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KARCAGI
HÍRMONDÓ

- Nagy teher ez a városra 
nézve – mondja Molnár Pál, 
a Városgondnokság vezető-
je -. Sok helyen ad-hoc jelleg-
gel is be kellett avatkozni, hi-
szen olyan területeken (pl. a 

Kisvénkertben) is megjelent a 
belvíz, ahol évtizedek óta nem 
volt.

- Milyen hosszúságot érint 
a most folyó csatorna karban-
tartás?

- Összesen hat kilométer 
hosszúságú szakaszon kell fel-
tétlenül végrehajtani a tisztoga-
tást. Egyébként két éve elindí-
tottunk egy programot, amely-
nek során a legfontosabb pon-
tokat rendbe tettük, de újra meg 
kell vizsgálni, hogy pl. az átere-
szek nem tömődtek-e el. Más-
részt amikor ideje volt, gép-
pel, ahol erre nem volt lehető-
ség, kézi erővel vágtuk le a ná-
dat és a gyékényt. Ennek a két 
növénynek az eltávolítása most 
is folyamatban van.

- Hogy sikerült az erdők téli 
védelme?

- A védelem még jelenleg is 
érvényben van és a tettenéré-
sek is mutatják, hogy koráb-
ban is nagy szükség volt rá. A 
tettenérések esetében megtet-
tük a feljelentéseket. Egyéb-
ként pedig februárban azokon 
a területeken, erdőrészekben, 
amelyek egészségügyi ritkítás-
ra lettek kijelölve, elkezdtük a 
fák, elsősorban a kiszáradt fák 
kitermelését, az új telepítések 
esetében pedig a belvizes foltok 
lecsapolása jelentette eddig az 
erdőgondozást.

Elek György

Az már tavaly ősszel nyilvánvaló volt, hogy az átlagon felü-
li mennyiségű csapadék következtében jelentősen megemelke-
dik a talajvízszint, s a telített talaj miatt a megszokottnál  jó-
val több helyen jelentkeznek belvizes foltok a város területén. 
A korábbi híradásokból tudjuk, ez igazolódott is. Közeleg a ta-
vasz, s (a múlt hét végéig) szerencsére kevés csapadékkal látszik 
búcsúzni a tél. A Városgondnokság dolgozói egész télen figye-
lemmel kísérték a belvízhelyzet alakulását, a fő befogadókat és 
a vízelvezető csatornákat. A karbantartási munkákat 35 fő állo-
mányban lévő és közmunkában foglalkoztatott munkatárs, két 
markoló és két mezőgazdasági vontató végzi.

Karbantartás és erdővédelem

Folytatás a 4. oldalon

Az iskolahét, a Györffy István születésnapja tiszteletére szer-
vezett rendezvénysorozat végének hagyományos táncos alkal-
ma a tanulók farsangi bálja. A felsősök február 18-án délután 
a sportcsarnokban búcsúztatták a telet. A végzősök ez alka-
lommal görög és magyar táncot mutattak be.

Györffy farsang

Karcag Város Önkormányzata
és az

Arany János Általános Iskola
tisztelettel meghívja

a
„Lépésről Lépésre”

Pedagógiai Szakmai Napra
Időpont:  2011. február 28. hétfő
Helyszín:  Arany János Általános Iskola (Karcag, Arany 

J. utca 13.-15. - Baross utca 44.)
Résztvevő települések:
 Schwarzheide - Németország
 Székelykeresztúr - Erdély-Románia
 Szepsi – Felvidék-Szlovákia

Program:
8:00–8:30 Regisztráció
8:30–9:15 Az Aranyos Napok megnyitó ünnepsége
9:30–10:10 A „Lépésről Lépésre” program ismertetése
10:10–10:30 Kávészünet
10:30–11:20 Bemutató órák/foglalkozások a „Lépésről 

Lépésre” program szerint
 - 1.a osztály: Páros tanítás a tanórán (osz-

tálytanító, gyógypedagógus)
 - 2.a osztály: Projektzáró foglalkozás
 - 3.a osztály Magyar komplex óra
11:20–12:00 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere
12:00–13:00 Szünet /Ebéd
13:20–14:30 Szekcióülések:
 1. A „Lépésről Lépésre” program rituáléi
 2. Alternatív tanulásszervezési formák
 3. Az integráció lehetőségei az LL program-

ban
14:30-14:45 A konferencianap zárása
14:45-16:00 Fakultatív program: Az iskolai rendezvények 

megtekintése és városnézés

A rendezvény az „Európa a Polgárokért Program –
Aktív Fiatal Polgárok Európáért” Projekt támogatásával va-

lósul meg.

Az elmúlt hét végén, vasár-
nap délelőtt a szokott élénk ér-
deklődés mellett került sor 
a karcagi Nagykun Horgász 
Egyesület beszámoló közgyű-
lésére. Az elmúlt év fontosabb 
munkáiról, az idei feladatokról 
Kalocsai Lászlót, az egyesület 
elnökét kérdeztük.

- Az elmúlt évben 800-900 
ezer forint körüli összeget for-
dítottunk a tó környezetének a 
rendbetételére. Építettünk egy 
fedett beállót, ami véd az eső 
ellen, illetve a nyári rendezvé-
nyeinken fedett étkezőnek le-
het majd használni (kiváltva 
ezzel is az örökös sátorállítást). 
Építettünk két illemhelyet, ősz-
szel a tó körüli kerékpárút fel-
töltését és a gépkocsibejáró ja-
vítását végeztük el – amennyire 
az anyagiak engedték. Legalább 
ezer órát fordítottunk társa-
dalmi munkára. Tudni kell vi-
szont, hogy akkor még az egye-
sületi tagság minden 62 év alat-
ti tagnak kötelező társadalmi 

munkát is előírt. Ettől az év-
től kezdve ezt megszüntettük 
és önkéntes munkát hirdetünk 
helyette. Majd meglátjuk, mi-
lyen lesz a hozzáállás.

- Hogyan alakult a létszám 
2010-ben?

- Sajnos további csökkenés 
volt tapasztalható – és ez or-
szágos jelenség. Két év alatt 
140-150 felnőtt és 90 gyermek 
horgásszal van kevesebb Kar-
cagon. A gyerekek tekinte-
tében az érdeklődési kör és a 
szabadidős tevékenység átala-
kulása lehet ennek az oka, a 

felnőtteknél pedig a gazdasági 
helyzet indította el az apadást. 
Egyébként az idén nem válto-
zott a környékbeli területi en-
gedélyek ára, itt a tónál 3 ezer 
forinttal emeltük az árat. Meg-
szüntettük viszont a kötelező 
társadalmi munkát, amit egy 
évre 7.500 forint értékűnek 
számoltunk tagonként. Tehát 
tavaly 510 felnőtt és 99 gyer-
mekkorú tagja volt az egyesü-
letnek.

Egy környezetbarát szenvedély
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Közéleti szilánkok

Dobozok és 
dobozolások

A legújabb, viszkis „doboz ügy” kap-
csán, a nagyszerű Örkény dráma, a Tóték 
jutott eszembe. Aki látta vagy olvasta a da-
rabot, vagy megnézte az ebből készült fil-
met (a két színészóriás, Latinovits Zoltán és 
Sinkovits Imre főszereplésével), bizonyára 
tudja, hogy miért. A darabban is szerepel 
egy magas rangú katonatiszt (igaz, csak őr-
nagyi rangban), aki megérkezik Tótékhoz, 
egyik fronton harcoló katonájának a csa-
ládjához, néhány hetes vendégségbe ill. 
pihenésre. Különös hobbiját, a papírdoboz 
készítést ráerőlteti a családra: mindennap 
„dobozolniuk” kell. Nem kívánok most er-
ről a drámai szimbólum-rendszerről, sem 
a darab csattanójáról szólni, mert lehet, va-
laki az újságolvasók közül éppen most ol-
vassa először. Csupán azon gondolkoztam 
el, hogy vajon az újabb MSZP-s dobozolók, 
akik szintén főtisztek voltak, látták-e ezt a 
kiváló színművet? Vélhetően nem, mert 
akkor nem „dobozt” választanak. De még 
Hagyó úr sem.

Mindenesetre érdekes ez a doboz vá-
lasztás, mert a pénzt bármi másba csoma-
golva is lehetett volna szállítani. Az ember-
ben akaratlanul fölmerül a kérdés, miért 
pont egy Nokiás vagy egy viszkis dobozt 
választottak? Barátom szerint pofon egy-
szerű a válasz, Hagyó úr a mobiltelefont 
szerette, a főtiszt pedig a viszkit. Nyilván, 
ez volt kéznél. Elgondolhatjuk, szegény 
Hagyó úr samesze mennyit kínlódhatott, 
amíg a Nokiás dobozba bele tömködte a 
milliókat. A viszki márkájáról ugyan nem 
szól a fáma, de a viszkis dobozba simán 
elfért a 4 milla, még talán az üveget sem 
kellett kivenni. Barátom meg is jegyezte, 
Churchill, aki minden nap lehúzott jó pár 
pohár skót viszkit, majd utána elszívott egy 
kézzel sodrott kubai szivart, még álmában 
sem gondolta volna, hogy a viszkis dobozt 
ilyen célra is fölhasználják majd hetven-
nyolcvan évvel később Magyarországon 
magukat „munkáspártinak” nevező par-
lamenti politikusok. Hát igen. Akkor más 
idők jártak a demokrácia „őshazájában”. 
Voltak heves és néha vidám szócsaták, ak-
kor is az angol alsóházban, de korrupció, az 
nem. (Az egyik vidám anekdota W. Chur-
chillnek azt mondta egyszer egy képviselő-
asszony dühében: ”…ha maga lenne a fér-
jem, mérget kevernék a viszkijébe” – mi-
re a miniszterelnök: „asszonyom, ha maga 
lenne a feleségem, örömmel meginnám”.) 
Persze, tavaly előtt Churchill is foroghatott 
a sírjában: több brit képviselő, sőt minisz-
ter is (!) lebukott korrupciós ügy miatt.

Így aztán, ezek a drága jó magyar kép-
viselők is mutogathatnak az „őshazára”: 
még a gazdag „királyságban„ is rákénysze-
rülnek, hát még egy szegény kis köztársa-
ságban…

Mondhatják ezt, a moszkvai kereske-
delmi kirendeltség épületét áron alul el-
adók is. Akik szerint – állítólag – a vevőt a 
KGB küldte… Ami egy kissé furcsa, mert 
Putyin miniszterelnök egykor ennek a szer-
vezetnek is a főnöke volt. Ő ki fogja derít-
tetni, hogyan is történt ez a furcsa adás-vé-
tel. Biztosra vehetjük, még az is ki fog de-
rülni, milyen orosz pezsgős dobozban szál-
lították az egykori magyar külügyérek a 
vételár „jutalékát”…

- ács -

HÍREK
2011. március 10-én (csütör-

tökön) 14:00 órától a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont színháztermében MICI-
MACKÓ című zenés mesejá-
ték kerül bemutatásra.

Jegyárak: 500.- és 450.- Ft. 
Helyfoglalás 59/503-224/15-

ös mellék telefonszámon. 

Tisztelt érdeklődők!

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

ZENÉS VASÁRNAP DÉLUTÁN
 LESZ KARCAGON A DÉRYNÉ MŰV. KÖZPONTBAN

2011. FEBRUÁR 20-ÁN (VASÁRNAP)
 14:30 ÓRAKOR 

KARCAGI NAGY ZOLTÁN 
VENDÉGE LESZ

DR. FEHÉR ESZTER

az éneklő háziorvos
és

ZSUZSA MIHÁLY
MŰSORON: MAGYARNÓTÁK, 

OPERETTKETTŐSÖK és ÖRÖKZÖLD DALOK.
ÉRDEKLŐDNI: A DÉRYNÉ MŰVHÁZBAN,

 TEL: 06-59-503-224 és 503-402

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
február 26-27. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650
Március 5-6. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758

Tudja (tudják) 
biztonságban 

társasházuk jövőjét.
Bízza ügyeit szakképzett 

társasházkezelőre!
Érdeklődni: Magyar 

Ildikó közös képviselő és 
szakképzett társasház kezelő. 

Tel.: 06/30-565-7171.

Pályázat

A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör 
betöltésére.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház Háziorvosi In-

tézmény (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 27.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Védőnői fel-

adatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

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

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

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban további informá-

ciót Dr. Oszlács Judit főorvos nyújt, a 06-59/507-
138-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 
intézményünknek. Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a munkakör megnevezését: Védőnői állás, vagy 
elektronikusan:  Dr. Nagy Mihály főigazgató ré-
szére: foigazgato.kgkorhaz@externet.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 28.
Dr. Nagy Mihály

főigazgató

1% 
AZ EMBERIESSÉG 

EREJE!

Kérjük, hogy adóbeval-
lásakor is gondoljon a ha-
zai rászorulókra, és sze-
mélyi jövedelemadójának 
1 %-ával legyen részese 
humanitárius tevékenysé-
günknek.

Kedvezményezett neve: 
JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK MEGYEI 
VÖRÖSKERESZT
A kedvezményezett 

adószáma: 19215109-2-16

Helyreigazítás
Tisztelt Olvasóink!
A Karcagi Hírmondó 2011. február 11-i (6.) számában a 2. 

oldalon megjelent Közéleti szilánkok – Lap a levéltárból cí-
mű írása, amelyben egy meg nem nevezett, ám a szövegből 
azonosítható személyről az a téves információ jelent meg, 
hogy az illetőt az akkori állambiztonsági szervek 1981 janu-
árjában „beszervezték” ügynöknek. Ez az állítás nem állja 
meg a helyét, mert az abban hivatkozott dokumentum csak 
a beszervezés kísérletét igazolja, a szóban forgó személy 
nem végzett ügynöki munkát. Az írásban említett „M betű-
vel kezdődő” pártban az említett személy az alapításkor volt 
jelen, a felbomláskor nem. Ezzel kapcsolatos említése tehát 
téves.

a szerkesztőség

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2011. március 3-án (csütörtökön)
a II. emeleti nagytermében tartandó

KAZAK  NAP
rendezvényére

Program:
11:00 órakor

KAZAHSZTÁN FEJLŐDÉSE címmel
Mamlin Baygabyl

a Kazak Nagykövetség tanácsosának előadása
11:30 órakor

Filmvetítés Kazahsztánról
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan.

A helyszínen könyvek, kiadványok ajándékozása 
a program résztvevői számára.

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és If-

júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését. A foglalkozásokat 
péntekenként 17 – 18 óra kö-
zött tartjuk.

Ismertetésre kerülnek Ma-
gyarország területén fellelhe-
tő fontosabb ehető és mérges 
gombák (mintegy 200 faj), kü-
lönös tekintettel a környékün-
kön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek 
jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 59/503-
224-es vagy a 30/325-7724-
es telefonszámon, vagy a fenti 
időpontban a helyszínen.

Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.
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Par la men ti Nap ló

A héten a parlament ülése lezár-
ta az új alkotmány koncepciójáról 
szóló vitát. A téma fontos, talán a 
heti parlamenti ügyek közül a leg-
fontosabb volt, mégis másról kell 
szót ejteni. Sokkal fontosabbnak 
érzem ugyanis az adószabályok 
miatt kialakult helyzetet, ennek 
megértését. A hozzám érkező leve-
lekből és személyes megkeresések-
ből tudom, hogy a januári adóvál-
tozások nem csak azzal a hatással 
jártak, mint azt sokan vártuk. Mi 
is történt, mi is történik az adók-
kal?

Január elsejével jelentősen mó-
dosult a személyi jövedelemadó-
zásról szóló törvény. Legfonto-
sabb változásként elindult az ará-
nyos adózás megteremtésének első 
lépése. Ennek célja, hogy minden-
ki számára áttekinthető, egyszerű 
rendszer szülessen, amely a mun-
kahelyteremtés és a gyermekválla-
lás ösztönzését is segíti. Gyermek-
nevelésnél az új rendszerben elis-
merésre került a munka-jövede-
lemből élő családok terhe, így az 
új adótörvény elismeri a gyermek-
neveléshez szükséges költségeket, 
ezek nem adóznak. Megszűnt az 
a korábbi állapot is, amely alap-
ján aki többet dolgozott, az sok-
kal többet adózott, vagyis tízszer 
annyi munka után húszszor any-

nyi adót fizetett. A korábbi rossz 
rendszer büntette azt, aki több 
munkát vállalt. 

Miután a parlament elfogadta 
az adótörvényt, a kormány decem-
berben megállapodott az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT) 
arról, hogy a minimálbér 6,1 szá-
zalékkal, a garantált bérmini-
mum pedig 5 százalékkal fog idén 
emelkedni. Ajánlásként 4-6 szá-
zalékos bruttó béremelést is meg-
fogalmaztak azzal, hogy ez első-
sorban az alacsony és középkere-
setűek béremelésével jöjjön létre. 
Világos volt ugyanis, hogy a mini-
málbér és a bruttó 293 ezer forint 
közé eső jövedelmeknél csökke-
nés lehet akkor, ha nincs gyermek, 
vagy éppen már nagyok, keresőké-
pesek a gyerekek, ráadásul az adó-
jóváírás csökkenése is ezzel a ha-
tással járhat. Az állami szektorban 
ezért jött létre egy kompenzáci-
ós alap, amiből az állami intézmé-
nyeknél sikerült megoldani, hogy 
az idei keresete senkinek ne le-
gyen kisebb, mint a tavalyi. Az ál-
lami cégeknél dolgozók helyzete is 
egyszerűbb, hiszen itt az állam tud 
pótolni. Nem így az önkormány-
zati és magántulajdonú cégeknél.

Ezeknél – remélem csak átme-
neti ideig – elmaradt a kiegészí-
tés. Az önkormányzati tulajdonú 

intézményeknél, vállalatoknál lett 
volna mód kompenzálásra, de sok 
helyen az önkormányzati költség-
vetés elfogadása csak február vé-
gén történik meg. A magáncégek-
nél kényelmes megoldást válasz-
tottak, a decemberi OÉT-ajánlást 
nem sietnek átvezetni, úgy gon-
dolják, majd az első negyedév után 
kerítenek sort erre. No, ezért kell 
sürgősen lépni!

A Fidesz parlamenti frakciója 
bérmonitoring bizottságot hozott 
létre (a Fidesz honlapján elérhető a 
cím) azzal a céllal, hogy a köz- és 
a magánszférában megvizsgálják, 
teljesültek-e az Országos Érdek-
egyeztető Tanács decemberi ülé-
sén született bérmegállapodások. 
Ha megállapodás volt a 4-6 száza-
lékos emelésről, akkor azt be kell 
tartani! A jó cél érdekében hozott 
változások nem járhatnak azzal, 
hogy alacsony és közepes kerese-
tűek veszítsenek. A munkát tehát 
folytatni kell, és el kell érni, hogy a 
keresetek mihamarabb mindenki-
nél elérjék a korábbi szintet.

Az ország előtt tornyosuló ne-
hézségek legyőzéséhez ugyanis 
mindenkire szükség lesz. A csaló-
dás, a rossz szájíz az összefogásban 
rejlő erőket gyengítheti.

Varga Mihály

A megállapodást mindenkinek illik betartania

A Kiskulcsosi Általános Iskola Nevelőtestülete és  
Szülői Közössége tisztelettel és szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a soron következő
„Tavaszköszöntő batyus báljára”

A rendezvény helye: Kiskulcsosi Általános Iskola tornaterme.
Ideje: 2011. március 12. szombat 19:00 óra
Az est folyamán iskolánk tanulói kedveskednek műsorral a 

megjelent vendégeknek.
A zenét és a jó hangulatot Czank Tamás és Lukács Berna-

dett garantálja.
Belépőjegy elővételben 2011. március 10-ig (csütörtö-

kig) 2.000 Ft-os áron kapható az iskola gondnokságán.
Tel.:59/503-126

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja

Pályázati Felhívás
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot 

hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV.

Benyújtási határidő: 2011. március 31.

A teljes pályázati dokumentáció a minisztérium 
www.ngm.gov.hu honlapjáról letölthető, valamint 

átvehető a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Karcagi 

Kirendeltségén (Karcag, Madarasi út 27.).

Az elmúlt időszakban számos 
megkeresés érkezett társaságunk-
hoz a számlázással és a mérőállás be-
jelentéssel kapcsolatban. Ezúton tá-
jékoztatjuk új ügyfeleinket, hogy a 
90 napos kijelölési időszakban 
(2011. január 13 - április 13-ig) 
nem kell mérőállást bediktál-
niuk. A számlázás alapja – koráb-
ban kiadott közleményünknek meg-
felelően - a korábbi szolgáltatótól ka-
pott adatok alapján becsült 2011. I. 
negyedévi fogyasztás lesz, amit há-
rom egyenlő részre bontva, mint ha-
vi részszámlaértéket számlázunk ki 
ügyfeleinknek a kijelölés 90 nap-
ja alatt. Az első számlákat várhatóan 
2011. február 16-tól postázzuk ügy-
feleink részére.

A FŐGÁZ mint új szolgáltató kije-
lölése miatt a korábbi csoportos be-
szedési megbízások (állandó ban-
ki átutalások) érvénytelenné váltak. 
Társaságunk minden új ügyfe-
lének számlához rendelt kész-
pénzátutalási-megbízást (sárga 
csekket) küld. A számlán közöljük 
a szükséges azonosítókat, adatokat, 
így ügyfeleinknek ezek birtokában 
a későbbiek során lehetőségük 
van - számlavezető bankjuknál - 

csoportos beszedési megbízást 
adni, illetve a számlákat elektroni-
kus úton fogadni (papír alapú szám-
la helyett e-számla) a Díjnet (www.
dijnet.hu) szolgáltatásán keresztül. 

A 90 napos kijelölési időszak eltel-
tével ügyfeleink újra választhatnak, 
hogy diktálni kívánják-e mérőállásu-
kat vagy sem. 

További információért hívja tele-
fonos ügyfélszolgálatunkat a 
06-40-474-474-es, helyi tarifá-
val hívható számon. Csütörtö-
könként 8-20 óra között, a töb-
bi munkanapon 8-18 óra között 
állunk rendelkezésére. Hasznos 
információkat talál a www.fogaz.hu 
nyitó oldalán az INFORMÁCIÓK AZ 
EMFESZ   =  GAS.HU VOLT ÜGYFELEI-
NEK menüpontban.

Ügyfélszolgálatainkat az alábbi úton 
érheti el: 
Postacímünk: 
 1439 Budapest Pf.: 700.
Elektronikus ügyintézés: 
 ugyfelszolgalat@fogaz.hu, 
 www.fogaz.hu
Központi fax: 06-1-477-1195
Telefonos ügyfélszolgálat: 
 06-40-474-474

Tájékoztatás a számlázásról és 
mérőállás bejelentésről

a FŐGÁZ azon fogyasztói részére, akik korábban az 
EMFESZ/gas.hu szolgáltatását vették igénybe a Tigáz 

területén.
Már a tavalyi beszélgetésünk-

kor jelezték, hogy a sportág na-
gyon megérzi a gazdaság gyengél-
kedését. Kevés a szponzor, mond-
ták, kevés a pénz, és ezért a meg-
szokottnál jóval csendesebb lesz 
részükről az esztendő. Így is lett 
– idéztem fel Kovács Sándornak 
és Pallagi Imrének a tavaly éveleji 
interjút –, 2010-ben nem nagyon 
hallottunk a csapatról. 

– Ettől függetlenül dolgoztunk 
– rendeztünk versenyt és tesztel-
tünk egy versenyautót is. A ver-
senyzés azonban valóban elma-
radt, az ok elsősorban a pénzhi-
ány.

– Ön az MNASZ egyik vezető-
je. Országos szinten is érezhetők a 
válság hozta problémák?

– Sajnos igen. Van egy-két ki-
vétel – nyilván azok, akiknek na-
gyon jó a szponzoruk, de amúgy 
országosan csökken a versenyzők 
száma. Nincs pénz.

– Hol rendezték a versenyt?
– Társrendezőként vettünk 

részt a Miskolc (igazából Kazinc-
barcika) rallyn. Jelen voltunk még 
Bükkfürdőn, murvás pályán, egy 
teljesen új kiírású versenyen társ-

rendezőként. Nem volt egysze-
rű történet, mert mindjárt hat 
gyorsaságit kellett biztosítanunk. 
Bükkfürdőn már voltak az álta-
lunk kiképzett karcagi rendezők-
ből is, de ez a kategória már egy 
másik rendezői vizsgát igényel, 
amit rövidesen meg is fogunk csi-
náltatni velük.

– Vannak-e elképzelések 2011-re?
– Van egy támogatónk, aki egy 

teljes évadon át szeretne bennün-
ket szponzorálni. Egy Mitsubitsi 
EVO IX-cel fogok versenyezni. A 
támogató román bajnokságot ha-
tározott meg. Mivel én a MNASZ-
ben vezető szerepet töltök be, 
ezért etikátlan lenne, hogy saját 
versenyünkön indulnék – amit 
persze amúgy sem engednének. 
Így aztán a román bajnokságot cé-
loztuk meg, kiváltottuk a licencet 
és márciusban elkezdjük a nyolc 
fordulóból álló versenysorozatot.

– A kunmadarasi pálya marad? 
Azért kérdezem, mert úgy hallat-
szott, hogy az önkormányzatnak 
sikerül eladnia a repülőteret.

– Nagyon jó volna, ha ebben az 
évben még rendelkezésünkre áll-
na, de ez nyilván nem tőlünk függ 

– az önkormányzattal minden-
esetre egyeztetni fogunk, mert 
egy-két versenyt terveztünk oda. 
Ha eladják, akkor a tiszaderzsi 
szakaszunkat szeretnénk pályá-
nak kialakítani, oda amúgy is 
visszavárnak bennünket. Persze 
az ottani pályához is többféle elő-
készület szükséges.

– Versenylehetőségek?
– Egy kivitelezés, szervezés 

alatt álló terv keretében hat fu-
tamból álló versenysorozatot 
rendezünk a MNASZ-szel kö-
zösen – utánpótlás rally címen. 
Hat kijelölt várost érint, sőt vá-
rosközpontú versenyt is rende-
zünk. Megcélozzuk benne Kar-
cagot és Debrecent is és a Dunán-
túlra is megyünk. Ez a rally csak 
az utánpótlásról fog szólni. Más-
részt a Hungaroring lesz a hely-
színe annak a versenynek, amely-
nek celebek (színészek, énekesek 
a főszereplői. A MNASZ egyik 
vezetője Frank Tamás úr ben-
nünket kért fel a celebek betaní-
tására. Tehát dolgozunk. Most 
még nem látszik ugyan, de lassan 
beérik ez a gyümölcs is.

Elek György

Koko-team
A KSE szakosztályai
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Kunhalom Polgári Kör

Kutatóúton Eurázsiában
Hosszabb téli szünet után, 

február 21-én este Elek György 
helytörténész nagykun kapi-
tányokról szóló vetített képes 
előadását hallgathatták meg a 
Kunhalom Polgári Kör tagjai. 
A kunok egykori elöljáróiról a 
nemrégiben megnyílt túraút-
vonal és a nevük alatt beren-
dezett kiránduló házak kap-
csán sok szó esik, ezért is ér-
demes kicsit közelebbről meg-
ismerni e tisztség történetét 
és jelesebb képviselőit. Elek 
György a beköltöző kunok 13. 
századi társadalmának rövid 
ismertetésével indította az elő-
adást, mert a kapitány, latinul 
„capitanus” kifejezéssel ele-
inte a kunok nemzetségi elöl-
járóit a nemzetségfőket illet-
ték a hivatalos iratok. Az ősi 
nemzetségi szervezet a beköl-
tözés utáni száz év alatt bom-
lásnak indult, a kapitányok-

nak nevezett nemzetségfők a 
nemzetség szállásainak föld-
birtokosai, s a kunok közössé-
gén belül is nemesek lettek. Ez 
ugyan nem volt azonos az or-
szágos nemességgel, de egé-
szen fennállásáig, a 17. század 
végéig közismert, és elfogadott 
társadalmi helyzet volt. A tör-
ténelem során tehát egyrészt 
ezeket a kun nemeseket ne-
vezték „kun kapitányoknak”. 
A máig emlegetett kapitá-
nyok azonban nem a kun ne-
mesek, hanem a 15. század kö-
zepétől a királyi utasítás alap-
ján évente a kunok lakta szé-
kek, kerületek élére választott 
elöljárók emlékét őrzik. A 15. 
században a közös ügyek in-
tézésére székenként (kerüle-
tenként) két kapitányt és 12 
esküdtet választottak. Felada-
tuk volt az adó beszedése, a ki-
sebb ügyekben való bírásko-
dás, a szék lakosságának kép-
viselete a vármegyék vagy más 
külső szervek előtt és ha a ne-
mesi felkelésben a kunok had-
ba vonultak, természetesen a 
kapitány vezetésével ültek ló-
ra. A nagykun kapitányok ne-
veit 1558-tól ismerjük, elsősor-
ban az egri vár illetve a kirá-
lyi szervek iratai jóvoltából. A 
tisztség túlélte a török hódolt-
ság idejét, létezett a lovagrendi 

eladottság idején, a Rákóczi-
szabadságharc alatt is. A 18. 
századtól kezdve már jobban 
maradtak az írásos források, s 
ezek segítségével megismerhe-
tő a nagykun kapitányok ilyen 
szerteágazó ténykedése. Meg-
figyelhető, hogy a redempció 
utáni évtizedekben a kapitá-

nyok már valamennyien jogi 
végzettséggel és gyakorlattal 
bíró haladó szellemű tisztvise-
lők voltak. Elek György vázla-
tosan ismertette a kapitányok 
munkásságát. Az Illésy család 
például öt kapitányt adott a 
Nagykun Kerületnek, s közöt-
tük olyan férfiút is találunk, 
mint Illéssy (III.) János, aki a 
reformországgyűléseken Kos-
suth követője, majd Széchenyi 
terveinek pártfogója, 1849-ben 
kormánybiztos, 1865-67-ben 
pedig országgyűlési képvise-
lő lett.

Február 28-án, hétfőn fél 
hattól a Déryné MIK el-
ső emeleti klubtermében Dr. 
Habil Örsi Julianna, a nép-
rajztudományok kandidátusa, 
volt karcagi lakos és diák lesz 
a kör vendége. Az előadás cí-
me a Györffy István Nagykun 
Múzeumban jelenleg is látha-
tó kiállításának témája: Kuta-
tóúton Eurázsiában. Továb-
bá meghívást kapott a Kun-
halom Polgári Kör a március 
3-án, csütörtökön 11 órától a 
Déryné MIK II. emeleti nagy-
termében tartandó Kazak nap 
rendezvényre. Mindkét jövő 
heti programra hívjuk az ér-
deklődőket! 

R. F.

Ha valaki megfordult már a 
helyi tűzoltóegység parancs-
noki irodájában, akkor lát-
hatta, hogy a helyiség múze-
umokba kívánkozó felszere-
lési tárgyak: sapkák, sisakok, 
az egyenruha egyes darabjai-
nak miniatűr raktára is egy-
ben, és nagyon sok miniatűr 
tűzoltóautó telephelye. Az au-
tók gazdája Lévai Kálmán pa-
rancsnok, aki évek óta gyűjti a 
szakmával kapcsolatos relik-
viákat.

- A tűzoltó autókkal kapcso-
latos szenvedély a hivatáshoz 
kötődik vagy korábbról ered?

- Ez a gyűjtemény már har-
minc éves és a szakmához kap-
csolódik. Mégpedig úgy, hogy 
én annak idején pedagógusból 
lettem tűzoltó. Ősszel kezdtem 
itt a szolgálatot és hát ennek a 
váltásnak az alkalmából vagy 
emlékére a feleségemtől kap-
tam karácsonyra az első játék 
tűzoltóautót. Ez, a szakmámat 
jelképezendő, be is került ott-
hon a vitrinbe. Akkoriban még 
mindenki megmosolyogta. Ké-
sőbb, a játékgyártók felfigyeltek 
a modellek, a miniatűr autók 
népszerűségére, elkezdődött 
ezek gyártása, és voltak köztük 
persze tűzoltóautók is. Ami-
kor tűzoltó kiállításra tudtunk 
menni és eljutottunk a vas-
függönyön túlra, már bőséges 
mennyiségű matchbox típusú 
miniatűrből lehetett válogat-
ni. Így aztán míg a többiek vi-
deomagnót, CD-ket, DVD-ket 
hoztak, én tűzoltóautókat vásá-
roltam. Ezzel aztán megterem-
tődött ennek a gyűjteménynek 
az alapja. A szenvedélyemnek 
hamar híre ment az ismerősök 
és a barátok között meg a ro-
konságban, úgyhogy különbö-
ző alkalmakra ilyeneket kap-

tam ajándékba, és hát néha job-
ban örültem nekik, mint eset-
leg egy üveg bornak.

- Volt valami rendszer, ami 
szerint összeválogatta az egyes 
darabokat? Azért kérdem, mert 
a modellek nagyságában azért 
látható különbségek vannak.

- Újabb lendületet adott a 
gyűjtésnek, amikor kilenc éve 
megkaptuk a magasból mentő 
járművet. No, akkor megvétel-
re ajánlottak nekem egy ahhoz 
hasonló játékautót (ami egyéb-
ként a bécsi piacról származik). 
Nagyon szép darab volt, mű-
ködőképes, a gyűjtemény ré-
sze lett, ám ugyanekkor a fe-
leségem is meglepett egy ha-
sonlóval... Ezzel aztán új kor-
szak kezdődött, amikor már a 
nagyobb méretű modelleket is 
gyűjtöttem, de hamarosan ki 
is szorultam a kollekciómmal 
az otthoni egy-két-három vit-
rinből, és újabb helyszínt kellett 
keresni. Jelen pillanatban mint-
egy hétszáz darabból áll a gyűj-
temény.

- Egy ekkora tematikus gyűj-
temény már oktatási, kiállítá-
si célra is alkalmas. Bemutatta 
már valahol?

- A szlovák tűzoltószövetség 
szervezte meg egyszer a gyűj-
tőszenvedéllyel megáldott tűz-
oltók találkozóját. Tudni kell, 
hogy a szakmán belül több-
féle ilyen hobbival találkozni. 
Van, aki sisakokat, tűzoltó bé-
lyegeket, baltákat, karjelzéseket 
gyűjt. Hat nemzet fiai között 
mutathattam be a tűzoltóautó-
kat, amiknek erre az alkalom-
ra a szállítást és a bemutatást 
megkönnyítő apró vitrineket is 
csináltattam.

- Rég nem használatos felsze-
relési tárgyakat is látok itt. A 
szenvedélyt más irányba is ki-
terjesztette?

- Igen, többféle eszközt és 
egyebet is összeszedtünk, 
ezekkel alapoznánk meg egy 
kisebbfajta helyi tűzoltómúze-
um anyagát. Évek óta kérem 
az önkormányzattól a szom-
szédunkban álló lakatlan épü-
letet. Ebben berendezhet-
nénk egy gyűjteményt, ahol 
bemutatnánk a mi tűzoltósá-
gunk múltját, de a jelenét is, 
és kitekintési lehetőség lenne a 
szomszédos országok tűzoltó-
ságaira is.

Elek György

Tűzoltóautók - százával

- Milyen állapotban van a tó, 
mint horgászvíz?

- 2010-ben 64-65 mázsányi 
halat, főleg pontyot, ragadozó 
halat, keszeget stb. telepítettünk 
a Téglagyári-tóba, ennek a költ-
sége közel 3 millió forint volt. 
Ezt a mennyiséget az idén is sze-
retnénk tartani, de hogy meny-
nyit tudunk halasításra költe-
ni, nyilván nagyban befolyásol-
ják a halárak és a horgászok lét-
száma is.

- Néhány éve elég sok baj volt 
a tóval. Ezt sikerült-e megoldani?

- Minden évben hangsúlyoz-
zuk az önkormányzat és más 
szervek felé, hogy nagyon fontos 
lenne a tó vizének a frissítése. 
Több éve folyamatosan mond-
juk, hogy egy árok vagy csator-
narendszeren keresztül ide le-
hetne hozni a Tisza vizét. Ha 

ez megtörténne, akkor szerin-
tem örök időkre megoldódna a 
tó vízcserélje – és a többi, most 
nem telepített tavat is üzem-
be lehetne állítani. Új év, új tét, 
új remények – ahogy mondani 
szokás. Nagyon reménykedünk 
egy nekünk is megfelelő pá-
lyázatban, amivel megtalálhat-
juk a megoldást. De addig is az 
adott lehetőségek szerint igyek-
szünk elejét venni a bajoknak. 
A horgásztavon pár éve végre-
hajtottunk egy 3,6 millió forint-
ba kerülő kotrást. Ebben az év-
ben is felvettem a kapcsolatot 
egy olyan gazdasági társulat-
tal, amelynek a képviselői majd 
megnézik ennek a lehetőségét, 
hogyan lehetne megkotorni a tó 
nyílt részeit. 

- Mennyi pénzből kell megol-
daniuk az éves működést?

- Tavaly megközelítően 4 mil-
lió forintból gazdálkodtunk. A 

bevételünk az önkormányzati 
támogatásból, a SZJA és az ipar-
űzési adó 1 %-ának felajánlá-
saiból, a tagdíjakból és a terüle-
ti engedélyek árából származott. 

- Tervek?
- A tó környékének a további 

szépítése. Fákat kell majd ültet-
nünk, mert számos csemeténk 
kiszáradt. Komoly karbantar-
tást és fejlesztést szeretnénk az 
utak esetében, amikre zúzalék-
követ vagy zúzalékanyagot kell 
majd hordatnunk, mert esők 
idején elég sok gond van. Szeret-
nénk egy sorompót is kihelyez-
ni, hogy illetéktelenek ne hatol-
janak be a tó területére, ugyan-
is voltak észrevételek engedély 
nélküli horgászokkal kapcsolat-
ban. És hát szeretnénk még – ha 
nem kerül horribilis összegbe – 
kialakítani a tó teljes megvilágí-
tását.

Elek György 

Új év, új remények
Folytatás az 1. oldalról
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A gerincferdülés háromdimenzi-
ós terápiáját Katharina Schroth fej-
lesztette ki az 1900-as évek elején. 
Schroth saját gerincén kísérletez-
te ki, hogyan tudja gerincferdülését 
és bordapúpjait korrigálni: így szü-
letett meg a Schroth-terápia, ame-
lyet napjainkban a tartáshibák, a 
gerincferdülés és a Scheuermann-
betegség háromdimenziós korrek-
ciójára 

A gerinc oldalirányú görbülete - 
idegen szóval scoliosis, közönséges 
nevén pedig a gerincferdülés - dön-
tően a gyerekeknél előforduló jóin-
dulatú elváltozás, amely nem igé-
nyel komolyabb kezelést, a háti ge-
rinc deformációja viszont már ko-
moly problémákat is okozhat. A 
gerincferdülésnek többféle típusát 
különböztethetjük meg: a legalap-
vetőbb felosztás szerint az első cso-
portba azok a görbületek tartoz-
nak, amelyek ismert eredetűek (pél-
dául a veleszületett csigolyafejlődési 
rendellenesség), a másik csoportba 
pedig azok, amelyeknek az oka is-
meretlen (ezeket orvosi kifejezéssel 
idiopathiás gerincferdülésnek ne-
vezik). Egy másik felosztás szerint 
szintén két nagy csoportot különít-
hetünk el, a funkcionális és a struk-
turális gerincferdülést. Az első cso-
portba azokat az oldalirányú gör-
bületeket soroljuk, amelyeket nem 
kísér a gerinc elcsavarodása, tehát 
nincs bordapúp, előre hajlított vagy 
fekvő helyzetben pedig eltűnik a 
görbület (nincs jelen háromdimen-
ziós elváltozás). Ha a funkcioná-
lis gerincferdülés hosszú ideig áll 
fenn és nem kezelik, akkor struk-
turálissá alakulhat: az utóbbi eset-
ben már a gerinc háromdimenziós 
elváltozásáról van szó.  A struktu-
rális gerincferdülés esetén hátulné-
zetben kialakul az oldalirányú gör-
bület, ehhez csatlakozik a görbü-
letnek megfelelő rotáció, valamint 
a gerinc természetes íveinek, a nya-
ki és ágyéki homorulatnak az elsi-
mulása vagy fokozódása. A gerinc 
egyes alkotóelemein ilyenkor a gör-
bületnek megfelelő elváltozások fi-
gyelhetők meg: a csigolyatestek és 
nyúlványaik a tér minden irányá-
ban deformálódnak, a csigolyates-
tek pedig egymáshoz képest elfor-
dulnak. A háti szakaszon mindezt 
a bordák is követik, így a görbület 
oldalán hátul kialakul a bordapúp. 
A másik oldalon szintén képződhet 
egy enyhébb fokú bordapúp, a bor-
dapúpokkal szemben pedig borda-
völgyek alakulnak ki. A porckoron-
gok is deformálódnak, emiatt korán 
megkezdődik a porckorongok dege-
nerációja, nagyobb esélyt adva ezzel 
a későbbi porckorongsérv kialaku-
lásának. A gerinc izmai és szalagjai 
is követik a csontos elváltozásokat, 
a görbület oldalán elvékonyodnak, 
túlnyúlnak, a másik oldalon meg-
rövidülnek, de mindkét oldalon 
egyaránt elgyengülnek. A gerinc 
deformitásának mértékét az úgyne-
vezett Cobb-fokban adják meg.

A Schroth-terápia lényege
A Schroth-terápia célja a gerinc 

felegyenesítése annak maximális 
nyújtásával, továbbá a törzs közép-
re történő visszaforgatása három-
dimenziós légzéssel: a terapeutával 
megtanult korrekciós helyzetek be-
építhetők a hétköznapi életbe, így 
egyedül is minden nap végezhető a 
terápia. A növekedés befejezéséig a 
görbület csökkentése, az állapot elő-
rehaladásának lassítása, a rossz tar-
tás korrigálása, illetve a korrekciós 
tartás stabilizálása a cél. A későbbi-
ekben a gerinc deformitásából ere-
dő izom és ízületi elváltozások, va-
lamint a porckorong degeneráció-
jának csökkentése és a fájdalom el-
kerülése a legfőbb feladat. A terápia 
további céljai közé tartozik a szív és 
a tüdő teljesítményének fokozása (a 
tüdőfunkció célzott tréninggel és a 
bordamobilizáció segítségével nö-
velhető), valamint a pszichés ártal-
mak csökkentése és a törzs kozmeti-
kai korrekciója. A gerincferdülés te-
rápiája mindig egyénre szabott, hi-
szen nincs két egyforma gerinc és 
nincs két egyforma gerincferdülés. A 
háromdimenziós korrekciót a test-
helyzetek görbülethez igazított meg-
választásával, különböző segédesz-
közökkel, akaratlagos nyújtózással, 
valamint az irányított forgató légzés 
technikájával érhetjük el. A Schroth-
terápia háromdimenziós megköze-
lítési módja valóban lehetővé teszi a 
sikeres kezelést: komplex terápiáról 
van szó, mivel életviteli tanácsokkal 
is ellátja a betegeket, emellett gon-
dot fordít a szív- és a légző rendsze-
ri tréningre is. A gerincferdülés tor-
nával történő kezelése célzott törzs-
izom-erősítő, valamint nyújtó gya-
korlatok végzéséből áll: ezeket a 
serdülőkor végéig ajánlott napi rend-
szerességgel végezni, de a súlyosabb 
esetekben, felnőttkorban is szüksé-
ges lehet a gerinc heti többszöri al-
kalommal történő átmozgatása, va-
lamint az erősítés. A torna lénye-
ge - a hanyag tartás kezelésére és a 
gerinc stabilizálására alkalmazott 
gyógytestnevelés, gyógytornákéhoz 
hasonlóan - a megfelelő izmok erő-
sítése, bizonyos izmok nyújtása, va-
lamint a csigolyaoszlop mobilizálá-
sa, amitől a gerincet körbevevő iz-
mok megerősödnek, rugalmasabbak 
lesznek és felszabadítják a gerincet 
a káros terhelés alól. A torna elsajá-
títása nagyfokú odafigyelést követel 
meg a gerincferdült pácienstől, szü-
lőtől. A gerincferdült kezelése egy 
hosszútávú – valószínűleg több éven 
át zajló – folyamat. A rendszeres tor-
na hosszútávon is tartós korrekci-
ókat eredményez. Fontos tisztában 
lennünk vele, hogy a gerincet stabi-
lizáló izmok struktúrájának megvál-
toztatása akár heteket-hónapokat is 
igénybe vehet, így az eredmény csak 
lassan, fokozatosan alakul ki.

Kun Mariann
gyógytestnevelő-testnevelő, 

schroth terapeuta, mozgásterápia 
fejlesztő, óvodapedagógus, egészség-
fejlesztő-mentálhigiénés szakember

Gerincferdülés kezelése 
Schroth szerint 1927-ben két magyar fiatal-

ember – Sulkowszky Zoltán és 
Bartha Gyula – nem akár mi-
lyen vállalkozásba fogott. A 
világválság idején úgy dön-
töttek, hogy külföldön próbál-
nak szerencsét, így – több ezer 
magyar fiatalhoz hasonlóan – 
Nyugat-Európát választották 
és Olaszországba utaztak. Ott 
szerettek volna munkát találni 
és tovább tanulni. Hamar ki-
derült, hogy Milánóban sem 
sokkal jobb a helyzet mint 
Budapesten; sokan alkalmi 
munkából, szerencsejátékból, 
vagy épp koldulásból tenget-
ték életüket. Hőseink talán 
annyival voltak szerencséseb-
bek, hogy ha nem is óriási, de 
mégis jelentősebb anyagi tar-
talékkal rendelkeztek. Mi-
vel nem akarták tétlenül fel-
élni pénzüket, úgy döntöt-
tek, hogy bejárják Európát, és 
menet közben vállalnak majd 
különféle munkákat. 

Aztán addig-addig tervez-
gettek, míg végül egy világ 
körüli utazás részletei kezd-
tek körvonalazódni. Milánó-
ból Párizsba utaztak, ahol vá-
sároltak egy Harley Davidson 
gyártmányú oldalkocsis mo-
torkerékpárt. A cégnek, már 
akkoriban is világszerte ki-
épült szervízhálózata volt, rá-
adásul a gép a legmegbízha-
tóbb járművek egyikének szá-
mított. 

1928-ban indultak út-
nak. Európa után Afrika, 
Ázsia, Ausztrália, majd pe-
dig az amerikai kontinens kö-
vetkezett. Először egy ma-
gyar festőművész – egy bizo-
nyos Mimmy – is csatlakozott 
hozzájuk, majd pedig egy ku-

tya társaságában folytatták út-
jukat. A négy évesre tervezett 
túrát végül nyolc év alatt telje-
sítették, öt kontinens hatvan-
nyolc országában jártak (csak 
az Egyesült Államokban két 
évet töltöttek el). Vállalkozá-
suk akkoriban teljesen egye-
dülálló volt, így bárhol is for-
dultak meg, hatalmas szenzá-
ciónak számított a megjelené-
sük. Afrikai, ázsiai uralkodók 
(pl. a japán császár is) fogad-

ta őket, találkozhattak az 
amerikai elnökkel, és számos 
Hollywood-i filmcsillag is ké-
szített velük közös fényképet.

Sulkowszky és Bartha a ma-
gyar motoros túrák úttörői-
nek számítanak, de ők az el-
sők a világon, akik a Föl-
det motorral járták körbe. 
Sulkowszky folyamatosan 
naplót vezetett utazásuk alatt, 
amely 1939-ben könyv formá-
jában is megjelent Motorral a 
Föld körül címmel. Az elmúlt 

hetven év alatt a könyv két ki-
adást ért meg. A második ki-
adás 2001-ben látott napvilá-
got.

Az első kiadás idején a 
könyv inkább élménybeszá-
molónak, útleírásnak szá-
míthatott, manapság azon-
ban bátran kijelenthetjük, 
hogy egészen részletes kor-
dokumentumnak is fölfogha-
tó. Nem beszélve arról, hogy 
egyszerű emberek élményei 
alapján kaphatunk képet a 
két világháború közötti idő-
szak világáról (szó szerint!). 
Az olvasó bepillantást nyer-
het egy-egy kontinens egy-
egy ország akkori szokása-
iba, közállapotaiba. Példá-
nak okáért érdekes résznek 
számít az észak-afrikai gyar-
matok viszonyainak leírása, 
megtudhatjuk, hogy a húszas 
évek végén az idegenlégió-
ban szolgáló különböző náci-
ók között a magyarok voltak 
a legtöbben – egész százado-
kat lehetett belőlük kiállíta-
ni. Természetesen rengeteg 
izgalmas és veszélyes ka-
landban volt részük a moto-
rosoknak, úgy az afrikai si-
vatagban, mint a dél-ameri-

kai pampákon áthaladva, vagy 
épp a szesztilalom idejét élő 
Egyesült Államokban.

Aki szereti az útikönyve-
ket és esetleg a múltban is sze-
ret utazni, annak mindenképp 
ajánlott olvasmány a Motor-
ral a Föld körül című könyv, 
amely két nagyszerű magyar 
ember nyolc évig tartó ka-
landjaival kápráztatja az olva-
sót.

Cselényi Csaba

Uralkodók vendégei voltak

Február 18-án a mezőtú-
ri városi uszodában rendez-
ték meg a Megyei Úszó Diák-
olimpiát. A megyéből Szol-
nok, Jászberény, Jászapáti, 
Tiszaföldvár, Martfű, Karcag 
és Mezőtúr városainak úszói 
léptek a rajtkőre. Karcagról a 
Györffy István Általános Is-
kola és a Nagykun Református 
Általános Iskola fiatal úszói 
voltak a résztvevők.

A Györffy István Ált. Isk. 
eredményei: 50 m-es fiú mell-
úszás, III. korcsoport: III. Ke-
serű Bálint, VIII. Gulyás Fe-
renc. 100 m-es fiú gyorsúszás, 
IV. korcsoport: II. Keserű Ba-
lázs. 4x50 m-es fiú gyorsváltó, 
III. korcsoport: II. helyezett 
a Györffy I. Ált. Isk. A vál-
tó tagjai: Zsembeli Zsadány, 
Gulyás Ferenc, Nyitrai Mar-
tin, Keserű Bálint. 4x50 m-es 
fiú gyorsváltó, IV. korcsoport: 
I. Györffy I. Ált. Isk. A vál-
tó tagjai: Bokor Péter, Kovács 

László, Baranyai Roland, Ke-
serű Balázs. 

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk. eredményei: 
100 m-es pillangó fiú, III. kor-
csoport: III. Márkus Attila. 
100 m-es leány gyorsúszás, IV. 
korcsoport: I. Márkus Adri-
enn. 100 m-es leány hátúszás, 
IV. korcsoport: I. Márkus Ad-
rienn. 100 m-es fiú mellúszás, 

IV. korcsoport: II. Koncz Ti-
bor.

Az első helyezettek beju-
tottak az országos döntőbe, 
amely április 2-án, Hódmező-
vásárhelyen kerül megrende-
zésre.

Felkészítő tanárok voltak: 
Keserű Sándor, Kun László és 
Orosz István.

B. I.  

Megyei Úszó Diákolimpia
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Az amatőr kosárlabda me-
gyei diákolimpiai elődöntőbe 
hat csapat jutott. A csapatokat 
két, hármas csoportba sorolták 
be. Nekünk Mezőtúron kellett 
volna a továbbjutást jelentő el-
ső két helyet megcsípni. Sajnos 
ez amatőr csapatunknak nem 
sikerült. 

Eredmények: 
Szolnok Tiszaparti Gimn. – 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
36:27 (7-6, 5-6, 11-4, 13-11)

Béres B. (9), Domján P. (2), 
Gyökeres I., Nagy P. (2), Né-
meth G. (8), Szepesi B. (6/3).

Szoros, izgalmas mérkőzé-

sen, a harmadik negyed rövid-
zárlata miatt szenvedtünk ve-
reséget.

Mezőtúr Református Koll. - 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
62:36 (13-10, 15-10, 18-6, 16-
10)

Béres B. (6), Domján P. (8), 
Gyökeres I. (2), Nagy P. (12), 
Németh G. (6), Szepesi B. (2).

Edző: Őrlős Zoltán
A nagyon jó játékerőt kép-

viselő Mezőtúr ellen félidő-
ig meglepően jól tartottuk ma-
gunkat. A harmadik negyed 
elején meglépett az ellenfél, s 
végül sima győzelmet aratott.

Refis kosárlabda

Nem sikerült a továbbjutás

Az elődöntőkből a négy to-
vábbjutó csapat Mezőtúron 
mérte össze erejét az amatőr 
kosárlabda megyei diákolim-
pia döntőjében. Csapatunk ne-
héz ágra került, a favorit Me-
zőtúr ellen kellett volna nyer-
nünk, hogy döntőt játszhas-
sunk. Így reális cél csakis a 
bronzérem megszerzése lehe-
tett, amely végül sikerült is.

Eredmények:
Mezőtúr Református Koll. - 

Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
71:14 (14-7, 19-3, 18-0, 10-4)

Bérczi D., Bodnár V. (4), 
Chrappán R. (1), Hamar K., 
Hérman F., Kovács L. (5), 
Orosz G. (2), Szabó D., Varga 
D. (2), Varga V.

Csak az első negyedben tud-

tuk felvenni a versenyt Mező-
túr csapatával szemben. Úgy 
látszott tartalékolták erejüket a 
kisdöntőre.

Szolnok Tiszaparti Gimn. – 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
31:50 (8-8, 8-20, 6-12, 9-10)

Bérczi D. (6), Bodnár V. (2), 
Chrappán R. (18), Hamar K. 
(2), Hérman F., Kovács L. (12), 
Orosz G. (2), Szabó D., Varga 
D. (6), Varga V. (2). Edző: Őr-
lős Zoltán

Az első negyed csapnivaló 
játéka után sikerült felpörögni 
és megnyugtató előnyre szert 
tenni. Az utolsó negyedben a 
fiatalabbak is játéklehetőséget 
kaptak, éltek is vele, jó játékkal 
rukkoltak elő. 

Bronzérmesek lettek a lányok

Bronzérmes csapatunk: Varga Vivien, Bérczi Dóra, Kocsis Doroty-
tya, Bodnár Vivien, Hamar Kitti, Varga Diána, Hérmán Fruzsina, 
Orosz Gitta, Kovács Liliána, Szabó Dóra, Chrappán Renáta.

KÖZLEMÉNY
a helyi iparűzési adó 1%-ára  2011. évben jogosult 

kedvezményezett szervezetek köréről
Ssz. Civil szervezet neve Adószám

1 Bűnmegelőzési Alapítvány 19220598-2-16
2 „A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány 18820195-1-16
3 A Karcagi Református Egyház Műemlékeiért Alapítvány 18832440-1-16
4 Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 18826706-1-16
5 „Czinege Gyuláné Karmazsin Mária Emlékére” Alapítvány 18823260-1-16
6 Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 18840485-1-16
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 Túzoltók Független Szakszervezete Karcag 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 „Karcagért” Közalapítvány 18826720-2-16
19 Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 19222071-1-16
20 Karcagi Lovas Egyesület 18829369-1-16
21 Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 18840540-1-16
22 Karcagi Református Almamáter Alapítvány 18827635-1-16
23 Karcagi Sportegyesület 19866695-1-16
24 Karcagi Szent Flórián Egyesület 18840313-1-16
25 „Kátai Gábor” Alapítvány 19221128-2-16
26 Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának fejlesztésére 

létrehozott alapítvány 18824065-1-16
27 Kegyelet Alapítvány 19221654-1-16
28 Kiskulcsosi Általános Iskola Diáksport Egyesület 19218274-1-16
29 Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 18821567-1-16
30 Kiskulcsosi Református Templomért Alapítvány 18832433-1-16
31 Kováts Diáksport Egyesület 18838910-1-16
32 Kováts Mihály Alapítvány 19221472-2-16
33 Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 19221018-2-16
34 „Kunasszony” Alapítvány 18839368-1-16
35 Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület 18842298-1-16
36 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete 18830833-1-16
37 Kunszövetség 18237106-1-16
38 „Kurucz István és fia Alapítvány: sporttal a drog ellen” 18832691-1-16
39 MKKSZ Karcag Városi Munkahelyi Szervezete 19012528-1-42
40 Magyar-Kazak Baráti Társaság 18826311-1-16
41 „Mindig van remény” Daganatos Betegekért Alapítvány 18841228-1-16
42 Műemlék Templomért  Alapítvány 19221647-1-16
43 Nagykun Diáksport Egyesület 18839870-1-16
44 Nagykun Horgász Egyesület 19867335-1-16
45 Nagykunsági Népművészek Egyesülete 18836901-1-16
46 Nyelvi laborral a nyelvtanulásért Alapítvány 19221867-1-16
47 Pro Musica Karcag 19223436-1-16
48 Pro-Schola Alapítvány 19221441-2-16
49 Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület 18838257-1-16
50 Sport Élet Egészség Alapítvány 18835209-1-16
51 „Szaki” 2000 Alapítvány 18832000-1-16
52 Szentannai Sámuel Alapítvány 19221719-1-16
53 Térségünkért Egyesület Karcag-Berekfürdő-Kunmadaras  18831353-1-16
54 Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 18829345-1-16
55 „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 19220093-1-16
56 Varró SZKI Diáksport Egyesület 18839478-1-16

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal 

2011. évi Karcag Városi 
Amatőr Asztalitenisz Csapatbajnokság

Időpont: 2011. március 7-től, hétfői napokon 16:30 – 18:00 
között. 

Helyszín: A Kováts Mihály Általános Iskola tornaterme.
Résztvevők: A bajnokságra 3-5 fős amatőr – férfi, női, vagy 

akár vegyes összetételű csapatok, baráti társaságok, 
munkahelyi, iskolai csapatok nevezhetők.

Nevezési díj: 3.000.- Ft.
Nevezési határidő: 2011. február 28-án 18.00 óráig, a Sport 

Szolgáltató Központban.
Információ, részletes versenykiírás: www.karcagsport.hu  

- Kováts DSE, vagy tel.: 30/ 572-0000.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: +36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre 
frissen felújított kis közös költ-
ségű 4 emeletes tégla építésű 
társasházban földszinti, gázfű-
tésű, 1,5 szobás, tehermentes 
lakás egyetemistáknak eladó. 
Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafron-
ti) hozzátartozó garázzsal sürgő-
sen eladó. I.ár: megegyezés sze-
rint. Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást kar-
cagi kisebbre cserélnék. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-
461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 
+36/30-283-9322.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-
es telek belterület. Tel.: 59/312-
675 v. +36/30-263-1504.
Tanya eladó. Bármilyen tevé-
kenységre kiválóan alkalmas. 
Kövesút, víz, villany van. Tel.: 
+36/30-229-8516.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Eladó az 1. sz. Zugkertben 5 sor 
föld 21 db termő fával (kövesút 
van). Érd.: Kg., Epreskert utca 7/a. 
Tel.: 59/313-694.
Karcag, Kungát utca 2. sz. alatt 
ház eladó. Tel.: +36/30-915-7644.
Karcag, Ágota utca 23. sz. alat-
ti családi ház eladó. Régi típusú, 
összközműves. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-234-8229.
Karcagon a Kisföldek között épí-
tésre vagy vállalkozásra is alkal-
mas telek – 1.755 m² – eladó. I.ár: 
1.250.000 Ft. Fizetéskönnyítés 
megoldható. Tel.: +36/70-630-
7578.
Budapesti XV. ker. III. emeleti, 
35 m² felújított, távfűtéses pa-
nellakás eladó 7,5 M Ft-ért, vagy 
cserélhető karcagira. Varró úti 
együttes beszámítása előny. 
Összérték: 13 M Ft. Tel.: +36/30-
260-0014.
Kiskorsó söröző eladó. Kg., 
Bethlen G. utca 70. Tel.: +36/20-
204-0848.

Karcag, Villamos utcai 3 szobás, 
társalgós, összkomfortos családi 
házamat (alsóépület + garázs és 
ipari áram van!) kisebb alapterü-
letű karcagi kertes házra cserél-
ném. Tel.: +36/30-213-3113.

Albérlet
Főtéri 2 szobás, II. emeleti, bú-
torozatlan, felújított lakás 2011. 
március 1-től hosszú távra kiadó. 
Tel.: +36/20-327-5719.
Karcag, Táncsics krt.-n két szo-
bás lakás kiadó. Tel.: +36/20-389-
3360.
Karcag központjában első eme-
leti, 2 szobás lakás március 1-től 
hosszú távra kiadó. Kaució szük-
séges. Tel.: +36/30-493-0690.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körül-
mények között élő 45/182/95 üz-
letember, aki úgy érzi, hogy be-
lül még gazdagabb érzelmi vilá-
gú, keresi önmagára és társára is 
igényes, kimondottan csinos, vé-
kony testalkatú társát hosszú tá-
vú kapcsolatra 36 éves korig. Tel.: 
+36/20-280-1944.

Állat
Hagyományosan hizlalt 250 kg-
os hízók eladók. Kg., Madarász I. 
utca 16/a.
1 db hízó és lucerna széna eladó. 
Érd.: Kg., Epreskert utca 7/a. Tel.: 
59/313-694.
Fehér húsjellegű hízó, to -
jó pulykák, néma kacsák el-
adók. Kukoricát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Világosabb helyzetfelismerés, 
nagyobb átlátóképesség, tisz-
tább gondolkozás. Tel.: 59/313-
284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolc-
ok eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány 
ruha eladó. Tel.: +36/30-647-
7357.
Energy Piaggio robogó eladó. 
Tel.: +36/30-467-9706.
Süldő nyúlketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 
1.600 Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi 
Csaba Tel.: +36/30-963-5073.

Lehullott a fák levele, nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópi-
he. Télidőbe, hóesésbe seprűi-
met vegye kézbe. Kapható a pi-
acokon vagy Takács P. u. 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál.

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

Eladó Gergely-féle 1.000 db-os 
keltető gép; 1 db malac önetető. 
Érd.: Kg., Madarász I. utca 35/a.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét 
fizetni? Végrehajtás van folya-
matban? (Személyi hitel, hitelkár-
tya, jelzálog hitel, stb.) Ne kés-
lekedjen, kérjen segítséget! Mi 
segítünk! Tel.: +36/70-314-4403 
vagy +36/30-647-7324.

Biológia, kémia korrepetálást vál-
lalok. Tel.: +36/30-403-6062.

Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nad-
rág varrását rövid határidőre vál-
lalom. Tel.: 59/311-910.

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

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató 
foglalkozásvezető 06/30-489-
2076.

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

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

MASSZÁZS A KÖZPONTBAN! Már 
az ÉVA SZALON-ban is megta-
lál! Újdonságokkal is várom ré-
gi és új Vendégeimet! Czinegéné 
Anikó gyógymasszőr.  Tel . : 
+36/30-313-1649.

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

Eladó TZ 4K 14B kistraktor pi-
ros rendszámmal, 2015-ig érvé-
nyes műszakival, két új gumival, 
kis kettes ekével. Ára: 670.000 Ft. 
U.itt Babetta segédmotor-kerék-
pár. Tel.: +36/30-963-5070.

Apróhirdetés

Refis kézilabda

Február 10-én, Törökszent-
mik lóson rendezték meg az V. 
korcsoport fiú kézilabda diák-
olimpia megyei döntőjét, ame-
lyen a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium fiatal-
jai remekül szerepeltek, s me-
gyei második helyezettként 
az országos elődöntőbe ju-
tottak. A megyei döntőben a 
karcagi fiúk gyenge játékna-
pot fogtak ki, előbb a Mező-
túr együttesét győzték le mi-
nimális különbséggel, majd 
az első helyért alulmaradtak 
a Tiszaföldvárral szemben. 
Eredmények:

Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium - Mezőtúr, 
Református 19:18 (7:11)

Karcag: Gulybán, Koncz (5), 
Kovács (2), Szepesi (10), Bor-
sós, Tóth (2).

Csere: Mag, Németh.
Egyetlen egyszer vezettünk 

a mérkőzés 50 percében, a le-

fújás előtt 4 másodperccel. A 
lényeg, hogy győztünk.

Tiszaföldvár, Hajnóczy - 
Karcagi Nagykun 20:13 (10:5)

Karcag: Gulybán, Csordás 
(1), Koncz (3), Kovács (6), Sze-
pesi, Borsós (1), Tóth (1).

Csere: Mag (1), Németh.
A döntőre elfelejtettünk ké-

zilabdázni, teljes motiválat-
lanság jellemezte együttesün-
ket, rengeteg hibával. Egyedül 
Kovács Miklósnak voltak szép 
megmozdulásai, a többiek ez-
úttal mélyen a tudásuk alatt 
teljesítettek. Ezzel együtte-
sünk megyei ezüstérmet szer-
zett, s az országos elődöntőre 
várja a sorsolást. 

A megyei ezüstérmes csapat 
tagjai: Gulybán Olivér, Csor-
dás Balázs, Koncz Dávid, Ko-
vács Miklós, Szepesi Balázs, 
Borsós László, Mag József, 
Tóth Botond, Németh Márk.

MAJOR

A megyében játszó sakk-
csapatunk sikeresen mutatko-
zott be az újévben. A február 
20-án lejátszott Megyei I. osz-
tályú sakkcsapatbajnokságban 
Túrkeve ellen 7,5: 2,5 arány-
ban nyertünk a negyedik for-
dulóban. A vendéglátók az el-
ső három tábla kivételével sze-
rényebb képességű játékosok 
voltak, ezért itt hét partiból 6 
pontot szereztünk, csak az első 
három tábla eredménye volt ki-
egyenlített. Csapatunk ezzel a 
nagyarányú győzelemmel na-
gyot javított helyzetén.

Győzelmeket a következő 
játékosok érték el: a második 
táblán kisebb bizonytalanko-
dás után nyertem. Vizkeleti Pál 
a szokásos éles stílusában túl-
játszotta ellenfelét. László Bé-

la különösebb izgalmak nél-
kül begyűjtötte az egy pontot. 
Nagy Szilárd tartja Aggteleken 
megmutatkozott jó formáját és 
nyert. Egyed Viktória megnyi-
tási előnyét igen nehezen tud-
ta érvényesíteni. Gál Sándor 
megfontolt lépésekkel előny-
be került, így övé lett az egy 
pont. Fejes László megnyitási 
ismereteit kamatoztatva simán 
nyert. A harmadik táblán dr. 
Kozák Ottó a középjátékban 
nagy előnyre tett szert. Sajnos 
rosszul bonyolított le, így gya-
log előnyét nem tudta érvénye-
síteni, és döntetlen lett a parti.

Még mindig a megyei osz-
tályban kell vitézkedni, ezért 
legközelebb március 6-án 
Martfű csapata jön hozzánk.

Fodor István

Sakk

Győzelem a Megyei I. osztályban

Megyei ezüstérmes az V. korcsoport

Csak 1 % esélyt kérek!

„KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület
Adószám: 18842298-1-16

Számlaszám: OTP 11745073-20110912
Kérjük, támogassa Egyesületünket adója 1 %-ával! 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Február 14-én 18:20 óra-
kor egy kisújszállási lakos az 
általa vezetett Honda típu-
sú segédmotor-kerékpárral 
úgy vett részt a közúti közle-
kedésben, hogy azt megelő-
zően szeszes italt fogyasz-
tott. Közlekedése során Kis-
újszállás belterületén a Petőfi 
út 32. szám előtt eddig isme-
retlen okból letért az úttestről 
a jobb oldalon, ahol egy átjá-
ró beton szegélynek ütközött, 
majd elesett. Az elsődleges 
orvosi vélemény szerint a jár-
mű vezető nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérülése-
ket szenvedett. A vele szem-
ben alkalmazott alkoholszon-
da pozitív eredményt muta-
tott, ezért az intézkedő a ve-
zetői engedélyét elvette.

Eljárás indult két karca-
gi férfi ellen, akik február 12-
én 01:30-02:00 óra közötti 
időben egy karcagi szórako-
zó helyen szóváltást követő-

en összeverekedtek, dulakod-
tak, mely verekedésnek a sö-
rözőben tartózkodó szemé-
lyek vetettek véget. Miután a 
sörözőben tartózkodók őket 
szétválasztották és kirakták a 
helyiségből, a söröző előtt is-
mét dulakodni kezdtek. Ne-
vezett személyek a bántalma-
zás következtében nyolc na-
pon belül gyógyuló könnyű 
sérüléseket szenvedtek. Elle-
nük büntető eljárás indul. 

Nyomozás indult ismeret-
len tettes ellen lopás miatt, 
aki február 14-én 09:30 óra és 
11:10 óra közötti időben do-
log elleni erőszak alkalmazá-
sa nélkül bement egy kisúj-
szállási családi házába, majd 
a sértett figyelmetlenségét ki-
használva a konyhaszekrény-
ből 410.000 Ft készpénzt tu-
lajdonított el.

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

2011. február 25. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Társadalmi célú felhívás
18.10 Farsangi táncok a 

Györffyben
18.35  Nótacsokor
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Téma: A Művészeti Iskola 

tervei
 Karcagi hírek
 Tisza-tó fejlesztési program
 Új váró a gyermekek részé-

re
 Jó ütemben halad a plébá-

nia felújítása
 Takarítják a vízelvezetőket 
 Háttér
 Önkormányzati ülés össze-

foglaló
20.20  Györffy Néptánc Gála II. 

rész

2011. március 1-2. kedd-szer-
da

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – istentisz-
telet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava – szentmise
20.45  Zenés Vasárnap Délután
 - Csáki Tibor
 - Andy
 - Karcagi Nagy Zoltán
 - Madarász Katalin

2011. március 3. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Társadalmi célú felhívás
18.10  Humorháló
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek
 Farsangi mulatság
 Beszélgetés Rab Jánossal
 Szakmai Munka a Szim-

óvodában
 Interjú Varjú Mátyással
 Háttér
20.20  „Lépésről Lépésre” Pedagó-

giai Szakmai Nap

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Moziműsor
Február 25. péntek
 Üvegtigris 3
 Magyar vígjáték
Március 1. kedd
 Gulliver utazásai
 Amerikai kalandfilm

Február 25. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Február 26. szombat
 Berek – Kiss A. utca
Február 27. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca
Február 28. hétfő
 Oroszlán – Kórház út
Március 1. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 2. szerda
 Berek – Kiss A. utca
Március 3. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Március 4. péntek
 Kígyó – Horváth F. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Darai Ilona – Simon István
Kg., Reggel utca 47. 
 István Dávid
Mándoki Erzsébet – Farkas 
Szabolcs
Kg., Kossuth L. utca 18/b. 
 Gergő
Lövei Andrea Ágnes – 
Hodosi Sándor
Kg., Pipacs utca 1.  Dominik
Varga Zsuzsanna – Dugár 
Attila
Kg., Kisvénkert 1.  Henrietta

Halálozás

Baranyai Sándor
 Karcag (1945.)
Hegedűs István
 Karcag (1956.)
Özv. Kovács Lajosné (Szabó 

Erzsébet)
 Karcag (1929.)
Özv. Szabó Lászlóné (Hamar 

Mária)
 Karcag (1937.)
Varga Lajos
 Karcag (1948.)

Lapzárta: kedd 12 óra

16

Előkészületi labdarúgó 
mérkőzések

Az elmúlt héten váltako-
zó sikerrel léptek pályára a 
karcagi labdarúgók. Eddig 
az időjárásnak köszönhető-
en jó talajú pályákon tudtak 
játszani. Mivel lassan közele-
dik a bajnoki rajt, amely már-
cius 12-én Kunhegyesen ke-
rül megrendezésre, még né-
hány mérkőzést próbál lekötni 
a szakvezetés.

Berekfürdő – Karcag 0:9
Berekfürdő, Jv.: Szőke S.
Karcag: Móga, Henk, Szí-

vós Gy., Szívós G., Orosz, Lé-
vai, Szentannai, Kádár, Nagy 
D., Balogh R., Erdei.

Cserék: Csík, Szőke, Kocsis, 
Kovács Cs., Földi

Edző: Orosz István
Góllövők: Erdei (3), Orosz, 

Balogh R. (2), Lévai (2), Szí-
vós Gy.

Karcag – Püspökladány 0:8
Karcag, Technikum pálya. 

Jv.: Bíró L.
Karcag: Móga, Szívós Gy., 

Orosz, Lévai, Rajcsányi, 

Bukovszki, Szentannai, Kádár, 
Erdei, Nagy D., Balogh R.

Cserék: Fodor B., Henk, 
Szőke, Fodor B.

Edző: Orosz István
Góllövők: Domokos I. (2), 

Karacs (2), Domokos R., Do-
mokos A., Kanál, Horváth I.

Karcag – Kisújszállás 3:4
Karcag, Technikum pálya. 

Jv.: Fodor
Karcag: Móga, Rajcsányi, 

Orosz, Szívós G., Fodor B., 
Balogh R., Lévai, Nagy D., 
Szentannai, Henk, Erdei

Cserék: Csík, Bukovszki, 
Földi, Szőke, Fodor B., Kovács 
Cs.

Edző: Orosz István
Góllövők: Kovács Cs., Sző-

ke, Erdei ill. Németh S. (2), 
Bodor, Ladányi.

Előkészületi mérkőzés lesz 
még Mezőtúrral február 23-
án, Kisújszállással február 26-
án 11 órakor.

B. I.

Február 14-én Tiszaföldvá-
ron lejátszottuk a megyei dön-
tő visszavágóját. A törökszent-
miklósi csapattal kezdtünk és 
úgy kaptunk 3 gólt a 30 perc 
alatt, hogy a második félidő-
ben pihenni próbáltunk a 
döntő mérkőzésre. A védeke-
zésünk és a támadásunk kifo-
gástalanul működött.

Karcag – Törökszentmik-
lós 18:3 (10:1)

Karcag: Tóth (3), Baráth (3), 
Nagy (2), Szabó (1), Ferenczi 
(4), Sebők (1), Rácz (4/2).

A második mérkőzést a há-
zigazdával játszottuk. Tudom, 
hogy a sportban nincs HA, de 
mégis szeretném megoszta-
ni az olvasókkal az idegenbe-
li 1 gólos vereségünk miért-
jét. 1,5 órás kocsiút és az első 
mérkőzés után 5 perces pihe-
nőt kaptunk. Az egyetlen bal 
kezes játékos két napig láza-
san feküdt otthon. Van olyan 
meghatározó játékosunk, aki 
nem bírja az autóutat (a többit 
nem részletezem). Végül, de 
nem utolsó sorban egy ilyen 
kiélezett rangadót nem sza-
badna egy bírónak dirigál-
nia, mert vannak olyan szitu-
ációk, amit elnézhet, és ez be-

folyásolhatja a mérkőzést. A 
mérkőzés számunkra jól kez-
dődött, 6:2-re elhúzott a csa-
patunk. Az első félidő végére 
elfáradtak a fiúk és 6:6-ra fel-
zárkózott a Tiszaföldvár. A 2. 
félidőt figyelmetlenül kezdtük 
és 7 perccel a vége előtt 11:7-
re az ellenfél vezetett. Időkérés 
után védekezést váltottunk, és 
5 perc alatt 5 gólt lőttek a gye-
rekek, amivel 12:11-re meg-
fordítottuk a mérkőzést. Ez az 
ötperces roham teljesen kivet-
te a gyerekek minden erejét és 
a végjátékra már nem tudtunk 
koncentrálni. 14:13-ra ismét a 
Földvár bizonyult jobbnak.

Karcag – Tiszaföldvár 
13:14 (6:6)

Karcag: Tóth (2), Baráth (1), 
Szabó (3), Rácz (3/1), Regényi 
(3).

A megyei döntő 2. helyé-
vel kvalifikálta magát a csapa-
tunk a régiós döntőre. Itt Bé-
kés és Hajdú megye legjobbja-
ival mérhetik össze magukat.

Csapattagok: Czinege, Szé-
kely (kapusok), Tóth, Regényi, 
Baráth, Fülöp, Nagy, Szabó, 
Varga T., Varga G., Ferenczi, 
Sebők, Rácz, Kisari.

Balog Zoltán 
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