
XXI. évf. 10.  szám  2008. március 14. INGYENES  ÖNKORMÁNYZATI  HETILAP

KARCAGI
HÍRMONDÓ

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata,

a Karcagi Ifjúsági Ház,
és a Polgármesteri Hivatal

nevében tisztelettel meghívjuk Önt és Családját
az 1848/49- es forradalom és szabadságharc tiszteletére

tartandó városi ünnepségekre

Időpontja: 2008. március 15.

Programok:
9:45  Országzászló felvonása a Kossuth téren
 Közreműködnek:Fülöp János tárogatóművész,
 és a karcagi huszárok
10:00  Ünnepi istentisztelet a református templomban
 Igét hirdet:Nagytiszteletű Zsoldos Tibor református 

lelkész, a Debreceni Dóczy Református Gimnázium 
vezető vallástanára

11:00  Ünnepi önkormányzati ülés a Városházán
 Himnusz
 Az ünnepi önkormányzati ülést megnyitja és levezeti
 Dobos László alpolgármester
 Ünnepi köszöntőt mond: 
 Zakariás István,
 Szepsi város  polgármestere
 Kitüntetések átadása
Műsor:
 Közreműködik: 
 Jámbor József  színművész
 Koppány Mária előadóművész
 Kobzos Kiss Tamás előadóművész
 Szózat
12:25  Karcagi huszárok  felvonulása a Kossuth téren
12:30  Ünnepi megemlékezés a Petőfi Sándor- szobornál
 Köszöntőt mond: Kovácsné Kerekes Katalin 

önkormányzati képviselő
 Nemzeti ünnepünkre emlékezik:
 Halász János országgyűlési képviselő,
  Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere
 Koszorúzás a Petőfi Sándor – és  a Kossuth Lajos – 

szobornál
 Közreműködik:
 Jámbor József színművész
 Fülöp János tárogatóművész
 Karcagi huszárok elvonulása
18:00 Dörner György Érdemes művész 
 zenés műsora a Karcagi Ifjúsági Házban

Részletes szavazóköri eredmények a 6. oldalon olvashatók.

ÖSSZESÍTETT, NEM  HIVATALOS  EREDMÉNYEK  KARCAGON

Választópolgárok száma: 16758 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 8920 53,23% 8929 53,28% 8934 53,31%

Igen: 7922 88,81% 7827 87,66% 7909 88,53%

Nem: 998 11,19% 1102 12,34% 1025 11,47%

Fizetett politikai hírdetés

Népszavazás 2008

Az idei tél sem sikerült sem 
havasra, sem túlontúl ziman-
kósra, úgyhogy nem sok kü-
lönlegesség mondható el ró-
la. Az viszont mindenképpen 
a javára írandó, hogy nem hó 
formájában ugyan, de csa-
padékot azt hozott. Az ősz is 
csapadékosabb volt az előző-
nél, és ez mindennek kedve-
zett. Most aztán kitűnik Al-
föld szerte mindenütt szép 
a határ. Mi a mezőgazdász 
szakember véleménye? Hubai 
Imre gazdálkodót a jelenről 
és a kilátásokról kérdeztük.

- Az ősz viszonylag csapa-
dékos volt, tehát kedvező idő 
lett a talajmunkákra. Az elve-
tett őszieknek (őszi káposzta-
repce, őszi árpa, rozs, őszi bú-
za, triticále) is kedvező volt a 
kelésre. A tél folyamán egyéb-
ként mintegy 225-250 milli-
méter közötti csapadék érke-
zett, ami a korábbi télen mért 
25-30 milliméterrel szemben 
lényegesen kedvezőbb. A kar-
cagi gazdák láthatóan jól áll-
tak a dolgokhoz, és jól halad-
tak a munkák. Az is meglát-
szik egyben, hogy a vezér-

növény, a gabona, kukorica, 
őszi búza, őszi árpa ára most 
az értékének megfelelően ala-
kult. Ez aztán forrást biztosí-
tott a gazdák számára, hogy 
megalapozzák az őszi vetése-
ket, elvégezzék az őszi mély-
szántást és a tavaszi munkák-
ra is előkészítsék a talajokat. 
Vagyis a hektáronként beho-
zott termelési érték, illetve 
a jövedelem az több, mint az 
előző években volt, de sajnos 
az input, azaz a műtrágya, a 
növényvédőszer, üzemanyag, 

gép és alkatrész ára is növe-
kedett és várhatóan növeked-
ni fog.

- A mezőgazdaság az ener-
gianövények termesztésével – 
egyes elképzelések szerint - új 
feladatot vagy ágazatot is kap-
hat…

- Három fő tényező befolyá-
solja a világgazdaságot mező-
gazdasági szempontból: a FÁK 
országai lényegesen erősebb 
vásárlóként jelentkeznek, va-

Az öntözés ma fontos ágazat

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Szembe 
szélben, előre

Akik vitorláztak már, vagy van né-
mi ismeretük a vitorlázás technikai 
alapfogásairól, jól tudják, hogy szem-
be szélben is lehet előre jutni. Még ha 
a célirány a szembe szél középpont-
jában is van. Ilyenkor cikk-cakkban 
(szaknyelven; kreutzolva, cirkálva), hol 
kissé balra, hol pedig jobbra kell fordí-
tani a hajó orrát, hogy oldalszelet kap-
jon a vitorla. Így, kissé hosszabb útvo-
nalon ugyan, de széllel szemben is 
célba lehet érni. Ezt a hasonlatot azért 
vettem, mert volt néhány ismerősöm 
a nemzeti oldalon belül is, aki a nép-
szavazás előtt szkeptikusan úgy nyi-
latkozott; jó, győznek az igenek, ered-
ményes lesz a népszavazás, de még-
sem jutunk előbbre. Jobb lenne radi-
kálisan szembe menni a koalícióval. 
Sokan azt is várták, levonják majd az 
MSZP és az SZDSZ vezetői a konzek-
venciákat,  netán lemond a kormány-
fő, vagy az egész kormány. De ha 
nem is; menesztik majd azokat a mi-
nisztereket, akik azokat a tárcákat irá-
nyítják, amelyek ténykedése ellen fo-
galmazódtak meg a népszavazás kér-
dései. Kétségtelen, magam is láttam 
néhány olyan közvélemény kutatási 
kérdőívet, amelyekben olyan kérdé-
seket tettek föl az embereknek: „mit 
gondolnak, mi lesz akkor, ha a nép-
szavazás eredményes lesz és az igen 
válaszok is többségben lesznek?”

Nos, ott látszott igazán a „szóró-
dás”, de a többség, kb. 60-70%-a a vá-
laszadóknak azt várta, hogy ebben az 
esetben személyi következmények is 
lesznek, sőt sokan még előrehozott 
parlamenti választásokat is reméltek 
az eredményesség és az igenek több-
sége után.

Lehet, hogy ők most kissé csalód-
tak – bár valójában ilyet a népszava-
zás kezdeményezői sem prognoszti-
záltak előre. Csupán azt, hogy ez egy 
nagyon nyomatékos figyelmeztetés 
lesz a kormánykoalíció felé: hogy így 
nem mehet tovább az ország ügyei-
nek az intézése.

A kormányfő és a koalíciós képvi-
selők többségének cinikus reakciója 
várható volt. Most eljátsszák a híveik 
előtt, hogy nem rendítette meg őket 
ez az eredmény, és magabiztosak – 
mint egykor mondták volt: „tovább a 
lenini úton”. Mást, nem nagyon vár-
hattunk tőlük. Ez azonban a felszín: a 
politikai taktika elemei közé tartozik. 
A háttérben, a kulisszák mögött azon-
ban nagyon nagy a zavar és a hatalmi 
harc… A megbízók látják már, hogy 
ezekkel az outsiderekkel nem lehet 
versenyt nyerni, és szép lassan majd 
lecserélgetik a zsokékat, de még vár-
nak, hogy ne törjön ki nagy pánik a 
„fogadók” között. Még van idő,  úgy 
gondolják.

De ami késik, az nem múlik – tud-
juk jól.

És sokan azt is, hogy még a szerb 
Kostunica is adhatna néhány külö-
nórát demokráciából Gyurcsány-
nak…

- ács -

HÍREK
Meghívó

2008. március 21-én (pén-
teken) 14-15 óráig dr. Vadai 
Ágnes országgyűlési képvise-
lő személyes fogadóórát tart 
Karcagon, a Pártok Házában 
(Kossuth tér 14. - emelet).

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

MSZP vezetősége
Karcag

Kezünkben az életük
Kérjük Önöket, hogy támo-

gassák SZJA 1 %-ával a Kar-
cagi Kátai Gábor Kórház Újszü-
lött-Csecsemő és Gyermekosz-
tályának közhasznú, „Gyermek-
épség” alapítványát.

Adószámunk: 18829637-
1-16. Számlaszámunk: OTP 
11745073-20009599.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a református is-
kola iránt érdeklődő kedves szü-
lőket, hogy a 2008/2009-es tan-
évre érvényes jelentkezési lapok 
átvehetők az iskola titkárságán,
munkaidőben 730-1600-ig
Telefonszám: 400-577

Iskolavezetés

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

ISKOLÁS LESZEK!
Bemutató foglalkozások 

szülőknek

Komplex foglalkozások, mo-
dulok megtekintésére nyílik le-
hetőség a „Refi-ben”

A foglalkozásokat a leendő el-
ső osztályos tanítónők tartják.

Időpont: 2008. március 20. 
(csütörtök) 1615-től 1715-ig.

Helyszín: Református Iskola, 
I. emelet

Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt az iskolánkban tartan-
dó bemutató foglalkozásokra.

Iskolavezetés

A Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját

2008. március 18-án (kedden) 
17,30 órára

SÜLYE KÁROLYNÉ
szalmafonó kiállítására

a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ

II. emeleti klubtermébe.

A kiállítást megnyitja:
dr. Kasuba Jánosné
könyvtárpedagógus

A tárlat megtekinthető április 
02-ig, munkanapokon 8,00-

18,00 óra között.

F E L H Í V Á S 
a termőföld bérbeadásából származó 2007. évi jövedelemadó bevallás be-

nyújtására
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja azon ter-

mőföld tulajdonos magánszemélyek figyelmét, akik Karcag város közigaz-
gatási területén termőfölddel rendelkeznek, és 2007. évben e termőföld 
bérbeadásából bevételt szereztek (ideértve a földjáradékot is), hogy az 
ezen a címen nyert bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mér-
téke 25 %.

Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, 
ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kö-
tött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet 
eléri. A magánszemély köteles az ezen mentesség alapján korábban meg 
nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés meg-
szűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha 
a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül sza-
bott időtartamon belül megszűnik. A termőföld bérbeadásából származó 
jövedelem adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adó-
hatóság feladata.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánsze-
mély önadózás keretében állapítja meg, a föld fekvése szerinti illetékes 
önkormányzati adóhatóságnál vallja be és fizeti meg.

Az adóbefizetést a Karcag Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalá-
nak 11745073-15408576-08660000 számú számla javára kell teljesíteni.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magán-
személy adózónak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a jöve-
delem megszerzésének évét követő év március 20-áig kell teljesíteni.

Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi terüle-
tén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófize-
tést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a 
termőföld-bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől szár-
mazik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból szár-
mazó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a magánszemélynek a termőföld-bérbeadásból olyan bevétele, jö-
vedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jö-
vedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bér-
leti díjat természetben fizette meg, az adót a magánszemély a jövedelem 
megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig köteles megfizetni.

További felvilágosítás a Városháza fsz. 42. számú helyiségében, illetve a 
500-610-es telefon számon kérhető.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

A Varró István Szakiskola Szakkö-
zépiskola és Kollégium 2008/2009. 
tanévre felvételt hirdet a vil-
lanyszerelő szakképzés 11. év-
folyamára.

A 10. osztályt sikeresen teljesítő 
tanulók jelentkezését várjuk. Kép-
zési idő: 3 év. A szakvizsga után 
megfelelő kereseti lehetőséget je-
lentő életpálya áll rendelkezésre.

Érdeklődni az 59/312-202-es tele-
fonszámon vagy személyesen az is-
kola titkárságán lehet. 

Jelentkezési határidő: 2008. 
március 28.

DMIK 
rendezvényei

Március 18-án (kedden) 
19 órakor a bérletes színház 
harmadik előadása. EUGENE 
SCRIBE: EGY POHÁR VÍZ. 
Vígjáték 2 részben. Jegyek 
korlátozott számban igényel-
hetők a Közönségszolgála-
ti Irodában, vagy az 59/503-
224-es telefonszámon.

A KARCAGI 
IFJÚSÁGI HÁZ 

PROGRAMAJÁNLATA
A TAVASZI SZÜNETRE

2008. március 21. (péntek)
16.00 – 18.00 óráig
 „HÚSVÉTI KÉSZÜLŐ-

DÉS” címmel kézműves 
foglalkozás.

18.00 – 20.00 óráig
 SZELLEMI VETÉLKEDŐ
 Témakörök: földrajz, iro-

dalom, történelem, mito-
lógia, művészetek, kultúra, 
sport, szórakozás, gasztro-
nómia, aktuális események.

2008. március 22. (szombat)
17.00 – 19.00 óráig
 TÁNCHÁZ
21.00 órától
 REGGAE SHOCK NIGHT 

– COPY CON PARTY
 Belépő: 300.- Ft
2008. március 25. (kedd)
14.00 – 17.00 óráig
 PÁLYAVÁLASZTÁSI-ÉS 

MUNKAVÁLLALÁSI TA-
NÁCSADÁS

17.00 – 19.00 óráig
 SZELLEMI VETÉLKEDŐ 
 A vetélkedőre 3-4 fős csa-

patok jelentkezését várjuk!

A verseny célja: Emléket ál-
lítani Csokai Istvánnak, a ki-
váló sportembernek, a kar-
cagi asztalitenisz sport meg-
alapozójának, valamint já-
téklehetőség biztosítása az 
utánpótlás korosztályú fiú, 
valamint veterán (férfi és 
női) és fogyatékkal élő (férfi 
és női) versenyzők részére. 
Versenyszámok: 
· Újonc III. fiú egyes amatőr 

(1997-ben születettek) 
· Újonc II. fiú egyes amatőr 

(1996-ban születettek) 
· Újonc fiú egyes amatőr 

(1995.01.01, vagy azt köve-
tően születettek) 

· Serdülő fiú egyes amatőr 
(1993.01.01.-1994.12.31. kö-
zött születtek)

· Ifjúsági fiú egyes amatőr 
(1991.01.01.-1992.12.31. kö-
zött születtek)

· Fogyatékkal élő férfi, női: a 
csoportbeosztás a nevezések 
függvényében kerül megha-
tározásra

· Veterán férfi, női: 40-44 év, 
45-49 év, 50-59 év, 60- … 
év, (mindenki csak abban a 
korosztályban versenyezhet, 
amelybe 2008-ban tartozik, 

vagy eléri a korosztály hatá-
rát).

A verseny helye: Karcag Vá-
rosi sportcsarnok (Karcag, 
József A. u. 1.)

A verseny ideje és játékrendje: 
Március 15. (szombat):
9:00 óra Serdülő fiú csoport-

mérkőzések és főtábla,
11:00 óra  Fogyatékos korcso-

portok csoportmérkőzések 
és főtábla,

13:00 óra Ifjúsági fiú korcso-
port csoportmérkőzései és 
főtábla.

16:00 óra Összevont serdülő- 
ifjúsági- fogyatékkal élők 
amatőr csoport (külön hely-
színi jelentkezés alapján)

Március 16. (vasárnap):
9.00 óra újonc III. és II. kor-

csoport csoportmérkőzések 
és főtábla,

11.00 óra újonc összevont kor-
csoport csoportmérkőzések 
és főtábla,

13.00 óra Veterán korcsoport 
csoportmérkőzései és fő-
tábla.
További információ: Szepe-

si Tibor, 30/572-0000, www.
karcag.hu.

Karcagi Sportegyesület 

„CSOKAI ISTVÁN” 
amatőr asztalitenisz emlékverseny
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Par la men ti Nap ló

Győzött a józan ész
A vasárnapi népszavazás ered-

ménye mindenkit meglepett, leszá-
mítva a szavazókat, a népet. A sza-
vazók 82%-a voksolt igennel, ennél 
még az 1997-es NATO-népszavazás 
is gyengébb eredményt hozott. A 
választók közül minden második 
ember elment szavazni, és egyér-
telműen, világosan fejezte ki aka-
ratát. A választási részvétel aránya 
megmosolyogtató magyarázkodás-
ra kényszerítette a politológusokat, 
a közvélemény kutatókat, akik ala-
csonyabb részvételt, és szorosabb 
eredményt jósoltak. Náluk csak 
Horn Gábor, SZDSZ-s politikus volt 
kínosabb, aki a választások előtt né-
hány nappal még arról beszélt, szo-
ros eredmény várható, semmi nincs 
lefutva, majd a népszavazás éjsza-
káján a miniszterelnököt küldte el 
melegebb tájakra. (A konkrét kife-
jezést most nem idézem.) Másnap 
aztán bocsánatot kért, és elhatáro-
lódott magától. Mondjuk azt: nehéz 
napja volt…

Az eredmény már vasárnap es-
te, ezt folytatva pedig a hétfői par-
lamenti ülésen is vitát váltott ki. 
Volt, aki arról beszélt kormányol-
dalon, hogy a nép még nem érti 
az intézkedések lényegét, és foly-
tatni kell mindent, úgy ahogy ed-
dig. Szerencsére a vasárnapi dac-
korszakon hétfőre kezdett felülke-
rekedni a valóság. Legalábbis ad-
dig eljutottunk, hogy az ügydöntő 
népszavazás eredményét minél ha-
marabb át kell vezetni a törvényal-

kotáson. Hétfő délután azért még 
nem tudtunk megspórolni, néhány 
indulatos felszólalást, különösen az 
interpellációk és kérdések idején. 
Az egészségügyi miniszter asszony 
például meg sem rezdült a szavazás 
eredményétől, ugyanott folytatta, 
ahol március 9. előtt abbahagyta. 
Szavaiból az derült ki, hogy nehe-
zen tud elképzelni egy vizitdíj nél-
küli egészségügyet. A népszavazás 
kezdeményezőit vádolta károkozás-
sal, mire nem késett sokáig a válasz: 
a viszontválaszoló képviselő szerint 
Horváth Ágnes a károk igazi okozó-
ja az egészségügyben, jobb lenne, 
ha gondolkozna a vasárnapi vokso-
lás eredményén.

Itt vissza is tértünk a népszava-
zás értelmezéséhez. A kormányol-
dal ugyanis még mindig nem vet-
te észre, hogy valami egészen más 
történt, mint az eddigi népszava-
zásokon. Sokkal magasabb volt a 
részvételi arány – magasabb, mint 
az önkormányzati választásokon -, 
és egyértelműbb volt az eredmény. 
Magyarországon az, ami az egész-
ségügyben és az oktatásban tör-
ténik, ahogy udvariasan mondják, 
nem találkozik az emberek szimpá-
tiájával. Ha egyszerűbben fogalma-
zok: ezzel a többség nem ért egyet. 
Az ügy érdekelte az átlagembert is, 
mindenkinek volt erről véleménye, 
és arról is, ami az elmúlt másfél év-
ben történt. Az igen szavazatok szá-
ma 3 millió 200 ezer volt, ami nagy-
ságában is azt fejezi ki, a társada-

lom, az ország elutasítja azt az üzle-
ti szempontú gondolkodást, ami az 
állami, vagy más szóval közösségi 
szolgáltatások átalakítását jellemzi. 
Az egészség nem üzlet. Az oktatás 
azokat is szolgálja, akik szegényebb 
sorból jönnek, akiknek ez lehet az 
egyetlen esélyük. Senkit nem lehet 
eltaszítani csak azért, mert az indu-
ló helyzete rosszabb az átlagnál.

Most persze újra a pénz került a 
középpontba. A költségvetési pén-
zekre hivatkozással próbálják a 
népszavazást lejáratni. Az embe-
rek rosszul döntöttek, mert azt hi-
szik ingyen jár nekik valami – ez 
volt sok felszólalás hétfői lényege 
is. Hisz még ebben valaki? Nem ép-
pen az derült ki vasárnap este, hogy 
az emberek nagyon is a bőrükön ér-
zik az egészségügyi és oktatási ki-
adások, költségek növekedését? 
Mindenki tisztában volt és van ve-
le, hogy kőkeményen fizetünk eze-
kért az állami szolgáltatásokért. A 
bajunk éppen az, hogy más orszá-
gokhoz képest nagyon is sokba ke-
rül nálunk a tanulás és az egészség. 
Nem vagyunk hajlandók elfogadni, 
hogy hamis érvekkel arról győzköd-
nek bennünket: ez még kevés, tes-
sék további összegeket fizetni!

Vasárnap egyik üzenete talán 
éppen ez. Az emberek rájöttek ar-
ra, hogy a zsebüket csak akkor tud-
ják megvédeni, ha rácsapnak arra a 
kézre, amely benne turkál.

Varga Mihály

Favágás a kempingben
Március 4-én, 14 óra után 

néhány perccel kezdte meg a 
vonulást 6 tűzoltó egy gép-
járművel Berekfürdőbe, ahol 
a kemping területén egy 
nagy méretű akácfa törzse 
kettétört, lakókocsit veszé-
lyeztetett. Az egység láncfű-
résszel, kéziszerszámokkal 
avatkozott be.

Baleset a Zöldfa utcán 

Március 4-én, 20 óra után 
történt közlekedési baleset 
Karcag belterületén, a Zöld-
fa utcán. A baleset során egy 
Opel típusú személygépko-
csi az út menti villanyoszlo-
pot a helyéről kiütötte, majd 
az árokban állt meg. A bal-
eset során egy fő könnyebb, 
egy pedig súlyosabb sérülé-
seket szenvedett. A helyszín-
re érkező egységek felada-
ta a személygépkocsi áram-
talanítása, illetve árokból 

történő kivontatása volt. Az 
áramszolgáltató helyszínre 
érkezéséig a terület biztosí-
tását, lezárását is a tűzoltó-
ság végezte.

Kiégett tehergépkocsi a 4. 
számú főúton

Március 6-án, 4 óra 37 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre. A 4. számú főút-
vonal 155. kilométerszel-
vényében, egy IFA típusú 
személygépkocsi gyulladt 
ki. Az oltási munkálatokat a 
kisújszállási tűzoltók végez-
ték el, a karcagi egység fel-
adata az utómunkálatok el-
végzése volt.

Favágás a Szabó József 
utcában 

Március 6-án, 14 óra 14 
perckor kezdte meg a vonu-
lást 8 tűzoltó 2 gépjárművel 
Karcagra, a Szabó József ut-

cába, ahol egy nagyméretű 
fa megdőlt, lakóépületet és 
járókelőket veszélyeztetett. 
Az egységeknek 2 és fél órá-
jába került a fa eltávolítása, 
a veszélyhelyzet megszünte-
tése.

Melléképülettűz Karcagon

Március 8-án, 2 óra 34 
perckor érkezett jelzés ügye-
letünkre Karcagról, az Atti-
la utcából, ahol egy mellék-
épület tetőszerkezete és fö-
démje égett. A tűzoltói be-
avatkozásnak köszönhetően, 
a tűzeset nem terjedt át a la-
kóépületre. A két gépjármű-
fecskendővel kiérkező 8 tűz-
oltó hajnali 5 óra után érke-
zett vissza állomáshelyére.

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

TŰZOLTÓSÁG

TŰZKAKAS

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

mőföld tulajdonosok, valamint adóalanyok figyelmét, akik Karcag város 
közigazgatási területén termőfölddel rendelkeznek, illetve a belföldi rend-
számú gépjárművek tulajdonosait (üzembentartóit), valamint a helyi ipar-
űzési adó fizetésére kötelezetteket, hogy a mezőőri járulék, a gépjármű-
adó és a helyi iparűzési adó első félévi részének befizetési határideje

2008. március 17-én lejár.

A mezőőri járulék összegét a fizetésre kötelezett nevére - az előző 
év(ek)ben - kiküldött határozatban foglaltak alapján kell fizetni.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a személygépkocsi és a motorkerék-
pár esetében a gépjárműadó kilowattban mért teljesítmény alapján kerül 
meghatározásra az alábbiak szerint:
-  gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300,-Ft/kilowatt,

-  gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260,-Ft/kilowatt,
-  gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200,-Ft/kilowatt,

-  gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160,-Ft/kilowatt,

-  gyártási évet követő 16. naptári évben, és az azt követő 

 naptári években  120,-Ft/kilowatt.

A gépjárművek esetében a helyi adóhatóság csak akkor küld 
határozatot és csekket, ha az adókötelezettséget érintő válto-
zás 2007. évben következett be. Így azon adóalanyoknak, akik 
2008. évben a fentiek miatt nem kaptak határozatot, az előző 
év(ek)ben kiküldött határozatban szereplő gépjárműadónak 
megfelelő összeget, illetve 2008. március 17-ig annak 50 %-át 
kell megfizetni.

A helyi iparűzési adóelőleget a 2007. évben megküldött fizetési megha-
gyásban meghatározottak szerint kell teljesíteni 2008. március 17-ig.

A befizetéseket a határozathoz csatolt befizetési csekklap felhasználá-
sával – lehetőleg az OTP-ben történő befizetéssel – illetve banki átutalás-
sal kell teljesíteni.

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkeznek – 
beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.

A mezőőri járulék befizetéséhez szükséges befizetési csekkek a Város-
háza I. emelet 11. sz. szobájában, illetve az alközpontnál szerezhetők be.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatkozó törvé-
nyi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik, mely-
nek mértéke jelenleg évi 15 %.

A befizetések elmulasztásához a fentiekben közölteken túl egyéb jog-
következményeket is megállapít a törvény, melyek elkerülése érdekében 
kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
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lamint Kína és India is. Ame-
rika pedig csökkenti az Euró-
pába szánt exportját. Szomo-
rúan állapítható meg, hogy a 
mezőgazdaság bizonyos szem-
pontú átalakulásával (az ipa-
ri és az energiaágazat várha-
tó bővítésével) a nagyobb ké-
zi munkaerőt és szakértelmet 
követelő zöldségágazat a hát-
rányát fogja ennek szenvedni.

- Ha jól veszem észre, nin-
csen a csúcson az állattenyész-
tés sem.

- Az állattenyésztésen belül 
továbbra is nagy problémát 
jelent, hogy a sertés és a ba-
romfi ágazat, a magas takar-
mányárak illetve a nem meg-
felelő támogatás hiányában 
elsorvadnak, de nem nagyon 
dicsekedhetünk a szarvas-
marhával és a juhval sem. A 
kérődző állatállománynak kb. 
8-10 szeresének kellene lennie 
a karcagi határban, hogy az 
egyensúlyi helyzet meglegyen 
és a „felesleges” füvek hasz-
nosuljanak.

- Világméretű probléma a 
klímaváltozás, amelynek hatá-
sai már mindenütt érződnek.

- Hát igen. A klímaváltozás 
hatásait vizsgálva és figyelve, 
már érezhetők bizonyos nyo-
mai. Zavaró körülménye vi-
szont ennek a mai állapotnak, 
hogy évszázaddal ezelőtt is 
voltak ilyen hatások és akkor 
még a fosszilis energia hatá-
sa nem is érvényesült. Na-
gyon megfontoltan és bölcsen 
kell cselekedni, illetve alkal-
mazkodni a környezetünk-
höz. Nagyon fontos szempont 
az, hogy az átlaghőmérsék-
let emelkedik. Vagyis a föld-
ből és a növényekből történő 
kipárolgás nagyobb mértékű 
annál, mint amennyi csapa-
dék érkezik. A hiányt pótol-
ni kell, vagyis ebben a térség-
ben mindenképpen indokolt 
az öntözési ágazat fejleszté-
se. Ennek az infrastruktúrá-
ja a Tisza-tóval, a NK III-as 
csatornával a belvízrendszer-
rel stb. már régen elkészült. 
Infrastruktúra szempontjá-
ból tehát fogadóképesek va-
gyunk.  Viszont nincsen ele-
gendő öntözőberendezésünk 
és nincs elegendő többletpén-
zünk, hogy az öntözést to-
vább tudjuk folytatni. Ez te-
hát olyan ágazat, ami nagyon 

fontos, hogy a gazdák által el-
érhető legyen, és az öntözésre 
berendezett területet haszno-
sítani tudjuk, akár a rizster-
mesztés újbóli „előhozásával” 
is. Persze a fejlesztéseken túl 
a vízigénnyel kapcsolatos hi-
vatalos eljárást is egyszerűsí-
teni és reális alapokra kell he-
lyezni. Summázva: az öntözé-
si ágazat nagyon fontos. Nem 
akkor kell ugyanis kapkod-
ni, amikor már aszály van, 
hanem időben felkészülni az 
esetleges vízutánpótlásra.

- Új növényekben lehet-e 
gondolkodni?

- A mi térségünk alapve-
tően érdekelt abban, hogy a 
nagy múlttal, szakmai pers-
pektívával rendelkező Kuta-
tó Intézet a röghöz kötött, a 
helyi hatásoknak megfelelő, 
szárazságtűrő fajokat tovább 
tudja nemesíteni, mert már 
látszanak az előnyei azoknak 
a karcagi fajtáknak, amiket 
itt nemesítettek. Ki kellene 
használni azt a szellemi tő-
két, azt a tudást, ami itt, eb-
ben a Kutató Intézetben van. 
Van tehát lehetőség felkészül-
ni az esetleges változásokra.

Elek György

Az elmúlt harminc-negyven 
év során tömegesen váltak 
fiatal rock ’n’ roll sztárok a 
drogok és az alkohol áldoza-
taivá. Elvis, Joplin, Hendrix, 
Morrison, csak hogy a legis-
mertebbeket említsük, akik 
(Elvis kivételével) még a har-
mincadik életévüket sem ér-
ték meg.

Vannak azonban néhá-
nyan, akik valami csoda foly-

tán kivételnek számítanak, és 
ezek közül is Lemmy Kilmis-
ter a Motörhead frontembere 
az, aki már a hatvanadikon 
is túl van, és köszöni szépen, 
kiválóan érzi magát.

Ian Fraiser Kilmister né-
ven született Walesben 1945. 
december 24-én. Három hó-

napos korában apja elhagy-
ta a családot. Egy ideig anyjá-
val és nagyanyjával élt, majd 
később mostohaapja zsar-
noksága alatt cseperedett fel. 
Nem véletlen, hogy amint le-
hetett el is hagyta a családi 
fészket. Ami ezután követke-
zett, az egy tipikus rock and 
roll story. Több híres zene-
karban megfordult, még Jim-
mi Hendrix roadja (pakoló-

munkás, technikus) is volt, 
azonban igazán a Motörhead 
megalakulásával vált ismert-
té, és legendássá. 

A banda 2005-ben ünne-
pelte harmincadik születés-
napját, Lemmy pedig a hatva-
nadikat. A csapat huszonhá-
rom nagylemezt készített ed-

digi pályafutása során, és úgy 
tűnik, hogy még nincs vége. 
Mai napig gőzerővel nyom-
ják a rock-ot. Egy interjúban 
Lemmy azt mondta, hogy 
amíg van Whiskey és Viagra, 
addig nem lehet probléma. 

Sok-sok érdekes és ka-
landos történetet lehetne itt 
most leírni a világ egyik leg-
öregebb, folyamatosan mű-
ködő rock-csapatáról, de azt 

javaslom, hogy az érdek-
lődők inkább olvassák el 
a banda lehető leghitele-
sebb történetét a Fehér-
csíkláz című könyvből. 
Ezt az irományt ugyan-
is Janiss Garza társszerző 
segítségével maga Lemmy 
vetette papírra. A könyv 
tavaly jelent meg hazánk-
ban a Cartaphilus kiadó 
„Legendák élve vagy hal-
va” c. sorozatának tizedik 
kiadványaként. A könyv 
rengeteg humorral fűsze-
rezve, első kézből mutat-
ja be Lemmy és zeneka-
ra történetét hősünk szü-
letésétől kezdve napjain-
kig. A rengeteg történet 

mellékleteként a könyv végén 
egy kis fotóanyag is helyet 
kapott, ami viszont sikered-
hetett volna bővebbre is. En-
nek ellenére ez az önéletrajzi 
írás kifejezetten szórakoztató. 
Ajánlott minden igazi rock-
rajongónak.

Cselényi Csaba

Mister Kilmister

Az öntözés ma fontos ágazat
Folytatás az 1. oldalról

Arra gondoltam, hogy az idei, 
160. évfordulón felsorolnám 
azokat a karcagi épületeket, 
amelyek 1848-ban és 1849-ben 
már tanúi, s helyszínei voltak e 
szépséges másfél esztendő helyi 
eseményeinek, epizódjainak.

A főtér, akkor és később is pi-
ac, városközpont volt, amelyet 
a legfontosabb középületek, a 
templomok, a városháza, a bol-
tok, mészárszék és a vendégfo-
gadó szegélyeztek. Jellegéből fa-
kad, hogy a közélet színtere, mé-
reteinél fogva pedig már akkor 
is nagy néptömegek fogadásá-
ra alkalmas. Ide futnak be az or-
szágutak Kisújszállás, Kunma-
daras, Tiszafüred, Kunhegyes 
és Debrecen felől. Itt kapott he-
lyiséget tehát 1849 telétől júli-
us végéig a térparancsnokság 
(városparancsnokság) várospa-
rancsnokok voltak: Újházy Far-
kas százados, Kálmány Lajos őr-
nagy, Farkassi százados, és Kal-
már Károly főhadnagy. A fő-
téren, a népgyűlések színterén 
folyt a toborzás, a szokásos ver-
bunk, amelynek sikeréért egy 
hordó bort sem sajnált az elöljá-
róság. Mint írták, a főtéren fel-
állított hordóba nádszál volt ál-
lítva és mindenki, még az isko-
lás gyerekek is ihattak belőle. A 
református templom a tér és 
a város leghatalmasabb épüle-
te volt akkor. Tornyában tűzőr 
ügyelt, harangjainak félreverése 
serkentette talpra a nemzetőrö-
ket, ha arra szükség lett. Mel-
lette – az emlékezetéül emelt  - 
szürke márványoszlop helyén 
állott a Nádor-oszlop, a József 
nádor 1805. július 16-17-i karca-
gi látogatásának emlékére emelt 
márvány obeliszk. Ezt a függet-
lenségi nyilatkozat kihirdetése 
után, az 1849. május 9-i népgyű-
lésen, mint a Habsburg jelképet 
ledöntötték és összetörték. (Ok-
tóberben aztán lóhalálában kel-
lett újat állíttatni.) Szegény ná-
dor oszlopra máskor is rájárt a 
rúd. 1947 szilveszterén ismét el-
érte a végzet, de ekkor már nem 
állították helyre. Darabjait a Pe-
tőfi-szobor talapzatához hasz-
nálták fel. A Petőfi-szobrot 1948. 
augusztus 20-án, a Kossuth 
szobrot 1907. május 20-án lep-
lezték le.

A tér északi oldalán áll(t) a vá-
rosi vendégfogadó (ma általános 
iskola alsó tagozata), akkor még 
földszintes épülete. Amikor 1849 
rettentően hideg januárjában a 
kormány és a hivatalok Debre-
cenbe költöztek, bizony volt ben-
ne forgalom, ahogy minden ar-
ra alkalmas városi háznál is, hi-
szen özönlöttek a menekülők. 
Nyomukban pedig megérkezett 
Perczel Mór hadserege. A hadse-
reg főhadiszállása január 13-19-
ig Karcagon volt. Ide érkeztek az 
erősítések, amivel a sereg 15 ezer 
főre gyarapodott (a város lakos-

sága ekkor 12 ezer lélek volt). A 
nagytemplom mögött áll a ré-
gi fiúiskola (ma Református Ál-
talános Iskola). Ebben az épület-
ben zajlottak le 1848 májusában 
és júniusában a törvény rendel-
te országgyűlési, illetve kerületi 
tisztújító választások. Aztán már 
csak a ’49 januári visszavonulás 
zavarta meg az oktatást. Ekkor a 
sereg kórháza foglalta el az isko-
laépületet, de nem csak azt, ha-
nem a városrészi leányiskolákat 
meg a katolikus iskolát is. Kellett 
a hely, hiszen 400 ágyas katona-
kórházként működött Karcagon 
egészen július végéig. Az isko-
la mögött, kb. a játszótér helyén 
állott az emeletes városi magtár. 
Ebből katonai raktárt csináltak 
még januárban. Még a nagykun 
kapitány is megjegyezte, hogy 
Karcagon nagy kórház és raktár 
állíttatott, s „Karcagon minden 
foglalkozás csak katonai”. Vagy-
is a város hátországi bázis lett. A 
Kálmán-féle kúria, a Nagykun 
Múzeum épülete Kálmán Sán-
dor Jászkun kerületi alkapitány 
és földbirtokos, reformkori poli-
tikusunk háza volt. Meggyőző-
désem, hogy 1849. január 5-től 
6-ra virradóra itt vendégeskedett 
Kossuth Lajos, aki másnap reg-
gel (a hagyomány szerint) a főté-
ren megálló kocsijáról beszédet 
is mondott a karcagiaknak. Deb-
recenbe érve egyébként úgy fog-
lalta össze karcagi és kisújszállási 
tapasztalatait, hogy „a nép jó, rit-
ka lelkesültségű…” Ekkor (egyet-
len egyszer) fordult meg Karca-
gon a Korona, sokáig mutogat-
ták azt a gödröt is, amelybe a 
nagy fejetlenségben belefordult 
az azt szállító szekér. A Kálmán 
kúriához tartozik még, hogy itt 
nagybátyjánál lakott Papp Mór, 
akit 1848-49-ben országgyűlési 
követté választottak. 

Aztán gyorsan elérkezett ’49 
keserves nyara. Zúgott a félre-
vert harang, s a Nagykunság-
ból ezrével gyűltek a nemzet-
őrök Ágotára, lezárni az utat a 
támadó muszka előtt. Augusz-
tus legelejére megérkezett maga 
az orosz hadsereg is. A főtiszt-
jeik a módosabb házaknál lak-
tak, ágyúikat és a lőszerkészle-
tet a mai Bíróság mögött a Vá-
rosudvar szomszédságában he-
lyezték el. És további helyszín 
a temető(k), hisz a kórházban 
több beteg és súlyos sebesült 
honvéd halt el. Őket itt a hiva-
talos feljegyzés szerint a „közte-
metőben” helyezték örök nyu-
galomra. Ma már nem tudjuk 
melyik temetőnk lehetett ez, és 
a sírok is elenyésztek. Ismerjük 
viszont Kálmán Sándor nyug-
helyét a Déli temetőben, és még 
egy-két olyan sír is van, amelyen 
feltüntették, hogy az ott nyugvó 
’48-49-ben honvédként szolgált. 
Mert fontos tudni azt.

Elek György

1848-49. karcagi 
helyszínei
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- … hatalmas, nagyon nagy 
állomásépület, nagy peronok-
kal, több vágánnyal, a telepü-
lés viszont nem tudom van-e 
akkora mint Tilalmas. Két sor 
ház az egész. Ez a határátkelő. 
A menetrend szerint négy órát 
állt a vonat, s ahogy megállt, 
jöttek a határőrök, akik egyéb-
ként nem kekeckedtek velünk, 
de az útleveleket összeszedték 
és elvitték. Nem tudom miért, 
mert hova a fenébe mentünk 
volna ott a büdös nagy puszta-
ságon Oroszország meg Mon-
gólia határán? (Persze utaztak 
velünk mongolok is, pénzvál-
tók meg csencselők, őket job-
ban megnézték.) Amíg áll-
tunk, felfedeztük Nauszki vá-
rosát. Az állomástól balra az 
asszonyok árultak mindenfé-
le apróságot, jobbra meg volt 
egy elég jó bolt, ami szerin-
tem a Mongóliába tartó turis-
ták forgalmából él. A hat nap 
alatt több mindenből kifogy 
az ember és itt be lehet sze-
rezni piát, cigarettát és kaját 
is. Jócskán éjszaka volt már, 
amikor átértünk a másik ol-
dalra, Szühebatorba, a mongol 
határvárosba, ami tudomásom 
szerint az ország második leg-
nagyobb városa. Csak vissza-
felé volt szerencsénk látni, 

mert odamenet éjszaka halad-
tunk át. Reggel már a hamisí-
tatlan mongol tájat láttuk min-
denfelé.

- Milyen vidék?
- Szép lankás, de kopár he-

gyek, jurták, lovak, itt-ott 
egy-egy rossz terepjáró és ha-
láli nagy csend meg nyuga-
lom mindenfelé. És ez volt vé-
gig. Ulan Bator közeledtét on-
nan lehetett észlelni, hogy sű-
rűsödtek a jurták és néha már 
egy-egy kő- vagy betonház is 
kiemelkedett közülük. Aztán 
még több jurta, kőházak egy-
re gyakrabban, meg jurta, jur-
ta, jurta és feltűntek a beton- 
vagy aszfaltutak, és növekvő 

számban autók, úgyhogy min-
den azt mutatta, ez már a fő-
város pereme. Aztán  begör-
dültünk Ulan Bator pályaud-
varára. Ez volt az indulást kö-
vető hetedik napon. 

- Fogadtatás?
- Előzőleg nem néztem ki 

konkrét szálláshelyeket, mert 
valahol azt olvastam, elég 
könnyű megfelelő szobát ta-

lálni. Úgy is lett. Az állomás 
előtti téren megrohant ben-
nünket egy csomó taxis meg 
szállást kínáló helybeli, akik 
közül kinéztem egy fiatal nőt. 
Elég jól beszélt angolul és fe-
jenként négy dollárért egy 
napra egészen jó szállást kí-

nált, ráadásul kocsival volt, és 
oda is fuvarozott bennünket. 
Mint kiderült, egy hatodik 
emeleti lakás volt hostel jel-
legű vendégfogadónak átala-
kítva, emeletes ágyakkal, kö-
zös zuhanyzóval, konyhával, 
egyebekkel, úgyhogy megfe-
lelőnek találtuk. Leraktuk a 
motyóinkat és neki is vágtunk 
Ulan Batort felfedezni. Mióta 
leszálltunk a vonatról, nekem 
egyfolytában olyan „deja vu” 
érzésem volt. Vagyis hogy én 
már jártam itt és ez az egész 
ismétlés. És komolyan mon-
dom, nagyon hasonlít az egész 
Tiranára, az albán főváros-
ra. Lehet a hasonló történel-

mi múlt miatt, vagyis hogy a 
szocreál ennyire nemzetközi.

- Érdekes lenne eljátszani 
a szóval, hogy Mongólia tisz-
ta Balkán, vagy a Balkán tisz-
ta Mongólia. Építészeti utalá-
sok szerint legalábbis.

- Egyáltalán nem lehet azt 
állítani, hogy Ulan Bator szép 
város, de nem is rossz. Kelle-
mes helynek nevezném és van 
is látnivaló. Egyébként a fő-
város belvárosi részét bejárni 
mindössze néhány órahosszá-
ba kerül – gyalog. Ha igénybe 
vesszük a tömegközlekedést, 
például a „legendás” 4-es tro-
lit, akkor jóval több idő.

- Ezért legendás?

- Gondolom. Mi is felszáll-
tunk és pontosan olyan hala-
dós vele utazni, mintha innen 
a szerkesztőségtől a városhá-
záig 40 perc alatt tennénk meg 
az utat. (Az út hossza kb. 200 
méter – E.Gy.) Hol megy a jár-
gány, hol nem, de inkább nem. 
Vonzó lehet, hogy a jegy ára 
3-4 forint, de ezzel ki is fújt… 
A fővárosról tudni kell, hogy 
Mongólia lakossága 3 mil-
lió fő, ebből 800 ezren laknak 
Ulan Batorban, vagyis a mon-
goloknak közel egyharmada 
„fővároslakó” és vannak ki-
sebb vidéki városok is.

- Mennyire hasonlít egy 
megszokott fővároshoz?

- Hát a kommunikációban 
egy-két esetben az angollal is 
boldogulni lehetett, de oroszul 
sokan tudtak. Vidéken már 
nem, ott inkább a műveltebb 
emberek beszéltek oroszul. 
Az épületek modern beton-
épületek, a lányok öltözkö-
désén pedig látszik, hogy na-
gyon szeretnek nyugati mó-
don öltözködni. Divatos, ná-
lunk is megszokott cuccokban 
járnak, a népviselet inkább a 
vidékre jellemző. És Ulan Ba-
torban egymást érik az inter-
net cafe-k. Úgy látszik az ott-
honi vonal drága, de ezekben 
száz egynehány forintért in-
ternetezhetnek egy óráig. Szó-
val, a főváros több szempont-
ból is európaias.

(folytatjuk)
Elek György  

Németh Mihály és két társa rövid moszkvai városnézés után 
a Traszszibériai Expresszen folytatta az utat Perm városá-
tól kezdve immár Ázsia belsejébe. Az események és látnivaló 
szempontjából is meglehetősen ingerszegény vonatozás ha-
todik napján befutottak az orosz oldal határállomására, az 
oroszok és burjátok lakta Nauszkiba. A település teljes egé-
szében a vasútforgalomnak van alárendelve, ugyanis

Mongóliai utazás (2.)

Hegyek, jurták, lovak és óriási nagy csend
Épkar-díj 2008

Fennállásának 26. évét ünnepli idén márciusban az Ép-
kar Zrt. A most átadásra kerülő Épkar-díjat 1998-ban, 
10 éve alapították azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet 
azokra a munkatársakra, akik kiemelkedő szorgalmukkal 
és kiváló munkájukkal elősegítik a cég gyarapodását, sike-
reit és példát mutatnak a többi dolgozónak.

Elismerés azonban a tavalyi évben mindenkinek jutott, 
hiszen az Épkar 2007-ben – fennállása során 3. alkalom-
mal – Építőipari Mesterdíjban részesült. 

Az októberben odaítélt díjat Magyarország második leg-
nagyobb panelháza, a Budapest, XI. Etele u. 2-24. szám 
alatt található 360 lakásos panelépület felújításának minő-
ségéért kapták, melynek munkálatait a Duna Televízió is 
folyamatosan nyomon követte „Négyzetméter” című mű-
sorában. (Panelépület felújítás ezidáig még nem volt Mes-
terdíjas.)

A tavalyi év decemberében azután újabb díjnak örül-
hettek: Építőipari Nívódíjban részesültek a többlakásos la-
kóház kategóriában a Budapest, VIII. Mária utca és a Ho-
ránszky utca között épült Passzázsház kivitelezéséért, ahol 
98 lakást, irodákat, üzlethelyiségeket és 2 pince szinten 114 
parkoló állást alakítottak ki.

A huszonegyedik Épkar-díjas

Elek Norbert
- Mióta dolgozol a 

cégnél?
- Már korábban is 

kacsingattam az épí-
tőipar felé, ezért az-
tán 2001 májusában 
örömmel csatlakoz-
tam, amikor hívtak, 
hogy szálljak be hoz-
zájuk. Az ÉPKAR már 
akkor is sikercsapat-
nak számított, és ben-
nem is megvolt az 
akarat, hogy nagy dol-
gok részesei legyek/le-
gyünk.

Jelentkeztem hát a 
Debreceni Egyetem-
re és munka mellet el-
kezdtem tanulni épí-
tészmérnök szakon, levelező tagozaton. Nehéz volt össze-
egyeztetni a munkát és a tanulást, néha volt úgy, hogy a 
másnapi rajzbeadások miatt munka után le sem feküdtem, 
de a kollégáimnak sem volt könnyű, hiszen a cégnél min-
denkinek megvan a saját feladata és az iskolai hiányzásaim 
miatt nekik kellett az én munkámba is besegíteni. Sokat 
jelentett, hogy nemcsak az iskolapadból találkoztam épít-
kezéssel, hanem testközelből tapasztalhattam meg, milyen 
is a kivitelezés. Köszönet a fizikai dolgozóknak, akik befo-
gadtak, segítettek és megmutatták a mesterfogásokat. So-
kat tanultam tőlük. Végül jó eredménnyel diplomáztam és 
belevetettem magam a munkába.

- Milyen munkáid voltak?
- Építésvezetőként volt szerencsém sokféle izgalmas fel-

adatban részt venni, a kivitelezést irányítani. Építettem 
már előregyártott vasbeton szerkezetből és acélszerkezet-
ből is csarnokot, hagyományos építési módon családi há-
zat, monolit vasbeton vázszerkezetű épületet. Részt vettem 
több 100-110 éves budapesti épület rehabilitációjában, át-
alakításában. 2008-tól főépítésvezetőként irányítok több 
projektet és adom át tudásomat és tapasztalataimat építés-
vezető kollégáimnak.

- Mik a terveid a jövőre nézve?
- Mindenképp az ÉPKAR-nál képzelem el a jövőmet, hi-

szen itt megbecsülést, sikereket és biztonságot kapok, amit 
további kitűnő munkával szeretnék meghálálni. 

- Gratulálunk a díjhoz!
(X)
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1 GIMNÁZIUM, MADARASI ÚT 1-3

Választópolgárok száma: 625 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 366 58,56% 366 58,56% 365 58,40%

Igen: 307 83,88% 301 82,24% 304 83,29%

Nem: 59 16,12% 65 17,76% 61 16,71%

2 ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOSSUTH TÉR 4

Választópolgárok száma: 596 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 292 48,99% 292 48,99% 292 48,99%

Igen: 252 86,30% 247 84,59% 253 86,64%

Nem: 40 13,70% 45 15,41% 39 13,36%

3 EGYESÜLETI HÁZ, JÓZSEF A.UTCA 2.

Választópolgárok száma: 607 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 357 58,81% 356 58,65% 358 58,98%

Igen: 317 88,80% 310 87,08% 317 88,55%

Nem: 40 11,20% 46 12,92% 41 11,45%

4 ÁLTALÁNOS ISKOLA KÁLVIN U.  9.

Választópolgárok száma: 638 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 356 55,80% 358 56,11% 358 56,11%

Igen: 314 88,20% 315 87,99% 320 89,39%

Nem: 42 11,80% 43 12,01% 38 10,61%

5 ÁLTALÁNOS ISKOLA ZÁDOR U. 3.

Választópolgárok száma: 869 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 469 53,97% 469 53,97% 469 53,97%

Igen: 410 87,42% 402 85,71% 404 86,14%

Nem: 59 12,58% 67 14,29% 65 13,86%

6 ÓVODA KUTHEN U. 16.

Választópolgárok száma: 955 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 506 52,98% 507 53,09% 502 52,57%

Igen: 457 90,32% 455 89,74% 461 91,83%

Nem: 49 9,68% 52 10,26% 41 8,17%

7 CSALÁDS.KÖZP.PÜSPÖKLADÁNYI ÚT 33.

Választópolgárok száma: 876 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 483 55,14% 482 55,02% 481 54,91%

Igen: 433 89,65% 424 87,97% 431 89,60%

Nem: 50 10,35% 58 12,03% 50 10,40%

8 RIZSHÁNTOLÓ ÜZEM VASÚT UTCA 99

Választópolgárok száma: 776 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 438 56,44% 436 56,19% 438 56,44%

Igen: 392 89,50% 390 89,45% 394 89,95%

Nem: 46 10,50% 46 10,55% 44 10,05%

9 ÁLTALÁNOS ISK. ARANY J. U. 13-15

Választópolgárok száma: 861 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 481 55,87% 487 56,56% 489 56,79%

Igen: 415 86,28% 415 85,22% 417 85,28%

Nem: 66 13,72% 72 14,78% 72 14,72%

10 BÖLCSÖDE,SZÉCHENYI I. SUGÁRÚT 69.

Választópolgárok száma: 871 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 447 51,32% 451 51,78% 450 51,66%

Igen: 406 90,83% 409 90,69% 405 90,00%

Nem: 41 9,17% 42 9,31% 45 10,00%

11 ÓVODA KINIZSI UTCA 46.

Választópolgárok száma: 733 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 303 41,34% 305 41,61% 301 41,06%

Igen: 291 96,04% 293 96,07% 289 96,01%

Nem: 12 3,96% 12 0,039 12 3,99%

12 ÁLTALÁNOS ISK. KISÚJSZÁLLÁSI  U 45.

Választópolgárok száma: 900 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 531 59,00% 535 59,44% 535 59,44%

Igen: 473 89,08% 472 88,22% 473 88,41%

Nem: 58 10,92% 63 11,78% 62 11,59%

13 NAGYKUN VIZMŰ KFT. KISÚJSZÁLLÁSI  U. 24.

Választópolgárok száma: 827 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 441 53,33% 441 53,33% 442 53,45%

Igen: 394 89,34% 389 88,21% 388 87,78%

Nem: 47 10,66% 52 11,79% 54 12,22%

14 ÓVODA CSOKONAI U. 24.

Választópolgárok száma: 912 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 511 56,03% 510 55,92% 514 56,36%

Igen: 464 90,80% 451 88,43% 456 88,72%

Nem: 47 9,20% 59 0,116 58 11,28%

15 KÓRHÁZ, ZÖLDFA UTCA 48

Választópolgárok száma: 887 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 488 55,02% 486 54,79% 490 55,24%

Igen: 424 86,89% 415 85,39% 424 86,53%

Nem: 64 13,11% 71 14,61% 66 13,47%

16 ÁLTALÁNOS ISKOLA, DÓZSA GYÖRGY U. 4.

Választópolgárok száma: 962 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 543 56,44% 543 56,44% 543 56,44%

Igen: 464 85,45% 457 84,16% 458 84,35%

Nem: 79 14,55% 86 15,84% 85 15,65%

17 DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI K. DÓZSA GY.U. 5-7.

Választópolgárok száma: 1134 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 459 40,48% 460 40,56% 459 40,48%

Igen: 420 91,50% 423 91,96% 419 91,29%

Nem: 39 8,50% 37 8,04% 40 8,71%

18 ÓVODA ZÖLDFA U. 32.

Választópolgárok száma: 947 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 525 55,44% 524 55,33% 526 55,54%

Igen: 458 87,24% 450 85,88% 457 86,88%

Nem: 67 12,76% 74 14,12% 69 13,12%

19 MG.SZAKK.I.SZENTANNAI SÁMUEL U. 18.

Választópolgárok száma: 1014 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 526 51,87% 524 51,68% 525 51,78%

Igen: 475 90,30% 461 87,98% 478 91,05%

Nem: 51 9,70% 63 12,02% 47 8,95%

20 ÁLTALÁNOS ISK. KISÚJSZÁLLÁSI U. 112

Választópolgárok száma: 792 Kórházi napidíj Vizitdíj Képzési 
hozzájárulás

Érvényesen szavazók száma: 398 50,25% 397 50,13% 397 50,13%

Igen: 356 89,45% 348 87,66% 361 90,93%

Nem: 42 10,55% 49 12,34% 36 9,07%

Népszavazás 2008
Nem hivatalos szavazóköri eredmények Karcagon
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen három-
szobás III. emeleti lakás eladó. 
Tel.: 06/30-359-5070.

Jó állapotú családi házat, vagy la-
kást bérelnék hosszú távra. Tel.: 
06/70-211-9008.

Karcag, Cserepes u. 18. sz. alat-
ti családi ház eladó. Két szoba, 
konyha, belépő helyiség, für-
dőszoba, kábel TV, telefon van. 
Rendezett udvar garázzsal, állat-
tartásra alkalmas ólakkal családi 
okok miatt sürgősen, olcsón el-
adó. Tel.: 06/30-346-1454.

Karcag, Vasút út 72. sz. alatti 
ház eladó. Gázkonvektoros, ipa-
ri áram, telefon van. Tel.. 59/311-
168.

Föld eladó! 100 ak. 3 ha. a 
Kenderesi úton Karcagon. 
Öntözési lehetőség adott (lineár). 
Tel.: 59/313-899.

Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alat-
ti családi ház eladó. 4 szobás, te-
tőteres, garázsos; ipari áram, ká-
bel tv, fúrott kút, klíma, elektro-
mos kapu van. Tel.: 06/30-239-
9121. 

Karcagon főtér közeli régi típu-
sú összkomfortos családi ház el-
adó, vagy főtéri lakásra cserélhe-
tő. Tel.: 06/30-608-0362.

Karcag, Ács u. 6. sz. alatt 2 szo-
bás, összkomfortos és összköz-
műves családi ház nagy telek-
kel, alsó épületekkel eladó. U.itt a 
Kisvénkertben 10 sor kertföld el-
adó. Villany, víz, kunyhó van.

Városközpontban 80 m²-es üzlet 
eladó. 175.000 Ft/m². Tel.: 06/30-
366-2306 v. 06/30-856-4631.

Karcagon, Tescohoz közel, 120 
m² új építésű családi ház parko-
sított nagy telken, 30 m² garáz-
zsal – mely irodának használha-
tó – 50 m² terasszal – mely té-
li kertnek kialakítható, és 146 m² 
igényesen kialakított bejáratott 
büfével eladó. Karcag Tel.: 06/30-
821-3937.

Karcagon, a Csokonai Könyvtár 
mellett tetőteres, gázkonvek-
tor és cserépkályha fűtésű kertes 
családi ház  társasház építésre is 
alkalmas telekkel, minden vállal-
kozásra alkalmas, két család ré-
szére is ideális, kiváló belső el-
osztású lakás tulajdonostól, reális 
áron eladó. Tel.: 06/70-300-9730.

Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben, egyetemekhez nagyon 
közel 4 emeletes, tégla építésű, 
1,5 szobás társasházban gázkon-
vektoros fűtésű, kis rezsijű felújí-
tott földszinti, tehermentes lakás 
reális áron, tulajdonostól eladó, 
vagy hosszabb távra kiadó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Partos I-ben kertföld eladó, vagy 
művelésre kiadó. Szőlő és fúrott 
kút is van. Tel.: 59/313-697.

Karcag, Tavasz u. 2. sz. alatt 3 szo-
ba + nappalis 110 m²-es családi 
ház 511 m²-es telken eladó. Tel.: 
06/30-409-4218.

Kórház úti lakótelepen IV. eme-
leti lakás eladó. Tel.: 59/314-781 
(este).

Karcagon, a Zöldfa utcában régi 
típusú összközműves családi ház 
eladó. Tel.: 59/401-206 v. 06/20-
967-2574.

52 m²-es lakótelepi lakás eladó. 
Tel.: 59/313-595.

Felújított 98 m² 2 szoba, konyha, 
veranda, fürdőszoba, melléképü-
lettel eladó. I.ár: 1,6 M Ft kész-
pénzben. Tel.: 06/30-356-5839.

Tégláskertben 6 sor + 15 sor gon-
dozott kertföld eladó vagy bérbe 
kiadó. Tel.: 59/313-232 v. 06/20-
242-0186.

Központi fűtéses kertes családi 
ház lakható alsó épülettel eladó. 
Megtekintés előtt telefonon ér-
deklődni lehet az 59/311-845-ös 
telefonszámon.

Karcag, Vörösmarty utca 2. sz. 
alatt ház eladó. Fürdőszoba, nagy 
cserépkályha, 1,5 szoba, garázs, 
kis bemenő kertes rész. I.ár: 3,3 M 
Ft. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36.

Partos I-es kertben 10 sor gyü-
mölcsös, 5x3-as kunyhóval eladó. 
Tel.: 59/314-352.

Karcagon 1,5 szobás, csem-
pekályhás, gázkonvektoros csa-
ládi ház és épület faanyag sürgő-
sen eladó. Tel.: 59/400-802 (reg-
gel 8-ig, délben és este 6 órától).

Karcagon egy telken 2 db gáz-
fűtéses, kandallós, kertes családi 
ház eladó. Környezetére igényes 
szakácsot keresek. Tel.: 06/20-
230-1202.

1 szoba, konyha, komfort nélküli 
házrész 1 személy részére kiadó. 
Tel.: 59/312-679.

Karcag, Kacsóh u. 15. sz. alatti ház 
gáz és cserépkályha fűtéssel, al-
só épülettel, 570 m²-es telekkel 
eladó. Tel.: 06/20-324-1593 (17 
óra után).

A Pennyhez közel Karcagon ki-
sebb típusú, téglából épült, ker-
tes ház betegség miatt eladó. 
Teljes közmű, bontás nélküli épí-
tési lehetőség adott. I.ár: 6,2 M Ft. 
Tel.: 06/70-273-7268.

Eladó Bucsa, Lehel u. 12. sz. alatt 
– az iskolával szembeni utcában 
– 3 szobás kockaház, 16 méter 
gazdálkodásra alkalmas vagy 
lakássá is kialakítható tégla al-
só épülettel, nagy telekkel. Tel.: 
06/30-822-0899.

Eladó Karcag, Kálvin u. 15. z. alat-
ti tehermentes, teljes közművel 
ellátott építési telek. Budapesti, 
Debreceni, Berekfürdői, Karcagi 
lakóingatlant beszámítok. Tel.: 
06/20-916-1192.

Családi ház eladó. 2 szoba (lami-
nált padlós), konyha, fürdőszoba, 
WC, folyosó (járólapos), gázkon-
vektoros + 2 cserépkályha, kábel 
tv, szennyvíz van. Kockaház kis 
udvarral. Tel.: 06/20-238-0266.

Tanya eladó sok melléképület-
tel, 2400 m²-es teljesen bekerí-
tett területtel. Víz, villany van. Tel.: 
06/30-229-8516.

Az I. sz. Partos kertben üres 6 és 
fél sor kertföld eladó vagy kiadó. 
U.itt 18-20 éves vékony fiúnak fe-
kete öltöny (170 cm) eladó. Tel.: 
59/300-515.

Eladó 2 szoba összkomfor-
tos családi ház alsó épülettel, 2 
 garázzsal, fúrott kúttal. Főtéri la-
káscsere is érdekel értékegyez-
tetéssel. U.itt eladó 12 soros füg-
gesztett vetőgép. Érd.: Kg., Bimbó 
u. 6/c. Tel.: 06/30-312-2679.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású 
jelzáloghitel akár jövedelemiga-
zolás nélkül is. Személyi hitelek, 
lakásvásárlási hitel. Több banki 
háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-
647-7324 v. 06/30-509-0352.

Transzcendentális Meditáció! 
Hatékony problémamegoldó ké-
pesség, tiszta tudat. Tel.: 06/1-
225-0393 www.maharishi.hu

Kedvező áron vállalom az aláb-
bi munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület alap 
ásást, minden nemű kubikmun-
kát. Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisztítását, 
rendezését. Erdők tisztítását, fa és 
cserje irtást. Kőműves munkákat. 
Gyorsan, pontosan, jól képzett 
szakemberekkel. Nyugdíjasok ré-
szére magas kedvezményt tudok 
biztosítani. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30-346-1454. 

Eladó 2 személyes heverő; fotelek; 
ágyneműtartós gyerek heverő; 
sezlonok; konyhaszekrény+asztal
+hokedli; hűtőszekrény; fagyasz-
tóláda; mézpergető; káposztagya-
lu; V 4-es gázmelegítő; Barkas al-
katrészek; Csepel motorkerékpár 
alkatrészek; mosdókagylók; 1 pár 
7,50x16 kerék kpl; 2 pár Barkas 
kerék kpl; gáztűzhely; alu radiátor 
1000 mm x 5 tag; fagyasztószek-
rény. Érd.: Kg., Tőkés u. 34.

Betonvályú, szecskavágó, szalag-
cserép, kúpcserép, 200 l-es vas-
hordó, 50 és 20 l-es balon, 20 tag 
radiátor, konvektor, vas szemét-
kuka, új és használt ajtók, hasz-
nált 3 szárnyú ablakok, cserép-
kályha ajtók, 220 KW levegő 
kompresszor, új üstház, 10 zsák 
rizshaj, Lada és Trabant alkatrész, 
utánfutó eladó. Tel.: 59/312-679.

Eladó 4 db Dunlop autógumi (4 
évszakos); német esőkabát; nad-
rág; gumicsizma; bakancs; moto-
rosnak western csizma; bőrzakó; 
dzseki; bőröndök; különböző fér-
firuha; osztrák Sthier hegedű. Tel.: 
06/30-995-6929.

Kis súlyú hízó (félben is); bálás 
szalma eladó. Szállítás megold-
ható. Kukoricát, vágó birkát be-
számítok. Tel.: 59/300-875.

Motoros láncfűrésszel fakivágást, 
felvágást vállalok hazaszállítással 
vidékre is. Tel.: 06/30-336-6142.

Eladó 1 db Komfort gáztűzhely 
(palackkal üzemeltethető), 1 db 
használt 60 cm-es mosdókagyló 
csapteleppel, 1 db 360x420 cm 
rozsda színű filcalátétes padlósző-
nyeg új állapotban, 1 db használt 
lambériás kétszárnyas 210x125 
cm-es ajtó, 1 db kazettás ajtólap 
(bontott) 100x18 cm-es, 1 db ré-
gi típusú ablak. Tel.. 06/30-544-
0696 v. 06/30-968-8090.

Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-
647-7454.

Kisebb súlyú hízó; szoba WC; kád-
ra tehető betegfürdető; kézzel 
hajtható kerekes szék eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi utca 16. Tel.: 06/30-
367-7127.

2 db mangalica süldő; 2 db fehér 
sülő eladó. Érd.: Kg., Vasút utca 
54. Tel.: 59/313-878.

Szaláminak való anyakoca eladó 
(250-260 Kg). Tel.: 06/30-495-
3635.

Üvegezést vállalok műhelyem-
ben. Karcag, Bercsényi u. 23. Tel.: 
59/400-608.

Karámfa (akác) korlátozott men-
nyiségben még kapható. U.itt 
nyár tűzifa még kapható reklám 
áron a készlet erejéig. Tel.: 06/30-
621-5981.

Kerteben fakiásást és fakivágást 
vállalok. Tel.: 06/70-341-9071.

Bálázott szalma eladó 300 Ft/bá-
la. Tel.: 06/30-963-9942.

Akkutöltő gépkocsihoz; dohány-
zóasztal; fotel; nyitható konyha-
asztal; székek; páraelszívó; 2 sze-
mélyes rekamié; heverő; sző-
nyegek; színes TV; gyermekágy; 
járóka; sportkocsi; íróasztal; kály-
hacsövek; dupla üvegezésű ab-
lakszárnyak reluxával eladók. Tel.: 
06/30-856-4631 v. 59/400-608. 

Szerető gazdinak ajándékba 
adunk egy keverék kiskutyát. Tel.: 
06/30-903-5227.

Vágó birkák és bárányok eladók. 
Érd.: Kg., Vasút u. 38. Tel.: 06/30-
244-3666.

Konyhabútor megkímélt állapot-
ban eladó. Érd.: Kg., Kántor S. u. 
15. Tel.: 59/311-163 (18 óra után).

50 db vágni való gyöngyös eladó. 
Tel.: 06/30-229-8516.

Női mountain bike kerékpárok 
(24 és 26-os méretűek), egy Puch 
segédmotor kerékpár, benzinmo-
toros fűnyírók (4 ütemű) és elekt-
romos fűnyíró eladó. Tel.: 06/20-
453-1157.

200 literes, 6 fiókos Gorenje fa-
gyasztószekrény és 210 literes fa-
gyasztóláda eladó Karcagon. Tel.: 
06/30-659-6973.

28-as női kerékpár és egy Babette 
eladó. Érd.: Kg., Virág u. 6.

1 m-es borovi fenyő lambéria (4 
m²) 60 cm-es, fehér piperepolc 5 
db olcsón eladó. Tel.: 59/313-887 
v. 06/30-289-5103.

A  L É L E K  T Á P L Á L É K A . 
Ajándékozzon értékeket őrző 
könyveket húsvétra az Édesvíz 
könyvkiadó legújabb kínálatá-
ból! Feng-shui, lélekgyógyítás, 
ezoterika, természetgyógyászat, 
filozófia, tudomány, a Tiszta for-
rásból. Csütörtökön és szomba-
ton a Piaccsarnokban 8-12 órá-
ig várom vásárlóimat. Lélekben 
megújuló, áldásokban gazdag 
húsvéti ünnepeket kívánok min-
den olvasónak.

Gépjármű
4 db téli gumi (14 colos) lemez 
felnivel Renault Clio-ra vagy 
Thaliára eladó. Tel.: 06/30-537-
8699.

Eladók Simson SR-50; Yamaha 
Mint; Suzuki Run robogók. Tel.: 
06/30-963-5073.

Apróhirdetés

2008. február 23-án megkez-
dődtek a diákolimpia dön-
tői. Ezen a napon csapatdön-
tőket rendezték meg Szolno-
kon. A késői és hiányos ver-
senykiírás miatt sajnos az 
utolsó pillanatban tudtunk 
csak csapatokat összeállítani. 

Az induláskor derült ki, hogy 
a Györffy István Általános Is-
kola alsós és felsős lány csapa-
ta teljes létszámmal, míg a fel-
sős fiúk és a Kováts Mihály Ál-
talános iskola felsős fiú csapa-
ta 4 helyett 3 fővel indulnak el 
a versenyen. A lányoknál a ta-
valyi országos 5. csapat két játé-
kosa - Petri Dóra és Vígh Dóra 
- korcsoportot váltott, és így Ta-
kács Máriával kiegészülve, a fel-
sősök között próbáltak dobogóra 
kerülni. Sajnos a címvédő Jászbe-
rény túl erős volt még számuk-
ra, azonban Kunmadaras csapa-
tával nagy harcban voltak végig 
a 2. helyért. A végelszámolásnál 
azonos pontszáma volt a két csa-
patnak, és az egymás elleni ered-
mény is döntetlen volt, így a sza-
bály alapján a két csapat első táb-
lása döntötte el egy parti alapján 
a végső sorrendet. Itt sikerült az 
addig 100%-ot teljesítő kunma-
darasi lányt Petri Dórának meg-
vernie, ami a csapatnak a 2. he-
lyet jelentette. Az alsós csapatból 
Egyed Viktória maradt hírmon-
dóul, azonban a két távozó he-
lyett érkezett Egyed Judit és őket 
egészítette ki Kéri Anita, aki az 
idén kezdett el sakkozni és ez 
volt élete első versenye. A neve-
zések után kiderült, hogy az el-
ső helyet csak azon kivételes bra-
vúr esetén lehetne megszerezni, 
ha a kunmadarasi Terbe lányo-
kat kétszer megverjük. Ez azt je-
lentette, hogy egészen kivételes 
esemény tanúi lehettek a nézők 
ezen a párharcon, mivel négy 
egyéni magyar bajnok játszott 
egymás ellen. Sajnos Egyed Vik-
tória nem bírt a rutinosabb Ter-
be Juliannával és kikapott, ezzel 
eldőlt, hogy a csapat a 2. helyet 
szerzi meg. Azonban a máso-
dik táblán Egyed Judit nagysze-
rű játékkal mindkétszer megver-
te a nála 3 évvel idősebb magyar 
bajnokot. Ennek köszönhetően ő 
minden mérkőzését megnyerte 
ezen a napon. 

A fiúk mezőnyében minden-
ki becsülettel küzdött, de az em-
berhátrányt nem tudták leküz-
deni, így a 6. és 7. helyet sikerült 
megszerezniük. Itt kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Egyed Gá-
bor, aki mind a 6 partiját meg-
nyerte az első táblán. Szintén ki-
emelkedő eredményt ért el Ur-
bán Attila, aki 4,5 pontot szer-
zett. Varga Tamás, Krausz Zsolt 
és Pánti Sándor becsülettel küz-
döttek, de nekik még erős volt ez 
a mezőny, mivel 3-4 évvel idő-
sebbek voltak az ellenfeleik. Ezek 
az eredmények biztatóak voltak 

a 2008. március 01-jén Újszá-
szon megrendezett egyéni dön-
tő előtt. Az egyéni döntő görön-
gyösen indult, de nagyon szépen 
végződött. A III. korcsoportos lá-
nyok szerezték a legtöbb szép si-
kert, mivel Vígh Dóra 6 győze-
lemmel 2. helyezett lett és mö-
götte a 3. helyezést Petri Dóra ér-
te el, de ebben a korcsoportban 
Szendrei Fanni 5. és Takács Má-
ria 6. helyezése is kiváló. Ugyan-
ebben a korcsoportban a fiúknál 
Egyed Gábor 1 döntetlennel és 6 
győzelemmel az 1. helyet szerez-
te meg. Mögötte Varga Tamás 4 
győzelemmel a kiváló 4. helye-
zést érte el. Urbán Attilának és 
Pánti Sándornak most kevesebb 
siker jutott, így ők a 10-11. he-
lyen végeztek. A II. korcsoport 
lányainál volt a legérdekesebb a 
küzdelem, ahol 3 magyar bajnok 
harcolt a továbbjutásért. Itt tel-
jes holtverseny alakult ki, mivel 
mindhármuknak azonos pont-
száma volt a végén, és körbeve-
rés történt. Így a sötéttel szerzett 
több pont döntött Terbe Julian-
na javára, ő azonban címvédő-
ként eleve résztvevője az országos 
döntőnek, így a mögötte 2. helye-
zést elérő Egyed Viktória szer-
zett jogosultságot még a döntő-
ben való induláshoz. Ugyanezen 
korcsoportban a fiúknak keve-
sebb szerencséjük volt, de Lazá-
nyi Zoltán és Krausz Zsolt dicsé-
retesen harcolva a középmezőny-
ben végeztek. A legkisebbeknél a 
legnagyobb bravúrt a fiúk vit-
ték véghez, mivel Reszegi Máté 5 
győzelemmel a 3. és Fejes András 
4,5 ponttal a 4. helyet szerezték 
meg. A legkisebb lányoknál Kéri 
Anitának élete első egyéni verse-
nyén sikerült egy döntetlent elér-
nie, ami nagyon szép eredmény. 
Egyed Judit ott folytatta, ahol ab-
bahagyta előző héten és minden 
mérkőzését könnyedén nyerte a 
nála egy évvel idősebbek között, 
így 7 ponttal 1. helyezett lett.

Összességében a két csapat 2. 
helyezése után a 6 egyéni érem és 
a 4 további helyezéssel ismét ki-
emelkedtünk a megye települé-
sei közül, amiért a játékosok igen 
nagy dicséretet érdemelnek. Saj-
nos a felnőttek nem remekeltek 
az NB.II. hetedik fordulójában a 
kecskeméti TÁKISZ ellen márci-
us 2-án. Az igen tartalékos csa-
patunk súlyos kétszámjegyű ve-
reséget szenvedett, igen balsze-
rencsés körülmények között. 
Visszatért a csapatunk hiányos-
sága, hogy a nyert állásokat dön-
tetlenre, sőt vereségre rontja.A 
három döntetlent Puha Péter, dr. 
Kozák Ottó és Egyed Gábor ér-
te el. A többiek mélyen tudásuk 
alatt játszottak. Csapatunk ezzel 
a szerény eredménnyel vissza-
csúszott a hetedik helyre. Ezen 
a helyezésen két hét múlva Baján 
kell majd javítani.

Fodor István

Éremeső a diákolimpia 
megyei döntőjében
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2008. március 7.
Vályi-Nagy Erzsébet – 

Mészáros Zsolt
Horváth Ilona – 

Baláti József
2008. március 8.
Kálmán Mária Ágnes – 

Bujdosó Attila

Születés
Kovács Julianna – Gönczi 
Lajos
Kg., Rába u. 22.  Nóra
Bihari Anita – Márki Zoltán
Kg., Bem u. 10/a.  Réka
Somlyai Andrea – Mándi 
Sándor
Kg., Püspökladányi u. 7/a. 
 Iván Alex

Halálozás
Kólyáné Nagy Judit
 Kg., Széchenyi sgt. 50. 

(1947.)
Mészáros János
 Kg., Vörösmarty út 28. 

(1913.)
Nagy Mária
 Karcag (1952.)
Id. Sebők Kálmán
 Kg., Halom u. 16. (1930.)

2008. március 14. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi roma percek
 a CKÖ műsora
18.25  Kirakat 1.rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések – Mol-

nár Erzsébet műsora
 vendég: Váczi Attiláné 
 téma: összefogás egy kis-

lány gyógykezeléséért
 Karcagi hírek – hírek, infor-

mációk első kézből
 - Népszavazási eredmények
 - Iparosbál
 - 50 éves a Kiskulcsosi Ált Is-

kola
 - Rendőrségi hírek 
 Háttér – Fodor Judit műso-

ra 
20.10 A Varrósok Szalagavató ün-

nepsége

2008. március 15.szombat
10.50  Az országzászló felvonása

11.00  Ünnepi Önkormányzati ülés 
– élő közvetítés a Városhá-
záról

2008. március 18. kedd

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-

tus istentisztelet
19.05  Megyei Tükör
19.30  A hit szava – katolikus szent 

mise
20.30  Nótacsokor

2008. március 20. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05 Karcagi roma percek
 a CKÖ műsora
18.25  Kirakat 2.rész
19.05  Nagykunsági Krónika – vá-

rosi közéleti magazin
 Március 15-ei megemléke-

zés
 Ünnepi Önkormányzati ülés
 Koszorúzás és megemléke-

zés a Petőfi szobornál

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
 Internet: karcagtv.uw.hu

Asztalitenisz

Labdarúgás

Március 14. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 15. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti - 

nyitva
Március 16. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Március 17. hétfő
 Berek – Kiss A. úti
Március 18. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 19. szerda
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 20. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti
Március 21. péntek
 Berek – Kiss A. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Március 4-én A késői órák-
ban egy helyi férfi személygép-
kocsival közlekedett a Zöldfa 
úton a kórház felől a Dózsa Gy. 
út irányába. A Füredi utca ke-
reszteződése előtt 100 méterre 
az előtte haladó személygépko-
csi előzésébe kezdett. Amikor 
az autó mellé ért, akkor vette 
észre hogy vele szemben is ha-
lad egy személygépkocsi, ezért 
hirtelen visszatért a saját forgal-
mi sávjába az előzött autó elé, 
de a nagy sebesség miatt a jár-
műve megcsúszott, mire a kor-
mányt balra rántotta, így neki 
ütközött az út bal oldalán talál-
ható villanyoszlopnak ill. telefo-
noszlopnak, majd az egyik ház 
falának és ott a jobb oldalára 
borult. A személygépkocsi veze-
tője és utasa nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérülést szen-
vedett. A személygépkocsiban 
kb. 2 millió forint, míg a vil-
lanyoszlopban és telefonoszlop-
ban kb. 500 ezer, a lakóházban 
pedig kb. 50 ezer forint anyagi 
kár keletkezett. Az ügyben sza-
bálysértési eljárás indult.

Március 7-én egy helyi fér-
fi jelentette be telefonon a ka-
pitányságra, hogy a Mészáros 
vendéglő mögött borona tol-
vajt tartanak vissza, azonban az 
egyik elkövető elszaladt.

A helyszínre érkező rend-
őrök előállítottak egy helyi fér-
fit, akiről megállapítást nyert, 
hogy társával azt megelőzően a 
Nagyvénkertből 4 db boronát 
tulajdonított el. A boronák kö-
zül 2 db-ot megtaláltak, így a 
120 ezer forintos lopási kár fele 
megtérült.

A tolvajok ellen lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőel-
járás.

Március 8-án 00:05 órakor 
a 4. sz. főút melletti MOL ben-
zinkúthoz kellett kimenniük a 
járőröknek, mert a SHOP-ban 
négy helyi férfi ittasan köteke-
dett, üvöltözött – egyiküknél 
kés is volt - és különféle édes-
ségeket tulajdonított el, melyek 
egy részét el is fogyasztotta. A 
rendőrök az eltulajdonított és 
még el nem fogyasztott édessé-
get visszavették, így a kár rész-
ben megtérült. Felszólították a 
négy személyt a rendbontó cse-
lekményük abbahagyására, akik 
nem engedelmeskedtek, tovább 
üvöltöztek és ellenszegültek az 
intézkedésnek. Az intézkedés 
során egyiküktől 1 db 9 cm-es 
pengehosszúságú kést foglaltak 
le. Az ügyben szabálysértési el-
járás indult.
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Kosárlabda

Karcag – Kunszentmárton 
1:0 (1:0)

Karcag, 200 néző. Jv.: Varga 
L. (Rozsnoki, Domoszlai)

Karcag: Tóth L., Kohári, 
Orosz, Kocsis, Lévai, Domokos 
R. (Egedi), Balogh J., Habóczki 
(Bujdosó), Domokos A., Balogh 
R., Donka (Hajdú T.)

Játékos-edző: Varga János
Az első tavaszi mérkőzésen 

rögtön támadással kezdett a ha-
zai csapat. Donka lövését Ber-
ta bravúrral védte. A tizenötö-
dik percben Balogh R. elhúzott 
a jobboldalon, majd középre 
adott, és a jókor érkező Donka 
a bal alsó sarokba lőtt (1:0). A 
hetvenhatodik percben egy ka-
pu előtti kavarodásban először 
Balogh R., majd Bujdosó köze-
li lövése is elakadt a védőkben. 

Az erősen megfiatalított karcagi 
csapat több ígéretes helyeztet is 
kidolgozva meglepően biztosan 
nyert a több rutinos játékossal 
felálló vendég csapat ellen.

Jók: Kohári, Orosz, Kocsis, 
Balogh R., Domokos R., Tóth L. 
ill. Kun Z., Garáz, Szilágyi, Bar-
tusz

Varga János: A jó erőkből ál-
ló vendégcsapatot a küzdeni tu-
dásunkkal győztük le.

Kardos Mihály: Tisztessége-
sen helytálltunk, sajnos nem si-
került gólt elérni, ezért marad-
tunk pont nélkül.

Ifjúsági mérkőzés
Karcag – Kunszentmárton 

2:1
Góllövők: Kovács Cs., Fodor 

Bence ill. Hatrár
Bosnyák Imre

Megyei I. osztályú bajnokság

Kisújszálláson rendezték 
meg az amatőr leány kosárlab-
da diákolimpia megyei dön-
tőjét. Az előzetes várakozás-
nak megfelelően a Gábor Áron 
Gimnázium leány kosárlabda 
csapata magabiztos játékkal, 
immár negyedszer jutott az or-
szágos döntőbe.

Szegedi Kis István Ref. 
Gimn.- Gábor Áron Gimná-
zium 26:98 (12-38, 5-25, 3-18, 
6-17)

GÁG: Andrási T. (8), Ch-
rappán R. (26), Fülöp Cs. (17), 
Hodos A. (12), Kerekes R. (20), 
Kolostyák Á. (6), Kompanek 
M., Oros R., Szabó K. (9/3).

Gábor Áron Gimnázium – 
Móricz Zsigmond Gimnázi-
um 76:38 (20-15, 17-3, 12-13, 
27-7)

GÁG: Andrási T. (5), Ch-

rappán R. (17/3), Fülöp Cs. 
(12), Hodos A. (8), Kerekes R. 
(26/3), Kolostyák Á. (2), Kom-
panek M. (2), Oros R., Szabó 
K. (4).

Testnevelő: Rauschenberger-
né Szabó Andi

Edző: Őrlős Zoltán
Megyei Középiskolás 

Bajnokság
Címvédőhöz méltó játékkal 

sima győzelmet aratott csapa-
tunk. 

Szegedi Kis István Ref. 
Gimn.- Gábor Áron Gimná-
zium 28:110 (4-38, 13-19, 4-
26, 7-29)

GÁG: Andrási T. (9), Ch-
rappán R. (30), Fülöp Cs. (16), 
Hodos A. (20), Kerekes R. (18), 
Kolostyák Á. (11), Oros R. (2), 
Szabó K. (4).

Edző: Őrlős Zoltán

Február 16-17-én Budaörsön 
rendezték meg az Országos Di-
ákolimpia döntőjét, melyen Kar-
cagot Nagy Róbert, a Kováts Mi-
hály Általános Iskola 7. osztályos 
tanulója képviselte. Csapatban 
nagyon jól szerepelt, így a J-N-Sz 
megyei együttes a III. helyezést 
érte el. Ebben szerepelt Nagy 
Norbert is. Egyéniben – csoport-
jából – veretlenül került a főtáb-
lára, majd nagy küzdelemben 
3:2 arányban kapott ki a győz-
testől. Március 1-jén Püspökla-
dányban, az utánpótlás verse-
nyén a Kováts DSE versenyzői 

az alábbi helyezéseket érték el: 
I. Szepesi Bence (Ref. Ált. Isk. 4. 
oszt.), serdülő: I. Nagy Norbert 
(Kováts M. Ált. Isk. 8. oszt.), if-
júsági: II. Nagy Norbert (Kováts 
M. Ált. Isk.), III. Szívós Gyula 
(Szentannai Mg. Szki. I. oszt.). 
Március 16-án a Sportcsarnok-
ban rendezték meg a Csokai Ist-
ván emlékversenyt utánpótlás 
és serdülő kategóriákban. Ezzel 
az emlékversennyel emlékeztek 
meg Csokai Istvánról, aki meg-
honosította Karcagon az asztali-
tenisz sportágat.   

B. I.

Amatőr Diákolimpiai Megyei Döntő


