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KARCAGI
HÍRMONDÓ

EMLÉKEZÉS A DONI 
KATASZTRÓFA ÁLDOZATAIRA
2011. január 16-án (vasárnap) 10 órától a református 

templomban istentisztelet, majd mécsesgyújtás a Kun-
Pieta emlékműnél.

A téli időszak, a hideg idő 
beköszöntének velejárója, 
problémája a falopások meg-
szaporodása. Ezek teljes fel-
számolása – amint a rendőrsé-
gi rovat híreiből és a kivágott, 
megcsonkított fák sokaságá-
ból kitűnik – évek óta leküzd-
hetetlen feladatnak tűnik, bár 
a rendszeres figyelőszolgálat, 
és a jelenlét nagyban vissza-
fogja az erdőkbe, erdősávokba 
irányuló népmozgalmat. Az 
idei intézkedésekről Molnár 
Pált, a Városgondnokság veze-
tőjét kérdeztük.

- Összesen nyolc fő az ál-
lományi, dolgozói létszám, 

amely az erdők őrzésével fog-
lalkozik. Az erdőőr, és a me-
zőőrök mellett a közcélú fog-
lalkoztatottak közül hét főt is 
erre a feladatra irányítottunk. 
Kell is a vigyázat, mert meg-
szaporodtak a falopások, és 
még több lenne, ha nem fel-
ügyelnénk az erdőket. Egyéb-
ként, amikor ráálltunk az őr-
zésre, érezhetően csökkent az 
illegális fakivételek száma.

- A nyáron ingyen biztosított 
famennyiség ezek szerint kevés 
volt?

- Igen, de az is a probléma, 
hogy amikor jó idő van, ak-
kor nem nagyon jelentkez-

nek a rászorulók a fáért, ami-
kor meg hidegre fordul az idő, 
nincs az a mennyiség, ami el 
ne fogyna.

- A közeljövőben lesz ismét 
ilyen lehetőség?

- Január végén február ele-
jén érkezik el az az időszak, 
amikor az önkormányzati er-
dők kitermelését végezzük. A 
nem haszonfát, tehát a galy-
lyat és a nyesedéket ki szoktuk 
szállítani a perifériás terüle-
tekre, ahol mindenki válogat-
hat belőle.

- e - 

-Önt sokan ismerik a 
városban, hiszen egy ide-
je már közéleti ember-
nek számít, de mielőtt az 
alpolgármesteri megbí-
zatásáról szót ejtenénk, 
kérem beszéljen egy ki-
csit magáról! Hol végezte 
tanulmányait, mivel fog-
lalkozott mielőtt a köz-
élet porondjára lépett?

-Zenei vonalon kezd-
tem tanulni, Debrecen-
ben végeztem konzer-
vatóriumot gordonka 
szakon. Az ilyen jelle-
gű tanulmányaimat azonban 
nem folytattam, hanem el-
helyezkedtem Budapesten az 
Országos Kőolaj- és Gázipa-
ri Trösztnél, majd az Autóker 
számítógépközpontjában dol-
goztam.  Hosszú ideig fog-
lalkoztam számítástechni-
kával, és ehhez a munkához 
meg is szereztem a számító-
gépes programozói végzett-
séget. 1991-ben tértem haza 
Karcagra, és abban az időben 
kezdtem el munkanélküliek-

nek szervezett tanfolyamokon 
számítástechnikát oktatni. Ez 
a vonal meg is maradt mind-
amellett, hogy néhány évig a 
Zeneiskolában is dolgoztam 
– csellót, furulyát és szolfézst 
tanítottam. 

Amikor véglegesen az okta-
tás mellett döntöttem, számí-
tástechnikai tanári diplomát 
szereztem, és a pedagógiai 
szakot is elvégeztem. 1998-tól 
már vállalkozásban folytat-
tam a számítástechnikai okta-

tást, ez teljesedett ki 2002-ben, 
amikor az Adu Csepel Oktatá-
si Központ Karcagi  Tagintéz-
ménye megnyitotta a kapuit – 
amelynek én lettem a vezető-
je. A mai napig is ezt az intéz-
ményt vezetem. Itt érettségi 
utáni 13-14. évfolyamos kép-
zés zajlik, valamint munka-
nélküliek átképzését folytat-

juk, de emellett cégek-
nek és magánszemé-
lyeknek is szervezünk 
tanfolyamokat.

-Az alpolgármeste-
ri megbízatása feltéte-
lez egyfajta affinitást a 
közélet, és ezen keresz-
tül a politika irányába 
is. Mikor került a he-
lyi közélettel szorosabb 
kapcsolatba?

-Nemsokkal azután, 
hogy Karcagra kerül-
tem a Városi Vonós Ze-
nekarban kezdtem ját-

szani, majd pedig alapító tag-
ja lettem a Karcagi Szimfo-
nikus Zenekarnak, és ezáltal 
kapcsolódtam be a város kul-
turális vérkeringésébe, köz-
életébe. A kultúra eleve egy 
olyan terület, ahol az ember 
megismerhet olyan személye-
ket, akik egy város közéletére 
hatással vannak, illetve meg-
határozzák azt. Ez velem is így 
történt.

December 15-én, a karácsony előtti utolsó testületi ülé-
sen szavaztak a képviselők az új társadalmi alpolgármester 
személyéről. Kovács Szilvia már hosszú évek óta intenzíven 
részt vesz a város közéletében; a Karcagi Szimfonikus Zene-
kar oszlopos tagja, az Adu Csepel Oktatási Központ Karca-
gi Tagintézményének vezetője, kultúra pártoló személyiség.

Kinevezése kapcsán ültünk le egy rövid beszélgetés erejéig, 
melynek során szó esett eddigi pályafutásáról, és természete-
sen az új megbízatásáról is.

Téli erdővédelem

A tavalyi rendkívüli idő-
járás számos esetben oko-
zott rendkívüli helyzeteket 
a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereinek. 
Idejében hírt adtunk arról, 
hogyan vettek részt az árví-
zi védekezésben, vízimadár 
fészekaljak mentésében vagy 
éppen a halpusztulás marad-
ványainak felszámolásában. 
„A víz volt az úr nálunk is” - 
kezdte a szokásos év végi be-
szélgetést Kapocsi István, aki 
nyár óta a HNPI igazgató he-
lyettese.

- A rengeteg esőnek, belvizes 
foltnak vagy a feléledt rétnek 
voltak, vagy vannak-e termé-
szetvédelmi szempontból elő-
nyei vagy pozitívumai?

- Néhány helyen szemmel 

láthatóan visszavette a helyét 
a régi Sárrét, a régi vízivilág 
és már a kora tavaszi időktől 
kezdve nagyon látványos vízi-
madár mozgás volt megfigyel-
hető. Érdekes, hogy a daruvo-
nulás széthúzódott, vagyis tel-
jesen más volt a menete, mint 
az előző évben. Csak össze-
hasonlításul: tavaly 100 ezres 
tömegük volt jelen egyszer-
re a Hortobágyon, most pe-
dig a legnagyobb tömeg az öt-
venezret sem érte el. Ez azt je-
lenti, hogy az északabbra levő 
költőhelyeiken hosszabb ideig 

megfelelő mennyiségű táplálé-
kot találtak és ezért később, és 
inkább széthúzódó hullámok-
ban keltek útra. 

Ezúton is szeretnék gratulálni Oláh Kálmán karcagi lakosnak, 
a FERRO-METÁL Kft. ügyvezető igazgatójának abból az al-
kalomból, hogy immár ötvenedik esztendeje, hogy munkába 
állt. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a példa-
értékű életút tiszteletére rendezett ünnepségen jókívánságai-
mat személyesen is átadhattam, nagyrabecsülésemet kifejez-
hettem.  További szép sikereket, jó egészséget kívánok az ün-
nepeltnek!

Dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter

A Hortobágyról, 
délibábok nélkül

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Villáminterjú Kovács Szilvia társadalmi alpolgármesterrel

Meg kell őrízni a város gazdag kulturális életét
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Közéleti szilánkok

A spájzon 
belül…

Bizonyára sokan emlékeznek még – 
különösen a közép- és az idősebb kor-
osztály tagjai közül - a „A tizedes meg 
a többiek” c. nagysikerű magyar film-
vígjátékra, amelynek egyik legkomiku-
sabb jelenetében a lakáj rémülten beje-
lenti, hogy: „az oroszok már a spájzban 
vannak”. Ez a jelenet jutott eszembe, mi-
kor Magyarország, ill. a magyar minisz-
terelnök az EU soros elnöke tisztébe lé-
pett, és kb. hasonló rémület fogott el né-
hány EU-s parlamenti liberális képviselőt 
és itthoni elvbarátait. Bizony, a magya-
rok már nem csak a spájzban, hanem jó-
val beljebb vannak: a „nagyszobában”, 
ahol fél évig, ha nem is személyeket, de 
bizonyos elveket a „sarokba” tudnak állí-
tani. Persze, nagy a felzúdulás a bal-libe-
rális körökben. Lendvai Ildikó magasröp-
tű eszmefuttatásában, amelyet a Nép-
szava közöl, a konstruktív ellenzékiség 
alapállásából, Orbán Viktor lemondását 
követeli: „kívánatos lenne, ha kettővel ar-
rébb lépne és egy másik fideszes politi-
kusnak adná át a helyét”. Mert szerinte: a 
magyar miniszterelnök „bélyeges ember 
lett” Európában, a példátlan magyar mé-
diatörvény miatt. Hát, igen. Elkezdődött 
a hisztéria, ami ki tudja, meddig folyta-
tódik majd, mindenesetre úgy tűnik, pro-
longálva lesz. Az sokak számára már vilá-
gossá vált, hogy az EU-ban is ugyanúgy 
meg van a „kettős mérce”, mint ahogy 
kis hazánkban jó pár évtizede. Erről be-
szélt a Hír Tv legutóbbi Péntek 8 c. műso-
rában Szájer József, a Fidesz MP Európai 
Parlamenti képviselője néhány példán 
keresztül bemutatva, hogy a gyakorlat-
ban hogyan működik ez. Azt éppen nem 
említette, hogy karácsony előtt egy hét-
tel a magyar, a bolgár, a román, a litván, 
az észt, és a lett külügyminiszter azzal a 
javaslattal fordult az EU „kormányához”, 
hogy ugyanúgy ítélje el a kommunizmus 
bűntetteit, mint ahogy a nácizmusét. A 
javaslat elutasításra került Barosoék ré-
széről, pontosabban: nem került napi-
rendre. Pedig, ez már nyilvánvaló sok ke-
let-európai nép számára. 

De visszatérve a féléves EU elnökség-
re. Nem lesz leányálom. Nem azért, mert 
az EU figyelme fókuszába Magyarország 
kerül, és meglátják az „emberi jogok sár-
ba tiprását”, hanem a mesterségesen fel-
turbózott hisztériakeltés miatt. Ugyan-
is az EU-t már majdnem bekebelezte a 
multik birodalma, és ez a magyar sza-
badságharc, amit Orbán Viktor és a Fi-
desz elkezdett, csak akkor lehet igazán 
eredményes, ha nem csak a választók 
kétharmada, hanem az egész társada-
lom kétharmada támogatja. Legalább-
is, egyes jobboldali elemzők (pl. Bo-
gár László) így látják. Ebben kétségtelen 
van igazság, de némi pesszimizmus is. 
Nem annyira tragikus szerintem a hely-
zet, hogy az ország lakosainak egy em-
berként kelljen Orbán Viktort megvéde-
nie, nehogy Batthyány Lajos vagy Nagy 
Imre sorsára jusson… Inkább komikusan 
optimista, mint ahogy föntebb említett 
filmjelenetet: „az oroszok már a spájzban 
vannak” …De ha jobban megnézzük, le-
het, hogy kínaiak…

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
2011. Január 15-16. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950.
2011. Január 22-23. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722.

HÍREK

Bérletes színház II. elő-
adása 2011. január 26-án 

(szerdán) 19 órától a Déry-
né Művelődési és Ifjúsági 

Központban. 

BEAUMARCHAIS: 
FIGARÓ 

HÁZASSÁGA

 - vígjáték két részben. 

Főbb szerepekben: 
Rékasi Károly, Bánfalvy 
Ágnes, Harmath Imre, 
Bugár Anna, Bácskai 

János, Iván Ildikó, 
Gyarmati Éva, Baghy 

János, Dóczi Péter, Uri 
István/Incze József…

Rendező: Bánfalvi Ági

Jegyek korlátozott 
számban 2011. január 10-

től igényelhetők az 59/503-
224-es telefonon.

Gazdálkodók 
figyelem!

Nyolcvanórás zöldkönyves 
növényvédő tanfolyam indul 
2011. január 17-étől Karcagon 
a Gazdakör székházában (Kg., 
Városudvar).

A kezdés időpontja: 2011. 
január 17. 8:00 óra.

Ugyanitt az első napon a 
zöldkönyv megújítására is le-
hetőség lesz!

ADR vizsgára is itt lehet je-
lentkezni!

Bővebb felvilágosítást a 
06/30-289-4593 sz. telefonon 
Hajdú Csilla szakmérnöktől 
kérhetnek.

Horgászok 
figyelem!

Az egyesületi iroda nyitva 
tartása: minden héten hétfő, 
csütörtök, péntek 15 – 18 órá-
ig.

Horgászvizsga minden hó-
nap utolsó kedd 16 óra.

A fogási napló utolsó leadá-
si napja 2011. január 10. hétfő.

Köszönet
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-

tató Központ nevében ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani Kun László és dr. Szabó Miklós uraknak, hogy nagy-
lelkű adományukkal segítették az Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthonának tagjait.

Szociális Szolgáltató Központ

A rendkívüli időjárás nem-
csak a meteorológiai jelenté-
sek és mérések átlagait ren-
dezte át, és nemcsak a gaz-
dálkodók vagy a vízügy szak-
embereinek éves munkájára 
tenyerelt rá, hanem érdeke-
sen alakította a karcagi tűz-
oltók mindennapjait is. Az el-
múlt év szélsőséges időjárását 
ugyanis az egység év végi be-
számolójából is érzékelni le-
het. A statisztika szerint pél-
dául a korábbi évekhez képest 
felére csökkent a tűzesetek 
száma, ami teljesen érthető, 
mert a határt az év nagyobb 
részében rendszeresen bősé-
ges esők áztatták meg, eleve 
lecsökkentve a tűz lehetősé-
gét. Kétszeresére emelkedett 
viszont a műszaki mentések 
száma. A részletes statisztiká-
ból az is kiolvasható, hogy a 
műszaki mentések – amelyek-
re 214 esetben vonultak ki az 
egység tűzoltói és járművei – 
legnagyobb része az időjárá-
si események következménye-
inek elhárítása volt. A 214 eset 
egyharmada esőkár, azaz bel-
víz megszüntetését, szivattyú-
zását jelenti, de nagy szám-
ban akadt még egyéb viharkár 

(pl. fakidőlés) is. Lévai Kál-
mán alezredes azt a nyári ese-
ményt hozta fel jellemző pél-
daként, amikor a vihar után 
füzesgyarmati segítségnyúj-
tásra siető karcagi egység há-
rom óra alatt tette meg az utat 
odafelé, mert a tűzoltóknak a 
bucsai útra dőlt fákat, a lesza-
kadt ágakat is el kellett távolí-
taniuk. Az ekkori vihar alkal-
mával egyébként 4-5 helyen is 
be kellett avatkozniuk, úgy-
hogy a szomszédos Kisújszál-
lásról hívtak segítséget.

Elemi csapásokban gaz-
dag év volt tehát a 2010-es, és 
nem maradtak el a közúti bal-
esetek és az ahhoz kapcso-
lódó beavatkozások sem. A 

közlekedési balesetek negye-
de a decemberi ónos esők, fa-
gyok, havazások után/köz-
ben történt. Mindent egybe-
véve, a tűzoltóság tavalyi sta-
tisztikájában a korábbi évek 
400 feletti átlagával szemben 
491 vonulás szerepel. Az egy-
ség feladatai tehát annak elle-
nére megnövekedtek, hogy az 
illetékességi területen kívüli 
segítségnyújtások valamelyest 
csökkentek. A magas vonulá-
si szám indokolná a fejlesztést 
is, mondja a parancsnok, mert 
van ugyan egy tartalékfecs-
kendő, de létszám nincs hoz-
zá, pedig egy új eszköz beállí-
tása sok mindent megoldana.

Elek György

Elemi csapásokban gazdag év volt

Déryné hírek

2011. január 21-én (pénte-
ken) 18 órakor 

KARCAGI 
TÁRSASTÁNC 
KLUB FÉLÉVI 
BEMUTATÓJA. 
Vezeti: Balázs Imre.

2011. január 22-én (szom-
baton) 18 órakor 

MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA.
A Karcagi Szimfonikus 

Zenekar ünnepi hangver-
senye.

Közreműködik Karcag Vá-
ros Vegyekarának Női Ka-

ra. 
Részletes program külön 

plakáton!
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A műsorban fellépő vendége-
ink:
A Néphagyományőrző szakmai 

munkaközösség népi játékai
 Vezetője: Kunné Nánási Mó-

nika
A Déryné Művelődési és Ifjúsá-

gi Központ
- Toporgók néptánccsoport
 Vezeti: Kunné Nánási Móni-

ka
- Zsiba néptánccsoport
 Vezeti: Bolgovics Andrásné
- Kopogók néptánccsoport
 Vezeti: Oroszné 

Millinkhoffer Rita

A Nagykun Református Általá-
nos Iskola Csillagrózsa Ha-
gyományőrző néptánccsoport 

 Vezeti: Tóth Judit
Györffy István Általános Iskola 

néptánccsoportja
 Vezeti: Szilágyi Erik
 Kísér a Sugalló népzenei 

együttes

A rendezvény ideje alatt karca-
gi kézművesek mutatkoznak be. 

A Karcagi Ízőrző Klub tagjai a 
Lovagudvarban készítik az ün-
nepi tortát.

Karcag Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 30/2005. (X. 
26.) rendelete alapján a helyi ipar-
űzési adó fizetésre kötelezett adó-
zók befizetett adójuk 1 %-áról ren-
delkezhetnek. Ezen összeget a kép-
viselő-testület által meghatározott 
egy kedvezményezett javára ajánl-
hatják fel.

A lehetséges kedvezményezettek 
Karcag Város Önkormányzata, vala-
mint a felügyelete alá tartozó intéz-
mények által alapított alapítványok, 
közalapítványok, továbbá a karcagi 
székhellyel rendelkező alapítványok, 
egyesületek köréből a Képviselő Tes-
tület által kerülnek meghatározásra.

A döntést előkészítő munka segíté-
se érdekében ezúton felhívjuk az érin-
tett társadalmi szervezetek képviselő-
it, hogy legkésőbb 2011. január 17. 
16 óráig írásbeli nyilatkozatban közöl-
jék az általuk képviselt szervezet:

-  nevét,
-  adószámát,
-  pénzforgalmi számlaszámát,
- számlavezető pénzintézet-

ének nevét,
-  székhelyét,
-  levelezési címét,
-  célját,
-  az alakulás idejét,
-  képviselője nevét, telefonszá-

mát.
Az írásbeli nyilatkozatokat a fenti 

– jogvesztő - határidőig a Karcag Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatal Adócsoportja részére kérjük 
eljuttatni.

Nyomtatvány beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal 42. szobájában, 
vagy letölthető a www.karcag.hu 
honlapról.

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Meghívó
A Csokonai úti tagóvoda Aprólábak néptánccsoportjai tisztelet-

tel meghívják Önt és kedves családját
2011. január 15– én 1400 órakor kezdődő 
5. Jubileumi Néptánc Gálájára.

Helyszín: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Színház terme
A néptánc csoport művészeti vezetője: 

Benéné Kecskeméti Anna.
A rendezvény fővédnöke: 

Dobos László, Karcag Város Polgármestere.

Felhívás

Az ünnepek elmúltával elér-
kezett a köszönetmondás ideje. 
Köszönetmondás mindazok-
nak, akik támogatóként, ado-
mányozóként segítettek a rá-
szorulóknak. Sajnos az elmúlt 
évben sokan szorultak rá em-
bertársaik segítségére, oda-
figyelésére. Sokféle szervezet 
hirdetett gyűjtést. Megmoz-
dultak az egyházak, iskolák, ci-
vilszervezetek, magánszemé-
lyek Karcag városában is. Kö-
szönjük segítő munkájukat.

Volt árvíz és volt iszapka-
tasztrófa. Vannak nehéz sor-
ban élő családok határon belül 
és határon kívül.

Az ajándékokkal egy kicsit 
könnyebb és szebb lett a kará-

csony náluk. Az adományok 
átadásakor összekapcsolód-
tunk ismerősök és ismeretle-
nek egyaránt. És ez azt jelenti, 
hogy mégiscsak van hely Jézus 
számára karácsonykor, és hogy 
sok kedves és jó ember van ha-
zánkban, egyházunkban, vá-
rosunkban. Maradandó aján-
dék a szeretet. És ez jó.

2011-ben is számítunk gyü-
lekezeteinkre, intézményekre, 
Karcag város lakosságára, ki-
csikre és nagyokra, hogy kö-
zösen tapasztaljuk meg a segít-
ségnyújtás – egyben a felelős-
ségvállalás – örömét.

Földvári Márta 
Magyar Református Szeretet-

szolgálat önkéntes koordinátor

Maradandó ajándék

Megújult környezetben várjuk minden kedves 
régi és új vásárlónkat!

Nyitás január 17-én 11 órakorNyitás január 17-én 11 órakor

-Miként esett Önre a válasz-
tás, mint lehetséges társadalmi 
alpolgármesterre?

-Dobos László polgármes-
ter úr keresett meg ezzel a fel-
kéréssel, ami számomra na-
gyon megtisztelő, hiszen ed-
digi pályafutásom, munkám 
elismeréseként értékelhe-
tő. Természetesen párnapos 
gondolkodási időt kértem, és 
mérlegeltem azt, hogy miképp 
tudom a mostani feladata-
immal a jövőbeli teendőimet 
összeegyeztetni. Ezt követően 
vállaltam el a megtisztelő fel-
adatot.

-Tudom, hogy mindössze né-
hány hete töltötte be a pozíci-
óját, de azóta körvonalazódott 

e már valami azzal kapcsolat-
ban, hogy az általános felada-
tok mellett milyen konkrét te-
endők várnak még Önre?

-Konkrét területek még 
nem kerültek kijelölésre, hi-
szen előbb még jobban meg 
kell ismernem a hivatal mun-
káját az ide vonatkozó törvé-
nyeket és a területhez kapcso-
lódó törvényességi hátteret. 
Ezt követően fog pontosítás-
ra kerülni, hogy milyen egyéb 
feladatokkal, mely területek-
kel fogok foglalkozni. Termé-
szetesen mint minden alpol-
gármesternek, a feladatom a 
polgármester helyettesítése és 
munkájának segítése lesz.

-Jelenleg a város működését 
tekintve mit tart a legfonto-
sabb feladatnak?

-Eddig a kultúra engem 
jobban érintett, és nagyon jó 
megélni azt, hogy egy olyan 
város polgára vagyok, amely-
nek gazdag, pezsgő és szín-
vonalas kulturális élete van. 
Nyilván ezt továbbra is meg 
kell őrizni és meg kell talál-
ni azokat a forrásokat ame-
lyekkel ez továbbra is finan-
szírozható, különösen ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben. 
Természetesen nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a város 
és a városi intézmények mű-
ködése is stabilan fenntartha-
tó maradjon és hogy egy kel-
lemes, továbbra is élhető vá-
rost biztosítsunk a karcagi 
emberek számára.  

Cselényi Csaba 

Folytatás az 1. oldalról

Meg kell őrízni a város gazdag kulturális életét
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MADARÁSZ KATALIN
 KARCAGON 2011. JANUÁR 23-ÁN 14.30-KOR
KARCAGI NAGY ZOLTÁN VENDÉGE LESZ 

A ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN MŰSORÁBAN!

A MAGYARNÓTA LEGENDÁS ÉNEKESNŐJE, 
VELÜNK ÜNNEPLI A SZÜLETÉSNAPJÁT.

KÖZREMŰKÖDIK: CSÁKI TIBOR és ANDY

ÉRDKLŐDNI LEHET: DÉRYNÉ MŰV. KÖZPONT, 
KARCAG.

 TEL: +36-59-503-224

Karcag Város Önkormányzata a Kamasz-
fesztivál Szervezőirodához csatlakozva meg-
hirdette az V. Országos Osztálykirándulás-
Kamaszfesztivál „Javíts egy jegyet” pályáza-
tot.

A pályázaton részt vehetnek városunk ál-
talános iskoláinak felső tagozatos és középis-
kolák azon osztályközösségei, akik vállalják, 
hogy a 2009/2010-es tanév végi osztályátla-
guknál jobb eredményt érnek el a 2010/2011-
es tanév félév végére.

A Kamaszfesztiválra 4 napos belépőjegyet 
kapnak azok az osztályok, amelyek a legna-
gyobb javítást produkálják. A Kamaszfesz-
tivál Szervezőiroda maga ajánlja fel a belé-
pőjegyeket „Magyarország Legszorgalma-
sabb Osztályai” címet elnyerő osztályok-
nak ajándékba.

Karcag Város Önkormányzata csatlako-
zott ehhez a pályázathoz, így „Karcag Leg-
szorgalmasabb Osztálya” számára az Ön-
kormányzat jutalmul felajánl 200.000,-Ft-
ot a Kamaszfesztiválon való részvétel szál-
lás és étkezési költségeire.

Az V. Országos Osztálykirándulás – KA-
MASZFESZTIVÁL az idei tanévben Tisza-
füreden kerül megrendezésre 2011. május 26-
29-e között.

A pályázat menete:
A „Javíts egy jegyet” pályázaton indu-

ló osztályok a www.kamaszfesztival.hu ol-
dalon elhelyezett regisztrációs űrlapot kitöl-
tik. A regisztráció megérkezését követően a 
Kamaszfesztivál Szervezőiroda visszajelzést 
küld a pályázónak.

A pályázatokat az iskolák igazgatói által 
hitelesített formában, levélben kell beküldeni 
2011. január 28-ig a Kamaszfesztivál Szerve-
zőiroda számára, valamint egy példányban 
a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgálta-
tási Irodájába Konczi Fruzsina ifjúsági refe-
rensnek (34. szoba). Azonos eredmény esetén 
sorsolás útján kerül kiválasztásra a nyertes 
osztály.

Bővebb információ:
 www.kamaszfesztival.hu 

Polgármesteri Hivatal

„JAVÍTS EGY JEGYET” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A hazai költőfajok azonban 
nagyon megsínylették a szél-
sőséges időjárást. A város-
ban több fehér gólya fészekal-
jat szétvert a nyár eleji hideg 
eső, és ugyanígy jártak a parti 
madarak földön fészkelő egye-
dei is. Nem tudták felnevelni a 
fiókáikat és sok helyen még a 
pótköltés is elpusztult. A hű-
vös, esős nyár miatt megkésett 
a túzokköltés is. Egy alkalom-
mal tapasztaltuk, hogy a tú-
zoktojó augusztus elején még 
frissen kikelt csibét vezetett. 
Ez pedig egyáltalán nem jel-
lemző, mert általában június 
elején történik a fióka ne-
velés. A szélsőséges időjá-
rás tehát a természetvéde-
lemnek is inkább problé-
mákat okozott.

- És plusz munkát, hi-
szen az árvízi védekezés-
hez is felvonultak.

- Ez a feladat több hul-
lámban is jelentkezett az 
év első felében. A Termé-
szetvédelmi Őrszolgálat tag-
jai a védekezéssel kapcsolatos 
feladatok (homokzsák rakás, 
vagyontárgyak mentési mun-
kái stb.) mellett a Tisza-tónál 
madármentést is végeztek. A 
vízkormányzásra az idén ki-
emelt figyelmet kellett fordí-
tanunk. Sajnos a gazdálkodók 
egy része nem értette meg, 
hogy a problémát a rendkívü-
li időjárás okozza és nem a le-
zárt műtárgyak. Ezeket ép-
pen azért kellett zárva tartani, 
hogy a befogadókban (a Hor-
tobágy-Berettyóban és a Né-
metéri-főcsatornában) meg-
emelkedett vízszint ne duz-

zassza fel még jobban a pusz-
tán lévő vizeket. Volt rá példa, 
hogy szétverték, megrongál-
ták az egyik záró műtárgyat. 
Most pedig már éppen amiatt 
panaszkodnak, hogy ugyan-
ott, a Hortobágy-Berettyóból 
befelé, a pusztára dől a víz. A 
víz egyébként nemcsak az el-
öntésekkel okozott kárt. Az 
egyik legerőszakosabb tájide-
gen gyomnövény a gyalog-
akác magja a vízzel sodródik, 
s ahol gyökeret ver, ott nagyon 
gyorsan elszaporodik. Sok 
olyan pusztarészen is megje-
lent, ahol eddig még nem ta-
pasztaltuk. Lehetőleg azonnal 
fel kell lépni ellene, úgyhogy 

az idén viszonylag sokat kel-
lett foglalkozni az ilyen, úgy-
nevezett adventív növények-
nek az irtásával, visszaszorí-
tásával. Időszakos probléma 
volt az orvhalászat és az orv-
horgászat, s mindkettő még 
mindig tapasztalható jelen-
ség, de rendszeres, szervezett 
ellenőrzésekkel vissza tudtuk 
szorítani. Továbbra is kiemelt 
munkánk az erdők védelme. 
A térségben főleg a Közép-Ti-
szai Tájvédelmi Körzet erdei-
nek a megóvása jelent többlet 
feladatot. Az erdőket egyéb-
ként nemcsak a falopások súj-
tották. A tavalyi és az azelőtti 

felújításokat a tavaszi jeges ár 
teljesen elpusztította, úgyhogy 
azok pótlása, újra telepítése 
óriási költségeket jelent majd.

- A néhány éve elkezdett 
tájrehabilitáció hol, merre 
folytatódott?

- Az Észak-Hortobágyon, 
Balmazújváros környékén és 
az attól északabbra eső pusz-
tarészeken folytatódott a régi 
rizstelepek és az öntözőrend-
szerek bontása. Ez a kérdésben 
említett tájrehabilitációs prog-
ram harmadik üteme, amit 
2014-ben szeretnénk befejezni 
és lezárni. 2011-ben folytató-
dik majd a légkábeleket föld-
kábelre cserélő program: az 

Egyek-Pusztakócsi mo-
csarak környékén lesz-
nek ilyen jellegű, szem-
mel látható eredménye-
ket is felmutató mun-
kák.

- Mik az új esztendő 
további elképzelései?

- A legfontosabb fel-
adatunk a jövő év ele-
jén, a HNPI-től bérelt 

földek használatának felül-
vizsgálata. Ennek célja első-
sorban az, hogy bérleti lehe-
tőséghez jussanak azok a gaz-
dálkodók, akik igazoltan 
rendelkeznek megfelelő nagy-
ságú, legelőn tartható jószág-
állománnyal. A rossz terület-
használat, a legeltetés elmara-
dása, a legelőnek való puszta 
kaszálóként való hasznosítása 
csökkenti a védett gyepek ter-
mészetvédelmi értékét, ezért 
fontos, hogy erre a feladatra 
kellő hangsúlyt fektessünk! 

- Jó munkát kívánunk hoz-
zá. Köszönöm a beszélgetést!

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A Hortobágyról, délibábok nélkül In memoriam

Dobrai Ilona
(1922-2010)

Iparos apa és paraszti családból származó anya gyerme-
keként született Karcagon, 1922. október 2-án. Az elemi is-
kola elvégzése után a Karcagi Polgári Leányiskola tanulója 
lett. Édesapja 1935-ben bekövetkezett halála után a család 
nehéz anyagi körülmények közé került, s a polgárit – a ki-
tűnőknek járó tandíjmentesség mellett is – csak úgy tudta 
elvégezni, hogy maga is tanítványokat, korrepetálást vál-
lalt. Az iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, de továbbta-
nulás helyett szinte azonnal munkába kellett állnia. 1941-
ben, mint kisegítő munkaerő került a városi mérnöki hiva-
talhoz. A háború után, 1946-ban iratkozott be a gimnázi-
umba, s 1948-ban kitüntetéssel tette le az érettségi vizsgát. 
Időközben a mérnöki hivatalból a Városi Tanács műsza-
ki osztálya lett, s itt Ilonka néni a munkával és tanulással 
eltöltött évtizedek alatt fokozatosan magasabb beosztás-
ba került. Negyvenhárom éves munkaviszonyát egyetlen 
munkahelyen, a tanácsnál dolgozta le. Munkáját számos 
alkalommal, többek között a Munka Érdemrend ezüst fo-
kozatával is elismerték. 1984-ben, mint a műszaki osztály 
vezetője ment nyugdíjba. Életét meghatározta édesanyjá-
hoz fűződő szoros kapcsolata, s elvesztése mély fájdalmat 
hozott számára. Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, 
rendszeresen láthattuk a városi rendezvényeken, és tag-
ja volt a Karcagi Református Nőszövetségnek is. 2010. de-
cember 23-án hunyt el. Nyugodjék békében.

Elek György 
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A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium 54 fős vegyeskara 2009 
szeptemberi megalakulása óta 
számos iskolai és városi ren-
dezvényen sikeresen szerepelt. 

Az iskola a a kórustagok mun-
káját elismerve anyagi támo-
gatást nyújtott egy kirándu-
láshoz. Így került sor a buda-
pesti utazásra.

Budapesten a Vígszínház-
ba a Hegedűs a háztetőn cí-
mű musicalt néztük meg, He-
gedűs D. Géza főszereplésével, 
Eszenyi Enikő rendezésében. 
Az előadás fantasztikus volt, 
mindenkit más rész fogott 
meg benne. A legtöbbünknek 
a záró dal tetszett. Megindító 
volt, ahogy az elmúlást és egy-
ben az összetartozást is kife-
jezte a darab.

Utunk másik kulturális ál-
lomásaként a Nemzeti Múze-

umba látogattunk el, és Ma-
gyarország középkori emlékeit 
ismerhettük meg, tárlatveze-
tés segítségével. Rövid szabad-
programmal búcsúztunk Bu-
dapesttől, és jó hangulatban 
utaztunk haza.

Remekül éreztük magun-
kat. Köszönjük azoknak, akik 
támogatták e program létre-
jöttét: a Karcagi Református 
Egyházközségnek, iskolánk 
vezetésének, a szervező és kí-
sérő tanároknak, Szabóné Szé-
kely Éva tanárnőnek, és Tóth 
Barna tanár úrnak. Örömmel 
gondolunk vissza erre a közös 
alkalomra, és reméljük, hogy 
még sok hasonló élményben 
lesz részünk.

Biro Andrea
a Karcagi Nagykun Refor-

mátus Gimnázium, Egészség-
ügyi Szakközépiskola és Kol-
légium 10.b osztályos tanulója

Jutalomkiránduláson 
az énekkar
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Az enyhe időjárás nyo-
mán néhány nap alatt elol-
vadt a decemberben leesett 
hómennyiség, aminek követ-
keztében (a KÖTI-KÖVIZIG 
január 11-éről kiadott tájékoz-
tatója szerint) a Hortobágy-Be-
rettyó csatornán újból kismér-
tékű áradás kezdődött. A Kar-
cag-Kisújszállási ár- és a kar-
cagi belvízvédelmi szakaszon 
továbbra is a III. fokú árvízvé-
delmi készültség érvényes. 

A kora tavaszias időjárással 
felolvadt a mélyebb fekvésű te-
rületeket borító hó és jégtaka-
ró és ismét megjelent a belvíz. 
Sólyomvári Szilárd, a karcagi 
belvízvédelmi szakasz vezető-
jének tájékoztatója szerint, mi-
vel eddig (január 11.) elenyé-
sző mennyiségű csapadék ér-
kezett, a vízzel borított terüle-
tek nem növekedtek, továbbra 
is mintegy 10 ezer hektárt borít 
belvíz. Ha a következő napok-
ban sem lesz csapadék, akkor 
az elöntések mértéke csökken-
ni fog. Nagy előnyt jelent, hogy 
a csatornák vízszintjét a fa-
gyás időszaka alatt nagy mér-
tékben sikerült lecsökkenteni, 
jelenleg minden KÖTI-VIZIG 
csatorna befogadóképes. Az 
öt szivattyútelep napi 24 órá-

ban dolgozik, naponta mint-
egy 1.000.000 köbméter vizet 
emelnek át a Hortobágy-Be-
rettyó csatornába. A hét elején 
két nagy teljesítményű mobil 
szivattyút is telepítettek, mert 
az emelkedő vízszint miatt 
már nem lehetséges a Németéri 
csatorna vizének gravitációs el-
juttatása a nagyiváni víztáro-
zóba. A két nagy teljesítmé-
nyű (1 m³/sec) mobilszivattyú 
a Németérinél került üzembe. 
A karcagi szakaszon ezekben 
a napokban 26 fő vesz részt a 
belvízvédekezésben.

Sok munkát ad a karca-
gi tűzoltóknak a város közvet-
len környéke mélyebb fekvé-
sű területein megjelenő belvíz. 
Sóti Gábor tűo. őrnagy, tűzol-

tási és műszaki mentési osz-
tályvezető arról tájékoztat-
ta a Hírmondót, hogy a janu-
ár 4-11. között öt esetben kérték 
az egység segítségét lakóingat-
lanokat veszélyeztető belvíz el-
távolításához. A Kisvénkertben 
és a Rokkantkertben két-két, a 
Nagyvénkertben eddig egy al-
kalommal került sor szivattyú-
zásra. Az összesen hat jármű-
vel és 22 fő részvételével vég-
rehajtott beavatkozásokon kb. 
7000 köbméter vizet vezettek el. 
A belvíz elsősorban a mélyebb 
területre épített, manapság la-
kásként használt kerti kunyhó-
kat veszélyeztette. A Barackvi-
rág utcán a folyamatos szivaty-
tyúzás sem tudta megállítani a 
vályogfalat áztató vizet, ezért 
két ott lakó kiköltözött, tudtuk 
meg Nyester Ferenctől, a mű-
szaki iroda vezetőjétől, részük-
re az önkormányzat szükség-
lakást ajánlott fel. Lakóingat-
lant veszélyeztetett a víz a Rok-
kant kertben is. Itt a közvetlen 
veszélyt kedd délután a tűzol-
tók elhárították, a további vé-
dekezést az ott lakók a város ál-
tal biztosított homokzsákokkal 
fogják megoldani.

Elek György

Ár- és belvízhelyzet
Karcag, 2011. január 12.

A Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium Egyhá-
zi, Nemzetiségi és Civil Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Fele-
lős Államtitkársága tájékoz-
tat minden érdekeltet, hogy 
a Wekerle Sándor Alapkeze-
lő – a Nemzeti Civil Alap-
programban 2011. január 
1-jétől feladatot ellátó új ke-
zelő szervként – a Kollégiu-
mok döntései alapján megje-
lentette a 2011. évi civil szer-
vezetek működésére, szak-
mai programok és aktuálisan 
az Önkéntesség Európai Évé-
hez kötődően az önkéntesség 
fejlesztését szolgáló pályázati 
programok támogatását célzó 
pályázati kiírásokat.

Az Alapkezelő készíti elő és 
bonyolítja le a jövőben többek 
között a Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztériumhoz ren-
delt, hazai költségvetési for-
rásból megvalósuló egyházi, 
nemzetiségi, kisebbségi, civil 
és társadalmi felzárkózással 
kapcsolatos pályázatokat.

A néhány hónapja műkö-
dő új Alapkezelő eredményes 
ténykedését vetíti előre, hogy 
az átállás zökkenőmentesen 
zajlott, késedelem, hátrány 
nem érte a civil szervezeteket, 
hiszen sikerült időben megje-
lentetni a működésüket segítő 
támogatási pályázatokat. 

Az aktuális állapot sze-
rint a 6,251 milliárd Ft ösz-
szegű 2010. évi NCA pályáza-
ti támogatásokból 6,095 mil-
liárd Ft összeg kiutalása már 
megtörtént, mely támogatás 
lehetővé teszi a civil szerveze-
tek 2011 évi első féléves mű-

ködésének, szakmai program-
jainak tényleges előfinanszí-
rozását. Az új kezelő szerv a 
szerződéskötéssel és a támo-
gatások kiutalással kapcsola-
tos feladatait is folyamatosan 
végzi.

A pályázati kiírásokat bár-
ki olvashatja és letöltheti az 
Alapkezelő internetes olda-
lán: www.wekerle.gov.hu és 
a Nemzeti Civil Alapprog-
ram hivatalos   honlapján   a 
www.nca.hu-n. A pályázatok-
kal kapcsolatos információ-
szolgáltatást a Wekerle Sándor 
Alapkezelő ügyfélszolgála-
ta végzi. Az ügyfélszolgálat el-
érhetősége: telefon: 301-3200, 
e-mail: info@wekerle.gov.hu, 
címük: Wekerle Sándor Alap-
kezelő, 1055 Budapest, Bihari 
János u. 5.

Megjelentek az első pályázati kiírások 
a Nemzeti Alapprogramban
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Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdet 
gyógytornász 

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, 

Zöldfa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Fekvő- és 

járóbetegek körében végzett gyógytornász feladatok ellá-
tása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-

zettséget igazoló okirat másolata;             részletes szak-
mai önéletrajz; magyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat el-
bírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 

Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató nyújt, a 06-
59/507-103 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intéz-
ményünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munka-
kör megnevezését: Gyógytornász állás, vagy elektroni-
kusan: Dr. Nagy Mihály  főigazgató részére: foigazgato.
kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

Pályázat
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 
pályázatot hirdet 
műtőssegéd 

munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, 

Zöldfa u. 48.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Műtőssegéd 

munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-

zettséget igazoló okirat másolata;  részletes szakmai ön-
életrajz; magyar állampolgárság.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat el-
bírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 

Mészárosné Hakucsák Erika ápolási igazgató nyújt, a 06-
59/507-103 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton intézmé-
nyünknek. Kérjük a borítékon  feltüntetni a munkakör 
megnevezését: Műtőssegéd állás, vagy elektronikusan  Dr. 
Nagy Mihály  főigazgató részére: foigazgato.kgkorhaz@
externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Napjainkban a XXI. század 
elején sajnos egyre többet hal-
lunk a média híradásaiból a vi-
lágot fenyegető globális problé-
mákról. Ebből adódóan fontos 
feladat hárul a pedagógusokra, 
hogy szűkebb környezetükben, 
családi körben, városi szinten 
példamutatással, környezettu-
datos magatartással mindent 
megtegyenek környezetünk 
megóvása érdekében.

2010-ben a Györffy István 
Általános Iskola elnyerte az 
Ökoiskola címet. 

Ennek köszönhetően egy 
Norvég pályázat keretén be-
lül, és a Karcag Városi Önkor-
mányzat támogatása által meg-
hívást kapott Szolnokra, az 
„Öko lábnyomunk a hóban” 
téli környezetvédelmi táborba.

Az iskola 18 tanulója és két 
pedagógusa egy hetet (decem-
ber 27-31.) tölthetett el Szolno-
kon.

A gyermekek aktivitását és 
érdeklődését változatos prog-
ramok tartották ébren a tábor 

ideje alatt. Előadásokat hall-
gattak meg a Földet fenyegető 
problémákról, egészséges élet-
módról, a Közép-Tiszai Tájvé-
delmi Körzet Természeti érté-
keiről.

Különböző sport-, kézmű-
ves-, drámajáték foglalkozáso-
kon, terepgyakorlatokon vettek 
részt. Több alkalommal termé-
szetfilmet tekintettek meg.

Ez alatt az egy hét alatt a 
gyermekek nagyon sok isme-
retet és tapasztalatot szereztek 
a szűkebb-tágabb természeti- 
emberi-tárgyi környezet for-

mai, mennyiségi, téri viszonya-
iról.

A valóság felfedezése során a 
gyermekekben pozitív érzelmi 
viszony alakult ki a természet, 
emberi alkotások, természet 
védelme, és az értékek megőr-
zése iránt.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a Karcag Városi Önkor-
mányzat támogató segítségét, 
mely nélkül nem valósulhatott 
volna meg ez a tábori lehetőség 
a gyermekek számára.

Birizló Csaba, Kun László
Györffy I. Ált. Isk. tanárai

Téli környezetvédelmi tábor Szolnokon

Bajba jutott? Nem tudja hitelét 
fizetni? Végrehajtás van 

folyamatban? (Személyi hitel, 
hitelkártya, jelzálog hitel, stb.) 

Ne késlekedjen, kérjen segítséget! 
Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-4403 

vagy +36/30-647-7324.

Diplomás gyógytornászt 
keresünk karcagi 

gyógyfürdőbe napi 8 
órás munkaidőben.

Tel.: +36/30-647-7490 
vagy 59/300-028.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és ismerőseit 2011. január 17-
én (hétfőn) 17 órakor kezdődő könyvbemutatónkra, me-
lyen Lövei Sándor – Tóth László A délután emlékei című 
könyve kerül bemutatásra.

A könyvet és a szerzőket méltatja: Báró Felsővásárdi Vi-
téz Emődy Dániel István a „Pro Patria” Alapítvány elnöke.

Helye: Városi Csokonai Könyvtár.

 

 
5300 Karcag, Püspökladányi út 11. Tel: 59-300-857; E-mail: ifihazkarcag@externet.hu; Web: 

www.ifihazkarcag.hu 

PÁLYAVÁLASZTÁSI - ÉS 
MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS 

A KARCAGI IFJÚSÁGI HÁZBAN 
 

Szolgáltatásaink: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Szakképzett munkavállalási tanácsadó 

vár az alábbi napokon: 2011..január  14..(péntek) 
22011.jjanuár 221.(péntek)  
2011..január  28..(péntek) 

A szolgáltatás  
munkaközvetítést nem foglal magában! 

A tanácsadás 14-17 óráig tart! 
A szolgáltatás díjtalan! 

 munkavállalási 
tanácsadás 

 

 pályaorientáció 
 

 álláskeresési 
technikák 

 

 önéletrajzírás 
 

 kommunikációs 
gyakorlatok 

 

 Bizonytalan vagy a továbbtanulást illetően? 
 Nem tudod eldönteni, melyik szakterület lenne a 
számodra megfelelő? 

 Kíváncsi vagy a munka-értékeidre, érdeklődésedre, 
képességeidre? 

 Megerősítést szeretnél kapni a pályaelképzeléseid 
helyességéről? 

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

Pályázat
A karcagi Arany János 

Általános Iskola pályázatot 
hirdet napközis csoport-
vezetői munkakör betölté-
sére.

Pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2011. ja-
nuár 21.

Pályázat benyújtásá-
nak módja: postai úton: 
Arany János Általános Is-
kola Karcag, Arany J. utca 
13-15. E-mailen: iskola@
arany-karcag.sulinet.hu

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

nyitvatartási ideje: 
hétfőtől péntekig 8 – 12 

óráig.
Elérhetőség: +36/30-381-
6403.
Varga István elnök, Kiss 
Irén Borbála elnök helyet-
tes, Tóth Anita Tünde kép-
viselő, Varga Istvánné kép-
viselő. Adminisztrátor: 
Bernáth Imréné.

Karcagi Városi Gyógyvizű 
Strandfürdőben 2011. január 
22-én 14:00 - 18:00 óra között 
ingyenes vérnyomás, vércukor 
és koleszterinszint mérést vé-

geznek a Berek Patika dolgozói 
a fürdőző vendégek részére. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 

Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft.

szervező 
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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.

Két szobás, gáz- és cserépkály-
ha fűtéses téglaház nagy por-
tával eladó. Kg., Zádor utca 28. 
Tel.: +36/70-391-4295.

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.

Kisföldek között telek eladó. 
Tel.: +36/20-222-7240.

Albérlet
Karcagon IV. emeleti lakás ki-
adó vagy részletfizetéssel el-
adó. Tel.: +36/30-507-2187 (16 
óra után)

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

Állat
Csau-csau fehér kölyök kisku-
tya ajándékba elvihető. Tel.: 
+36/30-908-0987.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 
üzletember, aki úgy érzi, hogy 
belül még gazdagabb érzelmi 
világú, keresi önmagára és tár-
sára is igényes, kimondottan 
csinos, vékony testalkatú társát 
hosszú távú kapcsolatra 36 éves 
korig. Tel.: +36/20-280-1944.

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.
16-os fiú kerékpár és egy 24-
es kerékpár eladó. Új MTD rob-
banómotoros láncfűrész eladó. 
Tel.: +36/20-222-7240.
6 sor kertföld gyümölcsös, jó ál-
lapotú hordozható cserépkály-
ha eladó. Tel.: +36/70-275-1937 
v. +36/70-257-2045.

B a b e t t a  2 07  é s  210  é s 
salgótartjáni zománc teakály-
ha eladó. Tel.: +36/30-963-5073.

Eladó 5.5 LE 206 cm³-es Briggs 
Stratton motoros kerti rotáci-
ós kapa 4 kapataggal, járóke-
rékkel, gyári utánfutóval, a gép 
előre-hátra menettel rendelke-
zik, nagyon jó állapotban. U.itt 
gyári kalapácsos terménydará-
ló (220 v), 1 db bontott bejára-
ti ajtó (lambériás 130x210). Tel.: 
+36/30-968-8090.

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

Cserépforgatást, tetőjavítást és 
teljes körű építőipari munkát 
vállalunk. Tel.: +36/30-599-9238.

Gondviselést, takarítást, sírgon-
dozást vállalok. Megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-327-5124.

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.

Gépjármű
Kétsebességes Babetta 210 tí-
pusú segédmotor-kerékpár el-
adó. Ára: 18.000 Ft. Tel.: +36/70-
350-5308.

Eladó Daihatsu Charade 1.0 
TD 1992-es grafit-kék metál, 5 
személyes, 5 ajtós, 4 literes fo-
gyasztású személygépkocsi friss 
műszakival 400.000 Ft-ért; és TZ 
4K 14B kistraktor piros rendszá-
mos 670.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
+36/30-963-5073. 

Apróhirdetés

Tavaly, ahogy a pálya gye-
pén, a birkózószőnyegen, a ta-
tamin vagy éppen a betonpá-
lyán, a hatvannégy mezős csa-
tatéren is szép küzdelmeket 
láthatott a sakk iránt érdeklő-
dők tábora. A KSE sakkozói-
nak teljesítménye már 2009-
ben is a papírforma szerint 
(jól) alakult, s az évet értékelő 
szakosztályvezető, Egyed Zsolt 
a 2010-es küzdelmek után is 
elégedett.

- A megyei rangadóban ját-
szó csapat vegyes évet zárt. Az 
előző évben elért eredményét 
sajnos nem tudta megtarta-
ni, de az élmezőnyben maradt. 
Az NB. II-es csapat kifejezet-
ten jó évet zárt, annak ellenére, 
hogy egy, a tavasszal, az utol-
só fordulóban elszenvedett ve-
reség miatt az igazán szép he-
lyezéstől egy picikét hátrébb 
kerültünk. Dobogó közeli he-
lyezést szerettünk volna elérni, 
de csak a hatodik helyet tud-
tuk megszerezni a tizenkét csa-
pat versenyében. Vagyis a me-
zőny közepén sikerült megka-
paszkodnunk. Ez viszont azt 
hiszem stabil helyezés, s az őszi 
eredményeink is azt igazolják, 
hogy inkább előre léptünk. Két 
nagyon erős ellenfelünktől, az 
NB. I-es játékosokkal megerő-
sített Makótól és a bajnokaspi-
ráns Röszkétől kaptunk ki.

- Dél-Magyarország vagy 
Szeged környéke ennyire erős?

- Ennyire. Úgy néz ki, hogy 
ott jó az utánpótlás-nevelés, 
valószínűleg több a pénz, és 
hát ezeknek megvan az ered-
ménye. Ők Szerbiából hoz-
nak játékosokat, míg mi igazá-
ból egy román játékossal erősí-
tettünk a második táblán. Ám 
úgy néz ki, hogy az idei évben 
– saját erőből – már sikerül a 
dobogóért harcolnunk. A do-
bogós helyezés megszerzése, 
ami azt hiszem nagyon szép 
eredmény lenne, tulajdonkép-
pen elérhető közelségben van, 
hiszen a negyedik helyen ál-
lunk. Az egyéni teljesítmé-
nyek közül főként az ifjúsági 
versenyzőink eredményeit le-
het megemlíteni. Egyed Gábor, 
Egyed Judit és Egyed Viktória 
több magyar bajnoki cím mel-
lett nemzetközi eredményt is 
elért. A rapid EB-n szerzett 3. 
és 4. hely, valamint a lengyel-
országi nemzetközi versenyen 
aratott győzelem nagyon szép 
eredmény. De ennél is fonto-
sabb, hogy a mögöttük követ-
kező fiatalabb korosztályban 
újabb ügyes gyerekek bukkan-
tak fel, és úgy gondolom jövő-
re, de talán már az idén is be-
építhetünk a felnőtt csapatba 
egy-két gyereket.

- Hány fővel működik a 
szakosztály?

- Jelenleg huszonnyolcan 
vagyunk, de ebben a létszám-
ban nincsenek benne azok 
a gyerekek, akik még „hob-
bi szinten” próbálgatják ezt a 
sportágat. Mi is „hobbi szin-
ten” játszunk, de úgy gondo-
lom, kell egyfokú érettség ah-
hoz, hogy a felnőttek között is 
megmérettessenek a gyerekek. 
Amíg ez el nem érkezik, nem 
szoktuk bedobni őket a mély 
vízbe. Tehát a huszonnyolc fő-
nyi tényleges létszámhoz to-
vábbi tíz-tizenkét főt hozzá le-
het még számolni.

- A sakkozók esetében miből 
áll a felkészülés?

- Mint a többi sportágban, 
nálunk is van elméleti és van 
gyakorlati felkészítés. A tré-
ning során alapvetően azokat 
a szabályokat tanuljuk, amiket 
később a partik közben alkal-
mazni kell és lehet. (Például, 
ha előnyre tesz szert a játékos, 
azt hogyan kell-lehet értéke-
síteni.) Nagyon sok ilyen sza-
bályt kell ismerni. Itt nálunk 
sajnos nem jellemző, hogy a 
sakkot évekig igazi nagymes-
ter oktatta volna. A legtöb-
ben autodidakta módon ta-
nulták, jó néhány szabályra 
rájöttek, vagy ellesték mások-
tól, vagy könyvekből, de bi-
zony még fővárosi sakkozók-
nál is nagyon sok ilyen jellegű 
hiányosság van. Ez okozza azt, 
hogy sok esetben az előnyös 
állásból nem találjuk meg a 
győzelemhez vezető utat. Hát 
ezt kell a felnőtteknél is gya-
korolni, a lejátszott partikat 
pedig elemezni. Erről szólnak 
a felkészítő tréningek vagy az 
edzés.

- Kik oktatnak?
- A gyerekeket Gál Sándor 

és Egyed Zsolt oktatja. A fel-
nőtteknél ugyancsak én pró-
bálok meg kicsit többet mon-
dani a többieknek, de ott már 
a komolyabb játékerőt képvi-
selő játékosok – Kónya László, 
Fejes László és Fodor István – 
is besegítenek.

- Hol zajlanak az edzések?
- A hely korábban min-

dig probléma volt. A gyere-
kek esetében most megoldód-
ni látszik. Ők a Sportcsarnok 
emeletén edzenek kedden dél-
utánonként 16:30 órától. A fel-
nőttek sok hányattatás után a 
Dérynében kapnak majd he-
lyet, és ők is keddenként edze-
nek - 17 órától, ameddig lehet.

- Jó felkészülést, eredményes 
versenyzést 2011-ben is. Köszö-
nöm a beszélgetést.

Elek György 

Középmezőnyben

A karcagi sakkozók 
eredményei 2010-ben
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Január 03-a és 04-e közöt-
ti időszakban ismeretlen sze-
mély egy helyi telephely kerí-
tésén mászott be, ahol a par-
koló tehergépkocsi üzem-
anyagtartályának fedelét 
lecsavarta és mintegy 120 liter 
gázolajat lopott belőle.

Ugyan ebben az időszak-
ban egy nyitott melléképület-
ből három kerékpárt loptak el 
a tolvajok, összesen 60.000 Ft 
kárt okozva a sértettnek.

Január 03-án este ajtóbe-
nyomás módszerével hatolt be 
a tolvaj egy helyi házba, ahon-
nan Nokia mobiltelefont, do-
hányterméket és élelmiszert 
tulajdonított el, valamint az 
udvaron lezárt Csepel biciklit 
is elvitte.

Január 04-én délután egy 
hotelből lopott el a tolvaj egy 
Nokia 6300 típusú mobiltele-
font, amit a biztonsági kame-
ra is rögzített. A kár 25.000 Ft. 
A tolvaj gyorsan túladott a te-
lefonon, ami megkerült, így a 
tulajdonos visszakapta.

Január 04-én az esti órák-
ban egy helyi - még éppen fi-
atalkorú - személy az utcán 
tettleg bántalmazott egy 61 
éves férfit, fejét több alkalom-
mal megütötte, majd amikor 
a földre rogyott, ott többször 
meg is rúgta. Az elszenvedett 
sérülések az SBO megállapí-
tása szerint nyolc napon be-
lül gyógyulóak. A bántalma-
zó személy ellen eljárás indult.

Január 10-én a diszkóban 
egy helyi férfi négy személy-
lyel beszélgetésbe elegyedett, 
majd vitába került egy közös 
ismerős hölgy miatt. A férfi a 
helyszínt elhagyta, azonban 
a négy személy utána ment 
és kint szidalmazták, majd 
mindannyian ököllel bán-
talmazták, s amikor a föld-
re került, ott meg is rugdos-
ták, amivel nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket okoztak.

Január 11-ére virradóra 
egy helyi lakos zárt udvaráról 
egy Beagle fajtájú hat hóna-
pos hím ivarú kutyát lopott el 
a tolvaj, amivel 15.000 Ft kárt 
okozott. 

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. január 14-17. péntek-hét-
fő

18.00  Műsorajánló
18.05  Visszatekintő 2010
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Benéné Kecskeméti 

Anikó
 Téma: Néptáncgálára készül-

ve
 Karcagi hírek
 Védik a város erdőterületeit
 Évvégi gyűlés a mozgáskorlá-

tozottak egyesületénél
 Körkép a karcagi tejről
 Bomba a város határában
 Belvíz a kertekben
 Háttér
 Téma: Vöröskereszt
20.15  Jó Sportolók köszöntése
21.10  Visszatekintő 2010

2011. január 18-19. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.05  Karcagi hírek
19.35  A Hit Szava – Római katolikus 

szentmise
20.15  Néptánc Gála
21.15  Nótacsokor

2011. január 20. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub – Egészség-

megőrző magazin
18.30  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Egyed Zsolt
 Téma: sikerek a sakk terüle-

tén
 Karcagi hírek
    Háttér
     Téma: a bélyeggyűjtő
20.05 Önkormányzati ülés

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
2011. január 14. péntek
 Száguldó bomba
 Amerikai akciófilm
Január 15. szombat
 Szívrablók
 Feliratos francia-monacói 

romantikus vígjáték
Január 18. kedd
 Terhes társaság
 Amerikai vígjáték
Január 25. kedd
 Aranyhaj és a nagy 

gubanc
 Amerikai animációs film

Január 14. péntek
 Kígyó – Horváth F. utca

Január 15. szombat
 Kígyó – Horváth F. utca

Január 16. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. utca

Január 17. hétfő
 Oroszlán – Kórház út

Január 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Január 19. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca

Január 20. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Január 21. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Házy Anita – Kerekes Zoltán
Kg., Apavár utca 4. 
 Fanni Julianna
Hegedűs Annamária – Do-
bos Gábor
Kg., Reggel utca 21.  Lelle
Főző Katalin – Galgovics 
Zsolt
Kg., Papp B. utca 7.  Luca
Nemes Anita – Bakó István
Kg., Nyár utca 66.  István

Halálozás

Criste Györgyné (Rimaszom-
bati Erzsébet)

 Karcag (1941.)
Fórizs István
 Karcag (1928.)
Hegedűs Imre György
 Karcag (1949.)
Hircze János
 Karcag (1934.)
Németh Béla
 Karcag (1924.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Labdarúgás

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Január 8-án Tápiószentmár-
ton ban rendezték meg az U 
12-es korosztályok számára 
kiírt tornát, amelyen hat csa-
pat lépett pályára. 

Eredmények: Szanda 
focisuli – Karcag 2:2 Gól-
lövők: Fábián, Györfi. 
Nagykáta – Karcag 0:2 Gól-
lövők: Mester, Györfi. Karcag 
– Tápiószentmárton 1:0 Gól-
lövő: Györfi. Karcag – Monor 
0:0.

A csapatnak megint nem 
volt szerencséje, mivel veret-
lenül ismét a második helyen 
végzett. 

Január 22-23-án a Városi 
Sportcsarnokban lépnek újra 
pályára neves labdarúgó csa-
patokkal: Debreceni Sportis-
kola, debreceni olasz focisuli, 
Szolnoki MÁV, Jászberény, 
Tápiószentmárton, Békéscsa-
ba USC, Budapesti Honvéd...

B. I.

Az elmúlt év decemberé-
ben meghívásos úszóverse-
nyen, a püspökladányi városi 
uszodában vettek részt a kar-
cagi úszók. Amint azt Kese-
rű Sándortól megtudtuk, négy 
város (Püspökladány, Hajdú-
szoboszló, Hajdúböszörmény 
és Karcag) versenyzői állak 
a rajtkőre. A karcagi színe-
ket nyolc fiatal képviselte el-
ső osztálytól a nyolcadik osz-

tályos korosztályig. Az uszoda 
elbontása rendkívül nehézzé 
tette a felkészülést. Az edzé-
sek a püspökladányi uszodá-
ban történtek, melynek költ-
ségeit a szülők vállalták. A 
fentiek tükrében igen nagy 
eredménynek tekinthetjük az 
itt elért 10 érmet. 

Eredmények: 100 m-es 

gyors-, hátúszásban I. he-
lyezett Márkus Adrien, 100 
m-es mellúszásban II. he-
lyezett Márkus Adrien, 100 
m-es vegyes úszásban III. he-
lyezett Márkus Adrien (Ref. 
Ált. Isk.) 100 m-es hát: III. 
Zsembeli Zsombor (Györffy 
I. Ált. Isk.), 100 m-es hát: 
I. Urbán Adrien, 100 m-es 
mell: II. Urbán Adrien, 100 
m-es gyors: III. Urbán Adrien 

(Györffy I. Ált. Isk.), 100 m-es 
gyors: III. Szendrei László 
(Ref. Ált. Isk.), 100 m-es mell: 
III. Gyurján Róbert (Ref. Ált. 
Isk.). Felkészítő tanár: Keserű 
Sándor. Úszóink legközelebb 
február elején a megyei diák-
olimpiai úszóversenyen vesz-
nek majd részt.

B. I. 

Amint azt Orosz István-
tól megtudtuk, január 10-
én megkezdték a felkészülést 
az új bajnoki szezonra. A fel-
készülés során heti hat alka-
lommal tartanak edzést. Eb-
ben a programban szerepel 
szabadtéri, műfüves és torna-
termi foglalkozások is. A játé-
kos keretben változások vár-
hatóak. Előkészületi mérkő-

zések: január 29-én Karcag – 
Püspökladány, február 19-én 
Kisújszállás – Karcag, február 
26-án Karcag – Kisújszállás. 
A mérkőzések 11 órai kezdés-
sel és előreláthatólag a techni-
kum pályáján kerülnek sorra. 
Az első bajnoki mérkőzés – az 
időjárás függvényében – már-
cius 12-én Kunhegyesen kerül 
megrendezésre. 

Utánpótlás

Úszás

12

12

16


