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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A néhány hetes, a hófoltokat 
sokáig éltető hideg után kicsit 
bizonytalan, csepergősre for-
duló idő várta március 15-én 
délelőtt az országzászló felvo-
násra és az ünnepi istentiszte-
letre igyekvő karcagiakat. Mi-
re azonban a szertartás hang-
jai elhaltak kiderült az ég, s a 
délutáni eseményeknek már 
igazán szép keretet adott a ko-
ra tavaszi napsütésben fürdő 
Kossuth tér.

A Városháza nagytermében 
– az évszázados szokás szerint 
– a város vezetői és polgárai 
(Kossuth Lajos tekintete előtt) 
emlékeztek a 163 éve kitört 
pesti forradalom, majd az azt 
követően kibontakozott másfél 
éves, mára szimbolikussá lett 
szabadságharc eseményeiről és 
hőseiről.

Dobos László polgármester 
az 1848/49-es helyi eseményei-
nek ismertetésével, a hátország 
szerepének, kitartásának mél-
tatásával indította ünnepi be-
szédét. „Karcag és a Nagykun-
ság lakói 1848-49-ben is telje-
sítették kötelességüket, sokszor 

erejükön felül is – összegezte 
végül a várostörténeti tanul-
ságokat. - Most 2011-ben bé-
kében és szabadságban élünk, 
az életünk biztonságban van, 
ám napi szinten mi is megvív-
juk harcainkat önmagunkkal, 
környezetünkkel a lehetőségek-
kel a jövőért, és mindenki meg-
hozza saját áldozatát a család-
jáért, a városért, hazánkért.” 
A jelenről szólva pedig kifej-
tette, hogy 2011-ben is a refor-
mok sokaságát éljük, sőt a kor-
mány ezt az évet a megújulás 
évének jegyzi. „Nehéz és áldo-

zatokkal járó döntések soroza-
tát kell megtennünk az egész 
országban és itt Karcagon is. 
...Újjá kell szervezni az orszá-
got, megújítani a társadalmat, 
megerősíteni a gazdaságot, az 
agráriumot, megteremteni az 
élhető vidéket”, amihez nem-
csak az országot működtető 
intézményrendszert és a gaz-
daságot kell megújítani, de az 
emberek elveszett hitét is visz-
sza kell adni. „Mi polgári Ma-
gyarországot szeretnénk épí-
teni!”, az újjáépítő munka esz-
mei forrásai pedig a reform-
kor, 1848 márciusa és 1956 
októbere eszméiben és érté-
keiben keresendők. „Ünnepel-
jünk hát méltón, feledve min-
dennapi nehézségeinket. Biza-
kodjunk közös munkánk sike-
rében, higgyünk abban, hogy 
a jelen problémáira összefog-
va választ és megoldást talá-
lunk városunkban és hazánk-
ban egyaránt.” 

A város érdekében végzett 
munka elismeréseként adha-
tó Karcagért Emlékérmet 2011-
ben Márkus János nyugalma-
zott főmolnárnak ítélték oda. 
Márkus János 1955-2004 kö-
zött a Rizshántoló Malomban 
dolgozott, sok évtizedes ta-
pasztalata tette lehetővé többek 
között 2008-ban és 2009-ben a 
város malomtörténetét bemu-
tató kiállítások, rendezvények 
létrejöttét. Márkus Jánosnak 
ezúton is gratulálunk.

Az ünnepség keretében tet-
te le az állampolgári esküt 
Székelykeresztúr korábbi pol-
gármestere, városunk díszpol-
gára, Benyovszki Lajos és fele-
sége.

Folytatás a 3. oldalon

Az örök évforduló karcagi eseményei

Folytatás a 4. oldalon

Március elején kivonatosan 
közöltük a Karcagi Rendőrka-
pitányság az elmúlt évi munka 
fontosabb mutatóiról készült je-
lentését. A beszámoló végén ki-
tértünk azokra az (imponáló-
an) jó eredményekre, amelyeket 
a közlekedésrendészeti alosztály 
szakfeladatában mutatkoztak. 
A személyi sérülésekkel járó 

közlekedési balesetek 2009-hez 
képest összességében 18 %-kal 
csökkentek, de az egyes kategó-
riák szerint még jobban látható 
a javulás, hisz a halálos balese-
tek 80 %-kal (a 2009. évi 5-ről 
1-re), a súlyos sérüléses balese-

tek 28,6 %-kal, a könnyű sérü-
lést okozók pedig 11,2 %-kal 
mérséklődtek.

- Azt még hozzá lehet fűz-
ni – mondja Antal Júlia száza-
dos, a közlekedésiek vezetője -, 
hogy a legtöbb baleset tovább-
ra is a 4. számú főközlekedési 
úton történik. Igaz, azt is meg 
kell jegyezzem, hogy a 2010. 

évi egyetlen halálos balesetünk 
nem a főúton, hanem a „régi 
négyes”-en történt. Egy kerék-
páros személy vesztette életét.

- Hogyan foglalhatók össze 
a polgári védelmi szervezet fel-
adatai ma?

- Feladatkörünk – a koráb-
bi légoltalomtól jócskán eltávo-
lodva – mára az ún. civilizáci-
ós (társadalmi) és természeti 
katasztrófák irányába tolódott 

el. Ezek egy része, pl. a terro-
rizmus veszélye, az ipari ka-
tasztrófák stb. nálunk szeren-
csére nem jellemzők, de a ter-
mészeti katasztrófákból már 
jónéhányat mi is átvészeltünk. 

Polgári védelem – 
szükség esetére

Beszélgetés Rab Jánossal, a karcagi 
Polgári Védelmi iroda vezetőjével

Az alábbi, tájékoztató célú beszélgetést még akkor határoz-
tam el, amikor a tavalyi esztendő, főként ár- és belvízzel, no 
meg vörösiszap kitöréssel tarkított híradásaiban olyan gyak-
ran hallottam nyilatkozni a katasztrófavédelem szakembere-
it. Aztán, január elején Rab János (ny. őrnagy) -tól hallottam 
néhány szót a belvízhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről, 
ami a régebbről ismert Polgári Védelem feladatainak átren-
deződéseiről árulkodott. Ezt követően ültünk le beszélgetni.

Folytatás a 2. oldalon

A kerékpáros 
ellenőrzések éve lesz

Március 15.
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A mi irodánk a tiszafüredi pv. 
kirendeltség része, Karcag, Kis-
újszállás, Kenderes, Kunmada-
ras és Berekfürdő települések 
tartoznak hozzánk. A nevezett 
településeken belül a mi szem-
pontunkból alapvetően a bel-
víz jelent komolyabb veszélyfor-
rást. Az árvíz kevésbé veszélyez-
tet bennünket, de természetesen 
minden nagyobb mennyiségű, 
váratlanul érkezett csapadék 
(vagy esetleg annak a szélviha-
ra) veszélyt jelenthet – ahogy pl. 
speciális esetben a 4. sz. főúton 
vagy a 100-as vasútvonalon be-
következő esetleges balesetek is 
veszélyeztethetik a lakosságot.

- Az iroda régóta két fővel mű-
ködik. Összesen ennyien vannak, 
vagy tartozik még valami na-
gyobb apparátus is ide?

- Békeállapotban két fő látja el 
ezeket a feladatokat. Az esetleges 
veszélyhelyzetekre terveket dol-
goztak ki és személyi állomány 
is lebiztosításra került. Koráb-
ban a kiképzések is végrehajtásra 
kerültek, ám ez kb. egy évtizede 
már a rendelkezésre álló anya-
gi javak szűkössége miatt csorbát 
szenved. Csak a legfontosabb fel-
készítésekre van elegendő pénz. 
A lebiztosított, több száz fős al-
egységünk két részre osztható. A 

települési polgári védelmi alegy-
ség létszáma 524 fő. Tudni kell, 
hogy vészhelyzetben a telepü-
lés parancsnoka a polgármester. 
Ő lesz a védelemvezető – a szak-
emberekből összeállított ope-
ratív törzs vezetője. A települé-
si polgári védelmi alegység is na-
gyon sokféle képzettségű ember-
ből tevődik össze. Ha úgy hozná 
a helyzet, a megfelelő szakembe-
reket lehetne behívni.

- Ilyen belvizes időszakban pél-
dául kiket?

- Nyilván a műszakiaktól a 
gépkezelőket és a kézi munka-
erőt hívnák be, ha olyan súlyos-
ra fordulnának a dolog. Egyéb-
ként a polgári védelmi alegysé-
gek másik részét képezik a te-
rületi rendeltetésű csoportok. 
Karcagon ez az 50 fős „árvízvé-
delmi komplex csoport”. Azért 
komplex, azaz teljes körű, mert 
gépi bebiztosítottsága és kb. 40 
fős kézi munkaerő állománya is 
van. Ezeket az egységeket 2007-
ben alakították meg Karcagon 
és Kisújszálláson 50-50 fővel. 
Kiképzést is kaptak és hát az-
óta „számolnak velük”, azaz az 
ország más területein is bevet-
hetők lehetnek. A kisújszállási 
komplex csoport eddig kétszer 
volt mozgósítva, mindkét eset-
ben jászsági árvizekhez vonul-
tak védekezni.

- A vízen kívül előfordul vala-
mi egyéb esemény?

- A helyi polgári védelmi erő 
csak szélsőséges esetben – tehát, 
ha a probléma elhárítása már 
meghaladná a hivatásos szervek, 
a tűzoltók erőit – lenne mozgó-
sítva. Ilyen eddig nem volt, és 
reméljük, nem is lesz. Termé-
szeti katasztrófáknál – árvíznél 
és belvíznél is –  azonban egy-
re gyakrabban meg kell jelen-
nünk. Lásd a vörösiszap okozta 
katasztrófát vagy a 2010 május-
júniusi árvizeket. Akkor például 
karcagiakat is vezényeltek Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyébe, 
ahová az országból minden fe-
lől (pl. Vas megyéből is érkeztek 
a pv. erők.

- Tudom, hogy most télen a 
belvízhelyzetet is „naprakészen” 
figyelemmel kísérték.

- A belvíz egyedül Berekfür-
dőn nem okozott jelentős prob-
lémákat, de egyébként a hozzánk 
tartozók közül négy település is 
fokozottan védekezett. Elsősor-
ban a városgondnokságok és a 
közhasznú cégek, üzemek ke-
rültek igénybevételre, és a tűzol-
tóságok szálltak be, mint azon-
nali készenléti mozgósításként 
igénybe vehető erő (általában 
vízszivatáshoz kérték a segítsé-
güket). A mi erőinkre nem volt 
szükség, most pedig már a bel-
vízvédelmi fokozat is mérséklő-
dött. Azért természetesen figye-
lemmel kísérjük a belvízvédelmi 
munkákat.

Elek György

Közéleti szilánkok

Nemzeti 
tudat, -érzés, 

-reflex…
A március 15-ei nemzeti ünnepen, a megemléke-

ző beszédekben többször is elhangzottak a címben sze-
replő fogalmak – a reflex kivételével. Ez utóbbit ugyanis 
nem igen szokás a nemzeti jelzővel illetni, ill. összekap-
csolni, hiszen a biológia fogalomtárába tartozik. Amiért 
most mégis odakerült, annak egy rövidfilm az oka. Még 
az ünnepnap előtt, március 9-én, a Macedónia – Ma-
gyarország férfi kézilabda EB selejtező mérkőzés köz-
vetítése után, az M2 levetítette a Grosics Gyuláról szó-
ló kisfilmet. A film, születésnapi megemlékezés is volt 
egyben – 86-szoros válogatott kapusunk a napokban 
lett 85 éves. A Nemzet Sportolójának is megválasztott, 
egykori válogatott kapuvédő a filmben elmesélte rövi-
den életének nagyobb eseményeit, sorsfordulóit. Szólt 
többek közt arról, hogyan élte meg, amikor először öl-
tötte magára a címeres mezt. Neki jóval többet jelen-
tett, mint csupán egy „beválogatást” a legjobbak közé. 
Akkor tudatosult benne, hogy a nemzeti válogatott-
ság valójában a magyarság szolgálatát is jelenti. Vala-
mi plusz érzést ad a magyar embereknek, ami az örö-
mön túl, a nemzethez tartozást is erősítheti.  Mert ami-
kor a magyar válogatott győzött, azt úgy fogalmazta 
meg a társadalom többsége, hogy győztünk! – mondta 
a legendás és egykor nagyon népszerű kapus. (Mesél-
te, hogy Tatabányán sokszor napi 15 (!) kávéra is meg-
hívták a szurkolók a presszóba, futballról beszélgetve.)

Teljesen spontán, az őszinte nemzeti érzést fogal-
mazta meg a kiváló sportember. Nem a sokat kárhozta-
tott nacionalizmusról beszélt, amit sokáig pejoratív jel-
zőként használtak a közbeszédben. A közéletből pedig 
igyekeztek száműzni, mint az internacionalizmus ellen-
tétjét. Grosics Gyula minden sallang nélkül, közérthe-
tően és világosan fogalmazta meg a nemzeti érzés mi-
benlétének lényegét. Amit egyes írók és társadalomtu-
dósok csak cirkalmas, homályos körmondatokkal tud-
nak kifejezni. Grosicsnak a futballpályán kiválóak voltak 
a reflexei, azért is állhatott olyan hosszú ideig a váloga-
tott kapujában. Játékát az a magyarságtudat és nemze-
ti érzület, ami kialakult benne, még jobbá tette. Vélhe-
tően indirekt módon a csapattársakra, a játékostársaira 
is átsugárzott ebből, ami meg a csapat kohézióját erősí-
tette. Ez pedig a társadalmi jó reflexeire utal. Mert nyil-
vánvalóan a nemzeti érzés mindenkiben benne van va-
lamilyen szinten, de ennek erősítéséhez és tudatosulá-
sához kellenek külső tényezők, és emberek. (Ugyan így 
természetesen a devalválásához is.) Sport pszicholó-
gusok, sport szociológusok sokat vizsgálják, mik azok 
a szempontok és tényezők, amelyek egy csapat össze-
tartó erejét növelik az eredményesség érdekében. Nem 
tudom, a nemzeti érzés – mint olyan – beletartozik-e a 
szempontrendszerükbe. Talán némelyiküknél igen. Az 
a gyanúm, azoknál a csapatoknál, ahol a nemzeti érzés 
teoretikusan is szóba kerül – akármilyen módszer se-
gítségével –, a játékosok plusz motiváltságot kapnak. 
Olyat, amely tudás egyenlőség esetén akár döntő mo-
mentumot is jelenthet az eredményességben.

Persze, mondhatják sokan, hogy ez csak egy tudo-
mánytalan feltevés, mert a korszellem éppen ezzel el-
lentétes. Az eredményességhez a tehetségen kívül a 
pragmatikus edzésprogramok, a kitartás, a sportszerű 
életmód, egyéb jó körülmények, és az anyagi motivá-
ciók elegendőek.

Viszont Grosics Gyula legendás pályafutása, és a 
mostani férfi kézilabda válogatott 12 pontos etikai kó-
dexe az előbbi felvetést igazolja. A Hajrá magyarok! - is 
csak mást jelent, mint a Hajrá magyarországiak!

- ács -

HÍREK
Meghívó

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

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

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

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

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető

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

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

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

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

A csoportgyűlésen lesz az 
éves program is véglegesítve.

Részvételetekre és az aktív 
közreműködésetekre számí-
tunk.

Sorstársi tisztelettel, a veze-
tőség nevében:

Szekeres György
csoportvezető

Tisztelt Szülők, 
Kedves Leendő Elsősök!

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

  Iskolavezetés

Sorstársak figyelem!

2011. március 25-én 
(pénteken) 19 órától

A Déryné Művelődési 
és Ifjúsági Központ II. 
emeleti nagytermében

ÉLŐZENÉS 
TÁNCHÁZ a 

PIPÁS Zenekar 
közreműködésével.

Belépő: 
Felnőtteknek 300.- Ft/fő

Gyermekeknek 
6 éves korig 100.- Ft/fő

Folytatás az 1. oldalról

Polgári védelem – szükség esetére
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NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA SZAKBOLT

Ábrahám Barna és Gábor Karcag, Mester u. 10/a.
Tel.: 06-20-560-6226, 06-20-560-6013, 06-59-300-793

Barna Gábor Kft.Barna Gábor Kft.Barna Gábor Kft.

 reluxa, szalagfügg. REDÕNY,
napellenzõ, harmónikaajtó, 

garázskapu.
Redõnyökhöz ajándék autómata!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓKRA
(minõség és jó ár!) 3, 5 és 7 légkamrás 40%40%

AKCIÓ!Ajtó, ablak, téli kert, napkollektor

A Karcag Városi Gyógy-
vizű Strandfürdőben 2011. 
március 19-én 14 – 18 órá-
ig ingyenes vérnyomás, 
vércukor és koleszterin-
szint mérést végeznek a 
Berek Patika dolgozói a 
fürdőző vendégeink részé-
re.

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft.

szervező

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

lakossági fórumra hívja és várja a választókerület lakóit.

Időpontja: 2011. március 28. (hétfő) 16:30 órai kezdettel.
Helye: Kádas György Általános Iskola és Szakiskola étter-

me (Kisújszállási út 45 – a szokott helyen)
A fórum témája:
 - A Kátai Gábor Kórház jelene és jövője a lakosság ellátásban.
 Előadó: Dr. Nagy Mihály, a kórház főigazgató főorvosa.
 - Az egészséges életmód 12 pontja.
 Előadó: Nagy Ibolya, kistérségi vezető védőnő.
 - A gyógyászati segédeszközök az egészség szolgálatában.
 Előadó: Jobbágy Zoltánné, üzletvezető – Ortomobil Kft.
A fórumot követően tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra 
egyének és vállalkozások felajánlásából.
Minden érdeklődőt tisztelettel, szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület képviselője

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

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

MAZSORETT GÁLÁRA

Fellépnek:

Karcagi Mazsorett Csoportok
Dalma Dance Club Karcagi Tagozata

Belépő: 300.- Ft/fő

Százak vettek részt a Pető-
fi és a Kossuth szobor megko-
szorúzásának ceremóniáján. 
Benyovszki Lajos, Hargita me-
gyei (Erdély) önkormányza-
ti képviselő ez alkalommal el-
mondott beszéd a határok szét-
választotta magyarság egé-
sze életében, ünnepei között 
helyezte el és domborítot-
ta ki március 15-ét. „Történel-
met idézünk, elszánt nemzedék-
re emlékezünk és örök évfordu-
lót ünneplünk... Több mint 163 
év távlatából szemléljük e rég-
múltat és rájövünk, hogy már-
cius 15-e talán az egyetlen 

olyan alkalom egy esztendőben, 
amikor Pozsonytól Szabadká-
ig, Soprontól Sepsiszentgyör-

gyig, Székelykeresztúrtól Kar-
cagig együtt és egyszerre emlé-
kezünk történelmünk tán legdi-
csőségesebb fejezetére, s amikor 
szívből jövő módon ünnepel egy 
szétszakított nemzet.” Az 1848-
ban megfogalmazott, a pol-
gári nemzet és ország kialakí-
tását célzó elképzelések má-
ig érvényesek, még ma is elő-
re visznek. Ezt fejezi ki a régi 
mondás: Nem engedünk a 48-
ból! Ennek az elkötelezettség-
nek az eredménye a határokon 
túl élőkre is kiterjesztett ma-
gyar állampolgárság. A régóta 
tervezett autonómiáról szólva 
kijelentette: „A pesti kiáltvány 
12. pontja, szűkebb hazánkra a 
Székelyföldre való érvényesítése 
még várat magára. De nem so-
káig – ha nem engedünk a ‚48-
ból. A történelmi Székelyföld 
visszaállítása létkérdés, mert jö-
vőnk a tét, gyermekeink jövő-
je a tét, az erdélyi magyarság 
fennmaradása a tét. ...Azt kér-
jük csupán, ami minden embert 
megillet. Nem többet és nem ke-
vesebbet. Ezt kértük tegnap is, 
ezt fogjuk kérni holnap is, mert 
ez a mi közös álmunk, ez a mi 
közös célunk és ez a mi közös 
életünk.” Ám a cél eléréséhez 
elengedhetetlen a magyarság 
összefogása. 1848 üzenete, pél-
dája, szelleme, céljai, elképzelé-
sei tehát mind európai mércé-
vel mérhetők: s ez a történelmi 
esemény mindig a szabadság és 
a haladás üzenete marad. „Em-
lékezzünk és emlékeztessünk! 
Soha ne feledjük: a múlt tükré-
ből mosolyog ránk a jövő.”

Összeállította:
Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Az örök évforduló karcagi eseményei
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Kunhalom Polgári Kör

Március 21-én hétfőn fél 
hattól a Déryné MIK el-
ső emeleti termében Szente-
si Zoltán, a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium fi-
atal történelem szakos taná-
ra Nádasdy Ferencné Bátho-

ry Erzsébetről beszél: Igaz-e a 
„csejtei szörny” mitosza? cím-
mel.

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket!

V. Gy.

Gombász szakkör
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban gombász szak-

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

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

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

lefonszámon, vagy a fenti időpontban a helyszínen.

Csízi Sándor évek óta 
lovas nomád eleink igé-
zetében él – pontosan 
egy évvel ezelőtt a Déry-
nében kiállított grafikái 
ennek a vonzalomnak, a 
lovas-nomádok újból fel-
fedezett világának a be-
mutatását, leképezését 
jelentették. Már ekkor 
elmondta, az új felfede-
zés feltöltötte energiával, 
nagy kedvvel és szorga-
lommal dolgozik tovább. 
Az elmúlt egy év termé-
sét állítja ki 2011. már-
cius 18-án a művelődési 
központban. A kiállítás 
címe: Őrzők.

- Mint grafikust (és mint a 
Karcagi Íjászkör vezetőjét is) a 
hagyományok, a hagyomány-
őrzés foglalkoztatnak. Az 
ősök életével kapcsolatos té-
máimat dolgozom fel.

- Mi adja a művészi feldol-
gozás alapját?

- Igyekszem  megismerni az 
ezzel kapcsolatos történeti és 
néprajzi munkákat, de sok se-
gítséget kaptam a Pusztai Ró-
ka hagyományőrzőitől is. Ol-
vasmányok, beszélgetések ad-
ják egy-egy rajz „alapanyagát”.

- Mennyiben lesz más ez a 
kiállítás, mint a tavalyi?

- A tematika ugyanaz, 
de teljesen új kollekciót 
készítettem és most jóval 
több, 28-30 kép lesz kiál-
lítva. Másrészt pedig sok 
olyan kép készült, ami pl. 
csatajelenet, tehát 10-12 
lovast ábrázolok rajta és 
persze kinyitottam, szé-
lesítettem az ábrázolandó 
teret is. A „kifejezés esz-
köze” továbbra is a fekete-
fehér akvarell. A fegyve-
rek és az öltözet esetében 
igyekszem az abszolút 
pontosságra törekedni, 
de ezzel együtt a kor, és 
a nomád népek mitológi-
áját is rá kell varázsolni a 

képre.
A kiállítást 2011. márci-

us 18-án (pénteken) 17 óra-
kor nyitja meg Kovács Sándor, 
A Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke.

Elek György

Őrzők
Csízi Sándor kiállítása elé

A hétvégén Kunhegyesre 
utaztam egy kisebb zenei fesz-
tiválként meghirdetett kon-
certre, amelynek karcagi fel-
lépője is volt. Arra számítot-
tam, hogy közönség lesz bő-
ven, és arra is, hogy jó néhány 
régi baráttal és muzsikus-
sal is összefutok, de arra már 
nem, hogy szépszámmal lesz-
nek karcagi érdeklődők is. Az 
is kellemes meglepetés volt, 
hogy olyan csapat is színpad-
ra állt, amelyik januárban, a 
Karcagon megrendezett Kelet 
Underground Tehetségkutató 
elődöntőjének egyik díjazottja 
lehetett. Egyszóval minden ad-
va volt a jó szórakozáshoz.

Többen a karcagi Kontrollzé 
fellépése miatt utaztunk He-
gyesre, mégpedig azért, mert 
nem csak új szerzeményekkel 
bővült a repertoárjuk, de Lász-
ló Zoltán billentyűs személyé-
ben egy újabb zenész is csatla-
kozott a zenekarhoz.

Ez a változtatás ésszerű dön-
tésnek bizonyult, hiszen Kutrás 
Csaba már jó ideje a basszus-
gitárt kezeli a csapatban, így 
a billentyűkkel kiválthatták a 
gépről bejátszott zenei részeket. 
Ennek következtében sokkal 
szellősebb és egyszerre erőtel-
jesebb is lett az élő megszólalás. 
Koncertjük gerincét a máso-
dik lemezük dalai alkották, de 
ahogy fennebb említettem, né-
hány újabb keletű szerzemény 
is bekerült a programba. És épp 
ez az, amiért most írok róluk!

A Kontrollzében mindig is 
megvolt az a plusz, ami vala-

hol egyedivé teszi a zenekart 
az alternatív rocknak mon-
dott irányzat képviselői között, 
azonban erre talán csak mosta-
nában kezdenek rájönni. Leg-
alábbis remélem. Míg az est 
többi fellépője tökéletesen meg-
felelt az altrock íratlan szabá-
lyainak, addig ezeknél a fic-
kóknál az volt a szabály, hogy 
nincs szabály. Minden zene-
kar kiváló zenészeket vonulta-
tott fel, de a Kontrollzé kiemel-
kedett közülük. Ez talán annak 
köszönhető, hogy mindannyi-
an más zenei területről indul-
tak, de nem felejtették el azo-
kat. Szakál Csabi gitárjátéká-
ban egyre érezhetőbben ott van 
Hendrix hatása, Kiss Viktor 
dobos továbbra is a jófajta blu-
es-rock alapokat hozza, Kutrás 
pedig le se tagadhatná az egy-
kori hard core/punk hozzáál-
lást (természetesen itt ez visz-
szafogottabban érvényesül). Ta-

lán Nagy Feri az a figura, aki 
jobban belemerült az alternatív 
hullámba, bár ő is tett kirándu-
lást a keményebb zenék világá-
ban, de hát ez a zenekar köré-
je épült. Szóval ezeknek a hatá-
soknak valamilyen különleges 
keverékévé vált a Kontrollzé ze-
néje, és nem a mai trendekhez 
szigorúan igazodó ízetlen va-
lamivé. Lehet, hogy ez a csapat 
lesz az alternatív rock alterna-
tívája?

Az új dalok már jóval erő-
teljesebbek, és jó értelemben 
véve slágeresebbek is. A Min-
den mindenkinek című tétel 
akár még rádió sláger is lehet. 
Ennek a dalnak a szövege na-
gyobb töltetet hordoz, mint az-
előtt bármelyik másik. A csa-
pat egyébként épp stúdiózik, 
úgy tudom három új dalt rögzí-
tenek. Érdemes lesz odafigyel-
ni rájuk.  

Cselényi Csaba

Megtáltosodva

- A „négyes” itteni szakaszá-
ról már régóta rossz hírek jár-
nak...

- Az út minőségéről is lehet-
ne beszélni, de például itt a mi 
kapitányságunk területén van 
a legtöbb kanyarulata is, és 
sok baleset az egyenes útsza-
kaszokból a kanyarba érkezés-
kor következik be. Oka lehet 
még ezeknek a figyelmetlen-
ség, a sebesség vagy az előzés 
szabályának be nem tartása is.

- Általában mi okozza a bal-
eseteket?

- A fő baleseti okokról azt 
tudom elmondani, hogy a leg-
több probléma az elsőbbsé-
gi jog megszegéséből követke-
zett be. Azután jön a kanya-
rodási szabályok megszegése, 
majd a gyorshajtás, a követé-
si előírások be nem tartása. Tíz 
eset alatt van a szabálytalan 
előzés, illetve a gyalogos hi-
bájából, műszaki vagy valami 
egyéb ok miatt bekövetkezett 
balesetek száma. Nem jellemző 
ugyan nálunk, de abszolút ne-
gatívumként értékelhető, hogy 
100 balesetből 16 esetben volt 
ittas a járművezető. Viszont ez 
a jelenség nem a 4. sz. főúton, 
hanem a városon belüli balese-
tekben mutatható ki.

- A közlekedésben résztvevők 
közül kik okozták a legtöbb 
balesetet?

- A legtöbb balesetet a sze-
mélygépkocsi vezetők okoz-
zák, őket követik a kerékpá-
rosok és ezek mögött valami-
vel lemaradva jönnek a teher-
gépkocsi vezetők. Ez talán a 
forgalomban résztvevő jármű-
vek helyi arányait is mutatja. 
A forgalom napi intenzitásá-
nak a változását pedig onnan 
láthatjuk, hogy a legtöbb bal-
eset a délutáni időszakban, 12-

18 óra között, a legkevesebb 
pedig reggel 4-7 óra közötti 
időben történik.

- A 2010. évi jó eredmény 
mögött feltételezhetően sok-
sok, a megelőzésre fordított 
munka van.

- A Városi Baleset-megelő-
zési Bizottság nagy erőket fek-
tetett ebbe a munkába. Nagy 
erőkkel üzemeltettük a sebes-
ségmérő berendezésünket. Ez 
több ponton is működött az év 
folyamán, sőt a lakosság véle-
ményét is kikértük arról, hogy 
hol látnák szívesen a jelen létét. 
A traffipaxnak egyébként je-
lentős visszatartó hatása van. 
Az igazi megelőző munka az 
iskolákban, sőt az óvodákban 
folyt. Erőteljesen propagáltuk 
az iskolarendőri illetve az ovi-
zsaru programot. Ezzel is igye-
keztünk a legfiatalabb kor-
osztályt a közlekedésbizton-
ságra nevelni. A statisztika is 
mutatja, hogy jó irányba hala-
dunk, és remélem, az emberek 
is érzik, hogy nem a büntetés 
a fő célunk, hanem a közleke-
dők életének, testi épségének a 
megóvása.

- Az élet és a forgalom is 
megy tovább. Mik lesznek a 
2011. év feladatai?

- Ez az év a kerékpáros el-
lenőrzések éve lesz. A kerék-
páros közlekedésnek is meg-
vannak azok a szabályai, ami-
ket be kell tartani. Ilyen pél-
dául, hogy a forgalomban 
(vezetés közben) ők sem hasz-
nálhatnak mobiltelefont, illet-
ve korlátozott látási viszonyok 
között használniuk kell a vi-
lágító berendezést, amit fel is 
kell szerelni a kerékpárra és a 
láthatósági mellény használa-
tát is ellenőrizzük. A kerékpá-
rosok egész évben számíthat-
nak ránk.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

A kerékpáros 
ellenőrzések éve lesz



2011. március 18. 5

Minden év márciusának 
második csütörtöke a vese vi-
lágnapja, melyen szeretnénk 
felhívni a figyelmet a vese 
megbetegedéseire, ezek meg-
előzésére, veséink védelmé-
re. Ennek az évnek a mottó-
ja: „Óvja veséit, mentse meg a 
szívét!” - kiemelve azt, hogy az 
idült veseelégtelenség növek-
vő szív és érrendszeri rizikó-
val jár.

Az idült veseelégtelenség azt 
jelenti, hogy a veseműködés 
lassan, hónapok - évek alatt 
fokozatosan romlik, és nem 
tudja ellátni sokrétű feladatát. 
A vese méregtelenítő funkci-
ójának csökkenésével 
bizonyos káros anya-
gok felszaporodnak 
a vérben. Ezek köve-
tésére bizonyos la-
borvizsgálatok alkal-
masak. Korábban el-
sősorban a vérben 
mérhető kreatinin, 
karbamid nitrogén 
értéket vették alapul. 
Napjainkban a vese-
károsodás mértéké-
nek megállapítására az eGFR 
(becsült glomeruláris filtráci-
ós ráta) használjuk, mely sok-
kal jobban tükrözi a vesemű-
ködést, a vese tisztító-szű-
rő funkcióját. Normál érté-
ke 120 ml/perc/1.73 m2, ami 
azt jelenti, hogy testfelület-
re számítva a vese percenként 
120 ml vért tud megtisztíta-
ni a méreganyagtól. Minél ki-
sebb ez az érték, annál rosz-
szabb a vesék méregtelení-
tő, tisztító funkciója. 60 ml/
perc alatti értéknél már érde-
mes nephrológiai (vese) szak-
rendelésen jelentkezni. A ma-
gas méreganyag szint soká-
ig nem okoz panaszt, azonban 
ezek a méreganyagok lera-
kódnak az egész szervezetben 
és előbb utóbb súlyos tünete-
ket okoznak, mint  a bőrvisz-
ketés, hasmenés, hányás, testi 
leromlás, vizeletszagú lehelet. 
Csökkenhet a vizelet mennyi-
sége, ezzel együtt főként a lá-
bakon, kezeken, arcon vize-
nyő jelenhet meg. A vesében 
termelődő vérszaporító anyag 
(erythropetin = EPO) hiánya 
miatt vérszegénység alakulhat 
ki. Vesebetegség esetén egyéb 
kórfolyamatok is kialakulnak:  
nehezen befolyásolható vér-
nyomás, D-vitamin hiány lép-
het fel, emelkedhet a foszfor és 
kalium szint, mellékpajzsmi-
rigy túlműködés jöhet létre, a 
sav-bázis egyensúlyzavara mi-
att „elsavasodik a betegek vé-
re”. Nagyon fontos kiemelni, 
hogy idült veseelégtelenség-
ben nemcsak a vese beteg, ha-
nem komplex feladatából adó-
dóan, az egész szervezet meg-
betegedését okozza, jelentősen 

emelkedik a szív- és érrend-
szeri megbetegedések száma 
is. A vesebetegek érrendsze-
rére jellemző, hogy a magas 
foszfor szint miatt kifejezetten 
„meszessé” vállnak az erek, 
ami az ér rugalmatlanságát 
okozza; fokozódik a szűkü-
let az érben, sokkal hamarabb 
alakul ki vérrög által okozott 
érelzáródás, ami szívinfark-
tushoz, az agy szövet pusztu-
lásához vezethet. Az erek ru-
galmatlansága miatt igen ma-
gas lesz a vérnyomásuk, ami 
agyvérzést, végtag bénulást is 
okozhat.

Az idült veseelégtelenség 

leggyakoribb oka a cukorbe-
tegség és a magas vérnyomás 
okozta vesekárosodás. A cu-
korbetegséget a magas vér-
nyomással együtt  „csendes 
gyilkosnak” is szoktuk nevez-
ni, mert többnyire nem okoz-
nak panaszt, azonban évek 
alatt súlyos érkárosodást tud-
nak okozni az egész szervezet-
ben. Többek között a veséket 
ellátó verőerekben szűkület 
jöhet létre, rontva ezzel a vese 
keringését. A  nagyér károso-
dás mellett számolnunk kell a 
kis erek speciális megbetege-
désével is, a vese szűrő funk-
cióját ellátó érgomolyagok 
(glomerulusok) károsodásá-
val, mely miatt  a méreganya-
got nem tudja kiválasztani.  
Sajnos nemcsak a cukorbe-
tegség robbanásszerű emelke-
dését látjuk, hanem igen ma-
gas a hypertoniások aránya 
is. Hazánkban a felnőtt lakos-
ság mintegy 30%-ának magas 
a vérnyomása, és a betegeknek 
csak egy részére mondható el, 
hogy a tudomány mai állása 
szerint optimális vérnyomás 
értékei vannak. Az elmúlt év-
tizedekben jelentősen megvál-
tozott az a célérték, amit nor-
málisnak/kórosnak vél az or-
vostudomány. Nemrég még 
úgy gondolták, hogy az egész-
séges ember systolés (felső) ér-
téke Hgmm-ben számolva: 
100 + életkor. Azonban egy-
re több bizonyíték támaszt-
ja alá, hogy alacsonyabb cél-
értékek elérésével jelentősen 
csökkenthető a szív és érrend-
szeri megbetegedések száma. 
Pl. vesebetegeknél, cukorbe-
tegeknél 130/80 Hgmm alat-

ti vérnyomás elérését ajánl-
ják, de ezt mindenkinél egyé-
nileg kell beállítani. Nagyon 
fontos, hogy a cukor és magas 
vérnyomást a többi rizikófak-
torral együtt (pl.: magas vér-
zsír szint) időben felfedezzük 
és hatékonyan kezeljük a ké-
sői szövődmények megelőzése 
céljából. Az idült vesebetegsé-
gek okaként kisebb számban 
örökletes tényezők, fejlődési 
rendellenességek, idült vese-
medence gyulladás és számos 
egyéb más betegség is szere-
pel, ennek differenciálása a 
medicina feladata.

A vesék védelmére több le-
hetőségünk van.  
Nem lehet elégszer 
elmondani és hang-
súlyozni, hogy leg-
fontosabb a MEG-
ELŐZÉS. Optimá-
lis szinten beállított 
vérnyomás, vércu-
kor, zsír anyagcse-
re esetén elkerülhe-
tőek vagy lassítha-
tóak az érrendszeri 
szövődmények. Bár 

nem szeretnek szembesülni a 
betegek a testsúly felesleggel, 
de meg kell érteni, hogy a test-
súlycsökkentés, az optimális 
testsúly elérése elengedhetet-
len. Fontos figyelnünk a meg-
felelő mennyiségű napi folya-
dék elfogyasztására (1.5-2 li-
ter). Mivel a szervezetben ke-
letkező méreganyag nagy 
része a fehérjékből szárma-
zik, a napi fehérje bevitelt - el-
sősorban húsok, tejtermékek, 
sajt - fogyasztását csökkenteni 
kell. Érdemes mérsékelni a só 
fogyasztást, illetve kerülni a 
nagyon fűszeres és zsíros éte-
leket is. A rendszeres (napi 30 
perces) testmozgás jótékony 
hatású az érbetegségek és a 
vesebetegség prevenciójában 
is. Számos pozitív példát lát-
hatunk, hogy az életmódi ta-
nácsok betartásával, testsúly-
csökkentéssel, optimális vér-
nyomás, cukor- és zsírértékek 
elérésével a vesebetegség rom-
lása, progressziója elkerülhető 
vagy lassítható.

 Láthatjuk, hogy a vesebe-
tegek gondozása komplex fel-
adatot jelent. Ha minden oldal-
ról támogatjuk és segítjük a ve-
se működését ez évekig egyen-
súlyban tartható, azonban 
előfordul, hogy a veseműködés 
folyamatosan romlik. Ma már 
a végstádiumú vesekárosodás 
is jól kezelhető, hiszen többfé-
le vesepótló kezelés is elérhe-
tő, mint a hemodialízis, a ha-
si művesekezelés és a veseátül-
tetés. 

Törődjünk (többet) veséink-
kel!!!

Dr. Szabó Melinda
nefrológus szakorvos

2011. március 10.

 A vese világnapja 
A forradalom és szabadságharc 

országos vezetőit, kiemelkedő poli-
tikus vagy katona főszereplőit álta-
lában jól ismerjük, vagy az időszak 
könyvtárnyi irodalma segítségével 
gyorsan és könnyen megismerhet-
jük. Az utóbbi két évtizedben jelen-
tős előrelépés történt az egyes vi-
dékek, települések akkori történe-
tének, eseményeinek feltárásban és 
értelmezésében is. E munka nyo-
mán rajzolhatók meg a korszak he-
lyi szinten működő, kiemelkedő te-
hetségű vezetőinek portréi. Most a 
Nagykunság politikai arculatának 
néhány meghatározó egyéniségét 
szeretnénk bemutatni (számtalan 
ilyenkor gyakorta előforduló kérés-
nek/kérdésnek megfelelve ezzel).

Illéssy János (1792-1867) jogász, 
nagykun kapitány, országgyűlési 
képviselő, 1849 telén a kerület kor-
mánybiztosa. Kisújszállási birtokos 
családban született, iskoláit szülő-
városában, majd Debrecenben és 
Késmárkon végezte. Jogot tanult, 
1815-ben ügyvédi oklevelet kapott. 
Az ítélőtáblán eltöltött gyakorno-
ki idő után egy évtizedig a Jász-
kun Kerület különböző hivatalai-
ban volt tisztviselő, 1828-ban József 
nádor ajánlására választották nagy-
kun kapitánnyá. 1830-ban a Jász-
kun Kerület országgyűlési követe, 
s már ekkor a reformeszmék mel-
lett kötelezte el magát. 1832-36-ban 
a (reform)országgyűlésen (a karca-
gi Kálmán Sándorral együtt) az el-
lenzék munkájában vett részt – itt 
ismerkedett meg Kossuthtal, Deák 
Ferenccel és Kölcseyvel. 1834 tava-
szán a nádor felszólítására hazatért 
és egészen 1848-ig nem vállalt poli-
tikai megbízást (viszont igen jelen-
tős munkát fejtett ki, mint nagy-
kun kapitány). 1848. március 28-
án az ő elnökletével folyt le a Nagy 
Kun Nemzeti Gyűlés, amely támo-
gatta a pesti forradalom célkitűzé-
seit és összeállította a kerületi köve-
teléseket, feladatokat. 1848 nyarán 
Jászberényben országgyűlési kép-
viselővé választották. 1849. febru-
ár 5-én a Honvédelmi Bizottmány 
a Jászkun Kerület kormánybizto-
sává nevezte ki, március 26-án pe-
dig a főkapitányi feladatok elvégzé-
sével is megbízták. Utóbbi tisztsé-
géről áprilisban a kerület felszaba-
dítása után lemondott, s májusban 
a kormánybiztosi feladatai is vé-
get értek. A fegyverletétel után két 
évig bujkált, 1851. szeptember 25-
én önként jelentkezett a hatóságok-
nál. Kötél általi halálra ítélték, de a 
büntetést később tíz évi várfogság-
ra és teljes vagyonelkobzásra vál-
toztatták. Öt év letöltése után, 1856. 
december 7-én szabadult. 1861-ben, 
majd 1865-ben is képviselővé vá-
lasztották, de utóbb elhatalmasodó 
betegsége miatt visszaadta a man-
dátumot, 1867. június 16-án hunyt 
el.

Varga Imre (1814-1866) tehe-
tős kunhegyesi család sarja, jogász, 
az 1830-as évektől Kunhegyes vá-
ros haladó eszméket valló jegyző-

je. 1848 tavaszán tagja volt a nádor, 
Batthyány Lajos, Kossuth és Pest 
elöljárósága előtt tisztelgő kerüle-
ti küldöttségek. Júliusban a Jász-
kun kerület főjegyzőjévé választot-
ták, 1848. november 15-től a nem-
zetőrség felszerelésével megbízott 
kormánybiztos lett, 1848 decembe-
rében mozgósította a Schlick tábor-
nok ellen küldött nagykun kerületi 
nemzetőröket. Az új év elején meg-
szervezte a kormány és a hivatalok 
Debrecenbe szállítását Szolnokról, 
majd a honvédsereg élelmezési biz-
tosaként tevékenykedett. Nyáron 
a népfelkelés irányításában kapott 
szerepet. 1861-ben és 1865-ben is 
nagykun kapitánnyá választották. 
1866. november 4-én halt meg.

Kálmán Sándor (1793-1855) 
karcagi birtokos, ügyvéd, a Jász-
kun Kerület alkapitánya. Karca-
gon majd Debrecenben tanult, 
1816-ban kapott ügyvédi oklevelet. 
1825-ig karcagi főjegyző, 1825-től 
kerületi ügyész, nádori táblabíró, 
1832-ben Illéssy János követtársa 
az országgyűlésen, maga is liberá-
lis elveket valló politikus, a reform-
eszmék híve. 1839-ben ismét követ 
volt, 1844. december 28-án a nádor 
alkapitánnyá nevezte ki. A Jászkun 
Kerület egyik legnépszerűbb tiszt-
viselője volt, s az 1848. évi tisztújí-
táskor is a legtöbb szavazatot kap-
ta a településeken. 1848. június 10-
től lett a nemzetőrség szervezésé-
nek nagykunsági felelőse. 1848-49. 
telén Karcagon tartózkodott, az ő 
házában (ma a Nagykun Múzeum 
épülete) látták vendégül a Debre-
cenbe utazó Kossuth Lajost janu-
ár 5-én. Január folyamán összetű-
zésbe került egy kormánybiztos-
sal, s az ellene lefolytatott vizsgálat 
végeztéig házi őrizetben volt. Bizo-
nyára a házi őrizetnek köszönhette, 
hogy 1849 őszén korábbi tisztségé-
ről leváltották ugyan, de más bün-
tetés nem érte. 1855 nyarán kolera-
járvány áldozata lett. A Déli teme-
tőben levő sírját a Karcagi Nagy-
kun Református Általános Iskola 
tanulói gondozzák.

Papp Mór, bogdi (1823-1895) 
ügyvéd, földbirtokos, Kálmán Sán-
dor unokaöccse. Iskoláit Karca-
gon és Pozsonyban végezte, 1845-
ben kapott ügyvédi oklevelet, s rö-
videsen karcagi, majd kerületi al-
jegyző és alügyész lett. 1848 nyarán 
országgyűlési képviselővé válasz-
tották, s az országgyűlés munká-
jában még annak Szegedre költöz-
tetése idején is részt vett. 1850-ben 
kegyelmet kapott, azt követően 
Karcagon gazdálkodott. 1855-ben 
megörökölte Kálmán Sándor bir-
tokait, amivel a Nagykunság egyik 
legvagyonosabb polgára lett. 1861-
ben a kunmadarasi, 1867-ben a 
jászladányi választókerület ország-
gyűlési képviselője volt. 1868-ban 
a kerületek alkapitánya, 1868-ben 
királyi tanfelügyelő, 1871-től bíró, 
majd 1875-ig a karcagi királyi tör-
vényszék elnöke. 1895. február 15-
én hunyt el.

A Nagykunság jelesei 
1848/49-ben
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Gyarmati Imrétől, a karca-
gi karatésok vezetőjétől tu-
dom, hogy a népes szakosz-
tályban 27 fő az a létszám, 
amely a versenyzői gárdát al-
kotja, azaz versenyengedély-
lyel bír. Mellettük majdnem 
ennyien vannak az utánpót-
lás korúak (és tudásúak), és 
persze olyanok is vannak, 
akik speciális mozgáskul-
túrának versenyzői ambíci-
ók nélküli szerelmesei, eset-
leg az edzések hangulata még 
inkább az egészség megőrzé-
se kedvéért látogatják a felké-
szülési lehetőségeket.

- Valamikor, tán két évtize-
de, amikor az első ilyen filmek 
megérkeztek Magyarország-
ra, hirtelen nagyon sok kara-
tés lett. Divat-e még ez a fajta 
küzdősport?

- Ma már nincs akko-
ra  vonzereje, de országos vi-
szonylatban ennek ellenére 
is a karate szövetség az egyik 
legnagyobb létszámú sport-
szervezet. Tudni kell, hogy 
többféle stílus és többféle stí-
lusszervezet van. A Magyar 
Karate Szövetségnek jelen pil-
lanatban kb. 30 ezer tagja van 
– és ebben nincs benne a kick-
box szövetség.

- Karcagon az ön nevéhez 
fűződik a sportág vezetése, a 
karatékák felkészítése. Egye-
dül „viszi” a szakosztályt vagy 
vannak segítői is?

- Mondjuk úgy, hogy én ko-
ordinálom a munkát, amiben 
sokat segít a fiam, ifj. Gyar-
mati Imre. Már neki is meg-
van a sportoktatói végzettsé-
ge, és óriási tapasztalatot szer-
zett a versenyzésben. Most őt 
állítom be a versenyzők segí-
tésére és hát a későbbiekben 
is számítok rá, mert – ahogy 
mondtam is – akkora verseny-
rutinnal rendelkezik, amit 
nem szabad ki nem használni.

- Önöknél miből áll a felké-
szülés?

- Nálunk is van egy álta-

lános alapozás, egy gene-
rál edzés, ami folyamatosan 
megy és ennek megfelelően 
kell kialakítani a felkészülést. 
A versenyzők felkészítése te-
hát egyáltalán nem a nulláról 
indul.

- Hány éves korban lehet 
már vagy még elkezdeni a ka-
ratét. Milyen átlag életkorú a 

karcagi szakosztály?
- Van hétéves gyerekünk 

is, ám én azt hiszem, hogy az 
igazi felkészülést és a verseny-
zést tízéves korban érdemes 
elkezdeni. Abban az életkor-
ban már érti a sportoló, hogy 
mi is a verseny. Persze jó, ha 
7-8 évesen elkezdenek kara-
tézni és három év alatt tel-
jesednek ki, aztán kezdenek 
jönni az eredmények.

- Hogyan teljesítettek a ver-
senyzők az elmúlt évben?

- Nagyon jól. Négy diák-
olimpia bajnoki és több ma-
gyar bajnoki címünk volt. 
Jó helyezéseket szereztek or-
szágos versenyen, nemzetkö-
zi viszonylatban. Utánpót-
lás versenyen is van egy 1. és 
2. helyünk. Felnőtt váloga-
tott versenyzőnk, ifj. Gyarma-
ti Imre Spanyolországban a 
súlycsoportos világkupán na-
gyon szép küzdelemmel ne-
gyedik helyezést ért el. Te-
hát nagyon jól zártuk a 2010-
es évet. A versenyek mellett 

még nagyon sok rendezvé-
nyünk is volt. A szövetség a 
nyáron ránk bízta az országos 
tábornak a megrendezését. 
Ezen közel száz klubvezető, 
magasöves mester vett részt. 
Aztán sem volt sok pihenő, 
mert következett a Nagykun 
Kupa, ami nekünk az őszi idő-
ben országos fő versenyünk. 

Ezen 41 egyesület 230 ver-
senyzője vett részt. Azt gon-
dolom, szép évet hoztunk ösz-
sze.

- Mik az idei év kilátásai úgy 
versenyben, mint felkészülés-
ben?

- Az anyagi lehetőségeket 
még nem tudni, bízom ben-
ne az idén is megkapjuk az ön-
kormányzattól azt a támoga-
tást, mint eddig. Ha ezen felül 
még sikerül más szponzorokat 
is szerezni, akkor annak na-
gyon fogunk örülni. A verse-
nyek közül pedig februárban 
megkezdődik a diákolimpia 
sorozat, és ebben a hónapban 
már egy felnőtt versenyünk 
is lesz. Az idén Magyarország 
EB-t rendez, aminek Eger vá-
rosa ad majd otthont. Az EB-n 
ifj. Gyarmati Imre egészen biz-
tosan indulni fog és van itt két 
tehetséges sportolónk – Kiss 
László és Raczkó Viktória –, 
akik talán szintén el tudnak 
indulni. Majd meglátjuk.

Elek György 

Szép évet hoztunk össze
Karate

A 2010/2011. tanévben meg-
rendezett Györffy Napok ren-
dezvénysorozat keretén belül 
sor került több ügyességi és ta-
nulmányi versenyre, melyek leg-
szebb eredményei:

Dobd be magad! - városi já-
tékos környezetvédelmi vetél-
kedő: 1. helyezés Györffy István 
Általános Iskola - Nagy Ökosok 
csapata. 2. helyezés Kováts Mi-
hály Általános Iskola - Öko- 
gyerekek csapata, 3. helyezés 
Szent Pál Marista Általános Is-
kola - Szelektívelők csapata és 
a Kiskulcsosi Általános Iskola - 
Bio- kulcsos csapata.

A zsűri munkáját Balajti Jó-
zsef a Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft. ügyvezetője segí-
tette.

Vvárosi alsó tagozatos ol-
vasóverseny: a 2. évfolya-
mon 1. helyezett Nagy Balázs 
(Györffy), 2. helyezett Varga Pet-
ra (Kováts),  3. helyezett Tóth 
Fanni Laura (Kováts), a 3. évfo-
lyamon 1. helyezett Magyar Eni-
kő (Györffy), 2. helyezett Fa-
zekas Ágnes (Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk.), 3. helyezett 
Kovács Kíra (Györffy), a 4. évfo-
lyamon 1. helyezett Kele Ádám 
(Györffy), 2. helyezett Szabó 
Kíra (Györffy), 3. helyezett Tóth 
Gergely (Nagykun Református 
Ált. Isk.).

Helytörténeti pályázat: Ka-
tasztrófák a Nagykunság törté-
netében kategóriában: Arany 
minősítés: Nyitrai Martin 
(Györffy), Ezüst minősítés: Nagy 
Bernadett (Györffy), Nyitrai 
Nóra (Györffy), Szabó Klaudia 
Amarillisz (Gy ör f f y) , 
Bronz minősítés: Kovács Be-
nedek (Györffy), Sebők Dávid 
(Györffy).

Hungarikumok a Nagykunság-
ban és a Hortobágyon kategóri-
ában: Arany minősítés:Ferenczi 
Nikoletta (Györffy), Var-
ga Liliána (Györffy), Mol-
nár Kitti (Györffy), Ezüst 
minősítés:Balogh Dóra 
(Györffy), Bronz minősítés: La-
zányi Zoltán (Györffy.)

Kisplasztika - makett kategó-
riában: Arany minősítés: Mol-
nár Kitti (Györffy), Mészáros 
Vivien Kitti (Nagykun Refor-
mátus Ált. Isk.), Szendrei Má-
té (Györffy, Ezüst minősítés: 
Rauschenberger Zita (Györffy), 
Németh Judit (Györffy), Pető 
Adrienn (Györffy).

A pályázatokat dr. Kasuba 
Jánosné a városi könyvtá-
ros - munkaközösség vezetője, 
Ruzicska Ferenc helytörténész, 
újságíró és Alexa Józsefné taní-
tónő értékelték. 

Az ’English is fun’ kistérsé-
gi angol nyelvi versenyen hat te-
lepülés 12 iskolájából 75 tanuló 
vett részt. A versenyfeladatokat 
Dr. Varga Gyöngyi angol nyel-
vi szakértő, gimnáziumi tanár és 
K. Nagyné Pataki Noémi gim-
náziumi tanár állították össze.

Az 5. évfolyamon 1. he-
lyezett Vass Márton  
(Györffy), 2. helyezett Monok 
Eszter (Kossuth Lajos Gimná-
zium, Tiszafüred), 3. helyezett 
Fodor Tamás (Bethlen G. Ref. 
Ált. Isk., Törökszentmiklós), 
a 6. évfolyamon 1. helye-
zett Nyitrai Nóra (Györffy), 
2. helyezett Tarczali Tama-
ra (Györffy), 3. helyezett Urbán 
Andrea (Györffy), a 7. évfo-
lyamon 1. helyezett  Turcsányi 
Bence (Bethlen G. Ref. Ált. Isk., 
Törökszentmiklós), 2. helyezett 
Bakos Rebeka (Bethlen G. Ref. 
Ált. Isk., Törökszentmiklós), 
3. helyezett Bakondi Dó-
ra (Bethlen G.  Ref. Ált. Isk., 
Törökszentmiklós), a 8. évfo-
lyamon 1. helyezett Cs Szabó 
Bence (Nagykun Ref. Ált. Isk.), 
2. helyezett Berczi Benjámin 
(Kossuth Lajos Gimn., Tiszafü-
red), 3. helyezett Fehér Tünde 
(Györffy).

Gratulálunk a szép eredmé-
nyeket elért tanulóknak és fel-
készítő nevelőiknek. 

Nagy sikere volt azoknak a 
rendezvényeinknek is, ahol nem 
a megmérettetés, hanem a be-
mutatkozás volt a cél. 

Nagyanyáink korából össze-
gyűjtött fotókból és képeslapok-
ból a Kossuth tér 4. sz. alatti is-
kolaépület aulájában készült so-
kak által megcsodált múltidéző 
kiállítás.

A 12. Györffy Nemzetkö-
zi Györffy Néptánc Gálán több 
mint 350 fellépő fordult meg 
a színpadon. Dobogott a tánc 
szólt az ének egész délután. Isko-
lánk néptáncos csoportjai mel-
lett fellépett a Kecskemét Tánc-
együttes, Karcag testvérvárosai-
ból: Bácskossuthfalváról (Szer-
bia) a Vadvirág Táncegyüttes. 
Székelykeresztúrról (Románia) 
a Mákvirág Néptánccsoport. 
Szepsiből (Szlovákia) a Szepsi 
Asszonykórus és a Bodollói Asz-
szonykórus. A Néptánc Gálát 
fergeteges táncház zárta. 

A nyílt órákon a szép szám-
ban megjelent érdeklődők bete-
kintést nyertek az alsó tagoza-
tos osztályok tanulmányi mun-
kájába. 

Igazi karneváli hangulat volt 
az alsós és felsős farsangon.

A „Nyelvi laborral a nyelvta-
nulásért” Alapítvány hagyomá-
nyos bálja zárta a Györffy Napo-
kat, ahol a vendégeket a nyolca-
dikos tanulók magyar és görög 
nyitótánca és a „Györffy Szín-
társulat” műsora, majd hajnalig 
tartó mulatság szórakoztatta. 

Megköszönjük Karcag Város 
Polgármesterének és Képvise-
lő Testületének, valamint mind-
azoknak a támogatását, segít-
ségét, akik valamilyen formá-
ban hozzájárultak a 2011. évi 
Györffy Napok sikeres megren-
dezéséhez.

A Györffy Napokról

A megyei férfi kézilabda 
bajnokság tavaszi idényének 
1-2. fordulóját Karcagon ren-
dezték meg március 6-án. Saj-
nos nem sok babér termett a 
karcagi fiúknak az első két 
mérkőzésen, ugyan nagy csa-
tában, de mindkét találko-
zón alulmaradtak az ellenfél-
lel szemben. Eredmények:

Törökszentmiklós - Karcagi 
SE 28:25 (14:17)

Karcag: Nagy, Örsi (3), Se-
bők (8), Hamar (2), Vályi (2), 
Major (6), Lajtos (4).

Csere: Nagy, Papp, Béres, 
Ferenczi, Tóth, Pápai, Szopkó.

A mérkőzés vége előtt 10 
perccel elfogyott a többgólos ve-
zetésünk, ekkor tízet kaptunk, 
kettőt lőttünk - kikaptunk.

Karcagi SE - Abonyi KIC 
29:30 (14:10)

Karcag: Nagy, Örsi (4), Se-
bők (1), Pápai (4), Vályi (2), 
Major (8), Szopkó (2).

Csere: Nagy, Papp (1), Béres, 
Ferenczi (2), Tóth (2), Karsai.

Gólzáporos mérkőzés volt, 
szép találatok, kiemelkedő ka-

pusteljesítmény és lelkesedés 
jellemezte a karcagi fiúk já-
tékát. Sokan már el is hitték, 
hogy legyőzzük a listavezetőt, 
de győzött a realitás: amelyik 
csapat a mérkőzés teljes szaka-
szában gyengén védekezett, az 
bukott a végén. Ezek mi vol-
tunk! Különösebb aggoda-
lomra nincs ok, a bajnokság és 
a felkészülések ugyanúgy foly-
tatódnak, s mi ennek érdeké-
ben dolgozunk tovább.

Major János
edző

Férfi kézilabda Megyei I. osztályú bajnokság 

Rossz kezdés a tavaszi fordulón
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 
11 M Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. 
+36/30-245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szo-
bás, tehermentes lakás egyete-
mistáknak eladó. Befektetésnek 
kiváló ajánlat. Tel.: +36/70-300-
9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 
m²-es 2,5 szobás, összközműves 
kertes családi házrész (utcafronti) 
hozzátartozó garázzsal sürgősen 
eladó. I.ár: megegyezés szerint. 
Tel.: +36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karca-
gi kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, 
felújított lakás eladó. Tel.: 30-461-
6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cse-
répkályha, nagy garázs, 604 m²-es 
telek belterület. Tel.: 59/312-675 v. 
+36/30-263-1504.
Karcag, Ágota utca 23. sz. alat-
ti családi ház eladó. Régi típusú, 
összközműves. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-234-8229.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es 
erkélyes tehermentes, üresen álló 
lakás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.
4x25 m² üzlethelyiség kiadó kü-
lön-külön is, akár zenekari próba-
helynek is. Tel.: +36/30-645-0694.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alat-
ti kétszintes kertes családi ház el-
adó. I.ár: 12 M Ft. Tel.: +36/30-517-
2434.
54 m²-es 2 szobás lakás eladó Kg., 
Kántor S. utcában. Tel.: +36/30-
584-3744.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. alatt 3 
szobás + nappalis ház eladó, vagy 
kisebbre cserélhető Pest és kör-
nyékére is. Tel.: +36/20-505-3467.
Eladó Karcagon 2 szobás, előszo-
bás, üvegverandás, teljes köz-
művesített kertes családi ház. 
Melléképületek, garázs van. 3 -féle 
fűtési lehetőség: vegyes tüzelé-
sű + gázkazán + 3 db 9x4 soros 
cserépkályha. Földszinti tömbla-
kás csere is érdekel. Tel.: +36/30-
483-6705.
Eladó keres családi ház. Kg., Duna 
utca 33/a.

Eladó I. sz. Zugkertben 5 sor kert-
föld 21 termőfával kiszántva (kö-
vesút van). Érd.: Kg., Epreskert u. 
7/a. Tel.: 59/313-694.

Albérlet
Főtéri, 2 szobás, II. emeleti, bú-
torozatlan felújított lakás hosszú 
távra kiadó. Tel.: +36/20-327-5719.
A Varró utcán 70 m²-es lakás ki-
adó. Tel.: +36/30-325-7724.
A főtéren 51 m²-es, erkélyes lakás 
hosszú távra kiadó vagy eladó. 
Tel.: +36/30-345-2558.

Állat
Eladó 1 hízó, lucerna széna. Érd.: 
Kg., Epreskert u. 7/a. Tel.: 59/313-
694.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
M e n t á l i s  w e l l n e s s , 
stresszmenedzsment, életmű-
vészet. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Süldő nyúlketrec; sertés önete-
tő és sertés önitató eladó. Tel.: 
+36/20-358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 59/312-005 v. +36/30-
583-4708.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
HOPPÁ! Tavaszi áru érkezett a tur-
kálóba! Ugyanitt kifogástalan ál-
lapotú emeletes ágy eladó. Kg., 
Kossuth L. út 22.
Lehullott a fák levele, nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópi-
he. Télidőbe, hóesésbe seprűimet 
vegye kézbe. Kapható a piacokon 
vagy Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani 
bácsinál.
Eladó elektromos bébi hinta; test-
vér fellépő; bébiruhák, ötfunkciós 
babakocsi. Tel.: +36/30-612-3651.
2 db nagyon jó állapotú ágyne-
műtartós heverő eladó. Ár: 5.000 
Ft/db. Tel.: +36/30-363-9585.
Eladó 1 db 4 részes fehér szek-
rénysor (55.000 Ft), asztali varró-
gép, 1 db gázpalack. Tel.: +36/20-
505-3467.
Gyepszéna eladó. Tel.: +36/30-
963-9942.
Gyümölcsfa csemeték, szilva: 
zöldringló, besztercei, veres, bódi; 
3 fajta rózsa; meggyek: pándi, ci-
gány; birsalma, dió, nyári piros al-
ma; fehér eper, mogyoró, füge, 2 
fajta szeder, orgonák, 2 fajta mál-
na, 3 fajta hibiszkusz, hársfa, li-
laakác, 3 éves fagyal eladó. Kg., 
Kinizsi utca 45. Tel.: +36/30-266-
2859.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segí-
tünk! Tel.: +36/70-314-4403 vagy 
+36/30-647-7324.

Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág var-
rását rövid határidőre vállalom. 
Tel.: 59/311-910.

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

Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
K isgyermekkori zenei neve -
lés. Ringató foglalkozás minden 
szerdán 10-10:30 óráig a Városi 
Csokonai Könyvtárban. Tóthné 
Kovács Márta óvónő, Ringató fog-
lalkozásvezető 06/30-489-2076.

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

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

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

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

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

Matematika és fizika tantárgyak-
ból korrepetálást vállalok. Tel.: 
+36/20-334-6689.

Könnyű- és nehézgép-kezelői 
munkát vállalnék nappali mun-
ka időszakra. Érd.: Kg., Duna utca 
33/a. (15 óra után).

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

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

Jó állapotban lévő ETZ motor-
kerékpár rendszám nélküli el-
adó vagy sertésre cserélhető. Tel.: 
+36/30-336-6142.

Apróhirdetés

Semmi nem dőlt el március 
2-án, a városi bajnokság má-
sodik fordulójában ugyanis 
mindkét mérkőzés döntetlen-
nel zárult a Városi Sportcsar-
nokban megrendezett selejte-
zőn.

Kiskulcsos – Kováts 19:19 
(9:12)

Igazi gólzáport hozott a két 
iskola csatája. A kiskulcsosi 
csapatban Regényi (14!) góljai 
élményszámba mentek, igazi 
vezéregyénisége volt a csapat-
nak. Védekezésben Baráth el-
ső félidei teljesítményét lehet 
még kiemelni, de a támadás-
ban önmagához képest alul 
teljesített. A Kováts támadása 
Szabónak (12!), Ferenczynek 
(5) és Sebőknek (2) köszön-
hetően jól működött, nagyon 
szépek voltak Szabó átlövés 
góljai. Védekezésben mind-
két csapatból hiányzott egy 
kis plusz, mely a győzelemhez 
kellett volna.

Györffy – Református 
14:14 (8:7)

A Györffy, győzelme esetén 
biztos résztvevője lehetett vol-
na a májusi döntőnek. Renge-
teg technikai hiba, kihagyott 
helyzet tarkította a mérkő-
zést. A Györffyben Nagy Ro-
land (2) ügyesen irányítot-
ta csapatát, Varga és Bernáth 
Gergő 5-5 góllal járultak hoz-
zá csapatuk döntetlenjéhez. A 
refiből Rácz Tamás (4) véde-
kezését, és Tóth Zoli (9) gól-
jait lehet kiemelni. Mindkét 
csapat keményen küzdött, de 
a mérkőzés 50 perce alapján 
megérdemelt döntetlen szüle-
tett.

A bajnokság állása: 1. 
Györffy 4 p. (33-31), 2. Kováts 
2 p. (33-33), 3. Refi 2 p. (28-
28), 4. Kiskulcsos 1 p. (36-38).

A mindent eldöntő harma-
dik fordulót április 6-án szer-
dán játsszák a gyerekek a Vá-
rosi Sportcsarnokban 15-17 
óra között. Minden szülőt és 
kézilabda szurkolót szeretettel 
várunk!

Balog Zoltán

Két napon keresztül Mező-
túron csaptak össze a refor-
mátus középiskolák fiú és le-
ány kosárlabda csapatai, hogy 
eldöntsék az országos bajno-
ki cím sorsát. A fiúknál tíz, a 
lányoknál kilenc csapat mér-
te össze a tudását. A csapato-
kat hármas csoportokba sorol-
ták. A csoportok azonos he-
lyezettjei játszhatták a döntőt 
és a helyosztókat, a keresztbe 
játszásra nem volt lehetőség. A 
fiúk és leányok is csoportjuk-
ban a második helyet szerez-
ték meg, így a 4-6. helyért fo-
lyó küzdelemben az 5. helyen 
végeztek. Eredmények: 

Fiúk:
Nagybánya – Karcagi Nagy-

kun Ref. Gimn. 49:45 (15-8, 
8-10, 15-8, 9-14)

Kis T., Nagy P. (5), Tóth G., 
Deák Z., Béres B., Király Á., 
Németh G. (8), Domján P. (4), 
Gyökeres I., Kovács M. (23/3), 
Rózsa I. (4)

Hódmezővásárhely - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 49:57 
(12-18, 8-11, 14-18, 15-10)

Kis T., Nagy P. (2), Tóth G. 
(4/3), Deák Z. (4), Béres B., 
Király Á., Németh G. (12), 
Domján P., Gyökeres I., Ko-
vács M. (35), Rózsa I. 

Kunszentmiklós - Karcagi 
Nagykun Ref. Gimn. 42:24 (9-
4, 7-9, 17-2, 9-9)

Kis T., Nagy P. (2), Tóth 

G., Deák Z., Béres B., Király 
Á., Németh G. (2), Domján 
P., Gyökeres I. (4), Kovács M. 
(13/3), Rózsa I. (2).

Karcagi Nagykun Ref. 
Gimn. – Budapest Lónyay 
42:35 (12-8, 12-7, 10-15, 8-5)

Kis T., Nagy P. (6), Tóth 
G. (2), Deák Z., Béres B. (4), 
Király Á., Németh G. (8), 
Domján P., Gyökeres I. (3), 
Kovács M. (19/6), Rózsa I.

Leányok:
Karcagi Nagykun Ref. 

Gimn. – Kecskemét 57:19 (16-
2, 8-9, 13-6, 20-2)

Varga V., Bérczi D. Bodnár 
V., Szabó D. (5), Kovács L. 
(20), Hamar K., Hérmán F., 
Kocsis D., Chrappán R. (26), 
Varga D. (6).

Budapest Lónyay - Karca-
gi Nagykun Ref. Gimn. 57:26 
(12-6, 15-8, 12-3, 18-9)

Varga V., Bérczi D. Bodnár 
V., Szabó D., Kovács L. (4), 
Hamar K., Hérmán F., Kocsis 
D., Chrappán R. (20/3), Varga 
D. (2).

Szentendre - Karcagi Nagy-
kun Ref. Gimn. 26:40 (5-9, 
8-6, 9-9, 4-16)

Varga V., Bérczi D. Bodnár 
V., Szabó D., Kovács L. (4), 
Hamar K., Hérmán F., Kocsis 
D., Chrappán R. (30/3), Varga 
D. (6).

Utánpótlás fiú kézilabda

Városi Bajnokság U12

Refis kosárlabda

Mindkét csapatunk 
a középmezőnyben végzett
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2011. március 18. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Március 15-ei Ünnepi Önkor-

mányzati ülés
19.05  Nagykunsági krónika - közéleti 

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

Szentannaiban
 Karcagi hírek
 - A forradalom karcagi esemé-

nyei
 - Munkában a Víztársulat
 - Látogatóban a Szim Óvodá-

ban
 Háttér
 Vendég: Mátyusné Kiss-Pál Ró-

za
 Téma: Liszt előadásra készül-

nek a nyugdíjas pedagógusok
20.10  Ünnepi megemlékezés a Pető-

fi szobornál
20.50  Pless Attila zongoraművész 

március 15-ei ünnepi műsora

2011. március 22-23. kedd-szerda
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám - március 15-
ei istentisztelet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - szentmise
20.40  Karcag Sport
 Székelykeresztúr Önkormány-

zata - Karcag Önkormányzata
 Teremfoci mérkőzés

2011. március 24. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Nagykunság Szépe Szépség-

verseny 2010 ism.
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika - közéleti 

magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Dobos László
 Téma: Aktuális várospolitikai 

kérdések
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Nagy Emese
 Téma: Tavaszi szokások
20.10  Egészség klub
20.30 Lépésről lépésre program II. 

rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Március 18. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 19. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 20. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 21. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Március 22. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Március 23. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca

Március 24. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Március 25. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Hajdu Gabriella – 
Bánhegyesi Péter
Kg., Püspökladányi út 52. 
 Péter

Halálozás

Özv. Gyenge Istvánné (Mol-
nár Mária)

 Karcag, (1926.)
Mészáros Imréné (P. Szabó 

Mária)
 Karcag, (1940.)
Vas Sándor
 Karcag (1935.)

Lapzárta: kedd 12 óra

Hétköznap 20 órától készen-
létet tartanak a gyógyszertárak 
a másnap reggeli 7:30-as nyitá-
sig (vagy a vasárnap 9:00 órától 
kezdődő ügyeletig). A készen-
lét ideje alatt a 06/30-230-4001 
telefonszámon lehet elérni a 
készenlétes gyógyszerészt.

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Kunhegyes – Karcag 1:2 

(0:1)
Kunhegyes, 150 néző. Jv.: S. 

Nagy Zs. (Jandó, Kormos)
Karcag: Móga, Kovács Cs., 

Orosz, Lévai, Fodor B., Erdei 
(Fodor), Kádár G., Szívós Gy. 
(Szentannai), Bukovszki, Ba-
logh R., Nagy D.

Edző: Orosz István.
A tizenhatodik percben Ba-

logh R. átadásával Erdei el-
futott a jobboldalon, majd 25 
méterről a jobb felső sarokba 
bombázott (1:0). A negyvenki-
lencedik percben Kádár feltar-
totta Oláhot 22 m-re a kaputól. 
Gácsi Zs. szabadrúgása a jobb 
felső sarokba vágódott (1:1). A 
hetvennyolcadik percben Ba-

logh R. oldalról vagy 35 méter-
ről végzett el egy szabadrúgást. 
Nagy lövése a bal felső sarokba 
vágódott (1:2). 

Jók: a hazai csapatból sen-
ki, ill. Erdei, Balogh K., Kovács 
Cs., Kádár G.

Varga János: Ma még a hely-
zetekig sem jutottunk el, így 
törvényszerű volt a veresé-
günk. Megérdemelt a vendég-
siker.

Orosz István: Úgy érzem, 
hogy megérdemeltük a győzel-
met.

Ifjúsági mérkőzés
Kunhegyes – Karcag 2:2 

(1:1)
Góllövők: Földi D., Kocsis
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Március 4-5-én rendezték 
meg a Kecskeméti Református 
Kollégium Gimnáziumában az 
Országos Református Közép-
iskolák Röplabda Bajnoksá-
gát, ahová a karcagi refis fiúk 
címvédőként utaztak. Az idén 
is azzal a célkitűzéssel indult 
el a csapat Kecskemétre, hogy 
megvédje bajnoki címét, de saj-
nos a döntőt - külső körülmé-
nyekből eredő okok miatt - el-
bukták a fiúk, így be kellett ér-
niük az ezüstéremmel, amely 
országos szinten ugyancsak ki-
magasló teljesítmény. A labda 
kerek. Gratulálunk!

Eredmények:
Csoportmérkőzések:
Nagykun Református - 

Lónyay, Budapest 2:0 (25-18, 
25-13)

Nagykun Református - 
Szentendrei Református 2:0 
(25-14, 25-12)

Elődöntő:
Nagykun Református - Szil-

veszter, Pécs 2:0 (25-14, 25-16)
Döntő:
Nagykun Református - 

Lónyay, Budapest 1:2 (25-13, 
22-25, 11-15)

A református röplabda or-
szágos döntőjének végeredmé-
nye: 1. Budapest 2. Karcag 3. 
Pápa 4. Pécs 5. Szentendre 6. 
Kecskemét 7. Kunszentmiklós

Az országos ezüstérmet szer-
zett csapat tagjai: Budai Csaba, 
Oszlánczi Máté József, Futó Ta-
más, Nagy Attila Tibor, Gyö-
keres Árpád, Halász Richárd, 
Saska Viktor, Perge Tibor, Albert 
Krisztián, Iványi-Nagy Gábor.

A csapatnak legközelebb az 
országos diákolimpiai döntőben 
szurkolhatunk Debrecenben 
április 8-10-én, majd Kunhe-
gyesen április 19-21-én, a Nagy-
kun Diáksport Viadalon.

MAJOR

A Magyar Vöröskereszt, az 
Amerikai Ház Alapítvány, és 
az Amerikaiak a Magyaro-
kért Alapítvány támogatásá-
val programot hirdet, mely-
nek célja, hogy a program 
résztvevői saját maguk és csa-
ládjuk számára konyhakerti 
zöldségféléket termesszenek, 
hosszútávon pedig felélessze 
a feledésbe merült kertkultú-
rát. A program keretein belül 
a résztvevők ellenszolgáltatás 
nélkül kapnak egységcsomag-
nyi konyhakerti vetőmagot.

A programban történő rész-
vétel feltételei: 

A 2011. évi konyhakert 
programban bárki részt vehet, 
aki megfelel az alábbi kritéri-
umoknak:

- A programhoz önkénte-
sen kíván csatlakozni, magán-
személy, illetve a saját családja 
számára szeretne konyhakerti 
zöldségeket termeszteni.

- Rendelkezik saját kerttel
- Szándékában áll a sa-

ját kertjében körülbelül 40 

m2 alapterületen különböző 
konyhakerti növényeket ter-
meszteni, és vállalja, hogy leg-
jobb tudása szerint gondozza 
a növényeket. (Amennyiben 
nem áll rendelkezésre növé-
nyek termesztésére alkalmas 
40 m2 alapterület, indokolt 
esetben kisebb alapterület is 
részt vehet a programban.)

- Rendelkezik a műveléshez 
és gondozáshoz szükséges esz-
közökkel, valamint vállalja az 
együttműködést a konyhakert 
program résztvevőivel, segítő-
jével.

- Hozzájárul, hogy adatait a 
Magyar Vöröskereszt nyilván-
tartsa és azokat statisztikai cé-
lokból kezelje.

Jelentkezni lehet: 2011. már-
cius 21. - március 31-ig a kar-
cagi Családsegítő Központban 
(Püspökladányi út 33.) Hét-
köznap 9 - 15 óráig, telefonon: 
06/30-648-4466 vagy 06/70-
933-8480. és a karcagi Vörös-
kereszt Irodában.

Fiú röplabda
Ezüstszombat Kecskeméten 

az országos református döntőben

Felhívás

Konyhakert program

Thomas kispályás 
labdarúgó 
bajnokság

XIII. forduló eredményei: 
Ökodízel-Középtisza – Fa-
mília 2:0, Devils-Armacomp 
– BSK 7:0, Roli Sped – 
Szuperinfó 4:2, Multi Tec – 
Agrosprint 3:0, Thomas – 
Karefa 3:5, Ho-Ri-Ko – Rózsa 
7:4, Blades – DKV 3:9, Brigád 
– Flottok 5:2.

XIV. forduló eredményei: 
Brigád – DKV 2:2, Ho-Ri-
Ko – Karefa 2:10, Thomas 
– Rózsa 0:3, Baldes – Flot-
tok 3:0, Devils-Armacomp 
– Ökodízel-Középtisza 3:2, 
Multi Tec – Szuperinfó 0:3, 
Família – BSK 3:0, Roli Sped – 
Agrosprint 3:0.
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