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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Kedden délután vette át a 
karcagi Városházán képvise-
lői mandátumát a választó-
kerület újból megválasztott 
képviselője, Varga Mihály. Az 
ünnepség után rövid interjút 
kértünk tőle.

– Ennyi vendégre számított?
– Amikor megérkeztem és 

láttam a tömeget a folyosón, 
azt hittem még nem nyitották 
ki a díszterem ajtaját. Aztán 

kiderült, hogy a terem már te-
le van, állnak mindenhol, töb-
ben nem férnek be. Erre azért 
én sem számítottam. 

– Meglepte a fogadtatás?
– Ami meglepett a tömeg 

mellett, az a szeretet megnyil-
vánulása volt. Sokszor mond-
ják, hogy a politika egy rideg, 
számító világ, ahol az érzel-
meknek nincs helye. Ez nem 
így van. Olyan szeretettel fo-

gadtak engem és családomat, 
amit ritkán él át az ember. Sok 
beszédet mondtam már, de 
ilyenkor nehezebb még szólni 
is. Megható volt, hogy Karcag-
ról és a környék településeiről 
milyen sokan érezték fontos-
nak a személyes megjelenést. 
Ez persze csak növeli egy kép-
viselő felelősségét a közösség 
iránt, akiket képvisel.

– A családja is elkísérte. Ők 
mit szóltak?

– Természetesen örülnek, 
segítenek a munkámban. A 
három gyermekem ilyenkor 
jön rá, hogy miért is vagyok 
gyakran távol tőlük, mit je-
lent embereket képviselni. Fe-
leségem, Szilvia a kezdetek-
től támogat, nélküle nehezeb-
ben tudnám ezt a munkát csi-
nálni. Jó volt együtt, közösen 
ünnepelni a családommal és a 
támogatókkal.

„Képviselői és kormányzati munka vár rám”

Folytatás a 3. oldalon

Interjú Varga Mihály országgyűlési képviselővel
Május 7-én, Szolnokon, a Megyeházán vették át országgyűlési 
képviselői mandátumukat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei te-
rületi listán bejutott képviselők, köztük dr. Fazekas Sándor Kar-
cag város polgármestere, aki az új kormányban a vidékfejlesz-
tést és a mezőgazdaságot felügyelő minisztérium vezetője lesz. 

Az egységes területalapú tá-
mogatás beadási határideje 
május 15-e, de mivel szombat-
ra esik, így még május 17-én 
beadható. Aki a határidő után 
adja be, annak napi 1 % levo-
nást számítanak fel. Amely te-
rületeket nem tudnak bevetni 
belvíz miatt május 31-ig, mó-
dosítani lehet, vagyis a terület 
pihentetésére lehetőség van, de 
be kell jelenteni. Ha nincs kul-
túra a területen, gyommente-
sen kell tartani.

Családi gazdálkodás: ha a 
bejelentett gazdaságban bár-
milyen változás történik, pl. te-
rületnövekedés, csökkenés, a 
családi gazdaságból személy 
ki, vagy belép, jelentési kötele-
zettség van 15 napon belül. Az 
MGSZH hivatalhoz kell a vál-
tozást bejelenteni. 

Anyatehén támogatás június 

1-től július 31-ig történik. Az 
érintettek keressék a nyomtat-
ványokat az irodában. 

Itt szeretném megköszönni 
a város vezetésének valameny-
nyi személyének, akivel mun-
kakapcsolatban voltam az el-
múlt 10 évben a segítségüket, 
a munkájukat, mivel nyugdíj-
ba vonulok. Felmentésemet 
töltöm és augusztus 15-én vég-
leg megválok a hivataltól. Szép, 
munkával eltöltött 10 évet ha-
gyok magam után. Sok em-
berrel megismerkedtem, és ezt 
a szép emléket megőrzöm. Kí-
vánok mindenkinek eredmé-
nyekben, jó termésben gazdag 
éveket. A munka hozza meg 
a jutalmát! Mindenkinek jó 
egészséget kívánok.

Szőke Sándorné
falugazdász

A fejlesztéseknek folytatódniuk kell

Legutóbb néhány hónap-
ja, egy műszer (CT berende-
zés) beszerzést támogató mi-
nisztériumi engedély kapcsán 
írtunk a Kátai Gábor Kórház-
ról egy rövid tudósítást, jelez-
ve ezzel azt is, hogy a felújítás 
folytatódik. Azt valamennyi-
en láthatjuk, hogy a két ütem-
ben lezajlott „épület-rehabili-
táció” nagyon jót tett, ezt kö-
veti – a remények szerint a 
közeljövőben – a belső, az-
az a műszerpark megújulása. 
Mindehhez persze a magyar 
egészségügy több szempontú 
rendezése szükséges. 

Dr. Nagy Mihály főor-
vos még tavaly került, az ak-
kor már jelentős tartozásállo-
mányt felhalmozó Kátai Gá-
bor Kórház élére. Előbb meg-
bízással, április óta pedig ki-
nevezett igazgatóként vezeti 
az intézményt. Az elmúlt hé-
ten a legutóbbi időszak felada-

tairól és a közelebbi tervekről 
kérdeztük.

- Pár hónapja egy nehéz 
helyzetbe került kórház ve-
zetését vette át. Mára az in-
tézmény állapotát stabilizál-
ták. Mik voltak azok a teen-
dők, amiket ez idő alatt el kel-
lett végezni?

- Az igazgatásba kerülésem-

kor elég hamar szembe kerül-
tem azzal a nagy adósságál-
lománnyal, amit – a magyar 
kórházak többségéhez hason-
lóan – a mi kórházunk is ma-
ga előtt görget. Az adósság 
növekedésének a megfékezé-
se volt az elsődleges cél. Eb-
ben a munkában óriási segít-
séget nyújtott az önkormány-
zat által felkért és kinevezett 
tanácsadó cég. Mára úgy gon-
dolom, az adósságállományt 
sikerült megállítani, és egy ki-
csit talán a törlesztés irányába 
fordítani ezt a szekeret. Per-
sze ez még mindig messzire 
áll attól az optimális helyzet-
től, ami mindnyájunkat meg-
nyugtatna. Nyilván a bevételi 
és a kiadási oldal az a két rész, 
ahol egy intézmény pénzügye-
it irányítani lehet. 

Beszélgetés dr. Nagy Mihály főorvossal

Folytatás a 4. oldalon

Falugazdász hírek

Hétfőn, a hagyományos vál-
tó futóverseny indította el a 
Kováts Mihály emléknapok 
eseménysorozatát. A névadó-
jára, a karcagi születésű hu-

szártisztre emlékező intéz-
mény által meghirdetett verse-
nyen a város hat általános is-
kolájának sportolói álltak rajt-
hoz. A verseny első helyezettje 
a Kováts csapata lett, a máso-

dik helyen a Györffy, a harma-
dik helyen a Szent Pál Általá-
nos Iskola sportolói végeztek. 
A Bocskai és Liliom utcák ele-
jén kialakított Kováts Emlék-

parkban Pánti Ildikó, a 8. sz. 
kerület képviselője gratulált a 
verseny résztvevőinek, és adta 
át az elismeréseket.

Kováts Mihályra 
emlékezik az iskola

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok

Szirtaki
Biztosan sokan emlékeznek még - 

főleg a középkorúak közül - Anthony 
Quinn híres filmjére: Zorba, a görög cí-
műre. Ha másra nem is, arra a jelenet-
re, amikor a film főhőse, miután ösz-
szedőlt a háza és kilátástalannak tűnt 
minden, mégis táncolni kezd. A görög 
népi táncot, a szirtakit, amely kezdet-
ben erősen gyorsuló, majd egyre las-
suló ritmusú. A főszereplő ezt olyan át-
éléssel játszotta, hogy sokan azt hit-
ték, görög a színész, pedig mexikói 
származású.

Ez jutott eszembe, amikor a mos-
tani görög pénzügyi válságról jöttek 
a hírek: most bizony a szirtaki sem se-
gítene. A legtöbb görög állampolgár 
nem táncra perdült, hanem kiment az 
utcára, és eléggé el nem ítélhető mó-
don tüntetett a kormánnyal szem-
ben, amely a csőd okozója. Eltitkolta 
ugyanis az EU elől a valóságos gazda-
sági tényadatokat. Kemény utcai csa-
tákról is beszámoltak az egyes tv csa-
tornák híradásai, valószínűleg sokan 
maradandó sérüléseket szereztek, de 
végső kétségbeesésükben már csak 
ez a fajta tiltakozás maradt a kormány 
megszorító intézkedései ellen.

Ki hitte volna ezt még fél évvel ez-
előtt, hiszen Görögország stabil-
nak tűnt. És az ország egész történel-
me, kultúrája egész Európa bölcsőjé-
nek tekinthető. A legtöbb európai fi-
lozófus, társadalomkutató úgy hivat-
kozott a görög demokráciára, mint 
klasszikus etalonra. Még Engels is el-
ismerte: „A görög kultúra és a római 
birodalom alapjai nélkül nem létezne 
a modern Európa...” A szlovák műve-
lődéstörténész, Vojtech Zamarovsky 
1980-ban nálunk is kiadott könyve („A 
görög csoda” c.) utószavát pedig így 
zárja: „… Ma is csodálatos, és inkább 
örököse, mintsem romja egykori nagy-
ságának. S ha hallhatatlan valami, ak-
kor éppen Görögország az: az embe-
ri haladás úttörője…” De hát változ-
nak az idők, az EU nem is tudom pon-
tosan hány ezer milliárd euróval kel-
lett, hogy megvédje a totális össze-
omlástól.

Sajnos, azt is kell látnunk, hogy ez 
elindíthat olyan lavinát, amely alapja-
iban rengeti meg az  EU-t. Portugáli-
áról is hallani, hogy súlyos a helyzet – 
pedig akik ott jártak turistaként, nem 
igen vették észre. Bizony, ez nem lát-
szik kívülről, de néha még belülről 
sem.

Itthon is sokan csak valami „rutin-
fogásnak„ tartják, amikor a leendő új 
kormány gazdasági szakemberei ar-
ról beszélnek, hogy mennyi mindent 
titkoltak el az előző kormány vezetői. 
Akik közül sokan nem átallják bizony-
gatni, hogy stabil a gazdaság, és nincs 
szó semmiféle hazudozásról, ami a 
mutatókat illeti… Szóval, recseg–ro-
pog a „vén Európa”, s lehet, amire oda-
érnénk, már euró sem lesz, amit „be-
vezethetnénk” Mellesleg, a brit Gor-
don Brown Munkáspártja el is vesztet-
te a választásokat. Nem kizárt, hogy a 
demokrácia felfogásuk miatt - no meg 
a kormánytagok sok fiktív számlái mi-
att. Ezek persze, fontban voltak...

HÍREK
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola fel-
vételt hirdet betöltetlen férő-
helyekre a 2010/2011-es tan-
évre.

Jelentkezni a gimnázium-
ban lehet. 

Cím: 5300 Karcag, 
Madarasi út 1-3.; tel.:59/311-
248; 59/503-303

A Karcag Városi Gyógyvi-
zű Strandfürdőben 2010. má-
jus 15-én 14 – 18 óráig ingye-
nes vérnyomás, vércukor és 
koleszterinszint mérést végez-
nek a Berek Patika dolgozói a 
fürdőző vendégeink részére.

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Ház rendezvényei

Május 15-én (szombaton) 19 
órakor ÉLŐZENÉS TÁNC-
HÁZ Nagy Emese vezetésével
A talpalávalót a SUGALLÓ 
Együttes húzza
A rendezvény a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával va-
lósul meg.

Május 17-én (hétfőn) 18 óra-
kor NOSZTALGIAMOZI - 
EGY PIKOLÓ VILÁGOS cí-
mű film vetítése Ruttkai Éva, 
Bitskey Tibor, Bulla Elma és 
Sulyok Mária főszereplésével.
Belépő: 250.- Ft

Május 21-én (pénteken) 14.30 
órakor IFJÚSÁGI MOZI - 
ALICE CSODAORSZÁGBAN
Színes, szinkronizált amerikai 
fantasztikus film!
Belépő: 250.- Ft

Május 29-én (szombaton) 19 
órakor a Karcagi Szimfonikus 
Zenekar hangversenye „EGY 
KIS KÖNNYŰ – EGY KIS 
KOMOLY ZENE” címmel.
Közreműködik: Kóti Gergő - 
hegedű  -  Vezényel: Pazár Ist-
ván
Jegyek 1.500.- Ft-os áron 

válthatók a DMIK I. emeleti 
irodájában.

Kedden délelőtt a Kováts 
Mihály szülőházát jelölő em-
léktábla megkoszorúzásával és 
a Kováts Mihály huszárbandé-
rium lovasainak felvonulásá-
val folytatódott a megemléke-
zés. Az Emlékhelynél Pánti Il-
dikó képviselő, az Idegenfor-
galmi és Külkapcsolati Bizott-
ság elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, s mutatta be az ez-
redes nevét viselő bandérium 
tagjait, majd az önkormány-
zat képviselői, az iskola taná-
rai, diákjai, és a kerület lakói 
helyezték el az emlékezés ko-
szorúit.

Délután a lezárt Kálvin ut-
cán, az iskolaépületen elhe-
lyezett Kováts Mihály dom-
bormű előtt az iskola tanulói 
és tanárai, az önkormányzat 
tagjai és sok-sok karcagi pol-
gár emlékezett az ezredes nem 
mindennapi életére és halá-
lára. A jelenlévőket köszön-
tötte, és Kováts Mihály élet-

útját méltatta Ryan Leong, az 
Egyesült Államok magyaror-
szági nagykövetségének poli-
tikai munkatársa és Kovácsné 
Kerekes Katalin önkormány-
zati képviselő. Hosszú évek 
óta ezen a májusi megemlé-
kezésen adják át a Bodó mű-
vészházaspár által alapított 
Bodó-díjakat. Az idén Var-
ga Nóra, Kánya Zoltán, Ör-
si Mária és Kohári Zsolt tanu-
lók vehették át a díjat, amely-
hez a Rákóczi Szövetség nevé-

ben Hábel György és Spisák 
Dezső is gratulált. Az ünnepi 
műsort követően megkoszo-
rúzták Kováts Mihály dom-
borművét, majd tudományos 
előadás és kiállítás megnyitása 
várta az érdeklődőket. Az em-
lékhét eseményei szerdán az 
„Ifjú történészek” tanulmányi 
versennyel, csütörtökön mű-
soros esttel folytatódtak, pén-
teken pedig jótékony célú bál 
zárja az emlékhetet.

Elek György

Kováts Mihályra emlékezik az iskola

A tavasz kezdetével a Mű-
vészeti Iskolában is megkez-
dődött a „tavaszi zsongás”. Az 
intézmény tanulói és taná-
rai több rendezvényen is szép 
eredménnyel helyt álltak.

A sorban elsőként a XIV. 
Megyei Rézfúvós Verseny 
eseményeit kell számba ven-
ni, amely az idén újra márci-
us 23-án Karcagon került meg-
rendezésre. A Művészeti Isko-
la nagyon sokat készült a re-
kord létszámú (73!) verseny-
ző és tanáraik fogadására. Ér-
keztek rézfúvósok Kisújszál-
lásról, Szolnokról, Tiszafü-
redről, Törökszentmiklósról, 
Kunszentmártonból, Jászbe-
rényből, Jászapátiból és a ha-
táron túlról, Zentáról. Négy 
karcagi versenyző képviselte 
az iskolát, mindannyian szép 
eredménnyel: I. korcsoport: 
Vinis Máté (baritonkürt) III. 
hely, tanára: Soós Pál. II. kor-
csoport: Fenyődi Attila Botond 
(trombita) II. hely, Kolozsvári 
Patrik (trombita) különdíj, ta-
náruk: Hidi János. IV. korcso-
port: Parázsó Gábor (tuba) II. 
hely, tanára: Soós Pál.

Néhány nap múlva, már-
cius 26-án kezdődött 
Törökszentmiklóson a Nem-
zetközi Zongora Fesztivál. Az 
eredmények itt is magukért be-
szélnek, a négy karcagi ver-
senyző minősítései: I. korcso-
port: Vass Márton arany mi-
nősítés, II. korcsoport: Reszegi 
Máté ezüst minősítés, taná-
ruk: Kocsisné Halák Éva. 
II. korcsoport: Bán Arnold 
bronz minősítés, tanára: Dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó, 

III. korcsoport: Reszegi Fan-
ni különdíj, tanára: Kocsisné 
Halák Éva Kocsisné Halák Éva 
tanárnő a zsűri felkészítő taná-
ri különdíját kapta.

2010. tavasza egy új, hagyo-
mányteremtő rendezvényt is 
hozott. „Erkel-Nap” elnevezés-
sel rendezte meg az intézmény, 
Vitális Éva tanárnő vezetésé-
vel az 1. diák önkormányza-
ti napot. A szolfézs csoportok 
hetek óta nagy örömmel ké-
szültek a „Folkdaráló” nevű 
népdal-karaoke-versenyre. Itt a 
gyerekek megmutathatták bá-
torságukat, népdaltudásukat, 
s nem utolsó sorban gyönyörű 
hangjukat. 

Mind a 64 fellépő diák apró 
ajándékokkal térhetett haza. A 
napot élőzenés táncház zárta, 
ahol Majoros Gyuláné és Nagy 
Roland bucsai néptánctanár-
ok tanították a táncokat az ér-
deklődő 

gyerekeknek és pedagógu-
soknak. A talpalávalót az is-
kolában alakult „Sohsevolt 
Zenekar” szolgáltatta. A ver-
senyzőknek, felkészítőknek és 
szervezőknek ezúton is gratu-
lálunk.

Április 23-án került megren-
dezésre a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központban a tan-
év utolsó növendékhangverse-
nye, melyen hagyományosan 
az iskola zenekarai mutatták 
be produkcióikat.

A koncert Erkel Himnu-
szával indult. 2010: Erkel-év. 
A művészeti iskola 2006-ban 
vette fel a nagy magyar zene-
szerző nevét, s az idei tanév-
ben egyik célkitűzés volt, hogy 

minden hangverseny a nemzeti 
imánk elhangzásával induljon. 
Ezen a koncerten ezt a rézfú-
vós „nagyparti” prezentálta a 
hallgatóknak.

Először az iskola vonószene-
kara lépett fel néhány ütős nö-
vendék közreműködésével. Ve-
zényelt Kecsmár László.

A fúvószenekar zárta a 
hangversenyt. Műsoruk első 
felében indulókat játszottak (a 
ritkán hallott Nagykun indu-
ló is felcsendült), majd filmze-
nékkel, népszerű könnyűzenei 
dallamokkal folytatták. A ze-
nekart Plósz Csilla vezette.

A hallgatóság nevében meg-
köszönöm a színvonalas mű-
sort, s hogy ilyen nagysze-
rű élményekkel gazdagodhat-
tunk.

Ezzel azonban nem fejező-
dött be a tennivalók sora. Má-
jusban két beiskolázó hangver-
senyt szervez az iskola: május 
11-én 10 és 11 órától az óvodá-
sokat várja a Művészeti Isko-
la, május 25-én 9 illetve 10:30 
órakor pedig a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban 
lesz hangverseny az érdeklődő 
alsó tagozatos gyerekeknek és 
szüleiknek. A Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolában május 28-án 
pénteken 9 órától várjuk az ér-
deklődőket hangszerbemutató 
előadásra.

Szeretettel várjuk a zenét és 
művészeteket tanulni vágyó le-
endő növendékeinket a beirat-
kozások alkalmával, melyek 
időpontja később kerül kihir-
detésre.

Kerekes Ágnes

„Már közhírré szétdoboltatik”

A Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ és a 
Nagykun-Víz és Csatorna-
mű Kft. május 30-án (va-
sárnap) 10 órakor a Városi 
Strandfürdőben

CSALÁD – SZERETET 
címmel családi sport és 
szabadidős programot, já-
tékos vetélkedőt szervez.
Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Folytatás az 1. oldalról
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Május 15-16. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport utca 13. Tel.: 06/30-205-3260

Május 22-24. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950

Május 29-30. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

– Mi lesz a közeljövő legfon-
tosabb munkája? Milyen fel-
adat vár Önre?

– A kijelölt miniszterelnök-
től felkérést kaptam egy új 
szervezet, a Miniszterelnök-
ség felállítására. Ezt készítem 
jelenleg elő, mint kabinetfő-
nök, a miniszterelnökséget ve-
zető államtitkár. A miniszter-
elnök munkatársaként abban 
veszek részt, hogy a következő 
kormány a választási progra-
munkban kitűzött célokat va-
lósítsa meg. Emellett a válasz-
tókerületi munkát is ellátom. 

Legsürgősebb feladatomnak a 
Karcag-Tiszafüred vasútvonal 
személyforgalmának újraindí-
tását tartom, ennek elindult az 
előkészítése.

– A kormányzati munka 
hátrányosan befolyásolja a vá-
lasztókerületi munkát?

– Ellenkezőleg, én lehetősé-
get látok ebben. Azon túl, hogy 
erősebben tudom a körzet ér-
dekeit képviselni, rálátásom 
lesz a teljes kormányzati mun-

kára is. Ráadásul ne felejtsük 
el, hogy polgármester úr, Faze-
kas Sándor is kormányzati fel-
kérést kapott, így ketten együtt 
tudunk dolgozni Karcagért, 
az országért. Szerintem nincs 
még egy olyan vidéki település, 
amely ilyen erővel tud a kor-
mányban megjelenni. Ez azt 
jelenti, hogy a Fidesz-kormány 
számára kiemelten fontos a vi-
dék, Kelet-Magyarország. Ed-
dig is, és ezután is Karcag szá-
momra a kiindulási pont. A 
karcagi templomok harang-
szója a legszebb déli muzsika, 
a Zádor-hídnál legszebb a nap-
lemente, a karcagi birkapörkölt 
pedig az ünnepi étel, előtte jó-
féle karcagi szilvapálinkával. 
Szóval maradok az, aki vol-
tam, csak most egyszerre vár 
rám képviselői és kormányza-
ti munka.

Folytatás az 1. oldalról

„Képviselői és kormányzati munka vár rám”Seniorok figyelem!
Városnéző kirándulássorozatunk bereki kerékpártúrá-

val folytatódik. A tervek szerint 2010. május 22-én 14 óra-
kor indulunk. Gyülekezés a Millenniumi Emlékműnél, a ré-
gi Vásártéren. A kerékpárúton érünk ki Berekfürdőbe. Út-
közben egy megállás lesz, ahol a pihenés közben az érintett 
határrész történetét ismerteti Elek György. Berekfürdőben 
a falu történetét hallhatjuk. Berekből a visszaindulás akár 
önállóan is történhet. A túrát vezeti Pánti Ildikó képviselő-
nő, Szepesi Tibor és Elek György.

Minden seniort szeretettel várunk.
Szervezők

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, Kedves Család-
ját és Barátait 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órára a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében 
tartandó „Szikfolt” Foltvarró Klub 10 éves jubileumi gyűjte-
ményes kiállítására.

A kiállítás megtekinthető 2010. május 17-25-ig munka-
napokon 9-18 óráig a Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban.

Az esősre fordult 
időjárás ellenére is 
sikeres lett a május 
8-ára meghirdetett 
jótékony célú mo-
toros vonulás. A 
Hells Angels MC a 
hagyományok sze-
rint ez alkalommal 
is a Kátai Gábor 
Kórház Csecse-
mő-, Újszülött- és 

Gyermekosztálya támogatásá-
ra hirdette meg az eseményt, 
ezért a főtérre érkező moto-
rosok a rövid üdvözlés (és az 
eső) után a kórházban adták 
át adományaikat a Gyermek-
épség Alapítvány és az osztály 
képviselőinek.

Dr. Aradi Erzsébet főor-

vosnő, a Gyermeképség Ala-
pítvány tájékoztatása szerint 
a helybeli adományok, a mo-
torosok által felajánlott ösz-
szeg és a vonulás e célra bizto-
sított bevételei meghaladják az 
egymillió forintot. A pénzből 
műszereket vásárolnak majd a 
gyermekosztály részére.

Toy Run 2010.

Meghívó
a karcagi görögkeleti 

templomba
A hosszú évek óta lezárt 

görögkeleti templom 2010 
júniusától látogatható lesz 
a Konstantinápolyi Pat-
riarchátus képviselőjével 
történt megegyezés ered-
ményeképpen.

2010. június 1-jén 17 óra-
kor szeretettel várok min-
den kedves érdeklődőt egy 
szakmai vezetéssel egybe-
kötött bemutatóra.

Gyülekezés a Horváth 
Ferenc utcában, a templom 
parkjában.

Molnár Pál
az 1. sz. választókerület
önkormányzati képvi-

selője

MEGHÍVÓ

A Vidéki Civil Műhely keretében tisztelettel meghívjuk az
Esélyt a vidéknek, vidéki esélyek

kistérségi szemináriumsorozat
 „HELYI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE: 

HELYBEN TERMELNI, FELDOLGOZNI, 
ÉRTÉKESÍTENI”

című konferenciájára
Időpont: 2010. május 14. 10 óra
Helyszín: Karcag, Nimród Bioszálloda és Bioétterem
(Karcag, Bajcsy-Zsilinszky út 4.)

Együttműködő partnerek: Karcag Város Önkormányzata, 
Üllőparti Gazdaszövetkezet, Hubai Imre biogazdasága, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság

Program:
10:00 – 10:10 Köszöntő - Karcag Polgármesteri Hivatal kép-

viselője
10:10 – 10:30 Üllőparti Gazdaszövetkezet, Hubai Imre 

biogazdaságának bemutatása
10:30 – 11:40 A franciaországi SAL (Helyi Élelmezési Rend-

szer) projekt bemutatása
 Előadók:Daniel La MAITRE és Pascal AUBRÉE FN 

CIVAM ( A Mezőgazdaság és a Vidéki Környezet Érvé-
nyesüléséért létrehozott Kezdeményező Központ) Bre-
tagne-i Egyesülete munkatársai (Rennes)

11:40 – 12:15 Szakmai beszélgetés
12:15 Büfé

A rendezvényen való részvétel díjmentes!

A projekt a  támogatásával valósul meg.

FILMKLUB
A Karcagi Ifjúsági Házban
2010. május 20. (csütörtök) 

17 óra
Alfred Hitchcock – Psycho
A vetítés után kötetlen be-
szélgetés Biró Gergely pszi-
chológussal.
A belépés díjtalan!
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Május 17-én, hétfőn fél hat-
tól a Déryné MIK első eme-
leti klubtermében Oláh Sán-
dor Hazamegyek című, most 
megjelent kötetének bemu-
tatójára kerül sor. A könyvet 
Rideg István lektorálta, aki a 
Kunhalom Polgári Körben be-
szél a műről, amelyről többek 
közt ezt írja: „A nagyvilágot 
járt szerző harmadik kötete 

nagyon élvezetes időutazás. A 
kéttucatnyi elbeszélés gazdag 
érzelmekkel telített, szellemes 
visszaemlékezés az ötven év-
vel korábban történtekre.” 

Oláh Sándor hajdan a kar-
cagi gimnázium diákja volt. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

Könyvbemutató

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag,  Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
 9. körzet Dr. Fazekas Sándor, Karcag, Hunyadi u. 35/a. 06-30-9670972
10. körzet Domján Sándor, Karcag, Szondi u. 11. 06-20-9451822
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Meghívó
Harangszentelés a Borjúdűlői temetőben 2010. május 16-

án (vasárnap) 14 órakor.
A haranglábat állíttatta: Dr. Hargitai Gáborné karcagi la-

kos Isten dicsőségére, férje emlékére, Karcag város lakossá-
gának.

A harangot felszenteli Galsi János plébános. „A harang 
szava az élőket hívja, a halottakat búcsúztatja.”

Mindenkit nagy szeretettel vár az adományozó, dr. Har-
gitai Gáborné.

Április 20-án az alsós mun-
kaközösség szervezésében ren-
deztük meg a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolában a környezet-
ismeret versenyt a 4. osztályos 
tanulók számára. A megyei 
versenyre 6 általános iskola ne-
vezte be tanulóit.

A „kis természettudósok” 
nyolc fordulóban mérték ösz-
sze tudásukat: villámkérdések, 
keresztrejtvény, térképismeret, 
TOTO is szerepelt közöttük.

A zsűri tagjai folyamatosan 
javították a feladatokat, érté-
kelték azokat, és kivetítőn a ta-
nítók is figyelemmel kísérthet-
ték csemetéik teljesítményét. 
Az izgalmak után egy kis pihe-
nés és uzsonna következett.

A verseny eredménye: I. he-
lyezett: Harca Vivien Leona 
(Kiskulcsosi Általános Isko-
la, Felkészítő tanára: Vargáné 
Molnár Éva), II. helyezett: Ke-
nyeres Fanni (Karcagi Nagy-
kun Református Általá-
nos Iskola, Felkészítő taná-
ra: Kuruczné Katona Éva), III. 
helyezett: Kis Lotti (Kováts 
Mihály Általános Iskola, Fel-
készítő tanára: Némethné Tő-
kés Éva), IV. helyezett: Szász 
László (Szent Pál Katolikus Is-
kola, Felkészítő tanára: Csa-
nádi Irén Virág), Mándoki 
Bence, Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola, 
Felkészítő tanára: Kuruczné 
Katona Éva).

A bevételi oldal sajnos elég-
gé limitált, hiszen állami fi-
nanszírozású ellátásról van 
szó. A mindenkori kormány-
zat az eü. alapból finanszí-
rozza a kórházak tevékenysé-
gét, és ennek a pénzügyi ke-
retei szabnak határt, vagyis a 
pénzügyi lehetőségektől függ, 
mennyi szolgáltatást tud – és 
mennyiért – finanszírozni. A 
kiadási oldallalt leginkább az 
ésszerű gazdálkodással lehet 
befolyásolni, amit mi keret-
gazdálkodásnak hívunk. Ez 
ugyanaz, amit kicsiben oda-
haza is mindenki csinál. Azaz, 
tudja mennyi az a keret, amit 
egy hónapban elkölthet, és azt 
osztja be. Ugyanez van most 
nálunk a profilok vagy az osz-
tályok tekintetében.

- Az év elején némi „levegőt 
kaptak” a kórházak, de a kór-
házszövetség már a választások 
idején ismét az intézmények 
kétségbeejtő helyzetére hívta fel 
a majdan hivatalba lépő kor-
mány figyelmét. Mi történt ek-
kor?

- Ez még a tavalyi év végé-
re vezethető vissza, amikor a 
Kórházszövetség eléggé han-
gos akcióba kezdett az ak-
kori egészségügyi vezetéssel 
szemben. Tudni kell, hogy az 
egy hónap alatt végzett mun-
káért járó finanszírozást, va-
gyis a kezelések, beavatkozá-
sok ellenértékét, általában há-
rom hónap múlva kapják meg 
a kórházak. Ekkor viszont úgy 
döntött a kormányzat, hogy a 
finanszírozást januárban előre 
hozza. Akkor tehát kvázi két 
hónapot kaptunk. Ez viszont 
csak egy egyszerű (és egysze-
ri) számviteli akció, semmi 
más. Arra minden esetre jó 
volt, hogy az évkezdésen átse-
gítse a kórházakat, de csak is a 
járandóságunk hamarabbi ki-
fizetéséről szólt.

- Ezek szerint a helyzet tar-
tós javulását egy legalább ilyen 

mértékű illetménynöveléssel le-
hetne elérni?

- Közgazdászok, akik bele-
látnak az egészségügybe, azt 
mondják, hogy körülbelül egy 
vagy két havi többletfinanszí-
rozás stabilizálná a kórházak 
nagy részét. Én azt mondom, 
hogy nem ilyen egyszeri in-
jekciózásra kellene építeni, ha-
nem a valós, vagy ahhoz köze-
lítő piaci áron kellene megfi-
zetni a szolgáltatásokat. Azok 
az árak ugyanis, amikért most 
az OEP megveszi tőlünk ezeket 
a szolgáltatásokat, azok négy-
öt évvel ezelőttiek. A világ az-
óta „elment”. Az energiára, a 
gyógyszerekre, vegyszerekre, 
munkabérre kiadott költségek 
nem álltak meg a négy-öt évvel 
ezelőtti árfolyamoknál, hanem 
azokat már a mostani áron fi-
zetjük. Ebből származik a hi-
ány, és az, hogy az OEP által fi-
zetett összeg nem fedezi a ki-
adásokat.

- Tehát akkor a szolgáltatá-
sok árának az emelésén kelle-
ne elgondolkodnia a követke-
ző kabinetnek, pontosabban az 
egészségügyi vezetésnek?

- Így van. Egyrészt azon, 
hogy a valós piaci árakhoz iga-
zodjon a finanszírozás, más-
részt pedig minisztériumi szin-
ten és kórházanként át kell 
majd gondolni azt, hogy a szol-
gáltatási csomagot, amit nyúj-
tani tudnak. Tehát át kell gon-
dolni, hogy szükség van-e any-
nyi helyen annyiféle ellátás-
ra egyes kórházakban, és nem 
ésszerűbb-e esetleg a szolgál-
tatásokat megosztani. Az ilyen 
„szakosodás” esetén a kórház 
jobban „kijön” a pénzügyi ke-
reteiből, jobban ki lesz hasz-
nálva a személyzet és a beren-
dezés-állomány és hát akár 
drágább eszközökre is érdemes 
lesz beruházni.

- A karcagi kórház épületét 
felújították, a tervek szerint a 
belső felújítás (azaz a műszerek 
modernizálása stb.) a követke-
ző lépés. Hogyan folytatódhat 
ez a munka a jelen helyzetben?

- Attól függetlenül, hogy 
ilyen a gazdasági helyzet, nem 
szabad megállni. Ahogy mon-
dani szoktam, Forma 1-es ver-
senyen Csepel bringával indul-
ni nevetséges dolog. Tehát, ha 
komolyan vesszük azt, hogy mi 
kiemelt intézmény vagyunk, és 
hetven kilométeres körzetben 
betegeket kell ellátnunk, és ha 
nem 19. századi műszerekkel 
akarunk dolgozni, akkor csak 
előrefelé menekülhetünk. Ma-
gának az épületnek két ütem-
ben megtörtént a külső felújítá-
sa, és azt hiszem, ez meg is felel 
majd egy 21. századi intézmény 
alakiságának, de a beltartalom 
is nagyon lényeges. Erre mi egy 
TIOP pályázaton pályázunk 
1,6 milliárd forint értékben. 
Az elsődleges elbírálása meg-
történt, és úgy tűnik, formai-
lag nem találtak kifogásolni va-
lót az anyagunkban, de a pénz-
ügyi keretek miatt úgynevezett 
tartaléklistára tették. Bízom 
abban, hogy esetleg felülvizs-
gálatra kerül majd. A pályá-
zat eredménye lenne egyébként 
az, hogy a radiológiának, tehát 
a röntgen-ultrahangnak meg-
történne a teljes digitalizálása 
– új épületrész kialakításával. 
Ugyanígy megtörténne a labo-
ratórium teljes gépcseréje, szin-
tén új épületrész kialakításával, 
és egy CT berendezés beszerzé-
sére is megvan a minisztériumi 
szerződésünk. Úgy gondolom, 
ezek az elképzelések mind abba 
az irányba mutatnak, hogy va-
lóban 21. századi szolgáltatást 
tudjunk nyújtani.

A múlt héten beadtunk egy 
másik pályázatot, amelyben 
880 millió forintos költséggel 
a pszichiátriai épület felújítását 
céloztuk meg. Ezt a két pályá-
zatot tekinthetjük akár a har-
madik és a negyedik rekonst-
rukciós ütemnek is, amik be-
fejezhetik, lezárhatják a kórház 
teljes mértékű felújítását, a 21. 
századi szintre fejlesztését. 

- Sok sikert kívánunk hozzá. 
Köszönöm a beszélgetést.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

A fejlesztéseknek folytatódniuk kell

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium a 2010/2011. tanévre az alábbi képzésekre 

hirdet felvételt
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSEK

Jelentkezési határidő: 2010. július 1.
Jelentkezési korhatár: 21 év
Középfok:
Mezőgazdasági gépésztechnikus szak: 2 éves
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus szak: 2 
éves
Felsőfok:
Műszaki informatikai mérnök-asszisztens: 2 éves (4 félév)
(Debreceni Egyetem Informatikai Karával közös szak-
képzése, tanulói jogviszony)

FELNŐTTKÉPZÉS - LEVELEZŐ TAGOZAT (nem tankö-
teles tanulók részére felnőtt képzés)

Jelentkezési határidő: 2010. július 1.
Középfok:
Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus szak: 2 
éves

Jelentkezés: a titkárságon személyesen, illetve levélben vagy 
e-mailben.
Cím: 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail: sztannai@externet.hu

Ki tud többet környezetismeretből?
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Sajtóközlemény
2010 őszén kezdődhet meg Karcag-Kisújszállás-Kunmadaras-Berekfürdő 

már bezárt szeméttelepeinek rekultivációja. A projekt várhatóan 

1,5 milliárd forint Európai Uniós támogatással valósul meg. A beruházásról 

az önkormányzatok hirdetési felületein, részletes tájékoztató olvasható.

A projekt megnevezése: 
„Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja” 

KEOP-7.2.3.0

Kedvezményezett: 
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

5300 Karcag, Kossuth tér 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg.

A Darázs Keverő 2000. Kft. Jászberény megnyitotta 
takarmány üzletét Karcag, Reggel utca 31. szám alatt.

Árainkból:
- baromfi indító: 2.325 Ft/25 kg
- baromfi nevelő: 2.090 Ft/25 kg
- korpa 30 kg: 930 Ft.

Tel.: +36/30-363-7551.

Brit apa és egy afroamerikai 
anya gyermekeként látott nap-
világot 1965-ben az angliai 
Stoke-on-Trent városában. Los 
Angelesben cseperedett föl, 
csupa művész és zenész társa-
ságában, mivel az édesanyja a 
pop-szakmában dolgozott. Ti-
nédzser koráig csak tengett-
lengett, kerülte az iskolát, csa-
vargott, mígnem egyszer a ke-
zébe került egy leharcolt 
elektromos gitár. Néhány 
évvel később, 1985-ben, 
már a híres és hírhedt 
Guns’n’Roses gitárosakén 
indult a biztos hírnév felé. 
Igen, ő az, Slash, civil ne-
vén Saul Hudson – cilin-
derben, sűrű szembelógó 
frizurával, és az elmarad-
hatatlan Gibson gitárral a 
kezében.

A zenekar viharos rock 
and roll-ja, a tagok ext-
ravagáns öltözködése, és 
nem utolsó sorban bot-
rányos viselkedésük hir-
telen tette őket népszerű-
vé, de a mértéktelen al-
kohol- és drogfogyasztás 
előbb-utóbb hosszan tar-
tó agóniához majd a ban-
da feloszlásához vezetett. 
Ennek ellenére Slash a vi-
lág egyik leghíresebb, leg-
egyedibb gitárosává nőtte ki 
magát. A feloszlást követően 
saját bandát alapított Slash’s 
Snakepit néven, amely 1994-
2000 között számtalan kon-
certet adott, viszont mindösz-
sze két albumot rögzített. (A 
Snakepit (kígyóverem) elneve-
zés nem véletlen, hiszen hősünk 
fanatikus kígyó-gyűjtő hírében 
állt)  

2003-ban már Velvet Revol-

ver néven újabb csapatot ver-
buvált két ex-Guns zenésszel, 
Duff McKagan basszusgitá-
rossal, és Matt Sorum dobos-
sal, valamit Scott Weilanddal, 
a Stone Temple Pilots egyko-
ri énekesével. Ez a zenekar is 
mindössze két lemezt tudott 
összehozni, viszont a „Kígyóve-
remnél” jóval népszerűbb lett. 
Azonban itt is – elsősorban az 

énekes botrányai miatt –hama-
rosan bekövetkezett a bomlás. 
Weiland távozni kényszerült a 
csapatból. Hogy mi lesz a ze-
nekar további sorsa, az egyelő-
re kérdéses, viszont ez pillanat-
nyilag nem is olyan lényeges. 

Slash az elmúlt hetekben je-
lentette meg első szólóalbumát, 
melynek elkészítéséhez jó ba-
rátait, általa tisztelt énekeseket 
és zenészeket hívott meg. Nem 

is akármilyen nevek szerepel-
nek a listán, csak néhány arc 
a legismertebbek közül: Iggy 
Pop, Ozzy Osbourne, Lemmy 
Kilmister (Motörhead), Fergie 
(Black Eyed Peas). Külön cí-
met nem is adtak a lemeznek, 
mindössze a Slash felírat olvas-
ható a színes borítón. 

Az albumot a Ghost nyitja, 
amelyben Ian Astbury a Cult 

frontembere nyújt kima-
gasló teljesítményt. Hú-
zós rock nóta egy olyan 
torokkal, amit ezer közül 
felismerni. Aztán rögtön 
a második szerzemény-
ben Ozzy bátyó tűnik 
fel; tipikus hang, tipikus 
dal, kifejezetten az öreg-
re szabva. Harmadiknak 
Fergie a Black Eyed Peas 
énekesnője jeleskedik. 
Bámulatos, hogy ez a nő 
igazi rock and roll-t is tud 
énekelni, nem is akár-
hogy. És így tovább... So-
rakoznak a jobbnál jobb 
énekesek. Chris Cornell 
is megvillantja magát egy 
dal erejéig. Iggy pedig 
óriási ének, óriási vokálok 
közepette nyomja a punk 
attitűdöt a We’re All 
Gonna Die-ban.

No, és persze SLASH! 
Változatos gitárjátéka mind a 
keményebb, mind a lágyabb 
dalokban igazán ízes, a tő-
le megszokott módon minden 
a helyén van. Hamarosan tur-
nézni indul egy válogatott  bri-
gáddal, amelyben a hírek sze-
rint Myles Kennedy az Alter 
Bridge énekese lesz a frontem-
ber. Remélem, hozzánk is ellá-
togatnak!

Cselényi Csaba

Az első szólólemez 
„A másság kezelésének le-

hetőségei a diákönkormány-
zat gyakorlatában” címmel dr. 
Csillei Béla iskolaigazgató elő-
adását hallgathatták meg az 
érdeklődők. Az előadás témá-
ja és az előadó stílusa felkeltet-
te a diákok érdeklődését. Tu-
datos stratégia mentén fokoza-
tos lépésekben, elgondolkodta-
tó kérdései segítségével juttatta 
el a diákságot a másság megér-
téséhez, elfogadásához.

- „Mi értelme a megkülön-
böztetésnek?

- Mi az oka, hogy a gyerekek 
nem tudnak megjavulni?

- Mitől függ, hogy valaki 
milyen lesz?” – tette fel a kér-
déseit és hagyta, hogy a diá-
kok keressék ki és fogalmazzák 
meg - ismereteik alapján - a vá-
laszokat.

Íme a megállapítás, melyek 
a közös gondolkodás eredmé-
nyei:

„A másság lehet kuriózum, 
ez színesíti az életünket, és le-
het zavaró, szabályszegő, anti-
szociális.”

„A másság mindenütt léte-
zik, de akkor van baj, ha szem-
bemegy a többséggel.”

„Az átlagot a többség hatá-
rozza meg.”

„Ha Rómában élsz, élj úgy, 
mint a rómaiak.”- ez a beillesz-
kedés lényege. „Alkalmazkod-
ni kell.”

„Az a rossz, aki a társadalom 
ellen tesz.”

„Ha egy gyerek eltávolodott 
az iskolától, akkor az iskolát 
kell közelebb hozni hozzá.”

 Végül:
„Olyan iskola kell, aho-

vá szeretnek járni a gyerekek.” 
(Magyar Ildikó iskolai gyógy-
pedagógus)

Május 6-án ismét bebizo-

nyosodott, hogy „Együtt len-
ni jó”. Ez volt pályázatunk 2. 
programja. 

50 györffy-s diák, meghívott 
felnőtt „szakemberek” és ér-
deklődők vettek részt a közös-
ségépítő tréningen, ahol a játé-
ké volt a főszerep. 

A foglalkozás elején a „tré-
ner” néhány fontos alapelvet 
tisztázott és fogattatott el, me-
lyet a közös játék során ajánla-
tos alkalmazni. Kiemelte a cso-
portvezető szerepét, a játék so-
rán egymás gondolatainak és 
testi épségének tiszteletben tar-
tását, a titoktartást, s azt az el-
járást, amit a játékszabályok 
vétsége miatt alkalmaznak a 
résztvevők. 

Tehát a szabályokat minden 
játékosnak ismernie kell. Meg-
egyeztek egy közös, egységes 
jelrendszerben. Az előadás már 
a szabályalkotásnál a gyerekek 
szívébe lopta magát kedvessé-
gével, empatikus készségével. 
Mindez adódott szakmai ráter-
mettségéből, sokoldalú felké-
szültségéből, jelleméből.

Nagy szakértelemmel, türe-
lemmel vezette le a „Lufifej”, az 
„Újságpapírszigetek”, a „Tük-
röm, tükröm mutasd meg né-
kem” című játékokat, s a fog-
lalkozás végén egy „Csoport-
rajz” is készült a program leg-
kedvesebb történeteiről, a gye-
rekek élményeiről. A minden-
kori értékelés alapelve a dicsé-
ret, a pozitív megerősítés volt. 

Az ismerkedéstől az együtt-
gondolkodás, a problémameg-
oldás, a mozgás útján át a cso-
port eljutott a közösségi szel-
lem erősödéséig és zárásként 
egyhangúan kiáltották: Együtt 
lenni jó!

Rusóiné Szabó Magdolna
diákmunkát segítő tanár

Diákönkormányzat tréning 
a Györffy-ben

Meghívó
Töltsünk együtt egy délután az Esélyegyenlőség jegyében 2010. 

május 15-én (szombaton) 16 órai kezdettel a Nagykunságért Civil 
Fórum Egyesület szervezésében

Találkozó a főtéren a Toronyház előtt. Közös séta a Sorstársak 
Házához (Kg., Rákóczi utca 3.)

Kötetlen beszélgetés: „Az esélyegyenlőség kérdései a minden-
napokban”, játékos, egészségmegőrző, kulturális programok, tá-
bortűz...

A helyszínen a Kunsági Egészségmegőrző Csoport ingyenes szű-
rővizsgálatot végez!

Műsor, melyben fellép Márkus Ica és a Déryné Művelődési Köz-
pont Nótaköre, gyermek- és felnőtt amatőr művészeti csoportok.
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A megyei amatőr középis-
kolás bajnokságban megkez-
dődtek a rájátszás küzdelmei. 
A leány „B” csapat a 6-8. he-
lyért, az „A” csapat a 3-5. he-
lyért, a fiú csapat az 1-3. he-
lyért küzd tovább.

Szolnoki Körny. Gazd. Tag 
„B” – Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. „B” 15:26 (0-6, 6-6, 
1-10, 8-4)

Agócs Sz. (2), Bérczi D. 
(9), Bodnár V. (2), Nagy T. 
(6), Nagy V. (4), Hamar K., 
Hérmán F. (3), Kocsis D.

Szolnoki Körny. Gazd. Tag 
„A” – Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. „B”

Agócs Sz., Bérczi D. (9/6), 
Bodnár V. (7), Nagy T. (6), 
Nagy V. (6), Hamar K., 
Hérmán F., Kocsis D. Edző: 
Őrlős Zoltán

Karcag Varró - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. „A” 
16:65 (4-15, 6-14, 2-15, 4-21)

Szabó D. (4), Chrappán R. 
(47/9), Balajti E., Kovács L. 
(12), Varga D. (2).

Kisújszállás Móricz - Kar-
cagi Nagykun Ref. Gimn. 
„A” 33:38 (9-7, 7-8, 5-15, 12-
6)

Szabó D., Chrappán R. 

(24/6), Balajti E., Kovács L. 
(10), Varga D. (4). 

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. „A” -  Karcag Varró 
106:24 (28-9, 28-6, 22-4, 28-
5)

Szabó D. (2), Kovács L. (12), 
Chrappán R. (76), Varga D. 
(12), Bodnár V. (4).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. „A” - Kisújszállás Mó-
ricz 63:35 (16-8, 21-13, 8-10, 
18-4)

Szabó D. (2), Kovács L. (8), 
Chrappán R. (47), Varga D. 
(6), Bodnár V., Hérmán F., 
Házi M., Edző: Őrlős Zoltán

Mezőtúr Teleki - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 73:27 
(26-7, 22-4, 8-8, 17-8)

Kovács Zs. (17/3), Kovács M 
(18), Koncz M. (18), Szepesi B. 
(8), Németh G., Gyökeres I., 
Fekete T. (6), Németh M. (2), 
Nagy P. (4).

Törökszentmiklós Bercsé-
nyi - Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. 47:84 (12-31, 12-21, 
10-17, 13-15)

Kovács Zs. (10/3), Kovács M 
(27/3), Koncz M. (14), Szepesi 
B. (1), Németh G.(6), Gyökeres 
I.(4), Fekete T. (9), Németh M. 
(6), Nagy P. (7).

Edző: Őrlős Zoltán

Jelentős érdeklődés mellett 
rendezte meg a közelmúltban 
az amatőr és profi erőemelők 
Scitec Raw I. fekve nyomó ver-
senyét Elek Attila karcagi szü-
letésű, töbszörös országos baj-
nok, valamint EK és VK győz-
tes erőemelő. A rendezvénynek 
helyet adó Sportcsarnokban 
ez alkalommal több jeles sze-
mély, közte Csepregi Zoltán 
fekve nyomó világbajnok és Sü-
li Tibor,  Magyar Profi Erőeme-
lő Liga elnökségi tagja is tisz-
teletét tette. Ők rögtönzött be-
mutatóval, majd a versenybí-
rói munkával emelték a verseny 
színvonalát. 

Nagyszerű élmény volt Elek 
Attila guggoló bemutatója is, 
aki több mint 300 kg-os telje-
sítményt ért el. Természetesen 
a verseny is igen érdekes, izgal-
mas volt, hiszen volt, aki reme-
kül nyomta a feje fölé az álta-
la megválasztott súlyt, de volt 
olyan is, aki túlvállalta magát. 
A sportszerű és lelkes közönség 
mindenkit tapssal jutalmazott, 
így aki részt vett ezen a napon 
ezen a versenyen, nem csaló-
dott, sőt a helyezésekért járó ér-
mek mellett a vigaszdíjak átvé-
telével is örömmel távozhatott.

Eredmények: Nők: 1. Bieniek 
Erzsébet (75 kg), 2. Varga Vio-
letta (40 kg). Ifjúsági - 70 kg: 
1. Gecsei Jenő János (100 kg), 
2. Kolozsvári Sándor (55 kg), 
Szűcs Tibor kiesett. Ifjúsági 
-5 kg: 1. Tarnóczi Bencze (150 

kg), 2. Kiss László (130 kg), 3. 
Susányi Tibor (110 kg), 4 .Ordas 
József (110 kg), 5. Vályi Nagy 
Norbert (105 kg), 6 .Pásztor Gá-
bor (100 kg), 7 .Palotai Gyu-
la (95 kg). Ifjúsági + 85 kg: 1. 
Domján Péter (110 kg), 2. Kóti 
Péter (70 kg), Vincze Gergely és 
Lakatos Tóth Béla kiesett. Ju-
nior - 75 kg: 1. Vinis Béla (135 
kg), 2 .Farkas Attila (125 kg), 3. 
Kuti László (110 kg), 4. Keszler 
Péter (90 kg) Junior - 90 kg: 1. 
Tasi Csaba (130 kg), 2. Berzétei 
Lajos (120 kg), , 3. Illés Tóth 
László (110 kg) Junior + 90 kg: 
1. Bíró Gábor (172,5 kg), 2. Kis 
József (135 kg) Felnőtt - 100 
kg: 1. Szalai György (180 kg) 2. 
Bugyi László (145 kg), 3. Laka-
tos Tóth Béla (152,5 kg), 4. Bu-
gyi János (140 kg), 5. Vinis Bé-
la (110 kg), 6. Nagy Róbert (125 
kg). Versenyző kategória: 1. Ju-
hász István (76,2 kg- 180 kg), 2. 
Sántha Tamás (130 kg - 215 kg) 
3. Gál Bálint (86,1 kg - 170 kg), 
4. Szilágyi Máté (86,8 kg - 160 
kg)

Köszönjük a lapozásban 
nyújtott segítséget Varga Lász-
lónak és Baráth Lajosnak!

Köszönjük a díjátadást Árvai 
István többszörös világbajnok-
nak!

A versenyt támogatta: A 
Karcag Városi Sportcsarnok, 
Scitec, Varró István SZKIDSE.
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Kaiser 0,5 liter, multipack 185,-
RÉGI ÁR!

185,-
RÉGI ÁR!

159,-/db 
1L=318 Ft

(+üvegbetét)

Amstel 0,5 liter, multipack 

159,-/db 
1L=318 Ft

(+üvegbetét)

Agárdi muskotályos 
szőlő pálinka  
0,5 liter

3.999,-
RÉGI ÁR!

3.499,- 
1L=6.998 Ft

Zwack Unicum   
0,2 liter  

999,-
RÉGI ÁR!

N
K

B
E

N899,- 
1L=4.495 Ft

499,-
RÉGI ÁR!

Egri Bikavér
0,75 liter, száraz

399,- 
1L=532 Ft

(+üvegbetét)

309,-
RÉGI ÁR!

Coca-Cola
2 liter, PET  

249,- 
1L=125 Ft

Új termék!

Kaltenhaller  
0,5 liter, dobozos

109,- 
1L=218 Ft

199,-
RÉGI ÁR!

Bravo őszibarack
1 liter  

Tiszai
0,5 liter, dobozos

159,- 
1L=159 Ft

109,- 
1L=218 Ft

2.299,-
RÉGI ÁR!

1.999,- 
1L=3.998 Ft

Szicsek Földvári 
mézes málna 
0,5 liter
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Megújulva!

Chris Norman & Band élő koncertre JEGYEK ELŐVÉTEL-
BEN KAPHATÓK a Concert & Media hálózatában (info: 
+361-222-1313), a Libri Könyváruházakban az ismert 
jegypénztárakban és a Békéscsabai Tourinform irodá-
ban. Internetes jegyrendelés: http://www.jegyelado.hu/

index.php?page=rendezvenyek&rid=3940

Az Alapítvány 2009.évben eleget tett az 
alapító okiratban meghatározott céloknak.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet 
nem folytat, működésével kapcsolatos kiadá-
sai nincsenek. Tisztségviselői munkájukért 
anyagi juttatást nem kapnak.

2009 évi pénzforgalmi adatok:
Nyitóegyenleg 2009.január 1.: 3.773.158 Ft

Bevételek:
2009.évi kamat: 68.223 Ft
Szja 1 %: 659.978 Ft
Jótékonysági bál bevétele, támogatások:  
2.068.600 Ft
2009.évi összes bevétel: 2.796.801 Ft

Kiadások:
Postai és banki költség: 32.999 Ft
Terembérleti díj (jótékonysági est): 108.000 Ft
Jogvédői díj (jótékonysági est): 68.666 Ft
Közjegyzői díj: 4.500 Ft
Adománygyűjtő doboz: 23.640 Ft
Orvosképzés (megtérülő költség):   125.000 Ft

Kátai Gábor kórház számára 
vásárolt műszerek és Gyógyításhoz 
használatos eszközök költsége: 4.082.539 Ft
2009.évi összes kiadás: 4.445.344 Ft

NYITÓEGYENLEG: 3.773.158 Ft
Összes bevétel: 2.796.801 Ft
Összes kiadás: 4.445344 Ft
ZÁRÓ EGYENLEG 
2009.12.31: 2.124615 Ft 
ebből lekötött betét:  1.000.000 Ft

Köszönjük mindenkinek az alapítvány ön-
zetlen támogatását, amivel hozzájárult a kór-
házunk 2009. évi működéséhez.

Kérjük, ha módjukban áll, a továbbiakban 
is segítsék munkánkat.

A személyi jövedelemadó 1% -ával is sokat 
segíthet.

Adószámunk:19221128-2-16 

Szilágyi Lajosné
Kuratórium elnöke

Kátai Gábor Alapítvány közhasznúsági jelentése 
2009.évről

Erőemelés: 
Scitec Raw I. Karcag

Refis kosárlabda hírek
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.
1 + 2 félszobás (vályog +téglaépítésű) 
gázfűtéses+cserépkályhás kertes ház 
városközpontban eladó. I.ár: 4,5 M Ft. 
Tel.: +36/30-260-0014 v. +36/20-225-
2236.
Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 m²-es, 
két szobás családi ház, 1676 m²-es te-
lekkel eladó. Tel.: 06/59-314-379 vagy 
+36/30-320-9255. 
Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres családi 
ház 120 m²-es díszkertes, összkomfor-
tos, lakható melléképülettel és garázs-
zsal eladó. Vállalkozásra és több gene-
ráció együttlakására is alkalmas. Mélyen 
áron alul, akár hitelátvállalással is el-
adó. Csere is érdekel. Tel.: 59/313-053 v. 
06/20-242-2922..
Tizenöt éve épült 5 szobás családi ház 
nagy telekkel igényesnek eladó. Érd.: 
Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 59/312-427 v. 
+36/30-363-9585.
Ház eladó. Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 
+36/30-263-1504, vagy 59/312-675..
Lakás eladó Kg., Táncsics krt. 13. 
IV. em. 9. ajtó. U.itt garázs eladó a 
Városudvarban. Tel.: +36/30-249-4115.
Karcagon, a Kisújszállási út 70/c. alatt 3 
szoba+nappali+garázs eladó, vagy Pest 
és környékire kisebbre is cserélhető ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag városközpontjában a Madarasi 
út 16. sz. alatt eladó 954 m² telken 100 
m²-es felújítandó ház műhellyel, hátsó 
épülettel. Tel.: +36/30-586-8213.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház sürgősen el-
adó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).
Karcagon városközpontban 1+2 fél-
s z o b á s  ( v á l y o g + t é g l a é p í t é s ű ) , 
gázfűtéses+cserépkályhás kertes ház 
4,5 M Ft-ért eladó. Tel.: +36/30-260-0014 
v. +36/20-225-2236. 
Főtérhez közeli 3 szobás + nappalis ker-
tes ház eladó. Kisebb csere + készpénz 
is érdekel. U.itt garázs eladó a hűtőház 
mögötti garázssoron. Tel.: +36/30-239-
7616 v. +36/30-552-1573.
Garázs eladó vagy kiadó a Széchenyi 
sgt. 26. sz. alatt. Tel.: +36/30-546-4990.
Tanya eladó! Bármilyen tevékenységre 
alkalmas, kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Kg., Dózsa Gy. u. 9. sz. alatti, II. emele-
ti 50 m²-es lakás eladó, vagy kis csalá-
di házra cserélhető. U.itt: Kisvénkertből 
beton darabok töltésnek ingyen elvihe-
tő. Tel.: +36/20-252-8156 (este).
28 m²-es üzlethelyiség eladó, kiadó 
vagy befektetési társat keresek. Tel.: 
+36/30-613-1330.

Albérlet
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. Tel.: 
+36/30-325-7724.
Karcagon városközpontban I. emeleti 2 
szobás lakás bútorozatlanul kiadó. Tel.: 
+36/30-493-0690.

Állat
Hús jellegű hízó és gyöngyös tojás el-
adó. Tel.: 59/300-875.
Eladó 6 db 8 hetes malac. I.ár: 11.000 Ft/
db. Tel.: +36/30-524-1446.
Eladó 4 db 8 hetes fehér, hús jellegű ma-
lac, fekete puli kölykök 5.000 forintért és 
2 db nagy körbála, jó minőségű here-
széna eladó. Tel.: +36/30-393-3343.

Állás
Mérlegképes + kereskedelmi végzett-
séggel, gazdasági ügyintézői, admi-
nisztrátori, számítógép kezelői, pályá-
zatíró-elszámoló, kereskedői gyakor-
lattal 46 éves nő főállású munkát keres. 
lina64@freemail.hu

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Könnyű, 
természetes és tudományosan igazolt 
program. Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha el-
adó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Barna, 4 részes szekrénysor; 2 lyukú 
sparhelt kitűnő állapotban eladó. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Eladó fa targonca (10.000 Ft), 1 db szo-
bakerékpár (15.000 Ft), 1 db 300 kg fa-
mázsa (15.000 Ft). Érd.: Kg., Soós I. utca 
2. Tel.: +36/30-363-9585.
Karcagi fiatalember vásárolna régi: év-
számos írott cserépbutellát, fa mézes-
kalács formát, fa tüzelésű pléh fürdőká-
dat, ülőfürdőkádat, mindkét oldalán zo-
máncozott lábon álló fürdőkádat, sok-
fiókos bolti és gyógyszertári pultokat, 
férfi mechanikus karórát, faragott kapu-
félfát, bekötött és nem bekötött nagy 
üvegeket, dió furnéros lakkozott szek-
rényt anyagnak, festett vagy faragott fa-
li tékát, kőből faragott kerti tárgyakat, 
cserépstukkót, öntöttvas dísztárgyakat, 
festményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-
963-5073.
Árpa, zab, kukorica van eladó. Kg., 
Alkotmány utca 14. Tel.: 59-300-293.
1930-as évekbeli hálószoba bútor (2 
ágy, 2 éjjeliszekrény, 2 szekrény, 1 tük-
rös szekrény) valamint 1 akasztós és egy 
polcos szekrény eladó. Tel.: +36/30-586-
8213.
Eladó egy akusztikus és egy klasszikus 
gitár. I.ár: 15.000 Ft. Tel.: +36/30-547-
9987.
Ingyen elvihető 2-3 m³ betontörmelék. 
Tel.: +36/20-230-3690.
Eladó 16 m² zalakerámiás járólap, LG te-
lefon, masszázsgép, 160x200-as ágybe-
tét, masszázs sarokkád, egyszemélyes 
heverő, kerti grillkemence, motoros fű-
rész, sövénynyíró, szekcionált garázska-
pu motorral, 1 db nagy perzsaszőnyeg 
+ 3 futószőnyeg. Tel.: +36/70-772-5259.
Számítógép + HP 825c színes tintasuga-
ras nyomtatóval, LEG-MAGIC (lábizom 
erősítő), fitnes gép, szauna öv (zsírége-
tő) eladók. Tel.: 59/312-095 (Hal bolt)
Vezetékes gáztűzhely (Karancs 3T) el-
adó. Tel.: +36/30-209-3126.  
Hordozható hegesztő trafó eladó. Tel.: 
+36/30-229-8516.

Mátrafüred-Pipishegyen családi nya-
raló kiadó. Tel.: 59/311-817 v. +36/30-
455-6995.
200 literes fagyasztószekrény eladó. Tel.: 
59/314-831.
Eladó 1 db 150x300 cm-es kapcsolt 
geréb-tokos, mélyen üvegezett világító 
ablak; 1 db kerti traktor utánfutó (kisipa-
ri) Tel.: +36/30-252-8698.
A böjti szelek szemét hordalékkal tar-
kítják járdáinkat, tereinket. Seprűimmel 
vegyen részt a tiszta városunkért moz-
galomban. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. u. 9/a. sz. alatt. 
Támasztó létra méretre ismét rendelhe-
tő Jani bácsinál.
Eladó irodába vagy vendégváráshoz 10 
db szék és két nagy asztal (3.000 Ft/db); 
üveglapos dohányzó asztal (4.500 Ft); 
2 db nyomtató (1.000 és 3.000 Ft); 2 db 
heverő (1.000 és 3.000 Ft); cirokból ké-
szült kaspó 2 db (2.000 és 1.000 Ft). Érd.: 
Kg., Erkel F. u. 5. Tel.: +36/20-383-7129.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: +36/70-314-4403 v. 
+36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid ha-
táridőre vállalom. Tel.: +36/70-300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szigetelése 
falbontás nélkül. Tel.: +36/30-360-3373.
Kedvező áron vállaljuk az alábbi mun-
kálatok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását vagy teljes körű 
aszfaltozását; épületek bontását, átala-
kítását; bármilyen  nemű kőműves mun-
kát; tetőépítését és bontását; föld- és 
kubikmunkák végzését; udvarok és te-
repek tisztítását, takarítását; bármilyen 
nemű kubikmunkát. Jól képzett szak-
emberekkel dolgozunk. Nyugdíjasok 
számára akár kedvezményt is tudunk 
biztosítani. Részletfizetés is megoldha-
tó. Továbbá vállaljuk bármilyen nemű 
mezőgazdasági munkák elvégzését 50-
60 főig. Teljes körű megbízhatóság. Tel.: 
+36/30/605-3521 v. +36/30/346-1454.
Belföldi árufuvarozás platós kisteher-
autóval. Építőanyag, törmelék, bútor, 
hosszú anyagok (6 m) szállítása, költöz-
tetés, lomtalanítás, udvartakarításhoz. 
A hét minden napján! Tel.: Kovács Zsolt 
+36/30-457-2795. (Kg., Tompa utca 12.)
Matematika korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.
M E G N Y Í LT !  A Z  A N G YA L K E R T 
CSALÁDI NAPKÖZI Karcag, Ágota utca 
15. sz. alatt. Várjuk a 2-10 éves gyerme-
keket, akik szeretnének kis közösségben 
játszani, tanulni! Érdeklődni: +36/30-
675-6540 v. +36/70-590-9540.
JÁTSSZUNK EGYÜTT! GYERTEK EL AZ 
ANGYALKERT CSALÁDI NAPKÖZIBE 
(Kg., Ágota utca 15.) május 22-én (szom-
baton) 10 – 12 óráig EGY JÁTSZÓHÁZI 
FOGLALKOZÁSRA! Célba dobás, ragasz-
tás, színezés, nyomdázás, mese-zene-
hallgatás stb. Részvételi díj: 500 Ft/óra.

Gépjármű
Négyütemű Trabant limuzin ‘90-es ki-
adású 2011. 08. 04-ig érvényes műszaki-
val eladó. Tel.: +36/30-229-8516.
1995-ös évjáratú Hyundai Lantra 1.6 
GLS személygépkocsi 1 év műszakival 
160.000 Ft-ért eladó. Tel.: +36/20-661-
4137.

Apróhirdetés

Megkezdődött a rájátszás a 
Megyei Felnőtt Bajnokságban. 
Az alapszakasz győztes  1. he-
lyezett Karcagi SE csapott ösz-
sze a Szolnoki SI Kadett csa-
patával, oda-visszavágó for-
májában a Karcag Városi 
Sportcsarnokban. A párharc 
egyértelmű esélyese a hazai 
együttes volt, hisz az alapsza-
kaszt 100 %-os teljesítménnyel 
„hozták”. Azonban a sportban 
minden előfordulhat, még az 
is, hogy a papíron gyengébb 
megtréfálja a favoritot. Ezúttal 
az első mérkőzés is így indult. 
A vendégek, főleg kiváló há-
rom pontos dobóik jóvoltából 
vezettek is az első negyedet 
követően. A második negyed-
ben fordítottak kosarasaink, 
de csak szoros előny birtoká-
ban kezdhették a második fél-
időt. Ekkor újra a sportisko-
lások játszottak jobban, mi 
több, meg is fordították az ál-
lást. Csapatunk az utolsó fel-
vonásban aztán már nem en-
gedett, s ha csak egy „tizessel” 
is, de megérdemelten nyert. A 
kadettek fantasztikusan ját-
szottak, bizakodva várhatták a 
folytatást.

Karcagi SE KBK - Szol-
nok VSI kadet 78:66 (18-
21, 22-14, 16-22, 22-9)

Karcag, jv: Gál, Pál Szabó, 
Szabó

Karcag: Kovács M. (10), Ri-
deg (8), Mile (15), Vincze (9), 
Kovács Zs.

Csere: Hajdú, Erdei (14), Si-
mon (6), Koncz, Ábrahám, 
Tóth (14), Mészáros (2).

Fodor Csaba edző: Szoros 
mérkőzésen a lelkesen játszó 
szolnoki fiatalok megnehezí-
tették a dolgunkat.

Rövid pihenő után követ-
kezett a második mérkőzés. A 
visszavágónak tizenkét pon-
tos előnnyel vágott neki csapa-
tunk, ami megfelelő nyugal-
mat is biztosított a folytatásra. 

A nyugalom azonban látszó-
lagos volt csupán, hisz a Szol-
nok végig ott lihegett a Kar-
cagiak nyakán, nyugtot sem 
hagyva Erdeiéknek. A töret-
len harci szellem, s a jó játé-
kuk következtében a félidő vé-
gére előnnyel fordultak a ven-
dégek, igaz mindössze csu-
pán kettő ponttal. Ezt köve-
tően ismét jött a karcagi „fel-
támadás”, Mile és Erdei kosa-
rai már biztos előnyt jelentett 
tíz ponttal a harmadik negyed 
végére. Az utolsó felvonásban 
igyekezett őrizni megszerzett 
előnyét a hazai legénység, bát-
ran lehetett cserélni, sőt még 
növelni is sikerült az előny .

Az oda-visszavágó párharc 
végeredménye: 2:0 a Karcagi 
SE javára.

Szolnok VSI kadet - Kar-
cagi SE KBK 65:80 (16-17, 
21-18, 16-28, 12-17)

Karcag, Jv: Balogh, Szabó, 
Kovács A.

Karcag: Erdei (17/6), Rideg 
(9), Tóth (9), Vincze (14), Ko-
vács Zs. (2).

Csere: Hajdú, Simon (7/3), 
Kovács M. (9), Mile (13/3), 
Mészáros.

Fodor Csaba edző: Bizto-
san jutottunk tovább. Ellenfe-
lünknek gratulálok, s korosz-
tályukban sok sikert kívánok!

Az oda-visszavágó párharc 
végeredménye: 2:0 a Karcagi 
SE KBK javára.

Összességében a szurko-
lók jól szórakoztak. Több ha-
sonlóan kiváló színvonalú ta-
lálkozót szeretnénk látni más 
meccseken is a közeljövőben, 
természetesen karcagi győzel-
mekkel. A Karcagi SE így be-
jutott a rájátszás 1-4. helyéért 
lejátszandó döntőbe, amely-
nek megrendezését szeretné a 
Kosárlabda Szakosztály elvál-
lalni. Hajrá Karcag!

Pályázat

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:

Karcag, Kossuth tér 11-13. sz. alatti helyiség
Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk 
A helyiség alapterülete: 156 m2

Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gázfűtés
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25. 

napja 16:00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Kosárlabda Megyei Felnőtt 
Bajnokság
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2010. május 14-17. pén-

tek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Zöldhíd
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 - interjú Dr. Nagy Mihállyal, 

a Kátai Gábor Kórház igaz-
gatójával

 Karcag Hírek
 - Interjú Szepesi Tiborral
 - Bemutatjuk az új birkó-

zó birodalmat Dobos Lász-
ló alpolgármester úrral és 
Kurucz István képviselő úr-
ral

 - Aszfaltozás a kisföldeknél
 Háttér
 Dr. Fazekas Sándor megbí-

zólevelének az átadása
20.10  Kováts Mihály Napok 2010

2010. május 18, 19. kedd, 

szerda

18.00  Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.10  Megyei tükör - magazin
19.30  Karcag Sport
 Futballmérkőzés közvetíté-

se
21.00  Nótacsokor

2010. május 20. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Kováts Mihály Napok 2010. 

II. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcag Hírek
 Háttér
20.10  Varga Mihály megbízóleve-

lének átadása a Városházán 

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

Lapzárta: 
kedd 12 óra

Május 3-ára virradóra is-
meretlen tettes Karcagon egy 
részben bekerített udvarról lo-
pott el egy 30 ezer forint érté-
kű 28-as kerékpárt. 

Május 4-én este egy helyi 
férfi az egyik sörözőben azért 
ütötte arcul a pultos, mert 
nem akart neki hitelbe italt 
adni. A kiszolgálónak sérülé-
se nem keletkezett, a rendőr-
ség garázdaság miatt indított 
eljárást.

Május 6-ára virradóra egy 
helyi lakos udvarán lévő nyi-
tott melléképületéből lopott el 
ismeretlen tettes egy 7 ezer fo-
rintot érő kerékpárt.

 
Május 9-én délután arról 

érkezett bejelentés a rendőr-
ségre, hogy egy karcagi ház-
nál „lopják az áramot”. A 
helyszínre kiérkezést követő-
en megállapítást nyert, hogy 
a bejelentés valós, mert az ut-
cai légvezetékről a házba va-
lóban be van vezetve az áram, 

azonban az láthatólag „házi” 
és nem a szolgáltató beköté-
se, és villanyóra sincs a háznál 
felszerelve.

Május 9-én délután a rend-
őrök egy karcagi fiatalkorút 
fogtak el, majd szállították a 
debreceni javítóintézetbe, mi-
vel ellene a Hajdú-Bihar Me-
gyei Bíróság BV Csoportja el-
fogatóparancsot adott ki. 

SZOMJAS VOLT? Vagy 
mégsem, az az ismeretlen sze-
mély, aki május 9-én este Kis-
újszálláson egy italkereske-
dés telephelyén a kerítést ki-
bontotta, oda behatolt, majd 
a raktár épületről a lakatot le-
feszítette és bentről két üveg 
üdítőt hozott ki, viszont azo-
kat a kerítésnél hátrahagyta. A 
600 Ft lopási kár megtérült, de 
a rongálási kár 2 ezer forint.
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Május 14. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

május 15. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti 

május 16. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

május 17. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

május 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

május 19. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

május 20. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

május 21.  péntek
 Berek – Kiss A. úti

Hétköznap 20 órától 

készenlétet tartanak a 

gyógyszertárak a másnap 

reggeli 7:30-as nyitásig 

(vagy a vasárnap 9:00 órá-

tól kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 

06/30-230-4001 telefon-

számon lehet elérni a ké-

szenlétes gyógyszerészt.

Gyógyszertári 
ügyelet

Karcag – Tiszafüred 1:1 
(0:0)

Karcag. Jv.: Domoszlai J. 
(Jávorszky, Berényi)

Karcag: Móga, Rajcsányi, 
Lévai, Nagy R., Bujdosó, Ba-
logh R., Nagy D., Orosz, Bo-
dor, Erdei, Hajdú T. (Kardos)

Edző: Orosz István
A huszonhatodik percben 

Bodor szabadrúgásánál Erdei 
nagy helyzetben a felső lécet 
találta el. Az ötvenedik perc-
ben Bodor szabadrúgása le-
pattant a védőkről, majd Er-
dei kb. 12 m-ről centiméte-
rekkel a bal alsó sarok mel-
lé lőtt. Az ötvenkettedik perc-
ben Bodor kb. 40 m-ről a kapu 
elé ívelt, amit Erdei közelről a 
jobb sarokba továbbított (1:0). 
A nyolcvankettedik percben 
Bozsó elhúzott a bal oldalon, 
beadásába lévai beletette a lá-
bát, és róla a bal sarokba pat-
tant a labda (1:1).

Jók: Rdei, ill. Herpai, Bozsó, 
Antal, Tóth

Orosz István: Enervált játé-
kunk sajnos ennyire volt elég.

Ábrahám Tamás: Mint ré-
gi sportvezető és új ideiglenes 
edző látom, mennyire szebb 
ez a játék a grundon, ahol a já-
tékvezetők nem tudják elron-
tani többek szórakozását.

Ifjúsági mérkőzések

Karcag – Tiszafüred 12:0
Góllövők: Kálly (2), Föl-

di (2), Töviskes (3), Bódi (2), 
Kabai, Szívós Gy., Kovács L.

U 12-es korosztály: Gyön-
gyösi Sportiskola – Karcag 
4:1

Góllövő: Nábrádi
U 13-as korosztály: Kecske-

mét – Karcag 7:0
U 15-ös korosztály: Kecske-

mét – Karcag 4:1
Góllövő: Szőke R.

B. I.

Moziműsor
Május 15. szombat
 Egyek ura
 Feliratos amerikai film
Május 17. hétfő
 Egy pikoló világos
 Fekete-fehér magyar 

vígjáték
 NOSZTALGIA MOZI
 FILMKEZDÉS: 18 óra
Május 18. kedd
 Légió
 Feliratos amerikai fantasy
Május 21. péntek
 Alice csodaországban
 Amerikai fantasztikus film
Május 22. szombat
 Párterápia
 Amerikai akció-vígjáték

12

12

Anyakönyv

Születés
Kiss Gyöngyi – Tasi Sándor
Kg., Északi út 25.  Sándor
László Dóra – Mága Sándor
Kg., Széchenyi sgt. 82. 
 Sándor

Halálozás
Bojti László
 Karcag (1954.)
Magyar Erzsébet
 Karcag (1944.)
Medgyesi Mihályné (Mészá-

ros Julianna)
 Karcag (1934.)

Kengyel – Karcag II. 
Agrosprint 0:3 (0:3)

Kengyel, 200 néző. Jv.: Fel-
földi

Karcag II.: Bartha (Bézi), 
Kovács Cs., Méhes, Varga L., 
Mogyorósi, Szabó D., Varga 
Zs., Kelemen K., Varga J., Bíró 
Cs., Oláh A. (Laboncz)

Edző: Laboncz János

Góllövők: Varga L., Bíró Cs., 
Varga J.

Laboncz János: Fegyelme-
zetten és szervezett jó játékkal 
biztosan győztünk a nehéznek 
ígérkező mérkőzésen.

Legközelebb vasárnap 17 
órakor Berekfürdő együttese 
lesz az ellenfél.
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Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályá-
zatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: mezőőr.

Betöltéséhez szükséges feltételek: 
- 8 általános iskola végzettség,
- saját tulajdonú segédmotor-kerékpár, ill. annak vezeté-

sére feljogosító okmány,
- Karcag város külterületének ismerete,
- büntetlen előélet.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- mezőőri vizsga,
- fegyvervizsga.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai ön-
életrajzát; végzettségét, képzettségét igazoló okiratok máso-
latát.

Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határide-
jét követő 15 napon belül.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2010. június 14.
Jelentkezni írásban 2010. június 4-ig lehet az alábbi cí-

münkre:
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos út 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.


