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Id. Kurucz István a múlt 
heti beszélgetésünkkor sem 
titkolta, hogy igen megdol-
goztak most is, mert a bizott-
ság háromszor futott neki a 
koncepciónak, illetve a költ-
ségvetés tervezetének. Az el-
ső alkalommal – január 30-
án -, még több mint 800 mil-
lió forint volt a forráshiány. A 
hivatal pénzügyi és költség-
vetési irodája aztán átdolgoz-
ta a koncepciót, aminek kö-
vetkeztében a második tár-
gyalási alkalommal már 560 
millióra olvadt a hiány. Az-
tán tovább folytatódott a mó-
dosítás, nyirbálás, kihúzgálás. 
Ekkorra már az ország min-
den önkormányzatánál nyil-
vánvalóvá lett, hogy az álla-
mi finanszírozás 2009-ben 
sem biztosít teljes fedezetet az 
önkormányzati finanszírozá-
si intézmények működtetésé-
re. Vagyis – mondja Kurucz 
István – látható lett, hogy az 
önkormányzatoknak a hiány-

zó összegek helyére „komoly 
pénzeket kell tennie és olyan 
pénzeket, amelyeket fejlesz-
tésre és beruházásra is lehet-
ne fordítani”. 

A 2009. évi költségvetés 
bevételeinek és kiadásainak 
egyezőségét ismét csak kény-
szerű bizottsági döntések 
alapján lehetett egyensúlyba 
hozni. Kényszerű döntések-
kel, vagyis olyan pénzek át-
csoportosításával, amit más 
esetekben békén hagytak vol-
na, hiszen ott volt rá szükség, 
ahová eredetileg tervezték.

Ilyen „megszorító” lépések 
történtek az önkormányzati 
intézmények két havi illetmé-
nye és azok járulékai esetében. 
A munka és az étkezési hoz-
zájárulás maximalizálásával 
(az utóbbit havi 2.500 forint-
ra csökkentették). Felülvizsgá-
latra kerültek a túlórák, ame-
lyek indokoltak voltak ugyan, 
de takarékossági okok miatt 
vissza kellett szorítani az er-

re biztosított összeget. A dolo-
gi kiadásokat minden esetben 
a 2008. évi szintre vitték vis-
sza, ami ha megnézzük a ta-
valy óta végrehajtott áremelé-
seket,  az energia árának eme-
lését – beleértve az elhúzódó 
és kemény hidegeket hozó tél 
kiadásait – látható, hogy na-
gyon keserves dolog. Minden 
költségvetéshez voltak még 
„pótigények”, amelyeket fej-
lesztésre, továbblépésre szán-
tak az intézmények – ám 90 
%-ukat kihúzták a költségve-
tésből.

Az ilyen módon teljesen át-
dolgozott költségvetési kon-
cepció végül az elfogadha-
tó 9.072.108.000 forint be-
vételi és kiadási főösszeggel 
került a testület elé két hét-
tel ezelőtt, és ebben a formá-
jában bólintottak rá a város-
atyák. (A kiadási főösszeg 
8.942.690.000 forint, de eh-
hez még hozzájön egy fejlesz-
tési célú hitel 129.418.000 fo-
rintos tőketörlesztése, így 
jön ki a főösszeg.) A tekinté-
lyes összegről tudnunk kell, 
hogy az egészségügyi ágazat 
(a kórház és járóbeteg ellátás) 
2.855.000.000 forintos álla-
mi támogatását is tartalmaz-
za, vagyis ez csak egy ekkora 
 összegű bevétel, egyben ek-
kora összegű kiadás a város 
számláján.

Nemzetközi konferencia
A Karcagi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás települései, valamint 
Karcag testvérvárosainak szakem-
berei részvételével rendezték meg 
február 28-án a „Kulturális turiz-
mus és a testvérvárosi kapcsola-
tok, valamint a marketing szere-
pe a turizmusfejlesztésben” című 
konferenciát. A városháza dísz-
termében Pánti Ildikó, az Idegen-
forgalmi Bizottság elnöke meg-
nyitója után Dobos László alpol-
gármester elnöklete alatt francia, 
lengyel, német, szlovák és magyar 
szakemberek számoltak be telepü-
léseik turizmussal kapcsolatos el-
képzeléseiről és lehetőségeiről. 

Fokozott takarékosság 2009-ben is
A november és december hónapok, nemkülönben az újév el-
ső hónapja mindig a következő év költségvetés összeállításá-
nak izzasztó, fejfájós időszakát hozza el az egyébként is jócs-
kán foglalkoztatott Pénzügyi Bizottságnak és a hivatal szak-
embereinek. Novemberre az intézmények és a hivatal papírra 
vetik mi az amit a következő évben szeretnének megvalósíta-
ni, mik azok a problémák, amikre a működés költségein felül 
még sort szeretnének keríteni. Ahány intézmény, annyi „elő-
költségvetés”, aztán pedig megkezdődik az elképzelések hoz-
záigazítása a valósághoz, amely munkánál legfeljebb a kro-
kodilokkal való birkózás lehet egy kicsit nehezebb (és néha 
lehangolóbb). Id. Kurucz Istvánnal a PEB vezetőjével készí-
tett év eleji tájékoztatóinkból legalábbis mindig így tűnt.

Folytatás az 5. oldalon

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. március 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Nemzeti ünnepünk Nemzeti ünnepünk 
karcagi programjai karcagi programjai 

a 3. oldalon olvashatóka 3. oldalon olvashatók
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Közéleti szilánkok

„Valami 
nincs 

sehol…”
Először az autórádiómban hal-

lottam a hírt; őrizetbe vettek vi-
etnamiakat, akik egy bérelt fő-
városi lakásban vadkendert ter-
mesztettek. Egy teljesen modern 
ültetvényt rendeztek be, milliár-
dos nagyságrendű lett volna a ha-
szon, ha az egyik bérlő véletle-
nül rá nem jön a bűncselekmény-
re. (Úgy eszembe ötlött; akkor van 
vietnami bűnözés  is?) Elsiklottam 
volna a hír fölött, ha nem éppen 
a kunmadarasi Váci Mihály utcá-
ban szállok ki az autóból, és kap-
csolom ki a rádiót. El is szégyell-
tem magam; ki tudja milyen régen 
olvastam már Váci verseket, pe-
dig annak idején Ratkó Jóska köl-
tőbarátomnak a barátja volt Vá-
ci, mindketten a Nyírséget tekin-
tették szűkebb „hazájuknak”. S a 
rádióhír kapcsán eszembe jutott 
az is, hogy Váci Mihály 39 évvel 
ezelőtt, éppen Vietnamban halt 
meg, április 6-án. Ma már elvétve 
lehet hallani műveiből a közszol-
gálati rádiókban, Tv-ről nem is be-
szélve. Ritkán említik irodalmi fo-
lyóiratokban is. Elfelejtődött. Kor-
szerűtlen – mondják. Talán azért, 
mert az akkori hatalom kegyelt-
je volt, országgyűlési képviselő is. 
Pedig kiváló költő és ember volt, 
aki átérezte a kisemberek, mun-
kások, parasztok szenvedéseit, fáj-
dalmait. Ezekről írt zömmel, s hív-
ta volna föl az akkori hatalom bir-
tokosainak a figyelmét helyzetük 
javítására. Mert ő sem úgy képzel-
te el a „rendet”, (a „szocialistát”), 
ahogy akkor a párt vezetői a gya-
korlatban megvalósították…

Hazaérve aztán föllapoztam 
összegyűjtött műveit, amely-
hez Illyés Gyula írt előszót. Rög-
tön meg is akadt a szemem két 
verscímén; a Cigányosan, és a 
Cigánylány címűn. Vajon – gon-
doltam -, ha ma élne, most is eze-
ket a címeket adná ezeknek a ver-
seknek? Vagy működne benne 
az „ öncenzúra”, és a „roma” szót 
használná? Beláttam, badar föl-
vetés…

De abban biztos vagyok, hogy 
ma nem ülne a parlamentben az 
MSZP soraiban, mint a szintén a 
Nyírségből indult filmrendező 
barátja. Nem vállalna semmiféle 
közösséget velük.

S mennyire aktuálisak most 
is híres versének sorai: „… Pe-
dig így szólt az ígéret a múltból: 
/ ->Valahol! Valamikor! Valami!< / 
Hitették a bölcsek, hitték a hívők, 
/ - mióta élünk, e hitetést hallani. 
/ De már reánk tört a tudás: - Va-
lami nincs sehol! / s a mi dolgunk 
ezt bevallani, /s keresni azt, amit 
már nem szabad/ senkinek elmu-
lasztani…”

- ács -

HÍREK
Gombász szakkör

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központban gombász 
szakkör indult, melyhez vár-
juk a csatlakozni vágyók je-
lentkezését.

A foglalkozásokat minden 
hét csütörtökén 17-18 óra kö-
zött tartjuk.

Részvételi díj: 500 Ft/fő/hó.
18 év alatti tanulóknak in-

gyenes!
Elsősorban 12 éven felüliek 

jelentkezését várjuk. Jelent-
kezni lehet az 59/503-403-as 
vagy a 30/325-7724-es tele-
fonszámon, vagy a fenti idő-
pontban a helyszínen.

Széll Attila
gombavizsgáló szakellenőr

Déryné MIK hírei
Március 9-én (hétfőn) 17 

órakor nyílik makettkiállí-
tás. Megtekinthető március 
13-ig, munkanapokon 8-18 
óra között.

Március 16-án (hétfőn) 17 
órakor a filmklub második 
előadásaként a talpuk alatt 
fütyül a szél című filmet te-
kinthetik meg az érdeklő-
dők, melyet 1976-ban forgat-
tak Bujtor István, Bessenyei 
Ferenc, Cserhalmi György fő-
szereplésével. 

A belépés díjtalan!

 Déryné Művelődési és If-
júsági Központ NYUGDÍ-
JAS PEDAGÓGUS KLUBOT 
SZERVEZ Mátyusné Kiss-
Pál Róza nyugdíjas pedagó-
gus vezetésével, melyre szere-
tettel várjuk a tanítókat, taní-
tónőket, tanárokat, tanárnő-
ket és óvónőket.

Első foglalkozás időpontja: 
március 23 (hétfő) 15 óra

Napjainkban minden 10. eu-
rópai lakosnak valamilyen ve-
seproblémája van. Magyaror-
szágon mintegy félmillió em-
ber érintett, azonban felméré-
sek szerint túlnyomó részük 
nem ismeri a vese működését, 
annak fontos szerepét. 

A Nemzetközi Nefrológiai 
Társaság és a Vesealapítványok 
Nemzetközi Szövetsége kezde-
ményezésére minden év már-
ciusának második csütörtökét 
a Vese Világnapjaként tartják 
számon, melyre 2009-ben ne-
gyedik alkalommal kerül sor. 
A nemzetközi egészségügyi kö-
zösség célja, hogy felhívják a fi-
gyelmet a vesék szerepére és a 
krónikus veseelégtelenségre. A 
vese hosszú ideig tartó elégtelen 
működése kihat más szervekre, 
ugyanakkor a népbetegségnek 
számító cukorbetegség, magas 
vérnyomás és elhízás szövőd-
ménye is lehet krónikus vese-
elégtelenség. 

A vese bab alakú, páros 
szerv, mely a gerincoszlop két 
oldalán helyezkedik el. Színük 
barnás-vörös, kb. ökölnyi nagy-
ságúak. Mindegyik vesében kb. 
egymillió parányi szűrőegység 
(nefron) található. A vesén át-
áramló vérből fehérjementes, 
salakanyagokat és sókat tartal-
mazó szűrlet képződik, mely-
ből a víz jelentős része (99%) 
visszaszívódik. Így alakul ki a 
végleges vizelet, mely a veseme-
dencében gyűlik össze. Átlagos 
körülmények között a vese na-
ponta 1-1,5 liter vizeletet ter-
mel az elfogyasztott folyadék 
mennyiségétől függően. A ve-
se  egyensúlyban tartja a szer-
vezet só - és vízháztartását, sza-
bályozza a vérnyomást és a vér-
képzést, valamint részt vesz a 
D-vitamin képzésben, ami a 
csontok szilárdságának meg-
tartásához szükséges.

A veseelégtelenség megelő-
zésében és korai felismerésében 

kiemelkedő jelentősége van a 
háziorvosok által végzett szűrő-
vizsgálatnak, valamint a nefro-
lógiai szakellátásnak és gon-
dozásnak. Egyre több, idő-
ben felfedezett és gondozásba 
vett beteg esete igazolja, hogy 
a családorvosok és társszak-
mák munkája jelentősen hoz-
zájárul a nefrológiai prevenci-
óhoz. Abban az esetben, ha a 
veseelégtelenség előrehaladott 
stádiumban kerül felismerésre, 
a kezelés lehetősége már csak 
a dialízis (művese kezelés) és a 
transz plantáció (szervátültetés).

Karcagon 20 éve végzünk 
művese kezelést a korábban 
„Gambro” ma már  „Diave-
rum” néven ismertté vált dialí-
zis központban. 

Nemzetközi hálózatunk a vi-
lág minden részén, 13 ország-
ban, 169 dialízis központtal van 
jelen, közel 13 ezer beteggel. 
Magyarországon 11 közpon-
tunk működik. Karcagon jelen-
leg 65 beteg dialízis kezelését 
végezzük városunk vonzáskör-
zetéből (Kisújszállás, Tiszafü-
red, Kunmadaras, Kunhegyes, 
Túrkeve, Mezőtúr, stb., de van-
nak betegeink Püspökladány-
ból is). Műszakonként 12 be-
teget kezelünk naponta három 
műszakban és szükség esetén a 
karcagi kórház intenzív osztá-
lyán is végzünk mobil dialízist. 

Magasan képzett ápolóink-
kal, világszínvonalú dializáló 
gépekkel minőségi hemodialí-
zis kezelést biztosítunk. Mit is 
jelent a hemodialízis? A szer-
vezetben felszaporodott sa-
lakanyagokat és vizet a vér-
ből mesterséges féligáteresztő 
membránon keresztül fiziko-
kémiai folyamatok segítségével 
távolítjuk el.

A kezelés során a betege-
ket felvilágosítjuk betegségük 
minden részletéről, a velük va-
ló foglalkozást, megértést, em-
pátiát hivatásunkból fakadó el-

kötelezettségünknek tekintjük. 
Célunk az, hogy a lehető leg-
jobb életminőséget biztosítsuk 
betegeink számára.

Hisszük, hogy az elégedett 
beteg munkánk elismerése, 
mely szolgáltatásunk minősé-
gét is tükrözi. Mindannyiunk 
érdeke, hogy olyan országban 
éljünk, ahol jól működő egész-
ségügyi rendszerben „szolgál-
juk” a betegek javát. Törek-
szünk a folyamatos fejlődés-
re, magas színvonalú orvosi 
ellátásra. Egyéni kezelést nyúj-
tunk pácienseinknek, egyéni 
gondoskodással.  Büszkék va-
gyunk arra, hogy karcagi köz-
pontunk évek óta az élvonal-
ban van, nemzetközi hálóza-
tunkon belül 2 alkalommal 
kaptuk meg a legjobb szakmai 
teljesítményért járó díjat, mél-
tán öregbítve hálózatunk hír-
nevét a világban. 

Terveink között szerepel a 
háziorvosi praxissal és a dia-
betológiával való együttmű-
ködés szorosabbá tételével a 
vesebetegek korai felismeré-
se, kivizsgálása és gondozásba 
vétele. A veseelégtelenség meg-
előzése érdekében a háziorvo-
sok, társszakmák orvosainak 
továbbképzése, a nefrológus 
szakorvosok és nefrológiai ápo-
lók számának  emelése.

A mai magyar egészségügy 
válságos helyzetében nehéz idő-
szak, küzdelmes jövő áll előt-
tünk, de bízunk abban, hogy 
szakértelmünk és hivatásunk 
melletti elkötelezettségünk se-
gít megvalósítani közös célja-
inkat.

DIAVERUM Dialízis 
Központ Karcag

Dr. Török Marietta
nefrológus szakorvos

hálózati orvos-igazgató
Mogyorósi Róza

egyetemi okleveles ápoló
hálózati főnővér

A Vese Világnapja – 2009. március 12.

A Kunszövetség közgyűlése

Az elmúlt esztendő eseményeinek és pénzügyi mutatóinak bemutatá-
sa, valamint az új év feladatainak megvitatása volt a célja a Kunszövetség 
2009. február 28-án Karcagon megtartott közgyűlésének. A hivatalos na-
pirendek mellett természetesen az őszre tervezett világtalálkozó és az az-
zal kapcsolatos egyéb ötletek, javaslatok váltották ki a legnagyobb érdek-
lődést. A közgyűlés alkalmával dr. Fazekas Sándor, a Kunszövetség elnöke 
adta át a Sudár István-díjat Zeninváry Szilárd kiskunmajsai fiatal lovasnak.

A bérletes színház III. előadása
2009. március 25-én (szerdán) 19 órakor a 

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
színháztermében

Molnár Ferenc: Az üvegcipő
- vígjáték három felvonásban -

Jegyek korlátozott számban 
2.200.- és 1.900.- Ft-os egységáron

válthatók a Közönségszolgálati Irodában.

2009. április 2-án (csütörtökön) 18 órakor a 
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

színháztermében a SZIGET SZÍNHÁZ előadásában

HAIR
című musical (kétszer hatvan percben)

Jegyek elővételben megrendelhetők 
az 59/503-224-es telefonszámon. 
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Meghívó
A 8. sz. és a 9. sz. választókerületek önkormányzati képvi-
selői lakossági fórumra hívják és várják a körzetek lakóit.
Időpontja: 2009. március 19. (csütörtök) 16:30 órai kez-
dettel.
Helye: Általános Iskola és Diákotthon étterme (Karcag, 
Kisújszállási u. 45.)
Témája: - A város élete 2008. év tükrében (fejlesztések, be-
ruházások: benne a választókerületek munkája)
- Tájékoztatás a város 2009. évi költségvetéséről, várható 

beruházásairól. Előadó: dr. Fazekas Sándor polgármes-
ter, önkormányzati képviselő

- Bemutatkozik a város új rendőrkapitánya: Fejes Zoltán 
rendőr alezredes

Az összejövetelen a résztvevők között tombolatárgyak ki-
sorsolására kerül sor.
Minden érdeklődőt tisztelettel hív és vár:
 Pánti Ildikó Dr. Fazekas Sándor
 a 8. sz. választókerület  polgármester,
 önkormányzati országgyűlési képviselő
 képviselője a 9. sz. választókerület 
  önkormányzati képviselője

Az őstermelői igazolványok 
újításának határideje márci-
us 20. Ha eddig az időpontig 
megújítják, akkor vonatkozik 
az éves adómentesség, amely 
600.000 Ft. Ha csak később, 
akkor csak a megújítás nap-
jától érvényes és onnan érvé-
nyes a költség, árbevétel. A tá-
mogatást igénylő termelőknél 
különösen fontos az időpont 
betartása. Hozzák maguk-
kal egyeztetés végett a 07T101, 
vagy 08T101 adatkérő lapot, 
amin a tevékenység besoro-
lás van. Ezen nyomtatványo-
kat azok is hozzák be, akik év 
elején újítottak őstermelői iga-
zolványt. 

Sok termelő kap szolgálta-
tásra felszólító levelet, ame-
lyet elektronikusan kell kitöl-
teni. Remélem mire a cikkem 
megjelenik, már az adatlap is 
meg lesz, amit ki kell tölteni. 
Akiknek van ügyfélkapujuk, 

vagy elektronikusan készítik 
az adóbevallást, azok maguk 
csinálják meg, a többieknek 
az irodában elkészítjük. Ezt az 
adatfeldolgozást március hó-
napban kell elvégezni. Az ada-
tok a Gazdálkodási Naplóból, 
valamint a költség, árbevétel 
számláról tölthetők ki.

Számítógépes feldolgozás 
hétfőn és csütörtökön lesz idő-
pont egyeztetéssel.

Az ügyfélfogadás a régi rend 
szerint és a megjelölt időpont-
ban hétfőn: csak az adatfeldol-
gozás idején, és abban a témá-
ban, kedd: 8 – 12 óra, szerda: 8 
– 12 óra, 13 - 16 óráig, csütör-
tök: 8 – 12 óra, 13 – 16 óráig.

Telefonszám: 59/503-044.
Kérek mindenkit, mivel 

nagy ügyfélkör van, az idő-
pontok betartására.

Szőke Sándorné
falugazdász

Falugazdász hírek

F E L H Í V Á S 
a termőföld bérbeadásából származó 2008. évi jövedelemadó bevallás be-
nyújtására

Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja azon termő-
föld tulajdonos magánszemélyek figyelmét, akik Karcag város közigazgatási 
területén termőfölddel rendelkeznek, és 2008. évben e termőföld bérbeadá-
sából bevételt szereztek (ideértve a földjáradékot is), hogy az ezen a címen 
nyert bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 25 %.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adót a magánszemé-
lyeknek a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell 
bevallani  és megfizetni a jövedelem megszerzésének évét követő év már-
cius 20-áig. 

Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha 
a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött 
megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. 
A magánszemély köteles az ezen mentesség alapján korábban meg nem fi-
zetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése 
éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentes-
ség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtar-
tamon belül megszűnik. 

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

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Meghívó

A Kiskulcsosi 
Általános Iskola Szülői 
Közössége tisztelettel 
és szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját, 
2009. április 11-én 

19.00 órakor 
az intézmény 

tornatermében 
tartandó húsvéti

batyus báljára. 

Jegyek elővételben 
1500 forintos áron 

kaphatók.

A rendezvény bevételét 
az iskola tanulói részére 

szervezett tavaszi 
tanulmányi kirándulás 
támogatására ajánljuk.

Programok:
9:45 Országzászló felvonása
 Közreműködnek: a Kováts Mihály Huszár Emlék-

raj huszárjai
10:00 Ünnepi istentisztelet a református temp-

lomban
 Igét hirdet: Nagytiszteletű Nagy Béla lelkész
14:00 A Györffy István Nagykun Múzeumban
 Kovács László fazekas, a Népművészet Mestere,
 Madár Helga fazekas, a Népművészet Ifjú Mes-

tere
 és Kiss István festőművész
 kiállításának megnyitása.
 A kiállítást megnyitja:
 Imre Károly, a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-

zat 
 Közművelődési Intézetének igazgatója
14:45 Ünnepi önkormányzati ülés
 a városháza dísztermében
 Himnusz
 Az ünnepi önkormányzati ülést megnyitja
 és az ülést levezeti:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Kitüntetések átadása
 A kitüntetett személyek életútját bemutatja:
 Dobos László alpolgármester és
 dr. Kapusi Lajos alpolgármester
 Műsor
 Közreműködik:
 Csikos Sándor Jászai- és Kazinczy-díjas színmű-

vész
 Vizy Márton zeneszerző, előadóművész és
 Vigh Kristóf zeneszerző, zongoraművész
 Szózat
16:00 Kováts Mihály Huszár Emlékraj felvonulása
 a Kossuth téren
 A Petőfi szobor előtt
 az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
 hőseire emlékezünk

 Köszöntőt mond és a megemlékezést levezeti:
 Kovácsné Kerekes Katalin önkormányzati kép-

viselő
 Petőfi Sándor: Nemzeti dal

 Előadja: Csikos Sándor 
 Jászai- és Kazinczy-díjas színművész
 Ünnepi beszédet mond:
 dr. Fazekas Sándor polgármester, országgyűlési 

képviselő
 Koszorúzás

 a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos szobornál
 Közreműködik: Nagy István tárogatós
 Kováts Mihály Huszár Emlékraj elvonulása
17:15 Karcagi középiskolás tanulók műsora

 a Kossuth téren
 Közreműködik:
 a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági
 Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 

énekkara,
 a Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi
 Szakközépiskola és Kollégium énekkara
 és Főnix Diákszínpada
18:15 Diákok fáklyás felvonulása

 Közreműködik: a Pipás zenekar
 A felvonulás útvonala:
 Horváth Ferenc utca – Táncsics krt. - Dózsa 

György út -
 Kacsóh utca – Szent István sgt. - József Attila ut-

ca -
 Kálvin út – Varró utca – Madarasi út – Kossuth 

tér -
 Bajcsy-Zsilinszky utca
20:00 Táncház

 a Karcagi Ifjúsági Házban
 Közreműködik: a Szeredás Népzenei Együttes
 „Landerer nyomdája” kézműves foglalkozás

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

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

tartandó
városi ünnepségre.

Időpontja: 2009. március 15.
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Aszódi Pál
1929-2009

Nyolcvan éves korában elhunyt 
Aszódi Pál, a Fidesz országgyűlési 
képviselője.  

1929-ben született Hévízgyörkön, 
az ELTE jogi karán szerzett diplo-
mát. 1956 novemberében, a forrada-
lomban való részvétele miatt letar-
tóztatták. Szabadulása után nem dol-
gozhatott szakmájában, csak 1964-
ben rehabilitálták. A rendszerváltást 
követően politikai üldözöttek érdekvédőjeként dolgozott, 
megkapta az ’56-os emlékérmet, és számos állami és kor-
mánykitüntetést. 

Alapítója és elnöke volt a Nyugdíjasok Országos Ta-
nácsának, és szerepet vállalt az Idősügyi Tanácsban is. 
2006-ban lett országgyűlési képviselő, a Baranya megyei 
területi listán szerzett mandátumot.

Aszódi Pál az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület el-
nökeként minden évben többször is megfordult Karca-
gon, komoly támogatója volt városunknak. Sokszor se-
gítette a Karcagi Nyugdíjas Polgári Egyesület munkáját, 
rendezvényeinek gyakori vendége volt.

A Fidesz, az Országgyűlés és az ellenzéki párt parla-
menti frakciója saját halottjának tekinti az elhunyt kép-
viselőt.

Függetlenül az egyre ne-
hezebb megélhetési körül-
ményektől Karcag lakossága, 
az itt működő vállalkozások, 
mindig megtalálták segítség-
nyújtás módját, kiváltképpen 
akkor, amikor jó és nemes célt 
fogalmaztak meg számukra. 
Így történt ez azon a bizonyos 
szombati estén is.

A Kátai Gábor Alapítvány 
Kuratóriuma és Felügyelő Bi-
zottsága úgy döntött, hogy a 
kórházban majdan létre ho-
zandó, öt ágyas Kardiológiai 
őrző berendezéséhez igyekszik 
hozzájárulni, egy jótékonysá-
gi bállal és annak bevételével. 
Felkeresték az intézet beszál-
lítóit, a partner vállalatokat, 
hogy ők is támogassák elkép-
zelésüket, és kérésük nem ta-
lált süket fülekre, hiszen ezek 
a cégek is pénzadományokkal 
álltak a nemes cél mellé. So-
kan tombolatárgyakat aján-
lottak fel, és árverezésre került 
három gyönyörű ajándék is: 
Győrfi Sándor szobrászművész 
egy szobra, Kabai László festő-
művész egy akvarellje és Pálin-
ger Katalinnak, a magyar válo-
gatott kézilabda-csapat kapu-
sának, a győri Audi ETO játé-
kosai által aláírt meze, melyek 
szintén jelentős bevételt hoztak 
az alapítványnak.

Mindezek mellett az estén 
nagy számban megjelent kór-
házi dolgozók azt deklarálták, 
hogy számukra igenis fontos, 
hogy dolgozhassanak nemcsak 
Karcag város, hanem a kör-
nyék közel százezres lélekszá-
mú lakosságának egészségéért, 
és anyagi áldozatot is készek 
vállalni, a munkakörülmények 
javításáért, a technikai eszkö-
zök modernizálásáért.

A karcagi Képviselő Testület 
tagjainak nagy része is meg-
jelent ezen a rendezvényen, 
amellyel ismét azt fejezték ki, 
hogy minden nehézség ellené-
re is fontosnak tartják a kórház 
létét és fennmaradását és poli-
tikai döntéseik mellett anyagi-
lag is képesek ennek az ügynek 
támogatói lenni.

Talán csak az jelentett né-
mi ürömet az örömben, hogy 
a környékbeli települések ön-
kormányzati vezetői, akiket 
szintén hívott és várt a ku-
ratórium, – Kenderes város 
polgármestere,Bogdán Péter úr 
kivételével- nem képviseltették 
magukat a rendezvényen. Re-
méljük a következő bálon már 
másokat is köszönthetünk kö-
zülük, hiszen ez az intézmény 
más települések lakóinak is 
biztosítja az egészségügyi ellá-
tását.

Az este fergetegesre sikerült, 
nagyon jó hangulatban telt 
és tényleg hozzájárult ahhoz, 
hogy a kórházra áldozni képes 
emberek legalább erre az estére 
kicsit elfeledkezzenek a min-
dennapok bajairól, gondjairól 
és felszabadultan szórakozza-
nak együtt.

A Kátai Gábor Kórház veze-
tése, Alapítványának kurató-
riuma nevében is valamennyi 
résztvevőnek köszöni az ado-
mányokat, azoknak, akik nem 
tudtak részt venni az esemé-
nyen a támogatói jegyek vásár-
lását, az Essen Kft,-nek a finom 
vacsorát, A Puhl Band-nek a 
remek zenét, Plósz Csilla és 
Mohai Gábor nagyszerű mű-
sorvezetését, Szabóné Márkus 
Szilvia lelkes és kiváló szerve-
zői tevékenységét, valamint 
az alább felsorolt partnercé-
gek jelentős pénzügyi támoga-
tását: IMOLA Építőipari Kft., 
Karcag Város Önkormány-
zata, Bajzák Béla vállalkozó, 
Nagyné László Erzsébet, Balo-
gh András, Karcagi Hírmon-
dó, Karcagi Tv, Győrfi Sándor 
szobrászművész, Pálinger Ka-
talin (magyar női kézilabda vá-
logatott kapusa), Kabai László, 
Oláhné Lipták Erzsébet, Kar-
cagi Borház, Encsi Cukrászda, 
Karcagi Kórház dolgozói, dr. 
Kenyeresné Z. Ágnes, dr. Fa-
zekas Sándor, Kovács Sándor, 
Karcagi Patchwork Foltvarró 
Klub, Somogyi János és Somo-
gyi Gabriella, Szilágyi Lajosné, 
Mölnycke, Szalai Ferenc, Sza-
bó István Szolnok város pol-

gármestere és alpolgármestere, 
Betánia Gyógyszertár, Zsáner 
Rendezvényszervező Iroda, dr. 
Kapusi Lajos és dr. Vass Éva, 
Kun-Mediátor Utazási Iroda, 
Assisi-Trend Kft., Bogdán Pé-
ter Kenderes polgármestere, dr. 
Kasuba János, dr. Török Mari-
etta, dr. Fábián Lajos, Kiss Sán-
dor, Flora virágüzlet, Nimród 
Bio-étterem és szálloda, Kurucz 
István és felesége, Olajos Ilona, 
dr. Nagy Mihály, dr. Sántha Jó-
zsef, Varga Mihály, Mohai Gá-
bor és Plósz Csilla műsorveze-
tők, Peugeot Szalon Karcag, B. 
Brawn Medical, Bobajka Kft., 
Diagnosticum Zrt., Sanatme-
tal Kft., CPP-BP Kft., Baro-
med Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., Agrosprint Kft.; dr. 
Zsembeli József, dr. Taga Ilo-
na, Babály Tibor, Szabó József-
né, dr. Szabó Katalin, dr. Király 
József, dr. Oszlács Judit, Nuriev 
Tiborné, Igás Eszter.

Dr. Kapusi Lajos
orvos-igazgató

Budapesten a Hungexpo terüle-
tén megrendezett Utazás Kiál-
lításon városunk az idén is kép-
viseltette magát. Ebben az év-
ben még látványosabb formában 
szerepeltünk a rendezvényen, rá-
adásul testvértelepüléseinkkel 
karöltve. A kiállítással kapcsolat-
ban Dobos László alpolgármes-
terrel beszélgetünk, aki a karcagi 
delegáció egyik tagja volt.

- Alpolgármester úr, városunk 
már a tavalyi évben is látványos 
standon, nagy érdeklődés mellett 
szerepelt az Utazás Kiállításon. 
Milyen tapasztalatokkal tértek 
haza az idei rendezvényről?

- A tavalyi évben, a korábbiak-
hoz képest is már egy önálló, na-
gyobb standon tudtunk megje-
lenni a kiállításon. Az idén sem 
volt ez másképp, ellenben – hogy 
egy picikét többet tudjunk ma-
gunkból megmutatni – sikerült 
egy nagyon jó kis konstrukci-
ót kialakítani. Ez úgy nézett ki, 
hogy egy szabadtéri területet is 
kaptunk, ahol fel lehetett állíta-
ni egy jurtát, melynek környé-
kén sikerült bemutatni Karcag 
és a Nagykunság jellegzetessége-
it – elsősorban a hagyományőr-
zés terén. Közben, a belső pavi-
lonban lehetőség nyílt arra, hogy 
a helyi idegenforgalommal fogla-
kozó cégek, szakemberek is be-
mutatkozhassanak, sőt, miután 
ez a kiállítás egy időben zajlott a 
nemzetközi turisztikai konferen-
ciával, lehetőséget biztosítottunk 
a bemutatkozásra hat testvértele-
pülésünknek is. 

- Mérhető-e az ilyen kiállításo-
kon történő bemutatkozások ha-
tása a helyi turizmusban?

- Nem igazán mérhető, de 
mindenképp hatása van annak, 

hogy megjelenünk egy önál-
ló standdal, és nem a Tisza-ta-
vi Régióhoz kapcsolódva mutat-
kozunk be. Vegyük például azt, 
hogy a tavalyi Utazás Kiállítást 
sokkal többen látogatták, mint az 
ideit. Valószínű, hogy ez a gazda-
sági visszaesésnek is köszönhető. 
Azonban, ha egy standhoz sokan 
odamennek – mert azért az idén 
is volt érdeklődés a karcagi pult-
nál szépszámmal – és magukhoz 
veszik a különböző kiadványo-
kat, prospektusokat, bizonyá-
ra sokan kedvet kapnak ahhoz, 
hogy ellátogassanak Karcagra és 
a környékére. 

Ezt pontosan mérni nem le-
het, mert nem tudhatjuk, hogy 
egy vendég honnan szerzett tu-
domást az itteni üdülési lehető-
ségekről. Lehet, hogy máshon-
nan kapja az információt, de az 
is lehet, hogy épp egy utazási ki-
állításon jut a megfelelő kiadvá-
nyokhoz. Tehát gyaníthatóan 
mégis van hatása a helyi idegen-
forgalomra egy kiállításon tör-
tént bemutatkozásnak. Egy biz-
tos: kimaradni nem lehet, nem 
célszerű, mert minden jelentő-
sebb turisztikai központ, kisebb-
nagyobb település próbálkozik 
saját maga eladásával. Hogy a ré-
gi mondással éljek, aki kimarad, 

az lemarad. Mindenképp célsze-
rű megjelenni.

- Említette, hogy a kiállításon 
az idén kevesebb látogató volt, de 
azért a karcagi standnál sok ér-
deklődő megfordult. Lehet, hogy 
ez is a szakemberek azon vélemé-
nyét igazolja, hogy a válság mi-
att megnőhet a belföldi turizmus 
iránti érdeklődés?

- Nagy valószínűséggel ez így 
van, hiszen az emberek jövedel-
mének értéke egyre kevesebb. 
Meggyőződésem szerint nagyon 
sokan el sem tudnak menni nya-
ralni, kirándulni, akik mégis ki 
tudnak szorítani a keresetükből 
valamennyit, azok nagy része is 
inkább a hazai nyaralási lehető-
ségeket fogja fölkeresni. Egyre 
szűkebb az a réteg, amelyik meg-
engedheti magának, hogy kül-
földre menjen nyaralni. Minden-
képpen ott kell lennünk egy-egy 
ilyen kiállításon, és a legnagyobb 
gazdasági nehézségek ellenére is 
célszerű bemutatkozni. Annak 
ellenére, hogy nem vagyunk ki-
emelt turisztikai központ, leg-
alább kétszáz ember él a karca-
gi vendéglátásból. Rossz politika 
lenne az, ha a válság miatt a gaz-
daság bármelyik szeletét vissza-
szorítanánk. 

Cselényi Csaba

Jótékonysági bál a kórházért

2009. március 5-én (csütörtökön) 16.30 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Központban

Kunok I. Világtalálkozója
KUN IDENTITÁS ÉS NYELVI EMLÉKEK

című előadássorozat II. előadása
Dr. Baski Imre: A kunok nyelvi emlékei

A karcagi kórház Kátai Gábor Alapítványa február 21-én rendez-
te meg első, és nem titkoltan hagyományteremtő jótékonysági 
bálját a Déryné Művelődési Központ dísztermében. Ilyenkor far-
sang tájékán egymást érik a hasonló jellegű rendezvények a vá-
rosban, amelyek azonban nem csupán a szórakozásról szólnak, 
hanem szinte mindegyik az adakozásról, a segítségnyújtásról is. 
Mióta az állam szép lassan kivonul az eddigi feladataiból, és sok 
esetben várja el azt, hogy az adófizetők támogassanak célokat, se-
gítsék az önkormányzati intézményeket, városunkban is egyre 
csak szaporodnak az ilyen és hasonló jótékonysági rendezvények.

Aki kimarad, az lemarad
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A technológiai együttmű-
ködés terén Kazahsztán sze-
retné a legújabb fejlesztéseket 
bevonni a honi iparába. Úgy 
gondolják, hogy az európai 
partnerekkel történő együtt-
működés – beleértve a na-
no- és biotechnológia terüle-
teit is – lendületet adhat a ki-
alakulóban lévő és a már mű-
ködő ipari parkoknak. Már 
elő is irányoztak egy sor er-
re vonatkozó oktatási rendez-
vényt, amelyet európai speci-
alisták meghívásával bonyo-
lítanak le, úgy, hogy azok a 
parkok területén végezzék 
az innovációs menedzsment 
képzését, a mérnöki szakem-
bergárda átképzését.

A technológiai fejlesztések 
minden területet érintenek, a 
létező közlekedési útvonalak 
modernizáció-
jától, az agrár-
ipari fejlesztése-
ken keresztül a 
kölcsönös infor-
mációcseréig.

T e k i n t v e , 
hogy Európa 
nagy hangsúlyt 
fektet a megúju-
ló energiaforrá-
sok felhaszná-
lására, és mivel 
Kazahsztánnak 
ezekből tekintélyes potenci-
ál van a birtokában; szorgal-
mazzák a tapasztalatcseré-
re épülő szemináriumokon, 
nemzetközi konferenciákon 
való részvételt. Az energetika 
területén is szeretnék az uni-
ós tapasztalatokat megismer-
ni.

Szorosan összefügg egy-
mással a közlekedés, a mű-
szaki szabályozás, valamint 
a kereskedelmi és gazdasági 
együttműködés elmélyítése. 
Ezek a területek sok ponton 
kapcsolódnak egymáshoz, 
kifejezetten, ha az árumoz-
gatást, annak szabályozását, 
célba juttatását vesszük figye-
lembe. 

Terv készült az eurázsi-
ai transzkontinentális közle-
kedési folyosók további fej-
lesztéséről, a törvények har-
monizációjáról, valamint 
az utasok, szállítmányok és 
szállítóeszközök szabad hely-
változtatásához szükséges fel-
tételek megteremtéséről. Ez 
ügyben a program olyan kez-
deményezéseket támogat, 
mint pl. további egyeztetések 
folytatása a közlekedési há-
lózat páneurópaihoz történő 

csatlakozásával kapcsolatban, 
vagy gyakorlati tanulmányo-
kon való részvétel a civil lé-
gi közlekedés európai szab-
ványainak meghonosítása ér-
dekében. De említhetnénk a 
kikötő-felügyeletekre, a gép-
jármű-tulajdonlásra, bizto-
sításokra vonatkozó tapasz-
talatcseréket is, de ugyanez 
a jogharmonizációs törekvés 
jellemző a műszaki szabályo-
zás területén is. 

Az áruforgalom Kazahsz-
tán és Európa országai között 
az utóbbi években növekvő 
tendenciát mutat, azonban az 
exportban hagyományosan 
túlsúlyban vannak a nyers-
anyagok. Ezért fontosnak 
tartják a kazah export struk-
túrának diverzifikációját, át-
alakítását. Ennek érdekében 

szeretnének kazah kereske-
delmi képviseletet létrehoz-
ni Európában, melynek segít-
ségével kiterjeszthetnék a ke-
reskedelmi-gazdasági kapcso-
latokat. A képviselet legfőbb 
feladatai közé tartozna az it-
teni országok gazdaságpoli-
tikájának elemzése, kereske-
delmi törvényeiknek és a kül-
kereskedelmi tevékenységek 
feltételeinek tanulmányozása, 
és a kazah vállalkozók infor-
málása.

Az eddigiekből kiderült, 
hogy Kazahsztán az európai 
kapcsolatait, azoknak elmé-
lyítését legfőképp az itteni vi-
szonyok jobb megismerésére 
építi, és szinte kivétel nélkül 
minden területen rugalma-
san kezeli a jogharmonizáció 
kérdését, viszont sosem fe-
ledkezik meg saját érdekeiről 
sem. Ahhoz, hogy egy ország 
sikeresen működhessen, lakói 
jól élhessenek, nem csak jó 
belpolitikára, hanem magas 
szintű, fejlett külkapcsolatok-
ra is szüksége van. Jövő héten 
a kazah külpolitika főbb jel-
lemzőiről írunk.

(folytatjuk)
Cselényi Csaba   

Kazahsztán
V. rész

Cikksorozatunk legutóbbi részét ott fejeztük be, hogy Ka-
zahsztán az Út Európába program keretén belül technológiai, 
energetikai, közlekedési, műszaki, kereskedelmi, és még szá-
mos más területen szeretné fejleszteni az európai kapcsolatait. 
Most nézzük át részleteiben, hogy is képzelik megvalósítani 
ezeket az elképzeléseket.

Rogerius érsek úgy hagyta 
emlékezetben, hogy amikor 
a magyar és a kun uralkodó 
megegyezését követően a ku-
nok megkezdték a szedelődz-
ködést, IV. Béla király elébük 
vonult és 1239 húsvétján a 
Radnai-hágónál „fényes kül-
sőségek közepette” fogadta a 
Magyarország földjére érkező 
Kötönyt és (Rogerius szerint) 
40 ezer családból álló népét, 
akik innen az ország belsejé-
ben lévő síkságra vonultak. A 
770. évforduló tiszteletére és 
a Kunok I. Világtalálkozója 
alkalmából Horváth György 
(a legújabb kor első kunkapi-
tánya) egy csapatnyi lovassal 
a történelmi útvonal ismé-
telt bejárását tervezi. Horvá-
th Györggyel a Kunszövetség 
múlt hétvégi közgyűlésén ta-
lálkoztam.

- Szép hosszú túra lesz, rá-
adásul az útvonal legnagyobb 
része ma már Romániához 
tartozik. Ez gondolom – más 
ország más szabályok – meg-
nehezíti a szervezést.

- Az ilyen nagyobb túrá-
kat mindig legalább három 
egyeztető bejárás előzi meg, 
ami teljesen érthető is, mert 

ez esetben csak a kiindulási 
pontot és a megérkezés hely-
színét ismerjük. Már volt egy 
előzetes útvonalbejárásunk, 
de húsvét környékén és ké-
sőbb is megyünk még. Most 
dr. Fazekas Sándorral szer-
veztünk egyéni utat a Rad-
nai-hágóhoz, ahol megtalál-
tuk azt a (feltételezett) helyet 
is, ahol a kunok gyülekeztek. 
A Radnai-hágó a történelmi 
Magyarország keleti határán 
van, ahol a magyar nyelvet 
nem beszélik. A hágó térsége 
természetvédelmi terület, a 
közelében most szállodát épít 
egy vállalkozó. Majdan vele 
fogunk tárgyalni, hogy az ő 
területén, vagy a kerítés men-
tén felállíthassunk egy kis je-
let, vagy emlékművet a ku-
nok Magyarországra érkezése 
emlékére. A túrán egyébként 
12 lovas és 2 kísérő szekér 
veszt részt. A kisújszállási 
 Horváth-tanyáról teherautón 
és kamionnal szállítjuk ki a 
felszerelést, a lovakat augusz-
tus 19-20-a körül.

- Hány nap alatt tehető meg 
az út?

- Augusztus 22-re tervez-
zük az indulást a hágótól. Ezt 

szeretnénk azzal ünnepélyes-
sé tenni, hogy a Kunszövetség 
és a kun települések közös ki-
rándulást szerveznének oda. 
Erdély túlsó határától indu-
lunk tehát és a tíz állomáson, 
ahol megpihenünk, minde-
nütt szeretnénk egy kun ha-
gyományőrző programot be-
mutatni. A bihari vár lesz az 
első olyan, a jelenlegi hatá-
ron túli pihenőállomásunk, 
ahol egy ottani hagyomány-
őrző csoport fogad majd ben-
nünket és egy közös bemuta-
tót is tartunk. A megtett utat 
mi is dokumentáljuk (fényké-
pek, video), de a túráról fel-
tehetően a Duna TV is készít 
egy filmet.

- Épp most határozta el a 
szövetség, hogy a Kis Hegyes-
bori-halomnál ünnepélyesen 
fogadják majd a hazaérkező-
ket.

- Igen. Nagyon örülök an-
nak, hogy a Kunszövetség és 
a világtalálkozóra szervező-
dött konzorcium is teljes lét-
számban jelen kíván lenni a 
megérkezéskor. Ezzel fejeződ-
ne be az expedíció.

Elek György    

Az igen terjedelmes (59 ol-
dalas) előterjesztésben ötven-
két tételben foglalták össze a 
kiemelt feladatokat, amelyek 
között jelentősebb összeget 
jelent a korábban felvett hite-
lek törlesztése, a közvilágítás 
korszerűsítése, az Erőforrás 
Kft. üzemeltetési költségei, a 
kistérségi társulás támogatá-
sa. Emellett olyan fejlesztése-
ket is találunk, mint példá-
ul az egykori Ruhaipari Szö-
vetkezet épületének (Damja-
nich utca sarok) átalakítása 
szociális otthonná, a kórház 
gázmotor tovább hasznosítá-
sának vizsgálata, a belterüle-
ti és külterületi csapadékvíz-
rendszerek felújítása, a Morgó 
csárda épületének megerősí-
tése és felújítása. A Szentan-
nai Sámuel Mg. Szakközépis-
kolában tornacsarnok, a Var-
róban tanműhely építése kez-
dődik, a Varró utcán a diák 
konyha és étterem felújításá-
ra kerülhet sor, míg a legje-
lentősebb beruházásnak az 
550 millió forintos költség-
gel épülő új gimnáziumi épü-
let kivitelezése tekinthető. Az 
óvodák és egy bölcsöde felújí-
tására is sikerült pénzt bizto-
sítani. Éppen ideje volt már, 
ismeri el Kurucz István, hi-

szen ott a Vasút utcai bölcső-
de, ami évek óta igen gyengén 
van, és eddig még csak pénz-
zel nem volt megtámogatva. 
Mivel a város egyik célkitű-
zése az idegenforgalom lehe-
tőségeinek a kiaknázása, az 
ezzel kapcsolatos újdonságok 
is helyet kaptak az esztendő 
feladatai között. A Szélmalmi 
Fogadóház környékén parko-
lót építenek és kerékpárköl-
csönzéshez szükséges faház-
épületek készülnek. A gyógy-
vizű strandfürdő területén is 
komoly fejlesztések lesznek 
(ezekről a jövő heti számban 
adunk tájékoztatást – E.Gy.), 
de az idegenforgalomhoz so-
rolható a Karcag-bereki ke-
rékpárút idei üteme is. A gaz-
dasági és a pénzügyi világ-
válság minden téren a takaré-
kosságra, a minél előnyösebb 
megoldások felderítésére ösz-
tönzi az önkormányzatot. 
Ezért is készül majd tanul-
mányterv a geotermikus 
energia felhasználásáról.

A költségvetés még a szám-
talan kurtítás, kényszerű el-
utasítás és nyirbálás mellett 
is nagyon költséghatékony és 
takarékos gazdálkodást köve-
tel, amelyet minden hónap-
ban figyelemmel kell kísér-
ni. Nem várható újabb lét-
számleépítés, és újabb adóne-

mek bevezetésére sem kerül 
sor. Tavaly és tavalyelőtt so-
kat foglalkoztunk a 4,2 mil-
liárd forint értékű kötvény-
kibocsátással. Az idő azt iga-
zolta, hogy ez a döntés jónak 
bizonyult, a város időben lé-
pett. A pénzt ugyanis be lehe-
tett forgatni bizonyos fejlesz-
tési és működési kiadásokba, 
a fel nem használt része pedig 
úgy került befektetésre, hogy 
nagyon komoly összegű ho-
zadéka van, és a költségvetés 
bevételeit növeli. (Erre a tény-
re egyébként a könyvvizsgá-
lói jelentés is kitért.) A PEB 
a költségvetés elkészültekor 
hangsúlyozta, hogy a kevés-
ből úgy lehet többet csinálni, 
ha a szóba jöhető pályázato-
kat figyelik és igyekeznek mi-
nél nagyobb mértékben ki-
használni. A hivatal dolgozó-
inak és az intézmények veze-
tőinek köszönhetően a város 
jól „szerepel” a pályázatokon, 
ez a továbbiakban is szüksé-
ges. Summázatul Kurucz Ist-
ván kijelentette: a város va-
gyona stabil. A város fejlő-
dőképes és működőképes. A 
kötvénykibocsátás pozitívan 
hatott, úgyhogy a 2009. évi 
költségvetés további hitelfel-
vételt nem is tartalmaz.

Elek György   

Emléktúra a Radnai-hágótól a Nagykunságig

Folytatás az 1. oldalról

Fokozott takarékosság 2009-ben is

Kunok I. Világtalálkozója
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A KSE birkózó szakosztá-
lyának elnöke, id. Kurucz Ist-
ván, aki az interjúra vonatko-
zó kérésemet udvariasan el-
hárította és ifj. Kurucz Ist-
vánhoz irányított, mondván, 
ő a vezető edző és egyben az 
igazi illetékes is.

Ifjabb Kurucz István a 
nevezetes birkózó famí-
lia leszármazottja, maga is 
 hosszabb ideig ak-
tív versenyző volt. 
’95-től edzőskö-
dik és 2000-től, 
kb. két évtize-
de lett a szakosz-
tály vezető edző-
je. Egyébként régi 
ismerős, mert ap-
róbb birkózó hí-
rekkel, az éppen 
esedékes országos 
vagy egyéb versenyekkel kap-
csolatban már számtalanszor 
kaptunk tőle információt, 
eredménylistát etc. A szak-
osztály, amelynek a felkészü-
lését irányítja, jelen pillanat-
ban 40-42 főből áll. A spor-
tolók valamennyien utánpót-
lás korúak, a szakosztálynak 
felnőtt versenyzője nincsen. 
A negyven birkózó között vi-
szont a 4. évtől a 16. életévig 
minden korosztály megtalál-
ható, hiányzó „évjárat” nin-
csen. Ma már lányok is tagjai 
a szakosztálynak, sőt, ahogy 
a vezető edző mondja, „na-
gyon-nagyon kiemelkedő 
eredményeket” mutathatnak 
fel, országos diákolimpiákon 
és magyar bajnokságokon is 
szereztek érmeket. Ami még 
szokatlan, az a négyéves bir-
kózók említése, de ifj. Kurucz 
megerősíti a hallottakat, az 
óvodásoknak játékos jelleg-
gel vannak edzések – teljesít-
ményükről pedig lásd alább. 
Nem titok, a negyvenes lét-
szám nagyon szép, a tobor-
zás, az „utánpótlás utánpót-
lása” elég nehéz, mert mint 
köztudott, ide is nagy kitartás 
szükséges. Ráadásul, a bir-
kózásban nincsenek kategó-
riák, pl. „A” licence vagy „B” 

licence, amatőr vagy hivata-
los megkülönböztetés, hanem 
csak birkózás van és minden-
ki együtt birkózik. Az nem 
lehet szempont, hogy valaki-
nek egy héten csak egy, a má-
sik csapatnak meg heti kilenc 
edzése van. A versenyzők 
súlycsoportok meg korcso-
portok szerint küzdenek – a 
súlyra való ügyelés az egyik 

legnehezebb feladat.
Karcagon heti három al-

kalommal – hétfőn, szerdán 
(mindkét nap 16:30-tól 18:30-
ig) és pénteken (16-18 között) 
– vannak edzések a Városi 
Sportcsarnokban, illetve kü-
lön felkészülésre is lehetőség 
nyílik a Kuruczok birkózóter-
mében – itt is teljesen ingye-
nesen. S ez itt a reklám helye: 
a szakosztály minden érdek-
lődő fiatalt vár.

A csak diáksportolók-
kal versenyző karcagi bir-
kózó szakosztály 2008-ban 
az előkelő 32. helyet szerez-
te meg az országos rend-
szerben. Ide beleszámítanak 
a felnőtt nemzetközi és or-
szágos, a junior nemzetkö-
zi és országos, a kadett nem-
zetközi és országos etc. ered-
mények is, úgyhogy ezen ös-
szesítésben 32.-nek lenni a 
szakosztályok között (ekko-
ra létszámmal és ilyen felté-
telek között) nagyon jó ered-
mény. Ugyanilyen jól teljesí-
tettek a fontosabb versenye-
ken. Ezek közül ifj. Kurucz 
István az országos diákolim-
piát és a magyar bajnokságot 
tekinti mérvadónak, hiszen 
az országos rangsorban ezek 
alapján sorolják be az egyesü-

leteket. Nemcsak ezek a ver-
senyek vannak persze, több 
országos és nemzetközi szin-
tű összecsapásról hoztak még 
el érmeket a karcagiak. Kez-
dődnek a sikerek az óvodás 
korosztálynál, akikről a ve-
zető edző  összefoglalóan an-
nyit jegyzett meg, hogy „na-
gyon ügyesek a kicsijeink. Az 
új kicsi brigád nagyon ígére-
tesnek tűnik, de addig még 
sok víz lefolyik a Dunán, am-
íg ők versenyző korosztály 
lesznek”. Az érmeket szerző 
és szépen szereplő gyermek 
korosztályból meg kell emlí-
tenünk Kun Istvánt, aki több 
országos verseny győztese. 
Egyébként pedig kezdjük a 
lányokkal: Endrédi Evelin ta-
valy az országos diákolimpi-
án és a magyar bajnokság di-
ák korcsoportjában is 3. he-
lyezett volt. Horváth Mária 
a Női Magyar Bajnokság di-
ák korcsoportjában a serdü-
lő korcsoportban, majd pedig 
a diákolimpián is 2. helyezett 
lett, vagyis egymaga három 
éremmel gyarapította a kar-
cagiak eredményeit. Örsi Má-
ria a diákolimpián, valamint 
a magyar bajnokság diák kor-
csoportjában és a serdülő 
korcsoportban is a 3. helyen 
végzett. Mándi Tímea a di-
ákolimpián és a magyar baj-
nokságon is ezüstérmet szer-
zett. Szép eredmények birto-
kosai lettek a fiúk is. A diák-
olimpián Horváth Dávid 5., 
Mándi Mihály 2., Csík Krisz-
tián 5., Varga Imre 5. helye-
zést ért el, Gál István pedig 
megszerezte „a szakosztály 
tavalyi legeslegfényesebb ér-
mét”, hiszen a diákolimpi-
án első helyezett lett. Ami-
kor a felsorolás hallatán meg-
jegyzem, hogy ennyi érem és 
kitűnő helyezés 40 versenyző-
től nagyon jó teljesítmény, if-
jabb Kurucz felemelt mutató-
ujjal jegyzi meg, több érem is 
meglepetés volt, volt még ott 
a versenyeken kettő, ami bát-
ran lehetett volna a karcagia-
ké is, de elszalasztották. Elis-
merés illet mindenkit és nagy 
köszönet az önkormányzat, a 
testület és az illetékesek felé, 
akik a lehetőségekhez mérten 
maximális segítséget nyújta-
nak a szakosztálynak. A vé-
gén a terveket kérdezem – hát 
mi lenne más, mint millió és 
millió feladat. Március végé-
től és április elején országos 
diákolimpia. Ősszel magyar 
bajnokságok, ahol nem tit-
kolt szándék több érem meg-
szerzése és addig pedig edzé-
sek tömkelege jön. Hát akkor 
csak így tovább gondolom, 
hiszen nyilvánvaló – az erő 
meg az akart megvan hozzá.

Elek György

A KSE szakosztályai 2008-ban

Birkózás
A birkózósport az egyik legrégibb és legeredményesebb 
sportág a városban. Jól tudjuk, hogy a karcagi birkózók már 
a két világháború között szép eredményeket értek el, nem 
csak helyi vagy területi, hanem országos versenyeken is. A 
háború után is stabil és megbízható teljesítményt nyújtottak, 
s voltak családok, ahol ez az erőn és taktikán alapuló sport-
ág egész versenyző-dinasztiát teremtett. A birkózás melletti 
elkötelezettség szép példája a Kurucz család, a Kurcz testvé-
rek emlékversenye. Azt pedig, hogy ez az elkötelezettség egy 
életre szól, éppen az ilyen alkalmakon megjelenő idősebb 
férfiak lelkesedésén, szakértő tekintetén mérhetjük le. A KSE 
szakosztálya fiatal birkózók generációit nevelte ki, olyan 
sportolókat, akik országos szinten folytatták. Valamennyi-
en emlékszünk még Balla Bandi világbajnoki érmére, de vi-
lágbajnoki résztvevő volt Ferenczi István (7. helyezett lett). 
Nagy Barna világversenyeken ért el szép sikereket a birkózás 
testvérsportágában, a szumóban. Jelenleg pedig Fekete An-
talt említhetjük meg, aki ifjúsági válogatott.

1. A pályázatot meghirdető szerv
- neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő Testülete
- címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
2. A meghirdetett álláshely:
 - karcagi Arany János Általános Iskola
 - munkahely: Karcag, Arany János 

u.13-15.
 - munkakör: igazgató
3. A megbízás feltételei a közoktatásról 

szóló többszörösen módosított 1993. 
évi LXXIX. tv. 18. §. (1.)-(7) bekezdés-
ében foglaltak alapján:

 - a nevelési-oktatási intézmény alap-
feladatának megfelelő pedagógus 
munkakör betöltéséhez szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség 

 - szakmai gyakorlat: legalább 5 év 
 - nevelési-oktatási intézményben, pe-

dagógus munkakörben fennálló, ha-
tározatlan időre szóló alkalmazás.

 4. Juttatás: 
 Illetmény és magasabb vezetői pótlék 

a hatályos rendelkezések szerint.
5. Megbízás időtartama: 2009. au-

gusztus 1-től - 2014. július 31-ig.

6. A pályázat megjelentetésének helye:
 - Oktatási Közlöny
 - www.kozigallas.hu
 - www.karcag.hu
 - Karcagi Hírmondó
7. A pályázat benyújtásának határideje:
 - Az Oktatási Közlönyben történő köz-

zétételt követő 30 napon belül.
8. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mestere 
 Karcag, Kossuth tér 1.
9. A pályázat elbírálásának határ-

ideje: 2009. július 31.
10. A pályázatnak tartalmazni kell:
 - a pályázó szakmai életrajzát, (kézzel 

írott formában)
 - a szakmai helyzetelemzésre alapo-

zott vezetői programot és fejlesztési 
elképzelést, (kézzel írott formában)

 - iskolai végzettséget igazoló okmá-
nyokat, erkölcsi bizonyítványt

 - nyilatkozatát arról, hogy kinevezése 
esetén vagyonnyilatkozatot tesz. 

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

1. A pályázatot meghirdető szerv
 - neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő Testülete
 - címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
2. A meghirdetett álláshely:
 - karcagi Madarász Imre Egyesített 

Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 
 - munkahely: Karcag, Táncsics krt. 17.
 - munkakör: intézményvezető
3. A megbízás feltételei a közoktatás-

ról szóló többszörösen módosított 
1993. évi LXXIX. tv. 18. §. (1.)-(7) be-
kezdésében foglaltak alapján:

 - a nevelési-oktatási intézmény alap-
feladatának megfelelő óvodapeda-
gógus munkakör betöltéséhez szük-
séges  felsőfokú iskolai végzettség

 - szakmai gyakorlat: legalább 5 év 
 - nevelési-oktatási intézményben, 

pedagógus munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló alkalmazás

4. Juttatás: 
 Illetmény és magasabb vezetői pót-

lék a hatályos rendelkezések szerint.
5. Megbízás időtartama: 2009. au-

gusztus 1-től - 2014. július 31-ig.

6. A pályázat megjelentetésének helye:
 - Oktatási Közlöny
 - www.kozigallas.hu
 - www.karcag.hu
 - Karcagi Hírmondó
7. A pályázat benyújtásának határideje:
 - Az Oktatási Közlönyben történő 

közzétételt követő 30 napon belül.
8. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mestere 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
9. A pályázat elbírálásának határ-

ideje: 2009. július 31.
10. A pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó szakmai életrajzát, (kézzel 

írott formában)
- a szakmai helyzetelemzésre alapo-

zott vezetői programot és fejlesztési 
elképzelést, (kézzel írott formában)

- iskolai végzettséget igazoló okmá-
nyokat, erkölcsi bizonyítványt 

- nyilatkozatát arról, hogy kinevezése 
esetén vagyonnyilatkozatot tesz.

Dr. Fazekas Sándor

polgármester

1. A pályázatot meghirdető szerv
 - neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő Testülete
 - címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
2. A meghirdetett álláshely:
 - karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény
 - munkahely: Karcag, Szabó József u.1
 - munkakör: igazgató
3. A megbízás feltételei a közoktatásról 

szóló többszörösen módosított 1993. 
évi LXXIX. tv. 18. §. (1.)-(7) bekezdés-
ében foglaltak alapján:

 - a nevelési-oktatási intézmény alapfel-
adatának megfelelő pedagógus mun-
kakör betöltéséhez szükséges felsőfo-
kú iskolai végzettség 

 - szakmai gyakorlat: legalább 5 év 
 - nevelési-oktatási intézményben, pe-

dagógus munkakörben fennálló, hatá-
rozatlan időre szóló alkalmazás

4. Juttatás: 
 Illetmény és magasabb vezetői pótlék 

a hatályos rendelkezések szerint.
 5. Megbízás időtartama: 2009. au-

gusztus 1-től - 2014. július 31-ig.

 6. A pályázat megjelentetésének helye:
 - Oktatási Közlöny
 - www.kozigallas.hu
 - www.karcag.hu
 - Karcagi Hírmondó
7. A pályázat benyújtásának határideje:
 - Az Oktatási Közlönyben történő köz-

zétételt követő 30 napon belül.
7. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mestere 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
8. A pályázat elbírálásának határideje: 

2009. július 31.
9. A pályázatnak tartalmazni kell:
 - a pályázó szakmai életrajzát, (kézzel 

írott formában)
 - a szakmai helyzetelemzésre alapozott 

vezetői programot és fejlesztési elkép-
zelést, (kézzel írott formában)

- iskolai végzettséget igazoló okmányo-
kat, erkölcsi bizonyítványt

- nyilatkozatát arról, hogy kinevezése 
esetén vagyonnyilatkozatot tesz.

Dr. Fazekas Sándor
polgármester

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 
az Arany János Általános Iskola igazgatói állására.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 
a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai 

Szakszolgálat intézményvezetői állására.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat pályázatra meghirdeti az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állását.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-
359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 für-
dőszobás, tetőteres, klímás, több fajta 
fűtési lehetőséggel, ipari árammal, fú-
rott kúttal, szerelő aknás alsó épület-
tel több generációnak eladó, ill. vál-
lalkozásra is alkalmas. Tel.: 06/20-669-
5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alat-
ti ház eladó. Tel.: 59/401-207.
Karcagon a Kálvin u. 15. sz. alatti ös-
szes közművel ellátott építési telekin-
gatlan eladó. Tel.: 06/20-916-1192.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszú távra kiadó. 
Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-5719.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, ga-
rázzsal eladó vagy budapestire, eset-
leg környékére cserélhető. Tel.: 06/30-
245-7897.
Karcagon cserépkályhás és gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi ház el-
adó. U.itt. épület faanyag van eladó. 
Tel.: 59/400-802 (reggel , délben és 
18 órától).
3 szobás, teljes közműves, vegyes és 
gázfűtéses családi ház eladó. Érd.: Kg., 
Ketel u. 38. Tel.: 59/300-129.
Karcag, Bethlen G. út 41. sz. alatti 3 
szobás, nappalis kertes családi ház el-
adó. Tel.: 06/30-517-2434.
Két család részére alkalmas kertes 
ház garázzsal, melléképületekkel el-
adó. Kg., Jókai utca 39. Tel.: 06/70-
527-1099.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, búto-
rozatlan üres lakás hosszútávra kiadó. 
Tel.: 59/312-679 v. 06/20-327-5719.

Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi 
ház gáz-, központi fűtéses + cserép-
kályha beépítve mindkét szobába el-
adó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 06/30-
656-2295. 

Eladó a Kisvénkert III-asban szo-
ba-konyhás,  bekerített  kunyhó 
(villany+fúrott kút van) 9 sor kertföld-
del. I.ár: 550 ezer Ft. Tel.: 06/30-319-
0145.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel.: 06/59-
313-284 www.tmhirek.hu

Eladó 80 éves fa bölcső, függönykar-
nis, zuhanykabin + tálca, ülőfürdő 
kád, 2 személyes kihúzhatós gyermek 
heverő. Érd.: Kg., Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 
59/314-094.

Jó állapotban lévő, 3 funkciós (sport, 
mély, mózeskosár) babakocsi eladó. 
Tel.. 59/312-204.

Télikabátok, bundák, dzsekik, pulóve-
rek (40-46 méret, férfi-női) olcsók el-
adók. Tel.: 59/311-477.

Építőanyagok eladók: új kúpcserép, 
hajópadló, vörös pala és lábazatfes-
ték, falfix mélyalapozó, zsindely alátét 
lemez; 1.500 db bontott szalagcserép. 
Tel.: 06/30-465-1465.

Két darab világos színű, fal áttöréses 
gázkonvektor eladó. Tel.: 59/314-831.

Garázs eladó. Kg., Széchenyi sgt. 26. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-546-4990.

Kisbálás lucerna és lucerna liszt eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi u. 45.

Eladó újszerű kerti vetőgép (kézi) fél-
áron, 1 db utánfutó kerti traktor után. 
Tel.: 06/30-252-8698.

Lucerna széna körbálás és kisbálás; lu-
cerna liszt jó minőségűek eladók. Tel.: 
06/30-393-3343.
A böjti szelek szemét hordalék-
kal tarkítják járdáinkat, tereinket. 
Seprűimmel vegyen részt a tiszta vá-
rosunkért mozgalomban. Kapható a 
karcagi piacokon vagy a Takács P. u. 9/
a. sz. alatt. Támasztó létra méretre is-
mét rendelhető Jani bácsinál.
Egyedülálló idős személlyel eltartá-
si szerződést kötnék. Tel.: 06/70-527-
1099.
Németjuhász 2 éves kan jó házőrző 
telep és személyőrzésre alkalmas el-
adó vagy takarmányra, haszonállat-
ra cserélhető. Németjuhász és tör-
pe tacskó kanok kitűnő minőségűek 
sporttársi áron fedeznek. Tel.: 06/30-
393-3343. 
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, 
fotelok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, 
varrógép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Bontásból vásárolnék vályogot, tég-
lát, széldeszkát, B 30-as téglát, 90x200 
külső ajtót, hulladék deszkát, járóla-
pot, WC ablakot, mozaik lapot. Tel.: 
59/312-562 v. 06/20-411-9686.
Gyermekruhák olcsón eladók és egy 
LG Shine KE 970 mobiltelefon. Tel.: 
06/30-647-7454.

Állat
Fehér húsjellegű hízó eladó. 400 Ft/
kg. Fiatal gyöngykakasokat cserélnék 
gyöngytyúkra. Tel.: 59/300-875.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzá-
loghitel akár jövedelemigazolás nél-
kül is. Személyi hitelek, lakásvásárlá-
si hitel. Több banki háttérrel! Teljes kö-
rű ügyintézés! Tel.: 06/70-314-4403 v. 
06/30-647-7324 v. 06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. 
Tel.: 06/30-403-6062.
Palatető felújítása bitumenes zsin-
dely lemezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 
06/30-465-1465.
Vállaljuk áron alul az alábbi munkák 
elvégzését jól képzett, hozzáértő em-
berekkel: járdák, kapubejárók újjáépí-
tését, javítását; bármilyen nemű kő-
művesmunkákat, burkolást; brigáddal 
tetőépítést és javítást; épületek épí-
tését, átalakítását. Bármilyen nemű 
bontási munkákat; udvarok, házak, 
tereptisztítását, takarítását; bármi-
lyen nemű zúzalékolást, aszfaltozást, 
víz-, csatornamű kialakítását, ásását. 
Épületek alapozását; mezőgazdasági 
munkák tavasztól őszig előjegyezhe-
tők 55-60 főig. Több referenciával ren-
delkezünk. Nyugdíjasoknak kedvez-
ményt tudunk biztosítani. Hívjon bi-
zalommal, akár részletfizetés is meg-
oldható! Tel.: 06/30-346-1454. 
Palatető beázás megszüntetése egye-
di zárólemezes technológiával, garan-
ciával. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-
465-1465.
Ruhajavítást vállalok. Tel.: 06/30-647-
7454.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-
os eladó. Tel.: 06/30-699-0592.

Apróhirdetés

Sakk

Férfi kézilabda

Március 1-jén megkezdő-
dött a megyei férfi kézilabda 
bajnokság tavaszi fordulója, 
az első mérkőzéseket Karca-
gon rendezték. A KSE csapa-
ta a 3. helyről várta a folyta-
tást, hazai pályán ezúttal a 
Túrkevével és a Kunszent-
márton csapataival mérkő-
zött, s mindkét találkozóját 
megnyerte, így újabb 4 pont-
tal gazdagodott a tabellán. 
Sajnos az első, a Túrkeve el-
leni mérkőzéshez egy szomo-
rú esemény is kapcsolódott. 
A KSE átlövője, Bartha Ba-
lázs, a mérkőzés vége előtt 10 
perccel súlyos sérülést szen-
vedett. A játékosnak kifordult 
a bokája, sajnos a boka fölöt-
ti rész több helyen is törést 
szenvedett. Mentővel szállí-
tották kórházba és még az-
nap, vasárnap délután meg-
operálták. A férfi kézilabda 
csapat és a szurkolótábor ne-
vében mielőbbi gyógyulást 
kívánunk neki, s reméljük, 
hogy hamarosan újra pályára 
lép majd a KSE színeiben.

Eredmények:
Karcag – Túrkeve 29:25 

(16:9)
Karcag: Nagy, Örsi (3), 

Papp (2), Lajtos (4), Bartha 
(6), Hamar, Major (8). 

Cserék: Csordás (2), Feren-
czi (3), Tóth (1), Lippai. 

Játékos-edző: Major János.

M.J.: A félidőre megnyug-
tató volt az előnyünk, sajnos 
a második félidőre lassult a 
játékunk, s felvettük az ellen-
fél lomha, rendszertelen já-
tékát. A lényeg a biztos győ-
zelem. Nagyon sajnálatos és 
drámai volt Bartha sérülése.

Karcag – Kunszentmárton 
24:13 (11:8)

Karcag: Nagy, Örsi (1), 
Papp (1), Lajtos (6), Ferenczi 
(4), Hamar (1), Major (5). 

Cserék: Vályi-Nagy (4), 
Csordás (1), Tóth (1), Lippai. 

Játékos-edző: Major János.
M.J.: Nehezen indult az 

eleje, s ami nem működött az 
1. félidőben, az tökéletesre si-
került a 2-ban. Lerohantuk az 
ellenfelet, így nem tudtak fel-
zárkózni, a végére pedig tete-
mes előny született. A karca-
gi szurkolótábor különösen 
kiemelkedőt produkált, kö-
szönjük mindenkinek, aki ki-
látogatott a csarnokba a dél-
utáni mérkőzésre.

Mindenképpen 2 érté-
kes győzelmet aratott a KSE 
együttese, s a célkitűzés, mely 
szerint ismételten a dobogón 
szeretne végezni az együttes, 
reálisnak tűnhet, bár nagyon 
nehéz lesz megvalósítani. A 
bajnokság 2 hét múlva Túr-
kevén folytatódik majd.

Major János
KSE edző

A nyolcadik, február 22-ei 
mérkőzés sem hozta meg a várt 
jó eredményt a sakk NB II.-ben 
Bár a karcagi csapat igen tarta-
lékosan utazott Szentesre, sú-
lyosnak mondható a 8:4 arányú 
vereség.

A jelenlegi versenykiírás sze-
rint csak a 12. helyezett búcsú-
zik az NB II.-től, sajnos mindös-
sze másfél pont választ el ben-
nünket az utolsó helyzettől, így 
van félnivalónk. A hátralévő 
három fordulóban szinte azonos 
erősségű csapatokkal játszunk, 
mint Nádudvar, így most már 
szerencse kérdése, hogy riváli-
sunk ne szerezzen több pontot a 
hátralévő mérkőzésekből.

Az eddigi kritikán aluli sze-
replésünkhöz nagyban hozzájá-
rult az a körülmény, hogy nincs 
edzőtermünk legalább fél éve. 
Így az edzések elmaradtak, sőt 
immár közel 50 éve minden év-
ben megrendezett karcagi váro-
si bajnokság is elmaradt. Ráadá-
sul több éltáblákon játszó ver-
senyzőt kényszerülünk nélkü-
lözni különböző okokból, és az 
őket helyettesítő tartalék játé-
kosok még részben sem tudják 
őket pótolni.

Ezúton szeretnénk megkér-
ni azon intézményeket, hogy 
akiknek lehetőségük van ter-
met biztosítani (heti egy alka-
lommal 17-22 óráig), ajánlják 
fel számunkra, mert félő, hogy 
összejövetel nélkül csapatunk 
szétesik, és a versenyszerű sakk 
megszűnik Karcagon.

Folytatja jó szereplését a kar-
cagi sakkcsapat a megyei Sakk-
csapatbajnokság I. osztályában, 
mert az első helyre még esélyes 
Kunmadaras otthonában 5:5-ös 
döntetlent sikerült kiharcolni, 
mely eredménnyel csapatunk 
tartja előnyét.

Most már kevés hiányzik ah-
hoz, hogy a két csoportos baj-
nokság élén végezzünk és Jásza-
pátiban megrendezett helyosztó 
mérkőzésen az első helyért száll-
junk harcba.

Még két forduló van hát-
ra, Túrkeve és Martfű az el-
lenfél. Szabadnap folytán egyel 
több mérkőzés és plusz három 
pont előny elegendőnek látszik a 
nagy vetélytárs Kunmadaras el-
len, hogy a csapat az első helyen 
végezzen.

Fodor István

Kettős győzelem a hazai nyitó 
fordulón

Hirdetmény
A Karcag-Apavári Földtulajdonosi Közösség közgyűlést tart 2009. 
március 17-én 13 órakor a Karcag-Apavárai vadászházban.

Napirendi pontok:
1. A földtulajdonosi közösség beszámolója a 2008/2009-es va-

dászati évről.
2. A földtulajdonosi közösség 2009/2010-es vadászati tervének 

ismertetése.
3. A közös képviselő beszámolója a földtulajdonosi közösség 

előző évi (2008-as) pénzügyi gazdálkodásáról.
4. A földtulajdonosi közösség 2009. évi pénzügyi tervének 

megtárgyalása, annak elfogadása.
5. Egyebek.
A közgyűlésen a határozathozatal a tulajdoni hányad arányá-

ban számított szótöbbséggel történik.
Amennyiben a földtulajdonosok – a Magyar Állam kivételével 

– a vadászterületen külön-külön 30 ha-t el nem érő földtulajdon-
nal rendelkeznek és e tulajdonosok a határozathozatal időpont-
jáig közös képviseletükről másként nem gondoskodnak, az 1996. 
évi LV. törvény 12. §. szerinti kérdésekkel kapcsolatos jognyilat-
kozatokat a tulajdonos törvényes képviselőjeként az érintett föld 
fekvésének helye szerint illetékes település önkormányzatának 
jegyzője teszi meg. A település önkormányzatának jegyzője teszi 
meg a szükséges jognyilatkozatokat annak a 30 ha feletti földtu-
lajdonnal rendelkező nem állami tulajdonosnak a nevében is, aki 
a meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és képviseleté-
ről sem gondoskodott. A 30 ha-nál nagyobb földtulajdonnal ren-
delkező földtulajdonosok szavazati joga önálló.

A meghatalmazásokra a PTK előírásai vonatkoznak.
Rózsa Sándor

jegyző 
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Moziműsor
Március 10. kedd
 High school musical 3 

– Végzősök
 Amerikai zenés film
Március 13. péntek
 A rózsaszín pár-

duc 2
 Amerikai vígjáték
Március 14. szombat
 Underworld – 

Vérfarkasok lázadása
 Feliratos amerikai akció-

film
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés

2009. február 28.
Kiss Ágnes Erzsébet – Ök-
rös Csaba Zoltán

Születés
Bene Beáta Margit – Budai 
Zoltán
Kg., Albert u. 10.  Jázmin
Tassi Ibolya – Disznós Mi-
hály
Kg., Hajnal u. 48.  Csenge
Dobrai Erzsébet – Kun Jó-
zsef
Kg., Tisza u. 22.  Péter
Balog Szilvia – Ugocsa Ri-
chárd
Kg., Kisvénkert 1. 
 Richárd István

Halálozás
Németh Imre
 Kg., Attila u. 4. (1949.)
Özv. Márki Sándorné (Gál 

Erzsébet)
 Karcag (1937.)

2009. március 6. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05 Györffy Néptánc Gála 2. 

rész
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Vendég: Ruzicska Ferenc
 Téma: Kulturális kitünte-

tésben részesült 
 Karcagi hírek
 Hóvirágok védelmében
 Adomány a kórháznak…
 Kirakat
 Háttér
 Tanulmányi verseny a Te-

kóban
20.10  Önkormányzati ülés

2009. március 10. kedd, szer-
da

18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek hozzám – refor-

mátus Istentisztelet

19.05 Megyei tükör –magazin
19.30 A Hit szava – római kato-

likus szentmise
20.30 Nótacsokor

2009. március 12. csütörtök

18.00 Műsorajánlat
18.05 Györffy Néptánc Gála 3. 

rész
19.05 Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések
 Karcagi hírek
 Iparos bál
 Turisztikai konferencia
 Készül az új kemence
 Háttér
20.10 Helytörténeti pályázatok 

értékelése

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

Lapzárta: kedd 12 óra
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Március 6. péntek
Berek – Kiss A. úti

Március 7. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va

Március 8. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti

Március 9. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Március 10. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 11. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Március 12. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Március 13. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

Az időjárási viszonyok mi-
att elmaradt az első tavaszi 
bajnoki forduló a Megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnok-
ságban. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy a második is ha-
lasztásra van ítélve. Egy rövid 
beszélgetésre kértem fel Varga 
Jánost, a csapat edzőjét, hogy 
tájékoztasson bennünket a fel-
készülésről és a tervekről a ta-
vaszi szezont illetően.

- Először a labdarúgócsapat 
felkészüléséről és tapasztalata-
iról beszéljen.

- Január 6-án kezdtük he-
ti öt alkalommal. Ezek között 
volt egy tornatermi edzés, egy 
fitnesz edzés és három utcai 
futóedzés. Az edzések látoga-
tottsága jónak mondható. Az 
előkészületi mérkőzések nem-
igen sikerültek, három Hajdú-
Bihar megyei csapat lemondta 
ezeket, a többi hétközi mérkő-
zés a korai időpont miatt nem 
sikerült. Tiszabura ellen 3:4, 
Kisújszállás ellen 0:5 és 2:3, 
Kunmadaras ellen 3:3 lett az 
eredmény.

- Kik mentek el és kik érkez-
tek a csapatba?

- A távozók az együttesből: 
Domokos Attila (Püspökla-
dányba), Domokos Roland 
(budapesti Vasasba) és Szilá-
gyi T. (Hajdú-Bihar megyei 
II. osztályú Szerephez) igazolt. 
Érkező játékosok: Békési La-
jos és Varga László Bárándról 
hazatért, Novák Bálint az if-
júsági csapatból, Lódi Kriszti-
án Tiszafüredről, Sindel Lász-
ló Kunszentmártonból.

- Mi a labdarúgó szakosztály 
célkitűzése a tavaszi szezonra?

- A szakosztály elvárása a 
csapattal szemben az első és 
ötödik hely valamelyikének a 
megszerzése és egy jó közös-
ség kialakítása. A hétvégi baj-
noki rajt az időjárás miatt el-
maradt. A következő hazai 
mérkőzés március 7-én Túrke-
ve ellen is bizonytalan. Újdon-
ság még, hogy a hazai mérkő-
zések is – a többi csapathoz 
hasonlóan – szombaton lesz-
nek megtartva.

Bosnyák Imre

Bajnoki rajt előtt 
a karcagi labdarúgók

Négy fiatal karcagi csapat 
– 1997, 1998, 2000. és 2001-
ben született korosztályok – 
léptek pályára a rákóczifal-
vai sportcsarnokban. Amint 
azt Kemecsi Lászlótól meg-
tudtuk, februárban három 
hétvégén szerepeltek a fiatal 
labdarúgóink a Kolláth Béla 
labdarúgó emléktornán. A 
2001-es korosztályban sze-
replő fiatalok ellenfelei Új-
pest, Szolnok és Kecskemét 
volt. A nehéz sorsolás ellené-
re a második helyen végez-
tek. Az Újpest ellen 7:0-ra, 
Szolnok ellen pedig 8:0-ra 
győztek. A középdöntőben 
Mezőberényt 4:0-ra legyőz-
ték. A döntőbe jutásért vívott 
mérkőzésen már 2:0-ra is ve-
zettek, végül 7-es rúgásokkal 
kaptak ki. A benevezett 19-
es mezőnyből a negyedik he-
lyen végeztek. A legtöbb gólt 
a karcagiak lőtték, a gólki-
rály pedig Molnár János lett 
15 góllal. A csapat tagjai: Er-
dős R., Ruszó A., Csontos 
Gy., Balajti J., Karsai B., An-
tal A., Szabó F., Molnár J.

A 200-es korosztály sze-
replését most nem kísér-
te siker. A csoportmérkőzé-
sek során nem várt veresé-
get szenvedtek Nagykőröstől, 
és a negyedik helyen végez-
tek. A csapat tagjai: Binder 

C., Tóth G., Sipos R., Sza-
bó I., Szabó F., Kiss L., Antal 
A., Farkas L., Ruszó A., Ben-
csik Z. 

Az 1997-es korosztályú-
ak a második helyen jutottak 
tovább. A középdöntőben is-
mét a Lokival találkoztak, 
akikkel 0:0-ás eredményt ér-
tek el. A büntetőpárbajban – 
Bajusz Szabolcs kiemelkedő 
teljesítménye révén – a kar-
cagiak jutottak az elődöntő-
be. Itt Jászberénytől kikaptak 
a találkozó fáradalmai miatt. 
A harmadik helyért viszont 
Rákóczifalva ellen magabiz-
tosan nyertek. Csapat tagjai: 
Bajusz Sz., Terjék P., Szend-
rei M., Örsi I., Bencsik Z., 
Mátrai A., Nábrándi K., Tó-
th G. Kovács Flávió lett a a 
gólkirály. 

Az 1998-as korosztályúak 
csoportmérkőzésén a máso-
dik helyen végeztek a karca-
giak. A középdöntőben Rá-
kóczifalva ellen 3:0-ra győz-
tek. Az elődöntőben Gyula 
ellen vereséget szenvedtek. A 
harmadik helyért Szajol el-
len magabiztos játékkal si-
került megszerezni a bronz-
érmet. Csapat tagjai: Bajusz 
Sz., Terjék P., Nagy I., Kapi-
tány M., Nábrándi K., Ko-
vács F., Örsi I., Tanka S.

Bosnyák Imre 

Kolláth Béla labdarúgó 
emléktorna Rákóczifalván
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F E L H Í V Á S
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fel-

hívja azon adóalanyok figyelmét, akik belföldi érvényes rend-
számtáblával ellátott gépjárművek tulajdonosai (üzembentar-
tói), valamint helyi iparűzési adó fizetésére kötelezettek, hogy 
a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első félévi részének 
befizetési határideje

2009. március 16-án lejár.
A gépjárművek esetében a helyi adóhatóság csak akkor 

küld határozatot és csekket, ha az adókötelezettséget érintő 
változás 2008. évben következett be. Így azon adóalanyok-
nak, akik 2009. évben a fentiek miatt nem kaptak határo-
zatot, az előző év(ek)ben kiküldött határozatban 2009. év-
re közölt gépjárműadónak megfelelő összeget, illetve 2009. 
március 16-ig annak 50 %-át kell megfizetni.

A helyi iparűzési adóelőleget a 2008. évben megküldött fi-
zetési meghagyásban meghatározottak szerint kell teljesíteni 
2009. március 16-ig.
 A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:  
 12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
 12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla
 A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem ren-

delkeznek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú he-
lyiségében.

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vo-
natkozó törvényi határidő elmulasztása esetén – az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján – napi késedelmi 
pótlék fizetési kötelezettség keletkezik.
A befizetések elmulasztásához a fentiekben közölteken túl 

egyéb jogkövetkezményeket is megállapít a törvény, melyek 
elkerülése érdekében kérjük a teljesítési határidő pontos be-
tartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala


