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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Az elmúlt évben is többször 
volt alkalmunk a Karcagi 
Kutató Intézet (DE AMTC) 
rendezvényeiről (előadá-
sok, bemutatók, projektzáró 
előadások) tudósítani. Leg-
utóbb november közepén 
az ún. barnamezős, vagy-
is a szennyezett területek 
hasznosításának módozata-
it kutató projekt első évének 
eredményeiről számoltak be 
az érintett intézmények. De-
cember elején pedig dr. Blas-
kó Lajost, az intézet vezető-
jét év végi összefoglalásra 
kértük meg.

Az intézet a Debreceni 
Egyetem AMTC része, ha-
gyományos kutatási témái a 
talajjavítás és a talajművelés. 
Bevételei a DE részeként, az 
állami szférához tartozó in-
tézmények állami támogatá-
sából, valamint pályázatok-
ból, illetve saját terményei 
(elsősorban vetőmag) forgal-
mazásából származnak. A 
98 fő dolgozói létszámával a 
környék egyik legjelentősebb 
foglalkoztatója.

- Az intézet a hagyomá-
nyos kutatási témái mellett a 
mai követelményeknek meg-

felelően két területen indított 
új kutatásokat. Az egyik ilyen 
terület az energianövény ter-
mesztés, vagyis a növényter-
mesztés energetikai oldalá-
nak a vizsgálata. Mi ehhez el-
sősorban a ciroktermesztés-
sel kapcsolódtunk. Ennek a 
növénynek ugyanis nagy ha-
gyományai vannak nálunk, 
számos előállított fajta és 
hibrid kapcsolódik az inté-
zet nevéhez. Eddig elsősor-
ban takarmánynövényként 
szolgált, újabban viszont fel-
merült, hogy energianövény-

ként is hasznosítható, ugyan-
is a cirokból alkohol állítható 
elő. A cirokból készített alko-
hollal kapcsolatos kutatások 
húsz évvel ezelőtt, dr. Kapo-
csi István vezetésével indul-
tak meg. Most, amikor az 
energianyerés új területeire 
terelődött a hangsúly, a múlt-
beli eredményekből kiindul-
va újra ilyen kutatói projektet 
indítottunk. Egy Jedlik kuta-
tási projektben vettünk részt, 

Sok minden függ a gazdasági helyzettől
Vasárnap délelőtt, immár hagyományosan az istentisztelet 
végeztével, Koncz Tibor lelkipásztor rövid beszéde után ko-
szorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a 2. hadsereg  
doni katasztrófájáról és az elesettekről. 

A Városgondnokság dolgozói a nyár folyamán a Sistaknál és 
a Kisfürdőnél is nagyobb vízfelületet alakítottak ki, mind-
kettőt a téli sportokra gondolva. Most, hogy a nagy hideggel 
a jég is biztosított lett, mindkét helyszín benépesült. Képünk 
vasárnap délután készült a Kisfürdőnél.

Megkezdődött az ősterme-
lői igazolványok újítása. Az 
újításhoz szükséges: az előző 
évben kiadott adószámos iga-
zolás (APEH); saját termelés-
hez rendelkezésre álló földte-
rület helyrajzi száma, nagysá-
ga művelési áganként, vetés-
szerkezete; kert, udvar esetén 
helyrajzi szám, terület; saját 
állattartásnál az állattartásra 
alkalmas épületek adatai.

Ha az őstermelői igazol-
ványt március 20-ig érvénye-
sítik, akkor január 1-től érvé-
nyes, és akkor vonatkozik az 
egész évi adómentesség, ami 
600.000 Ft. Ha március 20-
a után kerül sor az értékesí-
tési betétlap kiadására, csak 
a kiadás napjától érvényes, 
és csak az azutáni bevétel és 
kiadás tekinthető ősterme-
lői bevételnek, illetve kiadás-
nak. Mivel számítógépes fel-

dolgozás van és folyamatos az 
adatfeldolgozás, a határidőt 
tartsák be. 

Új őstermelői igazolvány 
kiállításához 1.000 Ft-ot kell 
csekken befizetni. Igazol-
vány elkészítéséhez szüksé-
ges az azonosító adatok, adó-
szám, nyilatkozatok kitöltése 
és természetesen a termelés 
adatai. Ha a régi igazolvány-
ban bármilyen változás törté-
nik (pl. név, lakcím változás), 
új igazolványt kell kiváltani. 
Őstermelői igazolvány meg-
szüntetésénél az őstermelői 
igazolványt, elhalálozás ese-
tén a hozzátartozóktól halotti 
anyakönyvi kivonatot kérek.

Történelmi bázisjogosult-
ságról lemondás, átruházás, 
ideiglenes átengedést febru-
ár 1-ig lehet benyújtani az 
MVH-hoz a K 9000-es nyom-
tatványon.

Megjelent a 2008. évi CI 
törvény a nemzeti agrárkár-
enyhítési rendszerről és a 
kárenyhítési hozzájárulásról. 
A hozzájárulás mértéke ter-
mőföld esetén évente 800 Ft/
hektár. Szőlő és gyümölcs ül-
tetvényél 2.000 Ft/ha. 

2008. június 30-ig lehet a 
kárenyhítési támogatást befi-
zetni . 

Részletes leírás az irodában 
található vagy az internetről 
letölthető. 

Aki az adószámot nem je-
lentette be az MVH-hoz és 
támogatást igényelne, sürgő-
sen pótolja. 

Ügyfélfogadás: kedden 8-
12 óra, szerda, csütörtök 8-12 
óra és 13-16 óra.Az ettől való 
eltérést az iskola külső kapu-
ján olvashatják.

Szőke Sándorné
falugazdász  

Karácsony előtt az Ifjúsá-
gi Házban, egy rock koncert 
alkalmával néhány karcagi 
fiatal kért meg, hogy segít-
sek tolmácsolni egy külföl-
di fiatalembernek. A beszél-
getés angolul zajlott, de ha-
mar kiderült, hogy a vendég 
igazából német származású, 
és testvérvárosunk, Schwar-
tzheide nemrég beiktatott 
polgármestere. A harminc-
öt éves Christoph Schmidt 
elmondta, hogy bemutatko-
zó látogatásra érkezett vá-
rosunkba, melynek keretén 
belül több fontos megbeszé-
lést is folytatott a két telepü-
lés együttműködését illető-
en. Szabadidejét kihasznál-
va egy kis esti sétát tett a vá-
rosban és a zenét hallva tért 
be az Ifjúsági Házba. Na-
gyon érdekelte az intézmény 
működése és a helyi fiata-

lok, így aztán Mulicz Ferenc 
igazgatóval röviden bemu-
tattuk az Ifiházat, majd pe-
dig megbeszéltünk egy in-
terjút, amely két nappal ké-
sőbb, nyugodtabb körülmé-
nyek között zajlott.

- Polgármester úr, amellett, 
hogy most ismerkedik váro-
sunkkal, mi volt a látogatá-
sának legfőbb célja? Mi volt a 
központi témája az elmúlt na-
pok megbeszéléseinek?

- Volt egy tárgyalásunk ar-
ra nézve, hogy a 2009. év a két 
város között milyen további 
kapcsolatokra és találkozókra 
adhat esélyt. Szeretnénk egy 
diákcsere programot beindíta-
ni, melynek keretében karca-
gi diákoknak azt a lehetőséget 
biztosítanánk, hogy kb. három 

Fejlődő német kapcsolat

Folytatás az 5. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Falugazdász hírekKorcsolyapályaKorcsolyapálya
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Közéleti szilánkok

Fergeteg 
hava

Egyik régi ismerősöm nem 
akarta elhinni, hogy január hó-
napot eleink valamikor Ferge-
teg havának nevezték. Azt hit-
te viccelek, én találtam ki, mert 
nem talált a Néprajzi Lexikon-
ban sem ilyen szócikket. Beval-
lottam neki, én is csak tavaly 
láttam ezt az elnevezést egy 
székely naptárban. Akkor átsik-
lottam fölötte, talán azért, mert 
sem az időjárás, sem a közélet 
nem volt valami „fergeteges”. 
Most viszont, már az év első 
napjaiban a „közeli Keleten”, de 
itthon is, dermesztő dolgok tör-
téntek, történnek.

Az izraeli–palesztin viszály 
már-már követhetetlen bé-
kétlensége, úgy tűnik jó ideig 
„prolongálva” lesz. A gázai öve-
zetben a palesztin összesítések 
szerint minden harmadik halott: 
gyermek! Az ENSZ illetékesei 
szerint is; az áldozatok fele civil, 
polgári lakos. Elszomorító, ami 
ott történik. Ám, mivel messze 
van, a magyar átlagember nem 
igen foglalkozik a témával. Akik 
meg olvasták annak idején Kar-
dos G. György „ Avraham Boga-
tir hét napja” c. regényét, most 
újra föllapozhatják…

Idehaza meg bombaként 
robbant a hír, még Vízkereszt 
előtti napon, a csepeli kettős 
gyilkosságról, aminek van köz-
életi vonatkozása is. Az egyik 
bűnrészes ugyanis két évig a 
csepeli önkormányzat képvise-
lője is volt, ráadásul együtt dol-
gozott a párt-társával a pénz-
ügyi bizottságban! Két vagy 
három milliós sikkasztást akar-
tak eltussolni a gyilkossággal… 
Hát, igen. A közmorál talán so-
ha nem volt ilyen mélyen ma-
gyar honban. Még a „betyár vi-
lágban” sem. Amikor nem csak 
olyan Robin Hood-os magyar 
betyárok voltak, mint Rózsa 
Sándor, hanem olyanok is, mint 
Forgó József, Habrán György 
vagy Borbély István, hogy csak 
néhány elvetemült rablógyil-
kost említsek a több százból. 

Ennyi fagyhalálról sem szá-
molt be az írott és elektroni-
kus média még. (Itt egy amatőr, 
nyelvészkedő barátom figyel-
mét ismét fölhívnám a magyar 
nyelv érdekes fogalmi tömörí-
tésére; a „fagyhalálban „benne 
van az „agyhalál” is!)

Pedig még csak „enyhe orosz 
tél” van, ha úgy vesszük. Mi 
lesz, ha tényleg a régi nevének 
akar majd megfelelni, január 
hónapja?

- ács -

HÍREK
Gombász szakkör

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését.

A foglalkozásokat minden 
hét csütörtökén 17-18 óra kö-
zött tartjuk. 

Részvétel 500 Ft/fő/hó.
Ismertetésre kerülnek Ma-

gyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges 
gombák (mintegy 200 faj), 
különös tekintettel a környé-
künkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 59/503-
403-as, vagy a 30/325-7724-
es telefonszámon vagy a fenti 
időpontban a helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

„CSIGA-BIGA PALOTA”
Mesemondó verseny óvo-

dások és általános iskola 1-
2. osztályosok részére. Téma: 
Lázár Ervin és Csukás Ist-
ván meséi. Mesék időtarta-
ma:  maximum 3-5 perc.

Jelentkezési határidő: 2009. 
január 20.

Óvodai csoportonként 1 fő 
és iskolai osztályonként 2 fő 
jelentkezését várjuk.

Időpont: általános iskolá-
soknak: 2009. január 26-án 
(hétfőn) 14 órakor, óvodá-
soknak: 2009. január 28-án 
(szerdán) 14 órakor.

Karcagi Szimfonikus Zenekar
hangversenye

2009. január 24-én (szombaton) 19 órakor
a karcagi Déryné Művelődési és Ifj úsági Központban

„BÉCSI VÉR - BUDAPESTI VARÁZS”
címmel

ÚJÉVI OPERETTGÁLA
ifj . Johann Strauss, Lehár Ferenc és

Kálmán Imre  legnépszerűbb melódiáiból

Közreműködik:
 Udvarhelyi Boglárka Mercs Angéla
 Budapesti Operettszínház Debreceni Csokonai Színház
 Urbán-Nagy Róbert Böjte Sándor
 Budapesti Operettszínház Debreceni Csokonai Színház

a
Debreceni Fesztivál Énekegyüttes

a
Csokonai Színház Táncegyüttese

Vezényel:
PAZÁR ISTVÁN

Belépők: 1.200.- és 1.700.- Ft-os áron kaphatók
a Közönségszolgálati Irodában!

Információ kérhető az 59/503-224-es telefonszámon.

A 2008. december 20-21-én 
megrendezésre került kiállí-
táson 80 kiállító 581 galam-
bot, 32 fajtaféleséget nevezett. 
A kiállító fajták sorát a galam-
bok óriásai, a rómaiak nyitot-
ták. Közülük egy-egy fakósza-
lagos tojó különdíjas és kivá-
ló minősítésű a Murvai József 
tenyésztése. Ezen kívül Med-
gyesi Szabolcs szintén fakó-
szalagos hímje lett kiváló. A 
szép rajzos fajtából, a strassze-
rokból Berényi János egy fe-
kete hímje lett egyesületi dí-
jas. A nagyszámú kingek kö-
zül Baráth Lajos egy kék ko-
vácsolt hímje lett különdíjas. 
A texánból Kocsmár Szilvia 
szalagos hímje és Tóth Már-
ton vörös tojója szintén egye-
sületi díjat nyert. Laboncz Fe-
renc texánja kiváló minősítést 
ért el. Donkó Gábor mondain-
jai: egy kékszalagos tojója a 
kiállítás győztese és egy másik 
ilyen galambja különdíjas lett, 
és még két tojó galambja ki-
váló minősítést kapott. Árvai 
Jánosnak egy kékderes hímje 
egyesületi díjban és egy kék-
szalagos tojója kiváló okleve-
let nyert. Kiss Ernőnek három 
amerikai óriásposta galamb-
ja kiváló és közülük egy hím-
je különdíjat is nyert. A dudo-
ros galambfajták közül Hor-
váth Györgynek egy kéktarka 
hímje a kiállítás győztese cí-
met is elnyerte. Ezen kívül egy 
fekete-tarka hímje különdíjat 
és még három karrierje kivá-
ló minősítést is elért. Bodnár 
Jánosnak egy galambja egye-

sületi díjban és egy másik ki-
válót ért el. H. Tóth Jánosnak 
egy fekete-tarka hímje szin-
tén kiváló minősítést nyert el. 
Bosnyák Imre szolnoki bag-
detta tenyészetéből egy sárga 
hím kiváló minősítést kapott. 
Az indus galambokból H. Tó-
th Jánosnak egy sárga színű 
hímje a kiállítás győztese, egy 
sárga és egy fekete színű tojója 
kiváló címet nyert el. Bosnyák 
Imre egy fekete hímje és egy 
vörös tojója ért el kiváló mi-
nősítést. Rózsa Imre kóburgi 
pacsirta ezüst színű hímje lett 
kiváló minősítésű. Medgyesi 
Szabolcs páragalamb kékko-
vácsolt hímje egyesületi díjat 
nyert el. Kocsmár Adrienn in-
diai páragalambja kiváló mi-
nősítésű lett. 

A csapatversenyek eredmé-
nyei: Tenyésztői 6-os csapat-
verseny (nagy testű alakga-
lamb): I. Kiss Ernő, II. Mol-
nár Imre, III. Apponyi Tibor. 
Tenyésztői 6-os csapatverseny 

(díszgalamb): I. Tóvizi Róbert, 
II. Németh István, III. Mak-
ra Ferenc. 6-os csapatverseny 
(nagy testű alakgalamb): I. 
Szabó Imre, II. Czhoer János, 
Donkó Gábor. 6-os csapat-
verseny díszgalamb: I. H. Tó-
th János, II. Liptai Attila, III. 
Csernei István.

A tenyésztők galambjai ál-
tal elnyert serleget és oklevele-
ket dr. Fazekas Sándor, váro-
sunk polgármestere, valamint 
a Peugeot Qualité autósza-
lon képviselői: Kovács László, 
Kovács Dániel, a ZSG Hungá-
ria Kft. részéről Pánti Imréné 
adták át a felajánlott díjakat. 
Ezen kívül a rendező egyesü-
let köszönetet mond a kiállítás 
további támogatóinak: Sport 
Szolgáltató Központ, Karcagi 
Szuperinfó, Karcagi Hírmon-
dó, Karcag TV, V-249. sz. GTE 
Kunmadaras és DEKA-HYB 
Kft. (Tiszafüred) segítségéért.

Bosnyák Imre

Pályaválasztási - és munkavállalási 
tanácsadás a Karcagi Ifjúsági Házban

- Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően?
- Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a szá-

modra megfelelő?
- Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, ké-

pességeidre?
- Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid helyes-

ségéről? 
- Munkahelyváltáson töröd a fejed?
- Esetleg teljesen más hivatás állna hozzád közelebb?

Gyere el, segítünk!
Szakképzett munkavállalási tanácsadó várja jelentkezé-

sedet az alábbi napokon:
2009. január 23. 
2009. január 30.

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   E-mail: ifihazkarcag@externet.hu
www.ifihazkarcag.hu

Karcagi V-139. sz. Galambtenyésztő 
Egyesület kiállítása
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Karcag Város Önkormányzata, 
a Györff y István Nagykun Múzeum, 

a Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
karcagi rendezvényeire

2009. január 23-án (pénteken) 
16 órakor

a Györff y István Nagykun Múzeumban 
kiállítás

Horváth Tibor a  Népművészet Mestere és
Horváth Tiborné  bőrművesek alkotásaiból

A vendégeket köszönti: 
Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató

 17 órától
a Déryné Művelődési és 

Ifj úsági Központ  II. emeleti dísztermében 
ü n n e pi  m e g e m l é k e z é s

Köszöntőt mond:
Dr. Csatári Bálint
geográfus kutató, 

az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének tudomán-
yos főmunkatársa

MŰSOR
Közreműködik:

Blaskó Péter
Jászai Mari-díjas, érdemes művész a Nemzeti Színház tagja

Bodnár Vivien 
színművész 

Koppány Mária
előadóművész

2009. február 14-én kerül megrendezésre Túrkevén a III. 
Kevi Böllértalálkozó, melyre csapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés és információ: Tóth Lajos 56/361-111/106 mel-
lék, illetve Tóth Tibor 30/282-2282.
Bővebben: bollertalalkozo.hu

Figyelem!
A Vöröskereszt 

területi csoportja 
szervezésében 

2009. jauár 21-én 
(szerdán) 8-13 óráig 
a Déryné Művelődési 

és Ifjúsági 
Központban 

véradást szervezünk.

Mindenki segítségére 
számítunk!

Vöröskereszt
Karcagi szervezete 

Karcag Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
30/2005. (X. 26.) rendelete 
alapján a helyi iparűzési adó 
fizetésre kötelezett adózók be-
fizetett adójuk 1 %-áról ren-
delkezhetnek. Ezen összeget a 
Képviselő-testület által meg-
határozott egy kedvezménye-
zett javára ajánlhatják fel.

A lehetséges kedvezménye-
zettek a Karcag Város Önkor-
mányzat, valamint felügyelete 
alá tartozó intézmények által 
alapított alapítványok, közala-
pítványok, továbbá a karcagi 
székhellyel rendelkező alapít-
ványok, egyesületek köréből a 

Képviselő-testület által kerül-
nek meghatározásra.

A döntést előkészítő munka 
segítése érdekében ezúton kér-
jük azon társadalmi szerveze-
tek képviselőit, akik a 2008. 
évi kedvezményezetti körben 
szerepeltek, de 2009-ben nem 
kívánnak élni ezen lehetőség-
gel, hogy legkésőbb 2009. ja-
nuár 21-ig jutassák el lemon-
dó nyilatkozatukat a Karcag 
Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Adócsoport-
ja részére.

Továbbá felhívjuk azon tár-
sadalmi szervezetek képvise-
lőit, akik a 2008. évi kedvez-

ményezetti körben nem sze-
repeltek, de ez évben élnének 
e lehetőséggel és a jogszabályi 
feltételeknek is megfelelnek, 
hogy írásbeli nyilatkozatu-
kat, valamint a bírósági nyil-
vántartásba vételt igazoló leg-
utolsó kivonatuk egy másolati 
példányát legkésőbb 2009. ja-
nuár 21-ig nyújtsák be adóha-
tóságunkhoz. 

Nyomtatvány beszerezhe-
tő a Polgármesteri Hivatal fsz. 
42. szobájában, vagy letölthető 
a www.karcag.hu honlapról.

Karcag Város 
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

A Kiskulcsosi Általános Iskola tíz tanulója 2008. december 
16-án Budapestre látogatott. Megnéztük a Halászbástyát, az 
őrségváltást a Sándor-palotánál, körbejártuk az ország kará-
csonyfáját. A nap fénypontját a parlamenti látogatás jelentet-
te, ahol a látnivalókon túl kaláccsal, kakaóval várták a gyere-
keket. Míg az uzsonna elfogyott, Budai Ilona énekes műsorát 
hallgattuk.

Köszönjük a meghívást Varga Mihály országgyűlési kép-
viselőnknek, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőnek, 
polgármesternek és a kirándulás megszervezését Kovácsné 
Kerekes Katalin képviselő asszonynak.

Csányiné Nagy Julianna
pedagógus

A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gim-
názium és Kollégium november végén vehette át azt a KÜH-
NE-6210 típusú féligfüggesztett vetőgépet, amelyet az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság pályázatán 
keresztül tudtak beszerezni. Spisák Dezső, az iskola gazdasá-
gi igazgatója elmondta, hogy a beruházást az tette szükséges-
sé, hogy eddig Lajta 32 típusú ma már muzeális jellegű vetőgé-
pekkel dolgoztak. Az új eszközt mind az oktatásban, mind az 
iskola tanterületein használni fogják. Így lehetővé válik a mai 
kor elvárásaihoz igazodva a kalászos növények vetésének szak-
szerű, pontos és nem utolsó sorban költség hatékony elvégzése. 
Ami pedig a legfontosabb, hogy a tanulók a modern technikai 
megoldásokat is megismerhetik.

Fotókiállítás
„A mi szemünkkel: Jász-Nagykun-Szolnok Megye ezer 

arca” címmel sajtófotó kiállítás nyílik 2009. január 19-én 
16 órakor a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ dísz-
termében.

A kiállításon az Új Néplap fotóriportereinek: Bugány Já-
nosnak, Csabai Istvánnak és Mészáros Jánosnak a képe-
iből láthatunk válogatást.

Új vetőgép a Szentannaiban

III. Kevi Böllértalálkozó

Felhívás

Kirakat – ilyenek 
vagyunk 2009.
Bemutatkozási lehetőség 

3-99 éves ifjak és örökifjak 
részére
• művészeti-, képzőművésze-

ti-, kézműves munka, alkotás 
kiállítása, bemutatása;

• fényképek, gyűjtemények ki-
állítása;

• saját tervezésű ruhák bemu-
tatója;

• színpadi produkció, előadó 
művészet (ének, tánc, színját-
szás, torna stb.)

• egyéb saját ötleteket is vá-
runk.
Műsoridő: maximum 5 

perc.
Jelentkezési határidő: 2009. 

február 13.
Kiállítási tárgyak leadási 

határideje: 2009. február 20.
Kiállítás megnyitó és gála: 

2009. február 27. 1600 óra
Várjuk a csoportok és egyé-

nek jelentkezését a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont I. emeleti irodájában, 
vagy az 59/503-224-es tele-
fonszámon, illetve a czagi-
ka@derynekarcag.hu címen.
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2009. január 17-én (szombaton)
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban

ÉLŐZENÉS TÁNCHÁZ A PIPÁS 
ZENEKARRAL

17 - 18.30 óráig A P R Ó K   TÁNCA 
19 - 22 óráig T Á N C H Á Z

A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium támoga-
tásával, a Reneszánsz év - 
2008  programsorozat ke-
retein belül valósul meg.

ez a projekt várhatóan az idén 
zárul. Az energianövényekkel 
kapcsolatos kutatások ered-
ménye még, hogy részt vet-
tünk egy könyv megírásában. 
Ez a könyv a biológiai ener-
gia felhasználási elérhetősé-
geit taglalja, és az energianö-
vények termesztéséhez a gaz-
dálkodók számára ad gyakor-
lati útmutatást. 

A másik terület nem egé-
szen új, hiszen a Kutató In-
tézet már régóta a kedvezőt-
len adottságú talajok hasz-
nosítási lehetőségeit kutatja. 
Annyiban viszont mégis új, 
hogy most nem a szikesek, il-
letve a savanyú talajok javí-
tásával foglalkozó projekt-
ben veszünk részt, hanem a 
szennyezett talajok lehetséges 
hasznosítását vizsgáljuk. Két 
területen folyik a kutatómun-
ka. Gyöngyösoroszi közelé-
ben, nehézfémmel szennye-
zett talaj (meddőhányó) hasz-
nosításában próbálunk részt 
venni. A másik pedig a szén-
hidrogénnel szennyezett tala-
jok hasznosítási lehetőségeit 
keresi. Ennek a projektnek a 
helyszíne a debreceni repülő-
tér, de már felvetődött, hogy 
a kunmadarasi repülőtéren is 
vannak hasonló problémák.

- Az intézet gazdálkodik is, 
sőt bevételei egy része is in-
nen származik. Jól tudjuk, az 
átlagon felüli termés ellenére 
korántsem irigylésre méltó a 

helyzet. Önöket hogy érintette 
az alacsony árak problémája?

- A Kutató Intézet 1.000 
hektáron gazdálkodik, s 
ahogy a kérdés utalt rá, mi 
is érezzük a termelőüzeme-
ket érintő problémákat. A 
mi helyzetünk viszont an-
nyiban speciális, hogy a te-
rületünk nagy részén vető-
magot termelünk. Főleg saját 
nemesítésű növények vető-
magvait állítjuk elő. A vető-
magpiac viszont nagyon in-
gadozik: amikor rossz ter-
més van, mint például tavaly, 
akkor a vetőmagkészletein-
ket teljes egészében el tudjuk 
adni. Amikor a gazdálkodók 
jó áron tudják értékesíteni a 
terményeiket, akkor a meg-
termelt árunövényt eladják. 
Olyankor nagyon nagy a ke-
reslet a vetőmag iránt. De ha 
nem tudják eladni, akkor az 
el nem adott mennyiségből 
vetnek, nem vásárolnak kü-
lön vetőmagot. Az idén nem 
sikerült a vetőmagkészlete-
inket teljes egészében értéke-
síteni, és az értékesítési ter-
vünk nem teljesülhet 100 
%-ban. A folyamatot már 
korábban éreztük, és kény-
telenek voltunk visszafogni a 
kiadásainkat. Sok betervezett 
fejlesztésünket nem hajtot-
tuk végre, ennek köszönhe-
tő, hogy az intézet a csökke-
nő bevétel ellenére sem lesz 
veszteséges. Ez a mai gazda-
sági viszonyok között nem 
kis teljesítmény. 

- Látszanak-e már a jövő év 
kutatási feladatai?

- Az egyik ilyen a szen-
nyezett talajokkal folyó ku-
tatás. Ez három éves projekt, 
és még csak az első éven va-
gyunk túl. A másik terü-
let az energianövény, ami az 
idén vagy a jövő év elején fog 
befejeződni. Ezen a terüle-
ten újabb pályázat lehetősé-
gei körvonalazódnak, tehát 
más pályázati lehetőségek kö-
zött folytatni tudjuk, de ma 
ez még nem dőlt el. A mi ku-
tatásaink az alapfeladat vég-
zését jelentik, és erre épülnek 
a pályázatok. A pályázati le-
hetőséget az teremti meg, ha 
az említett alapfeladatok vé-
gészében az intézet elismert. 
Én úgy érzem, hogy ez az el-
ismertség megvan, hát a pá-
lyázatoknál viszont nagyon 
komoly, kemény verseny 
van. Többnyire nem önálló-
an pályázik az intézet, hanem 
mindig termelőegységekkel 
együtt és az eredmények po-
tenciális felhasználói is részt 
vesznek ezekben. A partne-
rek keresése folyik. És hát ed-
dig mindig sikerült megtalál-
ni azt a pályázati lehetőséget, 
ami a továbbélésünket biz-
tosította. Reméljük, a továb-
biakban is így lesz majd. Sok 
minden függ a gazdasági kör-
nyezettől, de reméljük, hogy a 
kutatói lehetőségek nem fog-
nak szűkülni.

Elek György

Legutóbb a nyár eljén, a 
60. születésnap kapcsán ír-
tunk a Zeneiskoláról, ponto-
sabban az Erkel Ferenc Mű-
vészetoktatási Intézményről, 
de a tanárokkal és a tanulók-
kal nem iskolai programok-
kal kapcsolatban is többször 
találkoztunk, hiszen alig van 
jelentősebb rendezvény (az 
évzáró közgyűléstől a kiál-
lításmegnyitásig és az ünne-
pekig), ahol ne szerepelné-
nek. Mostani látogatásomkor 
a szokásos karácsonyi hang-
versenyre készülődtek, illet-
ve zárcsere és körletrendezés 
folyt, mert néha bosszúságra 
is sor kerül. Sipos Antal igaz-
gató úr mégis elégedetten fo-
gadott.

- Az évindítás sikeres volt. 
Egyetlen probléma jelentke-
zett csak, ami sajnos Karcagra 
többé kevésbé jellemző. A szü-
lők ugyanis szeretnek „kivár-
ni” a beiratkozásnál. Talán azt 
fontolgatják, hogy nem lesz-
e túlterhelt a gyermek, ha be-
íratják a művészetoktatási in-
tézménybe, ezért aztán még 
október közepén is jöttek új 
növendékek. Nekünk viszont 
október elsején, a normatív tá-
mogatás miatt, statisztikát kell 
készíteni. A később érkezettek 
már nem kerültek be a statisz-
tikába, azaz nem kapunk utá-
nuk normatív támogatást.

- Az iskolának más települé-
seken is voltak telephelyei. Ezek 
még manapság is működnek?

- Ha némileg csökkent is a 
növendéklétszámunk, az ab-
ból adódik, hogy a két telep-
helyünk megszűnt. Bucsán 
a tizenöt éve alapított telep-
helyünket az általános iskola 
vette át, és folytatja az általunk 
elkezdett munkát. Ezt tehát 
nem tartom visszalépésnek. A 
kunmadarasi önkormányzat 
nem tudta támogatni az idejá-
ró gyerekek költségeit, hiszen 
a normatív támogatásból ez 
nem fedezhető. Így is megold-
juk a madarasi gyerekek ok-
tatását, de nem telephelyként 
működünk. A létszámunk 
így csökkent valamelyest, de 
a karcagi és a berekfürdői ta-
nulók létszáma stabil. Nagyon 
eredményes a képzőművészeti 
tanszakunk, két helyszínen is. 
A táncra sajnos a minősítéssel 

kapcsolatos problémák miatt 
nem tudunk szakembert talál-
ni. Azt hiszem, hogy a nem túl 
távoli jövőben ez is megoldást 
nyer, hiszen ha olyan épüle-
tünk lesz, amelyben megfele-
lő táncterem található majd, 
és szakemberek is kilátásban 
vannak, akik a táncoktatást el 
tudják látni. A levált tagozatok 
eredményezte a pedagóguslét-
szám csökkentését, jelenleg 28 
pedagógus álláshellyel rendel-
kezünk. Vannak GYES-en lé-
vő kollégák, akiket helyettesí-
teni kell, de a törzsgárda segít-
ségével minden feltétel adott 
az eredményes munkához. A 
normatív támogatás sajnos év-
ről évre csökken, de a váro-
si önkormányzat szerény le-
hetőségei mellett is biztosítja 
a működéshez szükséges felté-
teleket, mi pedig pályázatok-
kal igyekszünk segíteni, és van 
egy alapítványunk, a Karcag 
Zeneoktatásáért Alapítvány, 
ami nagyon sok dologban se-
gítséget tud nyújtani.

- A nehézségek ellenére igen 
nagy lendülettel dolgoznak, hi-
szen az oktatás mellett sok vá-
rosi fellépésük is van…

- Hogyne. A napokban szá-
moltam össze: szeptembertől 
eddig, közel húsz nem isko-
lai rendezvényen vettek részt 
a diákjaink és a tanáraink, na-
gyon szép műsorokkal. Tehát 
máris nagyon kedvező a kép, 
ám el kell mondani, hogy ná-
lunk a második félév jelenti a 
nagyobb erőpróbát. A máso-
dik félévben nagyon sok a ver-
seny – országos, megyei meg-
mérettetések várják a diákokat 
-, s kétévenként mi rendezzük 
a megyei furulyaversenyt, ami 
nagyon sikeres szokott len-
ni. Aztán minden évben van-
nak zenei pályán továbbtanu-
ló növendékeink. Most is két 
növendéket készítünk fel ze-
neművészeti szakközépisko-
lába. De nemcsak tanítókép-
zőbe, énektanárnak jelentkez-
nek a tanulók, hanem másho-
vá is. Úgyhogy – ha szabad ezt 
mondani – a tehetséggondo-
zást igen magas fokon végzik a 
nevelőink. 

- Sok sikert az újévben is. Kö-
szönöm a beszélgetést.

Elek György 

Folytatás az 1. oldalról

Köszönet
A Karcagi Gólyafészek 

Otthon 2008. december 
20-án tartotta – immár 
hagyományossá vált – ka-
rácsonyi ünnepségét.

Színvonalas műsort 
adott: az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény vonósze-
nekara, Kecsmár Lász-
ló tanár úr vezetésével; a 
Györffy István Általános 
Iskola nevelői és tanulói, 
Balogh Erzsébet tanítónő 
vezetésével. Ezzel a benső-
séges, családias hangulatú 
műsorral nagyban hozzá-
járultak a szereplők, hogy 
emlékezetes és különleges 
legyen ez az ünnep.

A Gólyafészek Otthon 
ellátottjai és dolgozói ezú-
ton köszönik meg minden 
fellépőnek a közreműkö-
dést, mellyel hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez.

Sok minden függ a gazdasági helyzettől Tehetséggondozás magas fokon
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Sok-sok éve már, hogy a Kiskulcsosi Iskola 
évente megrendez egy-egy, a televízióból ismert 
vetélkedőt. Mivel ez a tanulók körében is nagy si-
kert arat, nagy-nagy körültekintéssel történik a 
szervezése. Így láttunk hozzá az 1 a 100 ellen elő-
készületeihez.

Nem láthattuk sokáig a Sváby András által ve-
zetett műsort, de megtetszett iskolánk tanulóinak. 
Emlékszik még rá valaki? Itt a tudás, a tájékozott-
ság és a taktika egyaránt fontos volt. A versenyző 
eredménye attól függ, hogy hány ellenfelet sikerül 
kiejtenie a 100 tagú falkából.

És eljött a várva várt nap:
• Pakolás: 100 főt helyeztünk el a tornaterem-

ben;
• Dekoráció: nyereményösszeg látható helyre ke-

rült;
• Kérdések: a tornaterem falára vetítve;
• Válaszadás: mindenki tárcsákkal jelezhetett.
3 játékos jelentkezett. A 100 falka-tag 80 tanuló-

ból, 10 szülőből, 10 pedagógusból állt. Nagyon jól 
mutattak a tornateremben az egyenöltözékek (sap-
kák, pólók, kitűzők, sálak).

A 100 falkatag először Kovács Bence 7. osztályos 
tanulóval találkozott. Bence, mint első játékos elő-
ször kicsit bátortalanul kezdett, de aztán belelen-

dült. Sorban ejtette ki a falkatagokat szép megfejté-
seivel. Jókor állt meg, és nyert.

Másodikként Tüdős Dóra a 8. osztályból ver-
senyzett. Néha kellett a biztatás és a lelkesítés, ő is 
sokáig kitartott. Megállt és győzött.

A harmadikként szereplő Tóth Botond 8. osztá-
lyos tanuló tűnt a legmegfontoltabbnak. Villámgyors 
válaszaival, érdekes logikájával nagy sikert aratott. 
Izgalmas végjátékban ő is győzedelmeskedett.

Kérdéseink közül néhány érdekes példa:
• Hol született Janics Natasa aranyérmes olimpi-

konunk?
• Ki vezette be az aranyforintot?
• Mi a geze?
• Hány tanulója van jelenleg iskolánknak?
• Melyik fülére volt süket Kölcsey Ferenc?
Valamennyien jól éreztük magunkat. A gyere-

keknek külön örömöt jelent minden alkalommal, 
ha felnőttekkel játszhatnak. Az ilyen alkalmak még 
szorosabbra fűzik a viszonyt a tanár-diák és a szü-
lő-tanár között is. Azt hiszem, mindenkinek szük-
sége lenne ilyen délutánokra, amikor önfeledten új-
ra játszhatna, kikapcsolódhatna.

Jól éreztük magunkat és azzal váltunk el, hogy 
jövőre újra, ugyanitt találkozunk!

Ferencziné Varga Ildikó

hétig kinn tartózkodjanak né-
met családoknál, akár isko-
laidőben is. Nagyon fontos, 
hogy ne csak a városi delegá-
ciók találkozzanak, hanem az 
egyszerű polgárok is közelít-
senek egymáshoz. Ezért is tet-
tem azt a kis látogatást az Ifjú-
sági Házban, hogy elvegyülve 
a fiatalok között körbenézzek. 
Nagyon érdekel, hogyan élnek 
a magyar fiatalok, mi érdekli, 
és mi mozgatja meg őket.

- Milyen volt az első benyo-
mása a városról, és az itt élő 
emberekről?

- Elsősorban a városköz-
pontot volt alkalmam jobban 
megtekinteni, amely egyből 
megérintett nagyon tetszik 

ez a szépen kialakított park, 
az élő környezet és a szép 
régi épületek. Az is megle-
pett, és nagyon tetszett, hogy 
 mennyire nyitottak például 
az itteni fiatalok. 

- Visszatérve a két város 
kapcsolataihoz, miben sike-
rült még megállapodni a kar-
cagi vezetéssel?

- Létrehozunk még egy kö-
zös projektet, melynek ke-
retében Karcaggal karöltve 

Schwartzheide is bemutat-
kozik a budapesti turisztikai 
kiállításon. Minden eszköz-
zel támogatni fogjuk a kö-
zös stand kialakítását, és ter-
mészetesen tapasztalatokat is 

cserélhetünk ez alkalommal. 
Továbbá nagyon érdekes-

nek tartom a Kunok Világta-
lálkozóját. Ez nagyon jó mar-
keting-stratégia lehet, hogy 
az érdeklődést felkeltsék a vi-
dék iránt, nem csak Magyar-
országon, hanem külföldön 
is. Hiszen Magyarországot 
sok mindenki ismeri, de nem 
mindenki tudja igazán, hogy 
a kunok itt élnek, és ez az új-
donság erejével hathat, sok új 

dolgot fedezhetnek fel az ide-
látogatók.

- Lát-e valami hasonlóságot 
a két település között?

- Nem igazán tudok komoly 
párhuzamot húzni városaink 
között. A lakosság számát te-
kintve lényegesebben keve-
sebben vagyunk, hiszen Sch-
wartzheide mind össze 6400 
lelket számlál. Ennél fogva 
nem töltenénk be nagy sze-
repet Németország vérkerin-
gésében, azonban Schwartz-
heide nagyon erős gazdasági 
háttérrel rendelkezik.

- Mi az ottani gazdaság fő 
profilja?

- Egyrészt a legnagyobb 
ipari centrumunk a BAßF 
amely, egy biodízelt előállí-
tó üzem, de más ipari létesít-
mények is működnek a kör-
nyéken. Ezért aztán Német-
országban, elég komolyan fi-
gyelnek ránk tartományi 
szinten, hiszen lényegesebb 
gazdasági erővel rendelke-
zünk, mint a nagyobb telepü-
lések. 

- Lehetséges-e, hogy más 
területen, akár gazdasági vo-
nalon is együttműködjenek 
Karcaggal? Az unióban er-
re már tömkelegével találunk 
példát.

- Nagyon érdekel a gazda-
sági képviselők jelenléte a két 
város kapcsolatában. Az elkö-
vetkezendő nyolc év során – 
amelyre most polgármester-
nek választottak – ezt min-
denképp szeretném előtérbe 
helyezni. Elsősorban a fiata-
labb szakemberekre gondo-
lok, akik a két gazdasági szfé-
rát közelebb tudnák hozni 
egymáshoz, akik új ötletekkel 
tudnak előrukkolni.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Fejlődő német kapcsolatIn memoriam

Cs. Nagy Sándor
(1931-2008)

A Hajdú-Bihar megyei Sáp községben született 1931-
ben, földműves család második gyermekeként. Az általá-
nos iskolát Sápon kezdte, de Karcagon fejezte be, majd a 
karcagi gimnázium tanulója lett, ott tett érettségi vizsgát, 
s a későbbiekben mezőgazdasági technikusi végzettséget 
szerzett. 1956-ig a botonási Úttörő Tsz-ben, majd – 1980-
ig – a Talajjavító Vállalatnál dolgozott, 1990-ben, mint 
GMK vezető vonult nyugdíjba. A rendszerváltás idején 
alakuló pártok közül a megalakuló Független Kisgazda-
párttal keresett kapcsolatot, e párt jelöltjeként indult az 
1998. évi önkormányzati választásokon. „Nem ígéretek-
kel, hanem a törvényesség keretein belül akarok közre-
működni abban, hogy lakókörzetünkön belül jól érez-
zük magunkat” - írta akkor elképzelései összegzéseként. 
A képviselő-testület tagjaként komoly szerepet vállalt 
az önkormányzat munkájában. Tagja volt a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságának, az Ügyrendi és Jogi Bizott-
ságnak, a Mezőgazdasági Bizottságnak és elnöke a Köz-
rend és Közbiztonsági Bizottságnak. A társadalmi szer-
vezetek közül aktív tagja lett az ’56-os Vitézi Lovagrend-
nek. Az önkormányzati feladatok 2000-ben jelentkező 
betegsége alatt is erőt adtak számára, az elvállalt munkát 
közmegelégedésre végezte. A város ügyei iránt a mandá-
tum lejárta után, immár betegen is nyitott és érdeklődő 
maradt. 2008. december 9-én hunyt el.

Elek György  

1 a 100 ellen

Azoknak van igazuk, akik 
azt állítják, hogy az etnográ-
fus Szűcs Sándorban kétféle 
tehetség lakozott. Az egyik 
a nagy darab földet bejá-
ró, pásztorokat, falusiakat, 
nagy tapasztalatú öregeket 
vallató, jegyzeteket, felmé-
réseket készítő, fényképező 
vagy rajzoló néprajzkutatóé, 
a másik pedig a kitűnő tol-
lú íróé, a remek elbeszélőé. 
Nem csoda hát, hogy a ré-
gi Sárrétet és vidékét, az el-
múlt régi világot bemutató, 
óriási tudásanyagból merítő 
könyvei ínyencségnek szá-
mítottak és napok alatt el-
fogytak. Több kisebb léleg-
zetű munkáját füzet formá-
ban helyi, megyei vagy vá-
rosi intézmények jelentették 
meg, de több kötetre való 
írást őrzött meg a hagyaték 
is. A Beklen, a Nagykunsági 
Civil Társadalomért Alapít-
vány és a Nimfea Természet-
védelmi Egyesület közös vál-
lalkozása, az Alföld könyvek 
sorozat, amely az Alföld ku-
tatóinak, tudósainak kíván 
emléket állítani, különös fi-
gyelmet szentel a „Három-
föld tudósa” életművének. 
A sorozatot szerkesztő kar-
cagi Örsi Zsolt etnográfus 
2002-től máig öt Szűcs Sán-
dor kötetet rendezett sajtó 
alá. Az idén ősszel megjelent 
Alföld históriák című gyűj-
teményes munka a tudós öt 
kisebb terjedelmű, főként az 
1950-es években Szolnok és 
Békés megyékben megjelent 
füzeteit tartalmazza. A há-

ború előtt Püspökladányban 
jelent meg a már réges régó-
ta eltűnt bajomi várról ké-
szült helytörténeti dolgoza-
ta, melyben történeti és tele-
püléstörténeti kutatások, te-
repvizsgálat és a hagyomány 
alapján határozta meg a va-
laha falvak sokaságának ol-
talmat nyújtó erősség helyét, 
és írta meg emlékezetét.

A Lúdas Matyi cimborái, a 
Háry János bajtársai és a Bé-
kési históriák című füzete-
ket 1954-59. között adták ki. 
Ahogy a címekből is láthat-
juk, igazságot osztó szegény-
legények, nagyeszű imposz-
torok, híres betyárok, neve-
zetes pandúrok és a szeretett 
Sárrét történetei ezek, a leg-
igazibb Szűcs Sándor-i elbe-
szélések. 

A Háromföld tudósa – írá-
saiból tudom, s azoktól, akik 
személyesen ismerték – sze-
rény ember volt, magáról 
keveset beszélt. Az 1960-as 
évek végén sárréti tisztelői 
mégis rávették, hogy hang-
szalagra mondja el életét. A 
hangszalagról írták le aztán 
a szépen megszerkesztett, 
gyermekkorának emléket ál-
lító visszaemlékezést. 1987-
ben a neves sárréti helytörté-
nész, Miklya Jenő adta közre 
a vallást, címe: Életem a Sár-
rét. 

(Szűcs Sándor: Alföldi 
históriák. Karcag-Túrkeve, 
2008. 187. p. /Alföld köny-
vek 8/18.)

Elek György  

Alföldi históriák
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Sakk

Az év végi hagyományos 
Rapid sakkversenyünk ideá-
lis környezetben, a Varró ut-
cai EURÓ Kft. dísztermében, 
december 29-én került meg-
rendezésre. A megszokottnál 
most kevesebb, 26 sakkozó 
küzdött a szép serlegekért és 
az ajándéktárgyakért. A lel-
kesedés és a színvonal a keve-
sebb létszám ellenére is meg-
felelő volt.

A kétszer 15 perces, 9 for-
dulós verseny, ahol az amatő-
rök a leigazolt versenyzők és 
a nők együtt versenyeztek, a 
következő eredményt hozta: 
Abszolút első Kónya László, 
aki 8 pontot szerzett, ami ki-
váló teljesítmény. A második 
a korábban többször győztes 
Egri László, aki most a kisúj-
szállási NB.II. csapatát erősí-
ti, eredménye 7 pont. Kisebb 
meglepetésre ifj. Egri Lász-
ló vitte el a bronzérmet, ő 6,5 
pontot ért el.

A nők mezőnyében, mint 
várható volt, Terbe Julianna 
végzett az első helyen. A be-
gyűjtött 5,5 pontjával sok fér-
fi versenyzőt is megelőzött. 
Testvére Terbe Zsuzsanna és 
Egyed Judit 4,5-4,5 ponttal 
a második, illetve harmadik 
ebben a kategóriában.

Az ifjúsági értékelésben az 
első helyezett ifj. Egri László, 
aki az összesítésben is har-
madik helyezett volt, míg a 
következő legjobb Terbe Juli-
anna - aki a nők mezőnyében 
az első - itt a második, Egyed 
Gábor pedig a harmadik leg-
jobb ifi 5 ponttal. 

Az amatőrök között össze-
sítésében a legjobb pontszer-
zők: Keserű Tibor, Lazányi 
Zoltán és Erdei Ferenc. Ők 
egy-egy partiban a jobbak-
nak meglepetést is okoztak.

A versenyünket támogat-
ta: EURO Kft., Generali Biz-
tosító, Karcagi SE., Lazányi 
Zoltán, Madarász György, 
Vízkeleti Pál, továbbá egész 
évben támogatóink voltak 
még: VGV Kft., Kun-Mediá-
tor Utazási Iroda, Erőforrás 
Kft., Wolf László. Köszönetet 
mondunk nekik, akik annak 
ellenére, hogy a sakk szpon-
zorálása talán nem nagy rek-
lám értékű, mégis önzetlenül 
segítik a sakkozást Karcagon.

Nem pihennek a sakkórák, 
mert január 11-én vasárnap a 
berekfürdői Művelődési Ház-
ban a toronyesélyes kecske-
méti Tóth László NB.II.-es 
csapatát fogadjuk.

Fodor István

A KSE Megyei I. osztály-
ban szereplő labdarúgó csa-
pata nemrégen fejezte be a 
 hosszúra nyúlt őszi bajnoki 
szezonját. A fentiek tudatában 
ültem le beszélgetni a karcagi 
együttes edzőjével, Varga Já-
nossal, hogy röviden értékelje 
a felnőtt csapat eddigi teljesít-
ményét.

- Mi volt a célkitűzés a lab-
darúgó csapat szakosztályá-
nak vezetősége részéről a csa-
pat számára?

- Elsősorban minél több fia-
tal karcagi játékos szerepeljen 
az első csapatban, és 3-4 idő-
sebb játékossal megerősítve a 
pontok 50 %-át teljesítse. Ez 
25-26 pontot ér, ebből 27 pont 
lett. A csapat önmagának pe-
dig az első nyolc hely valame-
lyikének a megszerzését tűz-
te ki a szezon zárásakor. A he-
tedikek lettünk. Nyolc győze-
lem, három döntetlen és hat 
vereség a mérlegünk 31:20-
as gólaránnyal. Tehát a mini-
mumok mindkét részről tel-
jesültek. Én úgy érzem, hogy 
legalább még öt pont ben-
ne volt a csapatban. Ez legin-
kább a rutin hiányára vezet-
hető  vissza. Voltak olyan mér-
kőzéseink, ahol kimondottan 
jól játszottunk – Jánoshida el-
len 3:0, Kunhegyesen 3:2, Sza-
jol ellen 8:1, Kunszentmárton-
ban 1:1 és az utolsó forduló-
ban Fegyverneken 2:0. Utána 
következett két-három gyenge 
mérkőzés – Újszász 1:2, Jászla-
dány 0:1 és a legfájóbb a kun-
madarasi 3:4.

- Miben látod a további elő-
relépés lehetőségeit?

- Állandósítani kellene a jó 
formát, minél kevesebb hul-
lámvölgy legyen és egy-egy 
szép siker után ne szálljunk el 
magunktól.

- És a csapat erényei mik vol-
tak?

- Szervezettség, átlagon fe-
lüli gyorsaság és az agresszi-
vitás. Sajnos ez utóbbi miatt 

több felesleges színes lapokat 
is összeszedtünk. Emiatt sok 
bírálat érte a csapatot – sok-
szor jogosan.

- Térjünk át az egyéni érté-
kelésre. Hogyan láttad a játé-
kosokat játszani?

- A kapuban Móga L. vé-
gig magabiztosan védett és ta-
pasztalatával sokat segített a 
csapaton, de Kunmadarason 
őt is elérte a kapus sors. He-
lyette Kőrösi egyszer védett, 
igaz vereség lett a vége, de 
nem az ő hibája volt. Az edzé-
seken mindig jó kedvre derí-
ti a srácokat – ez is fontos. A 
védelemben Orosz I. rutinja 
és győzni akarása példamuta-
tó, emellett négy gólja önma-
gáért beszél. Viszont nehezen 
szokja meg, hogy nem NB II.-
es védelmet irányít. Kohári I. 
edzésmunkája és hozzáállá-
sa nagyszerű. Viszont higgad-
tabbnak kellene lennie, mivel 
ebből gondjai adódtak. Belül 
Borsi A. kellemes meglepetést 
okozott, kevés gyenge mérkő-
zése volt. Lévai keménysége 
és önfeláldozó készsége révén 
hasznos csapattaggá vált (ha 
munkahelyi gondjai nem hát-
ráltatták volna). Domokos A.-
nak jót tett, hogy a hátsó alak-
zatban játszott. Védő feladatát 
ellátva, bátran segítette gyor-
sasága révén a támadásokat. 
Középpályán Bujdosó tanár 
úr kezébe került a karmeste-
ri pálca, többnyire meg is ol-
dotta a rábízott feladatokat. 
De mivel ő az ifi csapat edző-
je, elég nehéz helyzetben volt. 
Nagy R. játékintelligenciája és 
átlagon felüli rugótechniká-
ja egy-egy látványos góllal se-
gítette a csapatot. Domokos R. 
16 évesen került be a csapatba 
és nem okozott csalódást. Ha 
úgy hozta a helyzet, akkor vé-
dőként, vagy középpályásként 
is tudott megfelelően játsza-
ni. Fel is keltette a Zalaeger-
szeg figyelmét. Sajnos nem 
mindig tudta kezelni a sikert. 

Balogh R. nagy erőssége lehet 
a csapatnak, ha átlagon felü-
li gyorsaságát, lövőerejét még 
több mérkőzésen kamatoztat-
ja. Habóczki I. látványos cse-
leket mutatott be az edzése-
ken, de hitehagyottan játszott 
a bajnoki mérkőzéseken. Sza-
bó D. üde színfolt volt a csa-
patnak, gyors és jól cselez, vi-
szont bátrabban kell a 16-os 
környékén játszania és alka-
tilag megerősödnie. Ez utób-
bira kapott szponzori segítsé-
get. Kardos L. házi gólkirály 
11 góllal, de a megyei rang-
sorban is az előkelő harma-
dik helyen áll. Nemcsak a gól-
lövés a feladata, hanem a vé-
dekezésben is kiveszi a részét. 
A nagy korkülönbség ellenére 
szeretik a „gyerekek”. Szilágyi 
T. új fiúként került hozzánk, 
általában csereként került szó-
ba. Gyorsaságát többször kel-
lene kamatoztatnia. Rajcsá-
nyi S. csereként jutott szóhoz, 
később a főiskola miatt kér-
te az ifjúsági csapatban való 
szereplését, hogy több lehető-
séghez jusson. Méltánytalanul 
szerepelt még Horváth K., akit 
 szeptember óta nem láttunk.

- Végül, hogy összegeznéd az 
őszi szezont?

- Úgy érzem, mivel a csapat 
átlagéletkora 21 év, nem zár-
tunk rossz félévet, látjuk a hi-
bákat és azon vagyunk Orosz 
Pista edzőtársammal, hogy 
ezeket kijavítsuk. Így még 
több örömet szerezhetünk 
szimpatizánsainknak.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a város vezetésének, az 
egyesület vezetőnek, a sporto-
lóknak és a társadalmi mun-
kásoknak, hogy biztosították 
a feltételt a nyugodt munká-
hoz. Kívánok kellemes ünne-
peket és sikerekben gazdag új 
évet minden karcagi szurkoló-
nak és sportbarátnak.

- Köszönjük az értékelést.

Bosnyák Imre

Félévi bizonyítvány osztás a labdarúgóknál

Versenybírók és jelöltek figyelem!

A KOKO-TEAM az Országos Rally-túra versenyre ver-
senybírók képzését tartja 2009. január 31-én (szombaton) 
és február 1-jén (vasárnap). Szombaton elsősegély nyújtá-
si foglalkozás, tartja: Dr. Kaszás Zsolt országos mentőfő-
orvos. Vasárnap szakmai felkészítés, tartja: Boza Miklós 
MNASZ főbíró.

További infó és jelentkezés a 06/70-384-4114-es telefonon.
KOKO-TEAM vezetősége

A Mozgáskorlátozottak szerveze-
tének tagsága, vezetősége és a ma-
gam nevében, mint a szervezet vá-
rosi vezetője, köszönetünket fejez-
zük ki szervezetünk egész éves er-
kölcsi-anyagi támogatását: Városi 
Önkormányzatnak és Dr. Fazekas 
Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő úrnak; Pánti Ildikó és Dr. 
Bótáné Kocsis Julianna képviselő 
asszonyoknak; Városi TV munka-
társainak és vezetőjének; Kun-Me-
diátor Utazási Iroda vezetőjének és 
munkatársainak; Karcagi Szuperin-
fó főszerkesztőjének és Ruzicska Fe-
renc újságírónak; Karcagi Kunlo-
varda vezetőjének, Mészáros Zsolt 
úrnak; Betánia Gyógyszertár veze-
tőjének és munkatársainak; Hor-
váth és Tsa. Vezetőjének, Horváth 

Lajos úrnak; Borház vezetőjének és 
dolgozóinak; Karcag Siker Bt. veze-
tőjének és dolgozóinak; Agyagipa-
ri Kft. vezetőjének és dolgozóinak; 
Hajdú Istvánné virágboltosnak; Ka-
bai Árpád és feleségének (Zepter); 
RE-HABOS Kft. vezetőjének; Sza-
bó Miklós sorstársunknak (Kinizsi 
u. 23.); Takács József kisiparosnak; 
Tőkés Kerámia Kft. vezetőjének 
és dolgozóinak; VE-GÁZ Kert. És 
Szolg. Kft. vezetőjének és dolgozói-
nak; Erős Andrásné virágbolt veze-
tőjének. Az igen szép és emlékeze-
tes kultúrműsor megszervezéséért: 
Sipos Antal úrnak, az Erkel Ferenc 
Művészetoktatási Iskola igazgatójá-
nak, és a szereplőknek: Tóth Dániel 
és Bíró Andrea, Kecskés László fel-
készítő tanárnak; Orosz Gittának, 

Czinege Orsolyának és Urbánné 
Tóth Klára felkészítő tanárnak; Ko-
vács Éva és Székelyné Szabados An-
namária felkészítő tanárnak; Biljana 
Tánccsoport tagjainak; Sorstársaim 
minden tagjának, akik segítették 
munkánkat önzetlen, fáradtságot 
nem sajnáló munkájukkal.

Szervezetünk tagjai, a vezetőség 
és a magam nevében kívánunk vá-
rosunk minden tagjának Kellemes, 
Boldog, Békés Karácsonyt, sikerek-
ben Gazdag Új Évet! Bízva, hogy 
a jövőben is támogatnak, segítik 
munkánkat, melyet köszönettel vá-
runk és elfogadunk.

Mindenkinek jó egészséget!
Sorstársi tisztelettel:

Szekeres György
csoportvezető 

Köszönet

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot 

hirdet az alábbi munkakör betöltésére: műszaki csoportvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- B kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.

Illetmény és egyéb juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét kö-
vető 15 napon belül.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. február 16.
Jelentkezni írásban 2009. január 26-ig lehet az alábbi címünk-

re: 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.
Karcagon,  a Nagyvénkertben 4 szo-
bás, tetőteres, garázsos családi ház 
eladó. Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. 
alatti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti ös-
szes közművel ellátott építési te-
lekingatlan eladó. Tel.: 06/20-916-
1192.
Karcag, Kórház úti lakótelepen II. 
emeleti lakás eladó. Azonnal beköl-
tözhető. Tel.: 06/30-525-0760 
Karcag, Liget utca 9/a. sz. alatti csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06/30-973-3637 
v. 06/30-656-2295.
Karcag főtéri lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06/30-507-2187.
Karcagon, a Madarasi út 9-11. sz. 
társasházban I. emeleti, 48 m²-es 
lakás – erkély nincs – azonnal be-
költözéssel eladó. I.ár: 7,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06/20-913-6884 és az 
59/313-417-es telefonon egész nap.
Föld eladó a Bugai úton 52 AK 2,3 
ha. Tel.: 06/30-995-8219.
A Tégláskert I-ben, a bejárattól 50-
60 méterre 20 sor kertföld kiszánt-
va eladó, vagy kiadó, valamint a 
Völgyeskertben 20 sor hereföld el-
adó. Tel.: 06/20-411-9686.
A főtéren 2 szoba összkomfortos la-
kás üresen hosszú távra kiadó. Tel.: 
59/312-679 v. 06/70-327-5719.
Szolnokon csendes környezetben 2 
szobás gázfűtéses, bútorozatlan la-
kás kiadó. Esetleg garázzsal együtt 
is. Tel.: 59/311-817 v. 06/30-455-
6995.
Városközponti, 2 szobás, IV. emele-
ti lakás felújítva betegség miatt sür-
gősen eladó. Tel.: 06/20-583-3910.
Karcag központjában téglaépíté-
sű társasházban a 3. emeleten 55 
m²-es, erkélyes, gázfűtéses, kábel-
tévés, bútorozott lakás hosszú táv-
ra kiadó. 30.000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 
06/30-410-0888.
Kertes házban szoba-konyha, fürdő-
szobás albérlet kiadó. Tel.: 59/300-
081.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel. : 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 120 l-es fagyasztó szekrény, 
2 fotel, ágyneműtartó, dohányzó 
asztal, függöny karnis, egy 80 éves 
fa bölcső. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. 
Tel.: 59/314-094.
Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.
Télikabátok, bundák, dzsekik, puló-
verek (40-46 méret, férfi-női) olcsók 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Szieszta kályha, hordozható cserép-
kályha, cserépkályha ajtók, centrifu-
ga, keverőtárcsás mosógép, 40x40-
es pala, kúppala, konvektor, 220 V-
os 180 A-os CO-hegesztő, 220 V-os 
levegő kompresszor, használt ajtók, 
ablakok; új üstház, színes televízió, 
30 l-es akvárium, mezőgazdasági 
tárcsalapok, gépkocsi fém lökhárító 
eladó. Tel.: 59/312-679.
Bontásból esetleg kimaradt B30-as 
téglát és tetőtér faanyagot vásárol-
nék. U.itt használt csatornacsövet 
keresek. Tel.: 59/312-562 v. 06/20-
411-9686.
Kis súlyú hússertés és Hajdú centri-
fuga eladó. Tel.: 06/30-566-8044.
Közepes méretű, merccel díszített 
női irhabunda olcsón eladó. Tel.: 
59/312-562 v. 06/20-411-9686. 
„Hull a hó és hózik!” Hulló faleve-
leket összegyűjtve már a hópihé-
ket is várhatja cirok és vesszősep-
rűimmel. Kapható a karcagi piaco-
kon vagy a Takács P. utca 9. sz. alatt 
Jani bácsinál.
„Salgó” asztali sparhelt nagyon jó 
állapotban eladó. Tel.: 06/30-367-
9521.
Eladó 4 db Dunlop autógumi M+S 
új; elektromos ablakemelő; meg-
unt sok jó állapotú férfiruhák; 43-
as western csizma; biblia; 100 éves 
keresztény énekeskönyv; Jókai: 
Lélekidomár I-II. kötet 100 év 1914; 
katona jelvény és sok más. Tel.: 
06/30-995-6929.

ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: téli 
és átmeneti kabátok; blézerek; nad-
rágkosztümök; nadrágok; kardigá-
nok; pulóverek; estélyi ruhák; kok-
télruhák; bolerók; stólák; táskák; ki-
egészítők. Nyitva: hétfőtől péntekig 
9-12 óráig, 13-17 óráig, szombaton: 
9-12 óráig.

Eladó 1 db Sony Ericcson K500-as 
kamerás, kártyafüggetlen mobil-
telefon; klíma (hűtő-fűtő); elekt-
romos és mechanikus írógép; tal-
pas kézmosó és csap; valamint für-
dőszobai polc; franciaágy; szék; 
asztal; Samara új kormánymű; 
Trabant, Wartburg, Lada személy-
gépkocsi bontott alkatrészek; 1 db 
175x70/13-as Radial külső gumi; 40 
db kettős üvegezésű ablakszárny; 
10 db 90x40-es ablakszárny; 2 db 
ötágú fa csillár. Cserélhetők háztar-
tási gépre, motorkerékpárra, hízóra 
stb. Tel.: 06/20-318-0875.

Állat
Sziámi kandúrt keresek fedezte-
tés céljából vagy megvételre. Tel.: 
06/70-776-4575.

Beagle kiskutyák oltva, féregtelenít-
ve eladók. Tel.: 06/70-776-4575.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 
v. 06/30-509-0352.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: 06/30-403-6062.

Ruhajavítást vállalok. Érd.: Kg., 
Fecske utca 14. Tel.: 06/70-594-
7899.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 
1.6-os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

3  kerekű elektromos EL-GO moped 
eladó. Tel.: 06/30-670-8383.

Apróhirdetés Kosárlabda

A legkisebb korosztályban 
is megkezdődtek a bajnoki 
küzdelmek. Négy csoportban 
küzdenek a csapatok a me-
gyei döntőbe jutásért. A kar-
cagi csoportban magabiztos 
kiskulcsosi  sikereknek örül-
hettünk.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
(leány) - Kisújszállási Vad-
macskák (vegyes) 130-1 (26-
0, 38-0,/2-1/, 28-0, 38-0)

Kiskulcsosi Oroszlánbébik: 
Rácz L. (50), Papp E., Nagy 
K. (16), Hajnal T. (4), Mihá-
csi Sz. (6), Dobos G. (1), Béres 
I. (5), Sánta V. (4), Fehér M. 
(28), Pintér Á. (16).

Kisújszállási Vadmacskák: 
Győri E., Toldi B., Barabás 
E.(1), Rácz E., Oros F., Hor-
váth K., Pálinkás P., Balázs 
B., Surányi N., Kelemen A.

Kiskulcsosi Sasok (fiú) – 
Kisújszállási Tigrisek (ve-
gyes) 40-4 (15-0, 4-2, /1-2/, 
10-0, 10-0)

Kiskulcsosi Sasok: Mészá-
ros K. (13), Tóth B., Nagy I. 
(2), Baráth R., Terjék P. (5), 
Hérmán I., Bencsik Z. (4), 
Szabó E. (2), Bajusz Sz. (8), 
Veres D., Kovács L., Kozák J. 
(2), Mészáros D., Regényi J. 
(4).

Kisújszállási Tigrisek: Kle-
ment P. (1), Tóth L. (3), Far-
kas P., Cs Nagy K., Herczeg 
V., Pintér M. Nagy K. Borók 
K. Hunyadi M., Kovács D.

Kisújszállási Vadmacskák 
(vegyes) - Kisújszállási Tigri-
sek (vegyes) 15-42 (10-10, 0-9, 
/0-1/, 5-6, 0-16)

Kisújszállási Vadmacskák: 
Győri E., Toldi B. (1), Barabás 
E., Rácz E., Oros F., Horváth 
K., Pálinkás P., Balázs B. (6), 
Surányi N. (8), Kelemen A.

Kisújszállási Tigrisek: Kle-
ment P.(2), Tóth L. (8), Farkas 
P. (6), Cs Nagy E. (2), Herc-
zeg V. (5), Pintér M. (4), Nagy 

K. (2), Borók K. (4), Hunyadi 
M. (9), Kovács D.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik 
(leány) - Kiskulcsosi Sasok 
(fiú) 25-31 (6-14, 8-0, /3-3/, 6-
2, 2-12)

Kiskulcsosi Oroszlánbébik: 
Rácz L. (3), Papp E., Nagy K. 
(4), Hajnal T. (6), Mihácsi Sz., 
Dobos G. (1), Béres I., Sánta 
V., Fehér M. (6), Pintér Á. (5).

Kiskulcsosi Sasok: Mészá-
ros K. (4), Tóth B., Nagy I. (8), 
Baráth R., Terjék P. (8), Hér-
mán I., Bencsik Z. (3), Szabó 
E., Bajusz Sz. (4), Veres D.(1), 
Kovács L.(1), Kozák J., Mé-
száros D., Regényi J. (2).

Kisújszállási Vadmacskák 
(vegyes) - Kiskulcsosi Sasok 
(fiú) 9-87 (4-10, 0-20, /3-7/, 2-
16, 0-34)

Kisújszállási Vadmacs-
kák: Győri E. (1), Toldi B. (1), 
Barabás E., Rácz E., Oros F., 
Horváth K., Pálinkás P., Ba-
lázs B. (3), Surányi N. (4), Ke-
lemen A.

Kiskulcsosi Sasok: Mészá-
ros K. (9), Tóth B. (3), Nagy 
I. (17), Baráth R. (3), Terjék 
P. (4), Hérmán I. (6), Bencsik 
Z. (8), Szabó E. (5), Bajusz Sz. 
(11), Veres D., Kovács L.(5), 
Kozák J. (10), Mészáros D.(2), 
Regényi J. (4).

Kisújszállási Tigrisek (ve-
gyes) -  Kiskulcsosi Orosz-
lánbébik (leány) 18-88 (4-17, 
2-12, /2-5/, 6-30, 4-24)

Kisújszállási Tigrisek: Kle-
ment P., Tóth L., Farkas P., Cs 
Nagy K., Herczeg V., Pintér 
M. Nagy K. Borók K. Hunya-
di M., Kovács D.

Kiskulcsosi Oroszlánbébik:
Rácz L. (19), Papp E., Nagy 
K. (20), Hajnal T. (13), Mihá-
csi Sz.., Dobos G. (2), Béres I. 
(1), Sánta V. (5), Fehér M. (8), 
Pintér Á. (7), Takács E. (9), 
Csíkos L. (4).

Megyei előkészítő bajnokság

Évzáró a karatésoknál
Évzáró értékeléssel és bankettel búcsúztak az elmúlt év-

től a karcagi karate szakosztály versenyzői. A bucsai kö-
zösségházban megrendezett összejövetelen megjelent dr. 
Mile Sándor polgármester, országgyűlési képviselő, Fe-
nyődi Attila alpolgármester, dr. Kapusi Lajos Karcag város 
alpolgármestere, Szepesi Tibor sportreferens, és Gregor 
László a Békés megyei Harcművészetek Sportágainak kép-
viselője. Bevezetőként ügyességi bemutatókra került sor a 
szakosztály versenyzőinak részvételével. Ezután Gyarma-
ti Imre, a karate szakosztály vezető edzője tartott rövid év 
végi értékelést. Kiemelte, hogy a szakosztály az előző év-
hez viszonyítva jobban szerepelt és több bajnoki címeket 
szereztek. Az értékelés végeztével ajándékokat nyújtott át 
a kiemelkedően szerepelt versenyzőknek. A vendégek kö-
szöntői után hangulatos vacsorát követően zenés tánccal 
folytatódott az évzáró este.

Bosnyák Imre 

Január 16. péntek
Kígyó – Horváth F. úti

Január 17. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Január 18. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Január 19. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Január 20. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 21. szerda
 Betánia Széchenyi sgt.
Január 22. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Január 23. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet Figyelem!
A Kátai Gábor Kórház az alábbi személygépkocsit 

licitálás útján értékesíteni kívánja: 
Toyota Corolla S/H (Évjárat: 1999)

Kikiáltási ár: 727 000.- Ft

Értékesítés helye, ideje:  
Kátai Gábor Kórház

Karcag, Zöldfa út 48.

Beszerzési és Készletgazdálkodási Osztály

2009. 01. 22. 1000

Tájékoztatás kérhető: 

8-15 óráig, Babály Tibor (06/59/312-439)
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Január 16. péntek
 Ananász express
 Feliratos amerikai vígjá-

ték
január 17. szombat
 Kaméleon
 Magyar szélhámosfilm
Január 22. kedd
 Alkotnyat
 Feliratos amerikai 

romantikus thriller
Január 23. péntek
 Csak egy csók
 Francia romantikus víg-

játék

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. december 20.
Jónás Teréz – Gönczi Attila
Kovács Mónika – Bézi Lajos

Születés
Vízi Erzsébet – Soós Kálmán
Kg., Fecske utca 17.  Réka
Rózsa Ibolya – Burai Rudolf
Kg., Tiszta utca 26. 
 Rikárdó
Csontos Andrea – Rácz Ti-
bor Henrik
Kg., Bodrog utca 8.  Laura
Farkas Angéla – Nagy László
Kg., Pacsirta utca 36.  Ro-
land Sándor
Kovács Ildikó – Urbán Zol-
tán
Kg., Villamos utca 62. 
 Zoltán
Tardi Júlia – Varjú Szabolcs
Kg., Nyár utca 84. 
 Milán Antal
Csukodi Julianna – Csuko-
di János
Kg., Jónás B. u. 16.  Virág 

Halálozás
Balázs Miklós
 Kg., Kórház utca 8. 

(1929.)
Papp Sándor Ferenc
 Kg., Széchenyi sgt. 29. 

(1929.)
Ungi László
 Kg., Tiszta utca (1945.)
Özv. Gazsó Sándorné
 Karcag (1929.)
Özv. Makula Endréné (Kál-

mán Erzsébet)
 Karcag (1925.)
Deák József
 Karcag (1951.)
Sánta Imre
 Kg., Kacsóh utca 49. 

(1949.)
Gáll Lajosné (Puskás Má-

ria)
 Karcag (1925.)
Farkas Béláné (Balogh Er-

zsébet)
 Karcag (1945.)
Házy Zoltánné (Magyar An-

na Julianna)
 Kg., Apavár utca 4. 

(1950.)

2009. január 16. péntek-szom-
bat-vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Suli Tv - A GÁG műsora
18.30  Kaleidoszkóp
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Nándor, az 

Ipari Park Kft. igazgatója
 Karcagi hírek
 Polgárőrök az oviban
 Újra lehet korcsolyázni a 

Sistaknál
 Hogy vannak a karcagi 

emuk?
 Újévi koncertre készülve
 Háttér
 20.10  Önkormányzati ülés

2009. január 20. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám, reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei tükör – magazin
19.30  A Hit szava – római katoli-

kus szentmise
20.30  Nótacsokor

2009. január 22. csütörtök

18.00  Műsorajánlat

18.05  Suli Tv - A GÁG műsora

18.30  Kaleidoszkóp

19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin

 Aktuális kérdések

 Vendég: Kalocsai László. Té-

ma: Horgászegyesület köz-

gyűlése

 Karcagi hírek

 Termálvíz kísérőgázzal tör-

ténő fűtés

 Szénmonoxid mérgezés…

 Ipari Park támogatási szer-

ződés aláírása

 Sokan korcsolyáznak a für-

dővel szemben is

 Háttér

 20.10  Nagykun Polgári Kör

 vendég: Szabó Eszter

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/onlientv 

www.karcag.hu oldalakról

Kosárlabda
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Dolby Kábeltelevízió és Internet hibabejelentés: 
06 (52) 273-370 1-es menüpont választásával 
Ügyintézés: 06 (52) 273-370 2-es menüpont választásával 
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Utánpótlás labdarúgó-torna
Lekvár Sándor Emlékére

2009. január 17-én 8.00 órakor
Helye: Városi Sportcsarnok

U-9 es korosztály
Karcag
Dabas
Szolnoki Máv
Törökszentmiklós
Lurkó Focimánia

U-11-es korosztály
„A” csoport „B” csoport
Karcag  FTC
Szolnoki Máv Lurkó Focimánia
Szarvas Debreceni Olasz Focisuli
Debreceni SI Dabas

A Ferencváros csapatát elkíséri Dragoner Attila és Lip-
csei Péter is!

Végre hazai pályán szere-
pelhetett a Karcagi Oroszlán-
kölykök leány kosárlabda csa-
pata. A sérültek is felépültek, 
így a komplett csapat rendel-
kezésre állt. Sok szülő, hozzá-
tartozó biztatása mellett sze-
met gyönyörködő játékkal fö-
lényes győzelmet arattunk az 
első mérkőzésen. A követke-
ző ellenfél már nehezebb dió-
nak tűnt, hiszen egyszer már 
simán kikaptunk ellenük. A 
hazai pálya, és a hozzátar-
tozók fergeteges szurkolása 
csodálatos légkört teremtett. 
Ennek megfelelően lányaink 
fogcsikorgatva, oroszlánként 
küzdve szárnyaltak a mérkő-
zésen. Mindenki tudása leg-
javát beleadva, igazi csapat-
egységet alkotva csodálatos 
győzelmet arattak, így leg-

közelebb az „A” csoportban 
folytathatjuk.

Karcagi Oroszlánkölykök 
(leány)  – Berényi Yong Boys 
(fiú) 84-19 (13-1, 24-5, /6-8/, 
23-2, 18-3)

Nagy Kitti (5), Kerekes H. 
(4), Nagy K. (11), Kabai D. (8), 
Lippai A. (5), Szabó K. (4), 
Klász A. (5), Fehér M. (5), Hi-
dasi D. (8), Rácz L. (12), Lócsi 
E. (9), Séta G. (8), Székely A.

Karcagi Oroszlánkölykök 
(leány) – Berényi Pici Pockok 
(vegyes) 44-29 (10-3, 10-9, /4-
2/, 13-4, 7-11)

Nagy Kitti, Kerekes H. (6), 
Nagy K. (4), Kabai D. (6), Lip-
pai A., Szabó K.(3), Klász A., 
Fehér M., Hidasi D. (2), Rácz 
L. (9), Lócsi E. (7), Séta G. (7), 
Székely A. 

Edző: Őrlős Zoltán

Bravúros szereplés az Országos 
Gyermek Bajnokságban

A téli ünnepek előtt fér-
fi csapatunk Nagykátán vett 
részt újabb dupla fordulón. 
Az NB.II.-ben is jól szereplő 
Cegléd és az újonc Nagykáta 
csapatai ellen két újabb győ-
zelemmel, a bajnoki tabella 
éléről folytatják a bajnoksá-
got kosarasaink az új eszten-
dőben.

Eredmények:
Karcagi SE - Ceglédi KE 

73:70 (20:13,14:28,22:18,17:
11)

Karcagi SE: Kiss J. (9/6 p.), 
Erdei J. (24/9 p.), Rideg L. (9 
p.), Tóth I. (16 p.), Vincze M. 
5 p.

Csere: Koncz M., Mile G. 
(6 p.), Kovács Zs. (3/3 p.), Ko-
vács A., Kovács M.,

Karcagi SE - Nagykátai 
KK 58:48 (12:11,12:12,22:13
,12:13)

Karcagi SE: Erdei J. (15/6 
p.), Tóth I. (8 p.), Kovács Zs. 
(5/3 p.),  Kovács A. (7/3 p.), 
Kovács M.

Csere: Kiss J., Koncz M., 
Rideg L. (2 p.), Mile G. (18/9 
p.), Vincze M. (3 p.)

Edző:Fodor Csaba
Minden olvasónak Boldog 

Új Évet Kívánunk!
Karcagi SE Kosárlabda 

Szakosztály

Megyei felnőtt bajnokság

Január 2-án a déli órákban 
egy Opel szgk. haladt a 4. sz. fkl. 
úton Debrecen irányába, amikor 
vezetője elaludt, mely következ-
tében a jobb oldali útárokba le-
haladt és felborult. A baleset so-
rán a gk. utasa nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérülést szen-
vedett, a gépkocsiban 400 ezer 
forint anyagi kár keletkezett.

Január 5-én este ismeret-
len tettes az egyik edzőterem 
előtt parkoló Mitsubishi kiste-
her gépkocsi jobb oldalsó toló-
ablakát feszítette ki, majd az au-
tót kinyitotta és abból bontóka-
lapácsot, gázpalackot tulajdoní-
tott el, majd a műszerfalból az 
autórádiót is kitépte, és magával 
vitte. A lopással 300 ezer forint 
kárt okozott.

Január 6-án délután egy he-
lyi lakos házának ajtaját feszí-
tette ki ismeretlen személy, majd 
kutatás után a konyhaszekrény-

ből 300 ezer forint készpénzt tu-
lajdonított el. A rongálási kár 30 
ezer forint.

Január 10-ére virradóra egy 
helyi lakos garázsáról feszítet-
te le ismeretlen személy a laka-
tot, majd onnan csónakmotort 
és horgászbotokat (szerelékekkel 
együtt) tulajdonított el 450 ezer 
forint értékben. A rongálási kár 
5 ezer forint.

Január 11-én az esti órákban 
néhány itt tanuló diák megér-
kezve a városba, cigarettavásár-
lás céljából bement az egyik szó-
rakozóhelyre, majd táskáikat a 
bejáratnál letették. Mikor a cigit 
megvették, megdöbbenve tapasz-
talták, hogy kettőjük táskáját va-
laki eltulajdonította, melyekben 
ruháik, személyes dolgok voltak, 
összesen 34 ezer forint értékben. 
A rendőrök megtalálták a tolva-
jokat, tőlük az eltulajdonított ér-
tékek nagy részét lefoglalták.

A Karcagi Rendőrkapitányság Vezetői és Dolgozói minden olva-
sónak bűncselekmény- és balesetmentes Boldog Új Évet kívánnak.


