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A válsztás részletes eredményei a 6. oldalon találhatók

Hirdetmény
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szó-

ló többszörösen módosított 1997. évi C. törvény 105/A § (2) 
bekezdésének h) pontja, valamint a 115/I. § (6) bekezdésé-
nek i) pontja alapján a 2010. október 03. napján megtar-
tott önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásának, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásának eredményét KARCAG városban 
az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER:

 DOBOS LÁSZLÓ  FIDESZ–KDNP

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐK:

1. sz. választókerület: 
 MOLNÁR PÁL FIDESZ-KDNP
2. sz. választókerület: 
 KOVÁCS SÁNDOR FIDESZ-KDNP
3. sz. választókerület: 
 KOVÁCSNÉ KEREKES KATALIN JUDIT  FIDESZ-KDNP
4. sz. választókerület: 
 GYURCSEK JÁNOS FIDESZ-KDNP
5. sz. választókerület: 
 DOBOS LÁSZLÓ FIDESZ-KDNP
6. sz. választókerület: 
 KARCAGI-NAGY ZOLTÁN IMRE FIDESZ-KDNP
7. sz. választókerület: 
 CSÁNYI SÁNDOR FIDESZ-KDNP
8. sz. választókerület: 
 PÁNTI ILDIKÓ ANNA FIDESZ-KDNP

KOMPENZÁCIÓS LISTÁN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:

 ANDRÁSI ANDRÁS PÁL JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
  MOZGALOM
 DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
  MOZGALOM
 DR. KAPUSI LAJOS SÁNDOR KARCAGI IPARTESTÜLET

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
EREDMÉNYE, MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELŐK:

 KISS IRÉN BORBÁLA FIROSZ
 TÓTH ANITA TÜNDE FIROSZ
 VARGA ISTVÁN MICI FIROSZ
 VARGA ISTVÁNNÉ FIROSZ

Karcag, 2010. október 06.
Dr. Zsembeli József

Helyi Választási Bizottság elnöke

A terebélyesre nőtt, dús, 
és még most a legutóbbi idő-
kig is harsányan zöld lomb-
koronák azt mutatják, hogy 
az átlagost messze felülmú-
ló csapadékmennyiség legin-
kább a fáknak kedvezett. Ide-
je is volt, hiszen a zöld lom-
bok között nagyon sok he-
lyen hagy hézagot egy-egy, 
a korábbi aszályok miatt ki-
száradt vagy száradásnak in-
dult fa. A sok víz azonban 
nem mindig van hasznára az 
erdőnek. A Hősök Ligete fá-
it a terület tartós vízborítása 
pusztította el a ‘80-as évek-
ben, vízben álló tövű, kiszá-
radt fákat meg bőséggel lát-
hat az utazó, jártában-kelté-
ben.

A karcagi apavári erdő he-
lyén valamikor a Hortobágy 
folyó kiöntései táplálta mocsa-
rak és nádasok osztoztak. Erre 
a folyószabályozással száraz-

ra került lapos, száraz érmed-
rekkel barázdált területre te-
lepítették az erdőt ezelőtt hat-
van évvel. Esők évadján-ide-
jén azonban visszaköszön a 
múlt, a fák között nagy terüle-
teken hónapokig csillog a víz. 
Akárcsak manapság.

- A régi átereszeket és a csa-
tornákat kitisztítottuk, de saj-

nos a terület adottságai mi-
att a régi folyómedrekben ösz-
szegyűlt vizet nem tudtuk le-
engedni – sorolja az elvégzett 
munkákat Donkó Ferenc er-
dész. - Ezért aztán elég sok er-
dőrész egész nyáron víz alatt 

Vízben álló fák, járhatatlan utak

A gazdasági év egyik sarok-
pontja a (Szent)György nap, 
amikor az addig istállón tar-
tott jószágot kiverték a leg-
előre, vagyis egészen őszig a 
gazdaközösség által megfoga-
dott pásztor gondjaira bízták 
az állatokat. A legelőn meghí-
zott és sokszor megszaporo-
dott állományt (Szent)Mihály 
napkor adták át a gazdáknak, 
amivel a pásztor esztendeje is 
kitelt, s a leszámolás után egy-
ből új helyet is nézhetett ma-
gának. A Kunságon elsősor-
ban az állatállomány jelentet-
te a paraszti gazdaság vagyo-
nát, tehát a szeptember végén, 
október elején behajtott jószág 

száma, kövérsége, azaz elad-
hatósága mutatta meg a csa-

lád további anyagi lehetősé-
geit, no és azt, hogy hogyan 
nézhetnek a tél elé. A Nimród 
Biohotel az idén mindkét je-
les napra sokadalmat hirdetett 
a Bajcsy-Zsilinszky utca fái 
alá. A Mihály napi alkalom-
mal az elmúlt szombaton sü-
tés-főzés, népi kismesterségek 
bemutatója, egy győri baranta 
csoport bemutatkozása, tánc 
és zene színesítette az esemé-
nyeket. Ifj. Hubai Imre szerve-
ző elmondása szerint a tavaszi 
és az őszi sokadalmakat ha-
gyományteremtési szándékkal 
szervezik meg továbbra is.  

Szeptember 30-án az elő-
ző önkormányzati ciklus kép-
viselő-testületének utolsó, so-
ros ülésére került sor a Város-
házán. Ez alkalommal Dobos 
László, mint (még) alpolgár-
mester vezette le az ülést. A 
napirend megtárgyalása előtt 
Gyurcsek János köszöntötte 
Dobos Lászlót abból az alka-
lomból, hogy már második al-
kalommal nyerte el  Az év al-
polgármestere díjat. Ezt kö-
vetően Kovácsné Kerekes Ka-
talin gratulált neki a karcagi 
Fidesz-frakció nevében az el-
ismeréshez.

A képviselők asztalára hu-
szonegy napirendi pont ke-
rült, amelyek közül nyolcat 

zárt ülés keretén belül tárgyal-
tak.

Mindjárt az első a Karcag 
Város Önkormányzatának 
2010. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról szólt. Az 
idei költségvetés februárban 
módosított bevételi-, és kiadá-
si előirányzatának főösszegét 
8 541 824 ezer forintban, azaz 
kicsivel több mint nyolc és fél-
milliárdban határozták meg. 
Ehhez viszonyítva, az első fél-
évben a bevétel 50,2%-os mér-
tékben, a kiadási oldal pedig 
49%-ra teljesült, tehát éppen 
a félévi átlagoknak, elvárások-
nak megfelelően.

Mihály napi sokadalom és bionap

Testületi ülés

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon



2 2010. október 8.

A Kontera Kft. a Társadalombiztosító szerződött partnere.
Szeptember 1-jétől minden hónap első 7 napján, munkanapokon egészen december 6-ig.

Az egészségmegőrzés és a takarékosság jegyében,
NEM CSAK HALLÁSSÉRÜLTEKNEK!!!

- A legkisebb és legkorszerűbb hallókészülékek kipróbálása.
- Hallássérültek részére tervezett vezeték nélküli rendszerek bemutatása.
- Diszlexia és magatartászavaros gyermekek részére tanácsadás és új terápiák.
- Korszerű kezelések!
- Soft-Laser kezelés minden korosztály számára.
- A keringési rendszer és az anyagcsere felfrissítése Bemer-terápiával.

Szánjon 8 percet az egészségére!
Minden kedves ügyfelünket vendégül látjuk.

Havonta a megjelentek között értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Cím: Karcag, Szabó J. utca 14. Betánia Egészségház

 Mobil: 20/599-8520 Telefon: 36/416-040
www.kontera.hu

Bolgár-Magyar 
Művészeti Gála

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk Önt és kedves csa-
ládját „Bolgár és magyar kul-
túrával a szívünkben” gála-
műsorra.

A gála helye: Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
Moziterme (Dózsa Gy. u. 5-7.)

Ideje: 2010. október 9. 
(szombat) 17 óra. Belépődíj: 
300 Ft.

A program házigazdá-
ja a karcagi Biljana bolgár 
néptáncegyüttes, a műsor 
után bolgár táncház.

A műsorban fellép-
nek: Gotce Delchev 
Néptáncegyüttes (Várna), 
Biljana néptáncegyüttes (Kar-
cag), Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium Vegyeskara, DMIK 
Pántlika, Kopogók és Iringó 
néptánccsoportjai (Karcag), 
Erkel Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény művé-
szei (Karcag).

Az est fővédnöke: Pánti Il-
dikó nyugalmazott iskolaigaz-
gató, önkormányzati képvise-
lő.

15:30-tól Dr. Veneta 
Yankova jelenlétében, Közös 
sors c. dokumentumfilmjének 
megtekintése az I. emeleti tár-
salgóban a Kunhalom Polgári 
Kör vezetésével. Előtte nyitó-
tánc a II. emeleti bálteremben.

Támogatók: Nemzeti Kul-
turális Alap, Karcagi Refor-
mátus Egyházközség, Es-
sen Gyermekétkeztetési Kft., 
Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Eü-i Szki. 
és Kollégium, DMIK, Nagy-
kun DSE, Karcag Város Ön-
kormányzata, Debreceni Bol-
gár KISÖK, Szegedi Bolgár 
KISÖK.

Szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket!

Programok:

2010. október 9. (szombat)

8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 Pónifogatok versenye

10:00 2. versenyszám
 Kettes fogatok akadályhajtása, majd
 3. versenyszám
 Négyes fogatok akadályhajtása

13:00 Ünnepélyes megnyitó

 Fogatok bevonulása huszárok felvezetésével
 Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény fúvószenekara
13:30 A versenyek folytatása
15:00 4. versenyszám
 Vadászhajtás

17:00 5. versenyszám
 Kettes fogatok megyei bajnoki értéke-

lése

 Díjaz: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas 
Szövetség

 Ünnepélyes eredményhirdetés

Kiegészítő programok:

10:00 Malomtörténeti gyűjtemények kiállítása (gé-
pek, eszközök)

 Karcagi népművészek bemutatója és vására
 Karcagi Ízőrzők Klubjának főző bemutatója
 Ügyességi bemutató kutyákkal, idomár: 

Ferenczi Sándorné
13:00 A Karcagi Ifjúsági Ház Kunrózsa Ifjúsági Nép-

tánccsoport bemutatója
 Csikós bemutatók, tandemhajtás, 

lovasprogramok – lovasbemutatók a Karcagi 
Kunlovarda lovasaival, hajtóival

14:30 Íjászfoglalkozás
16:00 Ügyességi bemutató kutyákkal
17:00 Fogatszépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

2010. október 10. (vasárnap)

8:00 Technikai megbeszélés, nevezés
9:00 1. versenyszám
 B0 Nyitott verseny

10:00 2. versenyszám
 B1/A Kezdő lovasok versenye

11:00 3. versenyszám
 B1/C Nyitott verseny

  ezt követően folyamatosan
12:00 4. versenyszám
 B/2 Ifjúsági verseny

13:00 5. versenyszám
 B/2 Nyitott verseny

 A nyitott versenyszám bajnoka 1 évig tulajdo-
nosa lehet a „KARCAG KUPA” vándorser-

legnek, melyet Varga Mihály államtitkár 

alapított 2000. évben 

14:00 Ünnepélyes megnyitó

 Lovasok bevonulása huszárok felvezetésével
 Közreműködik az Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény fúvószenekara
15:30 6. versenyszám
 B/3 Nyitott verseny

 ezt követően folyamatosan
 B/4 Nyitott verseny

18:00 Ünnepélyes eredményhirdetés és a 
 XVI. Karcagi Lovasnapok bezárása

Kiegészítő programok:

10:00 Malomtörténeti gyűjtemények kiállítása (gé-
pek, eszközök)

 Karcagi népművészek bemutatója és vására
 Karcagi Ízőrzők Klubjának főző bemutatója
 Ügyességi bemutató kutyákkal, idomár: 

Ferenczi Sándorné
14:00 A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ nép-

táncosainak bemutatója
 Csikós bemutatók, tandemhajtás, 

lovasprogramok – lovasbemutatók a Karcagi 
Kunlovarda lovasaival, hajtóival

14:30 Íjászfoglalkozás
15:30 Ügyességi bemutató kutyákkal
17:00 Lószépségverseny eredményhirdetése
18:00 Karcagi Kunlovarda malacfogó versenye 

(győztesé a megfogott malac)

Az indulók létszámától és egyéb körülmé-

nyektől függően az időpontok változtatásá-

nak jogát a versenybíróság fenntartja magá-

nak.

A verseny fővédnökei: dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter, Varga Mihály államtitkár, 
Dobos László alpolgármester.

Társrendezők: Kunszövetség, Karcagi Kunlo-

varda, Karcagi Lovas Egyesület

XVI. Karcagi Lovasnapok
2010. október 9-10.

Karcag, labdarúgó edzőpálya (Zuglóger)

A Jászkun Kapitányok 
Nyomában 

projekt részeként megújult 
a Hizly ház, mely 2011 ja-
nuárjától, mint Nagykun 
Látogatóközpont várja a 
vendégeket. A belső attrak-
ciós tér kialakítása folya-
matban van. 
Szeretnénk a „polgári szo-
ba” enteriört személyes tár-
gyakkal gazdagítani. Ezek 
pl.: személyes hangvéte-
lű képeslap, levél, családi 
iratok, fotók, emlékkönyv, 
kesztyű, pipa, pipere hol-
mik, alsónemű, kalap, 
zsebkendő, szemüveg, ba-
baholmi, gyerekjáték, stb., 
valamint régi íróasztalok, 
székek, fogasok. 
Amennyiben munkánkat 
segíteni tudja, kérem ke-
ressen meg.
Köszönettel: Nagy Emese 
Tel.: +36/20-263-7444.

A Francia-Magyar Baráti 
Társaság és 

az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatás 

Intézmény rendezésében
Francia dalEst
2010. október 16-án 17 

órakor a
Zeneiskola Erkel 

termében (Karcag, Szabó 
József u. 1.)

Közreműködnek: a Művé-
szeti Iskola tanárai,

 Dusikné Türke Tímea,
 a magánének tanszak ta-

nulója 
 Házi Róbert Csaba,
 énekes, 
 Bíró Andrea, Sípos Judit, 
 Kémeri Nóra, és Kémeri 

Kitti
 a magánének tanszak ta-

nulói
 Zongorán közreműkö-

dik
 Dusik István
Műsoron dalok, hangsze-

res művek
A dalest díjtalanul látogat-

ható

Nyugdíjas találkozó
2010. november 5-én 

(pénteken) 16 órakor az 
ESSEN Kft.-nél (volt ta-
nyasi kollégium) nyugdí-
jas találkozót szervezünk 
azoknak, akik az egészség-
ügyben dolgoztak.

Jelentkezés és bővebb 
információ: Simonné 
Ági (59/401-354), dr. 
Jeneiné Terike (59/311-
531), Bogdánné Magdika 
(59/313-571), Mándiné Ju-
cika (59/313-004).

Köszönet

A Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak nevében is köszö-
netünket szeretném kifejezni a Városi Önkormányzatnak, a 
Humán Iroda és a Déryné Művelődési Központ vezetőinek, 
amiért 2010. szeptember 21-én lehetővé tették számunkra 
anyagi támogatásukkal, hogy egy nagyon kellemes kirán-
dulást tehettünk Egerbe. Megnéztük a város nevezetessége-
it, ahol megállapítottuk, hogy ez a város egyre szebb lesz az 
ott lakók, és a látogatók számára. Egy kellemes élménnyel, 
és egy jó hangulatú nappal lehettünk gazdagabbak.

Köszönjük!
Mátyusné Kiss-Pál Róza

Klubvezető
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TŰZKAKAS

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Október 9-10. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Október 16-17. Dr. Temesvári Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Lakóház tűz Karcagon
Szeptember 30-án, 9 óra 

25 perckor érkezett jelzés 
híradó ügyeletünkre, mely 
szerint Karcagon a Villamos 
utcában egy 10x10 méter 
alapterületű lakóház tető-
szerkezete mintegy 30 négy-
zetméteren és a padláson tá-
rolt tárgyak égtek. Az egysé-
gek az áramtalanítást, gázle-
választást elvégezték, majd a 
tűz oltását 1 „D” sugár mel-
lett légzőkészülékben, kézi-
szerszámokkal végezték el. 
A tűzeset során személyi sé-
rülés nem történt.

Baleset a II. csatornánál
Október 3-án, a kora haj-

nali órákban jelzés érkezett 

a régi 4-es számú főúton ke-
letkezett közúti balesetről. 
A jelzett helyen egy BMW 
típusú személygépkocsi az 
árokba borult és a tetején áll. 
A helyszínre érkező 8 tűzol-
tó elvégezte a személygép-
kocsi áramtalanítását, meg-
szüntette az üzemanyag szi-
várgást és csörlő segítségé-
vel visszaállította az úttestre. 
A beavatkozás ideje alatt tel-
jes útzár volt. A jármű veze-
tője sérülés nélkül megúszta 
a balesetet.

A beavatkozásról fényké-
pek a web.t-online.hu/kgtpk 
címen találhatók.

TŰZOLTÓSÁG 

NÉPTÁNCGÁLA
2010. október 16-án 

(szombaton) 
18 órától  

a Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 

néptánccsoportjainak 
ÉVNYITÓ 

GÁLAMŰSORA
Fellépnek a Pántlika, 

Kopogók, Bokréta 
csoportok,

Kísér a PIPÁS 
ZENEKAR.

Lótartók figyelmébe
Tisztelt lótulajdonosok!
Felhívjuk a lótartók figyelmét, hogy a tulajdonukban levő 

lovak kötelező vérvizsgálatára 2010. október 12-én (ked-
den) 10-12 óra között a karcagi vásártérre (Sáfránylóger, 
átvételi hely) vezessék elő állataikat.

A 41/1997. (V.28.) FM rendelet 195. § írja elő a vizsgálatot.
A vérvétel ingyenes, a vérvizsgálati költség az eredmény 

közlésekor fizetendő, amit az Állategészségügyi Intézet 
számláz.

Az MVH-s ügyfél-regisztrációs számot minden tulajdo-
nos hozza magával!

Karcagi állatorvosok

KÖSZÖNET
A”KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatba-

rát Egyesület köszöni a „GÓLYAFÉSZEK” 
Otthon igazgatójának, Dr. Vincze Máriá-
nak és munkatársainak, hogy hónapokon 

keresztül hozzájárultak állataink napi ellátásához, míg Pánti 
Máriának, a Szociális Otthon igazgatójának, hogy segítségével 
az intézménytől ismét naponta kapjuk az ételmaradékot.

***
Köszönettel tartozunk a Forrás és Érték Bt.-nek, akik a pénz-

ügyi-számviteli munka végzésével támogatják egyesületünket; 
személy szerint Kovács Gáborné ügyvezető igazgatónak is, aki 
mint elkötelezett állatbarát, magánemberként is mellettünk áll, 
erkölcsileg és anyagilag támogatva bennünket.

***
Köszönjük a 2010. szeptember 26-i sikeres örökbefogadó 

napunkhoz nyújtott segítséget a Karcagi Hírmondó és a Kar-
cagi Szuperinfó Szerkesztőségének. Ezúton is köszönjük az 
örökbefogadóknak, az adományozóknak és minden kedves 
látogatónknak, hogy a rossz idő ellenére is kijöttek hozzánk. Ez 
is azt bizonyítja, hogy városunkban egyre több ember szívén vi-
seli az elhagyott állatok sorsát. Sokakat megérintett segítségké-
rő felhívásunk: öt kutya talált gazdára és nagyon sok adományt 
kaptunk, amiért hálásan mondunk köszönetet!

A nap folyamán készült fotók és az adományozók névsora 
megtekinthető honlapunk „örökbefogadó napok” és „fotógalé-
ria” rovatában, a www.karcagiallatvedok.hupont.hu oldalon.

A karcagi állatvédők

Ezen az ülésen fogadták 
el azt a határozatot, amely a 
2011/2012-es tanítási évben 
a középiskolákban indítható 
osztályok számának meghatá-
rozásáról szólt.

Ennek értelmében a 
Szentannai Sámuel Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kol-
légium két gimnáziumi osz-
tályt, két szakközépisko-
lai osztályt, valamint egy 
levelező+esti tagozatú osztályt 
indít. A Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskola és Kol-
légium egy szakközépiskolai 
osztályt, egy felnőtt osztályt, 

két felzárkóztató osztályt, va-
lamint szakiskolai szinten két 
előrehozott szakképzést és há-
rom 2+2 éves szakképzést in-
dít.

Az önkormányzat, még 
2009 áprilisában döntött úgy, 
hogy a nehéz helyzetben lévő 
Kátai Gábor Kórházba önkor-
mányzati biztost rendel ki. A 
kirendelést az idén júliusban 
szeptember 30-ig meghosz-
szabbították. Tekintettel arra, 
hogy a kirendeléskor meglévő 
feltételek jelenleg is fennáll-
nak, a biztos kirendelését to-
vábbi hat hónappal meghosz-
szabbították.

Cselényi Csaba 

Őszi munkák, 
jeles napok

A Mihály naphoz, va-
gyis a koraőszhöz kapcso-
lódó munkákat és szoká-
sokat elevenítették fel a 
Refiben a múlt héten pén-
teken délután. A táncosok 
műsora után mindenki ki-
próbálhatta a kenyérlán-
gos készítést, a szőlőpré-
selést, a diótörést, a csuhé-
baba fonást, és a kukorica 
morzsolást.

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról

Karcag büszke város...

Önkormányzati választás

Molnár Pál
1. sz. választókerület

Dobos László
polgármester

5. sz. választókerület

Kovács Sándor
2. sz. választókerület

Karcagi Nagy Zoltán
6. sz. választókerület

Kovácsné Kerekes Katalin
3. sz. választókerület

Csányi Sándor
7. sz. választókerület

Gyurcsek János
4. sz. választókerület

Pánti Ildikó
8. sz. választókerület
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Köszönjük Karcag!
A FIDESZ képviselőjelöltjei és polgármesterjelöltje 

minden egyéni választókerületben 
nagyarányú győzelmet arattak Karcagon
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A TV technikai fejlődéséről 
tartott ismeretterjesztő elő-
adást október 4-én Cseke La-
jos elektromérnök. Bevezetés-
képpen elmondta, hogy a né-
met repülőgépek felderítése 
felgyorsította a radar és a lo-
kátor fejlesztését. Az angol ku-
tatásoknak köszönhetően fel-
gyorsult a képátvitel technikai 
fejlesztése. A régi képcsövek 
használata és a korabeli kame-
ratechnika kiszolgáló egysé-
gei nagyon sok villamos ener-
giát igényeltek. Bár hasonló fi-
zikai elven működnek a mai 
miniatűr eszközök, ezek sok-
kal takarékosabbak és kiseb-
bek, hiszen egy mobiltelefon-
ban is elférnek, ráadásul jobb 
képet adnak.

Az előadó nagyon szem-
léletesen elmagyarázta a 
szem működését a fekete-fe-
hér és a színes kép érzékelé-
sében, amely a színes televízi-
ózás megtervezését elősegítet-
te. Az is könnyen elképzelhe-
tővé vált, hogyan oldják meg a 
három alapszín: a vörös, zöld 
és kék keveredését elektroni-
kusan, mintha a vízszintes és 
függőleges vonalakkal kiala-
kított mozaikokat festenék 
be velük, ami távolról egyön-
tetű képnek látszik. (Fél mil-
lió pixel egy kép). Ezek még az 
1953/54-es évek, amikor a szí-
nes kép kompatibilis a fekete-
fehérrel.

A színes átviteli rendszerek 
összehasonlításához elenged-
hetetlen a vektoralgebra isme-
rete. Összehasonlította a kü-
lönféle rendszereket: az NTSC 
rendszert, amelyet a japánok, 
amerikaiak, ausztrálok hasz-
náltak, ami azonban nem volt 
tökéletes. A német fejleszté-
sű PAL rendszer ezt a hibát ki-
küszöbölve tökéletesen alkal-

massá vált. A francia fejlesz-
tésű SECAM rendszer előnye, 
hogy hosszú távolságra is tö-
kéletes. Magyarország a PAL 
rendszert használja az utóbbi 
két évtizedben.

A digitalizálás a kettes 
számrendszerre épül. Minél 
több pont vihető át a rádió-
vonalakon, annál finomabb 
részletek vehetők ki a képen, 
villogás-mentesebb lesz. A 
több részre osztott ernyő egy-
re több színt visz át, a multip-
likált csatorna, a mikropro-
cesszor 26 képet gyűjt össze, s 
a 27. az a kép, amelyen már a 
hibák ki vannak javítva.

A fejlődés óriási, a minő-
ség tovább nőtt a műholdas 
adással, a digitális hanggal, az 
internet átvétellel, az LCD (fo-
lyadék-kristályos megjelení-
téssel), ahol 1 millió LCD cel-
la jeleníti meg a képet, amely a 
legfinomabb részleteket is át-
viszi. A lézer-technika nagyon 
gyors, jobb képet lát a szem. 
Ma a HD, valamint a három-
dimenziós képek közvetítése 
van folyamatban, dupla meny-
nyiségű plazma cellával.

A következő évben a föl-
di digitális kísérleti adás kerül 
sorra, s azután történik meg az 
átállás. Felvetődik a kérdés: va-
jon a TV-csatornák mennyi-
re lesznek képesek erkölcsi ér-
tékeket sugározni? Cseke Lajos 
szép irodalmi idézetekkel zárta 
színvonalas előadását.

Kérjük a Kunhalom Polgá-
ri Kör tagjait és az érdeklő-
dőket, vegyenek részt a bol-
gár rövidfilm megtekinté-
sén és a beszélgetésen október 
9-én, szombaton 15:30-tól a 
Déryné MIK első emeletén, a 
Bolgár-Magyar Művészeti Gá-
la bevezető programján!

V. Gy.

Kunhalom Polgári Kör

A televíziózás története
állt, és még jelenleg is víz alatt 
van. Egyelőre nincs gond, a 
tartós vízborítás hatásai csak 
később lesznek szembetűnőek. 
A belvíz miatt bekövetkező 
száradékképződés, fapusztulás 
jövőre és az azt követő években 
jelentkezik majd. A több éves 
erdősítések egy része is a már 
mondott lefolyástalan terüle-
ten van, és részben ott most is 
víz alatt áll, úgyhogy csak a víz 
levonulása után lesz látható, 
hogy mekkora a kár.

- Az erdei munkákat (faki-
termelés és elszállítás) végre le-
het-e hajtani? Tudnak-e mo-
zogni a felázott utakon?

- A munkákat nyárra szok-
tuk ütemezni, hogy az őszi 
sárban ne kelljen a szállítás-
sal kínlódni. Ez a rend most 
felborult, mert igyekeztünk 
volna elkerülni a sáros időt, 

de hát egész nyáron esett és 
az útjaink teljesen átáztak. 
Szeptember elején elkezdtük 
a szállítást, a hónap közepéig 
kétszáz köbméter fát vittünk 
ki, amivel az útjaikat teljesen 
összevágtuk. Talán ha lesz egy 
gyengébb fagy, akkor a legmé-
lyebb nyomokat el tudjuk si-
mítani. Ha viszont a mostani 
állapotban megfagynak, ak-
kor teljesen járhatatlanok lesz-
nek.

- Önök vadneveléssel és va-
dásztatással is foglalkoznak. 
Ez az idei nyáron hogy sike-
rült?

- A vadásztatás szempont-
jából ez az év nem mondha-
tó túl sikeresnek. A tervekben 
szereplő őzbak kilövést példá-
ul csak nagyon nehezen tudjuk 
majd teljesíteni. Az utak már 
tavasz óta elég rossz állapotban 
vannak, és az 5000 hektáros te-
rületnek eddig is mindössze 

az egyharmadát tudtuk járni. 
Próbálkozunk továbbra is, de 
az esélyeink egyre romlanak. 
A vadnevelésben az idén két-
ezer nevelt fácánunk és három-
ezer tőkésrécénk van, és ezek-
nek sem tett jót a csapadékos 
időjárás. A fácán nem nagyon 
szereti, a kacsánál pedig a ne-
velés technológiáját nehezítet-
ték a folyómedrekben megál-
ló vizek. A természetes vadsza-
porulat fácánból katasztrofális, 
és a nyúlnál is ugyanez a hely-
zet. A mezőgazdasági munkák 
(pl. a tárcsázás) megkímélte, a 
sok csapadék viszont megtize-
delte a kisnyulakat. A vad vagy 
természetes fácán vadászatát 
már megyei szinten korlátoz-
ták, a nyúlvadászatot meg fe-
dett terep akadályozza, hiszen 
nagyon sok táblán még lábon 
áll a vetés, vagy nincs lekaszál-
va a fű.

Elek György

A „Kutatók Éjszakája” egy 
országos rendezvény, mely az 
ország több múzeumának és 
egyetememének kutatásaiba 
enged betekintést a látogatók-
nak.

Kisebb szervezés és idő-
pont egyeztetés után a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium tudásra éhes diákjai-
nak egy csoportja elhatározta, 
hogy részt vesz ezen a tudo-
mányos rendezvényen, melyet 
idén szeptember 24-én ren-
deztek meg. A Természet-, 
Bölcsészet-, Társadalom-, Mű-
szaki-, Orvos-, Agrár- és Hit-
tudományok, valamint a Mű-
vészetek területén is készültek 
bemutatókkal, előadásokkal. 
A Debreceni Egyetem prog-
ramjai közül mi természettu-
dományos témakörből válasz-
tottuk ki az érdeklődésünk-
nek megfelelőket.

Diáktársaimmal több elő-

adáson vettünk részt. Az el-
ső ilyen program az orvos-
tudomány jövőbeli kuta-
tásait tárta fel előttünk. A 
genomkutatástól egészen a 

DNS izolálásáig. Az előadás 
végén kémcsövekben izolál-
hattuk saját DNS-ünket, mely 
maradandó élményt jelentett 
A csoport egy része ezen elő-

adássorozat után a robotok vi-
lágában kalandozott, amíg né-
hány diák a napjainkban ká-
bítószer alapanyagnak számí-
tó növények hasznos oldalával 
ismerkedett.

Végül az elektronmik rosz-
kópizálás rejtelmeibe vezettek 
be bennünket a kutatók.

Ez a néhány program csak 
töredéke azoknak, amelyek 
az Egyetemen zajlottak ezen a 
napon.

Tanulótársaim nevében is 
kijelenthetem, hogy érdekes és 
hasznos előadásokon vettünk 
részt, végre a gyakorlatban is 
megtapasztalhattuk, amit a 
tanórákon tanultunk. Jövőbeli 
terveink között ott lesz a „Ku-
tatók Éjszakája” rendezvény 
látogatása is.

Illés Brigitta 10. C
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium, természettu-
dományos osztály

Őszi Alapítványi bál

A Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete és Szülői 
Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját 2010. november 12-én 19 órai kezdettel az iskola 
tornatermébe, őszi alapítványi báljára.

Belépő: 3.500 Ft/fő
A műsorban fellépnek az iskola tanárai. A zenét Tóth Far-

kas Judit szolgáltatja.
Az ízletes vacsoráról az ESSEN Kft. gondoskodik.
A helyszínen büfé üzemel, és értékes nyereményekkel vár-

ja Önt a tombola.
Kérjük részvételi szándékát 2010. november 10-ig jelezze 

az iskola gondnokságán.
Érdeklődni az 59/503-126-os telefonszámon lehet.
A rendezvény bevételével a Kiskulcsosi Általános Iskola 

Fejlesztéséért Alapítványt támogatjuk, mely egy nyelvi labor 
kialakításához járul hozzá.

Alapítványunk számlaszáma: K&H Bank 10404522-
45211010-00000000

Refis gimnazisták a Kutatók Éjszakáján

Folytatás az 1. oldalról

Vízben álló fák, járhatatlan utak

Francia 
vendégek

 a Varróban
Az észak-franciaor-

szági Somme megyé-
ből érkezett pályakez-
dő fiatal szakembe-
rekből álló küldöttség 
volt a héten a Varró 
István Szakiskola és 
Szakközépiskola ven-
dége. A vendégek az 
intézmény megisme-
rése mellett több kar-
cagi és környékbeli 
vállalkozás üzemét is 
felkeresték.
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Laptársunk húsz esztende-
je már, hogy hétről hétre „ra-
bul ejti” a reklámokat, hir-
detéseket böngészni szere-
tők népes táborát. Az alapí-
táskor kitűzött céljait tehát 
messzemenően megvalósítja, 
s méltán a legnépszerűbb he-
lyi reklámfórumnak tekint-
hetjük, amely azonban időről 
időre valami újdonsággal is 
(egy időben pl. Körmendi La-
jos karcolatnovelláival) igye-
kezett az olvasó kedvében 
járni. Hetente várják, s kere-
sik. A húsz esztendőről Hal-
mai György szerkesztőt kér-
deztük.

- Húsz évvel ezelőtt, tehát 
1990 táján már lapja volt az 
önkormányzatnak (Karca-
gi Hírmondó), az MDF-nek 
(Kunhalom), és a FIDESZ-nek 
(Járdátlan Oldal, majd Karca-
gi Híradó) és negyedikként (de 
nem utolsósorban) említhet-
jük a városi reklámújságot, a 
ma is élő Karcagi Szuperinfót. 
A négy városi lap felett nincsen 
semmi csodálkozni való, hisz 
országos kitekintésben is a lap-
alapítások korát éltük. A fel-
soroltak közük hármat városi 
és politikai szándékok hoztak 
létre. Mi adta az ötletet, vagy 
esetleg a mintát a Szuperinfó 
elindításához?

- A rendszerváltás idejére 
tehető különleges atmoszféra, 
egy újdonságnak számító eg-
ri újság és egy éppen állást ke-
reső karcagi fiatalember sze-
rencsés találkozása hozta létre 
a Karcagi Szuperinfót. Rög-
tön megtetszett a módszer új-
szerűsége. Egy újság, amiért 
nem kell fizetni, s amely hir-
detéseket, reklámokat és híre-
ket közvetít az olvasók, a fo-
gyasztók felé. Ez időben nagy 
számban indultak vállalkozá-
sok, nyíltak új üzletek, s ab-
ban reménykedtem, hogy erre 
a hirdetői bázisra támaszkod-
va Karcagon is meghonosít-
ható, és nyereségesen működ-
tethető lesz egy ilyen kiad-
vány.

- Még emlékszem az első, 
A/5 méretű, kék színnel (be-
tűkkel) nyomott első számok-
ra, amikben igen sokszor akár 
egész kolumna állt üresen, 
pontosabban mindössze az a 
figyelmeztetés szólt belőle az 
olvasókhoz, hogy „Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye!” Mond-
jon néhány jellemző apróságot 
a lap indulásáról.

- A kezdés nagyon nehéz 
volt. Úgy kellett boltról bolt-
ra járni, hogy hirdetőket ta-
láljunk. Elmondtuk, hogy lesz 
egy újság, ilyen lesz és olyan, 
de megmutatni nem tudjuk. 
Újdonság volt ez mindenki-
nek, a friss vállalkozásoknak 

éppúgy, mint nekünk. Tudtuk, 
ha átvészelünk pár hónapot, 
és az emberek kezdik megis-
merni az új kis újságot, akkor 
lehet esélyünk a talpon mara-
dásra. Természetesen voltak 
nagyon komoly hullámvöl-
gyek, de családi vállalkozás lé-
vén, erőt adtunk egymásnak, 
és végig hittük, hogy sikerül-
het. Azóta is tisztelettel gon-
dolok azokra, akik korukat 
megelőzve fantáziát láttak a 
Szuperinfóban, és már a kez-
deti időben hirdettek benne. 
És valóban, a kis kék újságra 
emlékeznek a legtöbben, de az 
első pár évben még fekete-fe-
hér volt a Karcagi Szuperinfó 
színe.

- Mikortól kerültek sínre a 
dolgok igazán? Mert a kicsi 
lap – ami mindig rendszeresen 
és pontosan érkezett – hamar 
közkedvelt lett.

- A kilencvenes évek köze-
pére, második felére kezdett 
összeállni az újság működé-
se. Addigra kinőttük a kezdeti 
gyerekbetegségeket, még meg-
bízhatóbbá vált a terjesztés, 
az olvasók és hirdetők meg-
szokták, sőt meg is kedvel-
ték lapunkat. Ez idő tájt sok-
féle reklámkampányt foly-
tattunk, minden korosztályt 
igyekeztünk bevonni, hogy 
széles rétegek is maguké-
nak érezhessék a Szuperinfót. 
Ez a törekvésünk mind a 
mai napig megmaradt. Le-
gyen az a természetes, hogy a 
Szuperinfónál mindig törté-
nik valami. A kezdetektől lé-
nyegesnek tartottuk, hogy le-
hetőségeinkhez mérten támo-
gatást nyújtsunk. Rendsze-
resen segítünk kulturális és 
sporteseményeket, városi ren-
dezvényeket és egészségügyi 
programokat csakúgy, mint a 
rászorulókat vagy induló vál-
lalkozásokat. 

- Mikor és milyen megfon-
tolásból lettek a Szuperinfókat 
egységesítő országos rendszer 
része?

- Hozzánk hasonlóan a leg-
több Szuperinfó újság a ki-
lencvenes évek elején, közepén 
kezdte meg működését. Már a 
kezdetektől sok mindent ösz-
szehangoltan, közös döntések 
nyomán végeztünk, de még-
is mindenki igyekezett meg-
őrizni a megjelenési terüle-
tére jellemző sajátosságokat. 
Ezért volt minden Szuperinfó 
nagyon hasonló, mégis telje-
sen más. Országos szinten ma 
közel 60 Szuperinfó újság je-
lenik meg heti rendszeresség-
gel. Mi, az újságok kiadói na-
gyon fontosnak tartottuk, 
hogy ezt az országosan egye-
dülálló lapcsaládot jól átgon-
doltan, felelősségteljesen mű-

ködtessük, minél jobban ki-
használjuk egy ilyen hatalmas 
hálózat előnyeit, így mára egy 
részletesen kidolgozott fran-
chise rendszer szabályozza a 
munkánkat, mely a működ-
tetés szinte legapróbb részle-
teit is előírja. Így értük el azt, 
hogy mára az ország minden 
pontján egyforma arculat-
tal, egyforma feltételekkel ta-
lálkozhatnak a hirdetők. Ha-
talmas siker, hogy napjaink-
ra már egyre több multinaci-
onális cég is számításba veszi 
a Szuperinfót reklámkampá-
nyaik során.

- Milyen a kedve (a jele-
ne), milyenek a lehetőségei a 
gazdasági válság közepette 
húszesztendőssé lett Karcagi 
Szuperinfónak?

- A gazdasági helyzet na-
gyon megnehezíti a vál-
lalkozások életét. S egy 
Szuperinfón jól tükröződik, 
hogy a megjelenési területén 
hogyan boldogulnak az embe-
rek. Ebből a szempontból saj-
nos az egyik legelmaradottabb 
részhez tartozunk. A válság-
nak ugyanakkor van egy tisz-
tító hatása is, melyre sokan 
azt mondják, hogy szükség 
van. Ám ha ennek egy karca-
gi vállalkozás esik áldozatául, 
a szívem szakad meg. A fenn-
maradóknak sem úgy megy, 
ahogyan szeretnék, s a legtöb-
ben ilyenkor automatikusan a 
marketing-költségek lefaragá-
sában látják a megoldást. Ta-
lán legbelül ők is tudják, hogy 
hibás döntés ez, hiszen ma 
még jobban meg kell küzde-
niük azért a kevés vásárlóért, s 
ehhez az egyik legbiztosabb út 
egy frappáns, figyelemfelkeltő 
hirdetés lehet. 

- Mik a terveik a közeljövő-
ben?

- Az évek során többször át-
alakult, megváltozott az újság, 
reagálva a kor kihívásaira. 
Egyes prognózisok szerint a 
megyeszékhelyeken és a fővá-
rosban kb. 5-6, a kisebb vidéki 
városokban 7-8 éve van még a 
nyomtatott sajtótermékeknek. 
Az internet még nagyobb tér-
hódítása egyelőre elképzelhe-
tetlen módon alakítja majd át 
a világot. Lehet, hogy téved az 
előrejelzés pár évet, de előbb-
utóbb mindez be fog követ-
kezni, az szinte biztos. Jelentős 
lépéseket tervezünk tehát a vi-
lághálós megjelenés megújítá-
sa terén. Elérhető közelségben 
van már az online hirdetésfel-
adás is, és jelenlegi tevékeny-
ségünket fokozatosan, újak-
kal kiegészítve igyekszünk át-
ültetni a számítógépek közel-
gő világába.

Elek György

Húsz éve, hétről hétre – Szuperinfó!
Interjú Halmai György szerkesztővel

Yehudi Menuhin világhí-
rű hegedűművész kezdemé-
nyezésére és javaslatára az 
UNESCO október 1-jét A Ze-
ne Világnapjának nyilvání-
totta. Mindez 1975-ben tör-
tént, azóta a világ minden 
pontján ezen a napon külö-
nös figyelmet szentelnek an-
nak a csodának, amit zenének 
hívnak.

Minden évben megemléke-
zünk e jeles napról, hiszen is-
kolánkban is nagy gondot for-
dítunk a zenei értékek közvetí-
tésére. 

Ebben az évben nem csu-
pán magunknak kívántuk be-
mutatni ifjú tehetségeinket, 
hanem a városrésznek, a vá-
rosnak is. Így hirdettük meg 
a Karcagi Hírmondóban, pla-
kátokon, meghívókon, hogy a 
Kiskulcsosi Református Temp-
lomba várjuk a kedves érdek-
lődőket az ünnepi hangverse-
nyünkre.

Örömmel töltött el bennün-
ket, hogy benépesült a sok-sok 
vendéggel, szereplővel Isten 
háza.

Egy kedves szavalat után 
sorra csendültek föl a barokk, 
a klasszicizmus, a romantika, a 
XX. század korából a szebbnél 
szebb énekes, hangszeres dal-
lamok.

Gratulálunk a szolfézs cso-
portnak, iskolánk énekkará-
nak, Sarkadi Kinga szavaló-
nak, Mészáros Gabriella, Var-
ga László, Harcsa Vivien, Öreg 
Nanetta, Kis Ildikó, Horváth 
Katalin, Sebők Viktória, Csa-
nádi András, Terjék Péter nö-
vendékeinknek, akik muzsi-
kájukkal örömöt hoztak szá-
munkra.

Megköszönjük az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanárai-
nak: Zbiskó Zoltán, Zbiskó 
Zoltánné, Plósz Csilla, Dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó, 
Koppány Mária, Horváth Ist-
ván, Soós Pálné, lelkiismeretes 
felkészítő munkáját.

Külön szeretném megkö-
szönni Csányiné Nagy Julian-
na tanárnőnek, hogy az ének-
kar színes műsorát betanítot-
ta, a szervezés nehéz feladatát 
vállalta, és minden tekintetben 
meg is valósította.

Nagy szeretettel üdvözöl-
te iskolánk kezdeményezését 
Konczné Lehoczky Krisztina, a 
református egyház lelkész, val-
lás tanára. Arra biztatva ben-
nünket, hogy más ünnepi al-
kalomkor is várnak bennün-
ket. Köszönjük a lehetőséget.

Horváthné Pandur Tünde
Kiskulcsosi Általános Iskola

Kátai Gábor Kórház I. sz. Belgyógyászati 
osztályának fejlesztésére létrehozott Alapítvány 

közhasznú jelentése 2009. évről

Nyitó pénzkészlet
 Bank: 1.011.649
 Pénztár:        5.824
 Összesen: 1.017.473 Ft

Bevételek
 Banki kamatbev.:      10.750
 SZJA 1 %:    551.478
 Gyógysz.gy. támogatás:    190.000
 SZJA 1 % IPA:    129.601
 Kölcs. miatt:   -120.000
 Összesen:    761.829 Ft

Kiadások
 Anyagbeszerzés:    469.973
 Bérleti díj:      30.000
 100 E Ft alatti TE besz.:      72.063
 Egyéb szolg. ktg.:      69.430
 Bank ktg.:      20.219
 Irodaszer, nyomt.:      18.800
 Kongresszus ktg.:      79.000
 Telefon ktg.:      18.240
 Inmat. eszközbesz.:      23.400
 100 E Ft feletti eszk.beruh.:  297.090
 Összesen: 1.098.215 Ft

Záró pénzkészlet
 Bank:   517.465
 Pénztár:   163.622
 Összesen:   681.087 Ft.

Az egyesület az alapítói okiratban foglaltak szerint végezte 
tevékenységét.

A zene világnapja a kiskulcsosi 
templomban
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Önkormányzati választás 2010. Karcag

A jelölt neve Jelölő szervezet 1. szk. 2. szk. 3. szk. 4. szk. 5. szk. 6. szk. 7. szk. 8. szk. 9. szk. 10. szk. 11. szk. 12. szk. 13. szk. 14. szk. 15. szk. 16. szk. Végeredmény

Dobos László FIDESZ-KDNP 369 237 339 268 259 156 301 283 417 395 320 332 275 274 301 423 4949

Dr. Lukács László György JOBBIK 104 87 95 59 103 36 103 88 101 76 119 54 72 94 55 69 1315

1. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

1. szk.
Gim-

názium

2. szk.
Kórház 

Zöldfa u.
1 Ferenczi Zoltán KARCAGI IPARTESTÜLET 36 14 22

2 Kurucz Lajos MSZP 36 22 14

3 Dr. Lukács László György JOBBIK 157 99 58

4 Molnár Pál FIDESZ-KDNP 582 349 233

2. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

3. szk.
volt Ált. 
iskola

4. szk.
Óvoda

Zöldfa u.
1 Borsi Eszter Gabriella CIVIL FÓRUM 37 17 20

2 Dr. Kapusi Lajos Sándor KARCAGI IPARTESTÜLET 198 84 114

3 Dr. Kasuba János MSZP 44 31 13

4 Kovács Sándor FIDESZ-KDNP 363 223 140

5 Nagy János JOBBIK 126 83 43

6 Németh Imréné MUNKÁSPÁRT 8 3 5

3. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

5. szk.
Déryné

6. szk.
Ált. Isk.

1 Johan Anna FÜGGETLEN 7 0 7

2 Dr. Kovács László KARCAGI IPARTESTÜLET 56 27 29

3 Kovácsné Kerekes Katalin 
Judit FIDESZ-KDNP 289 225 64

4 Lengyel János JOBBIK 119 85 34

5 Nagy István András MSZP 23 19 4

6 Nagy József MUNKÁSPÁRT 9 7 2

7 Váczi Attila Kálmánné CIVIL FÓRUM 7 5 2

8 Váradi Zoltán FIROSZ 48 0 48

6. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

11. szk.
Ált. Isk.

12. szk.
Rizshán-

toló.
1 Deák Attila CIVIL FÓRUM 21 17 4
2 Horváth Sándorné MUNKÁSPÁRT 12 10 2
3 Karcagi-Nagy Zoltán Imre FIDESZ-KDNP 383 215 168
4 Kiss Mária JOBBIK 110 75 35
5 Kurucz István Attila KARCAGI IPARTESTÜLET 117 64 53
6 Dr. Molnár Sándor MSZP 57 33 24
7 Varga István Mici FIROSZ 116 22 94

7. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

13. szk.
Szentan-

nai

14. szk.
Ált. Isk.

1 Csányi Sándor FIDESZ-KDNP 510 250 260
2 Janó Mária CIVIL FÓRUM 7 5 2
3 Monori István KARCAGI IPARTESTÜLET 29 18 11
4 Péntek Lajos JOBBIK 144 66 78
5 Rimaszombati Zsolt MSZP 20 13 7
6 Tasi Kálmán MUNKÁSPÁRT 15 5 10
7 Tóth Anita Tünde FIROSZ 3 3 0

8. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

15. szk.
NVCS 

Kft .

16. szk.
Ált. Isk.

1 Csizi Sándor KARCAGI IPARTESTÜLET 24 15 9
2 Gazsó József JOBBIK 51 23 28
3 Laboncz Sándorné CIVIL FÓRUM 9 4 5
4 Nagy András MSZP 28 12 16
5 Nagy Józsefné MUNKÁSPÁRT 4 2 2
6 Pánti Ildikó Anna FIDESZ-KDNP 729 290 439
7 Varga Istvánné FIROSZ 13 11 2

4. 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

7. szk.
Ált. Isk.

8. szk.
Óvoda

Kuthen u
1 Gyurcsek János FIDESZ-KDNP 506 274 232

2 Háló János KARCAGI IPARTESTÜLET 86 28 58

3 Kovács Kitti CIVIL FÓRUM 15 4 11

4 Lévai Sándor JOBBIK 126 69 57

5 Ifj . Nagy József MUNKÁSPÁRT 12 8 4

6 Szabó Sándor MSZP 38 26 12

5 
vk. A jelölt neve Jelölő szervezet

Kapott 
érvényes 
szavazat

9. szk.
Egyesül-
eti Ház

10. szk.
Család-

segítő Kp..
1 Andrási András Pál JOBBIK 115 61 54
2 Dobos László FIDESZ-KDNP 762 382 380
3 Horváth Sándor MUNKÁSPÁRT 20 12 8
4 Kiss Lajos MSZP 41 30 11
5 Nagy István Sándorné KARCAGI IPARTESTÜLET 29 20 9
6 Vass József András CIVIL FÓRUM 24 12 12

Lista neve 1. szk. 2. szk. 3. szk. 4. szk. 5. szk. 6. szk. 7. szk. 8. szk. 9. szk. 10. szk. 11. szk. 12. szk. 13. szk. 14. sz. 15. szk. 16. szk. Végeredmény

1 MSZP 47 40 50 30 37 11 38 31 62 29 48 39 31 22 23 29 567

2 JOBBIK 88 70 94 63 97 35 90 91 83 76 100 55 77 89 41 67 1216

3 FIDESZ-KDNP 344 213 302 238 226 145 272 252 375 357 293 297 242 253 288 393 4490

Polgármester választás eredménye

Képviselő választás eredménye

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés választási eredménye
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M Ft. Tel.: 
+36/70-310-1751 v. +36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves kertes 
családi házrész (utcafronti) hozzátar-
tozó garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 
megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
461-6358.
Karcagon, a IV. Béla király úton ameri-
kai konyhás, 4 szobás (2 fürdőszobás, 
2 WC), 2 főbejáratos, tetőteres csalá-
di ház 120 m²-es díszkertes, összkom-
fortos, lakható melléképülettel és ga-
rázzsal eladó. Vállalkozásra és több 
generáció együttlakására is alkalmas. 
Mélyen áron alul, akár hitelátválla-
lással is eladó. Csere is érdekel. Tel.: 
59/313-053 v. 06/20-242-2922.
2 és fél szobás, nappalis, kertes csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: +36/30-
263-0909.
Tanya eladó. Bármilyen tevékenység-
re alkalmas, kövesút, víz, villany van. 
Tel.: +36/30-229-8516.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Karcagon kisebb típusú, teljes köz-
műves kertes ház eladó, vagy I. eme-
letig egyszobás komfortlakásra cse-
rélném. Tel.: +36/70-273-7268.
Garázs eladó vagy k iadó Kg. , 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó Bucsán, Lehel u. 12. sz. alatt 3 
szobás tégla kockaház hatalmas, ki-
tűnő melléképülettel. Tel.: +36/30-
822-0899.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi ház sürgősen 
eladó. U.itt cefre eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 óra után).
Kg., Kinizsi utcán 2 szobás, előszobás, 
üvegverandás kertes családi ház mel-
léképülettel, garázzsal, kétfajta fű-
tési lehetőséggel + 3 db cserépkály-
hával eladó. I.ár: 9 M Ft. Tel.: +36/30-
483-6705.

Karcagon 3 szoba + nappalis családi 
ház eladó. Budapesti csere is érdekel. 
Tel.: +36/30-936-4220.

Két szobás, gáz- és cserépkályha fűté-
ses téglaház nagy portával eladó. Kg., 
Zádor utca 28. Tel.: +36/70-391-4295.

Albérlet
Főtéri, két szoba összkomfortos, igé-
nyesen felújított lakás hosszútávra ki-
adó. Tel.: +36/20-327-5719.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Jobb 
felfogóképesség, könnyebb tanulás. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu

Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.

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

Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső rács, 
nagy kutyaház, rácsos kiságy + pe-
lenkázó eladó. Tel.: +36/30-403-6062.

Süldő nyúlketrec; 80 l-es villanyboj-
ler; 20 kg-os kos bárány olcsón eladó. 
Tel.: +36/20-358-2348.

Bontott ajtók és különböző mére-
tű ablakok eladók. Tel.: +36/30-619-
9775.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.

Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.100 Ft/kg, akác (folyékony): 1.300 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba Tel.: 
+36/30-963-5073.

FÉG-18 gázkazán, Szamara új alkatré-
szek + gumi, 2 db Punto lengéscsilla-
pító, új tükör, férfi ruhák, régi biblia, 
énekeskönyv, fényképező eladó. Tel.: 
+36/30-995-6929.

Vékony lányra báli vagy koszorúslány 
ruhát keresek. Tel.: +36/30-455-5103

Takarmányborsó eladó. Zsákonként 
is! 10.000 Ft/q. Tel.: +36/30-442-9226.

Perzsa szőnyeg, mosogató, mosdó, 
nyúlketrec, medence olcsón eladó. 
Tel.: +36/30-471-2133.

Elektromos motor, 16-os gyermek ke-
rékpár, szőlőprés, a bank háta mö-
gött garázs, Simson Svalbe eladó, 
vagy vágóbirkára cserélhető. Tel.: 
59/313-697.

Eladó 200 l-es vas és műanyag hor-
dó; gázpalack; új Hajdu centrifuga; 
Lehel hűtőszekrény; cserépkályha aj-
tók; új és használt ajtók, ablakok; új 
samottégla; új B30-as tégla; új 13 és 
14’-os gépkocsi köpeny; 2100-1200-as 
utánfutó. Tel.: 59/312-679.

Elvesztettem Vodafonos telefono-
mat. Kérem a becsületes megtalálót, 
jutalom ellenében szolgáltassa visz-
sza. Tel.: 59/313-670.

Eladó 2 db 1 m-es oszlopos tuja, 
Siesta kályha, 2 db gázpalack, új bá-
rány takaró, 3 db cserge garnitúra. 
Tel.: 59/314-299.

Eladó matrac (200x80 cm rugós), 2 
db gyermekheverő (80x180 cm), kü-
lönféle méretű ablakszárnyak, 2 db 
kőgyapotlap, beltéri ajtólap tok nél-
kül, számítógéphez szék, szendvics-
sütő. Tel.: 59/314-423.

Eladót keresek (standos) zöldség áru-
sításhoz. Tel.: +36/70-379-8471.

Eladó 50-es évekbeli kombinált szek-
rény, 12 db hullámpala. Tel.: +36/30-
670-0821.

Panasonic 100 Hz-es, 72 cm-es színes 
televízió eladó. Tel.: +36/70-772-5259.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, lakás-
vásárlási hitel. Több banki háttérrel! 
Teljes körű ügyintézés! Tel.: +36/70-
314-4403 v. +36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág varrását rö-
vid határidőre vállalom. Tel.: 59/3111-
910.

Talajvizes házfalak utólagos szige-
telése falbontás nélkül. Tel.: +36/30-
360-3373.

Ásást, gallyazást, más őszi kerti mun-
kát vállalok. Tel.: +36/20-425-6168.

Ház körüli munkát, ásást, fa behor-
dást, összevágást stb. vállalok. Tel.: 
+36/70-350-5308.

S í r ke r te k  g o n d oz ás át ,  ke r te k 
takatítását, illetve otthoni kert gon-
dozását vállaljuk. Megegyezés szerint 
olcsón! Tel.: +36/30-471-2133.

Apróhirdetés Kézilabdázni vágyó fiúk figyelem!
2010. október 18-án 16-17 óra között toborzóedzéseket 

tartanunk az 1999-ben és 2000-ben született fiúk részére. Aki 
kedvet érez a kézilabdázáshoz, és szeretné látogatni az edzé-
seket, az jelenjen meg 15:45-re a Városi Sportcsarnokban. 

Edzőfelszerelést mindenki hozzon magával!
Tisztelettel:

Balogh Zoltán
edző

Szeptember 25-én 
Kiskunmajsán rendezték meg 
az utánpótlás- és felnőtt or-
szágos bajnokságot. Amint azt 
Gyarmati Imrétől, a szakosz-
tály vezető edzőjétől megtud-
tuk, a karcagiak remekül telje-
sítettek. Közel húsz egyesület, 
mintegy 200 versenyzője lé-
pett a tatamira. A karcagi csa-
patot öt karatés képviselte. 

Karcagi eredmények: fel-
nőtt férfi „B” kategória +90 
kg: II. Nagy István, női juni-
or 65 kg: I. Raczkó Viktória, 
gyermek -50 kg: I. Kozák Já-
nos, gyermek -38 kg: II. Ba-
logh Dóra. 

Szeptember 26-án Szeghal-
mon Regionális versenyt ren-
deztek 15 klub, 150 verseny-
ző részvételével. A karcagi szí-
neket hét versenyzőnk képvi-
selte. Sajnos egy indulónkat 
a versenyorvos nem engedte 
versenyezni. Ezen a napon az 
alacsonyabb fokozatúak ver-
senyeztek, kivéve Kozák Já-

nost, aki Szeghalmon is reme-
kül teljesített. A fáradtság el-
lenére itt is I. helyezést szer-
zett. A Thai-box versenyen is 
nagyon szépen helyt álltak – 
ki kell emelni Szűcs Rolan-
dot, aki szinte megállíthatat-
lan volt és minden versenyét 
ipponnal nyerte meg.

Eredmények: gyermek 
-50 kg: I. Kozák János, gyer-
mek -35 kg: I. Szűcs Roland, 
gyermek -40 kg: III. Sarkadi 
Bence, serdülő +65 kg: III. 
Csukodi Kálmán. Szépen 
helyt állt még Szűcs Tibor is.

Október 9-én Salgótarján-
ban egy profi Thai-box verse-
nyen ifj. Gyarmati Imre vesz 
részt. Október 16-án Oroshá-
zán nemzetközi gyermekver-
senyt rendeznek. Október 16-
17-én Tardoson lesz edzőtá-
bor, amelyen nem válogatott 
versenyzők is részt vesznek, 
köztük négy karcagi verseny-
zőnk is.

B. I.

Eredményes karcagi karatésok

ÚSZNI VÁGYÓK 

FIGYELEM!

Szeretettel várjuk az úszás iránt 
érdeklõdõket szülõi megbeszélésre
Idõpont: 2010. október 19. 17.00 óra

Helyszín: Györffy István Ált. Isk. ebédlõ

KEZDÕ ÉS HALADÓ ÚSZÓKAT IS 
SZERETETTEL VÁRUNK!

Seniorok figyelem!
A Hegyesboron, a Kun Emlékhelynél 

és a Kutató Intézet arborétumában tett ki-
rándulásunk megmutatta, hogy a szép őszi 
időben remek biciklitúrák ígérkeznek. Jó 
idő esetén vasárnap ismét biciklire ülünk, a 
cél ezúttal Berekfürdő lesz, ahol a települést 
fogjuk megnézni. Igyekezzünk kihasznál-
ni a hideg beköszöntéig rendelkezésre ál-
ló időt. Ha nem esik az eső, akkor 14 óra-
kor találkozunk a kerékpárút elején, a Mil-
lenniumi Emlékműnél (a régi Vásártéren). 

Mindenkit várnak
a szervezők

A hegyesbori túra jó hangulatban telt.
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2010. október 8-11.péntek-
hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Testületi ülés
 közvetítés felvételről
18.55  Zenés Séta a városban
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 vendég: Varga Nándor
 téma: Ipari Park születésnapi 

ünnepség
 Karcagi hírek
 - Választási eredmények
 - Elkészült a parketta a 

sportcsarnokban
 - Szüreti mulatság a 

Református Ált. Iskolában
 - Lovas Napokra készülve
 Háttér
 Vendég: Puháné Urbán Katalin 
20.10  Öregdiák találkozó

2010. október 12-13. kedd, 
szerda

18.00  Műsorajánló

18.05  Jöjjetek hozzám – református 
istentisztelet

19.05  Megyei Tükör
19.30  Karcag Sport
 Kisújszállás-Karcag labdarúgó 

mérkőzés (Megyei I. osztályú 
mérkőzés)

 Református Nőszövetségi 
Konferencia I. rész

2010. október 14. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészségklub
18.30  Október 6-ai koszorúzás
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 - Spisák Péter koncertet tartott 

–interjú
 - Hamarosan épül az Akácliget 

Strandfürdő
 - Francia vendégek a Varróban
 Háttér
20.10 Lovas Napok 2010

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Karcag – Abádszalók 4:1 
(1:0)

Karcag, 100 néző. Jv.: Fehér 
Gy. (Jávorszki Z., Váraljay M.)

Karcag: Móga (Csík), Szí-
vós G., Orosz (Fodor B.), Lé-
vai, Henk (Rajcsányi), Ba-
logh R., Szívós Gy., Ebekeme 
(Szentannai), Bodor, Nagy D., 
Erdei

Edző: Orosz István
A tizenegyedik percben Ba-

logh R. szögletrúgására Erdei 
jókor érkezett és félmagas lö-
vése a hálóban kötött ki (1:0). 
A negyvenharmadik percben 
Balogh R. 35 m-es szabadrú-
gása a léc alatt a hálóba vá-
gódott (2:0). Az ötvenhato-
dik percben Erdei a kifutó ka-
pus mellett a bal alsó sarokba 
lőtt (3:0). A hatvankilencedik 
percben Szentannai Erdeinek 
átadott, aki fordulásból kb. 15 

m-ről a bal felső sarokba lőtt 
(4:0). A hetvennyolcadik perc-
ben egy jobbról érkező be-
adást Barkóczi közelről a há-
lóba továbbított (4:1). 

Jók: Erdei, Balogh R. ill. 
Barkóczi, Varga

Orosz István: Az I. félidő-
ben kiskirályoknak éreztük 
magunkat, de a II. félidőben 
visszatértünk a földre.

Kovrig Zoltán: Sajnos a 
mai mérkőzésen nem voltunk 
egy súlycsoportban a hazaiak-
kal.

Ifjúsági mérkőzés 

Karcag – Abádszalók 9:0
Góllövők: Bukovszki (2), 
Lázók S., Földi D., Kabai S., 
Kocsis, Madarász, Kály, Tóth 
K.

Bosnyák Imre

Moziműsor
Október 8. péntek
 Toy story 3
 Amerikai animációs film
Október 11. hétfő
 Fizessen, nagysád!
 Fekete-fehér magyar 

vígjáték
 Nosztalgiamozi!
 Filmkezdés: 18 óra
 Belépő: 250 Ft.
Október 12. kedd
 Salt ügynök
 Amerikai akcióthriller
Október 15. péntek
 Agora
 Feliratos spanyol-máltai 

történelmi dráma

16

12

12

Anyakönyv
Születés

Kovács Éva – Molnár Zsolt 
Lajos
Kg., Ketel utca 3.  Fanni
Péterfalvi Márta – Csíkos 
Lajos
Kg., Varró utca 21/c.  Lajos
Kovács Julianna – Gönczi 
Lajos
Kg., Rába utca 22.  Julianna
Kiss Mónika – Ábrahám Ist-
ván
Kg., Kígyó utca 19.  Bianka

Halálozás
Főző Imréné (Orosz Mária 

Magdolna)
 Karcag (1929.)
Gyökeres János
 Karcag (1957.)
Harsányi Istvánné (Erdős Er-

zsébet Zsuzsánna)
 Karcag (1962.)
Lőrincz Balázsné (Ádám Teréz)
 Karcag (1920.)
Özv. Márki Elekné (Vinkler 

Juliánna)
 Karcag (1919.)
Özv. Ökrös Sándorné (Takács 

Terézia)
 Kg., Csokonai utca 29. 

(1922.)
Szamosközi Gyula
 Kg., Kerekes I. utca 34. 

(1935.) 

Megyei I. osztályú bajnokság

Október 8. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 9. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 10. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 11. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Október 12. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Október 13. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti
Október 14. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Október 15. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet

Szeptember 26-ára virra-
dóra egy karcagi ház udvará-
ról vitt el valaki egy lezáratlan 
Schwinn Csepel 28-as kék szí-
nű, 15.000 Ft értékű kerékpárt.

Szeptember 25-e és 28-a kö-
zötti időszakban egy karca-
gi külterületi kaszálóról az ott 
összerakott 16 db lucerna és 24 
db gyepszéna bálát gyújtotta fel 
valaki, aki 40.000 Ft rongálási 
kárt okozott.

Szeptember 28-án a TESCO 
áruház előtti kerékpártárolóból 
lopott a tolvaj egy lezárt Hauser 
feliratú, piros színű, 22.000 Ft-
ot érő kerékpárt.

Ismeretlen tettes a magyarkai 
Kun Emlékhely területén felál-
lított kun szoborcsoportból egy 
címert ábrázoló bronz érmét 
tulajdonított el, illetve egy má-
sikat rongált meg, ezzel  bűn-
cselekményt követett el.

Október 01-jén délután egy 
helyi férfi a vasútállomáson 
szóváltásba keveredett egy bu-
dapesti férfival, akit egy alka-

lommal a földről felkapott fa-
darabbal fejbe ütött, amivel 
nyolc napon belül gyógyuló sé-
rülést okozott. A rendőrök a tá-
madót előállították, hamarosan 
bíróság előtt fog felelni a garáz-
daságért.

Október 01-jén éjszaka egy 
berekfürdői szórakozóhelyen 
egy kunmadarasi és egy püs-
pökladányi férfi szólalkozott 
össze, majd a ladányi férfi tá-
vozott, de később több társával 
együtt visszatért és olyan kije-
lentéseket tett a madarasi férfi 
felé, hogy „most megdöglesz!”, 
majd egy eddig ismeretlen szú-
róeszközzel két esetben mell-
kason szúrta. Az elsődleges or-
vosi vélemény szerint a sérü-
lése nyolc napon belül gyógy-
uló, azonban a szúrások iránya, 
a sebkeletkezés helye feltételez-
heti az élet kioltására irányuló 
támadást. A megtámadott férfi 
védekezett és kézzel fejbe ütötte 
támadóját, aki az elsődleges or-
vosi vélemény szerint nyolc na-
pon belül gyógyuló agyrázkó-
dás sérülést szenvedett Mind-
két férfit kórházba szállították.

Karcag – Biharnagybajom 
7:4

Karcag, 100 néző. Jv.: Fodor, 
ifj. Bíró

Karcag: Agócs, Czinege, 
Varga L., Simon, Magyari, Bé-
kési, Bíró L., Varga J., Varga 
L., Hajdú T., Donkó

Cserék: Mészáros J., Varga 
Zs., Garáz

Pénteken a Ligeti sportpá-

lyán találkoztak a közelmúlt 
labdarúgói. A karcagi SE haj-
dani labdarúgói mérkőztek 
meg a biharnagybajomi ha-
sonló korú játékosokkal. Ezt 
követően egy jó hangulatú va-
csorán elevenítették fel a rég-
volt mérkőzések élményeit. 
Búcsúzóul megfogadták, hogy 
jövőre ismét találkoznak.

B. I.

Öregfiúk találkozó

Thomas városi kispályás bajnokság
A Thomas városi kispályás bajnokság II. fordulóját október 

2-án a sportcsarnok melletti műfüves pályán rendezték meg.
Eredmények: Famili – Armacomp 4:0, Rolisped – Multi 

TecØ Ökodiesel – Agrosprint 12:0, Szuperinfó – BSK 3:6, 
DKV – Karefa 2:3, Rózsa – Flottok 8:2, Blades – Brigád 3:5, 
Thomas – Ho-Ri-Ko 8:0.

B. I.

Női kézilabda

Tiszaföldvár SE – Berek-
fürdő SE 22:20 (13:11)

Martfű. Jv.: Garamvölgyi 
M., Major G.

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (2), Varga E. (1), Perge 
Zs. (2), Szabó I. (1), Cseke P. 
(3), Szőkéné Varga I. (9)

Csere: Varga A., Pergéné 
Varga Zs. (1), Perge P., Sípos 
K.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Berekfürdő SE – Szolnok 

KC SE 22:12 (7:12)
Berekfürdő: Vonáné, And-

rási Zs. (2), Varga E., Perge 

Zs., Szabó I., Cseke P. (4), 
Szőkéné Varga I. (6)

Csere: Varga A., Pergéné 
Varga Zs., Perge P., Sípos K.

Bánhegyiné Bakó Éva: 
Tiszaföldvár ellen küzdöttünk 
és nagyon akartunk, de a dön-
tő pillanatokban hibáztunk 
– eladtuk a labdát, 7 méterest 
hagytunk ki -, így az ellenfél 
kerekedett felül. A második 
mérkőzésen a szolnoki lányok 
elleni játékunkba „beleszólt” a 
játékvezető is. Ilyen nagyará-
nyú különbség nem volt a két 
csapat között. Jók: Szőkéné 
Varga Ibolya, Varga Erzsébet.

Megyei I. osztály


