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- Kutatási szempontból vi-
szonylag jó évet zártunk. Két 
búzafajtánkat és egy árpafaj-
tánkat ismerték el, és van még 

két további olyan nemesíté-
sünk, amelynek esélye van az 
elismerésre. A növénynemesí-
tési célkitűzéseket tehát sike-

rült teljesíteni. A kutatási té-
máink között három kiemelt 
kutatási feladat „pályázatos” 
volt. Az egyik a kedvezőtlen 
adottságú, szennyezett terület 
hasznosítása. Ennek decem-
berben volt a beszámoló érté-
kelése. A munka megvalósítá-
sa Gyöngyösorosziban, nehéz-
fémmel szennyezett területen, 
illetve az egykori debrece-
ni szovjet repülőtér szénhid-
rogénnel szennyezett terüle-
tén folyt. Olyan növényeket 
próbálunk meg kiválaszta-
ni, amelyek a nehéz körülmé-
nyeket tűrni képesek. Az ed-
digi eredmények alapján már 
körvonalazódtak azok a növé-
nyek, amelyek képesek ezeket 
a körülményeket is, és több 
olyan biofinomítási technoló-
gia alapjait sikerült kidolgoz-
ni, amelyekkel az itt termett 
növényekből további értékes 
nyersanyagok lesznek nyerhe-
tők. A munka egyébként a vé-
géhez közeledik, márciusban 
lesz a program végleges zárá-
sa.

A Karcagi Kutató Intézetet hat és fél évtizede a nagykunsági 
tájban gazdálkodók segítésére, elsősorban a növénynemesíté-
si feladatok ellátására hozták létre. Az évtizedek alatt számos 
egyéb tudományos feladattal bízták meg, úgyhogy manapság 
a talajtermékenységgel, talajhasználattal, növénynemesítéssel, 
a rét-leleglő gazdálkodással és a juhászattal kapcsolatban fejt 
ki nemzetközi szinten elismert tevékenységet. A tudományos 
munka mellett gazdálkodó egység is, ezer hektárnyi területe 
a térség talajadottságainak sokféleségét tükrözi. A 2010. év ta-
pasztalatairól, még december végén, dr. Blaskó Lajos igazga-
tóval beszélgettünk.

Folytatás a 4. oldalon

Kutatás szempontjából jó év volt

Nem mindenütt örültek a téli tavasznak

A szélsőségekre kell felkészülnünk

KÖZMEGHALLGATÁS
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere értesíti a 

város lakosságát, hogy 
2011. február 10-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel

Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

közmeghallgatással egybekötött 
ülést tart, 

Városháza 1. sz. tanácskozótermében. 
(Karcag, Kossuth tér 1.)

A testületi ülésen – „Előterjesztés Karcag Város Önkor-
mányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet-
hez” című napirendet közmeghallgatással egybekötve tár-
gyalja – az állampolgárok és szervezetek képviselői közér-
dekű kérdést, javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt 
tisztelettel várunk.

Dobos László
polgármester

Az idei tél, közelebbről az 
épphogy mögöttünk lévő ja-
nuár igen változatosnak mu-
tatkozott. Az év, és a hónap 
eleje még hideg és havas volt, 
amit néhány nap alatt laza 
márciust idéző, langyos szellő-
vel érkező tavaszias idő váltott 
fel, és ami nem öröm, az eső is 
megérkezett vele. Azután kü-
lönösebb átmenet nélkül ismét 
leesett a hó és most az évszak-
hoz illő kemény hidegek jár-
ják. Hallani is a változékony 
időjárás méltatását úton-útfé-
len, hisz a hideget nemcsak a 
bőrünkön, hanem a vaskos fű-
tésszámlán megérezzük majd. 
De most szóljanak azok, akik-
nek jövő évi munkájuk, befek-
tetésük fázik most a határban.

- A kultúrák a januári ta-
vasz végéig nagyon jól mutat-

tak – mondja Kiss Mihály gaz-
dálkodó -, főként a jobb minő-
ségű talajokon, ahol nem je-
lentkezett a belvíz. Az újabb 
hótakaró jókor leesett, egyelő-
re tehát nincsen gond. Külön 
jó dolog, hogy ennek a száraz 
hidegnek van egyfajta szik-

kasztó hatása is, ami csök-
kentheti a talaj felső rétegé-
nek a vízkészletét. Most már 
inkább ez a csapadék nélküli 
száraz hideg lenne jó.

Folyamatos a vadetetés

A püspökladányi Rövid Zsombornak, aki most első osztályos, 
a nagymamája ígérte meg - jó tanulmányi eredmény fejében 
azt a tűzoltósisakot, amit Zsombor január 29-én vehetett át 
Lévai Kálmán parancsnoktól.

Testületi ülés
Január utolsó testületi ülésén ti-
zennyolc napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők, ebből he-
tet zárt ülés keretében. Az ülé-
sen részt vett dr. Lengyel Györ-
gyi a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal nem-
rég kinevezett kormánymegbí-
zottja, aki a napirend előtt rö-
vid tájékoztatót tartott a hiva-
talt érintő változásokról. 

Elmondta, hogy az elmúlt 
húsz év alatt még nem történt 
akkora átszervezés a területi 
közigazgatásban, mint amely 
jelenleg zajlik. A megújuló 
struktúra legfontosabb irány-
elvei a takarékosság, hatékony-
ság és a szakmaiság vonalán 
haladnak. Valamennyi vidé-
ki közigazgatási területen ser-
kenteni kívánják az ügykeze-
lés hatékonyságát, elvárják az 
ügyfelek részére történő részle-
tes és érthető felvilágosítást az 
adott ügyekben, és nem utolsó 
sorban a készséges és udvarias 
ügyfélszolgálatot, kommuni-
kációt. Dr. Lengyel Györgyi vé-
gezetül kérte a jelenlévőktől a 
további szoros és kommunika-
tív együttműködést.

Az előterjesztések között 

szerepelt több intézmény ala-
pító okiratának módosítása, 
melyekre javarészt jogszabá-
lyi változások miatt került sor. 
Az egyik legjelentősebb válto-
zás az Államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosítása, melynek keretén 
belül a 2008. évi CV. törvény 
(státusztörvény) hatályon kívül 
helyezésre került, A költségve-
tési szervek gazdálkodási sza-
bályainak módosításai miatt 
így változott például a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Szol-
gáltató Intézményének és Hi-
vatásos Tűzoltóságának, vala-
mint számos más intézményé-
nek alapító okirata is.

Ez alkalommal a képvise-
lők megválasztották a Kátai 
Gábor Kórház Kórházi Fel-
ügyelő Tanácsának önkor-
mányzatokat képviselő tag-
jait. Ennek értelmében a kö-
vetkező személyek kerültek 
a tanácsba: dr. Matus Mária 
gyermekorvos (Abádszalók), 
dr. Malatinszky András fog-
orvos (Kisújszállás), dr. He-
gyi György Péter háziorvos 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 5. oldalon
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Közéleti szilánkok

Filozófus 
félelmek

A Népszabadságban Bauer Tamás 
folytatta a magyar filozófusok elleni (ál-
lítólag kormánymegrendelésre történő) 
támadások „mélyreható elemzését”. Ami 
azért érdekes kissé, éppen a Zuschlag–
per másodfokon történő lezárásakor, 
mert ott is ugye bizonyos „pályázati” 
pénzek elsikkasztása volt a vád. Nem kí-
vánom én – félreértés ne essék – egybe-
mosni a fiatal szocialistákat, mondjuk az 
idős Heller Ágnessel vagy Vajda Mihály-
lyal. Viszont a tények mégis makacs dol-
gok – ezt legjobban a filozófusok tud-
ják. (Az egyik nagy elődjük, Joszif V. 
Dzsugasvili – alias Sztalin elvtárs – ked-
venc „tétele” volt éppen ez a mondat, 
amit a Foxi- Maxi Egyetemeken a ‚60-as 
‚70-es években a magyar tanítványok-
nak is sokat kellett idézniük, ha jó jegye-
ket akartak szerezni a „diplomájukhoz”.) 
De úgy tűnik, a „filozófusok elleni per” a 
nyugati filozófus pályatársakat is meg-
érintette, mert lehet hallani olyan híre-
ket, hogy már J. Habermas is tiltakozik. 
(Nem véletlenül említettem Koba elv-
társat, azaz Sztalint, aki az illegalitásban 
használta a Koba „becenevet”, miután 
postavonatot raboltak ki, a pártkasszát 
feltöltendő céllal. Később pedig, jöttek az 
ún. „orvos perek”, amelyek természete-
sen koncepciózusak voltak, nem olyanok, 
mint most pl. a Zuschlagéké. De néhány 
oldalon Bauer úr azt próbálja sugallni a 
nagyérdeműnek, hogy ebben is „koncep-
ció” van. Valami hasonló, mint a ‚30-as 
évek Moszkvájában. Mert ezek a magyar 
filozófusok kritizálni merték a kormányt a 
médiatörvény miatt, s lám, rajtuk is el kell 
verni a port.)

Hát, nem tudom, már végképp nem 
tudom, hogy hol a határ. Mint ahogy egy 
közönséges halandó sem tudja a mai Ma-
gyarországon, mit is kutatnak a filozófu-
sok manapság? Sőt, tovább megyek. Ha 
egy nagyáruház parkolójában megkér-
deznék az embereket arról, hogy szerin-
tük mi a „filozófia”, lehet, valaki azt vá-
laszolná, hogy valami olyan, mint ami-
kor bejelentik: 5 Ft-tal csökkentik a 95-ös 
benzin árát, közben meg Egyiptomban 
kitör a forradalom. Mert konkrétan vala-
ki ezt kérdezte tőlem, csak éppen a „lo-
gikát” összekeverte a „filozófiával”. Ami 
mellesleg, az ő szintjén ezerszer meg-
bocsáthatóbb, mint amikor Bauer úr ke-
veri össze a szezont a fazonnal – pestie-
sen szólva.

Ugyanis bármennyire szeretné is 
Bauer úr elködösíteni ezt a „filozó-
fus” ügyet, sehogy sem fog neki sikerül-
ni. Mert a tény az, hogy az egykori mi-
niszter, Magyar Bálint párttársa kiirt egy 
„technológiai” pályázatot, amire a filo-
zófusok „bölcsen” úgy reagáltak, mi-
ért ne fogadnák el azt a pár milliót. Ír-
tak egy-két hosszabb lélegzetű tanul-
mányt  Lukács Györgyről, vagy Nietzsché-
ről, amit egyébként is írniuk kellett volna, 
mert az a dolguk.

Persze, ne legyünk pongyolák: nem 
általában a „filozófusokról” van itt szó, 
hanem néhány filozófusról, akik éppen 
a nagy marxista, Lukács György szellemi 
emlőin szívták magukba a bölcseletet…

- ács -

HÍREK
A Karcagi Körzeti Falugazdász 

Iroda elérhetőségei:

Cím: 5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 14.
Tel./fax: 59/503-044.
Falugazdászok: 
Andrási Erika 
(Tel.: 06/70/436-4551)
Asztalosné Csikós Ildikó 
(Tel.: 06/30/326-5821)

Tisztelt érdeklődők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a Nagykun Látogatóközpont 
(Karcag, Táncsics krt. 46.) pró-
baüzeme alatt – 2011. február 
28-ig – ingyenesen látogatha-
tó az attrakció, ahol gazdag ál-
lományelemekkel, interaktív já-
tékokkal várjuk vendégeinket. 
Csoportok előzetes bejelentke-
zése az alábbi telefonszámokon 
lehetséges: 06/30-730-0789 és 
59/503-225 (Tourinform Iroda).

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik feleségem 
dr. Fekete Emília gyászszertar-
tásán és temetésén részt vettek, 
részvétet nyilvánítottak. Külön 
megköszönjük a kórház és a ren-
delőintézet dolgozóinak munká-
ját, az önkormányzat és a refor-
mátus egyházközség segítségét.

Tisztelettel:
a Wolf család

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON 

A DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
2011. FEBRUÁR 20-ÁN (VASÁRNAP)

 14:30 ÓRAKOR 
KARCAGI NAGY ZOLTÁN VENDÉGE 

LESZ
 A DUNA TV KÍVÁNSÁGKOSÁR 

MŰSORÁBÓL
 DR. FEHÉR ESZTER,

az éneklő háziorvos
és

ZSUZSA MIHÁLY
MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, 

OPERETTKETTŐSÖK és ÖRÖKZÖLD DALOK.

ÉRDEKLŐDNI: A DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZBAN,
 TEL: 06/59-503-224 és 503-402

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

2011. február 5-6. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758
2011. február 12-13. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465

A TÁMOP 3.2.4-08/1 project 
keretében a Városi Csoko-
nai Könyvtár olvasótermében 
több mint hatvan fiatal talál-
kozhatott egy rendhagyó tör-
ténelem órán Kiss Attila író-
val. 

A szerző, a kortárs ifjúsá-
gi irodalomban hiánypótló té-
májú regényeiben a lovas-no-
mád életformát, és az ősi po-
gány hitvilág elfeledett mesé-
it és mondáit mutatja be. Az 
Altináj és a Medveszív c. regé-
nyeinek főhőse Csábán, az ősi 
magyar mondavilág mesehő-
se, aki kedvenc lova (Altináj) 
elvesztése után elindul an-
nak megkeresésére. Egy 9 éves 
gyerek szemszögéből látjuk a 
magyar történelem őskorát, a 
törzsszövetséget, a táltosokat, 
de találkozhatunk rossz szán-
dékú kereskedőkkel és lótol-
vajokkal is. Kalandregények 
ezek a javából, amelyeken ke-
resztül történelmi ismereteink 
is elmélyülhetnek.

Kiss Attila egyénisége is 
meggyőző. Mondanivalójának 
hitelességét alátámasztja sa-
ját életútja is. Állattenyésztés-
sel foglalkozik, s bár teológiai 
tanulmányokat is végzett, fe-

leségével és három gyermeké-
vel mégis saját birodalmat ala-
kítottak ki Csömörön.  Jelen-
leg állatokat tartanak, sajtot 
készítenek, tejet szállítanak, 
lóbértartással, lovagoltatással, 
élő történelem órák tartásával 
és táboroztatással foglalkoz-
nak. És közben Kiss Attila tol-
lából megszületnek tudomá-
nyos ismeretterjesztő igénnyel 
megírt művei.

2010-ben jelent meg 
Historia Kumanorum c. 
könyve, melynek megjele-
nését Karcag Város Önkor-

mányzata és a Kunszövetség 
is támogatta. Ebből a könyv-
ből a kunok múltját ismerhet-
jük meg, egy elképzelt rene-
szánsz kori kun írástudó el-
mondásában.  A gazdagon il-
lusztrált könyv érdekessége, 
hogy a korabeli kódexek és 
krónikák stílusában íródott. 
Az író egy amatőr film vetí-
tésén keresztül szemléletesen 
mutatta be a sztyeppei élet-
módot, a mai gyerekek nyel-
vére „fordította le” a régi szo-
kásokat, hagyományokat. 

Az óra gyorsan eltelt, és 
még maradt sok mesélni való. 
Jó hír, hogy Kiss Attila író eb-
ben az évben még vendégeske-
dik városunkban.  A Kun Ha-
gyományok Napján találkoz-
hat vele mindenki, ahol a fel-
állított jurta sátorban tovább 
meséli a magyarok, a kunok, 
vagy Altináj történetét.

Pályázat
A Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot 
hirdet 1 fő Titkárságvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: Ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónapos 
próbaidővel. Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (Karcag, Zöld-
fa út 48.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a főigazgató 
irányítása mellett végzi munkáját, a központi titkárság 
teljes körű szakmai irányítása, szervezése, ügyviteli fel-
adatok ellátásának koordinálása

Illetmény és juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek: Egészségügyi-, közigazgatási vagy szo-
ciális felsőfokú végzettség, vagy folyamatban lévő (leg-
alább 6 lezárt iskolai félév)
Előny:
 humán-erőforrás gazdálkodási ismeretek, nyelvtudás 
 menedzsmenti szakosodás,
 felhasználó szintű számítógépes ismeretek 
 (Word, Excel, Power Point), 
 határozott, magabiztos fellépés, jó szervező- és irányító 

készség, kiváló kommunikációs képesség
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - végzettséget igazoló okiratok másolata; 
 - részletes szakmai önéletrajz; 
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. március 
1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 18. 
A pályázatok benyújtásának módja: Karcag Kátai Gábor 

Kórház - Dr. Nagy Mihály főigazgató 5300 Karcag, Zöld-
fa u. 48. vagy elektronikus úton: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 21.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Találkozás Kiss Attila íróval
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Par la men ti Nap ló

A parlamenti szünetben 
sem áll meg az élet, Magyar-
ország uniós elnöksége bőven 
ad munkát a magyar politikai 
vezetés számára. Indulásunk 
jól sikerült, mindenki elisme-
ri, hogy Magyarország felké-
szült a vezetésre, a magyar el-
nökség programját pedig egy-
hangúan támogatták az unió 
parlamentjének frakciói. Mi-
ért olvasunk mégis vitákról – 
főleg – a hazai sajtóban? Mert 
nem mindenkinek érdeke, 
hogy Magyarország sikeres le-
gyen. Vannak dolgok, amelyek 
nem változnak. A vita felfűté-
sében magyar, baloldali poli-
tikusok is szerepet játszanak, 
akik felkészítő anyagokat kül-
denek Brüsszelbe, hogy legyen 
mivel hazánkat lejáratni. Most 
éppen a médiatörvényt hasz-
nálják ürügynek. Halkan kér-
dezem meg: tudnak olyan te-
levíziós, esetleg rádióműsor-
ról, amit betiltottak? Hallot-
tak olyan újságcikkről, amit 
nem engedtek közölni? Egy 
hónapja lépett életbe a mé-
diatörvény, de ilyet még sen-
ki nem hallott. Tartok tőle ez-
után sem fog, hamarosan ki-
derül, a műbalhé politikai le-
járató kampányhoz kellett.

De hadd evezzek nyugod-
tabb vizekre! A választókörzet 
januári fogadóórái arról győz-
tek meg, az embereknek sok-
kal fontosabb problémái van-
nak. Még mindig nyomasz-

tó a devizahitelesek helyzete. 
A megugrott törlesztő részle-
teket sokan megszokott élet-
vitelük feladásával tudják 
csak fizetni. Ugyanilyen ve-
szélyes a közcélú foglalkozta-
tás ez évi lassú indulása. Van 
olyan település, ahol három-
szorosára nőtt a vagyon elle-
ni bűncselekmények száma, a 
rendőrség egyik helyről a má-
sikra megy helyszínelni, lét-
számmal pusztán nem lehet a 
romló közbiztonsági helyze-
tet megoldani. Munkára van 

szükség mielőbb, hogy az em-
beri energiák ne a rosszra irá-
nyuljanak!

Mindezek mellett ott 
van a belvíz, amely nem 
sok jóval bíztat tavaszra. 
Tomajmonostorán a belví-
zi védekezést néztem meg, de 
a kép készülhetett volna Kar-

cagtól Tiszafüredig számtalan 
más helyen. Az önkormány-
zatok gazdálkodása borotva-
élen táncol, de most a kárelhá-
rítás a legfontosabb. Éjjel-nap-
pal járnak a szivattyúk, csak a 
beállt fagy adott a védekezés-
ben szünetet. Azon túl, hogy 
anyagi értékek mennek tönk-
re, az élelmiszerárak növeke-
dése arra utal, a magyar la-
kosság pénztárcáját igen-
csak megcsapolja 2011-ben a 
csapadékbő időjárás miatti 
drágulás. 

Lehet, kicsit elkapkodott ki-
jelentés volt, miszerint a tava-
lyi évnél már nem lesz nehe-
zebb. Persze ki tudhatta még 
akkor, hogy a világ a biztos 
helyett még mindig a bizony-
talan felé tart?

Varga Mihály

Nehéz évnek indul 2011

Megújult környezetben várjuk minden 
kedves régi és új vásárlónkat!

FIGYELEM!
Technikai okok miatt a 
Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ által 

rendezett  
NÉPTÁNCOS BÁL 

időpontja módosult. 
Új időpont: 2011. 

február 18. (péntek)
Megértésüket köszönjük!

Tudja (tudják) 
biztonságban 

társasházuk jövőjét.
Bízza ügyeit szakképzett 

társasházkezelőre!
Érdeklődni: Magyar 

Ildikó közös képviselő és 
szakképzett társasház kezelő.

Tel.: 06/30-565-7171.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a református iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket arról,  hogy a 2011/2012-es tanév

1. osztályába  lehet jelentkezni.
A Jelentkezési lapok átvehetők az iskola titkárságán, 
munkanapokon 7.30-15.30 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Iskolavezetés

A Kádas György Iskola tag-
intézményének szakiskolásai 
ismét külföldi szakmai gya-
korlatra készülnek. A Tempus 
Közalapítvány Leonardo da 
Vinci projektjének, Egész éle-
ten át tartó tanulási program-
jának keretén belül 2011.feb-
ruár 12.-március 11-ig.

Ezúttal 5 fő kertész ta-
nuló Székely Lajos szak-
oktató irányításával és 5 fő 
mézeskalácskészítő tanu-
ló Dobrai Lászlóné szakokta-
tó felügyeletével 4 hét szakmai 
gyakorlatot tölthet a német-
országi Lipcsében. A csoport-
tal utazik és projektet koordi-
nálja Sándorné Szakácsi Ildi-
kó gyógypedagógus.

A gyakorlatra készülő diá-
kok a kiutazás előtt részt vet-
tek egy 15 hetes előkészí-
tő kurzuson, ami felkészítette 
őket a Németországi kultúra 
szokásaira, szakmacsoporton-

kénti ismeretekre. A foga-
dó ország sajátosságait figye-
lembe véve, elsajátítottak né-
hány német szakkifejezést és a 
kommunikációhoz szükséges 
alapfogalmat, s tréningen vet-
tek részt psyhopedagógus se-
gítségével.

A csoport kipróbálta az 
együtt élést és alkalmazkodást 
egy felkészítő táborban, Kő-
szegen.

A fogadó partnerintézmé-
nyünk Lipcsében a Wisamar 
Bildungsgesellschaft mbH 
lesz.

Tanulóink a kint töltött 
szakmai gyakorlat után szak-
mai értékelést és Europass bi-
zonyítványt kapnak, mely le-
hetőséget ad számukra akár 
Európai munkavállalásra is.

Sándorné Szakácsi Ildikó, 
gyógypedagógus,

projekt koordinátor

„Magyarnak lenni – magyarnak 
maradni”

A Vasárnapi Iskola Alapítvány negyedik alkalommal rendezi 
meg jótékonysági estjét, amelyre szeretettel várjuk. 

Időpont: 2011. február 26. (szombat) 18 óra.
Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.
A bál fővédnökei: Schmittné Makray Katalin a köztársasági 

elnök felesége és Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Az est házigazdája: Horváth Szilárd, az MTV munkatársa.
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében 

fellépnek: Détár Enikő és Rékasi Károly, Tóth Reni és Mr. Basary 
(Kormorán együttes), a Forgórózsa Néptáncegyüttes, Böjte Csa-
ba nagyszalontai „gyermekei”.

A bál előtt a második emeleti nagyteremben a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium énekkara és a Pántlika néptánccsoport műsorát lát-
hatják.

Örömmel vennénk, ha – személyes részvételén túl – céljaink 
megvalósítását pénzadomány, illetve tombolatárgy felajánlásával 
támogatná (számlaszám: 10300002-10315423-49020015).

A rendezvény tiszta bevételét a Vasárnapi Iskola által támoga-
tott erdélyi, felvidéki, délvidéki szórványtelepüléseken élő gyer-
mekek hétvégi oktatására és nyári táboroztatására kívánjuk for-
dítani.

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő. Külön belépőjegy vásárolható csak 
a színháztermi előadásra, ára: 2.000 Ft. Támogató jegyeket 1.000 
Ft-os címletekben lehet vásárolni.

Jegyvásárlás, illetve további információk: Nagy Éva 06/20-
366-3708, Földváriné Simon Ilona 06/30-627-8612. 

Újra útnak indulunk 
Európába…
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Volt egy új, induló pro-
jektünk is, amely az egész-
séges élelmiszerek témakör-
éhez tartozik. Ebben a kuta-
tásban gluténmentes, tehát 
lisztérzékenyek számára is fo-
gyasztható lisztek előállítá-
sát céloztuk meg. Hát itt ismét 
az erre alkalmas növények ki-
választása folyik. Most van fo-
lyamatban az előállított termé-
kek minősítése, vizsgálata. En-
nek a témának még további két 
éve van, csak azután tudunk 
végleges eredményt mondani. 
A másik, szintén az egészséges 
élelmiszer témakörébe tartozó 
téma (a juhhús, mint funkci-
onális élelmiszer) az, ami már 
ebben az évben lezárult. Ennek 
a lényege: szelénnel dúsított 
juhhúst állítottunk elő, amely 
akár gyógyászati hatóanyag ki-
vonására is alkalmassá válha-
tó termék. Kötődik tehát a táj-
hoz, másrészt ennek a termék-
nek nagyon sok újszerű hasz-
nosítási lehetőségét vetíti előre 
ez a kutatás.

- Az élelmiszeripar érdeklő-
dik ezek iránt?

- Természetesen, van érdek-
lődés. Az utóbbi téma a Deb-
receni Egyetem Orvostudo-
mányi Karával együtt folyt, 
tehát klinikai vizsgálatok is 
kapcsolódtak hozzá.

- A kutató intézet rendszere-
sen szervez bemutatókat. A ta-
vasszal például több száz gaz-
da előtt mutatták be a leg-
újabb növénynemesítési ered-
ményeket.

- Igen, van érdeklődés a 
gazdák részéről is, és jól mér-
hető, mert mi vetőmagot is 
forgalmazunk. Az őszi kalá-
szos vetőmag készletünk most 
túlnyomórészt elfogyott. Ez 
a termelőkkel való kapcsolat 
egyik része, a másikat pedig 
az jelenti, hogy a laboratóriu-
munk a gazdák számára, kéré-
sére, vizsgálatokat is végez és 
szaktanácsadási tevékenységet 
is folytatunk. Tehát elég gör-
dülékeny a kapcsolat.  Az in-
tézet feladata tulajdonképpen 
kettős: országos, globális érde-
keknek megfelelő kutatásokat 
végzünk, és a tájnak megfele-
lő kutatási eredményeket is el-
várják tőlünk.

- A kutatási „kapacitás” te-
hát eredményes volt. Önök 
gazdálkodnak is. Hogy sikerült 
a 2010-es év?

- A termelésben bennün-
ket is azok a tényezők sújtot-
tak, mint bármely más gaz-
dálkodó egységet vagy gaz-
dát. 2010. a csapadékbőség éve 
volt, amikor szinte újra kiraj-
zolódtak a határ folyószabá-
lyozás előtti állapotai. A bel-

víz azokon a részeken jelenik 
meg leghamarabb, amelyeket 
a folyószabályozás előtt víz bo-
rított. Ez Karcag vonatkozá-
sában a terület 30-40 %-a, és 
sajnos ez úgy igaz, hogy a te-
rület 30-40 %-át ma víz borít-
ja. Ez a vízborítottsági állapot 
törvényszerűleg alakult így, de 
azt is megmutatja, hogy ten-
nünk kellene – nemcsak a Ku-
tató Intézet, hanem Karcag vo-
natkozásában – a vízelvezető 
rendszerek újbóli helyreállítá-
sa, és újabb vízelvezetők építé-
se tekintetében is. Nagyon so-
káig aszályra készültünk, de 
mindig voltak figyelmezteté-
sek, hogy a másik szélsőség-
re is fel kell készülnünk. A klí-
maváltozás tehát nem feltét-
lenül azt jelenti, hogy keve-
sebb csapadék lesz, hanem azt, 
hogy a szélsőségek gyakorisá-
ga fog nőni, és mindkét szél-
sőséget felkészülten kell vár-
nunk. A vízgazdálkodási rend-
szerek felújítása, karbantartása 
érdekében nagyon sok minden 
történt Karcagon is, de a jelen-
legi terhelés már túlmutat eze-
ken. (Bár meg kell mondani, 
hogy több évtizede nem volt a 
2010-eshez hasonló év.)

- Milyen eredményeket ho-
zott a gazdálkodás?

- Sajnos nálunk is marad-
tak betakarítatlan terüle-
tek. Nagyon egyszerűen azt a 
döntést kellett meghoznunk, 
amit bármelyik gazdálkodó-
nak: nagyon drága eljárások-
kal igyekeztünk betakarítani a 
legértékesebb termésrészeket. 
Lánctalpas kombájnokat bé-
reltünk, de hát azoknak a bér-
leti díját meg kell keresni, va-
gyis ezt a lehetőséget addig le-
het állni, amíg a betakarított 
termék legalább a kiadások-
kal egyenértékű. Szerencsére 
nálunk csak a legrosszabb te-
rületen történt olyan, hogy ott 
kellett hagynunk a termést. 
Még most sem sikerült sem-
milyen munkát végeznünk 
ezeken. Az a baja ennek a víz-
borításnak, hogy nemcsak egy 
évre hat, hanem sok évre meg-
határozza, illetve korlátozni 
fogja a lehetőségeinket. El le-
het képzelni, hogy az olyan a 
területen, amelyen egész év-
ben víz állt, azon mikor lehet 
normális talajmunkát végez-
ni. A bevételeinket tekintve: a 
gazdálkodásunkat a vetőmag 
eladás határozza meg. Itt is si-
került a veszteséget megúsz-
ni, amiben az is közrejátszott, 
hogy az előző évről maradtak 
raktári készleteink. Tehát az 
előző évi készletek értékesíté-
se segített bennünket abban, 
hogy 2010-ben sem volt a gaz-
dálkodásunk veszteséges.

Elek György

- Ön méhész is. A méhek 
hogy érzik magukat ebben a 
hidegben?

- A hideget bírják, de az év-
szakhoz képest szokatlan 16-
17 fokos meleg nagyon előny-
telen, mert elindulhat a fi-
asítás. Ha ez megkezdődik, 
akkor a fiasítás környékén, te-
hát a méhcsalád közepén jó-
val 30 fok feletti hőmérsékle-
tet kell tartaniuk a méheknek, 
és ez nagyon sok többlet ener-
gia felhasználást követeli meg. 
Ez nagyon rossz lehet. Tehát  
nem baj, hogy hideg az idő. Az 
a baj, ha januárban rendkívü-
li 15-16 fok meleg jelentkezik.

- A tél másik rendkívüli ese-
ménye az üzemanyag árak 
emelkedése.

- Ráadásul a jóslatok szerint 
még nincs is vége. Jelenleg 360 
forint körül van a dízel üzem-
anyag és ha tovább növekszik 
a kőolaj iránti kereslet, az bi-
zonyára tovább generálja majd 
az árakat, és így lehet ez a fo-
rint romlása esetén is. Nem le-
hetetlen tehát a 400 forintos 
üzemanyag. Egy hektárra egy 
évben kb. 100 liter üzemanya-
got használunk fel normál 
időjárás esetén. (A tavalyi évre 
tehát ez már nem volt igaz.) Ki 
lehet számolni, hogy az ener-
giaárak további emelkedé-
se nagyon megterheli majd a 

költségeinket.
Vadászoktól hallottam, 

hogy a tapasztalat szerint 
amilyen évet zár a mezőgaz-
daság, olyan évet könyvelhet 
el a vadgazdálkodás is. A me-
zőgazdaság tavalyi nehézsége-
it és ezekből adódó végered-
ményeit ismerve lehetnek fo-
galmaink a vadállományról. A 
vadállományról, ami minden 
mással együtt kapott ebben a 
hónapban hideget is, meleget 
is. Hogyan telel az állomány? - 
tettük fel a kérdést Szabó Pál-
nak, a Karcagi Nagykun Va-
dásztársaság fővadászának.

- Az mindig nagyon fontos, 
hogy a vad hogyan, milyen 
kondícióval megy neki a tél-
nek. Másrészt pedig minél ke-
ményebb és hosszabb a tél, an-
nál nehezebben telel a vadál-
lomány. A tél az előző év egé-
széhez hasonlóan szélsőséges 

időjárást hozott, tehát felér-
tékelődött, jelentős hangsúlyt 
kapott a vadetetés. A határ 
egyes részein sajnos lehetetlen 
járni a sok csapadék miatt, de 
megtesszük a tőlünk telhetőt. 
Szerencsére voltak kedvező, 
hómentes, meleg napok, ami 
nagyon fontos a vadállomány-
nak, de folyamatosan megy az 
etetés.

- Nagy területről van szó. 
Milyen készleteket biztosítot-

tak a téli napokra?
- A takarmánykészletünk 

az őz, a mezei nyúl és a fá-
cán etetésére lett összeállítva. 
Csöves kukoricánk 250 má-
zsa volt, mára a végét járja. 
Kihordtunk még rengeteg bú-
zaocsút. Abból még van vala-
mennyi, de az is százmázsás 
nagyságrend. A vetések mi-
nősége sajnos nem olyan erős 

és ezért a vad legelőterülete is 
egészen kicsi. Örvendetes vi-
szont, hogy szigetszerűen el-
szórva repcék is találhatók, 
és azok az őzek első számú 
táplálkozóhelyei. Ezek mel-
lé létesítünk „szóróplaccokat”, 
illetve a területen felállított 
vadetetőkben – már amelyiket 
meg tudjuk közelíteni – folya-
matos az utánpótlás.

- Volt-e téli vadászat?
- Nálunk a szezon főképpen 

télen van. A mezei nyúl és a 
fácán vadászata ősszel kezdő-
dik és tél végéig tart. Most vi-
szont az előző évi gyenge sza-
porulat miatt csak nagyon 
visszafogottan vadásztunk. 
Mezei nyúlból korábban éven-
ként 800-900 darabot haszno-
sítottunk, ám most, amikor 
elértük a 250 példányt, a tár-
saság leállította a nyúl vadá-
szatát. Ez a tagságra és a kül-

földi bérvadászokra is kiha-
tott. Megsínylette a csapa-
dékos évet a szabadterületi 
vadfácán állománya is. A fé-
szekaljak tönkrementek, a ter-
mészetes szaporulat minimá-
lis volt. Szerencsére a nevelt 
fácánállományunk segítet-
te a vadászati célú kihelyezést. 
Így tudtunk a 100 fős tagság-
nak vadászati lehetőséget biz-
tosítani. Az őz esetében is 20 
%-os tervcsökkenést hajtot-

tunk végre, mert a gidák szá-
ma elmaradt a tervezettől.

- Az állományt tehát igye-
keztek kímélni és az etetéssel 
pedig átsegíteni a hidegen. Ho-
gyan tovább? Az idő még most 
sem nagyon enged, viszont ha 
jól tudom, a nyúlnál nemsoká 
itt az első szaporulat?

- Az első szaporulat meg-
határozó lehet, mert még eb-
ben az évben szaporodhat és 
ez „nagyot tud dobni” az ál-
lományon. Sajnos, ha hosz-
szú lesz a tél, az megkérdője-
lezi az új nemzedék túlélését. 
Ebből is látható, hogy a tél a 
vadállománynak minden vo-
nalon meghatározó idősza-
ka. Az őzek esetében példá-
ul a bakok ilyenkor növesztik 
az agancsukat. Az agancsnö-
vekedés akkor lesz megfelelő, 
ha megfelelő az állat táplálko-
zása. A nagy agancsból pedig 
nagyobb árat tudunk majd re-
alizálni.

- A végén még valami. Hal-
lottam, hogy mostanában gye-
rekekkel is járják a határt a 
vadászok. Mi ez az akció?

- A közelmúltban két óvo-
dából is megkerestek ben-
nünket, hogy szeretnének egy 
vadetetést/vadetetőt megnéz-
ni. Nagyon örültünk a lehe-
tőségnek, hiszen a vadakkal, 
a vadetetéssel a természettel 
szeretnénk minél hamarabb 
megismertetni a gyerekeket. 
Tehát a Jókai utcai és a Zöld-
fa úti óvodásokat vittük ki – 
traktorral – a határba. Ott a 
gyerekek megnéztek egy vad-
etetőt, közösen feltöltöttük, 
azután agancsot kerestek – és 
hát láthatóan jó hangulatban 
telt ez a kis kirándulás. Nem-
sokára egy általános iskolai 
csapat lesz a vendégünk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Folyamatos a vadetetés A szélsőségekre kell 
felkészülnünk
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Karcagon legalább ötven 
éve már, hogy megépültek az 
első társasházak, az  azóta el-
telt fél évszázad alatt pedig 
megsokszorozódott azoknak 
a száma, akik társasházban él-
nek. A közös tulajdon, vagyis 
a lakástulajdonhoz tartozó 
közös használatú helyiségek, 
felépítmények, esetleg közte-
rület kezelése, fenntartásával, 
az azokkal kapcsolatos felada-
tokat, és a kiadások, bevételek 
kezelését hosszú ideig a kö-
zös képviselőnek megválasz-
tott személy gondjaira bízták. 
Illetve ma is a közös képviselő 
feladatai ezek, ám a társashá-
zi közös képviselőség a 2003. 
évi CXXXIII. többször módo-
sított törvény értelmében ma 
már ezek elvégzését szakkép-
zettséghez kötik. (Ez is mutat-
ja, hogy a társasházban élők a 
lakosság tekintélyes hányadát 
teszik ki, s a társasházakkal 
kapcsolatos teendők, a társas-
házak vagyona feletti bármifé-
le felügyelet ma már szélesebb 
körű ismereteket kíván.) Le-
het persze ezt társadalmi fel-
adatként, megbízásként is el-
vállalni, de a képzettség lehe-
tővé teszi azt is, hogy valaki 
vállalkozóként, tehát foglal-
kozásszerűen legyen társas-
házi közös képviselő. Az ön-
kormányzat 2011. január 1-től 
nyilvántartást is vezet a szak-

képzett képviselőkről. Karca-
gon ebbe nyilvántartásba Ma-
gyar Ildikót vették fel az. 1. 
szám alatt.

- Hogyan lett a megbízatás, 
illetve képesítés birtokosa?

- Az élet hozta. Engem 
ugyanis abban a társasház-
ban, ahol élünk, közös képvi-
selőnek választottak, így sze-
reztem meg a közös képviselői 
és társasház kezelői szakképe-
sítést, amit vállalkozásként is 
elindítottam. Egyébként peda-
gógus vagyok, illetve ezen be-
lül megvan a közoktatás ve-
zetői végzettségem is. Tehát 
amellett, hogy jól bánok az 
emberekkel, vezetői ismere-
tekkel is rendelkezem.

- Milyen feladatok elvégzését 
jelenti a közös képviselői ill. a 
társasház kezelői vállalkozás?

- A törvény részletesen 
meghatározza a társasházak-
kal kapcsolatos feladatokat és 
a lakóközösségek működé-
sének a lehetőségeit. A közös 
képviselő a törvényben foglalt 
keretek között intézi a lakó-
közösség életét. Tulajdonkép-
pen úgy kell elképzelni, mint 
pl. egy vállalkozás menedzse-
lését. A társasház legfőbb dön-
téshozó szerve mindig a la-
kógyűlés. A társasházkezelő 
megállapítja a működéshez, a 
felújításokhoz szükséges ösz-
szegeket, felújítási alapot ké-
pez, előkészíti a döntéseket. A 
döntések meghozatala érdeké-
ben összehívja a lakógyűlést – 
azt a törvényben foglaltak sze-
rint levezeti és a határozatokat 
dokumentálja. (Jegyzőköny-
vet készít, vezeti a határozatok 
könyvét, amiben dokumen-
tálni kell, hogy milyen hatá-
rozat született, mik a megva-

lósítási formák, sőt, azt is je-
lezni kell, ha valami nem va-
lósult meg – miért nem.) Ezen 
felül ütemtervet, éves feladat-
tervet készít, gazdasági elem-
zéseket végez, de hosszú távú 
befektetéseket is elindíthat – 
tehát ahogy mondtam: komp-
letten menedzsel egy társashá-
zat. Vagyis az csak a munkájá-
nak (és a lehetőségeinek) csak 
az egyik része, hogy beszedi a 
pénzt a lakóközösség tagjai-
tól és a befolyt összegből kifi-
zeti a közös kiadásokat. A me-
nedzselés szintű társasházke-
zeléshez már a gazdasági te-
vékenység is hozzá tartozik, 
pl. a megfelelő bank megke-
resése; 50 lakás felett kötele-
ző könyvvizsgálót alkalmazni, 
ennek a szakembernek a szer-
ződtetése is a képviselő felada-
ta – de beletartozik természe-
tesen a hivatalokkal, szolgál-
tatókkal való kapcsolattartás 
– azaz minden olyan feladat, 
ami egy hivatalos (adószám-
mal) működő társasház életé-
ben előfordult.

- Ön tehát a hivatásos lakó-
házkezelők egyike itt Karca-
gon. Mik az eddigi tapasztala-
tai?

- A közös képviselet nagyon 
sok embernek nem hozza meg 
azt a sikerélményt, amit ne-
kem meghozott. A társashá-
zunk lakóközössége jól fogad-
ta és támogatja az ötleteimet. 
Adószámmal rendelkező tár-
sasház vagyunk. Jelenleg már 
1/3-ával sikerült csökkenteni a 
korábban képződött kintlévő-
séget. Takarékoskodunk (la-
káskassza előtakarékosság), 
amelyet pár év múlva pályá-
zathoz önerőként szeretnénk 
hasznosítani. Célja a társasház 
külső felújítása. De szeretném 
most felhívni a vállalkozók fi-
gyelmét, hogy a velünk kap-
csolatban álló szakembergár-
dát is bővíteni szeretném.

- Ha egy lakóközösséget ér-
dekel a képviseletnek illetve a 
társasház kezelésnek a formá-
ja, hol léphet kapcsolatba ön-
nel?

- A címem: Magyar Ildikó 
Karcag, Táncsics krt. 5-11. 1. 
lh. II. em. 6. a. Telefon: 06/30-
565-7171.

(X)

Györffy Néptánc Gála
Karcag
2011.

Karcag Város Önkormányzata és a Györffy István Általá-
nos Iskola tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

Györffy Néptánc Gálára.
Időpont: 2011. február 12. 1400

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ.
A rendezvényt megnyitja: Pánti Ildikó nyugdíjas igazgató, 
önkormányzati képviselő, az Idegenforgalmi, Társadalmi és 
Külkapcsolati Bizottság Elnöke.

A rendezvényen fellépnek:
- Petőfi Sándor Általános Iskola - Mákvirág Tánc-

együttes, Székelykeresztúr
- Ady Endre Művészeti Egyesület - Vadvirág Tánc-

együttes, Bácskossuthfalva
-  Búzakalász Népdalkör, Szepsi
-  Kecskemét Táncegyüttes, Kecskemét
-  Györffy István Általános Iskola néptánccsoportjai

A rendezvény táncházzal zárul.

A rendezvény az Europe for Citizens ’ 
Programme - Young Citizens for Europe” 

program támogatásával valósul meg.

(Tiszafüred), dr. Pádár 
Lászlóné polgármester (Ken-
deres), Kovács Szilvia alpol-
gármester (Karcag). Megbíza-
tásuk négy évre szól.

Ezen az ülésen döntöttek 
még a helyi iparűzési adó 1%-
ára 2011-ben jogosult kedvez-
ményezett szervezetek megha-
tározásáról. Ezt az idén 56 ci-

vilszervezet jogosult igényelni 
a városban.

Szintén ezen az ülésen fo-
gadták el 2010/2011-es tanítá-
si évben induló csoportokra, 
osztályokra megállapított ma-
ximális létszám átlépésének 
engedélyezését a Györffy Ist-
ván, Kiskulcsosi, Kováts Mi-
hály, Szentannai és Varró isko-
lák esetében.

Cselényi Csaba

A társasházak biztonságos gazdálkodásáért

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés

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

Sajtóközlemény

2010. október 1-jén megkezdődött a Kátai programban foglalt feladatok, 
a kórház-felújítási munka harmadik üteme.

A projekt megnevezése: 
„Kátai Program” 

Kórházfejlesztés a Nagykunságiak egészségéért 
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0001

Kedvezményezett: 
Kátai Gábor Kórház

5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

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

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
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Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

FELHÍVÁS
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Debrecen, 

Kossuth u. 41.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket a telepü-
léseken (kül- és belterületen egyaránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű, és nagyfe-
szültségű villamoshálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, ma-
gasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, galy-
lyazásának elvégzésére. 

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény (rövidítve: VET) 
124. § d) pontja, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről 
szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme:

1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 méter. 

1–35 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőtől oldalirányban 5–5 méter, de a 
vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásai-
nak megtartásával létesült,2,5–2,5 méter. 

100–200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőktől oldalirányban mért 13–13 
méter. A hálózatok biztonsági övezetében a tilalmakat, korlátozásokat és a végezhető te-
vékenységeket a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11. §. 14. §. 16. §. szabályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelő-
je) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, ille-
tőleg az adott feszültségű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor 
hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 100-200 kV 
névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél; kisfe-
szültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az 
áramvezetőt.

Kérjük, hogy felelősségüket átérezve, a fenti rendeletben előírt kötelezettségüknek tegye-
nek eleget! Vezetékeink által érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek meg 
a fák, bokrok a jogszabályi előírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a 
gallyazásra, vagy a fák kivágására, alacsonyabb növésű fák telepítésére! Amennyiben szak-
mai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy szakembereink állnak rendelkezésre.

Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a mun-
kát mindaddig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási fel-
tételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Debreceni régióközpont 4030 Debrecen, Híd u. 10-12. Tel.:52/512-229,

Nyíregyházi régióközpont 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 53. Tel.: 42/523-131,

Szolnoki régió központ 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. Tel.: 56/506-152.

Az egyeztetésen és azt követő organizációs bejáráson tisztázni és írásban rögzíteni kell a

növényzet eltávolítási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági 
feltételt. A 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 16.§ (6) bekezdés szerint fadöntés, favágás során 
a fa, vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda, vagy 
nagyfeszültségű vezetékeknél vonalgazda meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez 
szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szak-
felügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít!

Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés el-
maradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás megjelenésétől számított 15 
munkanapon belül nem jelenti be társaságunk illetékes régióközpontjánál, hogy a gallyazást 
elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló vállal-
kozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazását. A vonatkozó jogszabályok értel-
mében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a fen-
ti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy társaságunk minden olyan 
fát, bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felel-
nek meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát 
veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.

Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy a jogszabályok által rájuk rótt, de általuk el 
nem végzett munkálatok igazolt költségeit társaságunk utólagosan velük megtérítteti. Az el-
távolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik, azok tár-
saságunk részéről történő elszállíttatásához a tulajdonos, kezelő írásbeli hozzájárulása szük-
séges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Előző számainkban már beszámoltunk arról, hogy a Re-
formátus Gimnázium fiú kézilabdásai az igazolt versenyzők 
körében az országos elődöntőig jutottak a diákolimpia VI. 
korcsoportjában, január 29-én pedig újabb állomásához ér-
kezett a csapat a téli felkészülések után. Ezen a napon, Kar-
cagon rendezték meg a fiú amatőr kézilabda V-VI. korcso-
portjának megyei selejtező mérkőzéseit, melyen a Karcagi 
Nagykun Református Gimnázium tanulói fölényes győzel-
meket arattak, ezzel bejutottak a megyei döntőbe, s „vitték 
magukkal” a Technikum csapatát is. A csapat célkitűzé-
se egyértelmű: megnyerni a megyei döntőt, mely Karcagon 
kerül majd megrendezésre, és az előző évekhez hasonlóan 
képviselni az iskolát és a várost az országos döntőben. Ezt 
az idén Pécsen rendeznek majd meg április közepén.

Eredmények, megyei selejtező:
Karcagi Nagykun Református Gimnázium - Szentannai, 

Karcag 26:12 (11:8)
Karcag: Nehéz, Karsai (3), Nagy (2), Myrhol (3), Kovács 

(6), Tóth (1), Koncz (7).
Cserék: Kovács (3), Herceg (1), Gulybán.
Az első félidőben még jól tartotta magát a Technikum 

jó erőkből álló csapata, a második félidőben viszont már a 
refisek fölénye érvényesült és tetszés szerint érték el góljai-
kat.

Karcagi Nagykun Református Gimnázium - Illésy, Kisúj-
szállás 39:11 (18:5)

Karcag: Nehéz, Karsai (8), Nagy (5), Myrhol (4), Kovács 
(4), Tóth (4), Koncz (10).

Cserék: Kovács (2), Herceg (2), Gulybán.
Néhány perc alatt eldőlt a találkozó, gyakorlatilag edző-

mérkőzés volt. A mérkőzés jó gyakorlási lehetőséget adott 
mindenkinek a megyei döntőre. Köszönjük a szépszámú 
szurkolósereg támogatását! Dicséret illeti a szentannais fi-
úkat is, Kisújszállás elleni győzelmükkel ők is bejutottak a 
megyei döntőbe.

A megyei selejtező 1. helyezett csapat tagjai: Nehéz Zsolt, 
Borsós László, Karsai Imre, Nagy Péter, Szepesi Balázs, Ko-
vács Máté Zádor, Tóth Botond, Kovács Miklós, Csordás Ba-
lázs, Herceg Péter, Gulybán Olivér, Koncz Dávid.

Major János 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium fiú röplabda csapa-
ta január 22-én Debrecenben 
lépett pályára a diákolimpia 
VI. korcsoportjának orszá-
gos elődöntőjében, ahová még 
decemberben Kunhegyesről 
kvalifikálta magát megyei 2. 
helyezett csapatként. Az or-
szágos elődöntőn négy csa-
pat küzdött az első helyért, s a 
végső győztes bejutott a duna-
újvárosi országos döntőbe. A 
karcagi fiúk az elődöntőben jó 
játékkal győzték le Nyíregyhá-
za csapatát, majd a döntőben 
minimális különbséggel ma-
radtak le a Debreceni Fazekas-
tól, így ezüstéremmel tértek 
haza az igazolt játékosok me-
zőnyéből. Gratulálunk soroza-
tos kiemelkedő eredményük-
höz! Ugyanez a csapat február 
közepétől kezdi meg a küzdel-
meket az amatőr diákolimpi-

ában. A csapat célja, hogy is-
mételten részt vegyen a deb-
receni országos döntőben, ott 
pedig jó helyezést érjen el.

Eredmények:
Elődöntő:
Református Gimnázium, 

Karcag - Nyíregyháza, Krúdy 
3:1 (25-17, 23-25, 25-19, 25-16)

Döntő:
Fazekas, Debrecen - Refor-

mátus Gimnázium, Karcag 
3:0 (25-19, 25-21, 25-22)

Az országos elődöntő vég-
eredménye: 1. Fazekas-Deb-
recen, 2. Nagykun Reformá-
tus-Karcag, 3. Ady-Sarkad, 4. 
Krúdy-Nyíregyháza.

Az ezüstérmes csapat tag-
jai: Nagy Attila Tibor, Fu-
tó Tamás, Gyökeres Árpád, 
Oszlánczi Máté József, Bu-
dai Csaba, Saska Viktor, Ha-
lász Richárd, Albert Kriszti-
án, Perge Tibor, Iványi-Nagy 
Gábor.

Major János

Refis röplabda
Újabb ezüst az országos elődöntőről

Refis kézilabda

Megyei döntőben a fiúk
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.

2 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.

Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.

Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).

Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sür-
gősen eladó. I.ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-461-6358.

Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.

Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.

Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.

Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.

Eladó Karcagon családi ház. 2 
lakás komfortos, gázfűtéses 
+ cserépkályha, nagy garázs, 
604 m²-es telek belterület. Tel.: 
59/312-675 v. +36/30-263-1504.

Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-
es, kétszobás, tehermentes, tég-
laépítésű, erkélyes, üresen ál-
ló lakás eladó. Tel.: +36/30-447-
3918.

Karcagon, a Szondi utcában 98 
m²-es, 3 szobás ház 1100 m²-es 
telek területtel eladó. I.ár: 15 M 
Ft. Tel.: +36/30-670-9380.

2 szobás tégla ház lakható alsó-
épülettel, gáz- és cserépkályha 
fűtéssel eladó. Kg., Zádor utca 
28. Tel.: +36/70-391-4295.

Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre kiválóan alkalmas. 
Kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.

Garázs kiadó Kg., Széchenyi sgt. 
18-20. sz. alatt. Tel.: 59/610-141 v. 
+36/30-+587-7608.

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

Állás
Autóvillamossági szerelőt azon-
nali munkakezdéssel alkalma-
zok. Tel.: +36/30-826-0544.

Állat
1 db vágó kecske; 2 db tokjó bá-
rány; nagy testű galambok el-
adók ill. csere is érdekel. Érd.: 
Kg., Vasút út 38. Tel.: +36/30-
244-3666.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Tartós világbéke megvalósítása. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.
hu

Szekrénysor, vitrines szekré-
nyek, könyvszekrény és köny-
vespolcok eladók. Tel.: 59/311-
477.

2 db bordó színű koszorúslány 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.

Utazóágy, gyerek tricikli, lép-
cső rács, nagy kutyaház, rácsos 
kiságy + pelenkázó eladó. Tel.: 
+36/30-403-6062.

Süldő nyúlketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 perc-
re, a 4 csillagos Hotel Kalmában 
27. extra piros hétre szóló 4 sze-
mélyes apartman üdülőjoga el-
adó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag te-
rületén! Termelői méz kapható 
Kg., Füredi utca 3. Vegyes (kris-
tályos): 1.200 Ft/kg, akác (folyé-
kony): 1.600 Ft/kg. Sebők Erika, 
Szőllősi Csaba Tel.: +36/30-963-
5073.

Lehullott a fák levele, nyo-
mában a szürke köddel érke-
zett a hópihe. Télidőbe, hó-
esésbe seprűimet vegye kéz-
be. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bá-
csinál.

Eladó Samara új alkatrészek, 
Punto lengéscsillapító, régisé-
gek: biblia, énekeskönyv, 1955 
Élet és Tudomány, Tiszavidék 
újság 1955, Simson kézikönyv, 
fényképező, egyéb. Tel.: +36/30-
995-6929

Saját készítésű, szabvány mé-
retű pingpong asztal 10.000 Ft-
ért eladó. Tel.: +36/30-552-1573.
Elektronikus mobilfeltöltés a 
Kisföldeki fagyizóban. U.itt: lú-
gos víz PH 10 és jódos víz eladó.
Új olajradiátor áron alul eladó. 
Tel.: +36/30-448-7960.
HOPPÁ! Minőségi fehérne-
mű, fehér nadrág és köpeny, 
sí overál, farsangi jelmez, fér-
fi mellény kapható a turiban. 
Karcag, Kossuth L. utca 22.
1 db 3 fejes eke; 1 db 2 fejes 
eke; bőrvarró Zinger varrógép; 
100 l-es szőlőprés darálóval; 
220 V-os Pedrolo borszivattyú; 
2 tengelyes 100 kg-os utánfu-
tó eladó ill. csere is érdekel. Érd.: 
Kg., Vasút út 38. Tel.: +36/30-
244-3666.
24-es sebességváltós kislány ke-
rékpár 9.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
+36/70-368-5581.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hite-
lét fizetni? Végrehajtás van fo-
lyamatban? (Személyi hitel, hi-
telkártya, jelzálog hitel, stb.) Ne 
késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-
4403 vagy +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást 
vállalok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág varrását rövid határidő-
re vállalom. Tel.: 59/311-910.
Idős, beteg személyek gondo-
zását, ápolását vállalom reális 
áron. Tel.: 59/300-567 v. +36/30-
455-5103.
Vállalom egyéni és társas vállal-
kozások könyvelését, képvise-
letét, bevallások készítését. Tel.: 
+36/30-415-5218 Fórizs Judit
Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.
Fakivágás, felvágás, házhoz 
szállítás vidékről is. Tel.: +36/30-
336-6142.
Középiskolások részére mate-
matika korrepetálást és közép-
szintű érettségire felkészítést 
vállalok. Tel.: +36/30-325-7724.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat 
vásárol. Nyitva: hétfőtől pénte-
kig 8 - 17 óráig, szombaton 8 - 
12 óráig. Kg., Kossuth L. utca 22. 
Tel.: +36/30-255-6742.

Apróhirdetés

Nem várt, forró hangulatú 
mérkőzéseket vívott leány csa-
patunk a megyei döntőbe ju-
tásért. Az első helyezett Mó-
ricz automatikusan a megyei 
döntőbe jutott, addig mi, mint 
második helyezett csapat, csak 
vigaszágon vívhatjuk ki a dön-
tőbe jutást. Az első mérkőzé-
sen óriási izgalmak közepette 
csak az utolsó percben sikerült 
a vezetést átvennünk, s a győ-
zelmet kicsikarni. A második 
mérkőzésre teljesen kifulladt 
csapatunk. Az első negyed-
ben a friss játékerőt képviselő 
kisújszállásiak legázoltak ben-
nünket és 11 pontos előnyre 

tettek szert, amit a mérkőzés 
végéig meg is tartottak. 

Nagykun Ref. Gimn. – 
Szentannai S. Gimn. 43:-40 
(11-11, 6-10, 10-10, 9-16)

Kovács L. (3), Bérczi D., 
Orosz G. (3), Szabó D. (2), Ha-
mar K., Hérman F. Varga V. 
Bodnár V. Chrappán R. (25/3), 
Varga D. (10).

Nagykun Ref. Gimn. – Mó-
ricz Zs. Gimn. 30:44 (4-15, 
8-9, 12-10, 6-10)

Kovács L. (8), Bérczi D.(2), 
Orosz G. (4), Szabó D., Ha-
mar K., Hérman F. Varga V. 
Bodnár V. Chrappán R. (15/3), 
Varga D. (2).

Edző: Őrlős Zoltán

Refis sporthírek
Kosárlabda Amatőr Megyei 

Diákolimpiai Selejtező

Szép sikereket értek el az V. 
korcsoportú csapataink. Le-
ány csapatunk Mezőtúron a 
harmadik helyet szerezte meg. 
A fiúk pedig a második helyen 
végeztek, így bejutottak az or-
szágos selejtezőbe.

Nagykun Ref. Gimn. – 
Szolnoki Szolg. SZKI 63:10 
(41-4, 22-6)

Bérczi D., Bodnár V. (4), 
Hérmán F. (2), Kocsis D., Ko-

vács Zs. (4), Magyari D., 
Monori F., Nagy Sz., Varga V.

Nagykun Ref. Gimn. – Szol-
noki Műszaki SZKI 5:45 (2-12, 
3-13, 0-20)

Bérczi D. (21), Bodnár V. 
(9), Hérmán F., Kocsis D.(3), 
Kovács Zs. (10), Magyari D., 
Monori F., Nagy Sz., Varga V. 
(2).

Edző: Őrlős Zoltán
Szolnok Verseghy F. Gimn. 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
79:38 (22-12, 16-13, 24-6, 17-7)

Kis T., Tóth G. (4), Deák Z. 
(2), Szepesi B. (19/6), Németh 

G. (11), Gyökeres I., Rózsa I. 
(2), Nagy V.

Edző: Őrlős Zoltán

Szeged adott otthont az 
amatőr tollaslabda diákolim-
piai küzdelmeknek. Iskolánk-
ból négy tanuló jutott be, s 
próbálta kiharcolni az orszá-
gos döntőbe jutást. IV. korcso-
portban Endrédi Evelin bal-
szerencsés sorsolást kapott. Já-
téktudása alapján akár a har-
madik helyen is végezhetett 
volna. Hatan voltak két győ-
zelemmel és két vereséggel, 
a sorrendet a szett arányok 
alapján számolták ki. S mi-
vel ő játszott az első két helye-
zettel, ez számára kedvezőtlen 
volt, így a hatodik helyet sze-
rezte meg. Az V. korcsoport-
ban az első három hely sorsá-
ba nem lehetett beleszólni. Vi-
szont az országos döntőbe ju-

tást jelentő negyedik helyet 
meg lehetett csípni. Ez Bérczi 
Dórát és Magyari Dianát meg-
előzve Bodnár Viviennek sike-
rült, s így jutott be a Salgótar-
jánban megrendezendő orszá-
gos döntőbe.

Kosárlabda Megyei Diákolimpiai Döntő

Tollaslabda Országos Diákolimpiai 
Elődöntő
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Január 23-án este egy helyi 
férfi előzetes szóváltást köve-
tően több esetben tettleg bán-
talmazta édesanyját, a házban 
tört-zúzott. A bántalmazás so-
rán az anya nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket 
szenvedett. Az agresszív férfit 
a rendőrök előállították, vele 
szemben az ideiglenes megelő-
ző távoltartás intézménye el-
rendelésre került.

Január 27-én a rendőrök 
körözési akció keretében hat 
eltűntként körözött személyt 
állítottak elő. 

Január 26-27-e közötti idő-
szakban ismeretlen tettes egy 
helyi KFT telephelyén lévő 
nyitott melléképületből vas-
kályhát és etetővályút tulajdo-
nított el, összesen 5.000 Ft ér-
tékben. A rongálással 2.000 
Ft kárt okozott, mivel a telep-
helyre vezető útelzáró sorom-
pót lezáró lakatot levágta.

Január 27-én a déli órák-
ban ismeretlen személyek je-
lentek meg egy helyi idős há-
zaspár házánál, ahol magukat 

E-ON szakembereknek kiad-
va, valamint villanyóra leol-
vasás, kapcsolók, konnekto-
rok ellenőrzése, valamint túl-
fizetést hoztak (amiből visz-
szajár 10.000 Ft) hivatkozással 
elterelték az idős személyek fi-
gyelmét, és tőlük 100.000 Ft 
készpénzt loptak el.

A rendőrség ezúton is ismé-
telten felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy ne dőljenek be 
az ilyen, és hasonló indokkal 
jelentkező ismeretlen szemé-
lyeknek. Kérjenek az idegen-
től hivatalos iratot, és lehető-
leg a házukba, lakásukba ide-
gen személyt ne engedjenek 
be.

Január 27-én a késő esti 
órákban a Karcagi MÁV állo-
más területén a járőr intézke-
dés alá vont egy személyt, aki-
ről megállapítást nyert, hogy a 
nyíregyházi rendőrkapitány-
ság körözi. Az asszonyt őrizet-
be vették, majd a Törökszent-
miklósi Rendőrkapitányság 
Fogdájára szállították.

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  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. február 04. péntek

18.00  Műsorajánló
18.05  Visszatekintő 2010.
18.45  Arc-Képek: Ágnes Vanilla
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: dr. Nagy Mihály
 Téma: Kátai Gábor kórház
 Karcagi hírek
 Tűzoltó akar lenni a kisfiú…
 Bélyeg kiállítás az ifi házban
 Mezőgazdasági kép a város 

határában
 Háttér
 Különkiadás: Bemutatkozik 

Dr. Lengyel Györgyi, a JNSZ 
Megyei Kormányhivatal ve-
zetője a városi képviselők-
nek

20.05  Szentannai Szalagavató Ün-
nepsége

2011. február 8-9. kedd-szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – ökumeni-

kus imahét baptista imaház-
ból

18.50  Nótaszó – Válogatás Balogh 
Márton felvételeiből

19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava
20.35  Muzsikaszó – Dr. Fehér Esz-

ter felvételeiből
21.20  Főtéri randevú – Brakes 

Haes Band Együttes

2011. február 10. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.50  Premier moziajánló
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Mulicz Ferenc
 Karcagi hírek
 Könyvtári évkezdés
 Szakmai munka a Kovátsban
 Színvonalas városi sportélet
 Háttér
 Téma: különleges hobbik - a 

tűzoltóautó gyűjtő
20.05 A Muzsika Hangja 1-2 rész.

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

Moziműsor
Február 4. péntek
 Zöld darázs
 Amerikai akciófilm
Február 5. szombat
 A lány, aki a tűzzel 

játszik
 Feliratos svéd-dán-német 

krimi
Február 8. kedd
 Szerelem és más 

drogok
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Február 11. péntek
 Aranyhaj és a nagy 

gubanc
 Kezdési időpont: 18 óra
 Amerikai animációs film

Február 4. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Február 5. szombat
 Berek – Kiss. A. utca

Február 6. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Február 7. hétfő
 Oroszlán – Kórház út

Február 8. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 9. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Február 10. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Február 11. péntek
 Kígyó – Horváth F. út

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Szikszai Erika – Varga Sán-
dor István
Kg., Koppány utca 12. Lili 
Bernadett

Halálozás

Győri Lajos Gáspár
 Karcag (1945.)
Kórodi Lajos
 Kg., Asztag utca 2. (1926.)
Mocsári Lászlóné (Polgári 

Mária)
 Karcag (1917.)
Papp Ferencné (K. Szabó 

Zsófia)
 Karcag (1936.)
Popovics Antalné (Berdó Ilo-

na)
 Karcag (1939.)
Reményi István
 Karcag (1934.)
Vadai Lőrinc
 Karcag (1951.)
Varga István
 Karcag (1943.)

Lapzárta: kedd 12 óra

16

12

12

Lekvár Sándor labdarúgó 
emléktorna

Az elmúlt hétvégén a Sport-
csarnokban az U9-es és U13-
as korosztályhoz tartozó 300 
gyermekkel emlékeztek a kö-
zel tíz éve elhunyt Lekvár Sán-
dorra.

Az első napon az U9-es kor-
osztály hat csapata mérkőzött 
meg.

Eredmények: Karcag A – 
Püspökladány 2:0 góllövők: 
Mészáros M., Baga L. Kar-
cag A – Kisújszállás 3:0 góllö-
vők: Mészáros M. (2), Kovács 
G. Karcag A – Mezőtúr 3:1 gól-
lövők: Mészáros M. (2), Bérczi 
M. Karcag A – Hajdúszobosz-
ló 0:2, Karcag B – Mezőtúr 0:3, 
Karcag B – Hajdúszoboszló 
0:2, Karcag B – Kisújszállás 2:3 
góllövők: Rácz H., Kelemen Z.

A tornát Hajdúszoboszló 
csapata nyerte, megelőzve Kar-
cag A csapatát. Különdíjak: 
legjobb kapus: Balázs Balázs 
(Karcag), legjobb hazai játékos: 
Nagy Daniella (Karcag).

Antal Lőrinc: Gratulálok 
mind a két csapatnak. Elis-
merésem a B csapatnak, akik 
zömmel egy évvel fiatalabb já-
tékosokkal léptek pályára.

A második napon az U13-as 
korosztály nyolc csapata, két 
csoportban játszotta a mérkő-
zéseit.

A „B” csoportban játszó ha-
zaiak eredményei: Karcag – 
Debrecen SI 1:0 góllövő: Ko-

vács F. Karcag – Budapesti 
Honvéd 2:2 góllövő: Bakó J. (2), 
Karcag – Tápiószentmárton 
0:0. A döntőbe jutásért: Karcag 
– Békéscsabai UFC 1:0 góllövő: 
Tóth F. Döntő: Karcag – Buda-
pesti Honvéd 0:3.

Az igen erős mezőnyben a 
karcagi csapat az előkelő má-
sodik helyen végzett. A tor-
na legjobb kapusa: Bajusz Sza-
bolcs (Karcag). A csapat tag-
jai: Bajusz Sz., Terjék P., Örsi 
J., Nábrádi K., Kovács F., Szabó 
E., Tóth F., Bakó J., Nagy J.

A torna szervezői köszönetet 
mondanak azoknak, akik tá-
mogatásukkal lehetővé tették, 
hogy ilyen színvonalas legyen 
ez a torna: ifj. Lekvár Sán-
dor és családja, Bartha Lász-
ló, Laboncz János, L. Kis Lajos, 
Szendrei Imre, Agócs Zoltán, 
Tanka Sándor, Hotel Nimród, 
Bíró László, Karcagi SE.

Thomas városi kispályás 
labdarúgó bajnokság
Az elmúlt heti eredmények:
I. osztály: Szuperinfó – BSK 

3:0, Ökodizel – Agrosprint 
2:2, Família – Armacomp 6:2, 
Rolisped – Multitec 3:2.

II. osztály: DKV – Karefa 
0:1, Rózsa – Flottok 4:1, Blades 
– Brigád 1:3, Thomas – Ho-ri-
ko 2:2.

B. I. 

Január 23-án rendezték meg 
Újszászon a Tollaslabda Me-
gyei Diákolimpiai döntőket. 
Karcagot a Györffy István Ál-
talános Iskolából 6 diák kép-
viselte, ezen kívül a Nagykun 
Református Gimnázium 12 
tanulója, amint azt Kun Lász-
lótól megtudtuk. 

A Györffy István Általá-
nos Iskola tanulói a követke-
ző eredményeket érték el: I-es 
korcsoport: I. helyezés Kun 
László Ákos. Az I-es és II-

es korcsoport összetett dön-
tőjében V. helyezett lett. III-
as korcsoport: III. Zsembeli 
Zsadány, III. Vajó Richárd, 
III. Kovács Márta. IV-es kor-
csoport: Soós Dávid és Sebők 
Bence jutott el a döntőbe.

A hét végén Szolnok az or-
szágos elődöntők zajlottak, 
de az erős mezőny miatt nem 
jutottak tovább (Zsembeli 
Zsadány, Vajó Richád és Ko-
vács Márta).

B. I.

Tollaslabda Megyei Diákolimpia

Horgászok figyelem!

Február 6-án vasárnap 9 órától nádvágás 
a Téglagyári tónál.

Szerszámot hozzatok!
Vezetőség


