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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A 2010/11-es tanév néhány 
nappal a hagyományos szep-
tember elseje előtt, augusz-
tus 27-én, a Szentannai Sá-
muel Gimnázium és Szakkö-
zépiskola új épületének átadá-
sával és az ugyanitt rendezett 
Városi Tanévnyitó Fórum-
mal kezdődött. Az új oktatá-
si épületet és az új tanévet dr. 
Hoffmann Rózsa, a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium ok-
tatási ügyekért felelős állam-
titkára köszöntötte, dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter pedig az intézmény 
jelképes kulcsát adta át Gyö-
keres Sándor igazgatónak.

Dr. Hoffmann Rózsa Kará-
csony Sándort idézve kívánt 
„boldog új évet” a jelenlévő pe-
dagógusoknak, majd kifejtet-
te, hogy az új tanév több szem-
pontból is újnak számít majd.

- Ebben az évben a tanévkez-
dés a szokásokhoz képest ta-
lán még több örömöt és még 
több várakozást jelent. Első-
sorban itt Karcagon, ahol egy 
olyan iskolát nyithatunk meg, 
amely méltóképpen reprezen-
tálja mindazt a törekvést, és 
mindazt az értékrendet, ame-
lyet hiszem, hogy mindany-
nyian vallunk. Ez az iskola 
egy olyan férfinak a nevét vi-
seli, aki életpéldájával mutat-

ja azt, hogy nagyon mélyről in-
dulva is nagyon magasra lehet 
eljutni. Nem csak, és nem el-
sősorban pénzzel, nem politi-
kai hatalommal, hanem kitar-
tással, munkával, a tudás és a 
műveltség erejével. Szentannai 
Sámuel példája azt az érték-
rendet és azokat a törekvése-
ket képviseli, amelyek mentén 
ezt az országot ismét – szim-
bolikusan és talán kissé pa-
tetikusan szólva – a romjai-
ból szeretnénk újjáépíteni. Az 
átlagost meghaladó várako-
zást másfelől az is magyarázza 
vagy indokolja, amit mindany-
nyian tudunk, hogy az év tava-
szán nagyon fontos, történel-
mi fordulat következett be az 
országban. ... Az az értékrend, 

amit az új kormány meghir-
detett, a munka, a rend, a csa-
lád, az egészség és a biztonság 
olyan értékek, amelyeket szer-
te a világban a józanul gondol-
kodó, felelősségteljes emberek 
világnézetüktől, hitüktől füg-
getlenül vallanak. Mert pon-
tosan tudják, hogy egészséges 
társadalom, egy viruló nem-
zet csak ilyen értékek men-
tén épülhet fel. Az oktatásügy-
nek, mint az egész kormányza-
ti cselekvés egyik legfontosabb 
ágának ugyanez a feladata: 
hogy megvalósítsa azt, amit 
a kormányprogram meghir-
detett. Mi több, nemcsak 
megvalósítja, hanem sajátos 

Városi tanévnyitó és iskolaátadás 
a Szentannaiban

A Kiskulcsosi Iskola Fej-
lesztéséért Alapítvány tavaly 
szeptemberben határozta el, 
hogy az iskolaudvart elfogla-
ló régi kézilabdapálya helyé-
re új sportlétesítményt, egy te-
niszpályát építtet. Ahogy azt a 
2010. szeptember 6-án délután 

megtartott átadó ünnepségen 
Dobos László alpolgármester 
hangsúlyozta, az elképzelést a 
„környezet”, vagyis az alapít-
vány támogatói, a szülők, a vál-
lalkozók „nagyon pozitívan fo-
gadták” és hamarosan felkarol-
ták. Az összefogás nyomán a 
nyáron már rendelkezésre állt 
a 900 ezer forintos anyagkölt-

ség, a munkálatokat az ötlet-
gazda Lőkös Zoltán tanár úr 
és a Sportszolgáltató Központ 
csoportvezetőjének az irányítá-
sával az önkormányzat közcélú 
dolgozói végezték.

Az ünnepség alkalmával dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter kiemelte, hogy a 
közös munka nyomán felépí-
tett teniszpálya a városrész és 
a város sportéletét is erősíti, s 
talán egy teniszklub is létrejö-
het általa. Ennek valóban meg-
van a lehetősége, mert Ecsedi 
Irén igazgatónő kérdésünk-
re elmondta, hogy a pálya iránt 
máris jelentős az érdeklődés.

2004 novemberében Kar-
cag Város Önkormányza-
ta úgy döntött, hogy hatéko-
nyabban hasznosítja az egy-
kori Helyőrségi Művelődé-
si Otthon (HEMO) épületét. 
Jó pár lelkes fiatallal kar-
öltve felmérték az igényeket 
és kidolgozták egy közössé-
gi tér kialakításának részle-
tes tervét. A munka egészen 
lendületesen haladt, és en-
nek eredményekét, az épület 
2005 őszétől, már mint ifjú-
sági ház fogadta a fiatalokat.

Az eltelt öt év eredményei-
ről Mulicz Ferencet, az intéz-
mény igazgatóját kérdeztük. 

-A legelején, milyen feltéte-
lek mellett, és milyen kondíci-
ókkal kezdhette meg működé-
sét az intézmény?

-Egészen pontosan, 2005. 
szeptember 1-jén a Déry-
né Művelődési Központ tag-
intézményeként indult az If-
júsági Ház, de már hónapok-
kal előtte elkezdtük a munkát. 
Először önkéntesek segítségé-
vel kifestettük az akkor ren-
delkezésünkre bocsátott épü-
letrészeket, otthonosabbá va-
rázsoltuk a különböző helyi-
ségeket, berendeztük őket, 
de ezzel egyidejűleg elindult 
egy szakmai munka is. Na-
gyon sok fiatallal beszéltünk, 

Öt éves az „Ifiház”
-Beszélgetés Mulicz Ferenc intézményvezetővel-

Az Arany János Általá-
nos Iskolában az idén nyáron 
a földszinti fiú mosdókat vet-
ték felújítás alá az erre a célra 
biztosított 1,5 millió forintból. 
Ezen felül a tisztasági meszelés 
és a takarítás történt meg. Kü-
lön köszönet a Városgondnok-
ságnak, ahonnan két közmun-
kást közvetítettek ki az isko-

lába, s akik – ahogy Kovácsné 
Szendrei Borbála megbízott 
igazgató mondta -, „rengete-
get dolgoztak az iskolán”. A ke-
rítés felújítása, festése volt még 
nagyobb munka, amibe alka-
lomadtán minden „mozgó-
sítható” munkatárs beszállt. 

Folytatás az 5. oldalon

Iskolakezdés 2010. (1.)
Ahogy az interneten olvastam, hazánkban a nappali rendsze-

rű iskolai oktatásban és az óvodákban 1.661.870 fő kezdi meg a 
legújabb tanévet. Köztük az elsősök száma 97.000, a szakiskolai 
kilencedikesek 33.600-an, a gimnáziumi és szakközépiskolai gó-
lyák pedig 86.100-an vannak. Karcagon, a város hat általános is-
kolájába 2006-ban 2.071, 2007-ben 2.018 tanuló járt, a 2010-es 
városi tanulólétszám 1.975 fő. A három középiskola diáklétszá-
ma 2006-ban 1.319 fő (kilencedikesek 345), 2007-ben 1.355 fő a 
(kilencedikeseké 352), az idei tanévben 1.380 volt. Ez persze még 
itt-ott változhat, ám a tanév mindenütt rendben megkezdődött.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

2010. szeptember 7-én délelőtt a Városháza dísztermében Kő-
vári Attila, a Strukturális Alapok Programiroda igazgató-
ja, dr. Nagy Mihály, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, va-
lamint Dobos László alpolgármester aláírták a „Kátai Prog-
ram” Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért című 
TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 jelű pályázat támogatási szerződését.

A nagykunságiak egészségéért

Pályaavatás
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Közéleti szilánkok

A múlt és 
jelen hősi 

halottai (2)
Az elmúlt héten katonai tiszteletadás-

sal és református gyászszertartással helyez-
ték végső nyugalomra szülőhelyén, a borsodi 
Alacskán, az Afganisztánban hősi halált halt, 
posztumusz  hadnagyot, katonanőt, Pappné 
Ábrahám Juditot. A kis borsodi zsákfaluban 
több mint ezren vettek részt a temetésen, ami 
jelzi a nagy megrendülést és részvétet. Bajtár-
sai és maga a honvédelmi miniszter is mély 
megrendüléssel méltatta a katonanő szolgá-
lati érdemeit, példamutató helytállását.

Ez volt a harmadik afganisztáni hősi ha-
lottja a magyar kontingensnek. A tragikus 
esemény persze fölvetett később sok olyan 
kérdést, amely Magyarország afganisztáni 
szerepvállalásával kapcsolatos. A honvédelmi 
miniszter már közvetlen a halálhír bejelenté-
se után közölte, nem változik a magyar kato-
nai részvétel státusza: a NATO-val való szerző-
déses együttműködés értelmében, a magyar 
katonák továbbra is az újjáépítésben, vala-
mint logisztikai területeken teljesítenek szol-
gálatot. Tehát nem harcoló magyar egységről 
van szó, amiről persze a tálibok nem vesznek 
tudomást, noha meg vannak az információik, 
de számukra minden külföldi hadegység el-
lenségnek számít.

Az afganisztáni háború immár harminc 
éve zajlik, fordulatokban gazdag történe-
te még címszavakban sem férne el egy ilyen 
jegyzet terjedelmében. Az kétségtelen, hogy 
rengeteg ellentmondás és kérdőjel merült föl 
eddig, akár az igazságos és igazságtalan há-
ború vonatkozásában, akár a háború végki-
menetelét illetően. Megoszlanak a szakértői 
vélemények is: sokan kilátástalannak tartják 
eredményességét. Szerintük amennyiben az 
USA kivonja majd csapatait, Afganisztán de-
mokratikus berendezkedése újra instabillá vá-
lik. Egy biztos, Afganisztán geopolitikai hely-
zete különleges. És mivel nagy a szegénység 
és az infrastrukturális ellátottság – valamint 
az analfabétizmus -, a feszültség óriási, s táp-
talajt ad a törzsi berendezkedés is a terroriz-
musnak. Az is tény, hogy ahogy múlik az idő, 
az afganisztáni téma mindinkább túlnő Afga-
nisztánon. Már 40 évvel ezelőtt, a nagy brit 
tudós, Arnold Toynbee, azt mondta oxfordi 
tanítványainak: „Az emberiség történelmét, 
a jelenlegi és jövőbeni történelmet tanulmá-
nyozó egyetemista számára nélkülözhetetlen, 
hogy Afganisztánnal foglalkozzék.” Pedig ak-
kor még távol volt 2001. szeptember 11-e, ami 
kikényszerítette a terrorizmus elleni hábo-
rút, amelyhez a NATO is csatlakozott – és ösz-
szességében 38 ország közel 350 ezer fegyve-
rese áll szemben a kb. 95 ezernyi tálibbal, aki-
ket néhány ezer Al-Kaida terrorista támogat…

Érdekesség, hogy Tony Blair ex brit mi-
niszterelnök most megjelent memoár-köteté-
ben – amely nagy könyvsiker a szigetország-
ban – helyesli a britek katonai szerepvállalá-
sát, csupán Gordon Braun ex pénzügyminisz-
tert hibáztatja, mivel most már úgy látja, nem 
voltak meg igazán a katonai lépés költségve-
tési fedezetei. Az iraki háborúban az ameri-
kaiak után, a briteknek voltak a legnagyobb 
veszteségei. Blair memoár-kötetének honorá-
riumát – közel 5 millió fontot – a brit hadivete-
ránokat istápoló szervezetnek ajánlotta föl… 

- ács -

HÍREK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Szeptember 18-19. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
Szeptember 25-26. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Figyelem!
A Vöröskereszt Karcagi Te-

rületi Szervezete véradást 
szervez 2010. szeptember 17-
én (pénteken) 8-13 óráig a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban.

Beteg embertársaink nevé-
ben tisztelettel kérjük önzet-
len segítségüket.

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk a katolikus 

hittanra jelentkező gyerekeket, 
akik nem egyházi iskolában ta-
nulnak. Várjuk azok jelentke-
zését is, akik szeretnének meg-
keresztelkedni. Jelentkezni le-
het: zsolt-gulyas@freemail.hu 
vagy 59/401-655 telefonszámon 
szeptember 20-ig.

Üdvözlettel:
Zsolt atya

Horgászverseny
A Nagykun HE szeptember 

12-én (vasárnap) rendezi ifjú-
sági és gyermek horgászver-
senyét a Téglagyári horgász-
tavon.

Gyülekezés: 7 – 7:30-ig a 
helyszínen. A verseny 8-11 
óráig tart, majd eredményhir-
detés. 

Horgászni 1 úszós bottal le-
het.

Nevezési díj: 500 Ft (a hely-
színen fizetendő).

Vezetőség

Seniorok figyelem!

Ha szeptember 12-én (va-
sárnap) nem esik az eső, 14 
órakor találkozunk a Szélmal-
mi Fogadóház előtt.

Tisztelettel:

Elek György

Eboltás
Értesítjük Karcag és Berekfürdő lakosságát, hogy 2010. évben a 
szervezett eboltás az alábbi helyeken és időpontokban történik:

2010. 09. 13. (hétfő) Sport utca 13. 9 – 12 és 14 – 17 óra
2010. 09. 14. (kedd) Széchenyi sgt. 52. 9 – 12 és 14 – 17 óra
  Kiskulcsosi pavilonsor 9 – 12 és 14 – 17 óra
2010. 09. 15. (szerda) Tilalmas 9 – 10 óra
  Magyarka 11 – 12 óra
  Szivárvány utca 3. 9 – 12 és 14 – 17 óra
  Dózsa Gy. út 72. 9 – 12 és 14 – 17 óra
  Széchenyi sgt. 38. 14 – 17 óra
Berekfürdő Sportpálya 9 – 12 és 14 – 17 óra
2010. 09. 16. (csütörtök) Állatvásártér 14 – 17 óra

Az eboltás a 164/2008 FVM. Rendelet értelmében minden 3 hóna-
pos kort betöltött eb számára kötelező. A harapós ebeket a tulajdonos 
szájkosárral ellátva köteles felvezetni.
Az eboltás költsége: 2.800 Ft/eb.
Féregtelenítő tabletta: 100 Ft/eb/10 kg.
Új, sorszámozott oltási könyv (kötelező csere): 200 Ft/eb.
Lehetőség van háznál történő eboltásra is, melyet kérnénk az állator-
vosokkal egyeztetni.

Tisztelt karcagi 
lakosok!

A Karcag Városi Önkor-
mányzat 299/2010. (VI.17) 
„kt” sz. határozata alapján 
tett felhívásra – elsősorban 
Hernádszentandrás árvíz-
károsultjainak megsegítésé-
re – sokan ajánlottak fel ado-
mányt.

Az adománygyűjtés 2010. 
augusztus 31-én befejeződött.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te tisztelettel megköszöni – a 
rászorulók nevében is – a fel-
hívásra tett felajánlásaikat.

Karcag Városi 
Önkormányzat

Képviselő-testülete

Meghívó
A Rákbetegek Országos Szövetsége Karcagi Szervezete és a 
Magyar Hospice Alapítvány szeretettel meghívja Önt jubi-
leumi találkozójára.
Időpont: 2010. szeptember 18. (szombat).
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (Dózsa 
Gy. u. 5-7.).
A rendezvényre a Rákbetegek Országos Szövetsége meg-
alakulásának 20. és a Karcagi Együtt-Egymásért szervezet 
megalakulásának 5. évfordulója alkalmával kerül sor.
Program:
14:00 Megnyitó beszédet mond dr. Ragályi Anikó főorvos
14:05 Ünnepi megemlékezés
 Mikéné Bor Mária, a Rákbetegek Országos Szövetsé-

gének elnöke
14:20 A daganatos megbetegedések epidemiológiájának 

áttekintése
 Dr. Szalay Annamária Msc. szakgyógyszerész
14:40 20 év emlékei, történései és tanulságai
 Kerekasztal beszélgetés
 Résztvevők: Dr. Hajdú László, Dr. Horváth József, 

Dr. Szentes Gábor, Dr. Zsembeli József főorvosok
15:20 Gyógyult betegek és támogatók köszöntése, emlék-

lapok átadása
16:00 A Magyar Hospice Alapítvány a rákbetegek emberi 

méltóságáért
 Dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány 

vezetője
16:30 Séta, nárcisz ültetés
 A séta elindítója dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 

miniszter
19:00 „Az élet szép, az élet minden...”
 Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény tanárainak és növendékeinek előadása
A hangversenyre a jegyek a Déryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban 1.500 Ft-os áron kaphatók. 

Felhívás 
Gyógytestnevelési 
Szülői Értekezletre

A Madarász Imre Egye-
sített Óvoda és Pedagó-
giai Szakszolgálat értesí-
ti a gyógytestnevelésre já-
ró gyermekek szüleit, hogy 
szülői értekezletet tart 
2010. szeptember 21-én 
(kedd) 1700-kor.

A szülői értekez-
let helye: Szakszolgálati 
Gyógytestnevelés Torna-
terme, Varró u. 3/a. (Böl-
csőde 3 pavilon)

Megjelenésükre feltétle-
nül számítunk.

Kun Marianna
gyógytestnevelő
Szarka Lászlóné
intézményvezető

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Karcagi Ipari Park bejáratánál 

elhelyezett 
Kunbabák 

avatási ünnepségére,
2010. szeptember 16.-án 14.00 órára 

Az alkotásokat Györfi Sándor szobrászművész 
készítette.

A megjelenteket köszönti: Dobos László alpolgármester
Avatóbeszédet mond: 

Varga Mihály miniszterelnökségi államtitkár 
és Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

A Kunbabákat megáldja és megszenteli: 
Koncz Tibor vezető lelkész és Gulyás Zsolt plébános

Varga Nándor
ügyvezető
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FELHÍVÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fel-

hívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi rendszámú 
gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint he-
lyi iparűzési adó fizetésre kötelezettek, hogy a gépjárműadó 
és a helyi iparűzési adó második félévi részletének befizeté-
si határideje

2010. szeptember 15-én lejár.
Az egyenlegértesítők augusztus végén kerültek postázás-

ra. A szükséges befizetéseket a Karcag Városi Önkormány-
zat gépjárműadó, illetve helyi iparűzési adó számlájára kell 
teljesíteni készpénzátutalási megbízással, illetve banki át-
utalással.

Felhívjuk az iparűzési adóalanyok figyelmét, hogy az év-
közi jogszabályi változások értelmében az adózóknak a he-
lyi iparűzési adót továbbra is az önkormányzati adóhatóság-
hoz kell teljesíteni!

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2010. augusztus 13-án a Magyar Közlöny 
132. számában kihirdetésre került az egyes 
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények meg-
alkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 
évi XC. törvény, valamint az egyes adózá-
si tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 
4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet.

A párlat előállításának szabályaira vonat-
kozó rendelkezések 2010. szeptember 27-től 
alkalmazhatóak.

Adómentes a magánfőzésben a magánfőző 
által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben 
előállított párlat feltéve, hogy az a magán-
főző háztartásában való személyes fogyasz-
tásra szolgál. Az 50 liter felett előállított pár-
lat adómértéke 1 liter 50 térfogatszázalék al-
koholtartalmú párlatra vetítve 1380 forint. 
Értékesítését kizárólag kistermelőnek minő-
sülő magánfőző végezheti, saját gazdasága he-
lyén folytatott vendéglátás vagy falusi szállás-
hely-szolgáltatás keretében. A magánfőző pár-
lat értékesítés esetén (mennyiségtől függet-
lenül) vagy, ha a saját fogyasztásra előállított 
párlat mennyisége a tárgyévben meghaladja az 
50 litert, az adókötelezettség keletkezése előtt 3 
munkanappal köteles a vámhatósághoz beje-
lentést tenni. 

A bérfőzést végző szeszfőzdében bérfőzés 
keretében 50 liter mennyiségig adómente-
sen, 50 liter mennyiség felett a teljes adómér-
ték megfizetésével lehet bérfőzött párlatot 
előállíttatni. Az 50 liter bérfőzött pálinkának 
továbbra is az 50 liter 86 térfogat-százalékos 
gyümölcsszesz felel meg. Az eladásra szánt 
bérfőzött párlat tekintetében meg kell fizetni 
a teljes adómértéket, amely 1 liter 50 térfogat-

százalék alkoholtartalmú bérfőzött párlat ese-
tében 1380 forint. Az adómentesen lefőzethető 
50 liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfő-
zető háztartásában való személyes fogyasztás 
céljára szolgálhat, kivéve, ha az alkoholtermék 
adóraktárnak, vagy kistermelőként kerül ér-
tékesítésre. A kistermelői értékesítésre kerülő 
párlat mennyisége után meg kell fizetni a bér-
főzetőnek a teljes adómértéket, és párlat zár-
jeggyel kell ellátnia. A bérfőzött párlat utáni 
adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és sze-
di be a bérfőzetőtől. 

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét betöl-
tött természetes személy vagy bérfőzetőként, 
vagy magánfőzőként jogosult párlatot előál-
líttatni, illetve előállítani.

Magánfőző esetében a bejelentés, bérfőze-
tő esetében pedig meghatározott adattartalmú 
kérelem minősül zárjegy megrendelésnek. Az 
igényelt zárjegyet a vámhatóság a zárjegy elő-
állítási költségének megfizetése ellenében bo-
csátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót meg-
fizették.

A Jöt-ben és a Vhr-ben meghatározottak tel-
jesülését a vámhatóság ellenőrzései során vizs-
gálja.

 
A Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa-

rancsnoksága Jövedéki Igazgatóságának 
(1064 Budapest, Rózsa u. 107., 1450 Budapest, 
Pf. 109., Tel.: 06-1-428-7800, e-mail: vpop.
jig@vam.gov.hu) a párlat előállításáról szóló 
7/2010. számú Jövedéki hírlevele teljes terje-
delemben Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának földszinti hirdető-
tábláján olvasható.

TÁJÉKOZTATÁS
párlat magánfőzés és bérfőzés keretében történő 

előállításának szabályairól

MEGNYITOTTUNK
Karcagon, a TESCO-ban igényesen kialakított kávézónkat, 

melyben nagy választékkal várjuk minden kedves vendégünket 
kávéval, capuccinoval, alkoholos és alkoholmentes 

koktélokkal, minden reggel friss süteményekkel.
Royal Cafe dolgozói 

Tisztelt Választópolgárok!

Az ajánlószelvények gyűjtése 
lezárult. 

A FIDESZ megyei listáját 5800, 

képviselőjelöltjeit 5700, 
polgármesterjelöltjét,

Dobos Lászlót, több mint 6000 
ajánlószelvénnyel támogatták

a karcagiak. 
Köszönjük!

A FIDESZ Karcagi Szervezete Fi
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tt
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Karcag büszke város...

ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁS
2010.  OKTÓBER  3.

Meghívó
Engedje meg, hogy nagy szeretettel meghívjuk a Nagykun 

Polgári Kör következő rendezvényére.
Időpont: 2010. szeptember 16. (csütörtök) 18.30 óra 

Helyszín: Déryné Művelődési Központ II. emelet
Vendégünk:

Bencsik András
a Demokrata című hetilap főszerkesztője

Házigazda:
Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter
Téma:

„Kétharmados forradalom a média tükrében”
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagykun Polgári Kör

munkájával előkészítse, hogy 
ez a virulás, ez a fejlődés, ezek-
nek az értékeknek a kibonta-
kozása minél hamarabb meg-
történjen. Ez az, aminek je-
gyében hozzáfogtunk az ok-
tatásügy újraépítéséhez. Önök 
nyilvánvalóan mindany-
nyian értesültek arról a nem 
is kevés intézkedésről, ame-
lyet nem egész 100 nap kor-
mányzás alatt az oktatás-irá-
nyítás és a kormány megtett. 
Ezek közül hadd említsek fel 
néhányat, ami azt bizonyítja, 
hogy nagyon tudatosan, egy 
országépítő nemzetstratégia 
részeként tettük meg ezeket a 
lépéseket. Látszólag csekélysé-
gekről van szó, de ha a dolgok 
mögé nézünk, világossá vá-
lik, azt szeretnénk, hogy az is-
kolákban elsőként álljon hely-
re a rend. Elsőként történje-
nek olyan történések, amelyek 
arról szólnak, hogy munká-
val lehet értékeket teremteni, 
hogy a kötelességet teljesíteni 
kell, hogy az iskola nem szol-
gáltató intézmény többé, ha-
nem olyan közszolgálatot tel-
jesítő intézmény, amelyben a 
hivatásukat meggyőződéssel, 
hittel valló, szakképzett peda-

gógusok végzik az emberfor-
málás semmihez nem hason-
lítható, gyönyörű munkáját. 
Ez tehát egy gyökeresen új ér-
tékrendet és fordulatot jelent 
az oktatásban. Ennek jegyé-
ben hoztuk vissza az osztály-
zást, amely megmutatja egy 
kisgyermek számára, hogy a 
többiekhez képest hol tart a 
tudása... Ennek jegyében hoz-
tuk vissza azt az évszázad-
okon keresztül jól és igazságo-
san működő pedagógiai dön-
tést, hogy ha valaki nem éri 
el azt a szintet, amire tovább 
építhet, ismételje meg az évet. 
Vagyis ismét lehet évet ismé-
telni. Ennek jegyében alkot-
ta meg a parlament azt a tör-
vényt, amelynek részeként 
szigorúan büntethetővé tet-

ték azokat a szülőket, akik ko-
moly közfeladatot ellátó sze-
mélyeket, jelesül pedagóguso-
kat bántalmazni mernek...”

A következő évek lehetősé-
ge tehát – zárta beszédét az ál-
lamtitkár -, egy egészen új szel-
lemiségű iskola kialakítása, fel-
építése.

A tanévköszöntőt követően 
Pongrácz Lászlónak (Oktatá-
si Hivatal) a kompetenciamé-
résről, és Brassói Sándornak 
(Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium) a tanévet érintő jog-
szabályi változásokról készült 
előadását, végül Dobos Lász-
ló alpolgármester a karcagi 
oktatásról összeállított beszá-
molóját hallhatták a jelenlévő 
szakemberek.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Városi tanévnyitó és iskolaátadás a Szentannaiban
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A tavalyi tanév végén új-
ra kiemelkedő sikert hozott az 
országos internetes angol nyel-
vi verseny a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium számára. Var-
ga János „Virtual Adventures” 
elnevezésű angol nyelvi kultu-
rális tartalmú feladatsorainak 
megoldásával a több fordulós 
vetélkedő helyszíni döntőjén 
Budapesten, a Nemzeti Tan-
könyvkiadó székházában az el-
ső tíz tanuló között hét karca-
gi versenyezhetett. A végered-
mény: I. díj Koncz Máté (az-
óta már kitűnőre érettségizett 
nyelvi tagozatos diák), III. díj 
Csordás Balázs (jelenleg 10. 
természettudományos tagoza-
tos tanuló). A többiek is dicsé-
retesen helytálltak: Körmendi 
Krisztián, Kovács Anna, Ko-
vács Fruzsina, Vadai Kitti és 
Oszlánczi Máté, akik többek 
közt ingyen nyelvvizsga lehe-
tőséget, pendrive-ot és értékes 
könyvjutalmakat nyertek.

Az eddigi eredményeinket 
megkoronázó hibátlanul telje-
sítő győztessel, Koncz Mátéval 
beszélgettünk élményeiről, aki 
augusztus végén egy hetet töl-
tött Angliában.

Hogy utaztatok? „Buszos ki-
rándulás volt. Odafelé komp-
pal keltünk át a Csatornán, 
visszafelé pedig a ’Csalagúton’ 
utaztunk az öreg kontinensre.”

Milyen csoporttal mentél? „A 
Fehérvár Travel utazásán vet-
tünk részt a bátyámmal, hiszen 
a díj két személyre szólt.  Több-
nyire középkorúak voltak az 
utastársak, de volt néhány ve-
lünk egykorú személy is, kö-
zülük eggyel azóta is tartom a 
kapcsolatot.”

Hol laktatok? „Az elhelyezé-
sünk egy croydoni szállodában 
volt, London egyik külvárosá-
ban, ami tökéletesen megfelelő 
volt számunkra.”

Miket láttál, merre jártatok? 
„A kompról láthattuk a Brit-
szigetek határát jelképező do-
veri  fehér sziklákat, meglá-
togattuk a Canterbury érsek-
séget, Londonban jártunk a 
Westminster-apátságban, sé-

tahajóztunk a Temzén, láthat-
tuk ezt a metropoliszt a Lon-
don Eye-ról (a millenniumi 
óriáskerékről), valamint vol-
tunk a Madam Tussaud’s Pa-
noptikumban és kívülről meg-
néztük a Buckingham Palotát. 
Emellett bepillantást nyerhet-
tünk a királyi család windsori 
rezidenciájába, megcsodál-
hattuk az Oxfordban talál-
ható Christ Church College-
ot (egyetemi kollégiumot) és a 
festői Leeds kastélyt. Nekem a 
panoptikum tetszett a legjob-
ban és az óriáskerékből való 
kilátás.”

Hogy sikerült beszélgetni az 
angolokkal, kihasználtad-e a 
nyelvtudásod? „Amikor tud-
tam, használtam az angolt, 
többnyire vásárlásnál meg út-
baigazításoknál, és nagyon ért-
hetően válaszoltak mindig.”

Hogy tetszettek az angol em-
berek, az  ételek, az időjá-
rás? Az angol emberekből so-
kat nem láttam, hiszen Lon-
don tele van bevándorlókkal, 
ahol azonban találkoztam ve-
lük, kellemes meglepetés volt 
a kedvességük. Az ételeik nem 
olyan jók, mint a mieink. Az 
időjárással rendkívül szeren-
csénk volt, ugyanis nem esett 
az eső, hiába volt végig boron-
gós az idő.”

Olyan-e Anglia, mint ami-
lyennek vártad? „Teljes mér-
tékben igaznak bizonyult az, 
amit mondtak, hogy Európá-
tól nagyban eltérő országról 
van szó, itt ugyanis minden 
más – a közlekedés, a mérték-
egységek, a márkák és az építé-
szet is.”

Köszönöm, hogy elhoztál 
több száz fényképet, amiket 
majd kivetíthetünk az angol-
órákon! Úgy látom, volna még 
miről beszélgetnünk: a Temzén 
való sétahajózásról, a parkok-
ról, a bevásárlásról, a kastély 
labirintusáról, a Stonehenge-
ről és a Szent Pál székesegyház-
ról. Az emailedben tömören így 
fogalmaztál: „örök élmény ma-
rad ez az utazás, az biztos”.

Hálásak vagyunk azoknak, 
akik ezt lehetővé tették.

V. Gy.

A „Gyermeképség” Alapítvány közleménye
a személyi jövedelemadóból 2008. évben befolyt támogatási 

összeg felhasználásáról
A „Gyermeképség” Alapítvány (Karcag, Zöldfa utca 48. sz. 

adószám: 18829637-1-16) ezúton teszi közzé a személyi jöve-
delemadó 1 %-ából, 2008-ban befolyt összeg felhasználását 
(537.024 Ft).

A Kátai Gábor Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály és 
az Újszülött részleg fejlesztésére használta fel: puzoximéter 
(369.495 Ft), inhaláló készülék (28.000 Ft), szakmai továbbkép-
zésre (22.500 Ft), hirdetésre (25.000 Ft), munkaruha (73.250 
Ft), babaápolási kellékek (20.273 Ft) pénzösszeget fordított.

Az Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a ta-
valyi évben segítették működését és a továbbiakban is számít 
támogatásukra.

„Gyermeképség” Alapítvány

Angliai jutalomút

Mivel a táborozás költségeit az 
idejáró gyerekek szülei nem 
tudják vállalni, két-három éve 
már nem is szerveznek nyári tá-
borokat, a nyári napközibe vi-
szont öt tanárnő is bekapcsoló-
dott. Az iskolában elég sok ta-
nuló bukik az év végén, a pe-
dagógiai asszisztensek vállalták 
a gyerekek nyári felkészítő fog-
lalkozásait. Sok tanuló volt te-
hát, aki nyáron is bejárt az is-
kolába és készült a pótvizsgára. 
A tanévet 241 tanulóval, köz-
tük 21 fő elsőssel kezdte az in-
tézmény. A 29 fős tanári kar-
ban Bugyik Lászlóné igazgató-
nő nyugdíjba vonulása jelen-
tette a legnagyobb változást. 
Helyébe – mint megbízott veze-
tő – Kovácsné Szendrei Borbá-
la lépett, s mellé két helyettest is 
választottak.

A Györffy István Általános 
Iskola alsó tagozatában betörők 
jártak, s ahogy Szecskó Alfréd 
igazgató úrtól hallottuk, van-
dál módon törtek-zúztak, nem 
tett jót a csapadékos nyár sem, 
a felső tagozat beázott. Mind-
két esetben az iskola dolgozói-
nak köszönhető a károk gyors 
elhárítása. A rendkívüli esemé-
nyek hozta munkák mellett ter-
mészetesen tervszerű beruhá-
zások is folytak. Önkormány-
zati támogatással (1,5 millió fo-
rint értékben) elkészült a József 
Attila utcai iskolaépület bejá-
rati lépcsőjének a felújítása és 
az akadálymentesítése. Ugyan-
csak önkormányzati pénzből 
(331.900 forint értékben) kor-
szerűsítették a melegítő kony-
ha kiszolgáló pultjait, és új hi-
deg- melegvizű kézmosókat 
szereltettek fel. A Kossuth tér 4. 
sz. alatti alsó tagozatban folyta-
tódott a nyílászárók és a pad-
lózat felújítása. Külső támoga-
tásból, valamint alapítványi és 
DSE hozzájárulásból 400 ezer 
forint értékben új informatikai 
gépeket, eszközöket vásároltak. 
Igazgató úr kiemelte, hogy nagy 
hangsúlyt helyeztek a tisztaság-
ra és a környezetvédelmi szem-
pontokra, és ezért is érdemel-
te ki az intézmény 2010-ben há-
rom évre az Ökoiskola címet. A 
„Györffy” tanulólétszáma szep-
tember elején 443 fő volt. A 37 
fős tanári karból hárman távoz-
tak, helyükre új, többségében 
pályakezdő pedagógusokat al-
kalmaztak. Az oktató munkát 
a 15 fő technikai dolgozó mel-
lett tíz fő közhasznú munkavál-
laló segíti.

A Kiskulcsosi Általános Is-
kolában, Ecsedi Irén igazgató-
nő tömör megfogalmazása sze-
rint, „eredményesen, sok mun-
kával és gyorsan” telt a nyár. A 
karbantartási munkákat már 
június végén megkezdték, a tisz-
tasági meszelés után megtör-
tént az épületek homlokzatá-

nak a felújítása (vakolás, festés, 
mázolás). Nagy munka folyt az 
udvaron is, ahol egy testneve-
lő kolléga kezdeményezésére te-
niszpályát építettek. (Lásd tu-
dósításunkat!) Ezzel a munká-
val nemcsak az iskolaudvar szé-
pült meg, hanem az iskolai, de 
még a városi sportolási lehetősé-
gek is bővültek. A nyári napkö-
zit az idén az iskola egyik dolgo-
zója szrvezte – egyébként pedig 
negyven tanuló önkormányzati 
támogatással a Balatonnál tábo-
rozhatott. A tanévet 4 alsós és 8 
felsős tanulócsoporttal, 221 ta-
nulóval kezdték. Köztük a leg-
népesebb az első osztály, ahova 
25-en járnak.

Chrappánné Papp Ágnes, a 
Kováts Mihály Általános Is-
kola igazgatónője szerint az in-
tézményben végzett nyári mun-
kák között az egyik legjelentő-
sebb a Kálvin utca 5. sz. alatti 
épület udvarának az „élhetőb-
bé” tétele lesz, ahol füvesítenek, 
és padokat meg asztalokat is el-
helyeznek majd. Hogy meny-
nyire fontosnak ítélték ezt, a 
„mozgósított erők” (önkor-
mányzat, műszaki iroda, isko-
laszék, SZIM-Metria, Város-
gondnokság, Környezetvédelmi 
Kft., Kutató Intézet, Víz- és csa-
tornamű, sportlétesítmények) 
nagy száma is jól mutatja. Kü-
lön kell megemlíteni a szülő-
ket és a nyáron bejegyzett „A 
kovátsos gyerekekért” Közhasz-
nú Egyesületet (elnöke Laczik 
Dénesné). A „Kálvin 5” bel-
sejében is volt változtatás: egy 
nagyobb nevelői szobát alakí-
tottak ki. A Kálvin utca 9. sz. 
alatti épületben – szintén ösz-
szefogással – fedett kerékpár-
tárolót szeretnének létrehozni, 
amúgy a folyosók szebbé tétele, 
javító meszelés, a hibák javítá-
sa történt még a nyáron. Az is-
kola 425 (188 fő alsós és 237 fel-
sős) tanulóival kezdte az évet. A 
tanulócsoportok száma 17, ami 
azt jelenti, hogy a felsőben már 
kifutóban van három nyolcadi-
kos évfolyam, és minden továb-
bi évfolyam 2-2 tanulócsoport-
tal rendelkezik. Négy napközis, 
négy iskolaotthonos és egy ta-
nulószobai csoportban folyik a 
munka, 41 pedagógus és segítő 
felügyeletével és irányításával.

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola immár 
három telephelyen működik. 
A központi épületben a Kálvin 
utca 2. sz. alatt, a Varró utcai 
Hitéleti Központban és a nyár-
tól megkapták a Nagykun Re-
formátus Gimnázium udvará-
ra épült osztályokat is (ezekben 
régen az egészségügyisek ta-
nultak). Két tantermet alakítot-
tak ki és szereltek fel az általá-
nos iskolai felsős osztályok szá-
mára. Egyébként pedig a nyá-
ron megtörtént a Kálvin u. 2. 
sz. alatti épület tetejének részle-
ges felújítása, de több tanterem-

ben parkettacsere, parkettacsi-
szolás, padok cseréje történt. 
Bővítették a számítástechni-
ka tantermet, ahova új gépeket 
szereztek be, felújították a nyel-
vi labort és egy multimédiás la-
bort alakítottak ki, amit így in-
formatika teremként is tudnak 
hasznosítani. Az iskola 414 ta-
nulója nyolc évfolyamon, 18 
osztályban és 7 napközis cso-
portban tanul. A tanári karban 
a bővülő osztálylétszámok és a 
napközis csoportok tekinteté-
ben is voltak változások. Két új 
kollégát vettek fel. A tantestület 
létszáma 32 fő.

Nagy változások történtek a 
nyáron a Szent Pál Katolikus 
Általános Iskolában. Augusztus 
19-én ugyanis az Egri Főegy-
házmegye a Mária Iskolatestvé-
rek szerzetesrend tulajdonába 
és fenntartásába adta az intéz-
ményt, amelynek a neve Szent 
Pál Marista Általános Isko-
la. A közvetlen fenntartó szék-
helye az intézményben, a felet-
tes szervük pedig Barcelonában 
található, a Katalán tartomány-
hoz tartoznak. Az előcsarnokba 
lépve azonnal feltűnik, hogy az 
épület a nyáron jelentős válto-
zásokon esett át. A bejárati részt 
pl. kicsempézték és elektro-
mos beléptető rendszert építet-
tek ki. Az udvarról eltakarítot-
ták az arra már régen megérett 
ócska épületet, helyére maj-
dan röplabdapályát rendeznek 
be. Az iskola telke egyébként is 
nőtt – mondja Nagy Józsefné 
igazgató -, mert a tornaterem-
mel szomszédos megüresedett 
házat a fenntartó megvásárolta. 
Az elkövetkező öt év tervei kö-
zött szerepel, hogy a régi torna-
szobát lebontják, s a helyén egy 
nagy, többfunkciós sportcsar-
nokot emelnek, ahol sportren-
dezvény, iskolai ünnepség aka-
dály nélkül és kényelmesen le-
bonyolítható. Ha már a ter-
veknél jártunk, rákérdeztem a 
Zádor utcai oldalon található 
iskolaépületre, amire kívülről 
nézve is bőven ráfér már a fel-
újítás. Ezt a fenntartó is így gon-
dolja, úgyhogy pályázni szeret-
nének olyan lehetőségre, ami-
be a fűtéskorszerűsítés, az ab-
lakcsere és a külső szigetelés is 
beleférne. A nyár munkái közé 
tartozik még az iskolai könyvtár 
új helyiségének a kialakítása és 
a berendezése. A könyvtár régi 
helyét – kb. 4 millió forint ráfor-
dítással – informatika teremmé 
alakították át, további kétmillió 
forintból pedig bútorokat (szek-
rényeket, asztalokat, székeket) 
vásároltak. Az iskola diáklétszá-
ma 2010. szeptember elején 231 
fő. Az intézménynek változat-
lanul 40 alkalmazottja van. Az 
oktatást 26 fő pedagógus, 2 asz-
szisztens, gyermekvédelmi fele-
lős és néhány óraadó végzi.

(folytatjuk)
Elek György      
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2010. augusztus 22-én máso-
dik alkalommal ünnepeltük a 
kenyér ünnepét, két helyszínen 
a Szélmalmi fogadóházban és a 
Szélmalom udvarán.

A Fogadóház udvarán a mű-
sorokat láthatták az érdeklődők, 
a Szélmalom tövében kézműve-
sek szorgoskodtak és érdekes-
ségképpen ingyenesen megte-
kinthették a Szélmalmot belül-
ről.

A rendezvény háziasszonya 
Plósz Csilla volt. 

Az időjárás is kedvezett a ren-
dezvény lebonyolításához. Pánti 
Ildikó önkormányzati képvise-
lő az Idegenforgalmi és Külkap-
csolati Bizottság Elnöke 10 óra-
kor ünnepi köszöntőt mondott. 

Mátyusné Kis-Pál Róza – 
nyugdíjas pedagó-
gus - festőművész, 
költő a már megje-
lent két versesköte-
téből három verset 
hallottunk a szerző 
előadásában „ho-
gyan kerül a ke-
nyér az asztalra”.

Ezután a Cso-
konai úti tagóvo-
da Apró lábak nép-
tánccsoportjából 
Tótkomlósi Edina tréfás mesét 
mondott. A helyi óvodai nép-
tánccsoportok mutatkoztak be: 
az Apró lábak Benéné Kecske-
méti Anna, a Kuthen úti óvo-
dások Palánta csoportja Sza-
bó Lajosné vezetésével. A Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont Toporgó néptánccsoportja 
Kunné Nánási Mónika vezeté-
sével. A kis táncosok jó hangula-
tot teremtettek a jelenlévők szá-
mára. A vendégművész Berecz 
András Magyar Örökség és 
Prima Primissima–díjas mese-
mondó énekelt és mesélt a nagy-
érdeműnek. A változatos ebéd-
ről a Kerekcipó Kft. - Laczik 
Dénesné; Nimród étterem - Hu-
bai Imre; Sárgaház vendéglő - 
Nagy János; Euro Kft. - Szatmári 
János és Soós Lajos - Katica étel-
bár tulajdonosai gondoskodtak. 

A gombócfőző verseny zsűri-
jének, Pintér Lászlónak, Vincze 
Sándornénak, Svec Józsefnek és 
Nagy Jánosnak – nem volt köny-
nyű a döntés. Köszönjük a neve-
zéseket. 

Ebéd után Gulyás Zsolt plé-
bános áldotta meg az új búzá-
ból sütött kenyér bibliát, melyet 
a jelenlevők el is fogyasztottak. 
A Pacsirta citerazenekar Kovács 
Éva vezetésével, Bene Sándor és 
Kovács Bence közreműködésé-
vel gondoskodott a vidám han-
gulatról. A Szélmalom udvarán 
kézműves bemutatók és foglal-
kozások várták az érdeklődőket. 
A kézművesek - Bernáth Imréné, 
Fejes Lászlóné, Murvai Józsefné, 
Moldvai Tamás és Katalin, Ök-
rös Norbert, Pinczés Szilvia, 
Tyukodi László és neje - mutat-
ták be ügyes kezeik munkáit. 

Az óvó nénik: Gombosné 
Papp Ibolya, Konczné Pecze 
Margit, Nagyné Pusztai Tünde, 
Perge Tiborné, Szabóné Szente-
si Mária, Szarka Péterné, Vadai 
Gyuláné a gyermekek számá-
ra kreatív tevékenységeket biz-
tosítottak (rongybaba, karkö-
tő, papírsárkány készítés, vasa-
lós gyöngy).

Szalmafonók Kisújszállásról 
érkeztek. Fógel Józsefné többfé-
le tevékenységet kínált az érdek-
lődőknek (agyagozás, gyöngyfű-
zés).

Daróczi Mirabella és Nagy Pi-
roska munkáit is megtekinthet-
ték. 

Mézest Andrásiné Peszeki 
Ágnes ajánlott fel, melyet itt dí-
szíthettek az érdeklődők. 

A Kisegítő Iskola Szakoktatói 
segítségével kosárfonást ismer-
hettek meg. 

Köszönjük önzetlen segítsé-
güket: Szabó Imre molnár – a 
rendezvény egyik fő szervező-
jének, Bio Bolt BHG sor, Bor-
ház - Fazekas Jánosnak, Co-
op ZRT, Daróczi Erzsébet - 
Új Néplap szerkesztőjének, 
Déryné Művelődés és Ifjúsá-
gi Központ Bolgovics Andrásné, 
Mulicz Zoltán és munkatársa-
inak, Herbária Szaküzlet Piac-
csarnok, Karcag FM rádiónak, 
Karcagi Hírmondó – Dede Gé-
za és Ruzicska Ferenc, Karca-
gi Szuperinfónak, Karcag Tv-
nek, Karcag Város Önkor-
mányzatának – Dobos László, 
Garai Katalin, Hodos Julianna 
és munkatársainak, Kite Apró-
mag Kft.-nek, Varázs Játékbolt-
nak, Mediátor TV-nek, Simonné 
Sztrelkó Máriának, Sport-
szolgáltató Központ: Kálmán 
Imréné és Szepesi Tibornak, 
Tóth Jánosnak, Tőkés Kerámiá-
nak, Városgondnokság - Molnár 
Pálnak, Gál Sándornak és a segí-
tő dolgozóknak.

Köszönjük valamennyi gye-
reknek, szülőnek, támogatónak 
a segítségét, hogy a rendezvény 
létrejöhetett. 

Reményeink szerint ez a ha-
gyomány úgy fog tovább folyta-
tódni, hogy jövőre is megszentel-
jük a kenyeret egy várhatóan jól 
sikerült ünnep keretében. 

A szervezők nevében:
Szabó Imre

molnár
Benéné Kecskeméti Anna

óvodapedagógus, művészeti 
instruktor

beszéltem személyesen. Úgy 
láttam, hogy ezeknek a fia-
taloknak az a legbiztosabb, 
ha személyesen tájékoztatjuk 
őket az intézmény működésé-
ről, arról, hogy mi a célja egy-
általán a város életében.

Lényegében az akkor csat-
lakozott fiatalokkal karölt-
ve sikerült megrendezni 2006 
áprilisában az IV. Regioná-
lis Ifjúsági Találkozót. Ter-
mészetesen az ezt megelőző 
időszakban is volt már szá-
mos közös rendezvényünk, 
de ez számított az első igazán 
komoly és nagy kihívásnak. 
Ezt követően pedig a találko-
zót lebonyolító csapattal el-
kezdtünk egy közösségfejlesz-
tő tréninget, az önkormányzat 
sikeres pályázata révén. En-
nek köszönhetően, úgymond 
kialakulhatott egy formalizált 
közösség.

-Évekig sok fiatal önkéntes-
ként vett részt az Ifjúsági Ház 
munkájában. Mennyire ma-
radt meg ez a tendencia? Hi-
szen azóta már felnőtt egy kor-
osztály, elmentek középiskolá-
ba, főiskolára, egyetemre...

-Igen, akik még részt vettek 
az ifjúsági találkozó szervezé-
sében, azok közül, már sokan 
– úgymond – kiröppentek. Ez 
egy természetes folyamat, de 
ugye az a célunk, hogy őket – 
idézőjelben – pótolni tudjuk. 
Minél több új embert akarunk 
bevonni az intézmény életébe. 
Ezt mai napig szem előtt tart-
juk, tehát részt veszünk példá-
ul a középiskolák diáknapja-
in, tájékoztatást adunk a ház 
működéséről. Nyilván az a cé-
lunk, hogy eljöjjenek a rendez-
vényeinkre, nem feltétlenül 
önkéntesnek, hanem látogató-
nak is. Ez egy folyamatos fel-
adat, amit nem szabad figyel-
men kívül hagynunk.

-A Karcagi Ifjúsági Ház 
szinte egyedülálló intézmény-
nek számít a környéken, sőt 
ebben a régióban is. Számos 
oklevéllel és díjjal is elismer-
ték az itt zajló munkát. Melyek 
voltak a legkomolyabb elisme-
rések?

-Az indulás óta mindig 
nagy hangsúlyt fektettem a 
szakmai kapcsolatok ápolásá-
ra, és ezt most régiós szinten 
értem. A IV. Regionális Ifjú-
sági Találkozó óta nagyon sok 
ifjúsági szervezettel ismerked-
tünk meg, akikkel ma is tar-
juk a kapcsolatot. Ezek dön-
tően civil szervezetek, kü-
lönböző régiós települések-
ről; Hajdú-Bihar és Szatmár 
Megyéből. A kapcsolatok 
ápolásának a legjobb mód-
ja az egymás rendezvényei-
re történő ellátogatás. Így vol-
tunk több ifjúsági találkozón 
Nagyrábén, Túristvándin, és 

természetesen az ibrányi és a 
2010-es szolnoki találkozón is. 
Ibrányban az akkor itt műkö-
dő Hip-Hop Tánccsoport mu-
tatkozott be, Szolnokon pedig 
a Kunrózsa Ifjúsági Néptánc-
csoport lépett fel. De ugyan 
így még karcagi zenekarok is 
bemutatkozhattak más telepü-
léseken. 

A sok oklevél mellett, az ed-
digi legnagyobb elismerés a 
2008-as volt, amely a Mobili-
tás Országos Ifjúsági Szolgá-
lat által alapított díj. Ezt a díjat 
minden évben kiosztják, régi-
ónként egy szervezetnek. Ak-
kor a fiatalokkal való együtt-
működésért, a közösségek se-
gítéséért vehettük át a Mobili-
tás Díjat. 

-Számos zenekar próbál itt, 
egyesület működik, különböző 
prevenciós előadások kapnak 
helyet, filmvetítések, koncertek 
zajlanak, és még lehetne sorol-
ni. Milyen tervek állnak már 
készen a jövőt illetően, úgy a 
programok tekintetében, mint 
akár a beruházásokat illetően? 
Hiszen az épület is megszépült 
az elmúlt években.

-Elsőként el kell mondani, 
hogy az épület közösségi tere-
it pályázati forrásokból, és a 
költségvetésből folyamatosan 
felújítottuk és felújítjuk. Ezek 
folyamatos, apránként zajló 
munkák. Számomra nagyon 
fontos, hogy az idelátogatók 
abszolút fogadókész környe-
zetbe jöhessenek, tehát a ter-
mek jól nézzenek ki, tiszták 
legyenek. Hogy ez így is ma-
radjon, azt a házirendben fog-
laltak alapján be is tartatjuk. 

A programstruktúra a nyi-
tás óta folyamatosan alakul. 
Mindig kell valami újjal ké-
szülni, mindig kell valami vál-
tozatosságot bele vinni. Azok 
az elemek, amelyeket 2007-
2008-ban bevezettünk, mint 
a prevenciós előadások, a kéz-
műves foglalkozások tovább-
ra is folytatódnak. A nyá-
ri táboraink is mindig siker-
rel zajlanak, nyaranta egy tá-
bort minimum szervezünk. 
Itt meg kell jegyeznem, hogy 
részt vettünk már nemzet-
közi programban is, amelyet 
mi szerveztünk 2008-ban. 
Az a tábor négy ország fiatal-
jainak részvételével valósul-
hatott meg. Most pedig épp 
Székelykeresztúron zajlik egy 
ifjúsági csere, amin karcagi 
és keresztúri fiatalok vesznek 
rész. Nem csak uniós, vagy 
régiós szinten, de testvérvá-
rosi szinten is fontos az ifjúsá-
gi kapcsolattartás. Nagy öröm 
számomra, hogy az idei Bir-
kafőző Fesztivál alkalmával a 
német testvérváros küldött-
ségéből ketten nagyon érdek-
lődtek, és egy másfél órás be-
járást is tartottunk velük. Na-
gyon tetszett nekik, és egészen 

biztos sok ötlettel távoztak. 
Szeretnénk még ebben az év-
ben az intézményt az Európai 
Önkéntes Szolgálat részeként 
akkreditálni, mint fogadó-, és 
küldő szervezetet. 

Léteznek olyan terveink is, 
amelyeket csak pályázatok út-
ján lehet megvalósítani. Épp 
most dolgozunk egy nagy vo-
lumenű pályázaton, amely, ha 
esetleg nyerne, akkor nagyon-
nagyon sok új dolgot tudnánk 
bevezetni az elkövetkező esz-
tendőkben, mind szolgálta-
tások, mind programok te-
rén, akár kilépve az épület fa-
lai közül, városi szintre emelve 
a rendezvényeket.

-A gazdasági válság szinte 
mindenre kihat manapság, így 
a kultúrára és a szórakozási le-
hetőségekre is. Hogy sikerül át-
vészelni ezt a nehéz időszakot?

-Nagyon fontos megjegyez-
ni, hogy önkormányzati fenn-
tartású az intézmény. Ez azt 
jelenti, hogy az indulás óta el-
különített költségvetéssel ren-
delkezünk. Pontosabban 2007 
januárjától lettünk önálló in-
tézmény, tehát azóta van sa-
ját költségvetésünk. Ez példa-
értékű a régióban, de akár be-
szélhetünk országos viszony-
latban is, hiszen a Karcaghoz 
hasonló településeken ritka 
az önkormányzati fenntartá-
sú ifjúsági ház. Legjobb tu-
domásom szerint a régióban 
nincs is másik ilyen. Ez dicsé-
ri az önkormányzat ifjúságpo-
litikához történő hozzáállását, 
munkáját, és nem utolsó sor-
ban egykori polgármesterünk 
– jelenleg vidékfejlesztési mi-
niszter – dr. Fazekas Sándor 
kitartó segítségét. Ezért a tá-
mogatásért és bizalomért cse-
rébe igyekszünk úgy működ-
ni, hogy megfeleljünk az elvá-
rásoknak, méltó legyen a ház a 
további támogatásra.

A költségvetésünk a többi 
városi intézményhez hasonla-
tosan szigorú és takarékos, vi-
szont ahogy az előbb említet-
tem minden pályázati lehe-
tőséget megragadunk, így jut 
pénz fejlesztésekre is.

-Milyen születésnapi rendez-
vényekkel készül a ház az őszi 
szezonban?

-Terveink szerint a szüle-
tésnapi programsorozatot 
szeptembertől az év végéig 
bonyolítjuk majd le. 17-18-án 
a Sportszolgáltató Központ-
tal közösen szervezett 24 órás 
labdarúgó bajnoksággal ve-
szi kezdetét a sorozat, de lesz 
majd családi nap, koncertek, 
jó néhány rendezvény viszont 
még tervezés és egyeztetés 
alatt áll. Ezekről majd tájé-
koztatni fogjuk a város lakó-
it és a fiatalokat a médián ke-
resztül.

Cselényi Csaba
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A CIB Bank Karcagi fiókja lassan két éves 
múltra tekint vissza, s a város egyre több la-
kosának, vállalkozásának pénzügyi partne-
re. A CIB sikeres működését mi sem igazol-
ja jobban, mint a folyamatosan bővülő ügy-
félkör, amely – a színvonalas kiszolgálás 
mellett – a bank mind szélesebb termékkí-
nálatából szinte valamennyi pénzügyi igé-
nyére találhat megoldást. A fiókot immár 
egy éve vezető Herczeg Csabát kérdeztük az 
ügyfeleknek kínált szolgáltatásokról,  eddi-
gi eredményeiről és jövőbeni terveiről.

– Miképp látja a CIB helyzetét Karcagon?
– A CIB fiókvezetői kinevezésemet megelőző-

en nyolc évig lakossági területen dolgoztam, így 
alapos banki-értékesítési tapasztalat birtokában 
teljes mértékben az ügyfél szemszögéből tudom 
nézni az éppen aktuális ügyleteket. Születésem 
óta itt élek a városban, ismerem a várost és az itt 
élő embereket, ami szintén nagyban megkönnyí-
ti az együttműködést. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy egy szakmailag rendkívül 
felkészült, pozitív hozzáállású csapatot vezethe-
tek, a fiókunkban dolgozó munkatársaim ügyfél-
barát és segítőkész hozzáállása jelzi azt a rugal-
masságot, amely folyamatosan bővülő ügyfélkö-
rünk magas színvonalú kiszolgálásához feltétlenül 
szükséges. Büszke vagyok arra, hogy a jelenle-
gi helyzetben is sikerül egyre több ügyfelünknek 
elnyerni a bizalmát, ami azt gondolom, minden-
képpen a legfontosabb visszajelzés számunkra. 
Kiemelt feladatomnak azt tekintem, hogy bank-
fiókunkban még jobban figyeljünk ügyfeleink-
re, megértsük igényeiket, s azokra megtaláljuk az 
ideális megoldást.

– Mozgalmas évet tudhat maga mögött a ban-
ki szektor. Hogyan tudta kezelni az elmúlt időszak 
gyakran változó kihívásait a CIB?

– Valóban, fordulatokban gazdag időszakot tud-
hat maga mögött a bankszektor, és talán azt sem 
túlzás kijelenteni, hogy a közelmúlt eseményei né-
mileg megváltoztatták a banküzem fogalmát. A 
korábbinál is fontosabb szempont a bankválasz-

tásnál a szakmai színvonal és a megbízhatóság.  Az 
ügyfelek olyan – stabil háttérrel rendelkező – pénz-
intézetet igyekeznek választani, amely egyfelől biz-
tonságosan és megbízhatóan bonyolítja le pénz-
ügyi műveleteiket, másfelől kellően rugalmas ah-
hoz, hogy kiszolgálja a megváltozott pénzügyi, 
gazdasági  helyzet támasztotta igényeiket. Meggyő-
ződésem, hogy ami a szilárd alapokat illeti, a CIB 
Bank az elmúlt több mint 30 éves működése során 
bizonyította stabilitását. Ezzel párosul anyaban-
kunk, a nagy múltú és tőkeerős Intesa Sanpaolo 
által biztosított stabil tulajdonosi háttér, amely-
nek révén ügyfeleink biztonságban tudhatják pénz-
ügyeiket, befektetéseiket.

– Milyen szolgáltatásokkal állnak az ügyfelek 
rendelkezésére? 

– A CIB lakossági ügyfelek, társas vállalkozá-
sok, intézmények és az egyéni vállalkozók számára 
egyaránt teljes körű kereskedelmi banki és befekte-
tési szolgáltatásokat nyújt. Sorolhatnék számos ban-
ki kifejezést, úgy mint számlavezetés, bankkártyák, 
befektetési és értékpapírügyletek, lízing, faktoring, 
hiszen a pénzügyi megoldások igen széles palettá-
ja elérhető nálunk. Fontosabbnak tartom azonban 
azt hangsúlyozni, hogy amennyiben bármilyen ban-
ki igény felmerül a város lakosaiban, akkor érdemes 
a CIB Bankra gondolniuk. Amit kiemelnék, a „Töb-
bet adunk” akciónk, aminek keretében 3 hóna-
pig díjmentes számlavezetést biztosítunk, továbbá 
a kondíciós listában meghatározott egyéb tételek is 
díjmentesek.  Érdemes kipróbálni, kötelezettségek 
nélkül, nemcsak lakossági ügyfelek, de vállalko-
zások is spórolhatnak velünk. CIB lakossági bank-
számlával rendelkező régi és új ügyfeleinknek is ma-
gas forint lekötött betéti kamatot kínálunk, jelenleg 
futó akciónk keretében pedig az euró lekötött beté-
tekre is kiemelkedő kamatot biztosítunk.

– Mit üzen a város polgárainak?
– Széles kínálattal, színvonalas kiszolgálással vár-

juk nemcsak a helyi, de a környékbeli lakosokat, vál-
lalkozókat, cégeket is. Pénzügyi elképzeléseikkel, 
igényeikkel keressék fel fiókunkat, ahol munkatár-
saimmal együtt segítünk meghozni döntéseiket.

CIB Bank Zrt. – www.cib.hu
5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.

Tel.: (+36 59) 887-505 
Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8:30-16:00, 

szerda: 8:30-17:00, péntek: 8:30-15:00

Középpontban az ügyfél

PÁLYÁZAT

Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Betöltendő munkakör: Pénzügyi és Költségvetési irodavezetői
Ellátandó feladat: Önkormányzati költségvetés, beszámoló, szabályzatok, valamint képviselő-testületi és 

bizottsági ülésekre előterjesztések készítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és Költségvetési Iroda – ezen belül az 

adócsoport – munkájának irányítása. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:

-  egyetemi, vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség
-  közigazgatási szakvizsga, vagy a kinevezéstől számított egy éven belüli megszerzése
-  könyvviteli szolgáltatást végzőkről vezetett nyilvántartásban szerepel és ennek megfelelően a tevé-

kenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik
-  büntetlen előélet
-  magyar állampolgárság
-  legalább 5 éves szakmai és 2 éves vezetői gyakorlat
-  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
Illetmény és egyéb juttatás: a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
és az Egységes Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  A pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát
-  Végzettségét, képzettségét igazoló okiratok, valamint az engedély (igazolvány) másolatát
-  Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozatot tesz
-  Igazolást a szakmai és a vezetői gyakorlatról.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője 5300. Karcag, Kossuth tér 1.
Határidő: 2010. szeptember 15.
Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rózsa Sándor jegyző nyújt az 59/500-650-es telefon-

számon, vagy a rsandor@ph.karcag.hu e-mail címen.
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi, és a jegyző dönt.
Az állás betöltésének várható időpontja: elbírálást követően azonnal.

Pályázat
Karcag Város Önkormányzata a 283/2010. (VI. 03.) „kt.” sz. 
határozata alapján pályázatot hirdet a helyi vállalkozások-
nak munkahely megtartó és munkahelyteremtő beruhá-
zások támogatására.
A támogatás formája: vissza nem térítendő, csekély össze-

gű (de minimis) pénzügyi támogatás
- a beadott pályázat hónapjának 1-jén állományban lévő 

alkalmazottak továbbfoglalkoztatásának biztosításá-
hoz,

- a beadott pályázat hónapjának 1-jén állományban lévő 
alkalmazottak létszámának növeléséhez.

Pályázók köre:
A Karcag város közigazgatási területén a 2010. évi támoga-

tásra vonatkozó pályázat benyújtásnak évét megelőző leg-
alább két évben székhellyel rendelkező:
- egyéni vállalkozó magánszemélyre,
- jogi személyiségű gazdasági társaságra,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra,
- a magánszemély munkaviszony keretében foglalkoztató 

nonprofit szervezetre.
Kizárólag olyan munkahelymegtartáshoz, illetve bővítéshez 
nyújtható támogatás, melyhez a kedvezményezett nem kap 
a rendeletben meghatározott – az adható támogatás számí-
tási alapját képező – támogatási alap 20 %-át meghaladó 
mértékű más szerv által biztosított vissza nem térítendő tá-
mogatást.
Pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számít-

va 2010. december 31-ig folyamatos.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kap-

csolatban Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodája ad informáci-
ót.

Pályázattal kapcsolatos további információ elérhető Karcag 
város honlapján: www.karcag.hu
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátválla-
lással is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 
59/313-053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Főtér és kórház közeli, teljes közmű-
vel ellátott építési telek eladó. Tel.: 
+36/30-262-2872.
Garázs eladó vagy kiadó a bank háta 
mögött. Tel.: 59/313-697.
Garázs eladó v. kiadó. Kg., Széchenyi 
sgt. 26. Tel.: +36/30-546-4990.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti 
kétszintes kertes ház eladó. I.ár: 12 M 
Ft. Tel.: +36/30-517-2434.
Kórház úti garázs kiadó, vagy eladó. 
Tel.: +36/30-644-7542.
A Tégláskert I-ben 25 sor szántó bé-
relhető. Megegyezünk. Tel.: +36/20-
411-9686.
Karcag központjában 2 szobás erké-
lyes lakásomat hasonló nyíregyházi 
lakásra cserélném. Tel.: +36/30-287-
6790.
Karcagon 2,5 szobás kertes családi 
ház melléképülettel, garázzsal, két-
fajta fűtési lehetőséggel + 3 db cse-
répkályhával eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Tanya eladó. Bármilyen tevékenység-
re alkalmas, kövesút, víz, villany van. 
Tel.: +36/30-229-8516.
Karcagon 3 szobás + nappali + ga-
rázs eladó vagy értékegyeztetéssel 
Pest és környékére cserélhető. Tel.: 
+36/20-505-3467.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Karcagon, főtérhez közeli, 4 szobás, 
padlásteres családi ház eladó vagy 
3 szobás lakótelepi lakásra cserélhe-
tő értékegyeztetéssel. Tel.: +36/70-
391-4295.
Karcag, Zádor u. 28. sz. alatti 2 szobás 
családi ház nagy portával eladó. Tel.: 
+36/70-391-4295.
Karcagon ipari területen 115 m²-es 
szépen felújított épület – büfének is 
alkalmas – bármilyen célra, hosszú 
távra kiadó. Tel.: +36/30-978-4069.

Karcagon I . emeleti 1,5 szobás, 
parkettős, egyedi fűtésű, felújított la-
kás eladó. Tel.: +36/30-422-7676.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház eladó. 
U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben és 18 óra után).

Albérlet
Városközponti, II. emeleti, kétszobás 
lakás hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Karcag központjában 2 szobás, IV. 
emeleti erkélyes lakás kiadó. +36/30-
547-9987.
Karcagon 1,5 szobás, I. emeleti lakás 
kiadó. Tel.: +36/30-978-4069.

Állat 
2 éves kan puli helyhiány miatt in-
gyen elvihető. Tel.: +36/30-968-8090.
Fehér puli kiskutyák eladók. Érd.: Kg., 
Kerekes I. utca 9. Tel.: +36/30-585-
3887.

Társkereső
50 éves férfi korhatár nélkül társat ke-
res. Molettek előnyben. Tel.: +36/30-
333-4862.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Jobb 
felfogóképesség, könnyebb tanulás. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pe-
lenkázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.
Süldő nyúlketrec; gáztűzhely; nagy 
hízó mérő ketrec; kutyakenel ajtók el-
adók. Tel.: +36/20-358-2348.
Jó állapotú számítógépasztal és író-
asztal eladó. Tel.: +36/20-321-2385.
Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.
80-as basszus tangóharmónika, 200 
l-es hordók, új samot tégla, 1 db gáz-
palack, elektromos fűnyíró, új és 
használt ajtók, ablak, cserépkályha aj-
tók, hordozható cserépkályha, Hajdu 
centrifuga, Lehel hűtő, automata 
elöltöltős mosógép, 13” és 14”-os új 
gépkocsi külső gumi, alig használt 
15”-os gépkocsi köpeny, 2100x1200-
as utánfutó eladó. Tel.: 59/312-679.
Szövőszék és 218 aranykorona 1 osz-
tályú szántó eladó. Tel.: 59/313-674.
A 4. sz. főút és Bucsa között legelőt 
és szántóföldet bérelnék, időjárástól 
függetlenül, korrekt fizetéssel hosz-
szútávra. Tel.: +36/30-432-8600.
Eladó elektromos gyermek kismo-
tor, gyermek 16-os kerékpár, Simson 
Svalbe motorkerékpár (vágóbirkára is 
cserélhető), szőlőprés, 70 zsák rizshaj. 
Tel.: 59/313-697.
Römer Yanis esernyőre csukható ba-
bakocsi eladó. Tel.: +36/30-254-9237.
Eladó 10 db bontott hullámpala. Tel.: 
+36/30-968-8090.
Déli temetőben komplett sírhely el-
adó. Érd.: Kg., Erkel F. utca 35/a. Tel.: 
59/400-387.

Vásárolnék benzines Stihl fűrészt, kis 
hibával is. U.itt BMX kerékpár eladó. 
I.ár: 10.000 Ft. Tel.: 59/312-562.
Új seprű jól seper. Már kapható az 
idei termésből készült erős kötésű ci-
rok és vesszőseprű a karcagi piacon 
vagy a Takács P. u. 9/a sz. alatt Jani 
bácsinál.
Csepel női kerékpár, robogó gyújtási 
hibával és Solac inox olajsütő olcsón 
eladó. Tel.: +36/70-772-5259.
HOPPÁ! Fehér köpeny, nadrág, va-
lamint őszi áru érkezett a turkálóba! 
Kg., Kossuth L. utca 22. Tel.: +36/30-
447-3918.
400 literes fagyasztóláda és 4 részes 
barna szekrénysor eladó. Tel.: +36/20-
505-3467.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kisméretű gyermekszekrény (világos 
színű), 2x3 m-es perzsamintás gyapjú 
szőnyeg jó állapotban, olcsón eladó. 
Tel.: 59/312-249 v. +36/70-385-4893.
Szilvacefre és körbálás lucernaszéna 
eladó ((haszonállat csere is érdekel). 
Tel.: +36/70-262-5583.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.100 Ft/kg, akác (folyékony): 1.300 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba Tel.: 
+36/30-963-5073.
Eladó 1 db szecskavágó, 1 db 5 má-
zsáig mérő fa mázsa, régi kukorica 
morzsoló, 380 V-os ciklonos termény-
daráló. Tel.: +36/30-647-7361.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: +36/70-
300-9730.
Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Kerti munkákat, faberakást, összevá-
gást stb. vállalok. Tel.: +36/70-350-
5308.

Gépjármű
Régi típusú törzskönyves VW Passal 
(1300 cm³) lejárt műszakival eladó. 
Árban megegyezünk. Tel.: 59/313-
674.
Suzuki robogó eladó. Érd. : Kg. , 
Kerekes I. utca 9. Tel.: +36/30-585-
3887.
Eladó Renault Clio 1.9-es diesel, 1991-
es 05. havi évjáratú, metálfény, 5 aj-
tós, 5 sebességes, 5 személyes, 5 l-es 
fogyasztású személygépkocsi egy év 
műszakival. 19 évig egy tulajdonos-
nál. Tel.: +36/30-963-5073.

Apróhirdetés

Szeptember 10. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 11. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 12. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 13. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Szeptember 14. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Szeptember 15. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Szeptember 16. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Szeptember 17. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet

Hétköznap 20 órától készenlétet tartanak a gyógyszertá-
rak a másnap reggeli 7:30-as nyitásig (vagy a vasárnap 9:00 
órától kezdődő ügyeletig).

A készenlét ideje alatt a 06/30-230-4001 telefonszámon 
lehet elérni a készenlétes gyógyszerészt.

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanját:
1. Karcag, Széchenyi sgt. 83/A. sz. alatti lakás
Helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, előszoba, hálófülke, kamra-

szekrény, fürdőszoba,WC
A lakás alapterülete: 33,68 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany
Fűtési módja: egyedi fűtésű
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 06. 

16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri 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).

Ismerd meg a Balatont!
A Kiskulcsosi Általános Iskola 41 diákja az idén nyáron a Ba-

laton déli partján, Fonyódligeten táborozott. A hosszú vonato-
zást követően birtokba vettük a Somogy Megyei Gyermektábor 
2. altáborát, és megismerkedtünk a már itt lakókkal. Az idő-
járás kegyes volt hozzánk, így sokat fürdőzhettünk, és kirán-
dulhattunk. Elsétáltunk a kb. 5 km-re levő Várhegyre, ahol a 
kilátóból szemrevételeztük az északi partot, és túráztunk Ba-
dacsonyban is ahol láthattuk a Kisfaludy-házat, valamint 
gyönyörködhettünk a csodálatos balatoni panorámában. Láto-
gatást tettünk a dr. Nagy Endre által alapított balatonedericsi 
Afrika Múzeumban, és szafari parkban. Vetélkedtünk egymás-

sal a vízben, a sportban, játékos környezeti vetélkedőn. Volt, 
hogy félelmet nem ismerve szálltunk szembe az elrejtőző ró-
kákkal, és a legbátrabb vadászok jutalmat kaptak. Sajnos a 7 
nap gyorsan eltelt, és haza kellett indulnunk, de nagyon örü-
lünk, mert egy csodálatos élményben volt részünk. 

A magam és a táborozó gyermekek nevében köszönetet mon-
dunk Karcag Város Önkormányzatának, a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolának, és a kísérő nevelőknek (Cserés Gabriella, 
Vargáné Molnár Éva, Veres Henrietta, Veres Lászlóné), a segítő 
támogatásért, és hogy lehetővé tették nekünk ezt a táborozást.

A táborozók nevében:
Mester Anikó
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2010. szeptember 10-13. 
péntek-hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Tanévnyitó Konferencia I. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Dobos László Kar-

cag város alpolgármestere
 Karcagi hírek
 Tanévnyitó körkép II.rész
 Konferencia a Szentannaiban
 Vízügyi Konferencia a Nim-

ródban
 1-millió forint a nyomraveze-

tőnek…
 Horgászverseny
 Háttér
 Vendég: Juhászné Zsadányi 

Erzsébet
 Téma: A Nagykun Reformá-

tus Gimnázium ez évi terve
20.10  Nagykunsági Kulturális Na-

pok 
 Augusztus 20-ai esti műsor

2010. szeptember 14-15. 
kedd, szerda

18.00 Műsorajánló
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.40 Karcag Sport
 Karcag – Túrkeve labdarúgó 

mérkőzés
21.00  Muzsikaszó

2010. szeptember 16. csü-
törtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Tanévnyitó Konferencia II. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
20.10  Egészség Klub
 A Karcag Tv egészségmegőr-

ző műsora
20.40  Támogatási szerződést írtak 

alá…

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

Kéri a rendőrség annak a jár-
művezetőnek, illetve arra köz-
lekedőknek a jelentkezését, aki 
2010. augusztus 27-én a déli 
órákban észlelte, hogy Karca-
gon, a Baross út - Sallai út ke-
reszteződésénél egy kerékpáros 
elesik.

Jelentkezni lehet: Antal Jú-
lia r.szds Közlekedésrendésze-
ti Alosztályvezetőnél a Karcagi  
Rendőrkapitányságon (Karcag, 
Kossuth tér 1. szám), valamint 
a 06/59-500-250-es telefonszá-
mon. 

Augusztus 23-a és 25-e kö-
zötti időszakban egy karcagi la-
kos nagykapuját emelte le is-
meretlen tettes, majd a konyha-
ablakot betörte és a házból egy 
porszívót és 20 liter pálinkát tu-
lajdonított el. A lopási kár 50.000 
Ft, a rongálási kár 3.000 Ft.

Augusztus 30-ára virradóra 
ismeretlen tettes egy helyi lakos 
kertkunyhójának kerítéséről le-
verte a lakatot, majd a gazdasá-
gi épület egyik helyiségéből 3 db 
90 kg-os hízót, egy másik helyi-
ségből 2 db 80 kg-os és 1 db 60-

70 kg-os birkát tulajdonított el. 
A keletkezett lopási kár 200.000 
Ft, a rongálási kár 3.000 Ft. 

Augusztus 31-én 14:00 óra és 
szeptember 01-jén 09:00 óra kö-
zötti időben 35.000 Ft kárt oko-
zott az a személy, aki a város fő-
terén lévő egyik italautomatát 
megrongálta. 

Szeptember 1-jén délelőtt a 
MÁV állomás kerékpártárolójá-
ból lopott el ismeretlen tettes egy 
lezárt, GSCA 802399 azonosító 
számú, Schwinn Csepel típusú 
kerékpárt. A kár 25.500 Ft. 

Szeptember 2-ára virradó-
ra ismeretlen tettes ment be egy 
körbekerített telephelyre, majd a 
raktár ablakát betörte és bemá-
szott az épületbe. Bentről több 
szerszámgépet, 60 liter gázolajat, 
és 40 liter benzint tulajdonított 
el. A lopási kár 2,29 millió fo-
rint, rongálási kár 60 ezer forint. 

Szeptember 2-án egy debre-
ceni, 3-án egy, a Kalocsai Városi 
Bíróság által körözött férfit fog-
tak el a rendőrök. 

Jászárokszállás – Karcag 
2:3 (2:1)

Jászárokszállás, 150 néző. 
Jv.: Csukás A. (Peredi T., Ke-
repesi J.)

Karcag: Móga, Ebekeme, 
Lévai, Szívós G. (Henk), 
Rajcsányi, Balogh R. (Szívós 
Gy.), Nagy D., Orosz, Bodor, 
Erdei, Jámbor (Fodor B.)

Edző: Orosz István
A huszadik percben egy kö-

zépen vezetett támadás után 
Csomor a 16-osról a bal alsó 
sarokba lőtt (1:0). A harminc-
hatodik percben Balogh R. el-
húzott a jobboldalon, az alap-
vonal mellől a kapu elé adott, 
egy védő fel akart szabadítani, 
ám a felperdülő labdát Jámbor 
közelről a hálóba küldte (1:1). 
A negyvenharmadik percben 
egy hazai támadás során Éliás 
lövése a felső lécről lepattant, 
de másodszorra Tóth megint 
a lécre lőtte a labdát, de köz-
ben a partjelző intésére a já-
tékvezető gólt ítélt (2:1). A hat-
vannegyedik percben Nagy D. 
jobbról beadott, majd Bodor 
közelről mellel besodorta a 
labdát a hálóba (2:2). A hetve-
nedik percben Bodor beadá-
sát Erdei továbbította Nagy 
D-nek, aki 20 m-ről kapásból 
a bal felső sarokba bombázott 
(2:3).

Jók: Rédei G., Rédei D., 
Muntán, Ördög ill. Ebekeme, 
Lévai

Lukács Antal: Elég sokat 
tettünk a karcagi győzelemért.

Orosz István: Sajnos nem 
tudjuk, hogy hány perces egy 
futballmérkőzés.

Karcag -Túrkeve 0:3 (0:0)
Karcag, 150 néző. Jv.: 

Lendvai G. (Nyeste L., 
Czeglédi A.)

Karcag: Móga, Henk 
(Szentannai), Orosz, Lévai, 
Rajcsányi, Balogh R., Nagy D., 

Bodor, Szívós Gy., Erdei (Fo-
dor B.), Jámbor

Edző: Orosz István
Az ötvenötödik percben 

Sass jobbról beadott és a be-
robbanó Horváth közelről a 
hálóba fejelt (0:1). A hatvan-
hetedik percben a védőkről le-
pattanó labdát Varga Z. ka-
pásból 17 m-ről a bal felső sa-
rokba lőtte (0:2). A hetvenedik 
percben Erdei a kapu elé ívelt 
és a labda a jobb alsó kapufá-
nál a hálóba perdült (0:3). 

Jók: senki ill. Tóth I., Sass, 
Sólyom, Horváth, Erdei

Barna Gábor: A második 
félidei jó játékunkkal megér-
demelten nyertünk a lelkes 
hazaiak ellen.

Orosz István: Leeresztet-
tünk, mint egy lufi.

Ifjúsági mérkőzés
Jászárokszállás – Karcag 0:1 
(0:0)
Góllövő: Szőke R.
Karcag – Túrkeve 2:3 (1:1)
Góllövők: Gönczi D., Kovács Cs.
U 15-ös korosztály
Karcag SE – Gyula Termál SC 
1:2
Góllövő: Horváéth G.
Békéscsaba Előre SE – Karcag 
SE 1:2
Góllövők: Herczeg G., Hamar J.
Karcagi SE – Szolnoki MÁV 0:4
U 13-as korosztály
Karcag SE – Gyulai Termál SC 
2:2
Góllövők: Terjék P., Szabó F.
Békéscsaba Előre SE – Karcag 
SE 0:4
Góllövők: Terjék P., Szabó E., 
Nagy I., Nábrádi K.
Karcag SE – Szolnoki MÁV 1:1
Góllövő: Tóth F.
A táblázaton jelenleg az U 
13-asok az 5. az U 15-ösök a 10. 
helyen állnak.

B. I.

Moziműsor
Szeptember 10. péntek
 Nanny Mc Phee és a 

nagy bumm
 Angol családi vígjáték
Szeptember 11. szombat
 Szellemíró
 Francia misztikus thriller
Szeptember 13. hétfő
 Régi nyár
 Magyar zenés 

filmvígjáték
Szeptember 14. kedd
 Bombák földjén
 Amerikai háborús 

kalandfilm
Szeptember 17. 

péntek
 Levelek Júliának
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Szeptember 18. 

szombat
 A szupercsapat
 Amerikai akció-thriller

12

12

16

Anyakönyv
Házasságkötés

2010. augusztus 28.
Myartin Mónika és Ferenczi 
Béla
Vincze Dóra és Nagy Attila
Palasics Timea Erika és Mátyus 
István
2010. szeptember 3.
Török Nikoletta és Makai Csaba

Születés
Kelemen Ildikó – Ramos János
Kg., Pacsirta utca 3.  Ildikó
Hanák Szilvia – Elek László
Kg., Györffy I. utca 3. 
 László
Czepán Csilla – Szakáll Csaba 
Sándor
Kg., Hunyadi utca 26.  Csaba
Lerner Edina – Varga Zoltán
Kg., Kisvénkert 
 Zoltán Ferenc
Baga Julianna – Zuzman László
Kg., Gyep utca 32.  László
Jóni Jolán – Galbács István
Kg., Jónás B. utca 20.  Noémi
Ébner Tünde – Keserű Sándor
Kg., Püspökladányi utca 77/b.  
Marcell
Szabó Katalin – Bodnár József
Karcag  Levente

Halálozás
Id. Décsei László
 Karcag (1930.)
Fodor Istvánné (Káposi Rózsa 

Mária)
 Karcag (1945.)
Jelen Imre
 Karcag (1944.)
Kiss P. Lászlóné (Takács Erzsé-

bet)
 Karcag (1921.)
Kiss Sándor
 Karcag (1949.)
Lázók Erzsébet
 Karcag (1986.)
Lengyel Istvánné (Tóth Róza)
 Karcag (1922.)

Megyei I. osztályú bajnokság

Kézilabdás utánpótlás fiúk figyelem!
2010. szeptember 13-án (hétfőn) 15 órától a Varró István Szakképző Is-

kola betonpályáján ismét megkezdődnek a kézilabda edzések.
Találkozó 14:45-kor az iskola előtt. Az öltöző biztosított.
Mindenkit vár:

Balogh Zoltán
edző

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Karcag Városi Önkormányzat-

nak – Dobos Lászlónak; Nagy János vállalkozónak és a Sárgaház Ven-
déglő dolgozóinak; D. Nagy László „Kemény apukának”, a  Kemping dol-
gozóinak, Karefa Kft. - Szabó Sándornak, a bereki Strandfürdőnek, a 
székelykeresztúri kézilabdás lányok vendéglátáshoz nyújtott anyagi segít-
ségüket, a szülők önzetlen segítségét.

Női kézilabda csapat


