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A Déryné Művelődési Köz-
pont emeleti nagytermében az 
érintett települések szakembe-
rei, a kórház dolgozói és az ön-
kormányzatok tisztviselői je-
lenlétében dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, Var-
ga Mihály miniszterelnökséget 
vezető államtitkár és Barkóczi 
Barbara uniós programigaz-

gató-helyettes elnöklete mel-
lett került sor a Kátai prog-
ram, Kórházfejlesztés a nagy-
kunságiak egészségéért című 
(TIOP-2.2.4/09/1-2010-0001 
jelű) projekt nyitórendezvényé-
re.

Az önkormányzat vezetője-
ként Dobos László polgármes-
ter köszöntötte a meghívotta-
kat. Az beruházásokról szólva 
kijelentette, pillanatnyilag há-
rom olyan nagy pályázat mun-
kái kezdődtek el, illetve várnak 
megvalósításra, amelyek alap-
vetően meghatározzák majd a 
város, illetve a térség lakóinak 

az életét. A városközpont re-
konstrukciója és a fürdőfejlesz-
tési munka elsősorban a karca-
giak, míg a kórházfejlesztés ta-

Kátai program

Folytatás a 4. oldalon

Kórházfejlesztés

Lakossági fórum

Az egészségügyi ellátás helyzete, a Kátai Gábor Kórház jelene és 
jövője valamint az egészséges életmód volt a témája Pánti Ildikó 
képviselő (8. számú kerület) március 28-án (hétfőn) lezajlott la-
kossági fórumának. A fórumon ezúttal is szakavatott előadók, 
dr. Nagy Mihály, a kórház főigazgató főorvosa, Nagy Ibolya kis-
térségi vezető védőnő és Jobbágy Zoltánné, az Ortomobil Kft. 
üzletvezetője szólt a népes (mintegy 60 főnyi) hallgatósághoz

TÁJÉKOZTATÓ
az önkormányzati fenntartású általános iskolák

leendő elsős tanulóinak beíratásáról
A beíratás időpontja:

2011. április 28-án (csütörtökön)
8:00-tól – 17:00 óráig.

A közoktatási törvény alapján 2011-ben tanköteles korú 
az a gyermek, aki 2004. június 1. és 2005. május 31. között 
született.

Szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, 
ha a hatodik életévét 2011. december 31-ig tölti be.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, a szülő személy-
azonosító igazolványa és lakcímkártyája, illetve az óvodai 
szakvélemény.

Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Iroda

Március 25-én egyperces né-
ma felállással adóztak a képvi-
selők a nemrég elhunyt Nagy 
Kálmán egykori karcagi refor-
mátus esperes emlékének.

A soron kívüli ülésen tizen-
négy napirendi pontot tár-
gyaltak az egybegyűltek, eb-
ből kettőt zárt ülés keretén be-
lül. Több előterjesztés is pénz-
ügyi vonatkozású döntésekről 
szólt. Így került módosítás-
ra az önkormányzat vagyoná-
ról és vagyongazdálkodásáról 
szóló többszörösen módosított 
22/1996. (VI.26.) rendelet. Eb-
ben évben az önkormányzat 
mind működési, mind pedig fej-
lesztési célú hitel felvételére szo-
rul. A bankok csak megfelelő 
jelzálog fedezet mellett nyújta-
nak hitelt. – áll az előterjesztés 
írott anyagában.

Az 1990. évi LXV. törvény 
88. § (1) bekezdése b) pontja 
alapján az önkormányzat hi-
tel fedezetéül önkormányzati 
törzsvagyont nem ajánlhat fel, 
azonban ilyen korlátozás alá 
nem tartozik a Morgó Csár-

da és a Pártház épülete sem. 
A rendelet módosítása az in-
gatlanok forgalomképessé té-
tele miatt volt szükséges. Eh-
hez hasonlóan egy másik elő-
terjesztésben egy határozatot 
is módosított a testület, mely-
nek értelmében két üzlethe-
lyiséget és egy iroda és raktár 
épületet ajánl fel jelzálogként 
a Nagykun Víz- és Csatorna-
mű Kft. fejlesztési célú hitel-
felvételéhez.

Ezen az ülésen még egy ha-
tározat módosítására került 
sor. Ennek értelmében Kar-
cag Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Bíráló Bizott-
sága dr. Kapusi Lajos szemé-
lyében új taggal egészült ki. A 
képviselők döntöttek az aljegy-
ző helyettesítésére vonatkozó 
pályázat kiírásáról is. A kine-
vezés dr. Czapp Enikő távollét-
ének idejére fog szólni.

Még egy előterjesztés szólt 
személyi változásról ezen a na-
pon. Ez pedig Nagy Mihályné 
könyvtárigazgató nyugdíjba 
vonulásával volt kapcsolatos.

Az előterjesztésben a követ-
kező értékelés olvasható:

„Nagy Mihályné több évti-
zedes lelkiismeretes, odaadó 
munkát végzett. Folyamato-
san képezte magát. Ennek is kö-
szönhetően 2001 és 2006 között 
könyvtári szakértőként és szak-
felügyelőként tevékenykedett. 
2007-ben szakmai munkájának 
elismeréseként a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűléstől 
Közművelődési Díjat kapott. A 
könyvtári munka minden szak-
területét ismerte. Részt vett a 
könyvtár könyvállományának 
számítógépre vitelében, rendez-
vények szervezésében, lebonyo-
lításában, statisztikai adatszol-
gáltatásban és sok-sok sikeres 
pályázatot készített.

Végzett munkájáért köszönet 
illeti.”

Az ülésen Dobos László pol-
gármester a testület nevében 
személyesen is megköszönte 
Nagy Mihályné lelkiismeretes 
munkáját, erőt és egészséget 
kívánva a nyugdíjas évekhez.

Cselényi Csaba

Testületi ülés

Célunk, hogy talpon maradjon a város

A képviselő-testület nemré-
giben elfogadta a város 2011. 
évi – igen szigorú gazdasá-
gi helyzetben megalkotott 
– költségvetését, amelynek 
(több évtizedes) általános jel-
lemzője továbbra is a takaré-
kosság. Ez utóbbi szempont 
új önkormányzati döntése-
ket, intézmény összevonáso-
kat is megkövetelt, ám folyta-
tódnak a korábban elindított 
felújítási munkák is. Dobos 
László polgármestert a költ-
ségvetésről, az intézmény ösz-
szevonásokról és a folyamat-
ban lévő felújítási munkákról 
kérdeztük.

- Polgármester úr, a képvise-
lő-testület döntött a város idei 
költségvetéséről. Mondana va-
lami bővebbet a város pénz-
ügyi helyzetéről?

- A költségvetés elfogadá-
sát hosszú és kemény mun-
ka előzte meg, hiszen na-
gyon fontos a pénzügyi stabi-
litás megőrzése. A testületi fo-

lyamatot a tisztelt tévénézők 
is végig követhették. Célunk, 
hogy talpon maradjon a város 
a jelen nehéz gazdasági hely-
zetben is, de nem akartunk le-
mondani a folyamatban lévő 
fejlesztések megvalósításáról 
sem, hiszen ezt megígértük a 
karcagiaknak. Nem egyedül-
álló az sem, hogy a működő-
képesség megőrzése érdeké-
ben takarékossági intézkedé-

seket kell bevezetnünk. Szán-
dékaink szerint a költségvetési 
rendelkezésekben megfogal-
mazott, megtakarítást cél-
zó intézkedések biztosítják a 
pénzügyi stabilitást.

- A városban az önkormány-
zati intézmények közül többet 
összevontak. Hol tartanak az 
átalakítások, és mi volt a cél-
juk?

- Egy vezetés alá vontunk 
több önkormányzati intéz-
ményt, ennek célja leginkább 
a működési kiadások csök-
kentése volt. A Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ el-
lenőrzése és vezetése alá ke-
rült a Nagykun Látogatóköz-
pont, a Sportszolgáltató Kft., 
az Ifjúsági Ház, és a Városi 
Könyvtár. Ezzel a vezetői pót-
lékokat takarítjuk meg, ami 
kb. 95 millió forintot jelent 
egy évben. Az is fontos szem-
pont volt, hogy az intézmé-

Beszélgetés Dobos László polgármesterrel

Folytatás a 3. oldalon
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Közéleti szilánkok

A „charta” 
logika…

Az új alkotmányról, pontosabban az 
alaptörvényről hétfőn lezárult az álta-
lános vita. A miniszterelnök a vissza-
küldött kérdőívek összesítésének tük-
rében értékelte a nemzeti konzultáció 
eredményét. Az ellenzék két pártja: a 
Jobbik és az LMP reagált rá érdemben 
Bár az utóbbi – aki az MSZP-vel egye-
temben nem kíván részt venni a továb-
bi „részletes vitában”  a parlament fa-
lai között – igyekezett logikus érve-
ket harsányan előadni. Eléggé  szánal-
masan: hiszen a „semmit” nem lehet 
ragozni. Ez amolyan „fából vaskari-
ka” Nyakatekert logika: mi vitáznánk 
ugyan, de nincs „miről”. Ami, ugye ne-
vetséges, mert lenne miről.

Még zavarosabb, amit Gyurcsány F. 
ír a blogjában: „Megmutatjuk Orbán-
nak. És megmutatjuk önmagunknak is, 
hogy köztársaságpárti demokraták va-
gyunk. Megmutatjuk, hogy lehet, hogy 
ma még övé a Parlament többsége, de 
az utca egyre inkább a vele szemben 
álló demokratáké, a mienk. Mi soha 
nem fogjuk megtenni azt az alávalósá-
got, hogy egy percre is elfelejtenénk: a 
törvényhozás a parlamenti demokrácia 
lelke. Soha nem keverjük össze az ut-
cát a Parlamenttel vagy a tüntetőket a 
néppel. Nem, mert mi hiszünk a parla-
ment intézményében. A mostani hely-
zet kivételességét az adja, hogy a tör-
vényhozás egyetlen pártja egyedül 
akar Alkotmányt adni a népnek” stb. 
Nem akarom folytatni, mert ennyi bő-
ven elég ahhoz, hogy egyértelműen ki-
tűnjön: a logika elemi szabályait sem 
veszi figyelembe az írója.

Nem tartozom azok közé, akik 
elmekórtörténeti esetnek tekinti a fen-
tieket vagy akár az őszödi beszédet. 
De mindig meglep, ha valaki ennyi-
re elgaloppírozza magát, ennyire nem 
látja a valóságot, illetőleg, annyira bu-
gyutának és ostobának hiszi a népet, 
hogy ezt a valótlanságot le merje írni. 
Amivel nem csak a nagy többséget né-
zi le, de saját párja tagjait is.

Demokratának nevezi magát, de a 
parlamentáris demokrácia írott (!) sza-
bályait (az íratlanról nem is beszélve) 
sem tarja be. A képviselői esküről nem 
is szólva…

Persze értjük sokan, miért nem kell 
nekik ez az alaptörvény többek között: 
benne van a jogok mellett a kötelesség 
is. Ez is hiányzik a fogalomtárukból…

Néhányan pedig szellemeskednek 
azon, hogy benne van a Himnusz első 
sora. Ez pedig már – úgymond – „jog-
szabály”. Ami szerintük jogi kötelezett-
ségeket ír elő Istenre…

És ők tarják magukat „szabadelvű-
eknek”. Bizony érvényes rájuk Arany Já-
nos „Az elveszett alkotmány” hetedik 
énekének végéről: „...Ti szabadelmüek, 
kik nyelveteken ama legszebb / Szót a 
„szabadságot” szólásban, gondolatban 
/ Testben, lélekben meritek hordoz-
ni naponként : / Névvel vagytok azok. 
Vallástok képmutatóság, / Bennetek a 
türelem, más értelműek iránt nincs…”

- ács -

Tisztelt Adózók!
A Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány Kuratóriuma 

kéri az adózó karcagi lakosokat, hogy adóbevallásukban 
kedvezményezettként a Karcag Testvérvárosaiért Közala-
pítványról se feledkezzenek meg, és adójuk 1%-nak felaján-
lásával támogassák alapítványunk működését, melynek cél-
ja a testvérvárosi kapcsolatok ápolása.

Adószám: 18824254-1-16”
Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány Kuratóriuma

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Április 2-3. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
Április 9-10. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ál-
talános intenzív terápiás osztály vezető főorvos munkakör betöl-
tésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöld-

fa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: osztályvezető főorvo-

si feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Kiegészítő bérezés egyéni 
megbeszélés alapján.

Pályázati feltételek: Orvostudományi Egyetemi végzettség. Veze-
tői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másola-

ta,
 - magyar állampolgárság, részletes szakmai önéletrajz,
 - működési nyilvántartásba vételről igazolás,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Nagy 

Mihály főigazgató nyújt, a 06-59/507-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézményünk-

nek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör megnevezését: 
általános intenzív terápiás osztályvezető főorvos, illetve elekt-
ronikusan: Dr. Nagy Mihály főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 27.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján bér-
beadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:

1. Karcag, Széchenyi I. sgt. 67/C. II/11. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba-

WC
 A lakás alapterülete: 51 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2/B. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 2 szoba, előszoba, étkező, konyha, fürdőszoba-WC, pad-

lásfeljáró
 A lakás alapterülete: 75 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
3. Karcag, Táncsics M. Krt. 1-3. I. Lph. 3/10. sz. alatti lakás
 Helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba-WC
 A lakás alapterülete: 34 m2

 Komfortfokozat: komfortos
 Közművei: víz, villany, gáz
 Fűtési módja: gáz fűtés
4. Karcag, Kossuth tér 11-13. sz. alatti helyiség
 Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk 
 A helyiség alapterülete: 156 m2

 Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gáz fűtés

A fenti pályázatok benyújtásának határideje: 2011. április 18. 
napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 
59/500-669).
A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a Karcag Város honlapján 
(www.karcag.hu).

Meghívó
Erdős Hanna Olimpiai és világbajnok cukrász

II. Karcagi Marcipán kiállítására
és

Patkó Károly
Zöldség-gyümölcs szobrász

bemutatójára
A kiállítás megtekinthető: 2011. május 11-17-ig 9-17 óráig

Helyszíne: Karcag, Kossuth tér 14.
Pártok Háza

A kiállítás megnyitója: 2011. május 10-én, 16 órakor
A kiállítást megnyitja: Dobos László polgármester

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében köszönti 
a vendégeket Lukács Mihály Megyei TCKÖ elnök és 

Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés elnöke

Megtekinthető a Koronázási Ékszerek mérethű másolata, a Koro-
názási Miseruha kicsinyített mása, a Koronázási Eskükereszt élet-
hű másolata és különböző népművészeti alkotások cukorból.
A kiállítás megnyitóján és a záró napon Erdős Hanna fényképes 
bemutatóját és Patkó Károly bemutatóját is megtekinthetik.
Támogató jegyek: gyermek: 50 Ft, felnőtt 100 Ft.
Csoportos bejelentkezés esetén a felnőtt kísérőknek ingyenes.
Csoportos bejelentkezés tel.: 06 59/ 311-410
Támogatóink: Karcag Város Önkormányzata, Pánti Ildikó képvi-
selőnő, Nagykun-Ház Kft., rinoceros Grafikai Stúdió Kft., Karca-
gi Hírmondó, Karcagi Szuperinfó, Karcag Televízió, Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sport Szolgáltató Központ, 
Városgondnokság, Nimród Bio Étterem, Tanka és Társa Kft., 
Johan Anna.
A kiállítást a Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezi.

A Magyar Vöröskereszt, az Amerikai Ház Alapítvány valamint 
az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány volt a kezdeménye-
zője annak a programnak, amely a házi konyhakertek, a kony-
hakerti zöldségfélék termesztésének szokását, hagyománya-
it volt hivatott újjáéleszteni. A programban résztvenni szándé-
kozókat vetőmagcsomaggal ajándékozták meg (az eredményt 
a nyár folyamán megszemlélik majd!). Karcagon a Vöröske-
reszt két kiosztóhelyet is meghirdetett. A programnak nagy si-
kere lett, a 250 db egységcsomag néhány nap alatt elfogyott.

Hogy újból zöldelljenek a konyhakertek
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Pályázati felhívás
Az Európai Unió Oktatásügyi Főigazgatósága „Európa pol-

gárokért” Testvérvárosok találkozója program támogatásával 
a Karcag Városi Önkormányzat, a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ fotópályázatot hirdet a Karcag városban és test-
vérvárosaiban – Székelykeresztúr (Erdély, Románia), Szepsi 
(Felvidék, Szlovákia), Bácskossuthfalva (Délvidék, Szerbia), 
Longueau (Franciaország), Schwarzheide (Németország), 
Krosno-Odrzaňskie (Lengyelország) – élő 14-25 év közötti fi-
atalok részére „ÉN, TE, Ő” mindannyian másfélék vagyunk 
címmel.

N E V E Z É SI K AT E G ÓR I Á K
I. Milyen a település, ahol élek?
 Ebben a kategóriában a település természeti és épített érté-

keit, szabadidős lehetőségeit kell bemutatni.
II. Hogyan és mivel töltjük szabadidőnket?
 A fotók a fiatalok különböző szabadidős tevékenységeit 

mutassák be.

PÁ LYÁ Z AT I F E LT ÉT E L E K
1. Azon fiatalok pályázhatnak, akik még nem töltötték be 25. 

életévüket, vagy 2011-ben töltik be azt. 
2. A kategóriáknak megfelelő tematikájú képek Karcagon és 

a kiírásban megjelölt testvérvárosokban készülhetnek.
3. A pályázók kategóriánként 3-3 db, maximum 6 db képpel 

pályázhatnak, kategóriák szerinti tetszőleges elosztásban.
4. A képeket fotóminőségű nyomtatáson és CD-n kér-

jük beküldeni. A fénymásolt, vagy rossz minősé-
gű papírra nyomtatott képeket a pályázatból kizár-
juk. A képek mérete A/4 (21 cm x 31 cm) legyen. Fo-
tóretusáló program használata nem engedélyezett!
Az eredeti fotót is kérjük beküldeni, amelyen a fényképe-
zőgép a kép ún. EXIF adatait is rögzíti.

5. A pályázat jeligés! A képek hátoldalán, a jobb alsó sarok-
ban eltávolíthatatlan módon kell szerepelnie:

 - a pályázó jeligéjének,
 - a tematikai kategória római számának
 - a kép sorszámának
 - a kép címének
6. A lezárt borítékra rá kell írni a pályázó jeligéjét, a boríték-

ban kérjük elhelyezni a pályázó nevét, életkorát, pontos cí-
mét, egyéb elérhetőségeit, e-mail, telefon, fax.

7. Az elbírálást független szakértőkből álló bírálói bizottság 
végzi. 

DÍ JA K
Mindkét kategóriában:
- egy-egy első díj 70-70 EUR, vagy annak megfelelő Ft összeg
- egy-egy második díj 50-50 EUR, vagy annak megfelelő Ft 

összeg
- egy-egy harmadik díj 30-30 EUR, vagy annak megfelelő Ft 

összeg

A Bíráló bizottság a pályadíjak fölötti változtatás jogát fenn-
tartja!

PÁ LYÁ Z AT I NA P TÁ R
Kiírás: 2011. március 31.
Nevezési- és beküldési határidő: 2011. május 15. (postai bé-

lyegző dátuma)
Elbírálás határideje: 2011. június 10.
Kiállításmegnyitó és díjátadó: 2011. június 24. (Karcag, Vá-

rosháza)

A képeket kizárólag postai úton kérjük eljuttatni a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központba.

Postacím: 5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.

A képek sérülésének elkerülését megóvó csomagoláson fel 
kell tüntetni az „ÉN, TE, Ő” mindannyian másfélék va-
gyunk (2011-fotópályázat) megjelölést!

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatra bekül-
dött alkotásaik fotókiállításon, illetve a www. karcag. hu, 
valamint a www. europrojekt. karcag. hu honlapokon be-
mutatásra kerüljenek.

I N FOR M ÁCIÓ
Telefonon hétköznap 9: 00-17: 00 óráig az 59/503-224 telefon-

számon.

nyek a szolgáltatásokat fenn-
tartsák a lakosság számá-
ra, illetve azok színvonalát le-
hetőleg megőrizzék. Jelenleg 
az átszervezés zajlik. Bízunk 
benne, hogy hamarosan zök-
kenőmentes lesz az intézmé-
nyek működése.

- Hogyan állnak Karcag 
nagy beruházásai?

- Jelenleg három nagy pá-
lyázat van folyamatban. A 
kórházi rekonstrukció III. üte-
me főleg eszközbeszerzése-
ket tartalmaz. Megemlíteném 
a korszerű képi diagnosztikai 
eszközöket: az új röntgent, és 
a CT-t, amelyek gyorsabb, ru-
galmasabb, olcsóbb betegellá-
tást eredményeznek. Nagy lé-
pés lesz a labor eszköztár bő-
vítése immunkémiai elemző 
eszközökkel, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a betegellátás di-
agnosztikai része teljes egészé-
ben a karcagi kórházban tör-
ténjen. Jelenleg a beszerzésre 
kerülő új eszközök működési 
költségeire pályázik a város az 
Országos Egészségpénztárhoz.

A városközpont rekonst-
rukciója tartalmazza a Déryné 
épületének külső felújítását, 
a Dózsa György úti, volt álta-
lános iskolai épület és a Var-
ró utcai bölcsőde teljes felújí-
tását, bizonyos járdaszakaszok 
akadálymentesítését, valamint 
a belvárosi kerékpárút meg-
építését.

A Városi Strandfürdő bőví-
tése tartalmazza az új uszoda 
megépítését, tanmedence ki-
alakítását, a szolgáltatások pe-
dig olyan wellness-elemekkel 
bővülnek, mint jacuzzi és sza-
una. A gyógymedencék is át-
építésre kerülnek, élményele-
mekkel bővülnek. A létesít-
mények mellé egy korszerű, 
tágas öltözőt is kialakítunk. 
A pályázatban benne van a 
fűtésrendszer korszerűsíté-
se. Új termálkút fúrására is 
sor kerül, és így a jövőben két 
gyógyvizű termálkút látja el a 
fürdőt. A munkálatok jelen-
leg a tereprendezésnél tarta-
nak, és folyamatban vannak a 
szükséges közbeszerzési eljá-
rások.

- Vannak, akik azt állítják, 
hogy nem kell ennyi fejlesztés, 
beruházás a városnak, mert az 
ezeket biztosító pályázatok ön-
erejéhez hitelfelvétel szükséges. 
Hogyan vélekedik erről polgár-
mester úr? 

- Évekkel ezelőtt közvéle-
mény-kutatást végzett a vá-
ros, hogy felmérje, milyen fel-
újításokra van igény Karca-
gon. Akkor ezek a beruhá-
zások magasan vezettek, de 
személyesen is sokan jelez-
ték, hogy mennyire fontos-
nak tartanák az előbb felso-
rolt munkákat. Az, hogy ezek 

pénzügyi fedezetét meg kell 
teremteni, egyáltalán nem 
volt titok. Az előző időszak-
ban is nyilvános testületi ülé-
seken születtek meg az er-
ről szóló döntések, sőt a tele-
víziós adásokból is nyomon 
követhették a karcagiak, en-
nek tudatában adták le vok-
sukat 2010 őszén. Meglepő, 
hogy vannak, akik ezt újdon-
ságként élik meg. Látható, 
hogy ezek már a jelen pénz-
ügyi helyzet kialakulása előtt 
tervezett, előkészített projek-
tek voltak. Ha mérlegelni kell, 
hogy leállítunk-e valamit, ak-
kor figyelembe kell venni a 
következőket:
- Nem szeretnénk, ha elvesz-

nének a tervezéssel, pályáz-
tatással kapcsolatos befekte-
tett költségek.

- Egy Karcag méretű város pá-
lyázati támogatás nélkül so-
ha nem tudná megvalósíta-
ni ezeket a munkákat. Ha 
most kihagyjuk a lehetősé-
get, akkor ki tudja mikor 
állnak rendelkezésünkre 
legközelebb. Közben pedig 
létesítményeink - fejleszté-
sek hiányában - lepusztul-
nak, csökken az értékük. 
Szeretném leszögezni, hogy 
a felújítások nem öncélú 
szépítgetések, hiszen funk-
cionáló intézmények felújí-
tását tartalmazzák, s ez fel-
tétele a működésnek. (Böl-
csőde, Déryné) Az állag-
megóvás, értékmegőrzés 
pedig fontos feladata min-
den gondos gazdának.

- Az elvi kérdés, hogy a kar-
cagiak megérdemlik eze-
ket a beruházásokat, példá-
ul a korszerű kórházi esz-
közöket. A kórház százezer 
ember ellátásáért felel, nem 
mindegy, hogy ezeknek az 
embereknek a gyógyítása 
milyen körülmények között 
történik. Az itt élők igenis 
megérdemlik az új CT-t, azt 
a kényelmet, hogy egyet-
len vizsgálat miatt ne kell-
jen utazgatniuk, ami költsé-
ges és fárasztó is.

- Akik Karcagon élnek, itt ne-
velik a gyermekeiket, a fő-
téren tolják a babakocsit, s 
akik a szabadságukat is itt-
hon töltik el, mert nem futja 
külföldi utazásokra, azok-
nak egyáltalán nem mind-
egy, hogy milyen környe-
zetben töltik el a szabadide-
jüket. Megérdemlik tehát 
a korszerű, európai szín-
vonalú strandot, ahol csa-
ládi programokat szervez-
nek, hiszen sokuknak ez az 
egyetlen szórakozása.

- Nem mindegy, milyen a vá-
ros lakosságmegtartó ere-
je, itt elsősorban a fiatalok-
ra gondolunk. De a mun-
kálatoknak természetesen 
munkahelymegőrző, mun-

kahelyteremtő hatását is 
várjuk, hiszen ahol munká-
latok folynak, ott remélhe-
tőleg munka is akad. Ezen 
felül azt is tudjuk, hogy le-
pusztult, elhanyagolt helyre 
nem érkezik beruházás! Az 
sem utolsó szempont, hogy 
turisztikai hasznot is remé-
lünk a beruházásokból, fő-
leg a fürdőfelújításból.
Ez pedig mind nagyon fon-

tos szempont. Lehetne a cso-
dára várni, semmit nem ter-
vezni, nem csinálni, mert 
nincs rá pénz, és ezt meg is le-
hetne szépen magyarázni az 
embereknek, hiszen mindenki 
tisztában van a helyzettel. Ül-
hetnénk ölbe tett kézzel, hagy-
hatnánk a várost tönkremen-
ni. De nem ezért lettünk kép-
viselők, nem ezért vállaltunk 
szerepet a karcagi közélet-
ben. Meggyőződésem, hogy 
a munkánknak értelme van, 
hiszen amit itt sikerül meg-
teremteni, azt együtt fogjuk 
használni a karcagiakkal, de 
itt lesznek akkor is, amikor mi 
már nem.

- Ha már szóba került, so-
kan kíváncsiak, meddig tart a 
felújítás, mikor használhatjuk 
újra az uszodát?

- Természetes, hogy hiány-
zik az uszoda, hiszen renge-
tegen vették igénybe szóra-
kozásra, pihenésre és spor-
tolásra. Az uszoda tervszerű 
lebontása azonban az uni-
ós pályázat része, ezt a meg-
határozott időben meg kel-
lett tenni. A lakosság türel-
mét kérjük, és reméljük, hogy 
az új uszoda, és a strandfürdő 
egyéb új létesítményei min-
denkit kárpótolni fognak.

- Nemrégiben azt firtatták 
egy karcagi sajtótermékben, 
hogy Ön kétszer is elnyerte az 
Év Alpolgármestere címet.

- Valóban így történt. 
2006-ban az országos Szfé-
ra Rendezvényen vehettem át 
megtisztelő díjat, 2010-ben a 
Tisza-tavi régióban, a Polgár-
mesterek Randevúja rendez-
vényen nyertem el az Év Al-
polgármestere címet. Mind-
két esetben lakossági szava-
zatok alapján ítélték oda. Ha 
arra kíváncsiak, hogy mi kell 
a lakosság szimpátiájának el-
nyeréséhez, akkor azt vála-
szolom, hogy a város iránti 
elkötelezettség, kitartó mun-
ka és következetesség. A si-
ker azonban elsősorban an-
nak köszönhető, hogy kivá-
ló csapatban, remek kollé-
gákkal és képviselőtársakkal 
dolgozhattam, olyan polgár-
mester mellett, mint dr. Faze-
kas Sándor. Az érdem a kar-
cagiaké, és a térségben élőké, 
akik szavaztak. Köszönöm, 
igyekszem megszolgálni a bi-
 zalmat.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Célunk, hogy talpon maradjon a város
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Pekingi élmények

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

Március 28-án Major Já-
nos, a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium  orosz 
–földrajz szakos tanára tar-
tott nagyszámú közön-
ségnek érdekfeszítő előadást 
Beijingről, amely északi fő-
várost jelent. A tíz napos kí-
nai út előtt – mint mondta 
– sokat olvasott, így készült 
a még szegedi egyetemista 
éveiben eltervezett látogatás-
ra. Előadását saját fénykép-
felvételeinek kivetítésével il-
lusztrálta, de a nagy térké-
pen is figyelemmel kísérhet-
tük az elmondottakat.

Az előadás történelmi és 
művészettörténeti ismerte-
téssel kezdődött a híres csá-
szári dinasztiákról, az öt-
ezer éves kulturális örökség-
ről, Csin Si Huang-ti, az első 
kínai császár sír helyét vé-
dő agyaghadseregről, amely 
a világ nyolcadik csodá-
ja, majd a Mao Ce-tung ide-
jében jellemző elzárkózá-
si politikáról és az azt köve-
tő gazdasági nyitásról. Kína 
ma a világ harmadik legna-
gyobb területű országa, Pe-
king pedig gigantikus, 22 
milliós város. A tíz nap tu-
datosan kiválogatott nézni-
valókat tett lehetővé, így is-
merkedése a Mennyei Bé-
ke terével kezdődött, ahová 
egy millió ember is bezsúfo-
lódhat. A képek segítségével 
megismerhettük a nemzet-
gyűlés épületét, a kínai hő-
sök emlékművét, a Mao Ce-
tung mauzóleumot, láttunk 
különleges kínai jeleket, di-
csőítő feliratokat. A jellegze-
tességek között megjelent a 
kínai kerékpár, szóba jöttek 
az étkezési szokások (a kí-
nai kacsa elkészítési módja), 
az égtájak szerint meghatá-
rozható ízek, a rizs-savanyú 
káposzta-sertés hús megha-
tározó hármasa, a sok fur-
csa étel (kígyó, béka, madár-
fészek leves, hogy csak pár 
meghökkentőt említsünk).

A főváros legszélesebb út-

ja mellett a képek tanúsá-
ga szerint bejárta a zsú-
folt kis lakások keskeny ut-
cáit éppúgy, mint az egyik 
legnagyobb parkot, ahol 
az emberek mindennapja-
it figyelte meg. Szeretnek 
fényképezkedni, de mindig 
udvariasak a külföldiekkel. 
Szó esett a népesedés szabá-
lyozásáról, amely szerint az 
egy gyerekes családmodel 
a támogatott. A fiú születé-
se különösen fontos, hiszen 
a kínai rizsföldeken ők dol-
goznak főként. Járt a híres 
bölcs, Confucius templomá-
ban, a természettudományi 
múzeumban, a planetárium-
ban, a pandák miatt az állat-
kertben, az olimpiai faluban, 
s végül a kínai nagy falon is, 
amelyről különösen sokolda-
lú benyomást szerezhettünk, 
amint a látogatóktól teli út 
kanyarog a hegyeken bástyá-
ival, oldal-lépcsőivel.

Kína legismertebb jelleg-
zetessége, a selyemhernyók 
gubóiból készült selyemkel-
mék kapcsán szó volt a va-
lamikori  selyemútról, a régó-
ta ismert jáde kövekből ké-
szített csodálatos kínai ipar-
művészeti alkotásokról, s 
befejezésképpen a Tiltott Vá-
ros hihetetlen gazdagságá-
ról, ismert filmek színhelye-
iről. Köszönjük Major János-
nak az információkban gaz-
dag, emlékezetes előadást, s 
kiemelkedő tanári munkájá-
hoz további sok sikert kívá-
nunk!

Április 4-én, hétfőn fél 
hattól a Déryné MIK el-
ső emeleti termében Cseke 
Lajos előadása következik 
Elektronikus orvosi műsze-
rek címmel. Minden érdek-
lődőt szeretettel hív a Kun-
halom Polgári Kör!

V. Gy.

valy elindított harmadik üteme 
a nagykunságiak, az intézmény 
vonzáskörzetében élők életé-
ben jelent majd előrelépést. 
Az előző két ütemben az épü-
let felújítása történt meg, a har-
madik ütem viszont azért fon-
tos – hangsúlyozta Dobos Lász-
ló -, mert olyan gépeket és mű-
szereket állítanak munkába, 
amelyek alapvetően változtat-
ják meg a betegellátást, a gyó-
gyító munkát. Mérföldkő tehát 
ez a beruházás.

Dr. Nagy Mihály, a kórház 
főigazgatója szerint a végrehaj-
tásra kerülő munkálatok meg-
teremtik a 21. század elvárása-
inak megfelelő munkavégzés 
és szolgáltatás alapjait. A szak-
rendelői épület belső átalakítá-
sa mellett digitális technikával 
dolgozó berendezésekre cseré-
lik a radiológia műszereit, fel-
újítják és bővítik a labort és fel-
szerelését. E két részleg föld-
szinti elhelyezésével felsza-
baduló helyiségekben pedig 
újabb szakrendelők kapnak he-
lyet. Az átszervezések, áthelye-
zések betetőzése a betegirányí-

tó rendszer teljes modernizálá-
sa lesz, ami hathatós segítséget 
jelent a betegellátás felgyorsí-
tásában. Mindehhez egy új in-
formatikai rendszer is csatla-
kozik majd, mert a digitális 
technika többek között a lelet-
továbbításban is szerepet kap. 
Átalakítják még a közpon-
ti sterilizálót, javítják az inten-
zív osztály gép-műszer ellátott-
ságát. „Fel kell nőnünk ahhoz, 

hogy a 21. században az egész-
ségügy egy speciális szolgáltató-
ipar – emelte ki dr. Nagy Mi-
hály -, amely a beteg elégedett-
ségét fogja kivívni, illetve a 
betegeket – ügyfeleinket – hoz-
zánk fogja visszahozni...”

Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter a vidék fel-
zárkóztatását és a vidéki élet-
minőség javítását célzó elkép-
zeléseket érintve jelentette ki, 
hogy teljesen jogos önkor-
mányzati és lakossági elvá-
rás, hogy a több mint százezer 
ember gyógyítását, egészség-
ügyi ellátását végző kórház lé-
pést tartson a technológia vál-
tozásaival, a technikai fejlő-

déssel, és így a legmagasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújt-
sa. Fontos szempont ez a vidé-
ki életminőség kérdésében, na-
gyon jól illeszkedik a vidékfej-
lesztési tennivalók sorába, va-
lamint ahhoz az elképzeléshez 
és elváráshoz, hogy „lehetőleg 
minden szolgáltatást helyben 
kell megoldanunk... a vidéken 
élőknek ne kelljen sok-sok kilo-
métert utazniuk egy-egy egész-

ségügyi, közigazgatási, oktatá-
si vagy más szolgáltatás igény-
be vételéhez.” Elégedettségét fe-
jezte ki ugyanakkor, mert míg 
pár éve még a karcagi kórház 
létéért kellett komoly küzdel-
met folytatni, most a fejleszté-
sén dolgozik a városi és az in-
tézményi vezetés.

Varga Mihály miniszterel-
nökségért felelős államtitkár, a 
kórházfejlesztésben is érintett 
térség országgyűlési képvise-
lője a kormány munkaprog-
ramját említette, amely szerint 
a tavaly végrehajtott stabili-
záció után 2011-ben megújul 
az ország. A közbiztonság, 
az egészségügy, az oktatás, a 
munkahelyteremtés körül ta-
pasztalható gondokat igye-
keznek orvosolni, s az emlí-
tett ágazatokat pályára állíta-
ni. Számos törekvés, elképze-
lés mellett ezt szolgálja az Új 
Széchenyi terv, és a Széll Kál-
mán terv elindítása. A Kátai 
program ezek közé illeszke-
dik, hiszen „nem tekinthetjük 
befejezettnek mindazt, ami az 
egészségügyben az elmúlt évek-
ben történt.”

A hozzászólások so-
rát Barkóczi Barbara uni-
ós programigazgató-helyettes 
(ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft.) a közreműkö-
dő szervezet munkájával kap-
csolatos rövid ismertetője zár-
ta, majd az Erkel Ferenc Művé-
szetoktatási Intézmény tanulói 
és a kórház Medisong kórusa 
jól sikerült műsorát hallhatták 
a jelenlévők.

Elek György   

A projekt megnevezése: 

„Kátai Program” 
Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért 

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0001
Kedvezményezett: 

Kátai Gábor Kórház
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 1 416 705 470 Ft

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Folytatás az 1. oldalról

Kátai program
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2010. március 4-én ferge-
teges farsangot szervezett a 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium diákönkormányza-
ta. Az ötlet a diákigazgató, 
azaz Németh Pamela fejéből 
pattant ki. A farsangot hosz-
szas előkészületek előzték 
meg: teremlebeszélés, bizton-
sági szolgálat megszervezése, 
tombolaárusítás, ügyelet be-
osztása, stb.

A farsang 19 órakor kezdő-
dött az Ifjúsági Házban, és 23 
órakor lett vége. A farsang, 
mint mindenhol, a tél elűzé-
sét, maskarába bújást jelent. 
Ez alól mi sem voltunk kivé-
telek. Sok tanuló beöltözött, 
élén a diákönkormányzat 
tagjaival. Az alapötlet az ’50-
es ’60-as évek divatja szerin-
ti beöltözés volt, de ez később 
változott, és bármilyen vicces 
maskarába be lehetett öltöz-
ni. A forgatagban rengeteg 
ötletes jelmezt lehetett lát-
ni. Volt közöttük Lady Gaga, 
csavar-húzó, királylány, bo-
szorkány, sőt még „Alekosz” 
is és még sorolhatnám a ren-
geteg ötletes jelmezt, vala-
mint voltak, akik az erede-
ti ötletet díjazták, azaz retro 
ruhába öltöztek.

A farsang iskolánk ama-
tőr zenekarainak fellépésével 
kezdődött. Elsőként a 10. va-
lamint 11. évfolyamából ösz-
szeállt Blaze Up lépett szín-
padra, akik az estét megala-
pozó fergeteges hangulatot 
teremtettek, és nagy sikert 
arattak. Ezután a sokak által 
ismert Dirty Luxe csapott a 
húrok közé, amelyik iskolánk 
volt diákjaiból áll. Végül, de 
nem utolsó sorban a Heat 
Shot lépett fel, ami Hamari 
János 12. osztályos tanulónak 
a zenekara. A koncertek az 
emeleti teremben zajlottak, 
míg eközben az egyik föld-
szinti teremben karaoke vár-
ta a diákokat Kovács István-
nak a jóvoltából.

A farsangon a tanulók 
részvétele nem volt kötele-
ző, de nagy örömünkre szép 
számban jelentek meg, és 
közülük sokan be is öltöz-
tek. Míg lent a karaoke ment, 
közben fent a jelmezesek zsű-
rizése folyt. A zsűri elnö-
ke igazgatónőnk, Juhászné 
Zsadányi Erzsébet volt. Aki 
úgy gondolta, hogy az ő jel-
meze elég ötletes ahhoz, 
hogy zsűri elé vonuljon vele, 
az bátran megtehette. A 3 fős 
zsűrinek nehezen, de sikerült 
kiválasztania a felvonultatott 
jelmezek közül a 3 legötlete-
sebbet. 1. helyezett lett a „Ci-
cák” csoport, ők 4-en voltak 
és cicának öltöztek. 2. helye-
zett lett a „Szerelmes halacs-

kák”, ők 2-en voltak és ta-
lán az ő jelmezük volt a leg-
extravagánsabb és legötle-
tesebb, valamint egyben a 
legnehezebb is. A 3. helye-
zett egy „Nomád”-nak beöl-
tözött ifjú volt. A nyeremé-
nyük a farsang elmaradha-
tatlan kelléke, a farsangi fánk 
volt. Az első helyezett 5 db-
ot, a második 3 db-ot, a har-
madik pedig 2 db fánkot ka-
pott. Mindezek után tombo-
lasorsolásra került sor. A hét 
folyamán és a helyszínen is 
folyamatosan folyt a tombo-
laárusítás. A tombola 3 fődí-
ja, melyet a 3 végzős osztály 
ajánlott föl, 3 db mini torta 
volt, valamint minden osz-
tály 3-3 tombolatárgyat aján-
lott föl, melyet ezúton is kö-
szönünk nekik!

Az est folyamán az ES-
SEN jóvoltából farsangi fán-
kot is lehetett vásárolni. Az 
estét discoval zártuk, melyet 
Domján Péter 12. Ny osztá-
lyos tanulónak köszönhet-
tünk. A disco közben a tava-
lyi bálkirálynő, Szabó Cintia, 
és bálkirály, Nagy Péter fi-
gyelték, hogy ki hogyan tán-
col és átadták a tavaly meg-
szerzett koronájukat. Az ez 
évi bálkirálynőnk Németh 
Amanda 13. Ny osztályos ta-
nuló, bálkirályunk pedig 
Karsai Imre 11. A osztályos 
tanuló lett. Az este 23 óráig 
jó hangulatban és fantaszti-
kusan telt.

Köszönjük támogatását az 
ESSEN Gyermekétkeztetési 
Alapítványnak, a fánkokért; 
a Karcagi Ifjúsági Háznak, 
hogy helyet biztosítottak a 
rendezvénynek; Balogh And-
rásnak és csapatának a biz-
tonsági szolgálatért; iskolánk 
vezetőségének, hogy engedé-
lyezték; iskolánk tantestület-
ének, hogy felügyeletet vál-
laltak és árusították a tom-
bolát, Szarkáné Tóth Andrea 
tanárnőnek a farsang meg-
szervezéséért és lebonyolítá-
sáért, végül, de nem utolsó 
sorban Németh Pamelának, 
a diákönkormányzat elnöké-
nek, az ötletért és a tombola-
árusításért.

Egy fergeteges, jó hangula-
tú farsangon vehettünk részt. 
Remélem a jövőben is részük 
lehet a diákoknak hasonló 
farsangban. 

Vadai Viktória Judit
Karcagi Nagykun Reformá-

tus
Gimnázium, Egészségügyi 

Szakközépiskola és Kollégi-
um

12. B osztályos tanuló, 
valamint

a Diákönkormányzat tagja 

A Kádas György iskola tag-
intézményének szakiskolás ta-
nulói a Tempus közalapítvány 
támogatásával Finnország és 
Spanyolország után egy újabb 
európai országban, Német-
országban töltöttek egy hó-
nap szakmai gyakorlatot. Fo-
gadó partnerünk a Wisamar 
Bildungsgesellscaft GmbH. 
volt.2011.február 12-én utaz-
tunk vonattal Lipcsébe és 
március 12-én érkeztünk ha-
za.

5 fő tanuló a „Stadtgarten 
Connewitz” ökológiai park-
ban szerzett praktikus isme-
reteket. Tanulóink a tava-
szi munkafázisokat készítet-
ték elő, sövénykerítést építet-
tek, madáretetőket és madár 
költőhelyeket helyeztek ki Szé-
kely Lajos szakoktató segít-
ségével. Ebben a „natúrpark-
ban” iskolai csoportok végez-
nek ökológiai projekt felada-
tokat és családok járhatnak 
pihenni, piknikezni. 

Mézeskalács készítő tanuló-
ink szintén 5 fő, két gyakorló 
munkahelyen töltötték a szak-
mai gyakorlatukat. Négyen 
egy nagy péküzembe a Lukas 
Backerbe dolgoztak, Dobrai 
Lászlóné szakoktató segítsé-
gével ismerkedtek a Németor-
szági szakmai sajátosságok-

kal. Nagyon sok új technoló-
giát, eszközt ismerhettek meg 
és rengeteg tapasztalatot sze-
reztek melyet tanulmánya-
ik és későbbi munkájuk során 
hasznosíthatnak majd.

Egy tanuló egy családi cuk-
rászatban a Feinbackerei Gey-
ben töltötte a gyakorlatát ahol 
minden munkafolyamatot ki-
próbálhatott a péksütemények 
és cukrásztermékek készítése 
közben. Nagyon sok sikerél-
ményben és tapasztalatban ré-
szesült.

Tanulóinkat a negyedik hét 
végén a gyakorlati munkájuk 
alapján, egyénileg értékelték 
és Europass bizonyítványban 
részesültek, mely bizonyít-
vány európai szinten elfoga-

dott dokumentum, ami segít-
heti a későbbi munkavállalá-
sukat. 

A szakmai tapasztalato-
kon kívül megismertettük ta-
nulóinkat Lipcse nevezetessé-
geivel, kulturális ismereteivel 
és gyakoroltuk a Németnyel-
vi kommunikációt. Megnéz-
tük a Népek csatája emlékmű-
vet, múzeumot, híres templo-
mokat, katedrálisokat, az ope-
raházat, híres vasútállomását, 
vadasparkját, élményfürdő-
jét. Gyönyörködtünk történel-
mi épületeiben, köztéri szob-
raiban, parkjaiban. Szórakoz-
tunk koncerten és orgona já-
tékon. 

Nagyon sok élménnyel és 
tapasztalattal lettünk gazda-
gabbak, életre szóló emléke-
ink közé zárjuk ezt az egy hó-
napot.

Mindenkinek köszönjük, 
aki segített bennünket abban, 
hogy megvalósuljon és sike-
res legyen a Leonardo pályá-
zatunk.

Sándorné Szakácsi Ildikó
Gyógypedagógus, Projekt-

koordinátor

Leonardo da Vincivel Lipcsében…Refi Gimis Farsang



6 2011. április 1.

2011-ben az ösztöndíjat igényelheti az a tehetsé-
ges és szociálisan hátrányos helyzetű, karcagi lakó-
hellyel rendelkező fiatal, aki az alábbi feltételeknek 
megfelel:

 a) az ország valamely felsőoktatási intézményé-
ben tanuló hallgató, aki a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatja tanulmányait,

b) az ország valamely középiskolájának (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) nappali tago-
zatos tanulója (9-15. osztályos), illetve közép-
iskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
képzésben részt vevő tanuló,

Tanulmányi eredménye a kérelem benyújtása 
előtti félévben:

a) felsőoktatásban tanuló esetén:
   4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag,
 számítása: ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
   ∑ teljesített kreditpont
 amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4. 

00 vagy e fölötti tanulmányi átlag,
b) középiskolában tanuló esetén: 4.50 vagy e fö-

lötti tanulmányi átlag,
c) az ösztöndíj benyújtásához szükséges előző fél-

évi eredménye a pályázó jelenlegi oktatási fo-
kozatából származik, 

d) a magatartás és szorgalom jegy nem tartozik 
bele az átlag számításába.

A családban az 1 főre jutó havi nettó átlagjövede-
lem nem haladja meg a pályázat kiírásakor közpon-
tilag meghatározott legkisebb munkabér nettó ösz-
szegét (60. 600,- Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000 - 25.000,-Ft-ig terjed-
het, amely egy naptári évben egyszer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
- továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
- tandíjfizetésre,
- kollégiumi díj fizetésre,
- egyéb - tanulmányi munkával összefüggő – ki-

adásokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató tevé-

kenység megvalósításához. 
Az ösztöndíj évente kétszer kerül meghirdetés-

re (márciusban és szeptemberben).
A pályázatot a Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iro-
dájához kell benyújtani (Karcag, Kossuth tér 1. 
34. szoba)

A beadás határideje: 2011. április 21.

A kérelmeket elbírálja a Karcag Városi Önkor-
mányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 
Az elbírálás határideje: 2011. május 31. 

A döntés eredményéről a Polgármesteri Hivatal 
Humán Szolgáltatási Irodája levélben értesíti a pá-
lyázót. 

A pályázat pályázati adatlapon adható be, amely 
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humán Szol-
gáltatási Irodájában (Karcag, Kossuth tér 1.), a Kar-
cagi Ifjúsági Házban (Karcag, Püspökladányi út 
11.), továbbá az internetről a www.karcag.hu oldal-
ról letölthető.

A pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
• igazolások a pályázó és a vele egy háztartásban 

élők egy főre jutó – legalább az utolsó három 
havi – nettó jövedelméről (eredeti példányok),

• a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony 
igazolása (eredeti példány),

• a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban le-
vő testvérek iskolalátogatási igazolásai (erede-
ti példány),

• még nem tanköteles testvér születési anya-
könyvi kivonatának másolata,

• az oktatási intézmény által hitelesített félévi ér-
tesítő-, bizonyítvány-, illetve leckekönyvmáso-
lat az átlag igazolására (eredeti példány).

Egy háztartásban élők: az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége;

Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pont-
ja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kö-
telezettséggel csökkentett 

a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről szárma-
zó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is,

az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállal-
kozói adóról, illetve az egyszerűsített köztehervise-
lési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illet-
ve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövede-
lemadóról szóló törvényben elismert költség, vala-
mint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egy-
szerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint elismert költség-
nek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában 
a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a 
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támo-
gatást folyósítottak, annak a folyósított támogatás-
sal növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának 
megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, ille-
tőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő ösz-
szeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a 
magánszemélyt terhelő egyszerűsített köztehervise-
lési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és 
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíj-
járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átme-

neti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 
Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti 
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak 

jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő szemé-

lyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közleke-
dési kedvezményei, a vakok személyi járadéka 
és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön 
törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel tör-
ténő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló külön jogszabály szerinti köte-
lező legkisebb munkabérének (minimálbér) 
50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi 
gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, a 
pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek 
együttes benyújtásával érvényes.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet 2011. év nyári ta-

nítási szünetében, azaz 2011. június 15-től 2011. augusztus 31-ig meg-
valósuló gyermek és ifjúsági táborok támogatásához.

A pályázat célja:
Támogatás nyújtása Karcag város gyermek és ifjúsági korosztá-

lya számára 2011. év nyári tanítási szünetében, azaz 2011. június 15-től 
2011. augusztus 31-ig lakóhelyüktől távol szervezett táborok - kivétel az 
óvodás korúak számára szervezett tábor- költségeinek csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 1 600 000,- Ft
Pályázhatnak a karcagi székhelyű:
• közoktatási intézmények,
• közművelődési intézmények,
• egészségügyi intézmények,
• egyesületek, egyházak,
• gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. április 21. (csütörtök) 

16.00 óra.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
  5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Pályázni csak az e célra kiadott pályázati adatlapon (melléklet) le-

het. 
Adatlap igényelhető: 
• Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda (Karcag, Kos-

suth tér 1. 34. iroda),
• letölthető az internetről, a www.karcag.hu oldalról.
Pályázati feltételek:
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
• a pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:

• részletes program, 
• egyesületek, ifjúsági szervezetek működést igazoló iratok (máso-

latban),
• legalább 15 gyermek vagy fiatal részvételével szervezett tábor,
• a tábor időtartama legalább folyamatos 5 nap/4 éjszaka, (az óvodai 

nevelésben részesülőknek az éjszakát nem kötelező a tábor helyszí-
nén tölteni),

• a tábor 2011. év nyári tanítási szünetében, azaz 2011. június 15-től 
2011. augusztus 31-ig valósul meg.

Az igényelhető támogatás: maximum 200.000,-Ft, amely nem ha-
ladhatja meg a benyújtott költségvetés 50 %-át.

A pályázatok elbírálási határideje: 2011. május 31.
A nyertes pályázókkal a Karcag Városi Önkormányzat támogatási 

szerződést köt, melyet a döntés követő 10 napon belül a pályázó részé-
re továbbít.

A támogatás kifizetésére egy összegben kerül sor a Támogatási szer-
ződés hatályba lépését követő 10 napon belül, utólagos elszámolási kö-
telezettség mellett.

A támogatás összegéről legkésőbb 2011. szeptember 15-ig a pénz-
ügyi elszámoló lap szerint részletes pénzügyi elszámolást (hitelesí-
tett számla másolatok, belépők, utazási jegyek, stb.), valamint szak-
mai értékelést kell adni. A számlák a pályázati adatlapon a „KIADÁ-
SOK” című táblázatban megjelölt kért támogatásnak megfelelően 
számolhatóak el. 

Az eredeti számlákon a Kedvezményezett aláírásával igazolja a vásá-
rolt termék átvételét, használatbavételét, a szolgáltatás igénybevételét il-
letve, hogy az önkormányzati támogatásból került felhasználásra. 

A számlamásolatokon igazolja, hogy azok mindenben megegyeznek 
az eredeti számlával. 

Az értékelésnek kötelezően tartalmazni kell a tábor kezdő és zá-
ró napját, a résztvevők névsorát, az utazás módját, a megvalósult tábo-
ri programot fotókkal dokumentálva.

A pénzügyi és a szakmai értékelés benyújtásának hiánya vagy nem 
a kiírásban előírtak szerinti elkészítés a következő évi pályázási lehető-
ségből való kizárást vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat esetében a támogatásként kapott 
összeget vissza kell utalni 2011. szeptember 16-ig a Karcag Városi Ön-
kormányzat számlájára.

Meg nem valósultnak tekintendő az a tábor, amely
• elmaradt,
• nem az előirt létszámnak (15 gyermek vagy fiatal), időtartamnak 

(5 nap/4 éjszaka) nem megfelelő,
• a pályázati adatlapon feltüntetett időszaktól eltérő időpontban és 

helyszínen került megrendezésre.
A táborok ellenőrzésére az adatlapon feltüntetett időben és helyen sor 

kerülhet.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina
5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda
Tel.: 06-59-500-648

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos 

helyzetű” karcagi lakóhellyel rendelkező tanulók 2011. évi ösztöndíjára.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. 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 fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, 
tehermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves ker-
tes családi házrész (utcafronti) hoz-
zátartozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es er-
kélyes tehermentes, üresen álló la-
kás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
4x25 m² üzlethelyiség kiadó külön-
külön is, akár zenekari próbahely-
nek is. Tel.: +36/30-645-0694.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszobás, 
üvegverandás, teljes közművesített 
kertes családi ház. Melléképületek, 
garázs van. 3 -féle fűtési lehetőség: 
vegyes tüzelésű + gázkazán + 3 db 
9x4 soros cserépkályha. Földszinti 
tömblakás csere is érdekel. Tel.: 
+36/30-483-6705.
Karcag, Ady E. út 54. sz. alatti felújí-
tásra szoruló első lakás sürgősen el-
adó. Érd.: a helyszínen a 2. ajtónál 
vagy telefonon: +36/30-384-3104.
Garázs eladó vagy k iadó Kg. , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Eladó Karcagon, a Varró utca 18. 5. 
ajtó alatti 1,5 szobás házrész. I.ár: 
5.637.500 Ft. Tel.: +36/30-511-1510.
Karcag, Zádor utca 28. sz. alatti 2 
szobás téglaház, lakható alsóépület-
tel, gáz és cserépkályha fűtéssel el-
adó. Tel.: +36/70-391-4295.
Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-587-7608.
Karcagon, a Villamos utcán 3 szo-
bás társalgós, összkomfortos kertes 
családi házamat elcserélném kisebb 
alapterületű karcagi házra vagy la-
kásra (alsóépület + garázs + ipari 
áram van). Tel.: +36/30-213-3113.
Karcagon, a Szondi ucában 98 m²-es 
rendezett nagy lakóház, 1.100 m²-
es udvarral eladó. Tel.: +36/70-349-
2163.

Karcagon, a belvárosban kertes ház-
ban helyet adnék egyedül álló idős, 
nyugdíjas hölgynek vagy úrnak. Tel.: 
59/312-562.
A Kisvénkertben, 200 m-re a fürdő-
höz 1500 m² körülkerített ingatla-
non 2 fürdőszobás lakóépület, 20 
m²-es garázs eladó vagy bérbe ve-
hető. Tel.: +36/20-411-9686.
Eladó a városközpontban IV. emeleti 
50 m²-es felújított, 2 szobás erkélyes 
lakás. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-287-8790.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. sz. alat-
ti szentes ház, 3 szoba + nappalis 
sürgősen eladó, vagy Pest környéki-
re cserélhető. Tel.: +36/20-505-3467.

Albérlet
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Állat
Jó házőrző 6 éves keverék szuka és 
5 éves kistestű kan kutya ajándék-
ba elvihető. Érd.: Kg., Kölcsey utca 
3. sz. alatt, vagy telefonon: +36/30-
384-3104.
Fehér húsjellegű hízó eladó. Vágó 
birkát, szemes terményt beszá-
mítok. Szállítás megoldható. Tel.: 
59/300-875.

Vegyes
Tr ans zce ndent ál is  M e dit ác ió ! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életművészet. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Süldő nyúlketrec; sertés önetető és 
sertés önitató eladó. Tel.: +36/20-
358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
HOPPÁ! Tavaszi áru érkezett a turká-
lóba! Ugyanitt kifogástalan állapo-
tú emeletes ágy eladó. Kg., Kossuth 
L. út 22.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosz-
szúra nyúlt kimaradásotok miatt 
tönkre ment seprűket asszonyaitok-
nak önköltségi áron cserélem a pia-
cokon vagy Takács P. u. 9/a. sz. alatt 
Jani bácsinál. Orvosi igazolás nem 
szükséges!
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Új, 52 cm³-es robbanómotoros lánc-
fűrész sürgősen, olcsón eladó. Ár: 
19.500 Ft. Tel.: +36/30-285-2486.
Eladó jó állapotban lévő 200 l-es fa-
gyasztóláda (18.000 Ft), 500 db szalag-
tetőcserép (20 Ft/db), 2 fotel (4.000 Ft/
db), 3+2+1-es ülőgarnitúra (40.000 Ft), 
bontott ablakok tok nélkül (2.000 Ft/
db). Tel.: +36/30-517-2434.

Tanyasi tojás házhoz szállítással 
megrendelhető. Tel.: +36/20-263-
7444.
Ibanez bass gitár GSR200 BK eladó. 
Ára: 59.000 Ft. Tel.: +36/70-349-2163.
4 részes fehér szekrénysor, új álla-
potban lévő kanapé elefántos pár-
nákkal eladó. Tel.: +36/20-505-3467.
4 db használt nyári Bridgestone 
195/60 R15-ös gumi eladó. Tel.: 
+36/30-445-7954.
Eladó 2 db függönytartó (220 és 290 
cm-es); cefrés vashordó; gázpalack; 
Dachia csomagtartó; 2 db új sző-
nyeg (220 és 250 cm); permetező; 6 
személyes ebédlő asztal. Érd.: Kg., 
Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: +36/30-599-9238.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.
Matematika és fizika tantárgyakból 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/20-
334-6689.
Ásást, ház körüli és kerti munkát, 
stb. vállalok. Tel.: +36/70-350-5308.
Ve d d ö lb e,  r in gas d,  é n e ke l j ! 
K isgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szerdán 
10-10:30 óráig a Városi Csokonai 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető 
06/30-489-2076.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton szerelést, külső homlok-
zat szigetelést, csatorna és hom-
lokdeszka festést vállalok. Balogh 
Lajos. Tel.: +36/30-342-5401.
Tavaszi lomtalanítás: tuskó kisze-
dés; gépi-, kézi földmunkavégzés 
szállítással; tereprendezés. Tel.: 
+36/20-958-5911.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat vá-
sárol. Nyitva: hétfőtől péntekig 8 
– 17 óráig, szombaton 8-12 órá-
ig. Karcag, Kossuth L. utca 22. Tel.: 
+36/30-255-6742.
Eladó Daihatsu Charade 1.0 tur-
bó diesel, delfinkék metál, 5 ajtós, 
1992-es évjáratú, 2013. 01-ig mű-
szakival 370.000 Ft-ért. Tel.: +36/30-
963-5073.
2006-os évjáratú Suziki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.

Apróhirdetés

Februárban Tiszaföldváron a 
12 éves kézilabdás fiúk kivívták 
maguknak a jogot, hogy Békés-
csabán részt vehessenek az Adi-
das kézilabda bajnokság régiós 
döntőjében. Március 26-ig arra 
készült a csapat, hogy a megyei 
döntőn 1 góllal vereséget szen-
vedett csapatunk a régiós döntő-
ben visszavágjon a tiszaföldvári 
csapatnak. Felemás érzéssel vet-
tem tudomásul, hogy a földvár 
lemondta az indulás jogát. A ne-
gatív érzések abból fakadnak, 
hogy várnunk és keményen ké-
szülnünk kell egy évet a jövő 
évi visszavágóra. Pozitív hatása 
is volt a visszalépésnek, ugyan-
is így a régiós döntőt körmérkő-
zéses rendszerben játszották le a 
csapatok és több játéklehetőség-
hez jutott a csapatom.

Eredmények: Karcag – Bé-
késcsaba 5:24, Karcag – Oroshá-
za 6:25, Karcag – Debrecen 5:19, 
Karcag – Balmazújváros 14:18.

Pontosan egy éve, hogy meg-
hirdettem a kézilabda utánpót-
lás toborzását a városban. Két 
fontos célt tűztem ki magam 
és a gyermekek elé egy évre vo-
natkozóan. Az első: olyan szin-
tű egyéni képzést tartani, hogy a 
megyei versenyen ne kelljen szé-
gyenkeznünk. Ezt a gyerekek az 
elért második hellyel bizonyítot-
ták. Az eredményekből látszik, 
hogy a kézilabdás fellegvárak-
hoz képest (még) jelentős az el-
maradás, de kemény munkával 
ez a 4-5 évnyi különbség csök-
kenthető lehet. A második: hogy 
a városban az általános iskolák 
között olyan városi bajnoksá-
got szervezzek, amely 10-15 éve 

feledésbe merült. A mérkőzé-
sekre a felkészítő tanárok mun-
káját ezúton is megköszönöm 
(Orosz István, Sacika néni, Zoli 
bácsi, Nagy Szabolcs). 2011. áp-
rilis 6-án megrendezésre kerül 
a városi selejtező 3. fordulója 15-
17 óráig.

Nagyon sok munka vár még 
rám és a csapatra, de a Balmaz-
újvárosi meccsen, akik harma-
dikok lettek a Debrecen és a Bé-
késcsaba mögött, kiütközött, 
hogy a karcagi gyerekeknek is 
helyén van a szíve. Ha kemé-
nyen edzenek és sok edző-, és 
éles meccsen vesznek részt, ak-
kor 16-18 éves korukra utolér-
hetik ezeket a gyerekeket és sok 
szép percet okoznak majd a kar-
cagi kézilabda barátoknak.

Gratulálok a csapatomnak, 
akik ebben az országos bajnok-
ságban megyei második, és ré-
giós ötödik helyezést értek el. 
Czinege, Székely (kapusok), 
Baráth (4), Ferenczy (1), Nagy 
(4), Rácz (4), Regényi (1), Sebők, 
Szabó (9), Tóth (7), Varga G., 
Varga T., Németh, Fülöp, Patkó, 
Fodor.

Edző: Balog Zoltán.
Balog Zoltán

Felhívás
2011. február 6-án 15-17 órá-

ig a Városi Sportcsarnokban vá-
rosi kézilabda mérkőzést játsza-
nak a 12 éves fiúk. 15 órától Kis-
kulcsos – Református, 16 órától 
Kováts – Györffy.

A szülőket, gyerekeket, kézi-
labda barátokat szeretettel vár-
juk!

Március 27-én Kunszent már-
ton ban rendezték meg a megyei 
férfi kézilabda bajnokság követ-
kező fordulóit, melyen a karca-
giak Szolnok és Tiszakürt csa-
pataival mérkőztek meg. Sajnos 
az első mérkőzésen mutatott 
jó játék ellenére sem sikerült a 
pontszerzés - a bajnokságban 
immár ez volt a hatodik egy gó-
los veresége együttesünknek -, 
a második mérkőzésen pedig 
egy elfáradt, kevésbé motivált 
csapat játékát mutatta együtte-
sünk.  Eredmények:

Karcagi SE - Szolnok 28:29 
(14:16)

Karcag: Nagy, Örsi (3), Sebők 
(6), Vályi (4), Major (9), Szopkó 
(4), Pápai (1).

Csere: Papp, Hamar, Ferenczi 
(1), Tóth, Csordás.

Játékos-edző: Major János
M.J.: Mentálisan nehéz elfo-

gadni és feldolgozni az újabb 
egy gólos vereséget, nem tudom 

minek kellene történjen ahhoz, 
hogy a végjátékban mi jöjjünk 
ki győztesen. Egyszer majd biz-
tosan mellénk áll a szerencse is. 
Eddig is, meg ezután is gőzerő-
vel dolgoztunk és dolgozunk 
majd.

Tiszakürt - Karcag 24:20 
(12:12)

Karcag: Nagy, Örsi (6), Sebők 
(4), Vályi (2), Major (2), Szopkó 
(3), Pápai (1).

Csere: Papp, Hamar, Ferenczi 
(1), Tóth, Csordás (1).

Játékos-edző: Major János
M.J.: A 20. percben még 7:3-

at mutatott az eredményjelző 
a mi javunkra, innentől kezd-
ve az ellenfél irányította a mér-
kőzést. Együttesünk elképze-
lés nélkül játszott, elfáradt, ki is 
kaptunk. Legközelebb Abonyba 
utazunk, ahol Szolnokkal és 
Túrkevével mérkőzünk meg 
majd. Kitartás!

Major János

Férfi kézilabda

Megyei bajnokság

Utánpótlás fiú kézilabda

U12 Adidas bajnokság
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2011. április 1-2. péntek-
szombat

18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykunság Szépe Szép-

ségverseny 2010 ism
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 vendég: Szarka Lászlóné, a 

Madarász Imre Egyesített 
Óvoda vezetője

 Karcagi Hírek
 - Kórházfejlesztés Karcagon
 - tavaszi készülődés a vá-

rosban
 - Karcagi Dalmás sikerek
 - Megrongálódott a tájház
 - Szakmai munka a Táncsics 

19-es oviban
  Háttér - különkiadás
 Csízi Sándor grafikus kiállí-

tásának a megnyitója
20.10  Egészség klub
20.30  Györffy Bál 2011

2011. április 5-6. kedd-szerda
18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – Reformá-
tus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.20  A Hit Szava – szentmise
20.20  Karcag – Sport
 Karcag – Jászárokszállás, 

bajnoki labdarúgó mérkő-
zés

2011. április 7. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Éneklő ifjúság 2011
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Belvízhelyzet
 - A Mini Moris Club
 - A Víz világnapján
 - Ingyenes vetőmagot a rá-

szorulóknak
 -  Szakmai munka a Rákóczi 

úti óvodában
 Háttér 
20.10  Kórházfejlesztés 2011
 Nyitórendezvény

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

Április 1. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Április 2. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Április 3. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Április 4. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Április 5. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Április 6. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Április 7. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Április 8. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Pap Judit – Gerák István
Tilalmas  Noémi Bella

Halálozás

Csizi Mihályné (Farkas Er-
zsébet)

 Karcag (1940.)
Farkas Andrásné (Tyukodi 

Róza)
 Karcag (1930.)
Fodor István
 Karcag (1953.)
Kiss Krisztián
 Karcag (1980.)
Péntek István
 Karcag (1939.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Jászárokszállás 3:0 

(2:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: Felföldi 

I. (Herczeg R., Felföldi K.)
Karcag: Móga, Henk (Szí-

vós G.), Orosz, Kovács Cs., 
Fodor B. I., Bukovszki, Szí-
vós Gy. (Rajcsányi), Erdei, Fo-
dor B. II., Kádár G., Nagy D. 
(Szentannai), Balogh R.

Edző: Orosz István
A huszonhatodik percben 

Kádár G. elhúzott a bal olda-
lon és beadását Balogh R. a vé-
dőket megelőzve a jobb alsó sa-
rokba lőtte (1:0). A negyvenket-
tedik percben Balogh R. szög-
letét a berobbanó Orosz a kapu 
közepébe fejelte (2:0). Az ötven-
ötödik percben Kádár G. szög-
letét Fodor Bence a kapu köze-
pébe fejelte (3:0). A hetvenötö-
dik percben Kádár G. 30 m-es 
szabadrúgása elment a bal ka-
pufa mellett.

Jók: Kovács Cs., Fodor Bence, 
Kádár G., Balogh R. ill. Bordás

Orosz István: Nehezebb 
mérkőzésre számítottunk, de 
elég simára sikeredett.

Szabó Imre: Gratulálok a 
karcagiaknak, bennünket is 
pontrúgásokkal vertek meg.

Ifjúsági mérkőzés 
Karcag – Jászárokszállás 4:0
Góllövők: Madarász, Csatári, 
Lázók S., Földi D.
U 13-as korosztály: Szolnoki 
MÁV – Karcag 1:2
Góllövők: Szabó E., Balogh D.
U 15-ös korosztály: Szolnoki 
MÁV – Karcag 7:2
Góllövők: Szőke D., Balogh.

Multitec Öregfiúk bajnokság
Agrosprint – Flottok 4:3, 

Szuperinfó – Rolly 6:8. Még egy 
forduló és egy elmaradt mérkő-
zés maradt a hévégére.

B. I.

A hetedik fordulókkal foly-
tatódott a csapatbajnoki küzde-
lem mindkét csoportban.

A körülményeket tekintve el-
fogadható eredmények szület-
tek, bár kis szerencsével sokkal 
több pontot érhettünk volna el, 
ha a táblákon kialakult eredmé-
nyeket realizálni is sikerült vol-
na.

A korábban lejátszott me-
gyei I. osztályban a bajnok esé-
lyes Újszászra utazott csapa-
tunk. Félreértések következ-
tében a csapat csak az utolsó 
pillanatban tudott utazásra ké-
szen állni. Ez sajnos az eredmé-
nyekben is tükröződött, mert 
két ”agyonnyert” partiban nem 
hogy a győzelem, hanem ve-
reség született. Minden táblán 
nagyobb „élő” pontokkal ren-
delkező vendéglátók így is ne-
héz pereceket éltek át, mert há-
rom győzelem és két harcos 
döntetlennel csapatunk csak 
6:4-re kapott ki. Ezért a célki-
tűzés a harmadik hely elérése, 
mely április 3-án idehaza Jász-
apáti ellen megvalósulhat.

Győztek a táblák sorrendjé-
ben: László Béla, Egyed Viktó-
ria és Gál Sándor. Döntetlen: 
Egyed Gábor és dr. Kozák Ottó.

Március 27-én került sor az 
NB. II-ben a sereghajtó Nád-
udvar elleni mérkőzés. A har-
madik hely elérése érdekében 
nagyarányú győzelem kellett. 
Ezen a mérkőzésen is összeál-
lításbeli problémáink voltak, 

ezért nem sikerült az alapcsa-
patunkkal asztalhoz ülni. A 
végeredményt ez sajnos nagy-
ban befolyásolta, mert az utolsó 
hat táblán, ahol a győzelmeket 
vártuk, csak 2,5 pont sikerült. 
A végeredmény nem túl hízel-
gő, mert a 7,5:4,5 arányú győze-
lemmel nem sikerült feljebb ka-
paszkodnunk, így továbbra is a 
negyedik helyen áll csapatunk, 
mivel az előttünk álló csapatok 
is ilyen arányban győztek.

Eredmények a táblák sor-
rendjében: G. A. Catal pontos 
játékkal simán nyert. L. Soryn 
hamar előnybe került, de csak 
hosszadalmas küzdelemben 
tudta az egy pontot begyűjteni. 
Kónya Lászlónak nem volt el-
lenfele. Egyed Gábor szívós já-
tékkal felőrölte ellenfele ellen-
állását. Ugyanez mondható el 
Egyed Zsolt partijáról is. Pu-
ha Péter megelégedett a dön-
tetlennel. Nekem is sikerült az 
ellenfelemet hibára kénysze-
ríteni. Dr. Kozák Ottó végjá-
tékbeli tudását érvényesítette. 
Ezen a mérkőzésen is két tel-
jesen nyert partit rontottunk 
vesztésre.

A harmadik helyért Gyula 
csapatával állunk versenyben. 
Három pont a hátrányunk, de 
az utolsó fordulóban velük ját-
szunk, így egy közepes győze-
lemmel is megelőzhetjük őket. 
Ez a mérkőzés idehaza kerül le-
játszásra.

Fodor István

Sakkcsapatbajnokságok

Közepes eredmények

A 2011-es versenyszezont, 
a hagyományokhoz híven 
most is  márciusban, a Debre-
cen térségében megrendezés-
re kerülő Csokonai Kupával és 
Nagy Albert Emlékversennyel 
nyitották meg a tájfutás kar-
cagi szerelmesei.

Az első napon gyönyö-
rű napsütésben a Nagyerdő-
ben mérték össze tudásukat a 
versenyzők. Most még  - há-
la a hosszan elnyúló télnek – 
csalántenger sem nehezítette 
az ellenőrzőpontok keresését. 
Balog Edit Judit 45B kategóri-
ában a 2. helyezést érte el.

A második versenynapon 
már sokan fáradtabbak vol-
tak, ráadásul az időjárás sem 
volt kegyes, hisz borús, hűvös, 
csapadékos időben kellett fut-
niuk Csereerdőben a tájfutók-
nak. A nagy belvíz miatt a he-
lyenként mocsaras tereppel is 
szembe kellett szállni. Ennek 
ellenére még jobb eredmények 
születtek: Szabó Ilona 6. he-
lyezést ért el, Balog Edit Judit 
pedig a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel.

Egy hét múlva még min-

dig alföldi terepen szerepel-
tek versenyzőink. Az időjárás 
– a terep mellett ez is fontos 
tényező a tájfutásban – ismét 
nem kedvezett. A Szabolcs 
Kupán, a sűrű akácosokban, 
süppedő homokban Balog 
Edit Judit lemaradva  a dobo-
góról 4. lett.

Versenyzőink legközelebb 
a hegyvidéki terepen meg-
rendezésre kerülő Országos 
Hosszútávú Egyéni Bajnoksá-
gon állnak majd rajthoz.

Tájfutók

Tájfutó tavasz Birkózás
Meghívásos területi 

szabadfogású verseny 
„Mészáros István 

emlékére”
Március 26-án a 

Bihartordai Általános Isko-
la tornatermében került meg-
rendezésre a nagyrábéi Pető-
fi Sportkör birkózó szakosztá-
lyának szervezésében a meg-
hívásos területi szabadfogású 
birkózó verseny. Tizennégy 
csapat – 101 birkózó – mér-
kőzött meg a helyezésekért. A 
karcagi versenyzők kiválóan 
szerepeltek.

Eredmények: Gyermek 23 
kg: I. Balogh Alex, diák I. 46 
kg: I. Nagy András, diák I. +69 
kg: II. Papp Krisztián, kadett 
76 kg: I. Kurucz Dávid, felnőtt 
66 kg: II. Kiss Attila, felnőtt 74 
kg: I. K. Nagy Gábor.

A KSE birkózó szakosztá-
lya továbbra is várja a birkózás 
iránt érdeklődőket. Ingyenes 
edzési lehetőségek már óvodás 
kortól a korszerű eszközök-
kel felszerelt birkózó termük-
ben. Helyszín: Papp Béla utca 
4. (hétfőn és szerdán 16:30 – 
18:30, pénteken 16 – 18 óráig).

B. I.  


