. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 7. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 8. szerda
 Berek – Kiss A. út
Október 9. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. út
Október 10. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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FELHÍVÁS
A Karcag Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztá-

lya a baleset körülményeinek tisztázása érdekében kéri azon 
személyek jelentkezését, akik a 2008. szeptember 30-án 16 óra 
25 perckor Karcag, Kórház úti körforgalomban történt baleset 
szemtanúi voltak, továbbá várja annak a járművezetőnek a je-
lentkezését, aki a balesetet követően a helyszínen megállt.

Jelentkezni személyesen a Karcag Rendőrkapitányságon, te-
lefonon a 107, illetve munkaidőben az 59/321-248 telefonszá-
mon lehet. 
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Szeptember 24-én délután 
egy karcagi férfi minden in-
dok-, és előzetes szóváltás 
nélkül arcon ütött egy má-
sik helyi férfit, aki a bántal-
mazás miatt nyolc napon be-
lül gyógyuló könnyű sérülést 
szenvedett, mely miatt a bán-
talmazója ellen magánindít-
ványt terjesztett elő. 

Szeptember 25-én este 
egy helyi férfi tolvajt fogott 
az udvarán, amikor az a hát-
só nyitott színből a segédmo-
tor-kerékpárját akarta eltu-
lajdonítani. Társa elszaladt a 
helyszínről. Az ügyben bün-
tetőeljárás indult.

Szeptember 27-ére virra-
dóra egy helyi férfi tulajdoní-
totta el édesapja 40.000 Ft-ot 
érő mobiltelefonját, amit ma-
gával is vitt vidékre. Az ügy-
ben lopás vétség elkövetése 
miatt indult büntetőeljárás.

28-án a korai órákban az 
IFI-klubból ismeretlen sze-
mély tulajdonította el egy he-
lyi lakos széken elhelyezett és 
őrizetlenül hagyott táskáját, 
melyben személyes iratai vol-
tak. Az ügyben büntetőeljá-
rás indult.


