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INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

Ár- és belvízhelyzet
A KÖTI-KÖVIZIG hét elején kiadott tájékoztatója szerint a működési területén a
Tisza jobb és bal partján, a
Zagyva és a Tápió jobb és bal
partján összesen 445 km hoszszan I. fokú; a Hármas-Körös jobb partján Csongrád és a
Hortobágy-Berettyó torkolata
között, valamint a HortobágyBerettyó jobb partján a Karcag és Mezőtúr közötti szaka-

tek. A KÖTI-KÖVIZIG öszszes belvízvédelmi szakaszán
védekezési munkák folynak.
A Nagykunságon Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr és Kunhegyes térségében II. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben. A megye teljes területén 23.400 hektárra becsülik
az elöntött területek nagyságát, a belvízvédelmi szakaszokon (a működési területen) 30

szon összesen 130 kilométer
hosszan II. fokú árvízvédelmi
készültség van érvényben. A
Hortobágy-Berettyón Borznál
hétfőn 333 cm-es, Mezőtúrnál 670 cm-es vízállást mér-

szivattyútelep 2 millió 60 ezer
köbméter, 4 db szállítható szivattyú pedig 89 ezer köbméter
vizet emelt át a befogadókba.

Nem emel árat az önkormányzat
Beszélgetés dr. Fazekas Sándor polgármestrrel
Hát itt az újesztendő és az
új költségvetés, aminek a kidolgozása már korábban megkezdődött. Ismerjük az országos helyzetet, a megszorításokat, amik az önkormányzatok
pénztárcáját is megsoványítják, s az ember néha eltűnődik, lehet-e még húzni a nadrágszíjon?
Dr. Fazekas Sándort egy rövid előzetesre kértük meg.
- Milyen lehetőségekkel lépett Karcag a 2010-es évbe?
- Az önkormányzatok bizony nincsenek könnyű helyzetben ebben az évben. Több
százmillió forintos hiány az,
amit az elmúlt évekhez képest
el kell szenvednünk. Most folyik a költségvetés előkészí-

ként, a válság idején emberek
veszítik el az állásukat, megélhetések kerülnek veszélybe, akkor ne terheljük a lakosságot olyan újabb kiadásokkal, amelyek nem szükségesek. Valamennyi körülményre tekintettel Karcag város önkormányzata 2010-ben nem
emel árakat. Tehát nem emeli a közlekedési költségeket, a
szemétdíjat, a víz-, szennyvízdíjat, a strandfürdő jegyárait,
a helyiségbérletet, a lakásbérleteket sem, hiszen nem folyna
be számottevő többlet bevétel
tése, és hát azon dolgozunk, az emelésből. Nem követjük a
hogy ezt a hiányt „ledolgoz- fővárosi önkormányzat vagy
zuk”. De az is fontos, hogy
amikor az elhibázott gazdaFolytatás a 4. oldalon
ságpolitika következménye-

Még szinte itt van előttem az
az áprilisi nap, amikor a munkagép a Szentannai Sámuel
Gimnázium és Szakközépiskola épületeinek a szomszédságában a kijelölt vonalak mentén
megbontotta a gyepet, azután
megkezdte az alapásást. Pár
hét múlva, május 8-án ott izzadtam (az árnyékban!), mikor
földbe került az új gimnázium

alapköve. Azóta minden a tervek szerint halad, hallom az
épület előtt Gyökeres Sándor
igazgató úrtól. S való igaz, kívülről már kész, belülről még
folynak a munkák.
- Kívülről már a tereprendezés és a térburkolatok, az

utak kialakítása, burkolása hiányzik. Belül a vakolás, festési, glettelési, burkolási munkák folynak.
Az ajtót helyettesítő fólia
mögött még javában folyik a
munka. Itt jóval tűrhetőbb az
idő, mint odakinn. Alapszintű fűtés van idebenn – mondja az igazgató, ez biztosítja,
hogy az anyagok megfelelő-

en tudjanak száradni. Az épület az ütemterv szerint készül,
és 2010 március végére az építészeti átadása is megtörténik.
Sorba járjuk a földszinti termeket, kettőben csövek, vezetékek tűnnek elő a betonból,
mutatva a majdani szaktan-

Magyar Örökség-díjat
kaptak a Györfi testvérek

A Magyar Örökség-díj alapítói 1995-ben határozták
meg a díj küldetését és feladatait. Mint kifejtették: „Az eltermi munkahelyek elrende- múlt negyven-ötven esztendőben a magyar történelemnek
zését.
- Kilenc tanterem lesz az olyan alkotó személyiségei
épületben, közte egy művészeti, egy informatikai és egy természettudományi szaktanterem, és mind a háromhoz van
egy szertár. A további termeknek már nincsen kijelölt funkciója, általános célú tantermek
lesznek.
- Mikor veszik használatba
az iskolát? A március végi esemény – gondolom – a műszaki
átadás, ami után még „be kell
lakni”. Esetleg már ebben a
tanévben lesz itt oktatás, vagy
csak 2010 szeptemberétől?
- Ebben a tanévben még
nem tervezzük a beköltözést,
hisz sok munka lesz még a merültek feledésbe és kerültek
hivatalos átadás után is. Az ki ezáltal a nemzeti emlékeegyes termek berendezése, az zetből, akik alapvetően megátköltözések, a különféle elő- határozták a 19. és 20. százakészületi munkák csak azt kö- di Magyarország fejlődési irávetően kezdődnek. Ezek úgy nyát… Ezért is tartjuk fontosgondolom, hogy ezt az évet és nak azt, hogy a Magyar Örökmég a nyarat is igénybe fog- ség-díj – a maga szerény eszják venni. A következő, azaz közeivel – felmutassa azokat
szeptemberben kezdődő tanévet már úgy tervezzük, hogy
a gimnáziumi közismereti és
egyéb órák is ide kerülnek beosztásra.

Határidőre elkészül az új gimnázium

Elek György

az értékeket, amelyek a múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez,
gazdagításához. A valódi szellemi, kulturális, tudományos,
gazdasági értékek felismeré-

se és felismertetése alapozza
meg a jövőt.” „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni” - írja Széchenyi. A Magyar Örökség-díjjal azt a hitet szeretnénk erősíteni, hogy
„minden nehéz, olykor kilá-

Folytatás a 4. oldalon

www.karcagi-butyka.hu

Folytatás a 4. oldalon

Nézze, mert ha nézi, meglátja!
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Közéleti szilánkok

Világbajnok testvérek Karcagról

Vér és foci

Hanna és Hugó sikerei

Alighogy megkezdődött az idei
év - amelyben a futballrajongók
számára a legnagyobb esemény a
19. labdarúgó VB lesz Dél-Afrikában –, máris véres terrortámadásról
jönnek a hírek. Igaz, nem Dél-, hanem Közép-Afrika egyik kis nyugati,
Atlanti-Óceán melletti tartományából, Cabindaból, ami közigazgatásilag Angolához tartozik – ahol most
bonyolítják le az Afrikai Nemzetek
Kupája elnevezésű futball-tornát.
Egy maroknyi fegyveres csoport
a kikötővárosban támadta meg a
togói futball válogatottat, és harminc percig (!) golyózáport kellett
elszenvedniük. Állítólag, a szomszédos Kongóból érkezett ez a kis törzsi-harci alakulat, amely Cabinda
függetlenségéért fogott fegyvert.
Az angolai kormány terrorista csoportnak nevezi őket - Cabinda lakói pedig lehet, hogy „szabadságharcosoknak”. Mi magyarok ismerjük már ezt a kettős mércét; egyszer
szabadságharcosoknak, máskor pedig „ellenforradalmároknak” nevezték ugyanazon csoportokat. Márpedig nyilvánvaló, a kettő kizárja egymást. Valószínűleg nem is volt talán
más oka ennek a véres támadásnak,
csupán az, hogy fölhívják a világ figyelmét erre a „szabadságharcra”
ezek a függetlenségi harcosok. (Angolában a népesség 95%-a a bantu
nyelvet beszéli.) Ám ami ezután következett, igencsak meglepő: a futball-torna szervezői kizárták a togói
válogatottat, mert a csapatot viszszahívta a togói kormányzat, így
nem tudtak kiállni Ghana válogatottja ellen. Ezért aztán még majd
ötvenezer dolláros pénzbüntetést is
kell fizetni a togóiaknak, plusz eltiltás, stb. (Megjegyezném, Togo egy
kis afrikai ország, alig 56 ezer km² ,
míg Angola 1,5 millió km²)
Szóval, elég furcsa ez a tragikus
történet, ami jól illusztrálja a világ
jelenlegi morális válságát, de a futball körüli igencsak homályos állapotokat is. A FIFA vezetői „struccdiplomataként” homokba dugják
a fejüket, és hallgatnak. (Mellesleg,
ott az afrikai homokban jó minőségű kőolaj és gyémánt(!) is található.) Persze, nagyon távol vagyunk
ezektől az országoktól – internet
ide, internet oda – nehéz pontosan
megtudni, mi miért is történik.
A tudatalattinkban viszont óhatatlanul összekapcsolódik már a
futball és az erőszak, a futball és a
globalista érdekek. Eszünkbe jut,
az UEFA vezetői is mélyen hallgatnak az ősszel kirobbant bundabotrányról, amelyről mostanában szinte semmit nem lehet hallani.
Néha fölmerül az emberben
a kérdés; vajon kiknek az érdeke, hogy a futball körül középkori, cirkuszi állapotok alakuljanak ki.
Sőt, nem is középkori, hanem, mint
a gladiátorok idejében, amikor is
gyakran folyt a vér… (S persze vele
együtt az arany is.)
- ács -

Csontos Árpád régi ismerősöm, de szó se róla, ugyancsak
elálmélkodtam, amikor a napokban kutyászatban elért sikereiről hallottam. Egy kutyája ugyanis tavaly októberben
fajtájának az osztály világbajnoka lett.
- Mikor kezdtél el kutyákkal
foglalkozni?
- A „kutyázás” nekem a
hobbim, annak viszont már
elég régi, mert gyermekkorom
óta tartom kifejezetten ezt a
fajtát. Az első német boxer kutyámat a ‚80-as évek közepén
vettem. Akkor még csak nagyon tetszett nekem ez a fajta,
az ereje, a kiállása és az, hogy
annak ellenére igenis intelligens jószág. A ‚90-es évek közepén tagja lettem a MEOE
karcagi csoportjának és onnantól kezdve próbálkoztam a
tenyésztéssel.
- Hogyan különül el a tartás
és a tenyésztés?
- Hát a kutyatartás abból is
állhat, hogy valakinek több
kedvenc kutyafajtája is van.
Én azonban kimondottan ehhez az egy fajtához, a német
boxerhez ragaszkodom, és azt
szeretném, hogy minél több
„jó minőségű”, a fajtaleírásnak megfelelő kutyát adjak ki
a kezemből. De persze nemcsak egy fajta szeretetét jelenti ez a foglalatosság. Az is cél,
hogy az emberek kedvet kapjanak nemcsak a boxerhez,

hanem általában a kutyához,
tehát más kutyafajtákhoz is:
vagyis még több kutyaszerető
ember legyen.
- Ismerek néhány tenyésztőt más – állattenyésztő, vagy
növénynemesítő – kategóriából, és az ő példájuk alapján
elmondhatónak látszik a tenyésztő több ismérve is. Ilye-

96. óta talán nem is volt olyan
év, hogy ne lettem volna több,
akár tízen felüli számú kiállításon. Most végre a testvérekkel – a nevük Kis-Bics Hanna,
és Kis-Bics Hugó -, és főképpen Hugóval jelentős sikereket
értem el. Hugó már hét hónaposan megkapta a Közép-Európa legszebb kölyökboxere cí-

HÍREK
Értesítés
Értesítem a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjait, hogy a
2010-es év első összejövetele
január 25-én 15-17 óráig lesz a
Déryné Művelődési Központban.
Új tagokat is várunk!
Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető
2010. január 16-án (szombaton) a Déryné Művelődési
és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében
ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ
A PIPÁS ZENEKARRAL
18.00 – 19.30 óráig
APRÓK TÁNCA
20.00 – 24.00 óráig
TÁNCHÁZ
ifjak és örökifjak részére.
Belépő: 200.- Ft - Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes!

nek például a türelem, és a kitartás. A te állományod sikerei
mikortól számíthatók?
- Az a fiatal szuka és kan páros, ami most sikereket ért el,
egy alomból származik és saját tenyésztésű. Ahogy mondtad az előbb, hosszú évek kitartó munkájával tudtam elérni ezt az eredményt, mert
nem elég hogy szeressük a kutyákat. Nagyon sok kiállításon
vettem részt, úgy ismerkedtem
meg a fajta minőségével. 1995-

Felhívás
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének
30/2005. (X. 26.) rendelete alapján a helyi iparűzési adó fizetésre kötelezett adózók befizetett adójuk 1 %-áról rendelkezhetnek. Ezen összeget a Képviselő Testület által meghatározott egy kedvezményezett javára ajánlhatják fel.
A lehetséges kedvezményezettek Karcag Város Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények
által alapított alapítványok, közalapítványok, továbbá a karcagi székhellyel rendelkező alapítványok, egyesületek köréből a Képviselő Testület által kerülnek meghatározásra.
A döntést előkészítő munka segítése érdekében ezúton
felhívjuk az érintett társadalmi szervezetek képviselőit,
hogy legkésőbb 2010. január 20. 16 óráig írásbeli nyilatkozatban közöljék az általuk képviselt szervezet:
- nevét,
- adószámát,
- pénzforgalmi számlaszámát,
- számlavezető pénzintézetének nevét,
- székhelyét,
- levelezési címét,
- célját,
- az alakulás idejét,
- képviselője nevét, telefonszámát.
Az írásbeli nyilatkozatokat a fenti – jogvesztő - határidőig a Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja részére kérjük eljuttatni.
Nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 42.
szobájában, vagy letölthető a www.karcag.hu honlapról.
Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

met. Most októberben, 19 hónaposan a Pozsonyi Világkiállítás (World Dogshow)
osztálygyőztesei lettek, a kitűnő I. CAC eredményt érték el.
- Akkor tehát világszínvonalú, vagy még inkább világbajnok kutyád van?
- Hát tulajdonképpen így
van. De nincs megállás. Még
sok, hasonló eredményű és
még jobb kutyát szeretnék tenyészteni.
Elek György

Papp Béla református lelkész életéről szóló dokumentumfilm készítéséhez keresek személyeket és
hiteles történeteket. Várom azok
jelentkezését is, akik rendelkeznek korabeli fényképekkel a gyülekezetről és Papp Béláról. Kenyeres Gyula Tel.: 06/30-900-7520.

2010. január 18-án (hétfőn) 16 órakor a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
mozitermében
NOSZTALGIA MOZI
Az 1951-ben fogatott KÜLÖNÖS HÁZASSÁG című
filmet vetítjük Benkő Gyula,
Gábor Miklós, Temessy Hédi és Pécsi Sándor főszereplésével.
Belépő: 200.- Ft
2010. január 26-án (kedden) 15 órakor és 28-án (csütörtökön) 15 órakor a Déryné
Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti nagytermében
„CSIGA-BIGA PALOTA”
MESEMONDÓ VERSENY
óvodások és kisiskolások részére.
Téma: Fésűs Éva és Gazdag
Erzsi meséi, versei.
Jelentkezési határidő: 2010.
január 18.

Karcag Város Önkormányzata,
és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
karcagi rendezvényére

2010. január 22-én (pénteken) 18 órától
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti
dísztermében
ünnepi megemlékezés
Köszöntőt mond:

Bíró Ildikó

országgyűlési képviselő
Műsor
Közreműködnek a Szolnoki Szigligeti Színház tagjai

Mészáros István
Jászai Mari-díjas színművész
és

Zelei Gábor
színművész

2010. január 15.
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Pályázat az elhagyott
szeméttelepek rendezésért
Azt hiszem, a szemételhelyezés és kezelés szigorú uniós szabályainak életbe léptetése után alig van olyan település (önkormányzat), amelyik

tehát öt helyszínt kell rendbe tenni. 2,2 milliárd forintos
program, ami elég jelentős, de
döntően uniós forrásokból kerülhetne majd megvalósítás-

ne szembesült volna a régi, elhagyott szeméttelepek problémájával. Márpedig ezek szakszerű kezelése, lezárása, a terület utógondozása és majdani hasznosításának biztosítása szintén fontos feladat. Karcagon 1998 óta új szeméttelepre kerül a hulladék, de a régi, ami elhagyott agyagbányaként 30 évig működött, mint
szeméttelep, földdel borítva,
de ma is az eredeti állapotban
van. Most négy település fogott össze a hasonló problémák kistérségi megoldására.
- Valóban kistérségi feladatról van szó, mondja dr. Fazekas Sándor polgármester. Négy település fogott össze,
Kunmadarason, Berekfürdőn
és Karcagon egy-egy, Kisújszálláson két régi szeméttelep
vár rekultiválásra, összesen

ra. Az ezzel kapcsolatos pályázat második fordulójának beadási határideje február 1. - és
ez már a kivitelezésre vonatkozik.
- Milyen munkákról van szó?
- A munka lényege az, hogy
a volt szeméttelepi területek –
így a karcagi is – lezárásra kerülnek, földtakarást kapnak,
megoldják a vízelvezetést,
gázkivezető műtárgyak kerülnek elhelyezésre, füvesítés történik, és tereprendezés, ami
nyilván komoly földmunkákkal jár. Ez azért is fontos, mert
ezzel később a terület, ha nem
is építési célokra, de más tevékenységre (legeltetés, szabadidő eltöltése, fásítás etc.) alkalmassá válik. Vagyis a régi
szeméttelep helyén rendezett
környezet kerül kialakításra.
Elek György

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
Karcagon a Déryné Művelődési Központban
2010. január 17-én (vasárnap) 14:30 órakor

„MESSZE VAN A KICSI FALUM…”
A műsorban fellépnek:

Menetrendváltás
Ámbár a 2010-es évre érvényes menetrend életbelépése már megtörtént – sőt senki
számára közömbösnek nem
mondható változások megjelenésével –, mégis most van
alkalmam szólni az új közlekedési rendről.
A december 13-i érvénybe
léptetés a fővonalon nem tartogatott nagyobb változásokat. Nemzetközi forgalomban eggyel kevesebb vonat
jár Románia felé – a Partium
InterCity megszűnt –, viszont
a Bihar IC útvonala meghoszszabbodott, Nagyvárad helyett Kolozsvár a végállomás. A Hargita InterCity 2 órával korábban közlekedik
délkeleti szomszédunk felé. A Corona nemzetközi gyors magasabb szolgáltatást
nyújt utasai számára, a román vasút kényelmes nemzetközi
kocsijai
klimatizált, csendes utastérrel rendelkeznek,
valamint étkezőkocsit is továbbít december óta a vonat.
Az éjszakai utazást továbbá a
fekvőhelyes és hálókocsikban
is igénybe vehetjük. A belföldi vonatok közlekedése terén
nem történt módosítás, hétköznapokon az órás, hétvégén
a kétórás ütemes menetrend.
November 15-én életbe lépett a MÁV-START új üzletszabályzata, mely egy EU
irányelvnek megfelelően az
utasjogok
érvényesítésének
ad több lehetőséget, valamint
a vonatkésések okozta kártérítések mértékét konkretizál-

Pályaválasztási - és
munkavállalási
tanácsadás a Karcagi
Ifjúsági Házban

DÖMSÖDI FARKAS BÁLINT és Menyhárt Marika
Magyarnótákkal, operett részletekkel és táncdalokkal.
Érdeklődni: a Déryné Művelődési Központban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szakképzett munkavállalási
tanácsadó várja jelentkezésedet az alábbi napokon:
2010. január 15.
2010. január 22.
Szolgáltatásaink:
- munkavállalási tanácsadás
- pályaorientáció
- álláskeresési technikák
- önéletrajzírás
- kommunikációs gyakorlatok
A tanácsadás 14-17 óráig tart!
A szolgáltatás díjtalan!
Figyelem!
A szolgáltatás munkaközvetítést nem foglal magában!
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 59/300-857
ifihazkarcag@
E-mail:
externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

ja. Egy másik fontos változás,
a személyszállító vasúti társaság által bevezetett vonatkövető rendszer, mely segítségével az utazásra kiválasztott
járat közlekedésének pontosságát ellenőrizhetjük az Interneten, a MÁV-START honlapján található elektronikus
menetrenden, ahol mellesleg
menetjegyet is válthatunk kiszemelt közlekedési eszközre. Az újítások a tervezhetőbb utazást, és a vasúti közlekedés utasbarát kialakítását
szolgálják.

A füredi vonalon történt
szolgáltató váltás a várt eredményt hozta, kevesebb a járat, habár a buszok igazodnak a tavalyi vonatok menetrendjéhez, nagyjából… Tavalyi 8 vonatpár helyett maradt
5 buszpár, ami végig közlekedik, valamint néhány buszpár
Tiszaszentimréig. A vonatforgalom elindításának újragondolása, a párhuzam megszüntetésével nem dilemma.
A célként mindenképpen az
ún. modal split (a közösségi
és egyéni közlekedés aránya)
növelését kell kitűzni. Ezen
mutató az EU-ban 50% felet-

ti, nálunk 40% alatti. Ha tanulmányozzuk a tőlünk gazdagabb európai országokat,
ahol hiába van két autó a garázsban, csak a vasútállomásig
mennek el vele. Ne higgyük
azt, hogy azért mert ott jobb
a vonatközlekedés, a december eleji hóesés külföldön is
sok problémát és késést okozott. Ott tudják, hogy a közút emissziós hatásai többszörös kárt okoznak a vasúthoz
képest. A 4. sz. főút döbbenetes baleseti statisztikái pedig
hiába rémítenek meg minket,
ugyanúgy autóba
ülnek a „bátrak”,
és elindulnak Szolnokra, vagy Debrecenbe, nem törődve az óránként közlekedő vonatokkal,
az 50 perces menetidővel, az életveszéllyel. Ne csodálkozzunk, ha főutunk fejlesztését
visszadobja az EU,
mert 2011-ben kezdik a Szajol–Püspökladány vonalszakasz átépítését, melynek
befejeztével 160 km/h sebességgel fognak közlekedni a vonatok, és az állomásokon a peronok is megújulnak. Ráadásul ugyanebben az évben érkeznek a vasút újonnan vásárolt mozdonyai is.
A fejlődés nem csak a vasúton múlik. Tegyünk mi is
egy lépést. Használjuk ezt a
biztonságos és környezetkímélő közlekedési eszközt. Ne
feledjük, a vasútnak mindig
van jövője, mert „a Közösség
közlekedési hálózatának fontos része”.
Szatmári Csaba

TŰZKAKAS
Árokba csúszott járművek
Január 3-án, 8 óra 42
perckor kezdte meg a vonulást a Karcag I. gépjárműfecskendő 6 tűzoltóval a 4.
számú főútvonal 161. kilométerszelvényébe, ahol egy
Audi típusú személygépkocsi, és egy Mercedes Sprinter az út menti árokba csúszott, majd a Sprinter fel is
borult. A tűzoltó egységek
áramtalanították a járműveket, megszüntették az üzemanyagfolyást, majd kerekeire állították őket. Ezen a
napon este, 21 óra 45 perckor Karcag külterületén, a
Kisújszállási úton is történt
árokba csúszás. A Mercedes
Vitot a tűzoltó egység drótkötéllel vontatta vissza az
útra.

Megcsúszott, megsüllyedt
járművek
Január 5-én, 22 óra 39
perckor kezdte meg a vonulást a Tűzoltóság két járműve 7 tűzoltóval a Karcag és
Kunmadaras közötti 3401.
számú út 12. kilométerszelvényébe, mivel ott egy Daewoo típusú személygépkocsi az út menti árokba csúszott. Az egységek motoros
csörlő és drótkötél segítségével kivontatták a járművet.
Január 6-án összesen 3 alkalommal
vonultak
az
egységek
árokba
csúszott, vagy útpadkán megsüllyedt
járművekhez.
A balesetek során személyi
sérülés nem történt.
TŰZOLTÓSÁG
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Nem emel árat az önkormányzat Magyar Örökség-díjat

kaptak a Györfi testvérek

Folytatás az 1. oldalról

a kormány példáját, és hát látjuk azt is, hogy az üzemanyag
és az energia árak is emelkedtek. (Érthetetlen módon Európában nálunk kerül a legtöbbe
az üzemanyag.) Mindez a lakosságot és az önkormányzatot egyaránt terheli.
- Mit lehet ilyen helyzetben
tenni?
- Az egyik dolog az, hogy az
előző évben mintegy 70 millió forintot tartalékoltunk az
idei plusz kiadásokra, amiket az állam nem fedez. Másrészt biztos vagyok abban,
hogy takarékos gazdálkodással megtaláljuk a módot arra,
hogy az intézmények, amelyek
valamennyiünk részére szolgáltatnak, működőképesek legyenek.
- Ezek között a legnagyobb a
kórház.
- Az elmúlt év végén a kórház is stabilizálni tudta a helyzetét. Nem nőtt tovább a tartozásállománya.
Reméljük,
ezt ebben az évben is folytatni
tudja és működőképes marad.
Egyébként döntően az államtól, a társadalombiztosítástól
kapja a pénzt az egészségügy.
- A működés biztosítása
mellett van még néhány beruházás és feladat, ami félig kész, illetve befejezésre vár.
Ezekre lesz-e pénz?
- Természetesen azon va-

Folytatás az 1. oldalról

gyunk, hogy folytatódjanak
és befejeződjenek, amiket elkezdtünk. A jelentősebbek: a
Szentannainál az új tanulmányi épület átadása, amelynek
a fedezete megvan. Tavaszszal el fog készülni, és azután
bevonható lesz a tanításba. A
Varró István Szakiskola részére egy új tanműhely kerül kialakításra a laktanya területén, a munkálatok megkezdődtek. Szeretnénk az útalapok egy részét is lezárni, illetve további útfelújításokat végezni. Komoly gond viszont,
hogy az állami utak – a Püspökladányi, a Kisújszállási, a
Madarasi és a tilalmasi – ka-

tasztrofális állapotban vannak. (Ezt elmondhatjuk a 4.
számú főútról is.) Bízom abban, hogy azzal a több évtizedes tapasztalattal, amivel a
karcagi önkormányzat rendelkezik, ezeket a nehéz időket is át tudjuk vészelni, és hamarosan kezdődik egy új kor,
egy megújulás, amire – mindenki érzi -, hogy az országnak nagy szüksége van. Szakítani kell azzal a kormányzás
nélküli, korrupt, tehetségtelen
időszakkal, ami ide juttatott
bennünket. Új kormány kell,
és akkor a helyükre kerülnek
a dolgok.
Elek György

Határidőre elkészül az új gimnázium
Folytatás az 1. oldalról

- Gondolom nagy segítség
lesz az új épület…
- Hogyne, hiszen az elmúlt
években jelentős mértékben
nőtt a tanulólétszámunk. Jelenleg 439 nappali tagozatos,
88 levelező tanulónk van, 63 fő
pedig érettségi utáni szakképzésben vesz részt. A közel hatszáz fős tanulói létszámmal bizony kinőttük a régi iskolaépületet. Három ideiglenes, vagyis
más feladattól elvett termet
kellett tanteremmé kineveznünk. A következő évtől várhatóan egy új gimnáziumi osztállyal gyarapodik a létszám. A
növekedés természetesen újabb
helyiségeket követel, az új épület a tanteremhiányt jócskán
enyhíteni fogja.
- Az intézmény neve ma már
Szentannai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola, vagyis
eltűnt belőle a „mezőgazdasági” szakirányt jelölő szó. Valaki kérdezte tőlünk, hogy akkor
ez most profilváltást is hozott?
A kérdést most önhöz továbbítanám.
- Nincs szó profilváltásról. Az iskola továbbra is foly-

tástalannak tűnő helyzetből is
van kiút”. A díj megálmodói
1995-ben „létrehozták” a Magyar Nemzet Láthatatlan Múzeumát, „azt a virtuális gyűjteményt, amelynek gyűjtőkörét a magyar nemzet építő
teljesítményei képezik: egyéni és kollektív teljesítmények,
helytállások, erőfeszítések, alkotások”. A díj odaítélésére, a
„múzeum állományának gyarapítására” a magyar nemzet
polgárai tesznek javaslatot. A
beérkezett ajánlások alapján
szakértőkből álló bizottság, a
Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága évente négy alkalommal hét-hét személyt, közösséget, alkotót etc. javasol,
hogy a magyar örökség tagjai
legyenek. 2009 decemberében
Magyar Örökség-díjat kapott
Prohászka Ottokár püspök,
Bozay Attila zeneszerző, a Falugondnoki Hálózat és „szellemi atyja”, Kemény Bertalan, Sántha Kálmán, Cseh Tamás zeneszerző-énekes, a kassai Thália Színház, valamint a
Györfi testvérek, Györfi Sándor és Győrfi Lajos a nemzet
nagyjait megjelenítő szobrászművészetükért.
A
Magyar
Tudományos Akadémián 2009. december 19-én délelőtt lezajlott díjátadáson elhangzott
laudációjában Prokai Gábor
művészettörténész kiemelte,
hogy a karcagi születésű szobrász testvérek esetében „a szülőföld, a Nagykunság nem száraz életrajzi adat. A munkásságukat tápláló gyökerek mélyen
kötődnek a tájhoz, a kun-magyar emberek szigorú, konok,
küzdelmes világához, s azt
büszkén vállalják. Ez a kötő-

dés határozta meg döntésüket, amikor a főiskola elvégzése
után mindketten visszatértek a
fővárosból a gyökereikhez, Sándor Karcagra, Lajos Püspökladányba. Sándor egyik kiemelkedő alkotása a Györffy István néprajztudóst megformáló egészalakos ülő szobor, ennek
kapcsán vallott arról a kötődésről, amely szülőföldjéhez kapcsolja. - Ő győzött meg arról, ha
ide születtem a Kunságba, itt
vannak feladataim. Györffytől
azt kaptam, hogy figyelni kell
az értékeinkre, amelyek szerves
részei kultúránknak.” … „A közösség igénye és szeretete inspirálja a Györfi testvérek művészetének kiteljesedését és kölcsönhatásként a kisebb-nagyobb közösség, a nemzet gazdagodik művészetük által…”
„Művészi munkásságuk meghatározó teljesítménye a közterekhez kötődik. Történelmünk,
kultúránk kiemelkedő személyiségeire, eseményeire, áldozataira emlékező szobraik teremtik meg kisebb és nagyobb közösségek számára a méltó megemlékezés művészi tárgyait, a
települések arculatát megváltoztató tereket. Több száz mű
került ki a műtermeinkből.”
Győrfi Lajos egyszer azt mondta: „Nekünk most az a feladatunk, hogy a jövőnek üzenjünk:
lám képesek voltunk fennmaradni ezer éven át, mert voltak
közös emlékeink, olyan hőseink,
amelyeknek és akiknek felidézése ugyanolyan szívdobbanást
kelt minden magyarban”.
A bíráló bizottság döntése
szerint tehát: „A Györfi testvérek: Györfi Sándor és Győrfi
Lajos a nemzet nagyjait megjelenítő szobrászművészete magyar örökség.”
Elek György

MEGHÍVÓ

tat mindenféle olyan képzést,
amit 2005 óta illetve azt megelőzően folytatott. A mezőgazdasági képzéseink is megvannak. A névváltoztatás két
okra vezethető vissza. Először
is a városi gimnázium jogutóddal történő megszűnése miatt még egy plusz gimnáziumi osztály indult nálunk és így a gimnázium súlya
megnövekedett az intézmény
többi képzéséhez képest. Ezért
került előre a gimnázium szó.
Másrészt pedig 2005 óta a mezőgazdasági tárgyak mellett

informatikai és környezetvédelmi képzés is folyik az iskolában. Az intézmény nevében minden olyan képzési formának szerepelnie kell, amiket folytat. A 2005-től induló
két új szakképzés nevét csak
úgy tudjuk általános formában megjeleníteni, ha a „mezőgazdasági” szót, ami ezeket a képzéseket kizárja, megszüntetjük és csak szakközépiskolaként szereplünk. A névváltoztatás tehát csak formai
változtatás volt.
Elek György

A KUNKARCAGI Állatvédő és Állatbarát Egyesület
telephelyének fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis megteremtésére
műsoros, zenés Jótékony Baráti Vacsorát szervez,
melyre szeretettel meghívja tagjait és minden kedves állatbarát érdeklődőt!
Ideje: 2009. február 5. (péntek) 19 óra
Helyszín: 5300 Karcag Varró u. 2. – Euro Étterem
Belépőjegy ára: 4.500 Ft,
mely magában foglalja a vacsorát, műsort és a zenét.
A vacsorán részt venni nem tudók támogató jegyek vásárlásával támogathatják telephelyünk fejlesztését, korszerűsítését.
Jegyek és támogató jegyek 2009. január 15-től vásárolhatók a
következő helyszíneken:
Kovács Szilvia - ADU Oktatási Központ
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
Dr. Kovács László – 5300 Karcag, Nap u. 4/a,
illetve Táncsics M. krt. 15 (Ügyvédi iroda)
Állateledel üzletek – 5300 Karcag, Kacsóh u.14., illetve BHG sor
A vacsorára tombola felajánlásokat elfogadunk, melyek
a fenti helyeken folyamatosan leadhatók.
Megtisztelő érdeklődésüket előre is köszönjük!

2010. január 15.
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Posztumusz búcsúztató
Erős András igazgató úr
halála alkalmából
Az alábbiakat szerettem
volna elmondani Bandi bácsi búcsúztatásakor, de rögtön le is tettem róla a gondolat megszületésekor, mert
nálamnál sokkal méltóbb tanítványok is kikerültek a keze alól. Olyanok, akik azóta professzorokként, mérnökökként magas pozíciókat töltenek be. Mégis a nagy
szavak mellőzésével, bennem
élő hála kötelez! Kötelez,
mert átadott abból az emberi tartásból – mintegy plusz
tantárgyként – részünkre valamit, amit gyerekkorában
beléneveltek, és ami talán
fontosabb, mint az elsajátított ismeretanyag:
Kezdetben, amikor még
csak az Istenek uralkodtak
a Földön és kezdtek megjelenni az élőlények, sorra járultak Zeuszhoz a főistenhez, hogy adjon nekik valamilyen segítséget, amivel
az életben boldogulni tudnak. És Zeusz adott a halaknak kopoltyút és uszonyokat, hogy tudjanak élni a vízben, a madaraknak szárnyakat, hogy meghódítsák a levegőt, az elefántnak hosszú
ormányt, a zsiráfnak hosszú
nyakat, hogy a fák magasabb
rétegeiből is tudjanak táplálkozni. Így minden élőlény
kapott valamit.
Amikor megjelent a Földön az Ember ő is elment Zeuszhoz segítséget kérni, de ő
elküldte magától azzal, hogy
sajnos már mindent kiosztott, már nincs neki semmilye. Az ember szomorúan elballagott, de Zeusznak
a fia Epiméteusz megsajnálta, odahívta magához és azt
mondta neki: - Látom, hogy
apám nem segített, de én
adok neked valamit, amivel

az életben boldogulhatsz. Én
adok neked tudást és műveltséget.
Az ember elindult, és ezzel a tudással és műveltséggel épített magának kunyhót, házat és palotát, készített magának faekét, gőzmozdonyt és űrhajót, és ezzel a tudással és műveltséggel
kezdetben a lakásául szolgáló barlangban sziklarajzokat
készített, később kódexeket
írt és másolt, legújabb történelmi korainkban pedig
tankönyveket írt, lexikonokat szerkesztett vagy éppen
mágneslemezre vitte fel addig megszerzett ismereteit azért, hogy minden ember számára hozzáférhető legyen.
Kedves igazgatónk, Bandi bácsi sem tett mást, mint
amit az embernek tennie kellett. Kezdetben iskolásként,
később diákként és hallgatóként a felhalmozott ismeretekből tanult, képezte magát
azért, hogy munkájának, később TANÍTÓI kötelezettségének is meg tudjon felelni.
Sőt, egy valamivel többet
is tett mint mások. Nemcsak
elsajátította, hanem megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteit párosítva, emberformáló szigorával – amit
gyerekfejjel viszolyogva fogadtunk, felnőttként azonban megköszönünk – tanulni vágyó generációk sorának
tovább is adta.
Köszönjük szépen Bandi
bácsi! Emlékét hálás szívvel
őrizni fogjuk! A leírtak a tanári és igazgatói ténykedése
alatt az iskolából kikerültek
búcsúszavai voltak.
Sinka István

Fontos az egészsége?
Tegyen érte!
Fogyasszon rendszeresen Füredi lúgos vizet!
Ajánlott: méregtelenítésre, fogyókúrázóknak, fokozott
gyomorsav termelésre, az anyagcsere gyorsítására,
elsavasodás megelőzésére.
Kapható az

ERDEI CUKRÁSZDÁ-ban
Karcag, Ohio tér (a kórház előtt)
Kóstolja meg E-számoktól, tartósító- és térfogatnövelő
szerektől mentes süteményeinket is!

Legyen Ön is a vendégünk!

Filmen az emlékmenet
A Kunok Első Világtalálkozóját sokan és sokféleképpen fogják még dokumentálni, összefoglalni, hiszen egy
több helyszínes, hatalmas rendezvénysorozat volt, amely
hetekig zajlott a kis-, és nagykun településeken. Éppen
ezért úgy néz ki, hogy nem
egy hatalmas összefoglaló készül a több hétig tartó programsorozatról, hanem
egy-egy részt kiemelve kisebb,
de kerekebb
dokumentumok látnak
folya matosan napvilágot. Így van
ez a Tiszapart Tv A Kunok Útján című dokumentumfilmjével is,
amely a világtalálkozóhoz szorosan
kapcsolódó lovas emlékmenetről készült.
Mint köztudott, 2009 augusztusában Horváth György
kunkapitány vezetésével egy
lovas emlékmenet indult a
Radnai-hágóhoz, arra a hely-

re, ahol annak idején a kunok
bevonultak a Kárpát-medencébe, a Magyar Királyság területére. A film kifejezett erénye, hogy nem csak pusztán
egy tudósítás az embert és lovat is
próbá r a

rályunk által betelepített lovas
nép történetének.
A történelmi szál párhuzamosan fut a lovas menet elindulásától egészen a viszszaérkezésig, amely a Karcag
határában álló Kun Emlékhelynél rendezett ünnepséggel zárult. A filmben a lovascsapat tagjai mellett
megszólal
Horváth
György
kunkapitány és Bartha Júlia néprajzkutató is, és természetesen külön
részt szenteltek a film alkotói a hazaérkezésnek,
valamint az
akkor rendezett
ünnepségnek is.
M i nden képp
egy értékes dokumentumnak számít
ez a film, amely évtizedek múlva is hírt adhat arról a majdani kutatóknak, hogy miként is őrzik
tevő
v á l - a kunok leszármazottai őseik
lalkozásról, hanem történelmi emlékét és hagyományait.
szempontból is korrekt bemutatója az 1239-ben IV. Béla kiCselényi Csaba

Szép eredmények
Egyik májusi számunkban,
a frissen elnyert Magyar Pálinka Szépe cím kapcsán írtunk először Györgyi Renátáról, aki akkor már nem csak a
Pálinka Szépe, hanem a Mézkirálynő címet is birtokolta, és
más versenyek királynői koronáiból, és az udvarhölgyeket illető szalagjaiból is szép
gyűjteményt őrzött. Amint elmondta „későn”, húsz évesen
kezdte, de hamarosan szenvedélye lett a versenyzés és 2009
nyarán is további megmérettetésekre készült, és ahogy az
akkor is sejthető és látható
volt, nem is esélytelenül. Most
az újesztendőben készült beszélgetésünkön több újdonsággal is szolgálhatott. A Magyar Pálinka Szépe után egy
héttel rendezték meg a fővárosi Miss of Miss versenyt (I.
helyezés), ezután következett
a Tisza-tó Szépe (3. helyezés),
a Tiszakécske Szépe (második
udvarhölgy). A Szeged Szépe
versenyen mindössze egy-két
ponton múlt a királynői korona, de végül 2. helyezés lett
belőle. Szolnokon, a mi Birkafőző Fesztiválunkhoz hasonló esemény a Gulyásfesztivál,
amelyen belül fesztivál szépe
versenyt is hirdetnek a szervezők (a Birkafőzőn belül is lehetne). A Gulyásfesztivál Szépe 2009-ben Györgyi Renáta
lett. Ezután jött a Miss Hun-

gary, ahol a döntősök között
volt, és különdíjas lett. A legújabb megmérettetés a Miss
AlpeAdria verseny, a középdöntő a hónap közepén várható. Hát ezek a legújabb eredmények, amihez gratulálunk.
- A nyári beszélgetésünk idején még az utolsó vizsgákra készült. (Corvinus Egyetem közigazgatási kar.) Ezen a téren is
gratulálhatunk?

- Ötösre államvizsgáztam és
sikeresen elvégeztem az egyetemet. Egyelőre munkát keresek, ami nagyon nehéz, hiszen
mindenütt létszámstop van. A
barátommal hamarosan három hónapra külföldre fogunk menni, szétnézni a lehetőségek között. Jó lenne kipróbálni magunkat külföldön is.
Elek György
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Nyártól térfigyelő kamerák
Nagyobb városokban megszokott dolog, és ma már néhány faluban is feltűntek a
központi épületeket, tereket figyelő térkamerák, áruházakban, pénzintézetekben pedig
mindennaposak. Nálunk még
nincsen ilyen rendszer, legalábbis olyan, ami a köztereket, az arra valami miatt érdemesített épületeket, épületegyütteseket vigyázná, bár,
mondta valaki a minap, a piaccsarnoki betörések után (az
okozott kár több mint egymillió forint), itt is jó volna. Nem
új keletű téma ez, korábban a
rendőrség is foglalkozott vele, de mindenképpen érdemesnek látszott utána nézni. Fel is
kerestem Fejes Zoltán alezredest, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjét, hisz a rendőrök az igazán érintettek bene.
Amint előadtam a tervezett beszélgetés tárgyát, az alezredes
beleegyezett, de közölte, ebben
a dologban már komoly előrelépés van.
- Ha jól tudom, a kistérség
már pályázott ezzel kapcsolatban és sikerrel is járt. Természetesen bennünket is megkérdeztek, de tényleges felvi-

lágosítást akkor tudunk adni,
ha megismertük a rendszert, és
tudjuk például azt, hogy mekkora kapacitású a szerver. Ennek az ismeretében lesz látható, hány kamera üzemeltethető, és azok elhelyezésében is
együttműködünk majd.
- Vannak-e már tapasztalataik a térfigyelőkkel kapcsolatban?
- A területünkön csak Kisújszálláson működik egy, mindössze néhány kamerát magába foglaló rendszer. Én öszszességében nagyon jónak tartom. Arra viszont szeretném
felhívni a figyelmet, hogy a
térfigyelők csak akkor hasznosíthatók, ha a kamerák által adott képeket valaki (egy
vagy több monitoron) figyelni
tudja és szükség esetén azonnal tudunk reagálni. Ez bizony plusz személyzetet igényel. Van egy másik fajta rendszer is, amikor felvétel készül
és szükség esetén az áll a hatóság vagy az illetékesek rendelkezésére. Mind a kettő nagyon
hasznos, de annak érdekében,
hogy a már megkezdett vagy
elkezdett bűncselekményt meg
tudják hiúsítani. Vagyis, ahogy

Sakk

mondtam, egy ember figyeli a
bejövő képet és a látottak alapján dönt a járőr riasztásáról, az
intézkedésről. Nagyon jól tudjuk hasznosítani ezeket, de inkább a felderítésben, illetve a
megelőzésben és a megszakításban nyújt segítséget.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője Lőrincz Mária megerősítette
a hírt. A kistérségi iroda eredményesen pályázott. Négy településen: Karcagon, Kisújszálláson, Kenderesen és Kunmadarason kerül felszerelésre a térfigyelő rendszer. A támogatásból 4-4 kamera telepítésére lesz lehetőség, mintegy 23,3 millió forintba kerülő
projekt 85 %-ban állami támogatásból kerül megvalósításra,
s 3,5 millió forintos saját forrás
is rendelkezésre áll. Karcagon
a tervek szerint a piac környékén, az Ifjúsági Ház térségében és a főtéren (2 helyen) vigyáznak majd a térfigyelő kamerák. Jelenleg a közbeszerzési kiírás előmunkálatai vannak
folyamatban. A munka befejezése június elejére várható.
Elek György

A gyorshajtás ára
Az elmúlt hónapokban többen is érdeklődtek a kapitányságon, mire számíthatnak, milyen
büntetést kell fizetniük, ha erősebben nyomták a gázpedált.
Az objektív felelősség bevezetése óta Kormányrendeletben meghatározott sebesség túllépések
esetén a gépjármű üzembentartója legkevesebb 30.000 Ft bírság kiszabására számíthat.
Az alábbi táblázatból – mely a CompLex Jogtárból bárki részére hozzáférhető – lehet kalkulálni, ki hogyan tervezze a következő hónapok költségvetését, akkor is, ha megállították gyorshajtás miatt, vagy ha csak látta, hogy mérnek az útszélén, vagy egyáltalán észre sem vette a mérőműszert.
1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Sorszám

A megengedett legnagyobb sebességre Bírság összege A közúti közlekedés szabávonatkozó rendelkezések
forintban
lyairól szóló
(a megengedett legnagyobb sebesség túl1/1975. (II. 5.) KPM-BM
lépésének mértéke km/ó-ban)
együttes rendelet
1.
50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig
a) 30 000
14. § (1) bekezdés d) pont
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig
b) 45 000
14. § (1)bekezdés z) 1.pont
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig
c) 60 000
26. § (1) és (2) bekezdés
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig
d) 90 000
39. § (1) bekezdés
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig
e) 130 000
39/A. § (2) bekezdés
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig
f) 200 000
g) 75 km/óra felett
g) 300 000
2.
50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig
a) 30 000
14. § (1) bekezdés d) pont
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig
b) 45 000
26. § (1) és (2) bekezdés
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig
c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig
d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig
e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig
f) 200 000
g) 105 km/óra felett
g) 300 000
3.
100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig
a) 30 000
14. § (1) bekezdés d) pont
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig
b) 45 000
26. § (1) és (2) bekezdés
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig
c) 60 000
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig
d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig
e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig
f) 200 000
g) 110 km/óra felett
g) 300 000
Egy biztos, nem éri meg túllépni a határokat, hiszen a 15 km/órás túllépésig is jár helyszíni bírság, melynek maximális összege 20.000 Ft, vagy szabálysértési feljelentés esetén 30.000
Ft-ig terjedhet a bírság összege, a büntető pontokról pedig még nem is beszéltünk.
VÁROSI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

Az elmúlt év december végén a sakk NB. II. negyedik
fordulójában Makó II. csapatát fogadtuk. Az igen erős csapattal érkező vendégek komoly erőt képviseltek, így a
tisztes helytállás volt a célkitűzésünk.
Ez többé-kevésbé sikerült is,
mert 5,5 pontot értünk el, így
megtartottuk a harmadik helyezésünket 28 ponttal, ami 7
pontos átlag győzelmet jelent.
Bár két mérkőzés elmaradt,
de ezek a csapatok jóval kevesebb ponttal rendelkeznek, így
bármilyen eredménnyel maradunk a dobogós helyen.
G. Catalin az első táblán ismét győzött. Kónya László ellenfele túlzott kockázatvállalását felülbírálta és nyert. Nekem könnyű ellenfél jutott,
könnyen is nyertem. Több
harcos döntetlen is született,
Puha Péter, Egyed Zsolt, Mohácsi Imre dr. Kozák Ottó és
Rab János által. A kialakult
végeredmény 6,5:5,5 lett.
Az ötödik fordulóban na-

gyon nehéz feladat vár ránk,
mert a magasan élen álló vendégjátékosokkal
teletűzdelt
Kisújszállásra megyünk. Jó játékkal talán az élmezőnyben
maradhatunk.
A városi egyéni sakkbajnokság a hajrához érkezett.
Bár több elmaradt mérkőzés
és a páratlan létszám miatt a
szabadnapok révén a verseny
állása eléggé áttekinthetetlen.
Az élmezőny már kialakult,
mely valószínű, hogy az alább
felsorolt játékosok között dől
el.
1-2./ Nagy Szilárd és Fodor
István 6,5-6,5 pont. 3./ Kónya
László 5,5 pont, míg a további 4-7. helyeken nagy a tömörülés Egyed Gábor, Gál Sándor, dr. Kozák Ottó, Egyed Judit 5-5 ponttal üldözi az élen
állókat.
A legközelebbi csapatmérkőzésünk, mint már említettem, Kisújszállás ellen lesz január 31-én.
Fodor István

Körzeti U 9-es és U 11-es csapatok
találkozója
Szombaton a Városi Sportcsarnokban rendezték meg az
utánpótlás 9 és 11 éves korúak válogatottak körzeti bajnokságát. A résztvevő körzeti válogatott csapatok: Karcag, Tiszafüred és Kunhegyes, ehhez csatlakozott a KSE válogatottjai is. A karcagi körzeti válogatott tagjai a helyieken kívül a kisújszállási és túrkevei fiatal játékosokból állt.
Eredmények: U 9-es: Karcag SE – Karcag Körzeti Válogatott 1:3, Kunhegyes Körzeti Válogatott – Tiszafüred Körzeti Válogatott 0:3, Karcag Körzeti Válogatott – Kunhegyes
Körzeti Válogatott 5:0, Karcag SE – Tiszafüred Körzeti Válogatott 3:3, Karcag SE – Kunhegyes Körzeti Válogatott 4:4,
Karcag Körzeti Válogatott – Tiszafüred Körzeti Válogatott
3:0.
A torna végeredménye: I. Karcag Körzeti Válogatott 9
pont, II. Tiszafüred Körzeti Válogatott 4 pont, III. Karcag
SE 2 pont, IV. Kunhegyes Körzeti Válogatott 1 pont.
U 11-es: Karcag Körzeti Válogatott 4:1, Kunhegyes Körzeti Válogatott – Tiszafüred Körzeti Válogatott 0:0, Karcag Körzeti Válogatott – Kunhegyes Körzeti Válogatott 2:2,
Karcag SE – Tiszafüred Körzeti Válogatott 4:0, Karcag SE –
Kunhegyes Körzeti Válogatott 3:0, Karcag Körzeti Válogatott – Tiszafüred Körzeti Válogatott 3:3.
A torna végeredménye: I. Karcag SE 9 pont, II. Karcag
Körzeti Válogatott 5 pont, III. Kunhegyes Körzeti Válogatott 2 pont, IV. Tiszafüred Körzeti Válogatott 2 pont.

Megyei I. osztály
Megkezdték a felkészülést a Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő labdarúgók is a tavaszi szezonra. A felkészülési időszak közel 7 hetes lesz, amely előreláthatólag február 27-én kezdődne el, de az időjárási viszonyok miatt lehet, hogy márciusban. Az edzések egy része teremben vagy
a műfüves pályán lesz megtartva. A csapatnak jelenleg két
távozója van: Sindel László és Varga László. Túrkevéről ketten érkeztek: Balogh Roland és Bodor György. A csapat bajnoki célkitűzése továbbra is az I-III. Hely megszerzése, valamint fiatal játékosok beépítése a szakvezetés részéről.
B. I.
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A karate és a thai-box szakosztály
2009. évi értékelése

Apróhirdetés
Ingatlan

Vegyes

Kórház úti lakótelepen három- Transzcendentális Meditáció!
szobás III. emeleti lakás eladó. Tartós világbéke megvalósítáTel.: 06/30-359-5070.
sa.Tel.: 06/59-313-284 www.
Karcagon családi ház 4 szo- tmhirek.hu
bás, 2 fürdőszobás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési lehetőséggel, ipari árammal,
fúrott kúttal, szerelő aknás alsó épülettel több generációnak sürgősen, áron alul eladó,
ill. vállalkozásra is alkalmas.
Budapesti csere is érdekel. Tel.:
06/20-669-5366.

Fűkaszáló gép és 1 db cserépkályha eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha eladó. Tel.: 06/30-647-7357.
Eladó 2 db megkímélt állapotban lévő fotel. Tel.: 06/30-9035227.

4 db Good Year 235/70 16”
használt gumi elad. Tel.: 06/20773-9056.
Hordozható csempekályha,
200 l-es műanyag és vas hordók; új samott tégla; új B-30as tégla; automata mosógép;
Hajdú centrifuga; kombinált
hűtő; 37 cm-es színes TV; fék
nélküli utánfutó; 13-14 és 15”os autógumik; 40x40-es pala;
kúppala. Tel.: 59/312-679.

Állat

Kétféle babakocsi, hálós járóka, 100-120 kg-os hízó és süldő elbébihordozó és szoba csúszda adó. Tel.: 06/70-262-5583.
2 szoba + nappalis családi ház
eladó. Tel.: 06/30-403-6062.
Fe j ő s k e c s k é t c s e r é l n é k
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a.
I.ár: 11,5 M Ft. Tel.: 06/70-310- Eladó F 850-es gázkonvek- szarvatlan, nagy testű, lehetőtor, salgó asztalsparhelt. Tel.: leg fiatal, nyugodt vérmérsék1751 v. 06/30-245-7147.
59/312-258.
letű bakkecskére. Tel.: 06/30Debrecenben, a nagyerdei öve963-9942.
zetben a Kossuth és az Agrár Jó állapotban lévő gyermek heEgyetemhez gyalog 10 percre verő olcsón eladó. Tel.: 06/30Szolgáltatás
frissen felújított kis közös költ- 545-6653.
ségű 4 emeletes tégla építé- Lehullott a fák levele, nyomá- HITELEK! Szabad felhasználású
sű társasházban földszinti, gáz- ban a téli köddel érkezett a hó- jelzáloghitel. Személyi hitelek,
fűtésű, 1,5 szobás, tehermen- pihe. Erős kötésű cirok és vesz- lakásvásárlási hitel. Több bantes lakás egyetemistáknak el- szőseprűimmel könnyebb a ta- ki háttérrel! Teljes körű ügyinadó. Befektetésnek kiváló aján- karítás. Kapható a karcagi pi- tézés! Tel.: 06/70-314-4403 v.
acokon vagy a Takács P. u. 9/a. 06/30-647-7324.
lat. Tel.: 06/70-300-9730.
Biológia, kémia korrepetálást
Ház eladó. Tel.: 06/20-531-2630 Szám alatt Jani bácsinál.
vállalok. Tel.: 06/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna
(délelőtti órákban).
Mindenféle javítást, cipzár cseKarcagon téglából épült ki- régi: évszámos írott cserépbu- rét, felhajtást, méretre munkasebb típusú, teljes közműves tellát, fa mézeskalács formát, fa ruhát, férfi szövet és bársony
kertes ház eladó. Bontás nélkü- tüzelésű pléh fürdőkádat, ülő- nadrág varrását rövid határli építkezés megoldható. Érd.: fürdőkádat, mindkét oldalán időre vállalom. Tel.: 06/70-300Kg., Apavári utca 21. Tel.: 06/70- zománcozott lábon álló fürdő- 9730.
kádat, sokfiókos bolti és gyógy273-7268.
szertári pultokat, férfi mechaniGépjármű
Garázs eladó v. kiadó. Kg.,
kus karórát, faragott kapufélfát,
Széchenyi sgt. 26. Tel.: 06/30bekötött és nem bekötött nagy 1300-as Lada frissen szervizelt,
546-4990.
üvegeket, dió furnéros lakko- vonóhoroggal, 2011 márciuTanya jó állattartási lehetőség- zott szekrényt anyagnak, kőből sig műszakival, jó állapotban,
gel, de egyéb tevékenységre is faragott kerti tárgyakat, cserép- olcsón eladó. Üzembentartói
alkalmas eladó. U.itt 25 q gát- stukkót, öntöttvas dísztárgya- szerződéssel is. Tel.: 59/312széna eladó. Tel.: 06/30-229- kat, festményt, régiséget stb. 258.
110x190-es utánfutó műszaki
8516.
Tel.: 06/30-963-5073.
Kaiser mögött garázs kiadó. Udvarost keresünk 4 órás mun- nélkül eladó vagy hízóra cserélhető. Tel.: 06/30-336-6142.
Tel.: 59/314-866.
kaidőre. Tel.: 06/70-384-4114.
1983-as VW Passat 1.3-as 2010.
Kg., Kisújszállási út 82. sz. alat- 26-os Mountain Bike női bicik02. 14-ig műszakival, jó állati 3 szobás ház sürgősen eladó. li 6.000 Ft-ért; és férfi cruiser potban eladó. Árban megegyeI.ár: 8 M Ft. Érd.: a helyszínen v. új, a bolti ár feléért eladó. Tel.: zünk. Tel.: 59/313-674 v. 06/20tel.: 06/30-813-3062.
06/70-206-0686.
345-0275.
Kg., Varró utca 18. sz. alatti
1+2,5 szobás társasházi kertes
A Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdőben
ház eladó, vagy értékegyeztetéssel elcserélhető sorházi vagy
2010. január 16-án du. 1400 - 1800 óra között
több szintes házra. I.ár: 6 M Ft.
ingyenes vérnyomás, vércukor
Tel.: 06/20-225-2236 v. 06/30és koleszterin mérést
742-2543.
Karcag, Bethlen G. u. 41. sz.
alatti 3 szobás, nappalis kertes
ház sürgősen eladó. Tel.: 06/30517-2434.

végeznek a Berek Patika dolgozói
a fürdőző vendégek részére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az apróhirdetés csak 120 Ft + áfa
a Karcagi Hírmondóban!

Az elmúlt év végén és az új év
hajnalán minden ember számot
vet az elmúlt év sikereiről, történéseiről és még a kudarcairól is.
Nincs ez másképp az egyén, csoport, vagy közösség és egy szakosztály életében sem. Erről beszélgettem Gyarmati Imrével, a
karate és a thai-box szakosztály
vezetőjével és vezetőedzőjével.
- Elmondhatjuk, hogy nagyon
mozgalmas évet hagytunk magunk mögött, amelyben a szakosztály tevékenységében több a
pozitív, mint a negatív elem. Ha
összegezzük azt a tényt, hogy az
országban több mint tíz kimagasló versenyt rendeztek és ezen
kívül számos kevésbé jelentőset
– többek között Nyíregyházán
Európa Kupa Hungarian Open
versenye, Felnőtt- és utánpótlás Bajnokság, különböző országos bajnokságok, diákolimpiai
döntők -, örömmel mondhatjuk,
hogy a karcagi szakosztály minden versenyen képviselte városunkat és komoly éremkollekcióval tért haza. A különböző országos és nemzetközi versenyeken – több szabályrendszerben
– 39 éremmel zártak a versenyzőink. Ebből 7 magyar bajnoki
aranyérem, 8 országos bajnoki
aranyérem, 3 diákolimpiai döntő
aranyérme, nemzetközi szinten
egy Európa Kupa bronzérem és
Európa Bajnokság 7. helyezése.
Ezek vitathatatlan tények, ame-

lyek minősítik a szakosztályunk
munkáját. Sajnos az olaszországi
Európa Bajnokságról kicsit keserű szájízzel tértünk haza, de figyelembe véve a körülményeket, több szerencsétlen véletlenen is múlott, pedig úgy éreztük,
hogy a felkészülésünk kiválóan
sikerült, mivel napi két-három
edzéssel is gyakoroltunk. Több
nyári táborozáson vettünk részt,
ahol a gyerekek nagyon sok tapasztalattal és élménekkel tértek
haza. Vendégül láttuk a magyar
válogatott keret tagjait. Megrendeztük a IX. Nagykun Kupát,
ahol több mint kétszáz versenyző küzdött a bajnoki címekért.
Úgy gondolom, a 2010-es évben
sem kívánhatunk rosszabb évet,
annál is inkább, mert áprilisban
Magyarország rendezi az Ifjúsági- és Junior Európa Bajnokságot, amelyre korábban anyagiak
hiányában nem tudtunk eljutni. Most talán sikerül részt vennünk, mivel a Raczkó testvérek
joggal aspirálhatnak eredményeik alapján a részvételre. Júniusban Spanyolországban rendezik a súlycsoportos Világ Kupát, ahol válogatott versenyzőnk,
ifj. Gyarmati Imre javíthat nemzetközi mérlegén. Végül ezúttal
kívánok minden kedves olvasónak, Karcag város vezetésének,
és lakóinak eredményekben gazdag boldog új évet.
B. I.

Birkózás
Amint azt ifj. Kurucz Istvántól megtudtuk, az év végi versenyszezonban kiválóan
szerepeltek ifjú birkózóink a
különböző helyszíneken megrendezett versenyeken. Külön
megemlíthető a két országos
bajnokságon elért eredmény.
Diák Kötöttfogású Magyar
Bajnokság
Kozma István emlékverseny
Budapest
Négy karcagi birkózó vett
részt a KSE szakosztály részéről. Ezen a versenyen azok
vehettek részt, akik a rangsor versenyen megszerezték
a jogot az induláshoz. Horváth Dániel III. helyezés, Csík
Krisztián III. helyezés, Mándi
Mihály V. helyezés.
Diák Szabadfogású Magyar
Bajnokság
Püspökladány
Itt 3 karcagi birkózó vívta
ki a jogot a rangsor versenyeken elért eredményei alapján.
Horváth Dániel III. helyezés,
Mándi Mihály II. helyezés.
Említést érdemel még, hogy
a verseny legjobb és legszebb
mérkőzését Mándi Mihály
mutatta, aki 1 ponttal maradt
alul.

XIV. Meteorit Kupa
I. Antal Imre emlékverseny
Kaba
Csík Krisztián I. helyezés,
Balogh Alex II. helyezés, Kovács Tamás V. helyezés, Gaál
István III. helyezés, Varga Imre IV. helyezés.
Mikulás Kupa
Területi meghívásos szabadfogású birkózó verseny
Sárrétudvari
Karcagi eredmények: III.
Balogh Alex, III. Kun István,
I. Horváth Dániel, I. Mándi
Mihály, I. Duka László, V.
Szabó Zoltán, IV. Kovács Tamás, I. Gaál István, I. Csík
Krisztián, I. Varga Imre.
Csapatversenyben a KSE
birkózói a harmadik helyet
szerezte meg.
A KSE birkózó szakosztálya sok szeretettel várja a fiatal, birkózni vágyó fiúkat és
lányokat ingyenes edzési lehetőséggel az újonnan megnyílt
saját birkózó termében (Papp
Béla utca 4. sz.) hétfői és szerdai napokon 16:30 – 18:30-ig
és pénteken 16 – 18 óráig.
B. I.

8

2010. január 15.

RENDŐRSÉGI
HÍREK
Kérjük, kövessék a
példát!
Egy karcagi lakosnak feltűnt egy külföldi rendszámú gépkocsi, amelynek utasai a városban házról-házra jártak péntek délután. Mivel nem mentek be sehová, követte a város határáig a kocsit,
majd értesítette a rendőrséget.
A jelzés alapján Kisújszállás
határában a járőr ellenőrizte a gépkocsit, benne 3 román
állampolgárral, a csomagtartóban hat eladásra szánt láncfűrésszel. Az egyik férfit a
nagykátai rendőrkapitányság
körözte 170 ezer forint értékű
trükkös lopás bűncselekmény
elkövetése miatt. A lakossági figyelem eredménye egy körözött bűnelkövető elfogása,
és ki tudja hány újabb bűncselekmény megelőzése. Egy kis
odafigyeléssel, jelzéssel, közösen eredményesebbek lehetünk.

Január 8-án a déli órákban
egy budapesti férfi haladt a 4.
sz. fkl. úton, majd a 136-137
km szelvényhez érkezve egy
másik autós több előzési kísérlet után megállásra intette.
Amikor megállt, a másik autó vezetője odament hozzá és
minden szó nélkül megütötte.

Ittas motoros

Január 10-én hajnalban a
városban egy kunmadarasi
motoros férfi hívta fel magára a figyelmet. A Bajcsy Zs. utcán bőgette motorját, „villogtatta tudását”. A járőrök kérdésére - alkoholszagú lehelete ellenére - tagadta az italfogyasztást, nem tudta, nem is
akarta a szondát kifújni, mozgása sem utalt józan emberre,
ezért előállították vér- és vizeletvételre, mely során az orvos
is ittasnak találta. Elvett vezeJanuár 7-én a rendőrök két tői engedélye miatt a közeljökörözött személyt fogtak el, vőben csak otthon, az udvaegyiküket a bíróság előzetes ron róhatja a köröket motorjával.
letartóztatásba helyezte.

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
2010. január 15-17-ig
18.00 Műsorajánló
18.05 CKÖ karácsonyi műsora
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Vendég: Fejes Zoltán alezredes
Karcag Hírek
Kerékpár kölcsönző a fürdőben
Jó ütemben halad a Gimnázium építése
Kezdődik a múzeum felújítása
Háttér
Vendég: Mulicz Ferenc
20.20 Sportolók köszöntése a Városházán

20.10 Január 19., 20.
18.00 Műsorajánló
18.05 Istentisztelet ( 2010.01.03)
19.05 Megyei Tükör
19.20 Nótaszó ( Rajkó Művészegyüttes, Drágán Lajos,
Monzinger Ferenc )
21.00 Nótaműsor a Birkafőző
fesztiválon

2010. január 18.
18.00 Műsorajánló
18.05 CKÖ karácsonyi műsora
18.20 Sportolók köszöntése a Városházán
20.20 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Vendég: Fejes Zoltán alezredes
Karcag Hírek

2010. január 21
18.00 Műsorajánló
18.05 Egészség Klub
témavezető: dr. Szalai Annamária
19.05 Nagykunsági Krónika
Aktuális kérdések
Karcag Hírek
Háttér
20.20 Önkormányzati ülés

Kerékpár kölcsönző a fürdőben
Jó ütemben halad a Gimnázium építése
Kezdődik a múzeum felújítása
Háttér
Vendég: Mulicz Ferenc

Utánpótlás focinap
Második alkalommal kerül
megrendezésre az U 9-es és U
11-es korosztálynak a Lekvár
Sándor emléktorna a Városi
Sportcsarnokban.
A szervezők ezzel is szeretnének emlékezni egy olyan
sportemberre, aki sokat áldozott mind a megyei, városi felnőtt és utánpótlás labdarúgócsapatoknak is. Az U 9-es korosztálynak 6 csapat nevezésével január 16-án szombaton 8:30 órakor kezdődnek el
a mérkőzések körmérkőzéses formában. Résztvevő csapatok: Karcag, Kisújszállás,
Dabas, Szarvas, Füzesabony és
Eger. Az U 11-es korosztálynak pedig délután 13:45 óra-

kor kezdődnek el a mérkőzések
az alábbi csapatokkal: az NB
I-es DVTK, Kazincbarcika, a
Jankovics Sándor által vezetett
Sportiskola, az országos hírű
debreceni Foci suli, Jászberény,
Tápiószentmárton és a karcagi 1999-es és 2000-es születésű
csapatok. Két négyes csoportba lesznek beosztva. A mérkőzések 1x15 perces időtartamúak lesznek. Külön díjazásra kerül a legjobb kapus, mezőnyjátékos és a legtöbb gólt elérő fiatal játékos. A mérkőzésekről
videofelvételeket készítenek,
hogy később az edzők, játékosok és a szülők is láthassák az
egyes mérkőzéseket.
B.I.

Asztalitenisz

Moziműsor
Január 15. péntek
12
Derült égből
fasírt
Amerikai animációs film
Január 16. szombat
16
Hasonmás
Feliratos amerikai sci-fi
Január 18. hétfő
Különös házasság
Magyar film
Nosztalgia mozi!
Filmkezdés: 16 óra
Belépő: 250 Ft.
Január 19. kedd
12
Páros
mellékhatás
Amerikai vígjáték

Anyakönyv
Születés

A Kováts DSE NB III-ban szereplő férfi csapata az őszi bajnokság utolsó két bajnoki fordulójában vendégként játszott és az előzetes várakozásoknak megfelelően győzelmet aratott idegenben.
Ezzel a két győzelemmel a
Kováts DSE az őszi bravúrosnak mondható 60 %-os teljesítményével 12 pontot szerzett és
így az ötödik helyen zárta az őszi
szezont.
Eredmények:
Kecskeméti Spartacus – Kováts DSE Karcag 7:11
Győzelmek: Skumáth István
– Kovács Sándor páros 1 győzelem. Egyéniben: Skumáth István
és Kovács Sándor 4-4 győzelem.
Dr. Farkas Béla és Péter László
1:1 győzelem.
Újszász VSE – Kováts DSE
Karcag 6:12
Győzelmek: Skumáth István –
Kovács Sándor párosban 1 győ-

zelem. Skumáth István és Kovács
Sándor 4-4 győzelem. Dr. Farkas
Béla 2 győzelem, Péter László 1
győzelem.
December 5-én Kiskunhalason rendezték meg a Református Iskolák Országos Asztalitenisz Bajnokságát a Sziládi Áron
református iskola tornatermében, ahol az ország több iskolájából álltak asztalhoz a fiatalok. A
karcagi színeket képviselő Nagykun Református Iskola csapata –
a DC-rendszerű csapatbajnokságban – a második helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Szepesi Bence és Fási Miklós 6. osztályos tanuló. Egyéni versenyben
Szepesi Bence szintén a második
helyen végzett.
Az utánpótlás versenyzők jelenleg a Megyei Diákolimpiára
készülnek, amelyet január 17-én
rendeznek meg Szolnokon.
B.I.

Refis sporthírek
Szép eredményt értek el a Karcagi Nagykun Református Gimnázium kosárlabda csapatai. Diákolimpiai küzdelmekben mind
a fiúk, mind a lányok bejutottak a megyei döntőbe, ahol egyaránt bronzérmet szereztek. Szolnok a kosárlabdázás egyik fellegvára, így érhető, hogy a szolnoki középiskolák sokkal nagyobb
erőt képviselnek amatőr csapatainknál.
Eredmények - fiúk:
Karcag Nagykun – Szolnok
Műszaki SZKI 36:76 (16-28, 1219, 7-8, 1-21)
Domján S., Koncz M. (6),
Koncz D., Szepesi B., Béres B.,
Kovács Zs. (19/12), Domján P.,
Gyökeres I., Kovács M. (13), Németh M.

Szolnok Széchenyi - Karcag
Nagykun 65:24 (24-12, 25-5, 16-7)
Domján S., Koncz M., Koncz
D., Szepesi B., Béres B., Kovács
Zs. (12/6), Domján P. (2), Gyökeres I., Kovács M. (13), Németh M.
Felkészítő: Őrlős Zoltán
Eredmények - leányok:
Mezőtúr Szegedi - Karcag
Nagykun 53:10 (30-6, 23-4)
Bérczi D. Hamar K., Házi M.
Balajti E. (2), Orosz G. Bodnár V.,
Szabó D., Kovács L., Hérmán F.
(2), Chrappán R. (6), Varga D.
Szolnok Szolgáltatási - Karcag Nagykun 52:11 (35-5, 17-6)
Bérczi D. Hamar K., Házi M.
(1), Balajti E. (2), Orosz G. (2)
Bodnár V., Szabó D., Kovács L.
(4), Hérmán F., Chrappán R. (2),
Varga D. Felkészítő: Őrlős Zoltán
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Kovács Brigitta – Hérmán
Zsolt
Kg., Hunyadi utca
Szófia Hanga
Bihari Anita – Márki Zoltán
Kg., Bem utca 10/a. Flóra
Mursa Alexandra – Balogh
Béla
Kg., Cserepes utca 12. Béla
Papp Katalin – Farkas Zsolt
Kg., Cserepes utca 25.
Dorina Rita

Halálozás
Id. Erdei Elekné (Takács Erzsébet)
Karcag (1930.)
Györfi János
Karcag (1925.)
Juhász Lajos
Karcag (1961.)
G. Kiss Sándor
Karcag (1924.)
Láposi Sándorné (Kovács
Erzsébet)
Karcag (1915.)
Id. Székely Lajos
Karcag (1926.)

Gyógyszertári
ügyelet
Január 15. péntek
Kígyó – Horváth F. úti
január 16. szombat
Kígyó – Horváth F. úti - nyitva
január 17. vasárnap
Kígyó – Horváth F. úti
január 18. hétfő
Oroszlán – Kórház úti
január 19. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
január 20. szerda
Betánia – Széchenyi sgt.
január 21. csütörtök
Berek – Kiss A. úti
január 22. péntek
Berek – Kiss A. úti

