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Folytatás a 4. oldalon

Rendőrállomás a Városgondnokság 
épületében

Hétfőn, 2010. március 1-jén, 
dr. Simon Tamás r. dandár-
tábornok, a J-N-Sz. Megyei 
rendőrkapitányság vezető-
je, dr. Fazekas Sándor pol-
gármester, Fejér Zoltán r. al-
ezredes, a Karcagi Rendőr-
kapitányság vezetője, vala-
mint önkormányzati képvise-
lők és a kapitányság munka-
társai jelenlétében adták át azt 
a rendőrállomást, amit lakos-
sági megkeresés nyomán az 
önkormányzat és a kapitány-
ság együttműködésével alakí-
tottak ki a Városgondnokság 

épületében. Az önkormányzat 
és a rendőrség vezetőinek vé-
leménye szerint az új létesít-
ményt a városrész köz- és va-
gyonbiztonsági helyzete, a for-
galmas útvonal és a vasútál-
lomás közelsége is igazolja. A 
hónap elejétől a körzeti meg-
bízottak és a közrendvédelmi 
alosztály járőrei foglalták el a 
rendőrállomást.

- A déli városrészen élők ré-
széről több olyan megkeresés 
volt már az önkormányzat fe-
lé, amelyben rendőrőrs vagy 
rendőrállomás, vagyis valami-

lyen állandó rendőri jelenlétet 
biztosító megoldást javasoltak 
a környékre – mondta dr. Fa-
zekas Sándor az átadást köve-
tő beszélgetésen. - Így került 
sor azokra az egyeztetésekre, 
amelyeket Fejes Zoltán kapi-
tány úrral folytattunk.  Az ön-
kormányzat is a kezdeménye-
zés mellé állt és kétmillió fo-
rintos költséggel kialakítottuk 
a most átadott helyiségeket, 
ahol a körzeti megbízottak és 
a rendőrök dolgozni tudnak 
majd. A célunk az volt, hogy 
a rendőrséget ne csak szavak-
kal, hanem tettekkel is erősít-
sük és ezzel is növeljük a kar-
cagi polgárok biztonságát.

Fejes Zoltán r. alezredes, a 
kapitányság vezetője többek 
között a rendőri jelenlét fon-
tosságát hangsúlyozta. 

- Bízom abban, hogy visz-
szatartó erő lesz ez az objek-
tum, hiszen a rendőrnek nem 
a központban kell lennie, ha-
nem ott, ahol bűncselekmé-
nyek történhetnek. A klasszi-
kus értelemben vett (24 órás) 
rendőri ügyelet továbbra is 

Folytatás a 2. oldalon

A tavaszias idő elérkeztével 
megkezdődött a Ligeti sport-
telep felkészítése a tava-
szi-nyári időszakra. Amint 
azt Szepesi Tibor, a munká-
kat megtekintő Dobos Lász-
ló alpolgármesternek elmond-
ta, tavaly több elöregedett fát 

is kivágtak a bereki ifjúsá-
gi táborban, s az így nyert fa-
anyagból a tél folyamán 15 db 
padot és lócát készítettek. Eze-

ket nyárra a Zuglógerben ki-
alakított pihenőhelyen helye-
zik el. A lógerben a kirándu-
ló-pihenőhely létesítésén túl 
mintegy 150 facsemetét ültet-
tek el. Rendezés van tervben 
az erdei tornapálya útjain is, 
de tárgyalások folynak arról 

is – tájékoztatta a Hírmondót 
Dobos László -, hogy a nagy 
népszerűségnek örvendő er-
dőrész pályáját kibővítsék.

Tavaszi karbantartás

Február 25-én ugyan az ál-
talában megszokottnál nem 
tárgyaltak hosszabb anyagot 
a képviselők, azonban még-
is egy maratoni ülésre került 
sor. Ennek a közmeghallgatás-
sal egybekötött 2010-es városi 
költségvetés vitája, valamint a 
városon áthaladó állami utak 
állapotáról szóló előterjesztés 
volt az oka.

A költségvetés ügyében, 
nagyjából egybehangzó hoz-
zászólások, vélemények hang-
zottak el. Dr. Fazekas Sándor 
elmondta, hogy 1990-óta nem 
volt ennyire alacsony a kar-
cagi költségvetés, ami első-
sorban a rendkívül rossz kor-
mányzati politikának köszön-
hető. Ennek ellenére sikerült 
egész évre megtervezni a vá-
rosi büdzsét, amelynek eleme-
it, betervezett feladatait, szi-

gorú felügyelet mellett végre 
is lehet hajtani. Kovács Sán-
dor hozzászólásában kiemel-
te, hogy a rendszerváltás óta 
eltelt időszak legszerencsét-
lenebb kormányának végórá-
it éli az ország. Hozzáfűzte, 
hogy Karcag eddig a legnehe-
zebb időszakokban is talpon 
tudott maradni, mert sike-
rült úgy gazdálkodni, hogy ne 
kelljen eladni különböző vá-
rosi tulajdonokat, hogy hitel- 
és fizetésképes maradjon az 
önkormányzat. Ezt erre az év-
re is sikerült megtartani. Úgy 
vélte, hogy amikor egy újabb 
gazdasági fellendülés idősza-
ka következik be, akkor város-
unk – szemben más környék-
beli településekkel – jóval na-
gyobb előnnyel indulhat.

Az ősz és a tél folyamán a 
Karcag-Tiszafüred vasútvonal 

bezárása borzolta a kedélye-
ket városszerte, most pedig az 
utak állapota került reflektor-
fénybe. A kemény téli időjárás 
rendesen megtépázta mind 
az önkormányzati, mind pe-
dig az állami kezelésben lévő 
utakat. A probléma csak any-
nyi, hogy sokkal rosszabb ál-
lapotban vannak a városon át-
haladó állami útszakaszok, és 
egyre inkább úgy látszik, hogy 
belátható időn belül nem vár-
ható látványos javulás. Az ülé-
sen jelen volt Zsigmond Atti-
la, az állami közútkezelő me-
gyei képviselője is, aki lénye-
gében konkrét időpontokat 
sem tudott mondani az út-
felújításokkal kapcsolatban. 
Mindössze annyit tudhattak 
meg a képviselők és a jelenlé-

Testületi ülés

Folytatás a 3. oldalon

Az elmúlt hét végén a 
KÖTIKÖVIZIG 423 km²-en 
karcagi belvízvédelmi szaka-
szán már 7200 hektár volt víz 
alatt. Az elöntött terület ará-
nya tehát megközelítette a 20 
%-ot. A vízborítás az agya-
gos, szikes talajokon, legelő-
kön jelentkezett nagyobb fe-
lületen, de kb. 2000 hektár 
szántót és vetést is érint.

A belvízzel kapcsolatos 
problémák már tavaly, év vé-
gén jelentkeztek, tudtuk meg 
Sólyomvári Szilárdtól, aki 
Karcagon a belvízi szakaszvé-
delem vezetője. A december-
ben lehullott jelentős meny-
nyiségű csapadék miatt janu-
ár 1-jén II. fokú készültséget 

rendeltek el a karcagi belvíz-
védelmi szakaszon. 2010 tehát 
belvízvédekezéssel kezdődött, 
ami egészen a hónap végé-
ig, január 28-ig tartott. Janu-
ár végén erős lehűlés követke-
zett, a belvizek lefagytak, nem 
folytak le, vagyis nem lehetett 
velük mit tenni. Nem történ-
tek tehát „olyan szivattyúte-
lepi üzemek”, amelyek szük-

ségessé tették volna a továb-
bi védekezést, ám gondolha-
tó volt, hogy hirtelen felmele-
gedés, és nagyobb mennyisé-
gű csapadék (eső) jelentkezése 
esetén folytatódnak a problé-
mák. Ez következett el február 
18-ával, amikor a nagy olva-
dás tette szükségessé a véde-
lem elrendelését. Február 18-
a csütörtök volt, s ezen a hét-
végén az esőzés hatására elol-
vadt hó gyorsan utat is talált a 
csatornákba, amelyekben na-
gyon magas vízállások alakul-
tak ki. Jelenleg mind a négy 
szivattyútelep dolgozik. Feb-
ruár 26-án pénteken és az elő-
ző napokban 14-15 m³/sec. ka-
pacitással üzemeltek, ami azt 

jelenti, hogy naponta több, 
mint egymillió köbméter vizet 
emeltek át a Hortobágy-Beret-
tyóba, a fő befogadóba. Ez na-
gyon nagy szám.

- Mik a kilátások?
- Az előrejelzések szerint is-

mét csapadékos időszak vár-

Ár- és belvízveszély
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Közéleti szilánkok

Ha a törvény 
pontatlan…

Találkoztam már néhány olyan, közvé-
lemény-kutatók által szerkesztett kérdő-
ívvel, amelyben  az alábbi kérdés szere-
pelt: „Mennyire ért egyet ön azzal az állí-
tással, hogy vannak olyan időszakok, ami-
kor helyes nem engedelmeskedni a tör-
vényeknek?” Egy skálán 1-5-ig  karikáz-
hatja be a válaszadó az általa legmegfe-
lelőbbnek tartott válaszlehetőséget. Ahol 
az 1-es azt jelenti, hogy „teljes mérték-
ben” egyetért az állítással, az 5-ös pedig, 
hogy „egyáltalán nem”. Nos nem tudom, 
az emberek többsége melyik válaszle-
hetőséget karikázná be, én valószínűleg 
a 3-ast, ami kb. az „is-is”-t jelentené, te-
hát azt, hogy van amikor igen, van ami-
kor nem. (Természetesen indokolni nem 
kell, így azt hiszem, ezzel a válaszommal 
nem sokra mennének a szociológusok.) 
Ám az ismert közíró – a most MDF szí-
nekben, o.gy. képviselőjelölt aspiráns – 
Debreczeni József ezzel teljesen egyetért. 
Ugyanis szerinte nincs semmi kivetnivaló 
abban, hogy ajánlószelvényeit – többek 
között – egy könyvesboltban, munkaidő-
ben gyűjtötte össze. A választási bizott-
ság ezeket a szelvényeket érvénytelen-
nek nyilvánította, és ezek helyett, pótló-
lagosan, új ajánlószelvényeket kért a nyil-
vántartásba vételhez. A közíró aspiráns úr 
szerint: rossz a törvény.

Be kell vallanom, hogy Debreczeni úr 
számomra már régóta a legellenszenve-
sebb közszereplők közé tartozik, viszont 
eben az egy megállapításában, most ki-
vételesen részben egyetértek vele. Mert 
szerintem is, a törvény valóban pontat-
lan, és kiskapukat hagy. Ugyanis ha a je-
lölt aspiráns megad egy címet, pl. egy fa-
luvégi kocsma címét, hogy ott leadhatják 
a szimpatizánsai a kopogtatócédulájukat 
számára, még semmi szabálytalanságot 
nem követ el. Miért? Mert a törvény arra 
nem tér ki, hogy az aspiráns a felhívásá-
ban, amit pl. egy kisvárosi hirdetési újság-
ban tesz közé, leírja a kopogtatócédula 
átvételének teljes, apró részletekbe me-
nő körülményeit!! Mert igaz ugyan, hogy 
a kocsma az munkahely is, de ha az aspi-
ráns pl. egy nyugdíjas aktivistáját meg-
kér, hogy ott üldögéljen egy kávé mel-
lett az egyik asztalnál, és egy mobil tele-
font is ad neki, amelyen az ajánló szól ne-
ki, hogy mikor érkezik, és az aktivista ki-
megy a kocsma elé és átveszi, akkor eb-
ben elég nehéz törvénybe ütköző csele-
kedetet találni… És a jegyzet terjedelme 
miatt, most nem akarok még vagy két tu-
cat hasonló szituációt fölsorolni. Summa 
summárum, ezt a törvényt már réges-rég 
módosítani kellett volna, mert nem egy-
értelmű, és pontatlan. (Nem tudom, ad-
tak-e be ezzel kapcsolatosan módosító ja-
vaslatot – és ha adtak, kik szavazták le?!)

Nem tartom helyesnek tehát a Bp. V. 
kerületi választási bizottság döntését. An-
nál is inkább, mert szerintem Debreceni 
úr ezzel az ürüggyel akar ravasz módon 
kibújni az MDF-nek tett ígéretéből – mi-
szerint elindul a párt színeiben, és ragyo-
góan szerepel majd, mert ő is tisztában 
van vele, hogy olyat bukna, mint az az ól-
ajtó, amit egy dühös bika a szarvával sza-
kított ki rozoga tokjából….

- ács -

HÍREK
Könyvbemutatók

Március 8-án (hétfőn) 
16 órakor a Városi Csoko-
nai Könyvtár olvasótermében 
Szabó István József: A csábí-
tás virága (A tubarózsa ter-
mesztése és felhasználása) cí-
mű könyve kerül bemutatásra 
a szerző által.

A könyv a helyszínen meg-
vásárolható és dedikáltatható.

Március 10-én (szerdán) 
17 órakor Kun Lajos: Horto-
bágy széli parasztpuskások 
című könyve kerül bemutatás-
ra a szerző által.

A könyv megjelenését tá-
mogatók nevében dr. Fazekas 
Sándor polgármester, ország-
gyűlési képviselő köszönti a 
szerzőt és ajánlja a könyvet.

A rendezvény helye: Városi 
Csokonai Könyvtár olvasóter-
me.

A könyv a helyszínen meg-
vásárolható és dedikáltatható.

A Kunszövetség ez évben 
is várja, és szívesen fogadja a 
személyi jövedelemadó és a 
helyi iparűzési adó 1 %-ának 
felajánlását. Kérjük, hogy tá-
mogassa egyesületünket! 

Adószámunk 18237106-1-16
A felajánlásokat hagyo-

mányőrző és kulturális ren-
dezvények támogatására, 
könyvkiadások támogatására 
kívánjuk felhasználni!

Köszönettel:
Az ügyvivő testület

Kérem, támogassák 
ez évben a SZJA és az 

iparűzési adójuk 1 %-ával 
a Karcag Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.
Adószámunk: 18824065-1-16.

Koncert a Karcagi Ifjúsági Házban
2010. március 13. (szombat)

Kezdés: 21:00 óra
STARDRIVE
REMORSE
STONEDIRT
BELÉPŐ: 500.- HUF

csak egy lesz, a városi rendőr-
kapitányságon, itt a rendőrök 
szolgálatot fognak ellátni. Te-
hát, ha írásos munkája lesz, 
akkor itt dolgozik az irodán, 
ha nem, akkor pedig ezen a te-
rületen, vagy éppen ott lesz je-
len, ahová rendelik. Azt ter-
vezzük, hogy minden körze-
ti megbízott kap egy szolgála-
ti mobiltelefont, tehát szükség 
esetén bárhol elérhető lesz.

A városi rendőrkapitányság 
történetében, ha jól sejtem, két 
évtized óta nem volt hason-
ló jellegű előrelépés, de tervek, 
mégpedig évtizedekre előre-
mutató tervek azért szület-
tek. Ilyen az ezredforduló ele-
jén elhatározott új rendőrségi 
épület építése. Erre most nyolc 
évig nem volt pénz, a jövő-

re nézve pedig meg is kérdez-
tem dr. Fazekas Sándort, hogy 
a későbbiekben ismét elővehe-
tő lesz-e a terv?

- Hát igen, régi téma már 
ez. Úgy látszik, az állami költ-
ségvetésben ebben a ciklusban 
nem volt rá pénz. A karca-
gi önkormányzatnak tovább-
ra is szívügye, hiszen az ingat-
lanok, ahol az új rendőrségi 
épület felépíthető lesz, rendel-
kezésre állnak. Olyan infor-
mációink vannak, hogy 2012 
körül lesz ebben a kérdésben 
jelentősebb változás, a költ-
ségvetési előtervezésben eh-
hez az évhez van telepítve az 
összeg. Ehhez természetesen 
még jó pár dolog kell, hiszen a 
rendőrségen jelentős létszám-
hiány van, amit fel kell tölteni, 

és akkor lehet (itt a Villamos 
és a Gyarmati utca sarkán is) 
bővíteni a személyes jelenlé-
tet. Tehát plusz létszám kell, 
és létszám kell ahhoz is, hogy 
egy új rendőrségi épületet be-
lakjon a rendőrség.

Az új rendőrállomás két 
kerület határán, de a 6. szá-
mú kerület területén létesült. 
Karcagi Nagy Zoltán, a kerü-
let önkormányzati képviselője 
szerint a rendőri jelenlét nem-
csak a szomszédos városré-
szek közbiztonságát fogja erő-
síteni, de feltehetően a közle-
kedésbiztonságra is jó hatással 
lesz, ami a forgalmas Gyarma-
ti út – Vasút utcai keresztező-
dés szempontjából szintén na-
gyon fontos.

Elek György

Rendőrállomás a Városgondnokság 
épületében

Hétfő
 Zöldségleves
 Lecsós szelet, párolt rizs
Kedd
 Tésztaleves
 Toros káposzta, púderes kifli
Szerda
 Paradicsom leves
 Zúzapörkölt, galuska, savanyúság

Csütörtök

 Sárgaborsó leves
 Rakott burgonya kolbásszal, sa-

vanyúság
Péntek

 Húsleves
 Főtt hús, gyümölcsmártás, pirí-

tott dara, piskóta.

Természetes alapanyagok - házias ízek!
A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium (Karcag, Szentannai S. u. 18.) kiváló minőségű alapanyagokból 

készült, házias ízesítésű menüvel várja régi és új vendégeit.
A heti étlap az iskola honlapján is megtekinthető 

(www.szentannai-karcag.sulinet.hu), a menü ára: 600 Ft.
Ajánlatunk: 2010. 03. 08 .- 2010. 03. 12.

A rendeléseket személyesen, vagy az 59/312-744-es telefonon 
várjuk, az étkezést megelőző nap 11 óráig.

Vállaljuk rendezvények igény szerinti lebonyolítását!

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja 

azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi érvényes rendszámtáblával 
ellátott gépjárművek tulajdonosai (üzembentartói), valamint helyi 
iparűzési adó fizetésére kötelezettek, hogy a gépjárműadó és a helyi 
iparűzési adó első félévi részletének befizetési határideje

2010. március 16-án lejár.
A gépjárműadót az adókötelezettséget megállapító határozat 

alapján kérjük teljesíteni.  2010. március 16-ig a 2010. évre előírt 
adó 50 %-át kell megfizetni.

2010. január 1-től a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózá-
si rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz esetén az 
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.200 Ft a gép-
járműadó mértéke. Ezt a tényt az adóalanynak kell bejelentenie az 
önkormányzati adóhatósághoz a közlekedési hatóság által kiadott 
hatósági bizonyítvány, az igazságügyi gépjármű-közlekedési mű-
szaki szakértő szakvélemény, vagy az „útkímélő tengely” bejegyzést 
tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával.

A kedvezményes adómérték az adózó bejelentése alapján kerül 
megállapításra.

A helyi iparűzési adóelőleget a 2009. évben megküldött fizetési 
meghagyásban meghatározottak szerint kell teljesíteni 2010. márci-
us 16-ig.

A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:  
12053005-01000953-00400000 
Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 
Iparűzési adó beszedési számla

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkez-
nek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatko-
zó törvényi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szó-
ló 2003. évi XCII. tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizetési kötele-
zettség keletkezik.

A befizetések elmulasztásához a fentiekben közölteken túl egyéb 
jogkövetkezményeket is megállapít a törvény, melyek elkerülése ér-
dekében kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

A Morgó Csárda épülete 2009. év-
ben teljes felújításon esett át nem-
csak külsőleg, hanem belsőleg is.

2009-től az épület a Nagykun-
Ház Kft. kezelésében, üzemeltetésé-
ben van.

Az épületet különböző rendezvé-
nyek lebonyolítására (szalagavatók, 
osztálytalálkozók, ballagások, há-
zassági évfordulók, baráti beszélge-
tések, üzleti tárgyalások, stb.) maxi-
mum 50 főig bérbe lehet venni. 

Érezze jól magát nálunk a Morgó 
Csárdában!

Kérjen ajánlatot a Morgó Csárdára 
online a www.nagykunhaz.hu web-
oldalon, vagy keressen fel bennün-
ket személyesen a Karcag, Kossuth 
tér 14. sz. alatt (Pártok Háza emelet).

Elérhetőségeink:
Tel.: 59/503-370
+36/30-303-3784
Fax: 59/503-371
E-mail: ingatlan@nagykunhaz.hu
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vők, hogy egyelőre kátyúzá-
sok várhatók a tavasz folya-
mán, azonban teljes rekonst-
rukcióra nincs pénzkeret. A 
legrosszabb állapotban lévő 
Karcag-Kunmadaras összekö-
tőút felújítása is várat magára. 
A belterületi utak közül pedig 
a Kisújszállási és a Vágóhíd út 
számít a legleromlottabb álla-
potúnak. 

Több kérdés és hozzászó-
lás is elhangzott a képviselők 
részéről. Dobos László példá-
ul azt sérelmezte, hogy a he-
lyi autósok is fizetik a lassan 
340 forintos benzinárba be-
épített „útadót”, de ennek el-
lenére az állami cég azt mond-
ja, hogy nincs elegendő pénz-
keret a környékbeli utak felújí-
tására. Az alpolgármester még 
a négyes főút parkolóinak el-
hanyagolt állapotára is rávi-
lágított. Mint mondta, aki va-

lamelyiknél is kénytelen meg-
állni, az fertőzésveszélynek 
van kitéve. A szemétszállítás 
és a takarítás sem látszik raj-
tuk. Kovács Sándor annyit fű-
zött a témához, hogy a Nagy-
kun Polgári Kör hamarosan 
figyelemfelhívó demonstráci-
ót rendez az utak állapota mi-
att.

A testület határozatot fo-
gadott el arra vonatkozó-
an, hogy a polgármester a 
Püspökladányi út-Kálvin út-
Madarasi út burkolat felújítá-
sának határidejével kapcsolat-
ban tájékoztatást kérjen a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-től. 
Egyúttal elfogadták azt a ja-
vaslatot is, hogy a következő 
testületi ülésre hívják meg az 
illetékes minisztérium képvi-
selőjét.

A testület kérésére az aláb-
biakban közöljük az összes 
Karcagon áthaladó állami ke-
zelésben lévő útszakaszt:

Püspökladányi út
Kálvin út
Madarasi út
Kisújszállási út
Széchenyi sgt. (a Vasút ut-

ca és a Szent István sgt. kö-
zötti szakasz)

Vasút utca (a Szivárvány 
út és a Széchenyi sgt. közötti 
szakasz)

Dózsa Gy. út
Vágóhíd út
Tilalmasi út
Fürdő utca
Gyarmati út
Nyester Ferenctől, a műsza-

ki iroda vezetőjétől megtud-
tuk, hogy az ezeken az útsza-
kaszokon megsérült gépjármű-
vek tulajdonosai a közútkezelő 
honlapján megtalálható kár-
bejelentőn jelenthetik be kár-
térítési igényüket, de a Város-
háza portáján is vannak kihe-
lyezve ilyen nyomtatványok.

Cselényi Csaba

Folytatás az 1. oldalról

Programok:
Március 13-án
17:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pontban
 Toborzó Táncház
 Közreműködik: Puskás László és a 

Pipás zenekar
 Belépés díjtalan

Március 15-én
9:45 Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts Mihály 

Huszár Bandérium huszárjai
10:00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Konczné Lehoczky 

Krisztina református lelkész
14:30 a városháza dísztermében
 Ünnepi önkormányzati ülés
 Az ünnepi önkormányzati ülést meg-

nyitja, és az ülést levezeti: dr. Fazekas 
Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő

 A „Karcagért” Emlékérem kitünte-
tés átadása

 A kitüntetett személy életútját bemu-
tatja: Dobos László alpolgármester

 Műsor
 Közreműködik: Túróczy Éva és Bor 

Viktor színművész, Koppány Mária 
előadóművész

15:50 a Kossuth téren
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium 

felvonulása 
 a Petőfi szobor előtt
 az 1848/49-es forradalom és szabad-

ságharc hőseire emlékezünk
 Köszöntőt mond és a megemlékezést 

levezeti: Kovácsné Kerekes Katalin 
önkormányzati képviselő

 Ünnepi beszédet mond: 
 Varga Mihály 
 országgyűlési képviselő
 Emlékműsor
 Közreműködik: Túróczy Éva és Bor 

Viktor színművész
 A Petőfi és a Kossuth szobornál ko-

szorúzás
 Kováts Mihály Huszár Bandérium 

elvonulása
17:30 Diákok fáklyás felvonulása
 Közreműködik: a Sugalló zenekar
 A felvonulás útvonala: Horváth F. u. 

- Táncsics krt. - Dózsa Gy. út – Kacsóh 
u. - Szent I. sgt. - Püspökladányi út – 
Varró u. - Madarasi út – Kossuth tér – 
Bajcsy-Zs. út

18:45 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Turulszobrok a Kárpát-medencé-

ben. Fotókiállítás Katona Bernadett 
gyűjteményéből

 Közreműködik a Főnix Diákszínpad
 A tárlatot megnyitja: dr. Fazekas 

Sándor polgármester, országgyűlési 
képviselő

19:15 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Nyolcvan huszár című színes magyar 

filmdráma vetítése
 Fényképezte és rendezte: Sára Sándor 
 Belépés díjtalan
19:15 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Köz-

pont Színháztermében
 a Magyar Kanizsai Udvari Kamara-

színház bemutatja: Magyar Pieta cí-
mű kétfelvonásos drámáját

 Belépés díjtalan
19:30 a Karcagi Ifjúsági Házban
 „Landerer nyomdája” kézműves fog-

lalkozás

Március 15.
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ, 

a Karcagi Ifjúsági Ház és a Polgármesteri Hivatal nevében tisztelettel meghívjuk 
Önt és Családját az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó 

városi ünnepségre.
Időpontja: 2010. március 13-15.

Testületi ülés

Az E.ON Tiszántúli Áramhálóza-
ti Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság (Debrecen, Kossuth u. 41.) fel-
kéri az ellátási területén lévő ingat-
lantulajdonosokat és kezelőket a 
településeken (kül- és belterületen 
egyaránt) meglévő kisfeszültségű, 
középfeszültségű, és nagyfeszült-
ségű villamoshálózatok vezetékei 
mentén, a biztonsági övezeten be-
lüli fák, bokrok, magasabb növény-
zet (akár élő, akár elszáradt, gondo-
zott vagy gondozatlan) eltávolításá-
ra, gallyazásának elvégzésére.

Jelen felhívást a villamos energi-
áról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 
(rövidítve: VET) 124. § d) pontja, 133. 
§ (3) bekezdése, 173. §-a, illetve a 
villamosmű biztonsági övezetéről 
szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rende-
let alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték biz-
tonsági övezetének terjedelme:

1 kV névleges feszültségszintig: 
a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 
méter. 1-35 kV névleges feszültség-
szint között: a szélső vezetőtől ol-
dalirányban 5-5 méter, de a vezeték 
azon szakaszán, amely belterület-
re és fokozott biztonságra vonatko-
zó előírásainak megtartásával léte-
sült, 2,5-2,5 méter. 100-200 kV név-
leges feszültségszint között: a szélső 
vezetőtől oldalirányban mért 13-13 
méter. A hálózatok biztonsági öve-
zetében a tilalmakat, korlátozáso-
kat és a végezhető tevékenységeket 
a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11. 
§. 14. §. 16. §. szabályozza.

A biztonsági övezet környezeté-
ben lévő fák, bokrok ágait az ingat-
lan tulajdonosa (kezelője) köteles 
rendszeresen eltávolítani, ha azok 
a szabadvezeték biztonsági övezet 
határát, illetőleg az adott feszültsé-
gű vezetékre vonatkozó veszélyzó-
na határát elérik.

A biztonsági övezetben csak 
olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa te-
lepíthető, illetve akkor hagyha-
tó meg, ha véglegesen kifejlett ál-
lapotában fa vagy növényzet ese-
tében 100-200 kV névleges feszült-
ség között 3 méternél; 1-35 kV név-
leges feszültség között 2 méternél; 
kisfeszültségnél 1,25 méternél job-
ban annak legkedvezőtlenebb hely-
zetében sem közelíti meg az áram-
vezetőt.

Kérjük, hogy felelősségüket át-
érezve, a fenti rendeletben előírt kö-
telezettségüknek tegyenek eleget! 
Vezetékeink által érintett ingatlan-
jaikon mérjék fel, hogy hol nem fe-
lelnek meg a fák, bokrok a jogsza-
bályi előírásoknak, és tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket vagy a 
gallyazásra, vagy a fák kivágására, 
alacsonyabb növésű fák telepítésé-
re! Amennyiben szakmai segítségre, 
egyeztetésre van igény, úgy szak-
embereink állnak rendelkezésre.

Kérjük, hogy az élet- és va-
gyonbiztonság megtartása ér-
dekében ne kezdjék el a mun-
kát mindaddig, amíg nem 
egyeztették az elvégzendő fel-
adatokat és azok végrehajtá-

si feltételeit az E.ON Tiszántú-
li Áramhálózati Zrt. területi-
leg illetékes szervezeti egysé-
gével!

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

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

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

Az egyeztetésen és azt kö-
vető organizációs bejáráson 
tisztázni és írásban rögzíteni kell 
a növényzet eltávolítási munkái-
hoz kapcsolódó minden jogi, anya-
gi, szakmai és biztonsági feltételt. A 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 16. 
§ (6) bekezdése szerint fadöntés, fa-
vágás során a fa, vagy annak részei 
az áramvezetőket az előírt távolság-
nál jobban nem közelíthetik meg.

Az organizációs bejáráson a vil-
lamos hálózat üzemeltetéséért fe-
lelős területgazda, vagy nagyfe-
szültségű vezetékeknél vonalgaz-
da meghatározza a veszélymentes 
munkavégzéshez szükséges feltéte-
leket.

Ezek közül az élet védelme ér-
dekében kiemelten fontos a fe-
szültségmentesítés elmaradá-
sa miatt bekövetkezett balese-
tekért, károkért felelősséget 
nem vállalunk!

Amennyiben az ingatlan tulajdo-
nosa (kezelője) a felhívás megjele-
nésétől számított 15 munkanapon 
belül nem jelenti be társaságunk il-
letékes régióközpontjánál, hogy a 
gallyazást elvégzi, a 16. munkanap-
tól kezdődően társaságunkkal szer-
ződéses jogviszonyban álló vállal-
kozók kezdik meg a növényzet eltá-
volítását és gallyazását. A vonatkozó 
jogszabályok értelmében a munkák 
elvégzését az ingatlantulajdonos 
(kezelő) tűrni köteles. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
amennyiben a területtulajdonosok 
nem végzik el a fenti rendelet által 
meghatározott gallyazási tevékeny-
séget, úgy társaságunk minden 
olyan fát, bokrot, növényzetet 
eltávolít vezetékeinek bizton-
sági övezetéből, amelyek nem 
felelnek meg a rendelet köve-
telményeinek. Ezen munkálatok 
csak a biztonsági övezet nagyságát 
veszik figyelembe, a kertészeti, nö-
vényvédelmi és esztétikai érdeke-
ket nem.

Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdono-
sokat, hogy a jogszabályok által rá-
juk rótt, de általuk el nem végzett 
munkálatok igazolt költségeit tár-
saságunk utólagosan velük megté-
rítteti.

Az eltávolított növényi részek, ki-
vágott fa, gally a terület tulajdono-
sát, kezelőjét illetik, azok társasá-
gunk részéről történő elszállíttatá-
sához a tulajdonos, kezelő írásbeli 
hozzájárulása szükséges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

F e l h í v á s
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Kunhalom Polgári Kör

Alabamából Szolnokra 
és Karcagra

Március elsején Franz 
Raberrel beszélgethettek a 
Kunhalom Polgári Körben 
megjelentek. Mr. Raber jelen-
leg a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola ame-
rikai anyanyelvi lektora, aki 
heti egy órában tanítja főként 
társalgásra a magyar angolta-
nárokkal együttműködve az 
angolos csoportokat. Erre a 
nagyszerű lehetőségre a tan-
év elején nyílt mód, amikortól 
a Szolnokon családot alapított 
vegyészmérnök Karcagon se-
gíti a hagyományosan műkö-
dő angol tagozat munkáját, a 
gimnázium angol oktatását.

 Franz Raber nagyon 
jól beszél magyarul, hiszen 
megszakításokkal már tizenöt 
éve él Magyarországon. 1992-
ben egy amerikai keresztény 
misszionárius csoporttal érke-
zett hazánkba a ’Brotherhood’ 
nevű alapítvány segítségével, 
mert megtudták, hogy a rend-
szerváltás után nagy szük-
ség van nálunk angoltanárok-
ra. Először Szolnokon a Pálfy 
Szakközépiskolában, majd né-
hány középiskolában taní-
tott szerződéssel, sőt a főisko-
lán ország-ismeretet és üzle-
ti kommunikációt is oktatott. 
Jelenleg a karcagi reformá-
tus gimnázium tanáraként já-
rul hozzá a tanárok és tanulók 
angoltudásának gyarapodásá-
hoz, a vizsgákra és versenyek-
re való eredményes felkészü-
léshez.

 Fogadtatását illetően 
csodálkozva tapasztalta, hogy 
a karcagi diákok örömmel 
vesznek részt óráin, s különö-
sen az angol tagozatosok és 
a nyelvi osztályosok ügyesen 
társalognak a tanult témákról. 
Egyedülálló lehetőség, hogy a 
gépi hangok mellett közvetlen 
anyanyelvi kiejtést, angol szó-
magyarázatokat hallhatnak, 
és fogalmazásaikat is sok eset-
ben anyanyelvi beszélő értéke-
li. Mr. Rabernek alkalma volt 

részt venni az angol OKTV 
második fordulójának szóbeli 
és írásbeli versenyeztetésében 
is, így betekintést nyert az or-
szág legjobb angolosainak tel-
jesítményébe az eredeti angol 
könyvekről való társalgás és 
az írásbelik értékelésével.

 Mr. Raber beszélt 
szüleiről, két bátyjáról, akik 
közül az egyik földmérő, a 
másik farmer az USA dél-ke-
leti államában, Alabamában, 
ahol maga is gyerekkorát töl-
tötte. Apai nagyapja 1907-ben 
vándorolt ki Németország-
ból Amerikába. Rokonai több-
ször jártak már Magyarorszá-
gon, és ő is egy-két évente ha-
zautazik hozzájuk, hiszen ma 
is amerikai állampolgár. Fe-
lesége Szolnokon tanárnő, hét 
éves kislányuk katolikus isko-
lába jár, ő is volt már Ameri-
kában. Családjában magya-
rul beszélnek. Vallásukról el-
mondta, hogy szülei metodis-
ták voltak, ő a baptista gyüle-
kezetbe kapcsolódott be egye-
temista korában, s most Kar-
cagon a református templom-
ban vesz részt az áhítatokon 
az iskolásokkal együtt. 

 Az összejövetel gitá-
rozással indult, amerikai ké-
pes illusztrációkkal folytató-
dott, majd az érdeklődő kö-
zönség sokféle dologról fag-
gatta a vendéget, pl. kedvenc 
ételeiről, benyomásairól, ter-
veiről. Reméljük, hogy karca-
gi jelenlétét jól ki tudjuk hasz-
nálni az iskolai angoltanítás-
ban éppúgy, mint a felnőttek 
nyelvgyakorlásához.

 Március 8-án, hétfőn 
fél hattól a Déryné MIK el-
ső emeleti klubtermében Tuba 
Magdolna kárpátaljai nyugdí-
jas pedagógus lesz az előadó, 
aki a Vereckei Emlékmű tör-
ténetéről mutat be egy rövid-
filmet, amelyet dal és beszél-
getés követ. Az érdeklődőket 
szeretettel várjuk!

V. Gy.

A Kiskulcsosi Általános Iskola 
Szülői Közössége tisztelettel és szeretetettel meghívja Önt és ked-

ves családját  az intézmény tornatermébe
2010. március 13-án 19 órakor kezdődő 

Tavaszi batyus báljára.

A bál nyitásaként rövid műsort adnak iskolánk tanulói.
A rendezvény bevételével iskolánk tanulóinak tavaszi tanulmányi 

kirándulását kívánjuk támogatni.
Belépőjegyek kaphatók az iskola gondnokságán

2010. március 12-ig 2000 Ft/fő áron.
Az est jó hangulatáról

Czank Tamás és Lukács Bernadett gondoskodik 

ható. Megpróbálunk min-
dent megtenni, hogy a csator-
nák vízszintjét a lehető leg-
minimálisabbra csökkentsük. 
Így az esetleg március ele-
jén bekövetkező nagyobb csa-
padékot kisebb gonddal tud-
juk majd elvezetni. Jelenleg el-
mondhatjuk, hogy javuló ten-
dencia mutatkozik. A vízszin-
tek még a felső részeken is 
csökkenni kezdtek, de gondot 
jelent az, hogy a csapadékkal 
újabb és újabb vízmennyisé-
gek jelentkeznek. Mindenkép-
pen csapadékszegényebb idő-
szak kellene.

A KÖTIKÖVIZIG márci-
us 1-jén kiadott tájékoztató-
ja szerint a tíz belvízvédelmi 
szakaszból kilencben folyt vé-
dekezés. Február 28-án a csa-
padékos időjárás és esőzések 
miatt a mezőtúri és a kisúj-
szállási szakaszokon III. fokú-
ra emelték a belvízvédelmi ké-
szültséget. Az igazgatóság te-
rületén március első napján 
46.100 ha volt víz alatt, ebből 
34.700 ha megyénk területé-
re esett. (A megye területén az 
elöntés 37.000 ha.)

Elek György

Sporthorgászok honlapja

Tisztelt horgászok, horgászegyesületek és területi enge-
délyt értékesítők!
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tájékoztatjuk, hogy elindult a Tisza-tavi Sporthorgász 
Közhasznú Nonprofit Kft. honlapja

www.sporthorgasz.eu
Az oldalon számos dokumentum, érdekes információ talál-
ható a Tisza-tavi halászati joggal, halőrzéssel, napi aktuali-
tásokkal, illetve a Kft.-vel kapcsolatban.
A honlapra folyamatosan kerülnek feltöltésre további doku-
mentumok, tájékoztatók, információk.

Hegedüs Gábor
ügyvezető igazgató

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Gazdálkodók!

2010 tavaszától megkezdtem növényvédelmi tevékenységemet.

Keressenek bizalommal! Szaktanácsadástól akár a kijuttatásig.
Örsi Sándor Gábor növényvédelmi szakmérnök

Tel.: +36/30-307-9548.

A Kátai Gábor Kórház Tudományos Bizottsága
szeretettel meghívja Önt a

„Kardiovaszkuláris betegségek 
holisztikus szemlélete”

címmel tartandó rendezvényére

Célcsoport: háziorvosok, szakorvosok, orvosok, fogorvos-
ok, gyógyszerészek, pszichológusok.

Helyszín: Kátai Gábor Kórház Előadóterme

Időpont: 2010. március 11. 14 óra

14:00 – 14:20 Dr. Tizedes Franciska főorvos – ARB-k he-
lye a CV betegségek kezelésében

14:20 – 14:40 Dr. Fehér Márk főorvos – Psychiátriai 
gyógyszerek kardiológiai vonatkozásai

14:40 – 15:00 Dr. Szolnoki Erzsébet főorvos – A reziduális 
rizikó jelentősége

15:00 – 16:00 Megbeszélés, tesztírás

A rendezvény akkreditációja folyamatban van.

Színházi előadás 
az Arany János 

Általános 
Iskolában

Minden év márciusa 
több eseményt tartogat az 
Arany János Általános Is-
kola tanulói számára. Ez az 
a hónap, amikor megren-
dezésre kerülnek az „Ara-
nyos Napok”. Idén e jeles 
eseményre március 01-04. 
között került sor.

Ebben a tanévben az is-
kola tanulóinak rendha-
gyó színházi megnyitó-
ban volt részük. Február 
25-én intézményünkbe ér-
kezett Gál Tamás színmű-
vész, a Pozsonyi Nemzeti 
Színház színésze. Az ő mű-
vészi előadásában lehetősé-
gük volt a diákoknak, hogy 
megnézzék Arany János: 
A nagyidai cigányok című 
művéből készült színdara-
bot. 

A tanulók nagy élvezet-
tel figyelték a történetet és 
annak alakulását. Az él-
ményt fokozta, hogy a di-
ákok maguk is részesei le-
hettek az előadásnak. Ezzel 
egy olyan világ tárult a sze-
mük elé, ami egészen addig 
ismeretlen volt számukra. 

Dániel-Fekete Krisztina 
Regina

Ár- és 
belvízveszély
Folytatás az 1. oldalról

A Városháza nagy tanácstermében köszöntötték a karcagi vál-
lalkozások vezetőit 2010. február 24-én. Dr. Fazekas Sándor 
polgármester a 2009-es év beruházásainak bemutatásával érté-
kelte az elmúlt időszakot, s szólt az új esztendő lehetőségeiről.

Vállalkozók a Városházán
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Minden év márciusának 2. csütör-
töke a vese világnapja, melyen sze-
retnénk felhívni a figyelmet a vese 
megbetegedéseire, ezek megelőzé-
sére, veséink védelmére. Az idei év-
ben nagy hangsúlyt kap a cukorbe-
tegség okozta vesebetegség és en-
nek megelőzése. Sajnos világszer-
te és hazánkban is robbanásszerűen 
nő a cukorbetegek száma, és ennek 
szövődményeként az idült vesekáro-
sodás előfordulása. A művese keze-
lésben részesülő betegek több mint 
fele diabeteszes. A cukorbetegséget 
a magas vérnyomással együtt „csen-
des gyilkosnak” is szoktuk nevez-
ni, mert többnyire nem okoznak pa-
naszt, azonban évek alatt súlyos ér-
károsodást tudnak okozni. A tanul-
mányok azt mutatják, hogy már a 
cukorbetegség felfedezésekor a be-
tegek több mint felében valamilyen 
ér vagy idegszövődmény kialakult. 
Ismert, hogy a diabeteszes betegek-
ben sokkal gyakrabban fordul elő az 
alsó végtagi érszűkület, a szívizom-
elhaláshoz vezető koszorúér szűkü-
let, vagy akár féloldali bénulást oko-
zó agyi érelzáródás is. Az előbb em-
lített nagyér károsodás mellett szá-
molnunk kell a kis erek speciá-
lis megbetegedésével is, melynek 
megjelenési formája a cukorbetegek 
szem és veseérintettsége. Általános-
ságban elmondhatjuk, hogy minél 
régebb óta áll fenn a cukorbeteg-
ség és minél rosszabb a szénhidrát 
anyagcsere (ezt jól mutatja a Hgba1c 
érték), annál valószínűbb a szövőd-
mények megjelenése. Fontos, hogy 
már a betegség kezdetén történ-
jen állapotfelmérés, majd rendsze-
res kontroll, mert az idejekorán fel-
ismert, kezdeti elváltozások romlá-
sának üteme szakszerűen végzett 
gyógykezeléssel jelentősen lassítha-
tó. Ezért legalább évente szükséges 
a szemfenéki erek vizsgálata és a ve-
sefunkció ellenőrzése is. 

A diabeteszes vesebetegség el-
ső jele általában a vizeletben meg-
jelenő fehérje ürítés. Kezdetben csak 
kisebb fehérjék, az albumin üríté-
sét észleljük. Ez még nem okoz pa-
naszt, de már jelzi a vese apró szer-
kezeti egységeinek, az ún. érgomo-
lyagok (glomerulusok) károsodá-
sát. Ezt úgy képzelhetjük el, mint 
egy szitát, amin a káros anyagok át-
jutnak, a szervezet számára fonto-
sak viszont bent maradnak az érpá-
lyában. Ha a szita lyukai pl. a cukor-
betegség miatt megnagyobbodnak, 
akkor már hasznos anyagokat, így 
a fehérjét is átengedik. Minél job-
ban romlik a szűrőfunkció, annál na-
gyobb lesz a vizeletben a fehérjeürí-
tés mértéke. Ez a korai kórjelző albu-
min ürítés egyszerű vizelet vizsgálat-
tal megállapítható, illetve alkalmas a 
betegség követésére is. Természete-
sen számos más oka is lehet a fehér-
je ürítésnek (gyulladás, húgyúti fer-
tőzés, erős fizikai munka, szívelég-
telenség, stb.), ezért fontos, hogy 
ennek tisztázására minél hamarabb 
szakorvosi vizsgálat is történjen.

A diabeteszes vesekárosodás fo-
kozatos romlásával egyéb tünetek is 
megjelennek, mint a magas vérnyo-
más, lábdagadás, bőrviszketés, has-
menés, hányás, testi leromlás, vi-
zeletszagú lehelet. Ezek már a ve-
se méregtelenítő funkciójának ká-
rosodását jelzik, melynek követésé-
re bizonyos laborvizsgálatok alkal-
masak. Korábban elsősorban a vér-
ben mérhető kreatinin, karbamid 
nitrogén értéket vették alapul. Nap-
jainkban a vesekárosodás mértéké-
nek megállapítására az eGFR (be-
csült glomeruláris filtrációs ráta) 
használjuk, mely sokkal jobban tük-
rözi a veseműködést, a vese tisztí-
tó-szűrő funkcióját. Normál értéke 
120 ml/perc/1.73 m2, ami azt jelen-
ti, hogy testfelületre számítva a vese 
percenként 120 ml vért tud megtisz-
títani a méreganyagtól. Minél kisebb 
ez az érték, annál rosszabb a vesék 
méregtelenítő, tisztító funkciója. 60 
ml/perc alatti értéknél már érdemes 
nephrológiai (vese) szakrendelésen 
jelentkezni.

A vesék védelmére több lehetősé-
günk van. Fontos figyelnünk a meg-
felelő mennyiségű napi folyadék el-
fogyasztására (1.5-2 liter). Mivel a 
szervezetben keletkező méreganyag 
nagy része a fehérjékből származik, 
a napi fehérje bevitelt - elsősorban 
húsok, tejtermékek, sajt fogyasztá-
sát - csökkenteni kell. Érdemes csök-
kenteni a só fogyasztást, illetve ke-
rülni a nagyon fűszeres és zsíros 
ételeket is. Alapvető a vérnyomás, 
a cukor- és zsírháztartás optimális 
szinten tartása, melyre a diétás és 
gyógyszeres kezelés mellett a rend-
szeres testmozgás is jótékony hatá-
sú. Láthatjuk, hogy a vesebetegek 
gondozása komplex feladatot je-
lent. Ha minden oldalról támogatjuk 
és segítjük a vese működését ez éve-
kig egyensúlyban tartható, azonban 
előfordul, hogy a veseműködés fo-
lyamatosan romlik. Ma már a végstá-
diumú vesekárosodás is jól kezelhe-
tő, hiszen többféle vesepótló keze-
lés is elérhető, mint a hemodialízis, a 
hasi művesekezelés és a veseátülte-
tés. A karcagi Diaverum dialízis köz-
pontban jelenleg több mint 70 vese-
beteg rendszeres művesekezelését, 
gondozását végezzük. (További in-
formációkat találhatnak a www.
wordkidneyday.org, www.
diaverum.com weboldalakon.)

Védjük veséinket, tartsuk cukor-
betegségünket kontroll alatt!

Ezúton szeretettel meghívunk 
minden kedves érdeklődőt a vese vi-
lágnapja alkalmából szervezett szű-
rővizsgálatunkra. 2010. május 25-én 
9-12 óráig a karcagi Diaverum műve-
se állomáson (Zöldfa út 48) nyílt na-
pot tartunk, ahol különböző szűrő-
vizsgálatokat végzünk (vérnyomás, 
vércukor, vizeletvizsgálat, testtömeg 
index meghatározás) és emellett be-
tekintést nyerhetnek, hogyan zajlik a 
művese kezelés. 

Diaverum dialízis központ 
munkatársai

A vese világnapja 
2010. Március 11

Csízi Sándor legutóbb bő egy évtizede, 
valamikor a ‘90-es évek vége felé állítot-
ta ki a rajzait. Akkoriban, ahogy egy raj-
zolni, grafikai munkával alkotni szerető 
emberhez illik, minden témát megfogott, 
hiszen ha jól emlékszem, arckép, csend-
élet, tájkép – szóval igen vegyes tematiká-
jú tárlat várta a látogatót. A március 8-án 
megnyíló kiállítása már tematikus. Új él-
ményanyag szülte a rajzokat, amelyek 
összefoglaló címe: Az ősök szelleme. Az 
ősök alatt itt honfoglaló eleink értendők.

A két kiállítás között több mint tíz év 
telt el. Mit csináltál közben?

- Vártam az új múzsát, az új témákat. 

Akkor hamar rájöttem, hogy nem akarom min-
dig ugyanazt rajzolni, kicsit meg kell újulni.

- A megújulást a honfoglalók emléke hozta el?
- Igen. Egész pontosan inkább az íjászat. Jó 

pár éve úgy jött, hogy a kisfiammal elmentünk 
a diósgyőri várba egy bemutatóra és ott láttam 
az íjászokat. Pár száz forintért lehetett nyilaz-

ni, kipróbáltam és nagyon jól 
ment. Aztán én magam is vet-
tem egy íjat. Rendszeresen jár-
tam a Szélmalmi Fogadóházba, 
ahol rendszeresen gyakorol-
tunk. Később megismerkedtem 
a „Pusztai Róka” Nomád Ha-
gyományőrző Egyesület tagja-
ival, de az interneten is körül-
néztem a téma irodalmában.

- Mikor születtek a rajzok?
- A Kunok Világtalálkozó-

ja nagy élmény volt. Sorra csi-
náltam a vázlatokat és fényké-
peztem, de részt vettem a tal-
pas íjászatban is. Aztán elmúlt 
a Világtalálkozó, de a fejemben 
ott voltak a rajzok. Két hónap 

munkáját állítom ki a Dérynében.
- A továbbiakban?
- Majd meglátjuk.
Csízi Sándor kiállítását 2010. március 8-án 

17 órakor nyitja meg dr. Nagy Molnár Miklós a 
Déryné emeleti klubtermében.

Elek György 

Az ősök szelleme
Csízi Sándor kiállítása elé
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SakkKÖZLEMÉNY
a helyi iparűzési adó 1%-ára  2010. évben jogosult kedvezményezett szervezetek 

köréről

Ssz. Civil szervezet neve Adószám

1 „A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány 18820195-1-16
2 A Karcagi Református Egyház Műemlékeiért Alapítvány 18832440-1-16
3 Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 18826706-1-16
4 „Czinege Gyuláné Karmazsin Mária Emlékére” Alapítvány 18823260-1-16
5 Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 18840485-1-16
6 Gábor Áron DSE 18839870-1-16
7 Gyermekünk mosolya-egészséges Gyermekekért” Alapítvány 18829417-1-16
8 Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 18833881-1-16
9 Gyermeképség Alapítvány 18829637-1-16

10 Györffy DSE 18836176-1-16
11 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete Karcagi Egysége 18842937-1-16
12 „Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” elnevezésű Alapítvány 18829929-1-16
13 „Jó tanuló jó sportoló” Alapítvány 19220691-1-16
14 Karcag és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány 18837799-1-16
15 „Karcag Testvérvárosaiért” Közalapítvány 18824254-1-16
16 Karcag Város Sportjáért és az Uszodáért Közalapítvány 18835003-1-16
17 Karcag Zeneoktatásáért Alapítvány 18830369-1-16
18 Karcag Városi Polgárőr Egyesület 18827776-1-16
19 „Karcagért” Közalapítvány 18826720-2-16
20 Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány 19220598-2-16
21 Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 19222071-1-16
22 Karcagi Független Női Szövetség 18837957-1-16
23 Karcagi Lovas Egyesület 18829369-1-16
24 Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 18840540-1-16
25 Karcagi Református Almamáter Alapítvány 18827635-1-16
26 Karcagi Sportegyesület 19866695-2-16
27 Karcagi Vesebetegekért Alapítvány 19223632-1-16
28 Kátai Gábor Alapítvány 19221128-2-16
29 Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Oszt. fejlesztésére létrehozott alapítvány 18824065-1-16
30 Kegyelet Alapítvány 19221654-1-16
31 Kiskulcsosi Általános Iskola Diáksport Egyesülete 19218274-1-16
32 Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 18821567-1-16
33 Kiskulcsosi Református Templomért Alapítvány 18832433-1-16
34 Kováts Diáksport Egyesület 18838910-1-16
35 Kováts Mihály Alapítvány 19221472-2-16
36 Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 19221018-2-16
37 „Kunasszony” Alapítvány 18839368-1-16
38 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete 18830833-1-16
39 Kunszövetség 18237106-1-16
40 „Kurucz István és fia Alapítvány: sporttal a drog ellen” 18832691-1-16
41 MKKSZ Karcag Városi Munkahelyi Szervezete 19012528-1-42
42 Magyar-Kazak Baráti Társaság 18826311-1-16
43 „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány 18841228-1-16
44 Műemlék Templomért  Alapítvány 19221647-1-16
45 Nagykun Horgász Egyesület 19867335-1-16
46 Nagykunsági Népművészek Egyesülete 18836901-1-16
47 Nyelvi laborral a nyelvtanulásért Alapítvány 19221867-1-16
48 Pro Musica Karcag 19223436-1-16
49 Pro-Schola Alapítvány 19221441-2-16
50 Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület 18838257-1-16
51 Sport Élet Egészség Alapítvány 18835209-1-16
52 „Szaki” 2000 Alapítvány 18832000-1-16
53 Szentannai Sámuel Alapítvány 19221719-1-16
54 Térségünkért Egyesület Karcag-Berekfürdő-Kunmadaras  18831353-1-16
55 Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 18829345-1-16
56 „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 19220093-1-16
57 Varró SZKI Diáksport Egyesület 18839478-1-16

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi in-
gatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség

A helyiségek adatai: Helyiségei: 1 helyiség 
A helyiség alapterülete: 24 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 22. napja 16.00. óráig beérkezően.

2. Karcag, Kisújszállási u. 306. sz. alatti helyiség
A helyiségek adatai: Helyiségei: 1 helyiség 

A helyiség alapterülete: 15 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. március 22. napja 16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet 

a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodá-
jában (fsz.: 53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblá-
ján, valamit a Karcag Város honlapján (www.karcag.
hu).

Pályázat

A február hónap eredmé-
nyeket hozott a Karcag sakk-
csapatainak, mert az NB. II és 
a megyei I. osztályú sakkcsa-
patbajnokságon is sikerült a 
csapatgyőzelem.

Csapatunk az NB. II-ben 
február 28–án a kecskemé-
ti TÁKISZ csapatával játszott 
idegenben.

A jó erőkből álló hazaiakat 
eredményes játékkal sikerült 
6,5:5,5 arányban legyőzni. 

A hetedik forduló eredmé-
nyei a pontok szerzésének 
sorrendjében:az első pontot 
villámrajttal László Béla érte 
el, ugyanis mindössze egy órai 
játékkal kerekedett felül. Nem 
sokkal később  Vizkeleti Pál 
nyert, gyalog és tisztrohamai 
ellen az ellenfél nem tudott si-
keres védelmet találni. Egyed 
Viktória ellenfele elbizakodot-
tan játszott, de meg lett bün-
tetve ezért. Mohácsi Imre is-
mét győzött. Önmagára ta-
lált, ugyanis eddig nagy meg-
nyitásbeli tudását nem tud-
ta nyerésig fokozni, most si-
került. Papp József fordulatos 

játékkal hozta a pontot csapa-
tunknak. G. A Catalin az első 
táblán nyerésig fokozta állását, 
amikor ellenfele mobilja meg-
szólalt, így nem volt szükség a 
mattra, mert ez a „súlyos„ vét-
ség - a telefon megcsörrenése - 
a versenykiírás hóbortja alap-
ján azonnali vesztést jelent. 
Egy fontos döntetlen is volt. 
Ezt dr. Kozák Ottó érte el. 
NB-s csapatunk ezzel az újabb 
győzelemmel a hatodik helyét 
biztosan tartja.

A következő fordulóban 
Nádudvar ellen otthonunk-
ban tovább erősíthetjük helye-
zésünket.

A megyei csapatbajnokság-
ban Martfűre utaztunk febru-
ár 21-én. 

A 6,5: 3,5 arányú győzelmet 
a következő játékosok pontja 
hozta: Egyed Gábor, Kiss Al-
bert, Feig János, Kovács Sán-
dor és Gál Sándor – nyertek. 
Döntetlent ért el: Rab János, 
László Béla és Egyed Viktória.

Mindkét osztályban várjuk 
a sikeres szereplést.

Fodor István

Február 27-én Hódmező-
vásárhelyen rendezték meg az 
Országos Úszó Diákolimpia 
döntőjét a városi uszodában, 
amelyen az ország megyei I. 
helyezettjei jutottak a döntő-
be, összesen 20 csapat együt-
tes indult el. Karcag városát a 
Györffy István Általános Is-
kola képviselte. A karcagi csa-
pat az erős mezőnyben a 12. 
helyet szerezte meg. A Nagy-
kun Református Gimnázium 
úszói pedig a 15. helyezést ér-
ték el.

A Györffy István Általános 
Iskola csapat tagjai: Háló Pé-

ter, Saliga András, Pádár Mi-
lán, Egyed Gábor. Felkészítő 
tanár: Kun László.

Nagykun Református Gim-
názium váltó csapat tagjai: 
Berki Krisztina, Balajti Eri-
ka, Saliga Viktória, Chrappán 
Renáta. Felkészítő tanár: 
Rauschenbergerné Szabó 
Andrea.

Egyéni úszásban, 100 m-es 
háton 16. és 100 m-es gyors-
úszásban 15. helyezést ért el 
Márkus Adrienn (egyéni leg-
jobbját úszta). Felkészítő ta-
nár: Keserű Sándor.

B. I.

Asztalitenisz NB III.
Észak-alföldi Régió „A” csoport

Február 27-én (szombaton) a Kováts Mihály DSE aszta-
liteniszezői Orosházán a helyi EOPSE együttese ellen lép-
tek az asztalok mögé. A karcagi csapat lassan már hagyo-
mányosan a hatodik döntetlenjét érte el. A 15. forduló ke-
retében lezajlott találkozó eredménye: EOPSE Orosháza – 
Kováts M. DSE Karcag 9:9.

A karcagi csapat győzelmeit a következő játékosok szerez-
ték: Skumáth István – Kovács Sándor párosban 1 győzelem. 
Egyéniben: Skumáth István 4 győzelem, Kovács Sándor 3 
győzelem, dr. Farkas Béla 1 győzelem.

A következő fordulóban a listavezető Mezőtúr csapatát 
fogadják március 13-án 10 órakor a Városi Sportcsarnok-
ban.

Március 13-án és 14-én a Városi Sportcsarnokban har-
madik alkalommal rendezik meg az országos jelentőségű 
„Csokai István” emlékversenyt. Szombaton az utánpótlás 
korúak, vasárnap a veterán ranglista pontszerző versenye 
kerül megrendezésre. A rendezők várják a sportág iránt ér-
deklődőket!

B. I. 

Országos Úszó Diákolimpia
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11,5 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 fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemis-
táknak eladó. Befektetésnek kiváló 
ajánlat. Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Békés megyében, Okányban, 72 
m²-es, két szobás családi ház, 1676 
m²-es telekkel eladó. Tel.: 06/59-
314-379 vagy +36/30-320-9255. 
Tizenöt éve épült 5 szobás csalá-
di ház nagy telekkel igényesnek 
eladó. Érd.: Kg., Soós I. utca 2. Tel.: 
59/313-198 v. +36/30-363-9585.
Tanya eladó jó állattartási lehető-
séggel, de egyéb tevékenységre 
is alkalmas. Tel.: +36/30-229-8516.
Városközpontban IV. emeleti lakás 
bútorozottan hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-340-6244.
Két szoba összkomfortos, II. emele-
ti, városközponti lakás május 1-től 
hosszú távra kiadó. Tel.: +36/30-
644-7542.
Karcag, Hunyadi utcán 3 szobás 
(2 fürdőszobás) összkomfortos, 
padlástér beépítésű kertes csa-
ládi ház eladó vagy társasházi la-
kásra cserélhető értékegyeztetés-
sel. Debreceni csere is érdekel. Tel.: 
+36/70-701-1705.
A Bakterház söröző épülete, a tel-
ken lévő lakóházzal együtt eladó. 
Tel.: +36/30-754-7290.
Karcag főtéri 2 szobás, I. emele-
ti bútorozatlan lakás hosszú táv-
ra kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 
+36/20-327-5719.
Karcag belvárosában, a Tőkés ut-
ca 25. sz. alatt amerikai konyhás, 
3 szobás (2 fürdőszoba, 2 WC), 2 
főbejáratú földszintes családi 
ház 1.460 m²-es térkövezett dísz-
udvaron összkomfortos, lakható 
melléképülettel és garázzsal el-
adó. Bővebb információ és képek: 
www.szalay89.tvn.hu Tel.: +36/20-
993-5812 v. +36/20-434-8841.
A 4. sz. főút és Bucsa között szán-
tóföldet bérelnék. Időjárástól füg-
getlen, korrekt fizetés mellett. Tel.: 
+36/30-432-8600.
Karcag, Széchenyi sgt. 5-7-ben 54 
m²-es téglaépítésű, városközpon-
ti, erkélyes, kis rezsijű lakás eladó. 
Tel.: +36/30-447-3918.
Karcagon 3 szoba + nappali családi 
ház eladó. Budapesti csere is érde-
kel. Tel.: +36/30-936-4220.
Karcag, Hold utca 10. sz. alatti csa-
ládi ház eladó osztható telekkel. 
Tel.: +36/20-389-3360.

Az Iparcikk fölött I. emeleti lakás 
eladó. Tel.: +36/20-389-3360.
Karcagon kisebb típusú, teljes köz-
műves kertes ház eladó. Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető. Kg., 
Apavár utca 21. Tel.: +36/70-273-
7268.
Karcagon felújítandó kertes ház el-
adó vagy értékegyeztetéssel tár-
sasházi vagy szolnoki lakásra cse-
rélném. Tel.: +36/70-395-5263.
B ú t o rozo t t  k i s  h á z a t  k e re -
sek hosszútávra nagy kerttel. 
Későbbiekben esetleg megvételre. 
Tel.: +36/30-847-1020.
Két szobás, földszinti, most festett, 
fürdőszobás, kabinos, parkettás, 
2 db új konvektoros lakás eladó. 
Kg., Széchenyi sgt. 26. Tel.: +36/30-
301-5886.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.

Vegyes
Transzcendentális  Meditáció! 
Tudományosan igazolt program 
az egyéni és a társadalmi problé-
mák megoldására. Tel.: 59/313-284 
www.tmhirek.hu
Fűkaszáló gép és 1 db cserépkály-
ha eladó. Tel.: 59/311-477.
42-es méretű menyasszonyi ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Kétféle babakocsi, hálós járóka, 
bébihordozó és szoba csúszda el-
adó. Tel.: +36/30-403-6062.
Karcagi fiatalember vásárolna ré-
gi: évszámos írott cserépbutellát, 
fa mézeskalács formát, fa tüzelé-
sű pléh fürdőkádat, ülőfürdőkádat, 
mindkét oldalán zománcozott lá-
bon álló fürdőkádat, sokfiókos bol-
ti és gyógyszertári pultokat, fér-
fi mechanikus karórát, faragott ka-
pufélfát, bekötött és nem bekötött 
nagy üvegeket, dió furnéros lak-
kozott szekrényt anyagnak, festett 
vagy faragott fali tékát, kőből fa-
ragott kerti tárgyakat, cserépstuk-
kót, öntöttvas dísztárgyakat, fest-
ményt, régiséget stb. Tel.: +36/30-
963-5073.
Jó minőségű, nagy körbálás lucer-
na széna eladó. Tel.: +36/30-393-
3343.
220 l-es fagyasztószekrény eladó. 
Tel.: 59/314-831.
Férfi társaim! Hosszúra nyúlt, iga-
zolatlan kimaradások miatt tönk-
rement seprűket asszonyaitoknak 
önköltségi áron cserélem a karcagi 
piacon vagy a Takács P. utca 9/a sz. 
alatt Jani bácsinál.
ADIDAS és NIKE TURI a Hópihében. 
Karcag, Vasút út 38. Minden hétfőn 
új árú érkezik.
Zab és 2x3-mas szőnyeg eladó. Kg., 
Keleti utca 6. Tel.: 59/312-574 v. 
36/20-348-6444.
Eladó új kerekesszék (15.000 Ft), 
50 l. újszerű üst házzal (10.000 Ft), 
fa targonca (10.000 Ft), 380 v ko-
rongos fűrész (10.000 Ft), ké-
zi gumiskocsi (5.000 Ft). Érd.: Kg., 
Soós I. utca 2. Tel.: 59/313-198 v. 
+36/30-363-9585.

Eladó sosem használt zománc 
sparhelt, Babetta 207, 210, pán-
céltőkés zongora bontásra is. Tel.: 
+36/30-963-5073.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.000 Ft/kg, akác (folyékony): 1.200 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Eladó ovális ebédlő asztal; 20 l-es 
háti permetező; 50 l-es üvegbal-
lon; bekötött üveg; veranda ablak; 
asztal sparhelt. Tel.: 59/312-258.
E l a d ó  ú j  á l l a p o t b a n  l é v ő 
sportbabakocsi (13.000 Ft), két-
funkciós babakocsi (6.000 Ft), 
bébihordozó (3.000 Ft) .  Tel. : 
+36/30-654-8523.
Eladó házimozi; aksis lámpa; mini 
hőlégbefúvó; hűtő-fűtő légbefúvó 
nagy; mellszívó. Tel.: +36/70-606-
7302.
Eladó katedrált üveges fa belté-
ri ajtó tokkal (7.000 Ft); kikészített 
rókabőr (4.000 Ft); bőrvarrógép 
(10.000 Ft). Tel.: +36/30-524-1446.

Állat
ELVESZETT egy trikolor beagle 
szuka. Mind a két szeme kezelés 
alatt áll. Aki tud róla, hívjon. Tel.: 
+36/70-776-4575.
Hamburgi pettyes tyúkok és tava-
lyi óriás brahma kakasok eladók. 
Tel.: +36/70-255-5409.
Két éves németjuhász kan, jó ház-
őrző, shetlandi, fekete pónicsődör 
– lovagolható, gyermekszerető el-
adó vagy bármire cserélhető. Tel.: 
+36/30-393-3343.
Gyermekszerető, barátságos, játé-
kos kiskutya oltva, féregtelenítve 
jó gazdit keres. Tel.: 59/300-515.
Kisebb-nagyobb súlyú hízók el-
adók, valamint górés kukorica. Tel.: 
+36/30-547-6260.

Társkereső
Ha független, ápolt, 40 körüli fér-
fi vagy és 45 éves telt társat szeret-
nél, hívj! +36/20-230-3690.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
+36/70-314-4403 v. +36/30-647-
7324.
Talajvizes házfalak utólagos szi-
getelése falbontás nélkül. Tel.: 
+36/30-360-3373
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág 
varrását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással, 
vidékről is. Tel.: Tel.: +36/30-336-
6142.

Apróhirdetés Birkózás

A Diák I. szabadfogású rang-
sor és a Diák II. nyílt szabadfo-
gású verseny rendezője a buda-
pesti UTE birkózó szakosztá-
lya volt. A verseny február 13-
án az UTE Megyeri úti Tungs-
ram SC sportcsarnokában került 
megrendezésre. Az 1997-98-ban 
születettek és az 1999-ben szü-
letettek szülői engedéllyel ve-
hettek részt. A nyílt versenyen, 
akik 1999-2000-ben születtek 
és a 2001-ben születettek szin-
tén szülői engedéllyel vehettek 
részt. A versenyen 347 fiatal bir-
kózó lépett a szőnyegre. A karca-
gi SE-t négy birkózó képviselte. 
Eredmények: Kun István I., Gaál 
István III., Horváth Dániel V.

A BVSC-Dega birkózó szak-
osztálya február 19-20-án orszá-
gos Junior Dega-kupa kötöttfo-
gású birkózó rangsorversenyt 
rendezett. Színhelye a BVSC-
Ganz birkózó csarnoka volt. Itt 
az 1990-92-es születésű korosz-
tályok válogató versenye volt a 
junior európai és világbajnok-
ságra. A junior európai bajnok-
ságot június 19-től július 4-ig 

Bulgáriában rendezik, a junior 
világbajnokságot pedig július 20-
25-ig Budapesten. A rangsorver-
seny III. helyét szerezte meg Fe-
kete Antal, de még lesz két válo-
gató verseny, amelyen az össze-
sített eredmények után lesz kije-
lölve, hogy kik vehetnek részt az 
EB-n és a VB-n. 

A gyöngyösi sportcsarnok-
ban, a DSZE SE rendezésében 
február 20-án Országos Serdü-
lő Szabadfogású Rangsorver-
senyt rendeztek. Ezen a verse-
nyen az 1995-96-ban, valamint 
az 1997-ben születettek indultak. 
Itt 10 karcagi birkózó vett részt. 
Eredményeik: Balogh Alex III., 
Kun István III., Kovács Lajos V., 
Mándi Mihály V.

A KSE birkózó szakosztá-
lya továbbra is várja a birkózás 
iránt érdeklődő fiatalokat. In-
gyenes edzési lehetőségek már öt 
éves kortól, az újonnan megnyi-
tott saját birkózó termében (Kg., 
Papp Béla utca 4. sz.) hétfőn és 
szerdán 16:30 – 18:30-ig és pén-
teken 16-18 óráig.

B. I.   

A Varró István SZKI sport-
eredményei csak ritkán kerül-
nek a címlapokra. Ennek elle-
nére az intézményben igen ak-
tív sportélet folyik Fodor Csa-
ba, Kiss János és Kovács Judit 
testnevelők, valamint a sport-
kedvelő kollégiumi nevelők jó-
voltából.

Labdajátékokból: kosárlab-
da, röplabda, labdarúgás sport-
ágakban minden évben részt-
vevői a Diákolimpiáknak, a 
Megyei Középiskolás bajnok-
ságnak, a Nagykun Viadalok-
nak, ahol a közelmúltban a do-
bogós helyek valamelyikére is 
sikerült fellépniük a „Varrósok-
nak”.

De atlétikából is értek el már 
kiemelkedő eredményeket, 
mint a 2009-es Nagykunon, 
ahol a legeredményesebb kar-
cagi fiú sportoló Papp Zsolt, a 
Varró SZKI tanulója volt.

A sport tehát fontos szere-
pet tölt be az intézmény életé-
be. Hétköznap délutánonként  
kondicionáló termét is szorgal-
masan látogatják a sportolni, 
erősödni vágyók.

Az elmúlt héten igen népes 
érdeklődés mellett rendezte 
meg „hagyományt keltő” szán-
dékkal diáksportolói számára 
az iskolai fekve nyomó házibaj-
nokságot a Varró DSE, amely 
szervezi az iskola sportéletét. 
Elek Attila többszörös Orszá-
gos bajnok, Európa- és Világ-
kupa győztes erőemelő a Var-
ró SZKI egykori diákja volt - a 

verseny főbírája, aki nem tit-
kolta, tehetségeket keres. A ver-
senyen, két súlycsoportban, 
13 induló ismerkedett a ver-
senyszabályokkal, majd birkó-
zott meg a súlyokkal. A ver-
senyzők közül volt, aki túlvál-
lalta magát, volt olyan, aki alá-
becsülte erejét, és bosszanko-
dott teljesítményén. De itt, eb-
ben a sportszerű légkörben, 
ahol minden kísérletet elismerő 
vagy biztató taps kísért, min-
denki győztes volt, aki elindult. 
A díjátadásnál a legjobb ered-
ményt elérők büszkén vehették 
át a kupát és a gratulációt az is-
kola igazgató nőjétől, Puháné 
Urbán Katalintól, és Fodor 
Csaba DSE vezetőtől.

Eredmények: -75 kg–os súly-
csoport: 1. Farkas Attila 135 
kg, 2.Illés-Tóth József 115 kg, 3. 
Ordas József 100 kg

+ 75 kg-os súlycsoport: 1. Fa-
zekas Attila 120 kg, 2. Balogh 
Dávid 105 kg, 3. Papp Sándor 
80 kg.

További sportsikereket! Haj-
rá Varró!

FIGYELEM! 2010. márci-
us 27-én /szombaton/ a Karcag 
Városi Sportcsarnokban Ama-
tőr 

Fekve Nyomó Bajnokságot 
hirdet meg Elek Attila többszö-
rös Országos bajnok erőemelő.

Érdeklődni lehet a verseny-
nyel és a nevezéssel kapcsola-
tosan a 06/30-641-4346-os tele-
fonszámon.

2010. évi Diák I. szabadfogású rangsor 
verseny és Diák II. nyílt szabadfogású verseny

„VARRÓ – SPORT”
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 5. péntek
 Avatar
 Amerikai scifi
Március 8. hétfő
 Tilos a szerelem
 Nosztalgia mozi!
 Kezdés: 16 óra
 Fekete-fehér magyar 

vígjáték
Március 9. kedd
 Derült égből 

szerelem
 Feliratos amerikai-

kanadai romantikus 
dráma

Március 12. péntek
 Báthory – A 

legenda másik arca
 Cseh-angol filmdráma
Március 13. szombat
 Másnaposok
 Amerikai vígjáték
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2010. március 05. péntek-

hétfő

18.00  Műsorajánló
18.05  Mesemondó verseny
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Varga Mihály ogy. 

képviselő
 Karcag Hírek
 - komposztálási lehetőség 

otthon
 - tavaszi készülődés
 - belvízvédelem
 - polgármesteri sajtótájé-

koztató
 Háttér
 Vendég. Benéné Kecskemé-

ti Anna
20.10 Szentannai szalagavató ün-

nepség

2010. március 9., 10. kedd/

szerda

18.00 Műsorajánló
18.05 Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05 Megyei Tükör
19.30 Zenés Vasárnap délután
21.10 Nótacsokor

2010. március 11. csütör-

tök

18.00 Műsorajánló
18.05 Testületi ülés I. rész
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Lévai Kálmán
 Karcag Hírek
 Háttér
 Karcag, a Nagykunság fővá-

rosa
20.10 Testületi ülés II. rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás

Lapzárta: kedd 12 óra

Február 24-re virradóra egy 
karcagi lakos hűlt helyét talál-
ta lakásának udvarán járművé-
nek. Az ismeretlen tettes, hogy 
megszerezze a hőn áhított se-
gédmotor-kerékpárt, kivágta 
a drótkerítést, és azon bejutva 
s elvitte a motort, éjszaka, míg 
a tulajdonos az igazak álmát 
aludta. A kár 60.000 forint.

Február 27-én késő este az 
egyik karitatív szolgálat alkal-
mazottjának adta ki magát egy 
ismeretlen nő azzal, hogy se-
gélyt hozott, így jutott be egy 
karcagi lakásba. Az idős házi-
asszonnyal elbeszélgetett az is-
meretlen, majd távozott. A sér-
tett később vette észre, hogy 
magával vitte táskájából pénz-
tárcáját. Mivel ott volt bank-
kártyája mellett a pin kód is, 
ezért nem sokkal később az is-
meretlen tettes le is emelt a sér-
tett számlájáról 120.000 forin-
tot.  

Március 01-én az esti órák-
ban a karcagi TESCO áruház-
ban bolti tolvajokat fogtak, 
akik az üzlet kozmetikai osz-
tályán az árukról a biztonsá-

gi jelzőket késsel leszedték, és 
azokat megpróbálták eltulajdo-
nítani.

A két elkövető előállításra 
került, ellenük gyorsított eljá-
rásban bíróság előtt kell felel-
niük tettükért.

Március 02.-án a kenderesi 
COOP áruházból egy 
kunmadarasi lakos kísérel-
te meg egy Whiskys üveg-
ről a biztonsági zárcímkét le-
törni, hogy azt eltulajdonítsa. 
Az okozott lopási kár 3800 Ft, 
mely lefoglalással megtérült. 
Az elkövető ellen büntetőeljá-
rás indult.

Március 02.-án egy 
kenderesi vegyesboltba ablak-
betörés módszerével jutottak 
be ismeretlen elkövetők, on-
nan dohányárút, élelmiszere-
ket tulajdonítottak el 30.000 Ft 
értékben. Az üzlet mellett par-
koló személygépkocsi ablakát 
is betörték, és onnan okirato-
kat, és más értéktárgyakat tu-
lajdonítottak el kisebb értékre. 
A helyszín közelében a két he-
lyi elkövető elfogásra került, el-
lenük büntetőeljárás indult. 

Karate

Anyakönyv
Halálozás

Erdei Elek
 Karcag (1928.)
Kovács Sándor
 Karcag (1938.)
Kőházi Árpádné (Farkas 

Mária)
 Kg., Gyarmati utca 9. 

(1939.)
Nagy János
 Karcag (1930.)
Rápolty Barnáné, néhai Ka-

locsai Jánosné (Szilágyi 
Eszter Ágnes)

 Kg., Ágota utca 18. (1921.)
Saliga András
 Karcag (1927.)
Szarka Imre
 Kg., Széchenyi sgt. 50/b. 

(1939.)
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március 5. péntek

 Berek – Kiss A. úti
március 6. szombat

 Berek – Kiss A. úti - nyitva

március 7. vasárnap

 Berek – Kiss A. úti
március 8. hétfő

 Oroszlán – Kórház úti
március 9. kedd

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 10. szerda

 Berek – Kiss A. úti
március 11. csütörtök

 Betánia – Széchenyi sgt.
március 12. péntek

 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári 
ügyelet

Fegyvernek – Karcag 1:1 
(1:1)

Fegyvernek, 100 néző. Jv.: 
Nemes (Skultéty, dr. Dobos)

Karcag: Móga, Szívós Gy. 
(Kálly), Orosz, Bujdosó (Hor-
váth D.), Fodor B., Ebekeme, 
Balogh R., Nagy R., Bodor, 
Nagy D. Hajdú T. (Kardos)

Játékos-edző: Orosz István
Szakadó esőben, sáros, csú-

szós, mély talajú pályán lépett 
először pályára a tavaszi sze-
zonban a karcagi csapat. A ti-
zenkettedik percben Nagy D. 
beadott Hajdúnak, viszont 
Hajdú nem találta el a labdát 
és a kapust rúgta meg, ami-
ért sárga lapos figyelmezte-
tést kapott. A harmincegyedik 
percben egy baloldalról beívelt 
labdát az üresen hagyott Tóth 
közelről a bal sarokba fejelte 

(1:0). A harmincötödik perc-
ben a hazai védő elcsúszott 
és a labda Nagy R. elé került, 
akinek 25 m-es erős lövése a 
bal kapufa tövéről a hálóba 
pattan (1:1). 

Jók: Tóth T., Gyáni, Farkas 
P. Fekete ill. Móga, Fodor B.

Orosz István: A pálya meg-
nehezítette a folyamatos játé-
kot és gratulálok a három ifjú-
sági játékosunknak a debütá-
lásukhoz.

Faragó Attila: Ennek a 
meglepetés pontnak akkor 
lesz igazán értéke, ha a helyén 
tudjuk hezelni.

Ifjúsági mérkőzés
Fegyvernek – Karcag 2:3
Góllövők: Töviskes, Földi, 

Bódi.
B. I.

Február 27-én került meg-
rendezésre Szolnokon hete-
dik alkalommal a Kolláth Bé-
la emléktorna. Rekord szá-
mú nevezés futott be, össze-
sen 26 egyesület vett részt. A 
tornán több NB I-es csapat 
(FTC, Debrecen, Kecskemét) 
és sportiskola együttesei vetél-
kedtek kora reggeltől, késő es-
tig.

A karcagi U 9-es korosztá-
lyú csapat – amint azt Antal 
Lőrinctől megtudtuk, Szen-
tessel, Abonnyal és Békéscsa-
bával került egy csoportba. 
Két győzelemmel, és egy dön-
tetlennel elsőként került to-
vább. A következő párosítás 

a Hírös-Kecskemét csapatát 
győzte le 2:1-re. A negyeddön-
tőbe jutásért egy balszerencsés 
mérkőzésen a helyzetek soka-
ságát elhibázták, és 1:0-ás ve-
reséget szenvedtek a Rákóczi 
csapatától, és ezzel az 5-8. hely 
várományosa lett.

Eredmények: Abony – Kar-
cag 4:4, Karcag – Szentes 4:1, 
Karcag- Békéscsaba 1:0, Kar-
cag – Kecskemét 2:1, Rákóczi 
– Karcag 1:0.

Csapat tagjai: Erdős Róbert, 
Csontos György, Balajti János, 
Kovács Imre, Tóth Roland, 
Molnár János, Antal Attila, 
Kiss Sándor, Karsai Bálint.

B. I.

Amint azt Gyarmati Imre 
edzőtől megtudtuk, nagysze-
rűen indult a versenyidény a 
KSE Karate Szakosztályában. 
Február 27-én Sátoraljaújhe-
lyen rendeztek nyílt utánpót-
lás és felnőtt országos bajnok-
ságot. Huszonöt klub közel 
kétszáz versenyzője küzdött 
az érmekért, helyezésekért. A 
karcagi szakosztályt 14 kara-
tés képviselte. Külön elisme-
rés illeti a vezetést, Gyarmati 
Imre és Raczkó György, mint 
felkért vezetőbíró irányítot-
ta a küzdelmeket. Minden di-
cséretet megérdemelnek a kar-
cagi versenyzők, mivel az igen 
magas színvonalú versenyen 
nagyszerűen helytálltak. Kü-
lön kiemelhető Raczkó Viktó-
ria, aki pár hónapos kihagyás 
után újra csatasorba állt. Ha-

talmas küzdelemmel került a 
döntőbe, itt leiskolázva ellen-
felét, magabiztosan győzött. 
Dicséret illeti még Kozák Já-
nost és Kiss Lászlót, akik szin-
tén meggyőző fölénnyel uta-
sították maguk mögé a me-
zőnyt.

Eredmények: Raczkó Vik-
tória junior -60 kg: I. helyezés, 
Kiss László junior +70 kg: I. 
helyezés, Kozák János gyerek 
I. középsúly: I. helyezés, Soós 
Bianka serdülő nehézsúly: II. 
helyezés, Szabó Klaudia gye-
rek I. küzdelem: II. helyezés, 
és karate formagyakorlat ver-
senyszámban III. helyezés; 
Raczkó Dániel ifjúsági -60 kg: 
III. helyezés, és karate+forma: 
III. helyezés; Balog Dóra gye-
rek küzdelem: III. helyezés.

B. I.  

Kolláth Béla emléktorna


