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KARCAGI
HÍRMONDÓ

1848. március 18. - A Jász-
kun Kerületben (Jászság, Kis-
kunság, Nagykunság) elő-
ször a Pesthez közelebb eső, 
tehát a történtekről legha-
marabb értesülő települések 
– Kunszentmiklós és Jász-
berény - „mozdultak” elő-
ször. Mindkét városban kitűz-
ték a nemzetiszínű lobogót , 
Kunszentmiklóson a 12 pon-
tot is felolvasták.

- március 21. - A Nagykun-
ságba később érkezik meg a 
forradalom híre, de ezen a na-
pon Kunhegyes város elöljá-
rósága ennek hatására, az ese-
mények felgyorsítása érdeké-
ben lemond

- március 23. - Kisújszállás 
elöljárósága Nagy Kun Nemze-
ti Gyűlés összehívásáról dönt

- március 28. - A nagykun 
gyűlés 100 kerületi küldöttje 
Illéssy János kapitány elnök-
lete alatt elfogadja a pesti 12 
pontot, elhatározzák és meg-
fogalmazzák a kerületi köve-
teléseket, amelyekben az eddi-
gi főkapitány távozását, a ke-

rületi központ áthelyezését, a 
hármas kerület szétválasztá-
sát, az újonnan kinevezett po-
litikusok támogatását, a pesti 
12 pont végrehajtását (etc.) kö-
vetelik ill. határozták el

- április 2. - a régi főka-
pitány, Szluha Imre lemond 
tisztségéről, az országgyűlési 
követeket visszahívják

- április 11. - a király szen-
tesíti az országgyűlés által al-
kotott törvényeket

- május 27. - az új törvények 
szerint megtartott helyhatósá-
gi választáson a 29 éves Var-
ró László ügyvédet választ-

Folytatás a 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Az 1848/49. évi forradalom és 
szabadságharc eseményei Karcagon és 

a Nagykunságban

Az elmúlt évben leesett ha-
talmas mennyiségű csapadék, 
amellett, hogy a földutakat, 
járhatatlanná, a földeket mű-
velhetetlenné áztatta, a talaj-
vizet is rekordmennyiségűre 
szaporította. Ez az utóbbi pe-
dig minden földdel kapcso-
latos munkának az akadálya 
lett, sőt, amint sokfelől halla-
ni, olvasni, komoly nehézsé-
geket jelent a temetőkben is. 
Karcagon ősz óta jelentősen 
meggyérült a hagyományos 
temetések száma, s ennek oka 
– a magas talajvíz. A temetők-
kel kapcsolatos problémákról 
Koncz Tibor vezető lelkipász-
tort kérdeztük.

- A temetőink egy része elég 
mély fekvésű területen van. 
A legnagyobb területű és sír-
számú Déli temetőben példá-
ul gyakran egy átlagos tava-
szi hóolvadás is problémákat 
okoz. Az elmúlt egy évben le-
esett nagy mennyiségű csa-

padék, tehát az Északi teme-
tő kivételével minden teme-
tőnket hátrányosan érintette. 
Már ősz óta szünetelnek a ko-
porsós temetések, illetve csak 
azokba az előre megépített, 
szigetelt, betonozott sírok-
ba lehet a koporsót elhelyez-
ni, ahová a víz nem tört be. Ez 
hónapok óta így van, és ha jól 
látjuk a jelenlegi helyzetet, el-
mondható, hogy változás rö-
vid időn belül aligha várható.

- Az urnás temetések viszont 
zavartalanul folynak.

- Az urnás temetéseket 
mindez nem zavarja, mert 
azoknál más az előírás, pél-
dául jóval kisebb az a kötelező 
mélység, ameddig száraznak 
kell lennie a talajnak. Tehát a 
Déli temető legtávolibb részé-
től eltekintve ez sehol nem je-

A temetőkben is gond a talajvíz

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
2011. március 15.

Programok
09:50 ORSZÁGZÁSZLÓ FELVONÁSA
 Közreműködnek:
 a Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárjai
10:00 a református templomban
 Ünnepi istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Szilágyi Gábor
 intézményvezető lelkész, Mezőtúr
14:30 a városháza dísztermében
 ÜNNEPI ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
 Ünnepi köszöntőt mond:
 Dobos László polgármester
 Az ünnepi önkormányzati ülést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin
 önkormányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság elnöke
 A „Karcagért” emlékérem átadása

 Műsor
 Közreműködik:
 Pless Attila zongoraművész
 Ifj. Jászai László színművész
 A Györffy István Általános Iskola énekkara
 Vezényel: Csombordi Szilvia tanárnő
15:55 a Kossuth téren
 A KOVÁTS MIHÁLY HUSZÁR BANDÉRIUM 

HUSZÁRJAINAK FELVONULÁSA
16:00 A Petőfi – szobor előtt
 AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-

HARC HŐSEIRE EMLÉKEZÜNK
 Köszöntőt mond és a megemlékezést levezeti:
 Kovács Szilvia alpolgármester
 Nemzeti ünnepünket méltatja:
 Benyovszki Lajos
 Hargita megyei önkormányzati képviselő, Karcag Város 

Díszpolgára
 Ünnepi műsor
 Közreműködik:
 ifj. Jászai László színművész
 Nagy István tárogatós
 A Györffy István Általános Iskola énekkara
 Vezényel: Csombordi Szilvia tanárnő

 A Petőfi- és a Kossuth-szobornál
 KOSZORÚZÁS

 A Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárjainak el-
vonulása

17:15 DIÁKOK FÁKLYÁS FELVONULÁSA
 Közreműködik a Pipás-zenekar
 A felvonulás útvonala: Horváth Ferenc u. – Táncsics krt. 

– Dózsa György út – Kacsóh u. – Szent István sgt. – Szé-
chenyi I. sgt. – Püspökladányi út – Varró u. – Madarasi 
út – Kossuth tér – Bajcsy-Zsilinszky u.

19:00 a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. emeleti hang-
versenytermében

 PLESS ATTILA ZONGORAMŰVÉSZ ÜNNEPI 
KONCERTJE

 A hangversenyre a belépés díjtalan.

Meghívó
Karcag

1848/49 – 2011

A győztes szolnoki csata 1849. március 5-én a tavaszi hadjárat 
nyitánya volt. Than Mór festménye



2 2011. március 11.

Közéleti szilánkok
Az alkotmány 

ne legyen 
„tákolmány”…

Magam sem tudom, néha nevessek-e vagy 
sírjak azokon az e-maileken, amit az utóbbi 
időkben az alkotmányozással kapcsolatosan ka-
pok, néha spamként is. (Amiket talán még ko-
molyan is gondolnak, akik továbbítják, mert ál-
talában ezek továbbított küldemények.)

A múltkor egyik ismerősöm a „svédasztal” 
weblapján megjelent „tanulmányt” küldte el, 
hogy milyen érdekes gondolatai vannak a szer-
zőnek. Aki a nyájas olvasó figyelmébe ajánlot-
ta a svéd alkotmány négyes pillérét, sugalmaz-
va – milyen jó lenne, ha ezek itt Magyarorszá-
gon  „működnének”. Szóra se lenne érdemes az 
egész, ha a küldője nem kommentálta volna az-
zal: „mikor fogjuk mi mindezt elérni”? Meglehe-
tősen zavarban voltam, mit lehet erre válaszol-
ni? Mert az eredeti szöveg szerzőjét nem zavarta 
különösebben, hogy Svédország államformája 
királyság. (A továbbküldő pedig egy alkotmá-
nyos királyság alkotmányát igyekezett „köztár-
saságira” szabni.) Na meg persze a történelmi 
körülmények különbözősége, és pl. a más iden-
titás tudat.

Az a gyanúm, elég gyenge lábakon állhatott 
annak idején az „állampolgári ismeretek” okta-
tása a középiskolákban, ha egyáltalán volt ilyen. 
Nem tudom, vajon hányan tudnánk szabatosan 
– nem jogi, hanem csupán hétköznapi értelem-
ben, definiálni magát az alkotmány fogalmát? 
(Meg azt, hogy egyáltalán mire is való.) Éppen 
ezért mindenképpen jó ötlet volt, hogy a kor-
mány eljuttatta minden felnőtt állampolgárhoz 
a 12 pontos kérdőívét, mert pontos visszajelzést 
kap arról, hogyan is vélekedik a többség erről a 
valóban fontos alaptörvényről. (Vagy talán töb-
bes számban: az alaptörvények összességéről? 
– ebben én is bizonytalan vagyok.)

Lamperth Mónika MSZP-s képviselő asszony, 
aki nem kíván új alkotmányt (amihez valószínű-
leg most még, amíg az új alkotmányt törvénybe 
nem iktatják, alkotmányos joga van) – természe-
tesen ezt a kérdőívet naivnak és túl általános-
nak tartja. És persze „drágának„ is.  (Azt, hogy 
Mesterházy Attila telefonon hívja föl az embere-
ket és ellene kampányol, az a világ legtermésze-
tesebb dolga.) Elkerülte a figyelmét, hogy van 
egy +1-es válasz lehetőség is, ahol szabadon, 
bárki hozzátehet még a felsorolt kérdéseken kí-
vül bármit, amit jónak lát, akár több A4-es oldal 
terjedelemben.

Kissé átlátszó a dolog: jó néhányan sejtjük, 
miért nem akar alkotmányozni a MSZP. Számuk-
ra ugyanis teljesen megfelelt az 1949-es XX. Tör-
vény (ami valójában a sztálini alkotmány), hiszen 
ennek toldozgatása, foltozgatása miatt nem kel-
lett pl. az elődpártnak elszámolni a vagyoná-
val. Ezáltal tudtak elérni olyan „eredeti” tőkefel-
halmozódást, ami példátlan egy jogállamban… 
Azt nem is említve, hogy ennek az alkotmány-
nak a „keretei között” duplázódhatott meg az 
államadósság 8 év alatt talán azért is, mert nem 
volt alkotmányba iktatva a „nemzeti vagyon vé-
delmének” fogalma. (Sőt, magának a „nemzeti 
vagyonnak” a fogalma sem!!) Szentmihályi Sza-
bó Péter írja Politikai kislexikonjában: „…létez-
hetnek írott alkotmány nélkül is sikeres közössé-
gek, mint pl. az angol társadalom. Ám közmeg-
egyezés hiányában létrehozott legpompásabb 
alkotmány is csupán szánalmas tákolmány ma-
rad, amely ahelyett, hogy szabályozná és segíte-
né a nemzet sorsának alakulását, azt visszafogja 
és jogi csűrés-csavarással önmagát is üres ígére-
tekké silányítja.”

- ács -

HÍREK
Köszönet

A Györffy István Általános Is-
kola igazgatósága, nevelőtestülete 
és dolgozói nevében megköszön-
jük a támogatását, részvételét és 
a segítségét a város vezetőinek, a 
társintézményeknek, a szülőknek, 
tanulóknak és mindazoknak, akik 
hozzájárultak a 2011. évi Györffy 
Napok rendezvényeinek sikeres le-
bonyolításához.

Az iskola tantestülete

Meghívó
A karcagi Nyugdíjas Pedagógus 

Klub tagjai a 200 évvel ezelőtt szü-
letett kiváló zeneszerző és zongo-
raművészre emlékeznek.

Liszt Ferenc életrajzát és műve-
it Nagyné Szabó Mária tanárnő is-
merteti. A zeneműveket zongorán 
előadja Koppány Mária zongora-
művésznő.

Az előadás ideje: 2011. március 
28. (hétfő) 15:00 óra.

Helye: Déryné Művelődési és If-
júsági Központ II. emelet.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
március 12-13. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722
Március 20. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 2 különálló helyiség gipszkarton fallal elválaszt-

va, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 75,26 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A bérleti díj kiinduló összege: 14.561.-Ft/m2/év + ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. nap-

ja 16.00. óráig beérkezően.
2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 helyiség (boltívvel elválasztva), kézmosó
A helyiség alapterülete: 43 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A bérleti díj kiinduló összege: 11.632.-Ft/m2/év + ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. nap-

ja 16.00. óráig beérkezően.
3. Karcag, Ohio tér 2. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 1 helyiség, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 20,88 m2

Komfortfokozat: komfortos
Közművei: víz, villany, gáz
A bérleti díj kiinduló összege: 10.500.-Ft/m2/év + ÁFA
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. napja 

16.00. óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-

mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírás megtekinthető a Karcag Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit a 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Az Épkar-díjat az 
1990-es évek közepén 
alapították a cégnél leg-
régebben alkalmazás-
ban álló, illetve a legjobb 
munkát végző munka-
társak kitüntetésére. Az 
elismerés odaítélésé-
re tett javaslatokat év-
ről-évre egy dolgozókból 
alakult bizottság vélemé-
nyezi és fogadja el.

A bizottság dönté-
se alapján 2011. márci-
us 15-én Molnár Sándor 
vehette át a díjat.

Molnár Sándor Karca-
gon született 1978-ban, 
a Kiskulcsosi Általános 
Iskolában, majd a Var-
ró István Ipari és Keres-

kedelmi Szakiskola és 
Szakközépiskolában ta-
nult, könnyűszerkezet-
lakatos. Tizenkét éve, 
1999 márciusától lett az 
Épkar Rt. dolgozója. Tu-
dását és megbízhatóságát 
a cég számos beruházá-
sánál bizonyította.

Épkar-díj 2011.

HIRDETMÉNY
A Karcag Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke értesíti a város 
lakosságát, hogy a Karcag 
Városi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat ügyfélfo-
gadási ideje
hétfő, szerda, csütörtök 
délelőtt 8 – 12 óráig tart.

Varga István
elnök

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. március 15-én 17:15 

órakor diákok fáklyás felvonulására kerül sor, melynek so-
rán forgalomkorlátozásra kell számítani.

A felvonulás útvonala: Horváth Ferenc utca- Táncsics 
krt.- Dózsa György út- Kacsóh utca- Szent István sgt.– Szé-
chenyi I. sgt. - Püspökladányi út- Varró utca- Madarasi út- 
Kossuth tér- Bajcsy-Zsilinszky utca.

A Karcag Városi Önkormányzat az oktatási intézmények-
ből a rendezvényre előzetesen jelentkezett tanulók számára 
biztosít fáklyát.

A diákok felvonulásához a lakosság is csatlakozhat. Fák-
lya vásárlására a Kossuth téren lesz lehetőség.

Szeretettel várjuk nemzeti ünnepünkre!
Polgármesteri Hivatal

Humán Szolgáltatási Iroda

Egy szál 
virág – 

Nőnapra!

Március 8-án a Nő-
nap alkalmából egy 
szál virággal köszön-
tötték a hölgyeket a 
közlekedésrendésze-
ti alosztály munka-
társai.

Nagykun Polgári Kör
Március 8-án tisztújító közgyűlést tartott a karcagi Nagy-
kun Polgári Kör. A közgyűlés újraválasztotta az egyesület 
elnökségét. Az egyesült tagjai egyhangú szavazással ismét 
Varga Mihályt választotta meg elnöknek.
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Par la men ti Nap ló

A következő hetek legfonto-
sabb parlamenti ügye az új al-
kotmány megtárgyalása lesz. 
Erről lesz még alkalmam több-
ször is írni, ezért hadd vessek 
papírra néhány sort arról a két 
programról, melyeket a kor-
mány indított útjára az elmúlt 
hónapokban.

Januárban elindult az Új 
Széchenyi Terv. Ennek közép-
pontjában a gazda-
ságfejlesztés áll, el-
sősorban az euró-
pai uniós források 
hazai gazdaságba 
forgatása lesz a cél-
ja. Az induló 69 pá-
lyázat az uniós for-
rások mellett hazai 
és banki hitellehe-
tőségeket is felhasz-
nál, remélhetőleg 
eléri azt a magyar 
kis- és középvál-
lalkozói kört, akik 
legnagyobb szám-
ban tudnak mun-
kahelyeket teremte-
ni. A program névadója csak-
úgy, mint tíz évvel ezelőtt, gróf 
Széchenyi István volt, aki egész 
életében azt a gondolatot való-
sította meg, ami eredeti formá-
jában, az 1830-ban kiadott Hi-
tel című könyvének végső sora, 
s így hangzik: „Sokan azt gon-
dolják: Magyarország - volt; én 
azt szeretem hinni: - lesz!” Kell 
ennél nemesebb névadó?

Februárban megszületett, 
márciusban pedig a nyilvá-
nosság elé került a Széll Kál-
mán Terv. Erre azért van 
szükség, hogy a növekedés 
egyensúllyal is járjon. Ma-
gyarország ma óriási adós-
sághegyen áll. Minden ma-
gyar állampolgár kétmillió fo-
rint adósságot cipel, ha tud ró-
la, ha nem. Ez sebezhetővé és 

kiszolgáltatottá teszi az or-
szágot. Ezért volt szükség egy 
olyan programra, amely fon-
tos területek átszervezésével – 
és az eladósodást heggyé nö-
velők elszámoltatásával – ki-
ragadja az országot az adós-
ságcsapdából. Ennek névadója 
Széll Kálmán, egykori minisz-
terelnök, korábbi pénzügy-
miniszter lett. Csökkentet-

te a deficitet, rendbe rakta az 
államkasszát, rátóti birtokán 
szarvasmarha tenyésztéssel is 
foglalkozott. Félelmetesen jó 
szervező volt, emellett fontos 
vasutakat szerzett meg a köz-
vagyonnak. Ha elveivel ellen-
kező dologra akarták rávenni, 
inkább lemondott.

Bár életükben sosem talál-
koztak, mégis e két kitűnő em-

ber híven tükrözi azt a XIX. 
századi változást, ami Magyar-
országot az első világháború 
előtt naggyá tette. Ha a két de-
rék hazafi csak szellemiségé-
vel segíti a késői utódokat, az-
az bennünket, már erőt kapha-
tunk a nemzet céljainak meg-
valósításához.

Varga Mihály

Széchenyi és Széll

Megújult külső portál-
lal fogadja ismét a sze-
rencsejátékok karcagi 
szerelmeseit a Szent Ist-
ván sugárúti lottózó. Az 
egyhetes felújítási mun-
kálatok során a Szeren-
csejáték Zrt. arra is gon-
dot fordított, hogy a 
mozgásában korlátozot-
tak számára is lehetővé 
tegye az akadálymentes 
bejutást az üzletbe.

A Szerencsejáték Zrt. 
Szegedi Értékesítési ré-
giójában a társaság öt-
ven saját lottózót mű-
ködtet, de a közkedvelt, Totó, 
Tippmix, vagy lottójátékok és 
kaparós sorsjegyek természe-
tesen ennél lényegesen több 
értékesítési partnernél érhetők 
el. – A társaság kiemelt gon-
dot fordít arra, hogy a játéko-
sok kulturált, kellemes kör-
nyezetben fogadhassanak, tá-
jékoztatást kapjanak az éppen 
futó országos akciókról, a nye-
reményekről, de arról is, hogy 
kihez fordulhatnak segítsé-
gért, ha úgy érzik, jó tanács-
ra van szükségük túlzott já-
tékszenvedélyük visszafogásá-
ban – mondta Tessényi Judit a 
Szegedi Értékesítési Régió ve-
zetője. A Szent István sugár-
úton megszépült lottózó fel-
újítására a társaság több éves 
akadálymentesítési program-
ja keretében került sor. A Sze-
gedi Régióban a karcagi már a 
huszonharmadik olyan érté-
kesítési pont, melyet az esély-
egyenlőséget figyelembe vé-

ve problémamentesen közelít-
hetnek meg a játékosok. – Eb-
ben az évben még két lottózó 
akadálymentesítését tervezi 
a cég a Régióban – tette hoz-
zá a régióvezető, aki azt is el-
árulta, hogy a megújult kar-
cagi lottózó sláger termékei 
az Ötöslottó, a Tippmix és 
a Black Jack sorsjegy. Több-
ször is előfordult, hogy a meg-
hirdetett akciókban gépkocsi 
vagy pénznyeremény formá-
jában jutalmazta Fortuna az 
itt feladott szelvények tulajdo-
nosait. Jóllehet 2010-ben több 
mint 61 millió forint nyere-
ményt zsebelhettek be a lot-
tózó hűséges játékosai, de az 
igazi nagy jackpot még várat 
magára, ezért a törzsjátékosok 
azt remélik, hogy a gyönyörű-
en kicsinosított helyszínre ha-
marosan Fortuna is még ke-
gyesebben tekint, és meglepi 
játékosait számos nagy össze-
gű nyereménnyel.

Akadálymentes a karcagi 
lottózó

A MEOSZ Karcagi csoport 
vezetősége nevében értesítem 
tagjainkat, hogy 2011. márci-
us 25-én (pénteken) 15 órakor 
NŐNAPOT tartunk (Rákóczi 
út 3.).

Tisztelettel és szeretettel 
kérjük és várjuk tagjaink rész-
vételét. Nőtagjainknak egy 
szál virággal kívánunk ked-
veskedni. A rendezvény za-
vartalan szervezése érdekében 
kérjük, hogy a részvételt szí-
veskedjen az ügyeleten jelezni 
március 10-én, 17-én és 24-én.

Az ügyeleteken és a márci-
usi csoportgyűlésen, aki tud-
ja, lehetőleg az éves tagdíját 
is (1.200 Ft) szíveskedjen ren-
dezni a csoportunk érdeké-
ben.

A csoportgyűlésen lesz az 
éves program is véglegesítve.

Részvételetekre és az aktív 
közreműködésetekre számí-
tunk.

Sorstársi tisztelettel, a veze-
tőség nevében:

Szekeres György
csoportvezető

Tisztelt Szülők, 
Kedves Leendő Elsősök!

Március 22-én 8 órára minden érdeklődő óvodást és szüleit szere-
tettel várunk a Kiskulcsosi Általános Iskolába.
Téma:
800-845-ig : óvodások és iskolások közös foglalkozása
900-945-ig : szülői értekezlet
Iskolánk bemutatása
Hogyan készítsük gyermekünket az iskolába?– néhány jó tanács
Megjelenésükre feltétlen számítunk!

  Iskolavezetés

Sorstársak figyelem!

lent gondot. Mindenütt lehet 
urnásan temetni.

- Manapság egyre nagyobb 
az érdeklődés az urnás temet-
kezés iránt. Tervezi-e az egy-
házközség, mint több temető 
fenntartója, urnafal vagy ko-
lumbárium létesítését?

- Régi tervünk ez, jóval 
megelőzi a mostani problé-
mákat. Valóban, az idők során 
a temetkezési kultúra érez-
hetően változott, s akár az 
olcsóbbsága miatt is az urnás 
temetés került előtérbe. Ezt a 
tendenciát figyelve mi is rég-
óta gondolkodunk egy urnafal 
megépítésén és megnyitásán. 
A Déli temetőnek a Kisújszál-
lási úttal szomszédos határá-
ra szeretnénk egy olyan kerí-
tést építeni, amelynek a bel-
ső oldala kolumbárium. Ha 
ez egyszer megépülhet, akkor 
hosszú időre biztosítja majd a 
helyet az urnás temetésekhez. 

Ez a költségesebb megoldás. 
A másik lehetőség – szintén a 
Déli temetőben – egy új rava-
talozó felépítéséhez kapcsoló-
dik. Ha ez elkészülne, akkor a 
jelenlegi ravatalozó helyén le-
hetne kialakítani egy urnafa-
lat.

- Időben ezt mikorra lehet 
konkretiziálni?

- Azt tudni kell, hogy a te-
metők kezelése mindig ön-
fenntartó munka. Tehát mi a 
temetési pénzekből az egész 
rendszert „nullszaldósan” 
tartjuk fenn, és nincsen ar-
ra lehetőség, hogy ilyen célok-
ra különböző összegeket félre-
tegyünk. Vagyis ez állami tá-
mogatás, azaz pályázatokkal 
biztosított pénzek nélkül nem 
kivitelezhető. A már manap-
ság is várt pályázati lehetősé-
gek döntik el, hogy a két el-
képzelésből melyik és mikor 
valósul meg.

- Bár még mindig hideg van, 
de nyiladozik a tavasz. Mi-

kor kezdődnek a hagyományos 
karbantartó munkák a teme-
tőkben?

- Azt hiszem nem újdonság, 
ha azt mondom, hogy a teme-
tőkben az évszakoknak meg-
felelően jelentkeznek a döm-
pingmunkák. Tulajdonképpen 
csak nyár közepén és télen le-
het egy kicsit fellélegezni. A 
tavasz és az ősz a maga vege-
tációs eseményeivel, a kikelet-
tel és a lombhullással valami 
elképesztő dandárját jelentik 
a munkáknak. Március elejé-
től megkezdjük az új hajtások 
gyérítését, elejét véve ezzel is 
annak, hogy a terület néhány 
hét alatt átláthatatlan legyen. 
Ez természetesen nem azt je-
lenti, hogy a sírok rendbetétele 
is a mi dolgunk. A mi felada-
tunk a sírok közötti és az utak 
melletti területek rendbetéte-
le. Ezt igyekszünk elvégezni 
minden évben, és hát szép las-
san haladunk előre.

Elek György

A temetőkben is gond a talajvíz
Folytatás az 1. oldalról
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A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola ven-
dége volt a Muzsikás magyar 
népzenei együttes, március 
9-én.

A három és fél évtizede mű-
ködő Muzsikás együttes ide-
haza és külföldön is egyaránt 
ismert és közkedvelt.

Elsőként sikerült elfogadtat-
niuk a magyar népzenét, mint 

önálló, minden más műfajjal 
egyenértékű zenei stílust.

A Muzsikás megvalósítot-
ta a XX. századi magyar ko-
molyzene és hagyományos 
népzene ötvözetét.

Az együttes évekkel ezelőtt 
elhatározta, hogy iskolások ré-

szére évente 50 iskolai koncer-
tet ad ingyen.

A világ nagy koncert-ter-
meiben tartott Muzsikás mű-
sorokból mutattak be egy-egy 
órányit az iskola tanuló ifjú-
ságának. Ebben népzenéről, 
hangszerekről, hagyományok-
ról esett szó.

A Muzsikás Rendhagyó 
énekóra programját a legna-

gyobb hazai olajipari vállalat 
támogatta.

A március 9-én délelőtt 
megtartásra került 3 előadást 
a református általános és kö-
zépiskola diákjai látogatták.

Földváriné Simon Ilona
szervező

Köszönet
Tisztelettel megköszönjük dr. Zsembeli József főorvos úr-

nak a Karcagon, 2011. február 26-án, az Egészségmegőrző - 
betegség megelőző c. rendezvénysorozat keretében a cukor-
betegség, mint népbetegség kiemelt jelentőségéről, megelő-
zéséről, és kezeléséről szóló  igen színvonalas előadását, or-
vosi tanácsait, valamint dr. Móricz Erzsébet főorvosnőnek 
és munkatársainak a nagy érdeklődést kiváltott alkalma-
zott szűrővizsgálatát.

Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy az alapítványhoz be-
folyt pénzadományból, támogatásból  az egészségügyi elő-
adást követően kulturális, szórakoztató program keretében 
a résztvevők nemzetiségi táncokban gyönyörködhettek, s a 
zenés szórakoztató műsorba maguk is bekapcsolódtak.

Ezúton is köszönjünk KarcagVáros Önkormányzatának 
az iparűzési adó 1 %-ából juttatott  16.792 Ft készpénz ado-
mányt, továbbá támogatóinknak a személyi jövedelemadó 
1 %-ából 2010. évben 105.769-Ft. összegű felajánlást, amely 
támogatásokat kulturális közhasznú célra használtunk fel.

Kérjük, a jövőben is támogassa személyi jövedelemadójá-
nak 1 %-ával alapítványunkat.

Alapítvány adószáma:18840485-1-16
Együtt Egymásért 2006 Alapítvány

Kuratóriuma
5300 Karcag, Kálvin út 13.

Elvis Presley volt az első 
olyan előadóművész a köny-
nyűzene világában, aki már a 
kezdeti sikereit is a saját szer-
zeményeinek köszönhette. Ak-
koriban ugyanis a legnagyobb 
énekesek is inkább neves dal-
szerzők slágereit énekelték, ke-
vesen voltak azok, akik saját 
dallal álltak a közönség elé. Er-
ről a tényről a szakirodalom 
sem igazán tesz említést. 

Valamikor a ‚90-es évek vé-
gén szerencsém volt végig néz-
ni egy olyan werkfilmet, amely 
egy lemezfelvétel munkála-
tai során készült a Királyról. 
Nem tudom melyik albumot 
rögzítették éppen, de a felvétel 
a hatvanas évek közepén-vé-
gén készülhetett. Irgalmatla-
nul profi zenészekkel, szenzá-
ciós vokalistákkal dolgozott, és 
természetesen teljesen élőben – 
nem előre felvett zenei alapok-
ra – zajlott a felvétel. Figyelem, 
pontosság, alázat. Azt hiszem 
ekkor tanultam meg mik is a 
vérbeli zenészek legfontosabb 
ismérvei. 

Hamarosan egy budapesti te-
ret fognak elnevezni a rock and 

roll megteremtőjéről, aki 1957 
januárjában az Ed Sullivan 
show-ban harmincmillió né-
zőt kért arra, hogy adakozza-
nak az ‚56-os események mi-
att nehéz helyzetbe került ma-
gyarok javára. (26 millió svájci 
frank gyűlt akkor össze.) Ten-
geren innen és tengeren túl ren-
getegen üdvözölték Tarlós Ist-
ván bejelentését. Ennek ellené-
re sokan vannak azok is, akik-
nek nem tetszik az ötlet.

Nos ha azt nézzük, hogy vi-
haros történelmünk során 
hányszor nyújtott a nyugat ér-
tékelhető segítséget Magyar-
országnak, akkor azt hiszem 
igazán elismerésre méltó Elvis 
Presley cselekedete. A Király 
1977 óta halott, de a rock ‚n’ 
roll még mindig él, és ennek a 
műfajnak számos olyan képvi-
selője van, aki mindig is odafi-
gyelt a keleti blokkra. 

A teljesség igénye nélkül 
megemlítek néhányat: Roger 
Waters az 1981-ben bemuta-
tott The Wall (A Fal) című 
Pink Floyd albumot a berlini 
fal leomlásáig nem állította új-
ra színpadra. Az Iron Maiden 

és a Queen voltak az első nyu-
gati rockzenekarok akik a 
‚80-as években a vasfüggöny-
ön túl, Budapesten adtak kon-
certet. Az előbbiről rádiófelvé-
tel, az utóbbiról komplett kon-
certfilm készült a főváros-
ban. 1988-ban a Metallica és 
a Kiss látogatott hazánkba. A 
Metallica egyik turné filmjé-
ben több budapesti helyszín is 
szerepel.

Mind olyan esemény volt, 
amely reflektorfénybe helyez-
te hazánkat a világ előtt. Nem 
egy esetben jelzés értékű gesz-
tusról volt szó, gondolok itt a 
Queen Népstadionban készült 
filmjére. És ezek becsülendő 
dolgok...

Az idei nyáron Roger Waters 
Magyarországon is színpadra 
állítja a Falat. A Scorpions ze-
nekar, akiket több évtizedes 
barátság fűz hazánkhoz, bú-
csúturnéjának budapesti kon-
certjét június 6-án adja a Papp 
László Sportarénában.

„Long Live Rock And Roll!” 
Tisztelet a Királynak és az utó-
doknak!

Cselényi Csaba 

A Király és az utódok Muzsikás Rendhagyó 
énekóra

Bérletes színház IV. előadása
2011. március 30-án (szerdán) 19 órától a 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban
Hámos György- Vajda Anikó:
MICI NÉNI KÉT ÉLETE

- vígjáték - 
Főbb szerepekben: Tóth Judit, Cs. Németh Lajos, 

Viczián Ottó, Magyar Tímea, Halász Aranka, 
Hűvösvölgyi Ildikó, Dózsa László, Nemes Richárd

Rendező: Bencze Ilona
Jegyek korlátozott számban 2.500.- és 2.000.- Ft-os áron 

válthatók a DMIK Közönségszolgálati Irodájában.
Információ: 59/503-224; 503-402-es telefon

A Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ 
szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját 
a

2011. március 19-én 
(szombaton) 17 órától 
megrendezésre kerülő

MAZSORETT 
GÁLÁRA

Fellépnek:
Karcagi Mazsorett 

Csoportok
Dalma Dance Club 
Karcagi Tagozata

Belépő: 300.- Ft/fő

2011. március 25-én 
(pénteken) 19 órától

A Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. 
emeleti nagytermében

ÉLŐZENÉS 
TÁNCHÁZ a 

PIPÁS Zenekar 
közreműködésével.

Belépő: 
Felnőtteknek 300.- Ft/fő

Gyermekeknek 6 éves ko-
rig 100.- Ft/fő

Karcagi Nagykun Refis osztály lett 
az ország legszorgalmasabb osztálya

Az V. Országos Osztályki-
rándulás – Kamaszfesztivál 
- „Javíts egy jegyet” pályáza-
tán azok az osztályok vehettek 
részt, akik vállalták, hogy a 
2009/2010-es év végi osztály-
átlaguknál jobb eredményt 
érnek el a 2010/2011-es tanév 
félévére.

A beérkezett összesíté-
sek alapján a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázi-
um, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium 1/13. 
osztálya lett Magyarország 
legszorgalmasabb osztálya. 
A diákok 0,79 %-ot javítottak 
osztályátlagukon. Az Észak-
alföldi „Legszorgalmasabb 
Osztályok” díjátadó ünnepsé-
gét március 4-én Debrecenen 

tartották, itt adták át diákja-
ink részére az elnyert címet.

Miután Karcag Város Ön-
kormányzata már évek óra tá-
mogatója a Kamaszfesztivál-
nak, „Karcag Legszorgalma-
sabb Osztálya” számára jutal-
mul 200 ezer forintot ajánlott 
fel a májusban Tiszafüreden 
megrendezendő Kamaszfesz-
tiválon való részvétel költsé-
geire.

Köszönjük a támogatást!
A tanulók eredményéhez 

szívből gratulálunk, a Ka-
maszfesztiválon kellemes idő-
töltést, a tanulmányokban to-
vábbi szép sikereket kívá-
nunk! 

Tóth Andrea
1/13. osztály osztályfőnöke

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban gombász szak-

kör indult, melyhez várjuk a csatlakozni vágyók jelentkezését. 
A foglalkozásokat péntekenként 17 – 18 óra között tartjuk.

Ismertetésre kerülnek Magyarország területén fellelhető fon-
tosabb ehető és mérges gombák (mintegy 200 faj), különös te-
kintettel a környékünkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet az 59/503-224-es vagy a 30/325-7724-es te-

lefonszámon, vagy a fenti időpontban a helyszínen.
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ják meg Karcag főbírájának, 
ugyanakkor feláll a 82 tagú 
képviselő-testület

- június 18. - a kerületi 
tisztújításon a karcagi Kálmán 
Sándor ügyvéd lesz (marad) a 
Jászkun Kerület alkapitánya

- a karcagi választókerület 
országgyűlési képviselőjévé 
Papp Mór karcagi másodjegy-
zőt választják

- április – június – megkez-
dődik a nemzetőrség szerve-
zése és felszerelése. A súlyosra 
forduló délvidéki problémák 
miatt júliusban a három kerü-
let nemzetőrségét Kiskunha-
lasra vonják össze

- július 12-én a 169 fős kar-
cagi nemzetőr alakulat elvo-
nul a kiskunhalasi gyülekező-
helyre. Augusztus 29-ig vesz-
nek részt a délvidéki harcok-
ban, Szenttamás és Verbász 
térségében

- augusztus 13. - megkez-
dődik az „önkéntes moz-
gó nemzetőrség” egységei-
nek szervezése. A jászkunok a 
szolnoki táborba küldik a fel-
szerelt nemzetőreiket (össze-
sen 500 fő). A szolnoki tábor 
parancsnoka szeptembertől 
Görgei Artúr őrnagy

- szeptemberben megkez-

dődik az új hadsereg újoncai-
nak toborzása. Karcagon a hó-
nap végére 101 fő, az év végére 
jóval több mint 200 fő áll ka-
tonának

- december 6. - Schlick al-
tábornagy vezetésével Galicia 
területéről 8-10 főnyi hadsereg 
tör be a Felvidékre

- december 15. - a Felvidé-
ken kialakult súlyos helyzet 
miatt Varga Imre kormány-
biztos elrendeli a nagykun-
sági lovas nemzetőrök moz-
gósítását és Miskolcra küldé-
sét (Karcagról 90 fős alakulat 
száll táborba)

- December 28. - A felvi-
déken összegyűjtött hadsereg 
Szikszónál, majd

- január 4-én Kassánál ve-
reséget szenved, a nemzetőrök 
hazatérnek

- 1849. év elején megkezdő-
dik a főváros kiürítése, a kor-
mány, a nemzetgyűlés, a kor-
mányhivatalok Debrecen-
be költöznek, és a Tiszántúlra 
telepítik át a fontosabb hadi-
üzemeket és raktárakat is. A 
Nagykunságnak 3000 mozgó-
sított szekere vesz részt a köl-
töztetésben

- január 5. - a Debrecenbe 
tartó Kossuth Lajos Karcagra 
érkezik, másnap indul tovább 
Szoboszlón át Debrecenbe

- január 13. - Perczel tábor-
nok a kormány menekülését 
biztosító csapatai Karcagon 
szállásolnak el. Január 18-án 
innen indulnak Szolnok visz-
szavívására, itt marad viszont 
a katonai kórház, amelyet a 
fiúiskolában (Kálvin u. 2. sz.) 
és a városrészi kisebb iskolák-
ban helyeznek el

- január – februárban a fo-
lyamatos toborzás mellett sza-
bad lovascsapat alakul a hat 
nagykun település fiataljaiból 
és anyagi fedezetével. A 84 fő-
nyi alakulat nyár elejéig vesz 
részt a honvédsereg harcaiban

- február 5. - a Honvédel-
mi Bizottmány Illéssy Jánost 
nevezi ki a Nagykun Kerület 
kormánybiztosává

- február vége – április ele-
je – a magyar hadsereg a Ti-
szántúlon (a Tisza mentén) tá-
borozik. Az ellátás a kerület és 
a szomszédos megyék telepü-
léseinek a feladata.

- március 5.-  a magyar csa-
patok elfoglalják Szolnokot

- április 2. - hatvani csata
- április 4. - tápióbicskei 

csata
- április 6. - isaszegi csata
- április 10. - váci győzelem
- április 14. - Debrecenben 

Kossuth kihirdeti a Függet-
lenségi Nyilatkozatot

- április 19. - a nagysallói 
győzelem

- május 9. - a Függetlenségi 
Nyilatkozat karcagi kihirdeté-
se alkalmával a kiadott utasí-
tásoknak megfelelően lerom-
bolják a József nádor látogatása 
emlékére 1808-ban emelt vörös 
mészkő obeliszket

- május 26. - a Jászkun Ke-
rület élére Patay Józsefet neve-
zik ki

- június 15. - az orosz hadse-
reg a Duklai-hágón át Magyar-
ország területére lép

- július 1. - Varró főbí-
ró Karcagon felolvassa a nép-
felkelést elrendelő kiáltványt, 
ugyanezen a napon Szemere 
miniszterelnök Korponay Já-
nos ezredest nevezi ki a ti-
szántúli népfelkelés parancs-
nokává

- július 3. - az orosz sereg 
különítménye bevonul Debre-
cenbe

- július 4. - mivel a nagy-
kunsági népfelkelők nagyobb 
része Karcagon, az ágotai híd-
nál gyülekezik, Korponay ezre-
des is a városba érkezik

- július 9. - „az ágotai kun 
tábor” Debrecen felmentésére 
indul. Július 11-én vonulnak be 
a városba.

- július 13. - Korponay ez-
redes egy kisebb felkelő csapat 

élén Tiszafüreden a Tisza-híd 
védelmét szervezi. A kunok 
már hazatértek

- július 17. - Korponay Ti-
szafüreden kelt utasításában 
800 fős kunsági alakulat felsze-
relését rendeli el

- július 19-20. - a Jászkun 
Kerület vezetése Kiskunha-
lasról Karcagra menekül – in-
nen 27-én Kunszentmártonba 
megy – ott kerül sor (28-án) az 
utolsó kerületi ülésre

- július 25. - a cári csapatok 
megkezdik az áttörést Tiszafü-
rednél. Korponay elrendeli az 
általános népfelkelést a Kunsá-
gon, de nem tudja tartani a hi-
dat, ami az oroszok kezére ke-
rül, s a cári fősereg július 26-
27-én átkel a Tiszántúlra

- e napon Kossuth a 
Görgeivel való találkozóra Ti-
szafüredre tartva Karcag-
ra érkezik. Innen tovább in-
dul, de vissza kell fordulnia, 
mert az orosz előőrsök már 
Tiszaigarnál járnak

- július vége – augusztus 
eleje - az orosz csapatok meg-
szállják Karcagot

- augusztus 16. - Hajdú Mi-
hály, a Nagykun Kerület ka-
pitánya értesíti a nagykun 
 városokat, hogy a magyar had-
sereg Világosnál letette a fegy-
vert.

„Nemes szép élethez
Nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán szív
és sok, sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

A kisújszállási Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas 
György Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spe-
ciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon a 2009. 
év elején kereste meg a karcagi Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézmény szak-
szolgálatát, hogy konzorciumi partnerként vegyen részt 
a TÁMOP 3.1.6. pályázatában. A pályázat címe: Az Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatá-
sa érdekében. A pályázaton való részvétel feltétele volt, 
hogy egy pedagógiai szakszolgálattal is rendelkezzen a 
pályázó intézmény. Abban az esetben, ha nyer a pályá-
zat, akkor létrejön egy egységes módszertani intézmény 
(EGYMI). Egy ilyen intézmény komplex módon tud se-
gítséget nyújtani a sajátos nevelési igényű gyermekek 
számára. A pályázat célja az volt, hogy magasabb szin-
ten valósítsa meg a sajátos nevelési igényű gyermekek el-
látását, a lakóhelyükhöz közelivé tegye a fejlesztésüket 
és elősegítse az integrációjukat az adott oktatási-nevelé-
si intézményben.

A pályázat áttanulmányozása során egyértelművé vált, 
hogy Szakszolgálatunk számára nagy lehetőséget nyújt 
ez a partneri felkérés. Jó néhány, a szakmai kompetenci-
ánkat és tudástárunkat növelő ismeretre tehetünk szert 
a pályázat jóvoltából és a terveink szerint az új ismeretek 
szervesen beépülnek a mindennapi szakszolgálati mun-
kába.

A szakszolgálati feladatvégzéshez speciális szaktudás 
szükséges, ezért a szakmai kompetencia növelése a leg-
fontosabb fejlesztési terület: a szakemberek diagnoszti-
kus és terápiás tudása a kulcsa a gondozásunkba tartozó 
gyermekek ellátásának, de természetesen emellett az esz-
közpark (tesztek, felszerelések, technikai eszközök) fej-
lesztését, rendszeres megújítását és bővítését is nagyon 
fontosnak érezzük. A képzési és tanfolyami kínálatból a 
felmerülő igények és a szakemberek érdeklődési szakirá-
nya szerint választottunk.

A nyertes pályázat eredményeképpen a következő kép-
zések valósultak meg:

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív 
nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása. A 30 
órás tanfolyamon 2009. októberben 21 óvodapedagógus 
vett részt.

Gyakorlati segítséget kaptak az egyéni fejlesztés lehe-
tőségéről, megvalósításának módjáról, az egyéni fejlesz-

tési tervek elkészítéséről. A tréningek során saját élmé-
nyen keresztül juthattak olyan tapasztalatokhoz, hogy 
mit jelent a kirekesztettség, a fogyatékosság – mi módon 
lehet ezt pozitív irányba terelni, feloldani.

Utazó gyógypedagógusi kompetenciák az utazó 
gyógypedagógusi tevékenységtől az utazó gyógypedagó-
giai modell kidolgozásáig. A tanfolyamon 30 órában 3 fő 
logopédus és 3 fő gyógypedagógus vett részt.

Woodcock–Johnson Nemzetközi Kiadás, a Kognitív 
Képességek Tesztje. A tanfolyamon 30 órában 3 fő isko-
lapszichológus vett részt.

Diszlexia prevenció és reedukáció: A tanfolyamon 120 
órában 1 fő gyógypedagógus vett részt.

Sindelar–Zsoldos program 2: A tanfolyamon 30 órá-
ban 2 fő logopédus vett részt.

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (Ayres) A 
tanfolyamon 150 órában 1 fő gyógypedagógus és 1 fő 
gyógytestnevelő vett részt.

A pályázatban a képzéseken túl innovációként a 
gyógytestnevelésen belül a gyógyúszás megvalósítására 
is pályáztunk. A meglévő szakmai tudáshoz a szükséges 
eszközöket is a pályázat adja.

A pályázat előkészítő szakasza a végéhez közeledik, a 
pályázat megvalósítását öt éven keresztül kell dokumen-
tálni. Konzorciumi tagként a képzésekben 35 fő pedagó-
gus-pszichológus vett részt, mely megteremtette a minő-
ségi fejlődést. A megszerzett készségekkel és eszközök-
kel hosszú távon segíthetjük a gyermekeket – tanulókat, 
szülőket és a pedagógus kollégákat.

V. Szabó Tamás
pszichológus projekt-koordinátor

Célegyenesben

Egyéni fejlesztés a Nevelési Tanácsadóban

Folytatás az 1. oldalról

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc eseményei 
Karcagon és a Nagykunságban
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A 2011-es évben is sűrű 
programot ajánl a Mini Club 
Hungary tagságának. Amint 
azt Király Ferenctől, a klub 
képviselőjétől megtudtuk, ez 
évben 50 éves a Mini Cooper, 
és ebből az alkalomból kül- és 
belföldön több összejövetelt 
tartanak. A hosszú tél után 
kellemes családi találkozók 
is lesznek. Évadnyitó találko-
zójuk Vácon lesz. Ezt április-
ban a budapesti Vasúttörténe-
ti Parkban rendezett Oldtimer 
Expo követi, ami sokféle ré-
gi gépjármű bemutatóját je-

lenti. Régóta dédelgetett ál-
muk válik valóra egy vezetés-
technikai tréning megvalósí-
tásával a Kakucs-ringen. Nyár 
elején a szlovák minis bará-
tok köre Cerveny Klastor te-
lepülésen rendezik meg XIX. 
találkozójukat, ahová a klub 
tagjai is hivatalosak. Ezután 
még két találkozó lesz eb-
ben a félévben: pünkösdkor 
St. Stephan a helyszín a sváj-
ci Alpokban, ami nemzetkö-
zi találkozónak számít. 2012-
ben a magyarországi klub 
rendezi a nemzetközi talál-

kozót a Balaton mellett. Júni-
us végén immáron XVI. Mini 
veekendet tartanak Győrben. 
Ide sok külföldi résztvevőt is 
várnak. Azon tagtárs, aki ta-
valy a legtöbb találkozón vett 
részt, egy komplett klasszikus 
minit nyert el, amelyet az ado-
mányozók saját maguk szerel-
tek össze. Karcag környékén 
jelenleg 3 minis klubtag van: 
egy kisújszállási, egy tiszaörsi 
és egy karcagi.

B. I.  

Szolnokon rendezték meg 
a kosárlabda leány III. korcs. 
megyei diákolimpiai döntőt. 
Nagy reményekkel kelt útra a 
kiskulcsosi csapat. A cél most is 
az országos elődöntőbe jutás ki-
vívása volt. Az első helyezett au-
tomatikusan, míg a második he-
lyezett selejtezővel kerülhetett be. 
Kiskulcsos történetében először 
győzte le a Széchenyi Sportisko-
la csapatát és lett a megye legjobb 
csapata, így egyenes ágon jutott 
be az országos elődöntőbe.

Kisújszállás Arany – 
Kiskulcsosi Ált. Isk. 6:57 (2-39, 
4-18)

Nagy K. (2), Rácz L. (26), Bé-
res I. (4), Mihácsi Sz. (2), Pin-
tér Á., Lócsi E. (2), Fehér A. (1), 
Lippai A. (5), Lócsi Erika (6), Fe-
hér M. (4).

Már az első negyedben meg-
mutatkozott a nagy tudásbeli kü-
lönbség, mivel a negyven pont 
különbség a félidő végére meg-
volt, vége lett a mérkőzésnek.

Szolnok Széchenyi - 
Kiskulcsosi Ált. Isk. 35:51 (7-20, 
2-18, 17-6, 12-7)

Nagy K. (6), Rácz L. (24), Bé-
res I. (4), Mihácsi Sz., Pintér Á., 
Lócsi E. (4), Fehér A., Lippai A. 
(3), Lócsi Erika (6), Fehér M. (4). 

Nagyszerű első félidei játék-
nak köszönhetően tetemes előny-
re tettünk szert. A második fél-
időben feljavult az ellenfél, foko-
zatosan csökkentette hátrányát, 
de a győzelmünk nem forgott ve-
szélyben.

Testnevelő: Lökös Zoltán, fel-
készítő: Őrlős Zoltán.

Lejátszotta az alapszakasz 
utolsó mérkőzéseit felnőtt csa-
patunk a Megyei Bajnokságban. 
Az elmúlt héten szombaton Bé-
késen - a pályaválasztói jog fel-
cserélésének köszönhetően - 
oda-visszavágós mérkőzéseken 
az alapszakasz-győzelem meg-
szerzése volt a tét.

Az első mérkőzésen ennek 
megfelelően nagy iramban ve-
tették bele magukat a csapatok 
a küzdelembe, ráadásul mindkét 
együttes jól koncentrált a táma-
dások befejezésénél is, így iga-
zi „kosáresőt” láthattak, akik ki-
látogattak a mérkőzésre. Kosa-
rasaink nagyobb rutinját a bé-
késiek nagy akarattal és a játék 
gyorsításával próbálták kom-
penzálni. Igyekezetüket az el-
ső félidőben siker koronázta, hi-
szen a két csapat fej-fej mellett 
haladt. A harmadik negyedben 
aztán változott a játék képe, fel-
javult csapatunk védekezése, ez-
zel együtt a támadó játéka is, 
amelyet a negyedik negyedben 
sikerült még fokozni is.

Békési SZSK II. - Karcagi SE 
KBK 70:109 (21-23, 24-30, 7-25, 
18-31)

Karcagi SE: Kiss J. 15p., Er-
dei J. 19/3p., Fábián P. 18p. 
,Rideg L. 12p., Tóth I. 6p.,                   
Csere: Simon L. 9/3p., Kovács 

M. 6p.,Laboncz L., Mészáros 
A. 2p., Vincze M. 14p., Kovács 
Zs. 8p.

A második összecsapáson 
„villámrajtot” vett együttesünk, 
hiszen egy 20-2-es etappal nyi-
tott, amit a negyed végére 38-15-
ös előnnyé növelt. A mérkőzés 
hátralévő részében csapatunk 
váltott védekezéssel, többféle já-
tékvariáció kipróbálásával, fo-
lyamatos cserékkel magabiztos 
győzelmet ért el. Így az is eldőlt, 
hogy a rájátszást ebben a cso-
portban a Karcagi SE várhatja a 
legkedvezőbb helyzetből.

Karcagi SE KBK - Békési 
SZSK II. 94:64 (38-15, 19-20, 
21-13, 16-16)

Karcagi SE: Fábián P. 
12/6p., Laboncz L. 10p., Tóth 
I. 4p., Vincze M. 15/3p., Ko-
vács Zs.17/6p.

Csere: Kiss J. 8/6p., Er-
dei J. 5/3p., Simon L. 6p., 
Kovács M. 3p., Rideg L. 
10p.,Mészáros A. 4p.

Edző::Fodor Csaba
Kosarasaink márciusban 

folytatják a bajnoki küzdel-
meket, egyelőre ismeretlen el-
lenfél ellenében, mivel a má-
sik csoportban még nem fe-
jezték be a selejtező mérkőzé-
seket.

Hajrá Karcag!

KOSÁRLABDA 

Elődöntőben a kiskulcsosi leányok

Győztes csapat tagjai: Lippai Anna, Lócsi Enikő, Nagy Kit-
ti, Béres Ildikó, Lócsi Erika, Fehér Marianna, Fehér Adrienn, 
Rácz Lilla, Mihácsi Szimonetta, Pintér Ágnes.

A március 3-6. között meg-
rendezett Berekfürdői Tavasz 
Sakkverseny  a megszokott jó 
körülmények között baráti, de 
küzdelmes hangulatban zaj-
lott „A”, „B” verseny létszá-
ma is nagyjából azonos volt a 
korábbi években indulók szá-
mával, azzal a különbséggel, 
hogy az élő pontszám átlag 
magasabb volt, mint az elmúlt 
versenyeken. Sajnos az „A” 
csoportról ez már nem mond-
ható el, mert itt csak 10 fő ver-
sengett a díjakért.

A fő verseny első helyezettje 
7 fordulóból szerzett 5 pont-
jával Dosztán János lett. (Ró-
la még annyi elmondható, 
hogy minden versenyen szép 
sakk-kollekcióval várja vevő-
it. A sakk-könyveket, relikvi-
ákat kedvelők nagy választék-
ból válogathatnak.) Második 
helyezett Seres Lajos 4,5, míg 
a harmadik helyezett Mester 
Gyula lett 4 ponttal. A minket 
jobban érdeklő „B” csoport-
ban 38-an indultak, köztük 12 
fő karcagi versenyző. A ver-
seny izgalmasan alakult, mert 
az esélyesek nehezen lendül-
tek játékba. Az első hat hely 
csak az utolsó hetedik fordu-
lóban dőlt el. Nagy meglepe-

tésre, (de nem érdemtelenül) 
a versenyt 6 ponttal, veretle-
nül Egyed Gábor nyerte. Bár 
eddig is sok sikert könyvelhet 
el sakkpályafutása során, de 
a mostani a legjobb eredmé-
nye lett. Egy-egy partiban sze-
rencséje is volt, de mint köz-
tudott, az első helyhez a tudá-
son kívül szerencse is szüksé-
geltetik. A második helyen az 
elmúlt évek bajnoka (szintén 
vetetlenül) az 5,5 pontot elérő 
Kónya László végzett. Vilá-
gossal nagyon erősen játszott, 
de a sötéttel több volt a dön-
tetlene a kelleténél. Bár holt-
versenyben, de még a harma-
dik helyet is karcagi versenyző 
szerezte meg, Mohácsi Imre 
személyében. Az 5 pontját vál-
tozatos körülmények között 
érte el. Szép partik és gyen-
ge teljesítmények váltogatták 
egymást. A kilencedik helyen 
Sebők István végzett. Nagy-
szerű indulás után több nyert 
partit is elrontott, így teljesít-
ménye közepesre sikeredett, 
négy pontot szerzett. Ugyan-
csak négy pontos lett Vizkeleti 
Pál. Gyenge kezdés után több 
erős játékos ellen is győzni tu-
dott. Nagy Szilárd 50 százalé-
kos teljesítménye elfogadha-

tó. Csak az a végjáték ne vol-
na, több félpontot kidobott 
az ablakon a partik végén. 
Egyed Judit szintén 3,5 pon-
tot ért el. Ő betegen játszott, 
így eredménye még dicsérete-
sebb. Kovács Sándor, dr. Ko-
zák Ottó, illetve Egyed Vik-
tória csak három pontot értek 
el. A következő versenyükön 
jobb eredményt várunk tőlük. 
Gál Sándor játékában az elért 
2,5 pontjánál sokkal több volt. 
Sajnos a helyes lépéssorrendet 
elvétette több játszmájában is. 
Feig János, mint a verseny leg-
idősebb versenyzője dicsérete-
sen küzdött minden partiban.

A verseny-vezetőnek kevés 
dolga akadt. Vitás eset nem 
volt.

Köszönet Egyed Zsoltnak, 
aki fáradhatatlanul szervezi 
immár több éve a sikeres bere-
ki versenyünket.

Köszönjük a verseny támo-
gatóinak az anyagi segítségét, 
így Berekfürdő és Karcag Vá-
rosi Önkormányzatnak, KVG 
Kft.-nek, dr. Hajdu Lajos és 
Wolf László uraknak, hogy 
sakk iránti elismerésüket ilyen 
módon is kifejezésre juttatják.

Fodor István

Lendületben a Megyei I. o. sakkcsapatunk
Az előrehozott V. fordu-

lóbeli mérkőzésünket febru-
ár 27-én Martfű ellen idehaza 
játszottuk le.

Előzetes számítások szerint 
a győzelem nem volt kérdé-
ses, csak annak aránya. Csa-
patunk tarja jó formáját, így 
játékosaink szinte egymást 
felülmúlva, sorra szerezték 
pontjainkat. A 8:2 végered-
mény nagyszerű teljesítmény, 
még akkor is, ha a vendégek 
5-10 táblásai gyengébb játék-
erőt képviseltek. Érdekesség-
ként megemlítem, hogy az 
előző héten Túrkeve ellen az 
utolsó hét táblán elért 6 pont-
tal szemben, itt 6,5 pontot tel-
jesítettünk.

Győzött: Vízkeleti Pál, bár 
az állása kétesélyes volt, ellen-
fele azonban túllépte a játék-
időt. Nagy Szilárd kissé meg-
gondolatlanul gyalogot áldo-
zott, ám ellenfele nem talál-
ta meg a helyes védekezést, 
így vesztett. Kiss Albert vil-
lámgyőzelmet ért el. Kovács 
Sándor túljátszotta ellenfe-
lét, és két gyalogját érvénye-
sítette. Ugyanez mondható el 
Egyed Viktóriáról is, aki a két 
gyalogját bemasíroztatta. Gál 
Sándor becsomagolta partne-
rét. Fejes László szépen hasz-
nálta ki ellenfele megnyitási 
tévedését.

Két döntetlen született. 
Egyed Gábor az első táblán 

szemre sokkal tetszetősebben 
állt, de ellenfele szívósan vé-
dekezett, így megosztoztak az 
egy ponton. László Béla most 
megelégedett a remivel.

Az újabb nagyarányú győ-
zelemmel feljebb kerültünk 
a tabellán. A harmadik hely-
ről várjuk a még hátralévő két 
fordulót.

A hagyományos tavaszi 
egyéni sakkverseny a berek-
fürdői Bod László Művelődé-
si Házban március 3-6. között 
ismét megrendezésre kerül.

Versenyzőinknek kiváló al-
kalom a játék gyakorlására, 
élő pontszámaik gyarapításá-
ra.

Fodor István

Berekfürdői Tavasz Sakkverseny

50 éves a Mini
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-359-
5070.

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

Debrecenben, a nagyerdei övezetben 
a Kossuth és az Agrár Egyetemhez gya-
log 10 percre frissen felújított kis közös 
költségű 4 emeletes tégla építésű tár-
sasházban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyetemisták-
nak eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.

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

Karcagon központhoz közel 100 m²-es 
2,5 szobás, összközműves kertes csalá-
di házrész (utcafronti) hozzátartozó ga-
rázzsal sürgősen eladó. I.ár: megegye-
zés szerint. Tel.: +36/30-461-6358.

Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.

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

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

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

Karcag, Ágota utca 23. sz. alatti családi 
ház eladó. Régi típusú, összközműves. 
Ár: megegyezés szerint. Tel.: +36/30-
234-8229.

Karcagon a Kisföldek között építés-
re vagy vállalkozásra is alkalmas te-
lek – 1.755 m² – eladó. I.ár: 1.250.000 
Ft. Fizetéskönnyítés megoldható. Tel.: 
+36/70-630-7578.

Karcag, Zádor utca 28. sz. alatti 2 szo-
bás téglaház, lakható alsóépülettel, 
gáz és cserépkályha fűtéssel eladó. Tel.: 
+36/70-391-4295.

Karcag központjában (katolikus temp-
lommal szemben) 54 m²-es erkélyes te-
hermentes, üresen álló lakás eladó. Tel.: 
+36/30-447-3918.

Karcag főterén garázs hosszú távra ki-
adó. Tel.: 59/314-650.

Karcag, Villamos utcai 3 szobás, társal-
gós, összkomfortos családi házamat (al-
sóépület + garázs és ipari áram van!) ki-
sebb alapterületű karcagi kertes házra 
cserélném. Tel.: +36/30-213-3113.

4x25 m³² üzlethelyiség kiadó külön-kü-
lön is, akár zenekari próbahelynek is. 
Tel.: +36/30-645-0694.

Budapesti 1,5 szobás lakás 8 M Ft-ért + 
karcagi 1 + 2 fél szobás kertes lakás 5,5 
M Ft-ért együtt eladó vagy elcserélhető 
karcagira 13,5 M Ft összértékben. Tel.: 
+36/30-260-0014 v. +36/20-225-2236.

Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alatti két-
szintes kertes családi ház eladó. I.ár: 12 
M Ft. Tel.: +36/30-517-2434.

54 m²-es 2 szobás lakás eladó Kg., 
Kántor S. utcában. Tel.: +36/30-584-
3744.

Albérlet
Főtéri, 2 szobás, II. emeleti, bútorozat-
lan felújított lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-327-5719.

Karcag központjában 2 szobás, el-
ső emeleti lakás hosszú távra kiadó. 
Kaució szükséges. Tel.: +36/30-493-
0690.

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

A főtéren 51 m²-es, erkélyes lakás hosz-
szú távra kiadó vagy eladó. Tel.: +36/30-
345-2558.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmények 
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.

Állat
Fehér húsjellegű hízó, tojó pulykák, né-
ma kacsák eladók. Kukoricát beszámí-
tok. Tel.: 59/300-875.

Két éves németjuhász szuka, egy éves 
kan – szép külleműek, jó házőrzők, alap 
képzettek, gyerekszerető tenyész ku-
tyák; 4 éves fekete Shetland póni cső-
dör 90 cm magas, hibátlan, szelíd, gye-
rekek lovagolták – hozzávaló gumis ko-
csi, hám, nyereg; 2 db csüngő hasú 8 
hónapos süldő fehérek 1 kan, 1 koca; 
7 db Rozela papagájok? 5 db fahéj szí-
nű, 2 db sárga kacagó gerle költőpárok 
betegség miatt sürgősen eladók. Tel.: 
+36/30-393-3343. 

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Világosabb helyzetfelismerés, nagyobb 
átlátóképesség, tisztább gondolkozás. 
Tel.: 59/313-284 www.tmhirek.hu

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

Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.

Süldő nyúlketrec; sertés önetető és ser-
tés önitató eladó. Tel.: +36/20-358-2348.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra piros 
hétre szóló 4 személyes apartman üdü-
lőjoga eladó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.

Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.

Eladó 1 db evezőpad és egy gyermek 
bordásfal fából. Tel.: +36/20-227-7446.

24-es sebességváltós kislány kerékpár 
9.000 Ft-ért eladó. Tel.: +36/70-368-
5581.

HOPPÁ! Tavaszi áru érkezett a turkáló-
ba! Ugyanitt kifogástalan állapotú eme-
letes ágy eladó. Kg., Kossuth L. út 22.

Lehullott a fák levele, nyomában a szür-
ke köddel érkezett a hópihe. Télidőbe, 
hóesésbe seprűimet vegye kézbe. 
Kapható a piacokon vagy Takács P. u. 
9/a. sz. alatt Jani bácsinál.

Eladó elektromos bébi hinta; testvér 
fellépő; bébiruhák, ötfunkciós babako-
csi. Tel.: +36/30-612-3651.

Baldachinos gyerekágy, pelenkázó tás-
ka, 6-7 éves lánynak és 4-5 éves fiúnak 
ruhák és tavaszi kabátok olcsón eladók. 
Tel.: +36/30-647-7454.

2 db nagyon jó állapotú ágyneműtar-
tós heverő eladó. Ár: 5.000 Ft/db. Tel.: 
+36/30-363-9585.

Tavaszi árpa, triticálé, 2x3 m-es szőnyeg 
eladó. Tel.: 59/312-574 v. +36/20-241-
0846.

Bontott ablakok (150x110, 90x130, 
60x90), bejárati ajtó (100x210), üveg-
falas műanyag bejárati ajtó (170x300), 
garázs ajtólapok (125x300), kétkerekű 
húzóskocsi, Camping kerékpár eladó. 
Tel.: +36/30-619-9775.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: +36/70-314-4403 
vagy +36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi szö-
vet és bársony nadrág varrását rövid 
határidőre vállalom. Tel.: 59/311-910.

Idős, beteg személyek gondozá-
sát, ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.

Ve d d  ö l b e ,  r i n g a s d ,  é n e k e l j ! 
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.

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

Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! Már 
az É VA SZ ALON - ban is  me gta -
lál! Újdonságokkal is várom régi és 
új Vendégeimet! Czinegéné Anikó 
gyógymasszőr. Tel.: +36/30-313-1649.

Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-325-
7724.

Családi, baráti, munkahelyi rendez-
vények kulturált környezeteben a 
Diáktanyában (70 fő). Korrekt árak, ked-
ves kiszolgálás. Tel.: +36/20-227-7446.

Takarítást, gondozást, ház körüli teen-
dők elvégzését vállalom. Tel.: +36/30-
327-5124.

Matematika és fizika tantárgyakból kor-
repetálást vállalok. Tel.: +36/20-334-
6689.

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

Eladó TZ 4K 14B kistraktor piros rend-
számmal, 2015-ig érvényes műszakival, 
két új gumival, kis kettes ekével. Ára: 
670.000 Ft. U.itt Babetta segédmotor-
kerékpár. Tel.: +36/30-963-5070.

Üzemképes ezüst színű Tornádó 
elektromos 36 V-os motor eladó. Tel.: 
+36/30-393-3343.

Jó állapotban lévő ETZ motorkerékpár 
rendszám nélküli eladó vagy sertésre 
cserélhető. Tel.: +36/30-336-6142.

Apróhirdetés

F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
felhívja adózóinak figyelmét, hogy a gépjárműadó és 
a helyi iparűzési adó első félévi részletének befizetési 

határideje
2011. március 16-án lejár.

2011. március 16-ig a 2011. évre megállapított – a határozat-
ban közölt - adó 50 %-át kell megfizetni.

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 
rendelkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú 
helyiségében.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítá-
sa értelmében 2011. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozott adó-
alany - kérelme alapján - 13000 Ft/év erejéig mentesül az adófi-
zetés alól egy személygépjármű esetében. Az éves gépjárműadó 
ezen összeget meghaladó részét meg kell fizetnie!

További lényeges változás 2011. január 1-től a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek adómentességének engedélyezé-
sénél, hogy a mentességet  nemcsak a jármű forgalmi enge-
dély szerinti tulajdonosa kérheti, hanem üzemben tartója is, 
ha súlyos mozgáskorlátozott.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre 
vonatkozó törvényi határidő elmulasztása esetén – az adó-
zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján – napi kése-
delmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik. A befizetések 
elmulasztása esetén a fentiekben közölteken túl egyéb jog-
következményeket is megállapít a törvény, melyek elkerülé-
se érdekében kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Két hete került sor a VI. 
Zemplén-kupa keretén be-
lül az országos bajnokság-
ra. Gyarmati Imrétől, a kar-
cagi karate szakosztály veze-
tő-edzőjétől azt is megtudtuk, 
30 klub közel 230 versenyzője 
lépett a küzdőtérre. A karca-
gi szakosztályt 6 karatés kép-
viselte igen jó eredményekkel, 
mivel négyen is helyezettek 
lettek az igen erős mezőny-
ben. Igaz, fényesebb érme-
ket is vártak, de van még idő 
a formába hozásra. Elsősor-
ban azért is, mert a felnőtt 
versenyzők részére ez egy-

ben válogató is volt a majdani 
október 15-én megrendezés-
re kerülő Európa bajnokság-
ra, amelynek Eger lesz a hely-
színe.

Eredmények: felnőtt 70 kg: 
I. ifj. Gyarmati Imre. Ezzel az 
eredménnyel megerősítette 
helyét a válogatottban. Gyer-
mek I. korcsoport középsúly: 
III. Szabó Klaudia. Gyermek 
I. korcsoport könnyűsúly: III. 
Bene László. Gyarmati Ildikó 
a felnőtt kata (formagyakor-
lat) versenyszámban az előke-
lő IV. helyezést érte el.

B. I.

Szolnok – Berekfürdő 
24:15 (11:7)

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

Berekfürdő: Vonáné, And-
rási Zs. (2), Varga E. (3), Sza-
bó I. (1), Cseke P. (4), Szőkéné 
Varga I. (5), Perge Zs.

Cserék: D. Nagy J., Budai B., 
Fodor B., Sípos K.

Edző: Bánhegyiné Bakó Éva
Berekfürdő – 

Jászfényszaru 25:19 (12:10)
 Tiszaföldvár. Jv.: Szécsi M., 

Szőke I.
Berekfürdő: Vonáné, And-

rási Zs. (6), Varga E. (4), Sza-
bó I. (2), Cseke P. (4), Szőkéné 
Varga I. (8), Perge Zs.

Cserék: D. Nagy J. (1), Budai 
B., Fodor B., Sípos K.

Bánhegyiné Bakó Éva: A 
tavaszi fordulók mérkőzése-
it a tabella 4. helyéről vártuk. 
Elsőként a szolnoki lányok el-
len kellett megküzdenünk, de 
vereséget szenvedtünk. A má-
sodik mérkőzésünket meg-
nyertük ugyan, de még min-
dig nem volt elég a küzdeni 
akarás, és sok helyzetet ki is 
hagytunk.

Kyokushin karate országos bajnokság

Megyei I. osztályú női kézilabda 
bajnokság
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2011. március 11. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kulturális ajánlat
18.10  Iparos bál 2010
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Csízi Sándor
     Téma: Kiállításra készül a gra-

fikus
 Karcagi hírek
    - Látogató központ 
    - Interjú Varjú Mátyással
 - Modellező szakkörben jár-

tunk
 Háttér
 Testületi ülés - összefoglaló
20.20  „Lépésről Lépésre” Szakmai 

Nap az Aranyban

2011. március 15-16. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – istentisz-

telet
19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava – szentmise

20.40  Karcag Sport
 Székelykeresztúr Önkor-

mányzata – Karcag Önkor-
mányzata teremfoci mérkő-
zés

2011. március 17. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Március 15-ei ünnepi önkor-

mányzati ülés
 Vendég: Mátyusné Kiss-Pál 

Róza
    Téma: Liszt előadásra készül-

nek a nyugdíjas pedagógu-
sok

19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
    Vendég: Gyökeres Sándor
      Téma: Szakmai munka a 

Szentannaiban
 Karcagi hírek
 Háttér 
20.10  Ünnepi megemlékezés a Pe-

tőfi szobornál
20.50  Pless Attila zongoraművész 

március 15-ei ünnepi műsora

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

Március 11. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Március 12. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Március 13. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Március 14. hétfő
 Betánia – Széchenyi sgt.
 13 órától Oroszlán – Kór-

ház úti
Március 15. kedd
 Oroszlán – Kórház úti
Március 16. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Március 17. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Március 18. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. március 4.
Balog Mária és Farkas Béla

Halálozás

Id. Baranyai István
 Karcag (1941.)
Id. Főző Imre
 Karcag (1926.)
Id. Kosaras János
 Karcag (1929.)
Takács Lőrincné (Mészáros 

Mária)
 Karcag (1929.)

Lapzárta: március 16-án 9 óra

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.

Asztalitenisz

Február 19-20-án a budaör-
si sportcsarnokban rendezték 
meg az diákolimpia döntőjét. 
A karcagi színeket a Nagykun 
Református Általános Iskola 
7. osztályos tanulója, Szepesi 
Bence képviselte. Először csa-
patmérkőzésekre került sor, 
ahol Bence két győzelmet is 
elért. Ezután sorsoltak a 32-es 
főtáblára, de a jól szereplő csa-
patok játékosait kiemelték és 
így Bence a nehezebbik ágra 
került. Itt a 32-es főtáblán két 
magabiztos győzelemmel ke-
rült a legjobb nyolc közé, majd 

a negyeddöntő és az elődöntő 
mérkőzésen színvonalas küz-
delemben nyert. A jelenlevő 
szakemberek szerint nagy esé-
lye van a végső győzelemre is. 
Amíg Bence erős ellenfelek-
kel szemben vívott mérkőzé-
sek után került a döntőbe, el-
lenfele könnyebb győzelmek-
kel, pihentebben mérkőzhetett 
meg az első helyért. Az ezüst-
érem így szépen csillog, mi-
vel Bence az utóbbi évek leg-
szebb karcagi asztalitenisz si-
kerét érte el.

B. I.

NB III. Észak-alföldi „A” csoport
Beindultak a bajnoki mér-

kőzések az asztalitenisz NB 
III. Észak-alföldi „A” csoport-
jában. A téli átigazolások után 
több csapat is alaposan meg-
erősödött, mivel a döntő rész-
ben NB I-es és NB II-es játéko-
sokat tudtak soraik közé iga-
zolni.

12. forduló: Szarvas Kőrös 
SE – Karcagi Kováts DSE 10:8

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor páros 1 győzelem. Egyéni-
ben: Skumáth István 4 győze-
lem, Kovács Sándor 3 győze-
lem.

Csornai Csaba: Rendkívül 
szoros mérkőzésen a megerő-
södött Szarvasnál érvényesült a 
nagyobb tudás.

13. forduló: Jászkun Volán 
SC Szolnok – Karcagi Kováts 
DSE 10:8

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor pár 1 győzelem. Egyéni-
ben: Skumáth István 4 győze-

lem, Kovács Sándor 3 győze-
lem.

Csornai Csaba: Szoros 
mérkőzésen nyert a szerencsé-
sebb csapat.

14. forduló: Karcagi Kováts 
DSE – Honvéd SE Szolnok 9:9

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor páros 1 győzelem. Egyéni-
ben: Skumáth István 4 győze-
lem, Kovács Sándor 4 győze-
lem.

Csornai Csaba: Hatal-
mas küzdelemben, sportszerű 
mérkőzésen igazságos döntet-
len született.

15. forduló: Szentesi Kinizsi 
– Karcagi Kováts DSE 11:7

Karcagi győzelmek: 
Skumáth István – Kovács Sán-
dor páros 1 győzelem. Egyéni-
ben: Skumáth István 4 győze-
lem, Kovács Sándor 2 győze-
lem.

Csornai Csaba: Az NB I-es 
játékosokkal megerősített 
Szentes biztos győzelmet ara-
tott.

Megyei I. osztályú bajnokság
10. forduló: Kováts DSE II. 

- Tiszafüred PBSE 2:16
Karcagi győzelmek: Nagy 

Norbert 2 győzelem.
Csornai Csaba: A listaveze-

tő biztosan nyert.
11. forduló: Kováts DSE II. 

- Kisújszállás SE II. 4:14
Karcagi győzelmek: Szepe-

si Bence és Kovács Miklós 2-2 
győzelem.

Csornai Csaba: Az erősebb 
csapat nyert.

12. forduló: Jászárokszállási 
VSE – Kováts DSE II. 16:2

Karcagi győzelmek: Szepe-
si Bence és Kajtácsi Zoltán 1-1 
győzelem.

Csornai Csaba: A nagyobb 
játékerőt képviselő, volt NB 
II-es csapat megérdemelten 
nyert.

13. forduló: Kováts DSE II. 
- Jászkiséri SE 5:13

Karcagi győzelmek: Kajtácsi 
Zoltán – Vadai László páros-
ban 1 győzelem, egyéniben: 
Kajtácsi Zoltán 2 győzelem, 
Vadai László 2 győzelem.

Csornai Csaba: Betegség 
miatt csak tartalékosan tud-
tunk felállni és ez meglátszott 
az eredményen.

Országos Diákolimpia Thomas 
kispályás 
labdarúgó 
bajnokság

XII. forduló eredmé-
nyei:

Ho-Ri-Ko – DKV 2:1, 
Thomas – Flottok 4:2, Bri-
gád – Rózsa 4:7, Blades 
– Karefa 2:5, Família – 
Agrosprint 10:0, Roli Sped 
– Ökodizel Középtisza 
0:5, BSK – Multi Tec 1:6, 
Devils-Armacomp – 
Szuperinfó 3:3.

Gálamérkőzés: Karcag 
Városi Önkormányzat – 
Székelykeresztúr 3:6
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Utánpótlás hírek
A Karcagi SE U-11 focicsapata 2011.02.27-én Abonyban 

vett részt az Intersport Kupa utolsó, 4. fordulójában. Nagy 
reményekkel érkeztünk, hiszen Abonnyal holtversenyben a 
4-5. helyen álltunk és jó játékkal akár előbbre is léphettünk 
volna. De semmi sem úgy sikerült, ahogy azt elgondoltuk. 
Már az első meccsen látszott, hogy hiányzik a gyerekek-
ből a küzdeni akarás, az a bizonyos tűz, ami a győzelemhez 
kell.Ki is kaptunk először Jászberénytől 0:3-ra, majd Kecs-
keméttől 2:0-ra. Az utolsó, Monor elleni mérkőzésre kicsit 
feljavult a játék, de ez sem volt elég a győzelemhez (2:1), így 
összesítésben visszacsúsztunk a 7. helyre. Öröm az üröm-
ben, hogy két játékosunkat, Moga Edvint és Balajti Jánost is 
legjobb játékosnak választották a torna folyamán.

Reméljük, hogy a jó idő és a napsütés beköszöntével gyer-
mekeink kedve is visszatér. Mi addig is töretlenül szurko-
lunk nekik. 


