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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A 8. sz. választókörzet és ab-
ban Karcag választási mutatói 
az országoshoz hasonló ered-

ményeket sorakoztatnak fel. 
Karcag városban a 16.699 vá-
lasztópolgárból 6.525-en sza-
vaztak, az érvényes szavaza-
tok száma 6.443 volt. Ebből – 
amint a táblázatból (ld. 4. old.) 
látható – 4.441 szavazatot a Fi-
desz, a további hét, listát állí-
tó párt és politikai mozgalom 
mindösszesen 2.002 szavaza-
tot kapott. A szavazatok alap-
ján összeállított eredménylis-

tát tehát toronymagasan veze-
ti a Fidesz, a második helyen a 
Jobbik, a harmadik helyen az 

MSZP, míg a negyedikként az 
MDF következik. Az első négy 
párt helyi vezetőit kérdeztük.

Kovács Sándor, a Fidesz 
karcagi csoportjának elnöke:

- Ön szerint minek köszön-
hető az óriási arányú győze-
lem?

- Nagyon örülünk és kö-
szönjük, hogy a választó-
polgárok ilyen nagy szám-
ban mutatták ki a bizalmu-

kat a Fidesz és a Fidesz listája 
mellett. Az eredmény szerin-
tem azt tükrözi, hogy az em-
berek értékelik azt a munkát, 
amit itt Karcagon a Fidesz az 
elmúlt húsz évben végzett. 
És értékelték azt a munkát 
is, amit az eltelt hét és fél év-
ben az MSZP kormány pro-
dukált az országban. Az egyi-
ket pozitívan értékelték, a 
kormányról pedig kiállítot-
tak egy olyan bizonyítványt, 
ami önmagáért beszél. Hozzá 
kell tenni, Karcagon a Fidesz 
az országos átlagnál sokkal 
jobban szerepelt, ami igazol-
ja, hogy az önkormányzati és 
országgyűlési munkát, amit 
polgármester úr és Varga Mi-
hály országgyűlési képviselő 
végez, értékelik az emberek.

- Országos meglepetés a Job-
bik három képviselője. A párt 
a hazai vizeken is eredményes 
volt, hiszen a második helyen 
zárhatott. Minek tulajdonít-
ható az előretörés?

- A társadalom természe-
tes ellenreakciója ez az elmúlt 
évek történéseire, amikor a li-
berálisnak hívott tobzódás 
olyan túlzásokba esett, amit 
az emberek már nem néz-
tek jó szemmel. Növekedett a 
bűnözés, ott vannak a meg-
oldatlan etnikai problémák, 

Európa Parlamenti választások

Folytatás a 4. oldalon

A két hete, június 7-én megtartott Európa Parlamenti 
választások eredményei a legtöbb előrejelzést alul, illetve 
felülmúlták. Az előzetesen készített közvélemény-kutatá-
sok és felmérések a Fidesz jelentős győzelmét jelezték, ami 
igazolódott is, de az „egyebekben”, vagyis a további ered-
mények esetében több olyan meglepetés is született, mint 
a Jobbiknak a jósolt egy helyett megszerzett három EP-i 
mandátuma, illetve az SZDSZ „mélyszereplése”. 

Nagyarányú Fidesz győzelem Karcagon is

Figyelem!
Értesítjük lapunk olvasóit és 
hirdetőinket, hogy a Karcagi 
Hírmondó az évtizedes gya-
korlatnak megfelelően június 
8 - augusztus 24-ig kétheten-
te, vagyis július 3-án, július 
17-én, július 31-én, augusztus 
14-én jelenik meg. Augusztus 
24-től áll vissza a megszokott 
heti megjelenés. A szerkesz-
tőség természetesen minden 
héten ügyeletet tart.

Karcagi Hírmondó 
Szerkesztősége

A hónap, egészen pontosan a 
jövő hét végén tizenegyedjére 
gyújthatnak alá a vaslábasok-
nak a birkafőző verseny résztve-
vői. Az évek során háromnapos 
fesztivállá bővült gasztronómi-
ai eseményről dr. Fazekas Sán-
dor polgármestert kérdeztük.

- A június utolsó hétvégére 
időzített fesztivál 26-án (pén-
teken) megkezdődik, már ezen 
a napon lesznek koncertek és 
egyéb látnivalók. A csúcspont, 
a „fő nap” június 27-e lesz, ami-
kor az örvendetesen nagy lét-
számú versenyzősereg vehe-
ti birtokba a múzeumparkot. A 
következő napon (28-án vasár-
nap) pedig a tavaly megkezdett 
lehetőség szerint a diák birkafő-
ző verseny kerül sorra. A zsűri 
elnöke Benke László és Németh 
József Venesz-díjas mestersza-
kács lesz. Az idén Szarvas váro-
sa lesz a vendégünk. A gasztro-
nómiai eseménnyel párhuzamo-
san népművészek bemutatóját, 
népzenei együttesek fellépését, 
valamint gyermekprogramokat: 
majorságot, középkori fegyve-

rek bemutatóját, kézműves ud-
vart, táncházat, valamint gó-
lyalábasok és bábosok előadását 
tartalmazza még a kínálat. Ezen 
felül pénteken Szekeres Adri-
enn lesz a sztárvendég, szomba-
ton az Edda együttes koncertjét 
hallgathatják meg az érdeklő-
dők. A három napos rendezvé-
nyünk azt hiszem bátran ajánl-
ható mindenki figyelmébe.

A fesztivál helyszíne, vagyis 
a belváros nagy része biztonsá-
gi korláttal és rendező személy-
zettel lezárásra kerül és szerény 
összegű belépőjegyet is szándé-
koznak szedni azért, hogy a ci-
vilizált, kulturált pihenés és 
szórakozás feltételeit ezáltal is 
biztosítsák. „A mai viszonyok 
között úgy látszik ez nem megy 
másképp – kommentálta dr. Fa-
zekas. - Biztos vagyok abban, 
hogy a gazdag programok sok-
szorosan felülmúlják a ráfordí-
tást, amit igényelnek, és remé-
lem, hogy csakúgy mint tavaly 
is, 10-20 ezernyi látogatóra szá-
míthatunk.” 

Elek György

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. június 30-ig, vagy visszavonásig érvényes.

Ingyenes szolgáltatások:

• vérnyomásmérés 

• testsúly-, magasságmérés

• testzsír-, testtömegindex mérés
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Jól szerepelt a már szép eredményeket felmutató önkormányzati fő-
zőcsapat Tiszafüreden, a Tisza-tavi Hal- és Pusztai Ételek Fesztivál-
ján. A rangos versenyen rozmaringos kacsasültjükkel a második he-
lyezést szerezték meg. (Az általuk készített ételsor: rozmaringos ka-
csasült, kacsamáj, töltött káposzta, tárcsás hús, ferdinánd és arany-
galuska.) A csapat tagjai (balról): Juhász Noémi, Juhász János, Kréz 
Tamás, Krézné Szabó Katalin, Rózsa Sándor, Nyester Ferenc vala-
mint Szabó György és Kacsándi István.

Hal- és pusztai ételek mestereiHal- és pusztai ételek mesterei

Újra itt a „a Birkafőző”
Június 26-27-28-án lesz a fesztivál
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Közéleti szilánkok

Égszakadás, 
jégverés…
(avagy, mi a 
katasztrófa?)

Bevallom, nem igazán lepődök meg 
az ideiglenes, „szakértői” kormány beje-
lentésein, nyilatkozatain. Azon sem na-
gyon csodálkoztam el, amikor a kormány 
illetékese a hét elején azt nyilatkozta, 
nem létesítenek katasztrófa segélyalapot 
a szabolcsi gazdákat ért károk enyhítésé-
re. (Kb. 6 milliárd veszteség érte a jégve-
rés következtében őket!) Nem lepődtem 
meg, mert ismerhetjük ennek a garnitú-
rának a szociális érzékenységét: egy csőd-
be ment külföldi bankárt sokkal előbb se-
gítenének meg. Az indoklás viszont érde-
kes volt és meglepő; ugyanis azt mondta 
az illetékes úr, hogy katasztrófa az, ami-
kor nem várt természeti jelenség követ-
kezik be, pl. ilyen a földcsuszamlás. Hát, 
igen. Mintha az MSZP elnökének június 7-
e estéjén elhangzott választási értékelé-
se köszönne vissza. Valójában nem szen-
vedtünk katasztrofális vereséget az EP 
választáson, mert nem volt földcsuszam-
lás szerű az ellenzéki Fidesz-KDNP szövet-
ség győzelme. Ugyanis a választók 64 %-a 
otthon maradt – és ők valószínűleg azzal 
értenek együtt, hogy folytassuk tovább a 
Bajnai-utat – mondta kb. ezzel a logiká-
val Lendvai Ildikó, a párt elnökasszonya. 
Azt ugyan nem tette hozzá, hogy van egy 
olyan aforizma szerű mondás is. hogy a 
„hallgatás, néma beleegyezés”. Szóval, le-
het ezt így is magyarázni, de ez nagyon 
gyenge érv egy demokráciában. Ugyan-
is egyértelmű, aki bármilyen okból nem 
vesz részt a választáson, az nem akar él-
ni a jogával, mert nem bizonyos, hogy he-
lyesen döntene, vagy nincsenek megfe-
lelő ismeretei stb., stb. – lényegében át-
engedi a döntési jogát másoknak. Aztán 
vagy ismeri a törvényt, vagy nem – de 
azt tudnia kell, utána reklamációnak nincs 
helye… (Érdemes elgondolkodni néhány 
európai ország gyakorlatán, ahol kötele-
ző érvényű az EP szavazásokon a részvé-
tel, bár nálunk a hagyományok miatt ezt 
nem nagyon lehetne kezdeményezni.)

Szóval, nagyon gyenge magyarázat 
volt, tudják ezt ők is. Egyrészt ismerték 
ők már előzőleg a közvélemény-kutatá-
sok valós adatait, amit nem publikáltak. 
Azt is tudják, hogy akár egy 15 ezer fős 
reprezentatív mintából, ha lelkiismerete-
sen végzik a kutatást, néhány százalékos 
eltéréssel lehet prognosztizálni a valós 
eredményt. A részvételt pedig, majdnem 
pontosan…(Mellesleg, ha 10 %-ot értek 
volna el, vagy akár kevesebbet, akkor sem 
mondtak volna le.)

Bajnai a parlamentben is csak a szél-
sőséges jobboldali veszélyről gügyögött. 
Nem tudom, akkor Iránban minek nevez-
né a szavazás után, az utcán elégedetlen-
kedőket – akik a mérsékelt(!) elnökjelölt 
mellett fejezték ki tiltakozásukat, és nem 
úgy, mint Pesten pl. 2006-ban a TV szék-
háznál?

Arról nem is beszélve, a szabolcsi jég-
vihar a szavazás vonatkozásában valójá-
ban kinek kedvezett… Ami persze nekik 
nem katasztrófa, csak az országnak…

- ács -

HÍREK
2009. 06. 26. (péntek)
Helyszín: Kossuth téri park
15 órától „Juhszárnyék” családi- és gyer-

mekprogramok
16:00 Kistoporgók néptánccsoport műsora
17:00 Bábszínház Pályi László előadásában

Helyszín: Kálvin színpad
18:00 A Déryné Művelődési és Ifjúsági 

Központ Pántlika és a Kopogók nép-
tánccsoportjainak fellépése. Kísér a 
Pipás Zenekar

20:00 A Szinkron zenekar szórakoztató 
bulija

21:00 Disco táncok
22:00 Szekeres Adrienn műsora
22:40 Utcabál a Szinkron zenekar fellépé-

sével

Belépődíj: felnőtt 300 Ft, gyermek 200 Ft.

2009. 06. 26-27-28.
Helyszín: Kossuth téri park
„Juhszárnyék” családi- és gyermekprogra-

mok
 - Kakaócsárda (éneklés, citerálás, 

bábkészítés, kakaóivás)
 - Harctér (íjászat, dobócsillag)
 - Majorság (lepénysütögető, állatsi-

mogató, juhnyírás, gondolatok kert-
je)

 - Kézműves udvar (gyapjúfonás, ne-
mezelés, bőrmívesség, szűrrátét, öt-
vösség)

 - Táncház, gólyalábasok, bábelőadás
 - Póni lovaglás
 - Birkafőzési bemutató, zöldségszob-

rászat

2009. 06. 27. (szombat)
Helyszín: Múzeumpark
08:00 Főzőverseny kezdete
09:00 Programnyitó menet a Szarvasi Ha-

gyományőrző Fúvószenekarral, és a 
karcagi DMIK mazsorett csoportjá-
val

10:00 A főzőverseny megnyitója
10 – 15:00 Seres Aladár és cigányzenekara 

szórakoztatja a főzőcsapatokat
10:15 Fellép a Szarvasi Hagyományőrző 

Fúvószenekar
11:00 A Tessedik Táncegyüttes előadása, 

kísér: a Galga népzenekar
11:40 A Szarvasi Hagyományőrző Népdal-

kör műsora
12:00 A Tessedik Táncegyüttes előadása, 

kísér: a Galga népzenekar
12:00 – 13:00 Zsűrizés
12:30 A Szarvasi Hagyományőrző Népdal-

kör műsora
12:50 A Galga népzenekar koncertje
13:20 Andy és Karcagi Nagy Zoltán kon-

certje, kísér: Barkóczi Zoltán (zon-
gora)

14:20 A Babilon Tánccsoport Egyesület be-
mutatója

15:00 Eredményhirdetés
16:30 Nótaszó
 Közreműködnek: Márkus Ica, Ta-

mon Erika, Bartha András, Olajos 
János nótaénekesek, valamint az Új 
Generáció zenekar

19:00 A Rockin Rock Cats zenekar rock & 
roll partija

Helyszín: Varró út 2.
A Nemzetközi Szent György Vitézi Lovag-

rend lovagi udvara
 - Lovagok bemutatkozása kappában
 - Lovagok főzőversenye
 - A Debreceni Arany-keresztes Lova-

gok hagyományőrző bemutatója
 - Az Osztováta Együttes lemezbemu-

tatója
 - Lovagi hétpróba

Helyszín: Kálvin színpad
21:00 Az Edda Művek élő koncertje

Belépődíj: felnőtt 500 Ft, gyermek 300 Ft.

2009. 06. 28. (vasárnap)
Helyszín: Múzeumpark
08:00 Diák birkafőző verseny, valamint a 

népi ételek főzőversenyének kezdete
10:00 A főzőverseny megnyitója
10 – 15:00 Játszik a Bürkös népzenekar
10:15 A Karcagi Fúvószenekar műsora
11:00 Színpadi programok a főzőverseny-

re meghívott iskolák művészeti cso-
portjainak részévtelével

12 – 13:00 Zsűrizés
12:30 A Dalma Dance Club moderntánc 

bemutatója
13:00 A Debreceni Népi Együttes műsora
14:00 Mark popénekes szórakoztató műsora
14:40 A Karcagi Trió szórakoztató műsora
15:00 Eredményhirdetés
16:30 A Rajkó Művészegyüttes fellépése
17:20 Az „Éneklő szakácsok” show műsora
 Közreműködnek: Drágán Lajos, Ko-

lostyák Gyula, Monzinger Ferenc 
énekesek

17:50 A Rajkó Művészegyüttes fellépése
19:00 A program zárása

Belépődíj: felnőtt 300 Ft, gyermek200 Ft.

A helyszínen: népi iparművészeti kirako-
dóvásár, kézművesek utcája, lova-
gi udvar, városnéző sétakocsikázás, 
múzeumlátogatás, mini vidámpark, 
közlekedési vetélkedők, büfé, lég-
vár, stb.

Helyszín: Városi Sportcsarnok
10:00 – 14:00 Kölyökfoci bajnokság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendező szervek: Karcag Városi Önkor-
mányzata, Magyar Nóta és Dal Alapítvány, 
Karcagi Birkafőzők Baráti Társasága, Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Központ, Benge-
cseg Alapítvány, Karcagi Ifjúsági Ház, Kun-
szövetség, Magyar-Kazak Baráti Társaság, 
Sport Szolgáltató Központ, J-N-Sz. Megyei 
Népművészeti Egyesület.
Fő támogatóink:
 Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturá-
lis Programok Kollégiuma, Magyar Turiz-
mus Zrt., Önkormányzati Minisztérium, 
OTP Bank Nyrt. Budapest, K&H Bank Zrt., 
Generali Providencia Biztosító Zrt., Kun-
Mediátor Utazási Iroda, Magyar Posta Zrt. 
karcagi fiókja.
Terméktámogatóink: Bíró Kati reform-
torta, Böllér Kft. - Pápa, Pántlika borház – 
Dörgicse, Békéscsabai Kolbászgyártó Kft., 
Pro-Book könyvkiadó, Kardos Kft., Téti Pá-
linkafőzde, A Magyar Pálinka Háza

XI. Karcagi Birkafőző Fesztivál
2009. június 26-27-28.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-

kosságot, hogy a XI. Karca-
gi Birkafőző Fesztivál júni-
us 26-28-a között kerül meg-
rendezésre a Múzeumpark-
ban és a városközpontban. A 
rendezvény miatt június 26-
án reggel 5 órától június 29-
én reggel 8 óráig a Kálvin és 
a Püspökladányi út érintett 
szakasza lezárásra kerül.

A forgalomterelő útvonal 
a Szabó József út - Széchenyi 
sugárút - Szent István sugár-
út - Kacsóh út - Dózsa Gy. út 
- Táncsics körút - Madara-
si utakon két irányban bizto-
sított.

A Kunmadaras felől érke-
zők terelő útként a Deák kör-
utat valamint a Kórház utcát 
és a Zöldfa utat elkerülő út-
vonalként igénybe vehetik.

Kérjük szíves türelmüket 
és megértésüket!

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a rendezvény 
ideje alatt történő esetleges 
katasztrófa esetén (rendkívü-
li időjárási körülmények, tűz, 
áramszünet stb.) a reformá-
tus templom, a Városi Sport-
csarnok, a Városháza épüle-
te, a Györffy István Általános 
Iskola befogadó helyiségként 
nyitva tart.

Polgármesteri Hivatal
Építési és Műszaki Iroda

Szentivánéji 
tűzugrás és 

táncház
Nagy Emese vezetésével

Helyszín: Karcag Városi 
Strandfürdő KEMPING
Időpont: 2009. június 24. 

(szerda) 19-24 óráig
A talpalávalót 

a SUGALLÓ Népzenei 
Együttes húzza.

Belépőjegy: Gyermek-
diák és nyugdíjas 200.- Ft; 
felnőtt 500.- Ft, mely vált-
ható a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ Kö-
zönségszolgálati Irodájá-
ban, vagy a helyszínen.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk.

A rendezvény az NKA 
Népművészeti Szakmai 
Kollégium támogatásával 
valósul meg.
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Par la men ti Nap ló

Az Országgyűlés 184 igen 
és 108 nem, valamint 54 ér-
vénytelen szavazat mellett 
nem választotta meg a Leg-
felsőbb Bíróság elnökévé Ba-
ka Andrást, a Strasbourgi 
Emberi Jogi Bíróság volt bí-
ráját. A hétfő délutáni döntés 
kölcsönös vádaskodások lavi-
náját indította el a parlamenti 
pártok között.

A főbírói poszt tavaly júni-
usban, Lomnici Zoltán idejé-
nek lejártával üresedett meg, 
miután a köztársasági elnök 
nem jelölte újra. A bírósá-
gok azóta működnek vezető 
nélkül. Elvileg ez az ítélkezés 
folyamatát nem zavarja, de 
hosszabb távon mindenkép-
pen csak egy, az összes veze-
tői jogosultsággal rendelkező 
főbíró személye garantálhat-
ja a bíróságokon folyó mun-
ka zavartalanságát. Ebbe tar-
tozik bele a bíróságok szak-
mai munkájának szervezése, 
a szükséges költségvetési for-
rások megszerzése.

Az ülésteremben tartózko-
dó köztársasági elnök gyor-
san és élesen reagált. A Parla-

ment szavahihetősége kérdő-
jeleződött meg – közölte Só-
lyom. Azon túl, hogy Sólyom 
László szerint valaki nem 
mondott igazat, meglepő-
nek és váratlannak nevezte az 
eredményt, aminek a háttere 
a titkos szavazás miatt soha 
nem fog kiderülni. A Fidesz 
szerint az MSZP nem mon-
dott igazat, támogatás helyett 
nemmel szavazott Bakára. 
Mesterházy Attila, az MSZP 
frakcióvezetője azt mondta: 
szégyen, amit a Fidesz-frak-
ció tesz, „ekkora hazugságot 
régen nem látott a Ház”.

Csak a tények kedvéért idé-
zem fel, hogy Baka András 
kinevezése tavaly a szocia-
lista frakció ellenállásán bu-
kott meg. A névleges kifogás 
az volt, hogy az Országos Iga-
zságszolgáltatási Tanács, a bí-
róságok igazgatási csúcsszer-
ve nem támogatta a jelölését. 
Valójában zavarta őket Baka 
MDF-es múltja, mivel 1991-es 
strasbourgi kinevezése előtt 
Baka rövid ideig az MDF par-
lamenti képviselője volt. Ki-
fogás volt még, hogy a jelölt 

nem ismerte jól a magyar bí-
róságok rendszerét, bár Ba-
ka azóta a Fővárosi Ítélőtáb-
lán dolgozott. Felrótták azt is, 
hogy nincs bírói szakvizsgája, 
csakhogy tudományos foko-
zata alapján törvényesen ne-
vezték ki bírónak, és 16 éves 
strasbourgi bíráskodása so-
rán is kellő ítélkezési gyakor-
latot szerezhetett.

Ma még nem tudjuk lesz-
e harmadik jelölt, vagy Baka 
Andrással újra próbálkozik 
az elnök. Sólyom László Ba-
ka 2008. májusi leszavazását 
követően kétszer is Havasiné 
Orbán Máriát, a Győri Ítélő-
tábla elnökét jelölte, ám Ha-
vasinét mindkét alkalommal 
leszavazta a parlament. Ve-
le szemben az volt a szocialis-
ták egyik fő „kifogása”, hogy 
egyik rokona fideszes kötő-
désű. A történet tehát folyta-
tódik, addig az állampolgár-
nak marad az időrabló, lassú 
bírósági procedúra.

Varga Mihály

Baka nélkül az igazság serege

Megváltozott 
az orvosi ügyelet telefonszáma

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ér-
tesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az központi orvosi ügyele-
tet telefonon, 2009. június 1-től kizárólag az  59/300-235-ös  te-
lefonszámon lehet elérni.

Tekintse meg a nagy sikerű kortárs 
képzőművészeti kiállítást, mely június 27-ig 

meghosszabbításra került. Látogatható naponta 
8 – 16 óra között. Berekfürdő, Bod László 

Művelődési Ház. Az alkotások megvásárolhatók.
Érdeklődni lehet: ARTHUNGÁRIA-TRADE KFT.
Fax: 59/400-894. Telefon: 59/503-553 
Iroda: Kovácsné Balaskó Erzsébet
 Ügyvezető: Dr. Farkas Béla (20/941-6646)

A MOVE Reménység Integrált Támogató 
Szolgálat ezúton tájékoztatja meglévő és leendő 

ügyfeleit, hogy jelenlegi szolgáltatásait 
a nyári szünet idejére 

gyermekfelügyelettel egybekötött 
klubfoglalkozásokkal bővítette!

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Bővebb tájékoztatást személyesen: Karcag, 

Rákóczi u. 3. vagy telefonon: 06/30/683-3061 
számon kérhet.

Felhívás
Tisztelt egykori és mai 

malmi dolgozók!
A karcagi malmok volt 

munkatársai részére 2009. 
július 4-én 14 órai kezdet-
tel találkozót szervezünk a 
Szélmalmi Fogadóház ud-
varára.

Minden egykori munka-
társat szeretettel várunk.

Érdeklődni Márkus Já-
nosnál az 59/314-703-as 
telefonon lehet.

Szervezők

Köszönet

A karcagi Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője szívből 
köszöni azoknak a pedagógusoknak és tanulóknak a szín-
vonalas előadását, akik 2009. június 8-án részt vettek a Dé-
ryné Művelődési Központban nyugdíjas pedagógusoknak 
rendezett Pedagógusnapi műsorban: a Csokonai Úti Óvo-
da Aprólábak néptánccsoportjának, a kis versmondóknak 
és a Györffy István Általános Iskola tanulóinak és az őket 
felkészítő pedagógusoknak: Szakályné Kolláth Emese és 
Dobos Lászlóné tanítónőknek, valamint Poór László ta-
nár úrnak; az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény növendékeinek és az őket felkészítő tanároknak: 
Sipos Antal igazgató úrnak, Kerekes Ágnes, Urbánné Tó-
th Klára, Dusik István és Zbiskó Zoltán tanároknak, vala-
mint a Mediátor TV-nek a felvételét és a rendezvény lebo-
nyolításában segítő és helyet adó Déryné Művelődési Köz-
pont vezetőségének és dolgozóinak, hogy ott tölthettünk 
egy felejthetetlen Pedagógusnapot az ő vendéglátásukban.

„Ha tudsz, adj. És ha szívből teszed,
meglátod, sokkal szebb lesz az életed.”

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető

Meghívó
A Berekfürdői Kulturá-

lis Idegenforgalmi Központ 
és Könyvtár és a karca-
gi Szikfolt Foltvarró Klub 
szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és baráta-
it 2009. július 3-án (pénte-
ken) 15:30 órára, a Szikfolt 
Foltvarró Klub „Színekből 
varrt álmok” című kiállítá-
sának megnyitójára.

Megtekinthető: 2009. jú-
lius 3-12-ig naponta 8-16 
óráig (vasárnap zárva).

Helyszín: Berekfürdő, 
Fürdő u. 2. Sebők Margit 
Galéria.

Figyelem!

A Vöröskereszt területi csoportja szervezésében 2009. 
június 23-án (kedden) 8-13 óráig a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban véradást szervezünk.

Mindenki segítségére számítunk!
Vöröskereszt

Karcagi szervezete 

Köszönjük Tanár Úr!
Megható pillanatoknak le-

hettek részesei azok, akik 
részt vettek június 11-én az 
Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészetoktatási Iskola tanévzá-
ró ünnepélyén. Az ünnepség 
elején Sipos Antal igazgató úr 
megtartotta utolsó évértékelő 
beszámolóját, majd 43 év ta-
nári és 32 év igazgatói műkö-
dés után elbúcsúzott az iskola 
növendékeitől és a szülőktől.

Az évzáró végén a jelenlegi 
és egykori fuvolás növendé-
kekből alakult fuvolaegyüttes 
muzsikált Sipos Tanár úrnak 
– nyugdíjba vonulása alkal-
mából – Móré Irén fuvolamű-
vész, a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar tagja köszöntöt-
te volt tanárát:

Kedves Igazgató Úr, kedves 
Tanár Úr!

Azért gyűltünk most össze, 
mostani és régi tanítványok, 
hogy köszönetet mondjunk a 
több évtizedes lelkes, lelkiis-
meretes tanításért. Hálás szív-
vel játsszuk el Tanár Úr egyik 
legkedvesebb darabját: Gluck 
Melódiáját.”

A fuvolások ünnepélyes 
hangulatban, meghatódva 
szólaltatták meg Gluck mű-
vét. A szóló részben Móré 
Irén varázslatos, szívhez szó-
ló játékában gyönyörködhet-

tünk. Ezek a bensőséges per-
cek nemcsak az ünnepelt 
szemébe csaltak könnyeket.

A zenés köszöntő után Püs-
kiné Flórián Katalin – Sipos 
Antal első tanítványainak 
egyike – és T. Szabó Pál vi-
rágkosarat ajándékoztak ta-
náruknak e szavak kíséret-
ében:

Kedves Igazgató Úr, kedves 
Tanár Úr!

Nincs annyi szál virág ebben 
a kosárban, amennyien mi a 
zeneszeretet, emberséget, hitet, 
türelmet tanultunk a zeneórá-
kon. Köszönjük Tanár Úr! Kí-
vánunk nagyon jó egészséget 
és munkás hétköznapokat!

A zene és a virág után Bol-
dizsár Erzsébet saját alkotá-
sával, egy festménnyel lepte 
meg volt tanárát.

Egy sikerekben bővelkedő 
zenepedagógusi életmű mél-
tóképpen szép lezárásának 
voltunk tanúi.

Kívánjuk Tanár Úrnak 
– Tóni bácsinak” –, hogy a 
nyugdíjas éveiben legalább 
annyi örömteli pillanatban 
legyen része, mint amennyit 
a gazdag, tartalmas pályafu-
tása alatt megélt!

Tisztelettel és köszönettel:
a fuvolista növendékek és 

szüleik

Sipos Antal köszöntése
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Emlőszűrő busz működési rendje
KARCAGON, 2009. június 9. - június 22. között

HÉTFŐ: 9 - 12 óráig Du: 12:30 – 16:30 óráig
KEDD: De: nincs vizsgálat Du: 12:00 – 19:00 óráig
SZERDA: 8:00 – 12:00 óráig Du: 13:00 – 18:00 óráig
CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 12:00 óráig Du: 13:00 – 18:00 óráig
PÉNTEK: 8:00 – 12:00 óráig Du: 13:00 – 18:00 óráig
SZOMBAT: 8:00 – 12:00 óráig Du: 12:30 – 16:30 óráig
A RENDELÉS 12:00 – 13:00 ÓRA KÖZÖTT (ebédszünet mi-
att) SZÜNETEL.
Időpont kérhető: személyesen a szűrőbusznál vagy a 
06/30/257-2836 szűrőbuszon lévő mobil számon.
Vinni kell:  - behívó levelet
 - TAJ kártyát
 - előző leletet
 - Kb. 500 Ft-ot a lelet postázásához postaköltségként.

„FŐTÉRI RANDEVÚ”
szabadtéri rendezvénysorozat

2009. július 4. – augusztus 8-ig szombatonként 
19:00 órától a sétáló utcán felállított filagóriánál.

FELLÉPŐK: Rézfúvós együttes; Karcagi Trió együttes; 
Karcagi Mazsorett csoport, Dalma Dance Club; Sinful Pas-
sions együttes; Ferenczi Béla, Tőkés József, Péntek József; 
DMIK Népdalköre; Pántlika, Kopogók, Nagy Toporgók nép-
tánccsoportok; Pipás Zenekar; Karcag Város Vegyeskara, Er-
kel Ferenc AMI magánének tanszaka; Kontrollzé együttes; 
Matchbox együttes

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
 Karcag Város Önkormányzat 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

az oktatás és a gazdaság szét-
verése, és hát nagyon sok em-
ber szereti radikálisan kinyil-
vánítani a véleményét. Ez az 
alapja a Jobbik eredményének. 
De a Jobbiké csak az egyik 
meglepő eredmény, mert pél-
dául ott az SZDSZ, ami úgy 
tűnik, megszűnik létezni, 
mint parlamenti párt, amit én 
a magyar demokrácia szem-
pontjából igen örvendetes do-
lognak tartok.

Boros István, a Jobbik kar-
cagi alapszervezetének elnö-
ke:

- Legelőször is megköszö-
nöm a választóknak a több 
mint hétszáz szavazatot, ami 
Karcagon leadtak ránk. A 8. 
számú választókerületben 
kétezernél többen támogat-
tak bennünket. Annak ki-
mondottan örülök, hogy a te-
lepüléseken szinte mindenhol 
az MSZP felé tudtunk kerül-
ni, amivel a 8. sz. választóke-
rületben több mint két száza-
lékkal vertük az MSZP-t és a 
Fidesz mögött a második erő-
ként vagyunk jelen.

- Láttuk a plakátokat, és 
volt egy választási gyűlés is, 
de egyébként nem lehet azt 
állítani, hogy az önöké volt a 
legharsányabb kampány – és 
mégis igen sokan „odatalál-
tak” a Jobbikhoz. Honnan a jó 
szereplés ön szerint?

- Nekünk, egy alulról szer-
veződő pártnak anyagilag 
sokkal nehezebb volt, hiszen 
2006-tól kap a párt állami tá-
mogatást és ez sem olyan sok, 
hogy abból intenzív kam-
pányt tudtunk volna folytat-
ni. De a listavezető Morvai 
Krisztina személyében felké-
szült és szimpatikus jelöltet 
sikerült állítanunk, másrészt 
– szerencsénkre – a baloldali 
média, illetve a jobboldali is, 
mindig csak a negatívumokat 
hozták le rólunk. Beigazoló-
dott viszont, hogy a negatív 
kampány is kampány, és ne-
künk ez tökéletes volt. Vona 
Gábor pártelnökünk mondta: 
több mint 300 millió forintba 
került volna az elmúlt négy 
év, ha azt mind kampányhir-
detésben adjuk fel, ami ró-
lunk megjelent.

Szabó Sándor, az MSZP 
karcagi alapszervezetének el-
nöke:

- Az összesítés szerint a Ma-
gyar Szocialista Párt Karcagon 
682 szavazattal (10,59 %-kal) 
a Fidesz és a Jobbik mögött a 
harmadik helyen végzett. Meg-
lepetés volt-e ez önöknek?

- Döbbenet a köbön! – ezt 
tudom mondani. Igazából 
nem a Fidesz 69 %-os váro-
si győzelme döbbentett meg, 
hanem a mi harmadik he-
lyünk. Nyilvánvalóan több-
re számítottunk. A máso-
dik döbbenet a Jobbik ered-
ménye, mert pártszervezet 
ugyan, de a városban köze-
lebbről nem nagyon ismer-
tük. 12 százalékot szerzett 
és ezzel megelőzött bennün-
ket. A harmadik döbbenet 
az, hogy az SZDSZ itt Kar-
cagon 0,73 %-ot ért el, és or-
szágosan sem lépte át a meg-
felelő küszöböt, vagyis nem 
küldhet képviselőt az Euró-
pai Parlamentbe.

- Ön szerint miért követke-
zett be ez az eredmény?

- Szerintem az Európa Par-
lamenti választás kicsit el-
tolódott a belpolitikai hely-
zetre is. Megmondom őszin-
tén, pártlapokból értesültünk 
az EP-i képviselők szocialis-
ta tagozatának munkájáról, 
de a munka ismertetésére a 
nagy nyilvánosság előtt már 
nem került sor. Véleményen 

szerint hibát követtek el a mi 
pártunk részéről is, és a má-
sik részéről is, hogy nem mu-
tatták be azokat az eredmé-
nyeket, amiket ezek a képvi-
selők közösen produkáltak. 
A személy szerinti bemutatá-
sukra is szerintem későn ke-
rült már sor.

- Említette, hogy a Jobbikot 
önök itt Karcagon alig ismer-
ték és íme, maguk mögé utasí-
tották az MSZP-t. Vajon mi-
ért?

- Mi nagyon szolíd kam-
pányt folytattunk, míg sze-
rintem a Jobbik országosan 
nagy kampányt szervezett. 
Úgy ítélem meg, hogy azok 
a szavak, azok a mondatok, 
amiket ők bárki révén meg-
fogalmaztak, jobban tetszet-
tek az embereknek, mint a 
két párt mondanivalója vagy 

a két párt viaskodása. Az em-
bereket ez az utóbbi már nem 
érdekli. Valami megoldást 
akarnak találni és olyan han-
got találtak meg, ami tetszett, 
és megnyerte a bizalmukat, 
hiszen nemcsak az MSZP, ha-
nem a Fidesz is vesztett sza-
vazatokat.

Dr. Horváth József, az 
MDF megyei választmányá-
nak elnöke, a párt helyi szer-
vezetének elnöke:

- Azt hiszem a választá-
si eredmények jártak is bizo-
nyos meglepetéssel, meg nem 
is. Úgy tűnik, hogy a korábbi 
vélekedések a Fidesz vonat-
kozásában a várható ered-
ményeket hozták. Mi ugyan-
azt az eredményt értük el 
Karcagon, amit már koráb-
ban is megtapasztaltunk és 
vártunk. Lényegében orszá-
gosan is ezek az eredmények 
születtek, bár nekünk az volt 
a véleményünk, hogy a Fi-
desz az (országos) 56 %-nál 
többre hivatott. A nagy meg-
lepetés a Jobbik volt. A he-
lyi Jobbiktól nem vártuk ezt 
az eredményt, de az országos 
szinten sejthető volt a párt 
felfutása. Így is lett. Talán 
ezzel magyarázható az a né-
hány százalékos csökkenés, 
amit a Fidesznél észleltünk. 
De végtére is a jobboldal el-
várt győzelme maximáli-
san megérkezett. Ami a bal-
oldal szereplését illeti, az is 

előre kódolva volt. Mindenki 
tudta azt, hogy a szocialis-
ták ezzel a rendkívül ügyet-
len vezetéssel, és az SZDSZ a 
rendkívül rossz politizálás-
sal előre megírta, hogy na-
gyon rosszul fognak szere-
pelni a választáson. Ami pe-
dig az MDF-et illeti, nekünk 
nagyon elégedetteknek kell 
lennünk, örülnünk kell az 
országos eredmények, és a 
Karcagon elért 4 % is nagyon 
jó. Szerintem azok az MDF-
es szavazók jelentek meg az 
urnáknál, akik korábban is, 
vagyis a pártnak mindenütt 
van egy stabil választórétege, 
ami minden körülmények 
között biztosítja az 5 % kö-
rüli eredményt. Köszönjük a 
támogatást, a szavazatokat.

Elek György  

EP VÁLASZTÁS 2009 - KARCAG

Szavazókör sorszáma, szavazatok száma Össz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

FIDESZ 148 134 214 193 230 271 190 168 213 243 195 272 238 301 206 293 211 242 248 231 68,93% 4441

SZDSZ 3 1 3 1 5 1 2 1 3 2 1 2 7 2 1 6 4 2 0 0 0,73% 47
MCF ROMA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,06% 4
MUNKÁSPÁRT 8 9 7 15 10 12 13 15 8 15 0 10 8 4 6 8 8 10 12 3 2,81% 181
MSZP 54 33 43 49 43 35 24 30 44 12 5 48 35 33 37 50 22 32 29 24 10,59% 682
JOBBIK 42 31 29 44 41 49 30 40 64 25 3 33 33 48 43 45 25 49 60 26 11,80% 760
LMP-HP 3 1 3 2 8 2 6 4 4 1 0 3 1 5 6 7 0 6 3 3 1,06% 68
MDF 11 11 13 16 13 14 16 13 9 9 1 10 12 22 22 25 9 11 14 9 4,04% 260

Folytatás az 1. oldalról

Nagyarányú Fidesz győzelem Karcagon is

Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 
közhasznúsági jelentés 2008. évről

Az Alapítvány 2006 szeptemberétől működik, fő tevékeny-
sége közhasznú kulturális feladatok.

A tisztségviselők anyagi juttatást tevékenységükért nem 
kapnak.

Bevételek:
- magánszemély és alapítói tagi támogatás: 305.000 Ft
- pénzintézeti kamat:   20.951 Ft
- Kunmadaras Községi Önkormányzatától:   26.000 Ft
- Iparűzési adó 1 %-ából 
Karcag Város Önkormányzatától támogatás:     8.418 Ft
- vállalkozásból származó:  232.000 Ft
- áramdíj visszatérítés:    24.214 Ft
Összes bevétel:  616.583 Ft
Kiadások:
- bank költség:      1.860 Ft
- épület fenntartással kapcsolatos költség:    66.942 Ft
- kifizetett költségtérítés:    14.139 Ft
- egyéb vett pénzügyi szolg.:    20.000 Ft
- eü. és kulturális rendezvény:  259.228 Ft
- adomány:    20.000 Ft
Összes kiadás:  382.169 Ft.
Záróegyenlege: 589.491 Ft (pénztár és bankszámla egyenleg 

/+ 405.000 Ft. alapítói vagyon)

Az Alapítvány a közhasznú tevékenysége mellett vállalko-
zási tevékenységet is folytat, az ingatlan bérbeadásából szár-
mazó bevételét közhasznú tevékenységre fordítja. Elmúlt év-
ben Karcag és Kunmadaras településen egészségmegőrző és 
betegségmegelőző egészségügyi előadást tartott, s ezt köve-
tően kulturális rendezvényt szervezett a résztvevőknek. Az 
alapítvány jótékonysági, és sport célú támogatást is nyújtott. 
Színházlátogatásokat és Berekfürdő településen nyugdíjas ta-
lálkozót szervezett.

A Karcag Városi Önkormányzatától kapott iparűzési adó 
1 %-ából befolyt támogatást a kulturális rendezvényeinken 
használta fel. A különböző ruhaadományokkal segítette a rá-
szorultakat Karcag városában. A pénzeszközök felhasználása 
az alapítvány céljával megegyezik. A részletek az alapítvány 
székhelyén: Karcag, Kálvin út 13. szám alatt megtekinthetők.

Szabóné Dr.Szabó Erzsébet
Kuratórium elnöke
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2009 júliusától Karcagon, kí-
sérleti jelleggel bevezetjük 
a „házhoz menő” szelektív 
hulladékgyűjtést. A háztar-
tásokban szelektíven gyűj-
tött hulladékot a Nagykunsá-
gi Környezetvédelmi Kft. díj-
mentesen elszállítja otthonuk 
elől. A kizárólag erre a célra 
készített, feliratozott zsáko-
kat a kft. ingyenesen bizto-
sítja. Kérjük, hogy minél töb-
ben vegyék igénybe a szelek-
tív gyűjtési lehetőséget!

Hogyan kell gyűjteni a hul-
ladékot?

A hasznosítható hulladé-
kokat (műanyag, papír, fém, 
italos karton stb.) - melyeket 
vegyesen kell gyűjteni a fel-
iratos sárga zsákokban - kér-
jük kevés vízzel tisztára öb-
lítve a zsákba helyezni. Ha a 
zsák megtelik, kérjük a zsá-
kon lévő füllel erősen meg-
kötni!

A zöldhulladékokat (levá-
gott fű, avar, lomb, gallyak) 
a feliratos, biológiailag le-
bomló, barna zsákokban kell 
gyűjteni. A nagyobb ágakat 
1 m-esnél nem hosszabb, kö-
tegelt darabokban, összekö-
tözve kell a szállítási napon a 
zsák mellé elhelyezni.

A zsákokon található felira-
tok jelzik, hogy milyen hulla-
dékok kerülhetnek az adott 
zsákba!

Milyen rendszerességgel és 
mikor történik a szállítás?

A szelektíven gyűjtött hul-
ladékfajták begyűjtése kü-
lönböző szállítójárművel tör-
ténik, ezért nagyon lényeges, 
hogy az így gyűjtött hulladé-
kok a megfelelő napon kerül-
jenek a kukák mellé kihelye-
zésre. A sárga zsákokat (új-
rahasznosítható hulladékok) 
havi egy alkalommal, a bar-
na zsákokat (zöld hulladé-
kok) tavasztól őszig (03.01-
11.30.) kéthetente, azaz havi 
két alkalommal szállítjuk el. 
A szállítás pontos időpont-
ját a hulladéknaptár tartal-
mazza. Mivel ezeket a zsáko-
kat a háztartási hulladékok-
kal egy napon, de külön jár-
művel szállítjuk el, nagyon 
lényeges, hogy a megfelelő 
napokon kerüljenek kihelye-
zésre a kukák mellé.

Mi a hulladéknaptár?
A hulladéknaptár napi le-

bontásban tájékoztat a karca-
gi hulladékszállítások pontos 
időpontjáról. A naptár külön-
böző színekkel jelöli, hogy az 
egyes hulladékfajták melyik 
héten kerülnek begyűjtésre. 
A hulladéknaptárt a Kunbör-
ze mellékleteként minden 
háztartásba eljuttatjuk, illet-
ve, ügyfélszolgálatunkon át-

vehető. Kérjük, őrizzék meg 
a naptárat!

Hogyan juthatunk a sárga 
és a barna zsákokhoz?

2009. július 1-től a zsáko-
kat (ingatlanonként 3 db sár-
gát, 3 db barnát) az alábbi he-
lyeken díjtalanul vehetik át:
 Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft./Városgond-
nokság portája (Villamos 
utca 109.)
 Kórház portája (Zöldfa 
utca 48.)
 Polgármesteri Hivatal 
portája (Kossuth tér 1.)
 Piaccsarnok irodája (csü-
törtök és szombat dél-
előtt kivételével)
 Hulladékgyűjtő járműve-
ken a gépkocsivezetőnél 
is átvehető.

A zsákok utánpótlása el-
szállításkor történik, munka-
társaink az elszállított zsák/
zsákok helyett újabbakat tesz-
nek a postaládába.

Hogyan vehetik igénybe a 
szelektív gyűjtőjáratot a tár-
sasházi lakók?

Társasházak esetében a 
hulladéknaptárban megjelölt 
keddi napokon (két heten-
te) történik az újrahasznosít-
ható hulladékok begyűjtése, 
melyeket kizárólag a jelzett 
napokon kérünk a társasház 
konténere vagy kukája mellé 
kihelyezni.

Miért fontos a szelektív 
gyűjtés? 

A vegyesen gyűjtött hasz-
nosítható szelektív hulladé-
kok a beszállítást követően 
válogatásra, majd értékesí-
tésre, végül hasznosításra ke-
rülnek. A másodnyersanyag-
felhasználás a Föld véges ás-
ványkincs-készleteit kíméli, 
energiát és pénzt takarítha-
tunk meg a gyártástól a fel-
használásig.

A szelektív gyűjtés alkal-
mazásával csökken a lera-
kásra kerülő hulladék men-
nyisége, így meghosszabbít-
hatjuk a karcagi hulladék-
lerakó életét. A hulladékok 
távoli lerakóba történő szállí-
tása jelentős többletköltséget 
jelenthet a lakosság számára.

A szelektív hulladékgyűj-
tés kizárólag a lakosság 
együttműködésével lehetsé-
ges, ezért kérjük, járuljanak 
hozzá a törekvés sikeréhez! 

Hol kaphat információt a 
hulladékgyűjtéssel kapcsolat-
ban?

Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft.

5300 Karcag
Villamos utca 109/2.
Tel.: 59/503-317
www.karcag.hu
Tisztelettel: 

Nagykunsági 
Környezetvédelmi Kft.

Pályázat civil szervezetek támogatására

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Kuratóriuma pályáza-
tot hirdet a városban működő civil szervezetek testvérvárosi kapcso-
latainak ápolása, fejlesztése, erősítése érdekében végzett tevékeny-
ségének támogatása céljából. 

Pályázhatnak bejegyzett, folyószámlával rendelkező egyesületek, 
társadalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok, illetve politikai 
tevékenységet folytató vagy pártot támogató társadalmi szerveze-
tek, biztosító egyesületek és az egyházak.

Pályázat útján támogatás igényelhető:
1.) a Karcag testvérvárosaiba utazó delegációk költségeinek (uta-

zás, szállás, étkezés, belépők, egyéb költségek) támogatására 
2.) a testvérvárosokból Karcagra érkező delegációk költségeinek 

(utazás, szállás, étkezés, belépők, egyéb költségek) támogatá-
sára

Egy szervezet évente csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek – alapítványok 

és közalapítványok kivételével – azok a civil szervezetek, amelyek-
nek taglétszáma a 15 főt meghaladja.

A pályázat finanszírozása

A pályázat finanszírozására az alapítvány kuratóriuma 1.000.000.- 
Ft, azaz: Egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

Egy szervezet pályázati programjának megvalósítására maxi-
mum 200.000.- Ft támogatásra pályázhat. 

A pályázat benyújtásának módja 

A pályázat kizárólag a „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 
által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon 
nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában 
nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban 
közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyom-
tatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok 
becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat mellékleteként papíralapon kell benyújtani az alábbi 
dokumentumokat:

a) a létesítő okiratnak illetve cégbírósági végzésnek a szervezet 
képviselői által hitelesített másolata,

b) a pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szerve-
zetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen),

c) a pályázat célja és programtervezete.

A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatot a következő címre postai úton kérjük elküldeni:
„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 5301 Karcag, Pf: 101
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat testvérvárosi 

kapcsolatok támogatására”

A pályázatra vonatkozó határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 30.
A pályázat elszámolásának határideje: 2009. december 31. 
A pályázat elbírálásáról a kuratóriumi döntést követő 15 napon 

belül írásban értesül a pályázó, az elnyert összeget az értesítést kö-
vető 8 napon belül a kuratórium átutalja a pályázó számlájára.

Elszámolás 

A támogatás folyósítására egy összegben átutalással kerül sor a 
pályázó által megadott számlaszámra utólagos elszámolási kötele-
zettség mellett.

A pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 2009. december 

31-ig hitelesített számlamásolatokkal köteles elszámolni. Az 
eredeti számlákon fel kell tüntetni „Karcag Testvérvárosaiért 

Közalapítvány támogatásából került felhasználásra” szö-
vegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg. A 
pénzügyi elszámolás mellé rövid szakmai értékelést kell csatolni. 

Az elszámolást a következő címre postai úton kérjük elküldeni:
„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 5301 Karcag, Pf: 101.
Az elszámolás keretében csak a pályázati adatlap 5. pontjában 

foglalt kiadási tételek fogadhatók el.
Az esetleges változásokról a pályázat kiíróját írásban értesíteni 

kell.
A fel nem használt, valamint a pályázati célnak nem megfelelő-

en felhasznált összeget vissza kell fizetni 2010. január 29-ig. Az a pá-
lyázó, aki a támogatással nem megfelelően számol el, az a követke-
ző évi pályázati lehetőségből kizárásra kerül.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal alközpontjában (5300 Karcag, Kos-
suth tér 1.), valamint letölthető a http://www.karcag.hu/pályázatok 
honlapról.

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető a „Karcag Testvérvá-
rosaiért” Közalapítvány Kuratóriumának titkárától (Ecsedi Irén, tele-
fon: 59/503-126).

„Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Kuratóriuma

Mi más lehetne nagysze-
rűbb egy pedagógus számára, 
mint az, hogy egy rangos ver-
senyen eredményesen szere-
peljenek tehetséges diákjai.

Ebben a tanévben az az 
öröm ért, hogy nyolcadikos 
tanulóim: Albert Krisztián, 
Csontos Ágnes és Barna Ist-
ván győzelmet arattak a Cu-
rie Országos Környezetvédel-
mi Emlékversenyen.

A versenyt a Curie Oktatás-
fejlesztő és Tehetséggondozó 
Alapítvány és a Magyar 
Tehetséggondozó Tár-
saság hirdeti meg a ma-
gyarországi és a határa-
inkon túli magyar tanu-
lók számára, az Oktatási 
és Kulturális Miniszté-
rium támogatásával. Is-
kolánk Pedagógiai Prog-
ramja, szemlélete egy-
becseng a verseny célja-
ival: környezettudatos 
magatartás kialakítása, 
környezetünk irányított meg-
figyeltetése, a környezeti prob-
lémák megismertetése, a hulla-
dékgazdálkodás fontosságának 
tudatosítása. A felkészülés fo-
lyamatában magam is számos 
új, hasznos ismeretet, élményt 
szereztem.

Diákjaim lelkesedését, kitar-
tó munkáját, bizalmát ezúton 
köszönöm meg.

A következőkben Ők írnak 
curie-s élményeikről:

Három éve rendszeresen 
részt veszünk ezen a versenyen. 
Most végre sikerült az, amire 
oly régóta vágytunk: első he-
lyezettek lettünk az országos 
döntőn! Az előző évek ered-
ményei miatt sem kell szégyen-
keznünk (5. majd 4. hely).

Szeptember óta munkálkodó 

csapatunknak négy, levelezős 
fordulón kellett eredménye-
sen túljutnia a területi döntőn 
való részvételhez. Ottani győ-
zelmünk lelkesített bennünket 
az országos döntőre való fel-
készüléshez. A dolgunk nem 
volt egyszerű, de a hangula-

tunk többnyire jó volt. Az egé-
szet egy nagy kihívásnak fog-
tuk fel, rengeteg időt és ener-
giát szántunk rá, de megérte! 
Szerettük, hogy csapatban dol-
gozhattunk, mert jobban jöt-
tek az ötletek, buzdítottuk egy-
mást. Az elméleti anyag feldol-
gozásától sokkal jobban élvez-
tük a kiselőadás elkészítését, 
ez mindig igazi csapatmunka 
volt. Felkészítő tanárunk, isko-
lánk támogatására mindig szá-
míthattunk.

Felejthetetlen élményt 
nyújtott számunkra a 
verseny napja: találko-
zás az ország különbö-
ző pontjairól érkező di-
ákokkal, a látnivalók, az 
izgalom, a jó szereplés, 
végül a siker!

Az ajándékok közül a 
kupának örültünk a leg-
jobban, mely egy évig a 
Kováts tulajdona lesz. 
Vár még ránk egy buda-

pesti jutalomút is a Parlament-
be.

Reméljük, hogy a verseny-
zést gimnáziumi éveink alatt is 
folytathatjuk!

a 8.-os csapat
és Mándoki Erzsébet felké-

szítő tanár

A „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány Pályázati 
kiírása Karcag város civil szervezeteinek támogatására

A Kovátsba érkezett a Curie Vándorkupa„Házhoz menő” 
szelektív hulladékgyűjtés
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Itt a nyár, a vakáció, az 
utazások, kirándulások ide-
je. Sokan útra kelnek, nem-
csak külföldre, hanem szép 
hazánk egy-egy tájegységét 
is igyekeznek felfedezni. Vár-
juk az érdeklődőket szíves-
látással, vendéglátással Kar-
cagra, a Nagykunság főváro-
sába. Köszöntjük a városba 
érkező látogatókat. Számuk-
ra és a városlakók számára 
ajánljuk épített örökségün-
ket, rendezvényeinket hasz-
nos információval – történe-
ti ismertetővel.

Karcag, a Nagykunság fővá-
rosa Szolnok és Debrecen kö-
zött félúton, Jász-Nagykun-
Szolnok megye keleti hatá-
rán található. Vasúton, a Bu-
dapest-Nyíregyháza vonalon, 
közúton a 4-es sz. főúton kö-
zelíthető meg.

A főúton közlekedők a 160-
as kilométerkő mellett egy 
kunhalmon álló, keleties han-
gulatú szoborcsoportot lát-
hatnak. Györfi Sándor szob-
rászművész kun kőszobrai a 
IV. Béla király által letelepített 
kun ősöknek állítanak emlé-
ket. A Kun emlékhely két fő-
alakja körül álló harcosok 
a nagykun települések (Be-
rekfürdő, Karcag, Kisújszál-
lás, Kunhegyes, Kunmadaras, 
Kunszentmárton és Túrkeve) 
címereit tartják a kezükben. A 
város lakói büszkék kun szár-
mazásukra, őrzik és ápolják 
hagyományaikat. Ajánljuk, 
hogy tekintsék meg a várost és 
környékét, hiszen számos ér-
dekes nevezetességgel, látniva-
lóval rendelkezünk.

A Kossuth tér több mint 
száz éves parkjában megpi-
henve, a városban élő és al-
kotó Györfi Sándor szobrász-
művész csodálatos szobraiban 
gyönyörködhetnek.

A népi kultúra és a néprajz 
iránt érdeklődő vendégek fi-
gyelmébe ajánljuk a Györffy 
István Nagykun Múzeumot, 
ahol a Györffy István karcagi 
születésű néprajztudós életét 
bemutató és a Kunok évszáza-
dai című állandó kiállítást te-
kinthetik meg. (Karcag, Kál-
vin u. 4., tel.: 59/312-087, fax: 
59/503-164, e-mail: karcagi-
muzeum@gmail.com, nyitva 
hétfő kivételével naponta 10-17 
óráig, belépő: felnőtt 260 HUF, 
diák 130 HUF).

A Kántor Sándor Fazekas-
házban a Kossuth-díjas faze-
kas mester alkotásait láthat-
ják. (Karcag, Erkel F. u. 1. tel.: 
59/312-087, fax: 59/503-164, 
nyitva május 1. - szeptem-
ber 30. hétfő és kedd kivételé-
vel naponta 10-14 óráig, belé-
pő: felnőtt 260 HUF, diák 130 
HUF)

A Kézművesek Házában 
népművészeti kiállítás látható, 
az itt kiállított kézműves ter-
mékek megvásárolhatók. (Kar-
cag, Táncsics krt. 46., nyitva 
június 1. - szeptember 30. Cs-
P-Sz: 10-17 óráig. Előzetes be-
jelentkezés alapján is megte-
kinthető, tel.: 06/70/268-9047)

A Nagykunsági Tájházban 
eredeti állapotában látható egy 
XIX. században épült hagyo-
mányos paraszt-polgári lakó-
ház. (Karcag, Jókai u. 16. tel.: 
59/312-087, fax: 59/503-164, 
e-mail: karcagimuzeum@
gmail.com, nyitva május 1. - 
szeptember 30. hétfő és kedd 
kivételével naponta 10-14 órá-
ig, belépő: felnőtt 260 HUF, 

diák 130 HUF)
Igazi kuriózumnak számít 

az 1859-ben épült, ma már 
ipari műemlékként látogat-
ható Gál Ferenc – Gál Szabó 
Lászlóné – Deák György-fé-
le Szélmalom. (Karcag, Vágó-
híd u. 22. tel.: 06/20/956-3335, 
59/311-411, fax: 59/311-538, e-
mail: varosg.kg@t-online.hu 
Hétköznap telefonos bejelent-
kezés után látogatható, Szo: 
16-18 óráig, Vas: 10-12 óráig. 
Belépő: felnőtt 200 HUF, diák 
100 HUF)

A szélmalommal szemben 
lévő Szélmalmi Fogadóház a 
Hortobágy déli fogadókapu-
ja. Az épületben a Nagykunság 
természeti értékeiről készült 
kiállítás látható. A Fogadóház 
udvarán szabadtéri sütésre-fő-
zésre is lehetőség van. A Szél-
malmi Fogadóház kerékpáros 
túraútvonalak induló és vég-
állomása. (Karcag, Vágóhíd u. 
1. tel.: 06/30/572-0000, e-mail: 
szepi@ph.karcag.hu. Előzetes 
bejelentkezés után látogatható.)

A szélmalom és a fogadóház 
mellett elhaladva, a régi deb-
receni úton elérjük a Zádor-
hidat. A legenda szerint a híd 
köveinek összeragasztásához 
használt meszet az óriási náda-
sokból szedett madártojással 
oltották, ettől lett ilyen erős. 
A ma már ötlyukú Zádor-híd 

kilenc boltívre készült, de az 
1830. évi nagy árvíz két-két 
szélső pillérét elsodorta. A híd 
ma már műemlék, közleke-
dés- és tájtörténeti emlék, ma-
gányosan áll a pusztában, nem 
folyik víz alatta. A híd környé-
ke, a Zádor-lapos természet-
védelmi terület, a Világörök-
ség részét képező Hortobágy 
Nemzeti Park része.

Az Orvos- és Patikatörté-
neti kiállítás egy múlt század 
elején készült patika berende-
zését és a karcagi egészségügy 
történetét mutatja be, és emlé-
ket állít dr. Kátai Gábor, kar-
cagi születésű orvos-gyógysze-
résznek. (Karcag, Széchenyi 
sgt. 45. tel.: 06/30/455-7309, 

nyitva K-P: 15-17 óráig, hétvé-
gén előzetes bejelentkezéssel.)

Védett kulturális öröksé-
günk a Köves Daráló (védett 
őrlőmalom), amelyben Kar-
cag egykor híres malomiparát 
felidéző malomtörténeti gyűj-
temény is található. (Karcag, 
Kisújszállási út 18., tel.: 59/311-
252, nyitva H-K-Sz-P: 14-16 
óráig, szombaton 10-12 óráig.)

Az Északi temetőben talál-
ható az országosan is egyedül-
álló, a XVIII. században épült 
földbe ásott temetőcsőszház. 
Látogatás előtt előzetes beje-
lentkezés szükséges. (Karcag, 
Északi temető, Külterület 3., 
tel.: 59/312-967.)

Az öko-turizmus iránt ér-
deklődők figyelmébe ajánl-
juk Karcag természeti értéke-
it is. A város határában lévő 
kunhalmok országos védelem 
alatt állnak. A régi 4-es számú 
út mellett található az egyik 
legjelentősebb védett termé-
szeti terület, a Kecskeri-pusz-
ta és a Kecskeri-tó, amely a le-
tűnt vízi világot idézi. A Kar-
cagi Kunlovarádban lovag-
lásra van lehetőség, ugyanitt 
őshonos magyar állatokat is 
láthatnak. (Karcag, Méntele-
pi u. 1. tel.: 06/20/924-2533, e-
mail: essen@axelero.hu)

A Kutatóintézet közpon-
ti épülete körüli parkot 1985-

ben arborétummá nyilvání-
tották, amely előzetes bejelent-
kezés után látogatható. (Kar-
cag, Kisújszállási út 166. tel.: 
59/500-360.)

Kiemelt rendezvényeink: 
- Június utolsó hétvégé-

jén szervezzük meg a Karca-
gi Birkafőző Fesztivál három 
napos eseménysorozatát.

- Augusztus 20-hoz kapcso-
lódik a Nagykunsági Kultu-
rális Napok rendezvénysoro-
zata. Az aratásra, az új kenyér-
re és államalapító Szent István 
királyunkra rangos hagyo-
mányőrző kulturális és sport 
programmal emlékezünk.

- Szeptember 26-27-én a Ku-
nok I. Világtalálkozójának 
karcagi rendezvényeire a Hun-
gária Komondor Klub CAC 
Országos klubkiállítására és 
tenyészszemlére, a II. Karcagi 
Pulifesztiválra, az V. Kun Ha-
gyományok Napja eseménye-
ire, a bionapra, kulturális és 
sport programokra, elszárma-
zottak találkozójára, komoly- 
és könnyűzenei koncertekre 
várjuk a kedves érdeklődőket.

A Karcag Városi Gyógyvi-
zű Strandfürdő vize kiválóan 
alkalmas mozgásszervi, egyes 
nőgyógyászati és bőrbetegsé-
gek kezelésére. A 36-38 C fo-
kos jódos, karbonátos gyógy-
vizű medencék mellett uszoda, 
élményfürdő, látványelemeket 
tartalmazó gyermekmedence 
áll a vendégek rendelkezésére. 
A fürdő egész évben látogat-
ható. Tel.: 59/312-053, www.
nkvizkft.hu

A strand területén talál-
ható **kemping 282 férőhe-
lyes. A kemping területén le-
hetőség van lakókocsis és sát-
ras elhelyezésre is. A vendégek 
a recepció épületében kétágyas 
szobában, apartmanlakásban 
és 4 ágyas faházakban talál-
nak szállást. (Karcag, Forrás 
utca 3., tel.: 59/503-011, e-mail: 
kemping@nkvizkft.hu)

A város központjában talál-
ható ****Nimród Biohotel és 
Bioétterem kulturált szállásle-
hetőséget kínál. (Karcag, Bajc-
sy-Zsilinszky u. 4., tel.: 59/503-
199, fax: 59/503-198, www.
biohotelnimrod.hu.)

Gyógyászati kezeléseket a 
strand mellett működő Ort-
hovis Kft. végzi az OEP támo-
gatásával. (Karcag, Forrás utca 
3. Tel./fax: 59/300-028, e-mail: 
orthovis@t-online.hu.)

Tourinform Iroda (Karcag, 
Dózsa Gy. u. 5-7. Tel.: 59/503-
225, e-mail: karcag@tourin-
form.hu)

Pánti Ildikó
önkormányzati képviselő

az Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke

Nagykunsági nyár

„Szíveslátás, vendéglátás Karcagon”

A Szélmalmi Fogadóház

A Rákbetegek Országos Szö-
vetsége karcagi Együtt-Egy-
másért szervezete és a „Min-
dig van remény” Daganatos 
Betegek Alapítványa szeretettel 
meghívja Önt és kedves család-
ját, barátait, ismerőseit a ren-
dezvényére 2009. június 20-án 
(szombaton) 17 órakor „An-
gyali Show” az Égiek és a Föl-
diek kapcsolata zenében, dal-
ban, táncban.

A műsor bevételével az 5 
éves karcagi Nagy Pistike 
gyógykezelését kívánjuk segí-
teni. Jelenlétével így Ön is hoz-
zájárulhat Pistike gyógyulásá-
hoz!

Az előadás helyszíne: Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont színházterme.

A rendezvény fővédnöke: Dr. 
Fazekas Sándor polgármester, 
országgyűlési képviselő.

Jegyek 2.000 Ft-os egység-
áron elővételben vásárolhatók 
a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ pénztárában. Az 
ülőhelyek elfoglalása érkezési 
sorrendben történik!

Köszönetek
Ezúton köszönjük meg a 

KARDOS KFT.-nek a tanév 
végi tankönyvjutalmazáshoz 
nyújtott önzetlen segítségét! 

Az Arany János Általános 
Iskola igazgatója és tantes-
tülete

A Györffy István Általános 
Iskola 5.c osztálya megköszö-
ni Rigó Zoltán úrnak és a Vá-
rosi Polgárőrség tagjainak a 
június 05-ei  berekfürdői bi-
ciklitúrájához nyújtott segít-
ségét.

Csellengők – 
nyári napközi

Tisztelt Szülők! 
Kedves Gyerekek!
A Karcag Városi Önkor-

mányzat ez évben is biztosítja 
a nyári szünet idejére a hagyo-
mányos nyári napközit a dol-
gozó szülők gyermekei szá-
mára.

A napközi kezdete: 2009. 
június 22.  reggel 8. óra.

Helyszín: Karcagi Ifjúsági 
Ház (Kg., Püspökladányi út 
11.) emeleti nagyterme.

A napközibe jelentkezhet a 
város összes általános iskolás-
korú gyermeke – elsősorban 
az alsó tagozatosok. A napkö-
zi étkezési díját az iskolákban 
kell befizetni.

A napközihez a nyár fo-
lyamán is lehet csatlakoz-
ni, e szándékot kérem, szíves-
kedjenek a helyszínen, illetve 
a 06/70 612-3752 telefonszá-
mon időben jelezni.

Molnárné Balogh Éva
projektvezető

Meghívó
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdő-
szobás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési 
lehetőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, 
szerelő aknás alsó épülettel több generá-
ciónak sürgősen, áron alul eladó, ill. vállal-
kozásra is alkalmas. Szolnoki csere is érde-
kel.  Tel.: 06/20-669-5366. 
Eladó Arany J. u. 34. sz. alatti ház 200 
négyszögöles portával. Tel.: 06/30-929-
8175.
Karcagon az Apavár utcában téglából 
épült teljes közműves kisebb kertes ház 
betegség miatt sürgősen eladó. U.itt I. 
emeletig 1 szobás tömblakást vagy fő-
tér közeli összkomfortos házrészt keresek. 
Tel.: 06/70-273-7268. 
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 
06/70-310-1751 v. 06/30-245-7147.
Karcag, Rózsa utca 23. sz. alatt tetőteres 
ház eladó. Tel.: 06/70-211-8788.
Karcag belvárosában a könyvtár mellett 
kertes, tetőteres gáz- és cserépkályha fű-
tésű családi ház garázzsal, beépíthető 
telekrésszel komoly vevőnek eladó. Tel.: 
59/311-910.
Karcagon k is  családi  ház eladó. 
Összközműves + cserépkályha. I.ár: 4,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-423-3054.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben a 
Kossuth és az Agrár Egyetemhez gyalog 
10 percre frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, te-
hermentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 06/70-
300-9730.
Karcagon főtérhez közel lebontásra való 
ház építési lehetőséggel sürgősen eladó. 
I.ár: 2,5 M Ft. Tel.: 06/30-423-3054.
Elcserélhető vagy eladó K arcag, 
Damjanich u. 12/b. sz. alatti ház. Rajta 
nagy termény tárolására is alkalmas rak-
tárhelyiségekkel, de más egyébre is fel-
használható, 3 fázis is van. Tel.: 59/311-
129 (12-18 óra között). 
Garázs eladó vagy kiadó Karcag, 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 06/30-
546-4990.
Karcagon csempekályhás, gázkonvekto-
ros családi ház sürgősen eladó. U.itt épü-
let faanyag eladó. Tel.: 59/400-802 (8 órá-
ig, délben és 18 óra után)
Művelődési házhoz közel, a Táncsics krt.-
on téglaépítésű házban IV. emeleti (kö-
zépső), nagyon jó beosztású 2 szobás 
50 m²-es jó állapotú lakás eladó. A la-
kás redőnyös és saját készítésű szép be-
épített szekrények vannak. I.ár: 6.5 M Ft. 
Tel.: 06/30-823-1751 v. 06/30-823-1752. 
Hívjon bizalommal!
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti 3 szo-
bás, nappalis, kertes családi ház eladó. 
Tle.: 06/30-517-2434.
Karcagon földszinti 2 szobás lakás kiadó. 
Tel.: 06/20-327-5719.
Garázs hosszú távra kiadó a Posta közelé-
ben. Tel.: 59/312-249 v. 06/70-247-5477.
Nyergesújfalun 52 km-re Pesttől, közvet-
lenül a Duna partján 53 m²-es, erkélyes, 
összkomfortos, déli fekvésű, nem panel 
társasházi lakás csendes, fás, parkos kör-
nyezetben tulajdonostól 7,1 M Ft-ért el-
adó. Horgászoknak, kenusoknak, kutyá-
soknak ideális. Érd.: dorko56@freemail.
hu, tel.: 70/591-8937.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Csökkenő 
káros szenvedélyek, jobb egészség. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, ülőfürdő kád, 2 
személyes kihúzhatós gyermek heverő. 
Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Eladó 2 db Grex bukósisak – M és XL mé-
retűek. Tel.: 06/30-467-9706.
Fűkaszáló gép és 2 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
Eladó 1 db Hajdu mosógép, 1 db gyer-
mek bicikli pótkerékkel, 1 db irodai forgó-
szék. Tel.: 0670/613-6765.
Eladó jó állapotban lévő Swin Csepel férfi 
kerékpár. U.itt építési törmelék ingyen el-
vihető. Tel.: 06/20-216-5636.
Szoba és konyhabútorok, fotelok, 3 aj-
tós szekrény, gáztűzhely, varrógép, aszta-
lok eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: 06/30-647-7357.
Megkímélt állapotban lévő 3 funkciós ba-
bakocsi, 1 db bébihordozó 10 kg-ig eladó. 
Tel.: 06/30-463-2991. 
1 db világos színű faláttöréses konvektor, 
1 db dió színű gyermek íróasztal eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fo-
tel. Tel.: 06/30-903-5227.
K r i s t á l y t i s z t a  i vóv i ze t  o t t h o n á -
ba! Ozmózisos víztisztító rendszerrel! 
Érdeklődni és megrendelni a 06/30-915-
4773-as telefonon lehet.
120 l-es fagyasztó szekrény eladó. Tel.: 
06/30-863-4791.
A nyári szélviharok, a böjti szelek ere-
jét megduplázva tarkítják szeméttel jár-
dáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létre méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál. 
Gyöngyi tojás és 1 db kis hízó eladó. Tel.: 
59/300-875.
Új lucernaliszt kapható. Kg., Kinizsi u. 45. 
(Szabó) Tel.: 06/30-266-2859.
Fekete ezüst díszítéssel 5 részes újszerű 
szekrénysor, zöld plüsshuzatú franciaágy, 
dohányzóasztal reális áron eladó. U.itt új 
tölgyfából készült 2 db faragott falitéka, 
kerekes faragott zsúrkocsi, új fenyőfából 
készült gyerekágy teljes felszereléssel, új, 
nem használt fekvő kondipad súlyokkal 
eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
Figyelem! Ingóságok és sok más egye-
bek eladók. Például: szekrénysor A66-
os magas fényű; 2 db heverő; 2 db fotel; 
kempingező készlet (nem régi típusú); 
Energomat felültöltős mosógép egybe 
építve egy centrifugával; régi kanapé asz-
tallal; hullámkúp pala; 150-es villanyboj-
ler stb. Tel.: 59/311-129 (12-18 óra között).
Eladó új dupla bejárati ajtó; fotelágy; bé-
bihordozó (E4-es); többfunkciós babako-
csi; pelenkázós gyermekágy. Tel.: 06/20-
587-0939 Karcag.
Eladó 220 V-os szivattyú, közepes telje-
sítményű, csak ásott kútba való; polcele-
mek (használt); polctartók; lópokróc; asz-
talok; fotelok; kanapé; 110 l-es villanyboj-
ler és sok más egyéb. Tel.: 59/311-129 (13-
19 óráig).
Tengeri, árpa, búza, napraforgó eladó. 
U.itt gyermekágy eladó, garázs kiadó. Tel.: 
06/70-275-1937 v. 06/70-626-2679.

Bontásból vagy építésből kimaradt tető-
lécet; sódert; 180/200 cm akácfa áthida-
lót; palát kerítésnek; deszkát vásárolnék. 
Tel.: 59/312-562.
Zab, árpa, kukorica, borsó eladó. Tel.: 
06/30-547-6260 v. 59/300-133.
6 m félcolos fekete cső; elektromos kerék-
pár; elektromos kandalló; elektromos fű-
nyíró; satupad; ülőgarnitúra; tálalószek-
rény; szobai asztal; vaskályha; gázkon-
vektor; 7x3x110 cm-es „U” profilvas; 20-as 
gyermek kerékpár; ásó; csákány; 2 kg-os 
kalapács; gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-
289-6916 v. 06/30-897-6707.
Dupla szárnyú bejárati ajtó eladó. Tel.: 
06/70-662-8645.
Eladó megkímélt állapotú ágyneműtartós 
osztott franciaágy. Tel.: 59/312-095.
Eladó 6 db mezőgazdasági tárcsalap; 
Hajdú mosógép; centrifuga; rizshaj; 220 
V-os kompresszor; CO hegesztő; B 30-as 
tégla (új); színes TV; vashordó; használt 
fürdőkád; WC. Tel.: 59/312-679.
Kétkerekű kézi kocsi, elektromos sza-
movár, fűnyíró, női kerékpár eladó. Tel.: 
06/30-363-7951.
Költözés miatt bútorok olcsón eladók: do-
hányzóasztal (1.000 Ft); 2 db fotel (500 Ft/
db); rekamié (2.000 Ft); porszívó (1.000 
Ft); éjjeli szekrény (500 Ft); konyha asztal 
(1.500 Ft); 2 ajtós fényezett ruhásszekrény 
(2.000 Ft). Tel.: 06/20-583-3910.

Állat
Hat hetes sima szőrű foxi kiskutyák el-
adók. Tel.: 06/20-478-0859.
Nagyon szép fehér-fekete pettyes 2 hóna-
pos kiskutyának jó gazdit keresek. Karcag. 
Tel.: 59/300-515.
Patkányfogó kutya eladó. Tel.: 59/300-
515.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel akár jövedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 
06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet és 
bársony nadrág varrását rövid határidőre 
vállalom. Tel.: 06/70-300-9730.
Vállalok özvegy, magányos személyeknek 
– legyen idős néni vagy idős bácsi – bevá-
sárlást,  postára menni. Magányos egye-
dülállók előnyben. Tel.: 59/400-802.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladó Romet Kadett 780-as motor + sok 
alkatrész, hidraulikus raklapemelő (bé-
ka),. 300 literes eredeti Mercedes mű-
anyag üzemanyagtank tartóval, ma-
gas nyomású 380 V-os mosó eladó. Tel.: 
06/30-570-8375.
Felújított Simson Star eladó. Tel.: 06/70-
704-7086.
Eladó segédmotor-kerékpárok: Java 
Babetta 207, 210; Komár moped; KTM 
hobby; Suzuki Echo; Peugeot moped. Tel.: 
06/30-963-5073.
TZ 4K-14-B kistraktor eladó. Tel.: 59/300-
133. v. 06/30-547-6260.

Apróhirdetés

j

Június 6-án (szombaton) 
került megrendezésre a Kar-
cagi Sportegyesület U 9-es fo-
cicsapatának évadzárója.

Ezen a napon hagyomá-
nyainkhoz híven sor került a 
gyermekek (2000 és 2001-es 
korosztály) egymás közti ba-
rátságos labdarúgó mérkőzé-
sére.

Ezt követően a nagypa-
pák az apukákkal csaphattak 
 össze, majd az anyukák mu-
tathatták be focitudományu-
kat. A gyermekek nagy örö-
mére focizhattak az apukák 
és az anyukák alkotta csapa-
tokkal.

Itt fejeződött be az edzé-
sek alkalmával folyamatosan 

megrendezett büntetőrúgó 
verseny is. 

A sok mozgás után, kelle-
mesen elfáradva fogyaszthat-
tuk el ebédünket, a karcagi 
módra készült ízletes birka-
pörköltet. Ezután délutánig 
tartó, jó hangulatú beszélge-
tés következett. Így zárult le 
gyermekeink, az U 9-es lab-
darúgó csapatának éve.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani gyermekeink 
edzőjének, Antal Lőrinc bá-
csinak lelkiismeretes mun-
kájáért, azért, hogy minden 
megtett a mi kis csapatunk 
fejlődéséért, előrejutásáért. 
Köszönjük.

U 9-es szülők

Közhasznúsági jelentés
2008. év

2008-ban a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány az ala-
pító okiratban meghatározott, közhasznú tevékenységek 
ellátást tervezte és valósította meg.

Támogatta a Bébi klubot foglalkoztató játékok beszerzé-
sével. Hozzájárult a Mazsorett csoportok szolnoki fellépé-
séhez az utazási költség biztosításával. A hagyományosan 
megrendezésre került Gyermekkarácsony sportversenyére 
utazók utazási költségét biztosította. Gyermeknap, gyer-
mekkarácsony, nagy rendezvények megtartásához jelen-
tős mértékű támogatást nyújtott a személyi jövedelemadó 
1 %-ából, az iparűzési adó 1 %-ából, a támogatók befizeté-
seiből, és az előző évek megtakarításából.

Az alapítvány 2008. évben eleget tett az alapítói okirat-
ban meghatározott céloknak. Az alapítvány 2008. évben 
vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
A közhasznúsági tevékenység bevétele: 308.000 Ft volt.
Ebből:
- közhasznúsági célokra kapott támogatás: 69.636 Ft
   - SZJA 1 %: 46.748 Ft
   - IPA 1 %: 22.888 Ft
- tagdíjból származó bevétel: 0 Ft
- közhasznúsági tevékenység bevétel: 238.000 Ft
- kamatbevétel: 948 Ft.
Az összes költség ráfordítás 2008. évben: 469.000 Ft volt.
Ráfordítás:
- bankköltség: 13.528 Ft
- gyereknap 221.000 Ft
- Bébiklub játékbeszerzés: 27.870 Ft
- gyermekkarácsony: 204.670 Ft
- egyebek: 2.066 Ft
Összesen: 469.134 Ft.

Türke Jánosné
az alapítvány képviselője

Kátai Gábor Alapítvány közhasznúsági 
jelentése 2008.évről

2008. évi pénzforgalmi adatok:
Nyitó egyenleg 2008.január 1.: 3.359.972 Ft
 Bevételek:

- SZJA 1 % -ból 386.593 Ft
- Banki kamat:   42.793 Ft

Összes bevétel: 429.386 Ft
Kiadások:

- banki költség: 16.200 Ft
2008. évi záró egyenleg: 3.773.158 Ft
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. A 

tisztségviselők munkájukért anyagi juttatást nem kapnak.
A részletek az Alapítvány székhelyén - Kátai Gábor Kór-

ház, Karcag, Zöldfa út 48 sz.-megtekinthetők.
Szilágyi Lajosné

kuratórium elnöke

Foci évadzáró
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Június 23. kedd
 Halálos iram
 Feliratos amerikai akció-

film
Június 30. kedd
 Kettős játék 
 Amerikai krimi
Július 4. szombat
 X-Men kezde-

tek: Farkas
 Amerikai akciófilm
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. június 13.
Farkas Gabriella és  Horváth 
Zsolt

Születés
Nyika Mónika – dr. Farkas 
Flórián
Kg., Varró u. 23. fsz. 4. 
 Flórián Mihály
Halász Erzsébet – Mándi Mi-
hály
Kg., Gépgyár u. 4.  Tamara
Szabó Renáta – Ragályi Mihály
Kg., Táncsics krt. 23/a. II/12. 
 Ákos
Lázók Alexandra – Kinczel 
Krisztián
Kg., Bíró u. 36.  Krisztián

Halálozás
Bodnár Lajos
 Karcag (1913.)
Kántor István
 Karcag (1939.)
Szatmári Lászlóné (Ferenczi 

Mária)
 Karcag (1947.)
Takács István
 Karcag (1936.)

2009. június 19. péntek, szom-

bat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Könyvbemutató a Kováts 

Napokon
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
             Aktuális kérdések
 Interjú Dr. Fazekas Sándor 

polgármester úrral
             Karcagi hírek
 Madarak és Fák Napja 
 Éves beszámoló a polgár-

őröknél
 A karcagi kovácsmesterség
             Háttér
 Téma: készülés a Birkafőző 

versenyre
20.10  Nagykun Polgári Kör

2009. június 23. kedd /szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei tükör –magazin

19.30  A hit szava – katolikus 
szentmise

20.45  Nótaszó: Zenés Fürdő Show

2009. június 26. csütörtök
17.30  Műsorajánlat
17.35  Karcag Sport
 futballmérkőzés közvetíté-

se
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 A válság hatása a munka-

erőpiacra
 A Vöröskereszt karcagi 

munkája
 Interjú Karcag város főépí-

tészével
             Háttér
 Téma: egyenruhában
20.10  Önkormányzati ülés
             
Minden szombaton és vasárnap 
9.00-tól előző heti műsoraink-
ból láthatnak összeállítást

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Megyei I.osztályú bajnokság

Június 6-án délután egy it-
tas vendég zokon vette, hogy 
a kocsmáros távozásra szó-
lította fel őt és társát, ezért 
ököllel egy alkalommal ar-
con ütötte. Könnyű testi sér-
tés miatt magánindítványát 
előterjesztette.

A késő esti órákban egy 
kunmadarasi férfit szállí-
tottak kórházba, aki elmon-
dása szerint azt megelőzően 
„Speed” tablettákat szedett 
be, és rosszul lett. A nála el-
végzett kábítószer gyorsteszt 
pozitív értéket mutatott. Elle-
ne büntetőeljárás indult.

Június 9-én egy férfi köz-
lekedett tehergépkocsival a 
Petőfi utcán a Széchenyi sgt. 
irányába. Amikor a kereszte-
ződéshez ért, a KRESZ táb-
la utasításának megfelelően 
megállt, majd elindult egye-
nesen át a kereszteződésen, 
de figyelmetlensége miatt 
nem adott elsőbbséget a ne-
ki jobbról, védett útvonalon 
szabályosan közlekedő kerék-
párosnak. A biciklis az autó 
jobb hátsó sárvédőjének üt-
között és elesett, mely során 
nyolc napon belüli könnyű 
sérülést szenvedett. A kelet-

kezett anyagi kár 7 ezer fo-
rint.

Június 12-én este egy férfi 
biciklizett a Kossuth L. utcán 
a Széchenyi sgt. felől, amikor 
egy ismeretlen személygép-
kocsi hátulról elütötte és se-
gítségnyújtás nélkül tovább 
hajtott. A biciklis nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett. Az intézkedés 
során megállapítást nyert a 
gázoló személye, valamint az 
ütközés nyomait magán vise-
lő autó, valamint az is, hogy a 
biciklis is és az autó vezetője 
is ittas állapotban volt. Mind-
két személlyel szemben vér-
vételre került sort. A kelet-
kezett anyagi kár összesen 20 
ezer forint.

Most már egy kávépörkölő 
gépet is be kell szereznie an-
nak a tolvajnak, aki 13-án az 
Apavári parkolóban egy ro-
mán állampolgár által veze-
tett kamion ponyváját vág-
ta ki, mert az abból ellopott 
2 zsák (100 kg) pörköletlen 
kávét, amit pörkölés nélkül 
aligha tud értékesíteni vagy 
elfogyasztani.

Június 19. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.

Június 20. szombat
Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Június 21. vasárnap
Kígyó – Horváth F. úti
június 22. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Június 23. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Június 24. szerda
Berek – Kiss A. úti
Június 25. csütörtök
Kígyó – Horváth F. úti
Június 26. péntek
Betánia – Széchenyi sgt.
Június 27. szombat
Betánia – Széchenyi sgt. - 

nyitva
13 órától Berek – Kiss A. úti
Június 28. vasárnap
Berek – Kiss A. úti
június 29. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
Június 30. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Karcag – Kunmadaras 6:1 
(3:1)

Karcag, 200 néző. Jv.: Kor-
mos G. (Mozsár G., Skulté-
ti Cs.)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L., Buj-
dosó, Habóczki (Sindel), Bé-
kési (Erdei), Nagy R., Balogh 
R., Kardos

Edző: Varga János
A nyolcadik percben Buj-

dosó partdobása után Nagy 
R. félfordulattal a jobb al-
só sarokba helyezte a labdát 
(1:0). A tizedik percben egy 
jobboldali vendégtámadás 
után Barta J. lövése a meg-
lepett Móga mellett a kapu-
ba vágódott (1:1). A harminc-
hetedik percben Nagy R. lö-
vése a felső lécről kipattant. 
A negyvenedik percben Kar-
dos átadását Balogh R. a bal 
kapufára lőtte, majd a kipat-
tanó labdát Varga L. laposan 
a hálóba lőtte (2:1). A negy-
venkettedik percben Békési 
25 méterről a bal felső sarok-
ba bombázott (3:1). Az ötven-
nyolcadik percben egy balol-
dali támadás során Fedelics 
buktatta Bujdosót. Orosz 11-
es büntetőjét Barta T. kiütöt-
te. A hatvanhetedik percben 
Papp lövését védte Móga. A 
hetvennyolcadik percben Ba-
logh R. középre adott Sin-
delnek, aki a kapu közepébe 
lőtt (4:1). A nyolcvannegye-
dik percben Varga L. beadá-
sát Erdei a jobb sarokba lőt-
te (5:1). A nyolcvanhatodik 
percben Erdei jobbról közép-
re ívelt Kardosnak, aki a bal 
felső sarokba fejelt (6:1).

Jók: Varga L., Nagy R., Buj-
dosó, Balogh R., Erdei ill. 
Papp, Berecz

Vasas Mihály: Az öltöző-
ben elhangzottakból mind-
összesen félóráig sikerült 
megvalósítani azt, amelyet el-
képzeltünk.

Varga János: Nehezen ol-
dódott a csapat, de a II. fél-
időben már újra a régi lendü-
letes játékunkat nyújtottuk.

Jászárokszállás – Karcag 
2:2 (1:1)

Jászárokszállás, 350 néző. 
Jv.: Kóródi F. (Munkácsi L., 
Bán J.)

Karcag: Móga, Kohári, 
Orosz, Lévai, Varga L. (Er-
dei), Bujdosó, Habóczki (Sza-
bó D.), Nagy R., Sindel, Kar-
dos, Balogh R.

Edző: Varga János
A tizenharmadik percben 

Sindel szögletrúgását Orosz 
mintegy 5 m-ről fejjel a ka-

puba csúsztatott (0:1). A ti-
zenhetedik perecben egy ka-
pu elé ívelt felpattanó lab-
dát Móga szögletre öklözte. A 
negyvenedik percben egy ha-
zai szöglet utáni kavarodás 
után Ballagó a kapu közepébe 
bombázott (1:1). A negyven-
hetedik percben Éliás 25 m-
es szabadrúgását magabizto-
san védte Móga. Az ötvenha-
todik percben Habóczki in-
dította a jobb oldalon Balogh 
R.-t, aki lefordult védőjéről és 
a bal felső sarokba bombázott 
(1:2). A hetvenötödik perc-
ben egy hazai támadás során 
a beadást a védők elvétették 
és Tóth Cs. közelről a kapuba 
perdített (2:2). 

Jók: Csékmány, Jakus, 
Muntyán, Györki, Ballagó ill. 
Móga, Orosz, Balogh R, Nagy 
R., Bujdosó

Csikós József: Küzdöttünk, 
hajtottunk, de ez csak a dön-
tetlenre volt elég egy jól ját-
szó ellenfél ellen.

Varga János: Jó eredmény-
nek tartom a Jászárokszállá-
son elért döntetlent, de sokra 
nem megyünk vele.

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Kunmadaras 7:0
Góllövők: Balla S. (5), Tövis-
kes, Kerekes
Jászárokszállás – Karcag 0:2
Góllövő: Töviskes (2)

U 13-as korosztály: Békéscsa-
ba – Karcag 1:1
Góllövő: Varga K.
Karcag – Hódmezővásár-
hely 10:1
Góllövők: Varga K. (5), Szé-
kely D. (2), Berczi G., Saliga 
A., Magyari J.
Kecskemét – Karcag 4:3
Góllövők: Varga K. (2), Saliga
U 15-ös korosztály: Békés-
csaba – Karcag 8:1
Góllövő: Csík R.
Karcag – Hódmezővásár-
hely 3:5
Góllövők: Csík R. (2), Földi 
D. 
Kecskemét – Karcag 3:0

Megyei III. osztályú 
labdarúgó bajnokság

Tiszajenő – Karcag II. Ag-
rosprint 1:1
Tiszajenő, 100 néző. Jv.: Skul-
téti.
Góllövő: Szabó I.
Ez volt az utolsó forduló a 
bajnokságban és a karca-
gi együttes a negyedik helyet 
szerezte meg.

B. I.
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