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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Részletes és ezért igen terje-
delmes (34 oldalas) beszámoló 
készült a Karcagi Rendőrkapi-
tányság 2010. évi munkájáról, 
valamint a város és a kapitány-
ság működési területét jelen-
tő települések bűnügyi és köz-
lekedés-biztonsági mutatóiról. 

(A beszámoló rövidített ösz-
szefoglalását l. lapunk 4. olda-
lán.) Fejes Zoltán r. alezredes a 
beszámoló tárgyalása előtt né-
hány fontos körülményre hív-
ta fel a képviselők figyelmét. 
Amint megjegyezte, a kapi-
tányság költségvetése igen fe-

szített, s felvetette, hogy köny-
nyítést jelentene a gazdálko-
dásban és a feladatok ellátá-
sában, ha az önkormányzat a 
rendőrség által használt épü-
letrészért kifizetett bérleti díj 
összegének egy részét vissza-
forgatná. A beszámolóban fog-
laltakkal kapcsolatban több 
hozzászólás is elhangzott. Pán-
ti Ildikó, dr. Lukács László és 
Karcagi Nagy Zoltán után Ko-
vács Sándor (a bérleti díj kap-
csán) a már közel egy évtizede 
terezett új rendőrségi épületről 
kérdezte a kapitányság vezető-
jét. Fejes alezredes válasza sze-
rint az új épülettel eddig any-
nyi előrelépés történt, hogy a 
felsőbb szervek immár elisme-
rik ennek szükségességét, s a 
600 milliós beruházással kap-
csolatban „ismét megkezdő-
dött a tervezési folyamat”. Do-
bos László polgármester a vita 
végén „a bérleti díj egy részé-
nek visszaforgatásával” kap-
csolatban jegyezte meg, hogy a 
város anyagi helyzete ezt nem 
teszi lehetővé. A rendőrségi be-
számolót a testület elfogadta.

Tizenkilenc napirendet tárgyaltak a városatyák az idei ötö-
dik testületi ülésen 2011. február 24-én délután. A napiren-
dek előtt Pánti Ildikó képviselő az elmúlt időszak néhány is-
kolai-kulturális eseményre hívta fel a figyelmet és köszönte 
meg a szervezők és rendezők munkáját, Molnár Pál a Nagy-
kun Horgász Egyesület évi beszámoló közgyűlésének megál-
lapításait foglalta össze néhány szóban, Dobos László polgár-
mester ezt követően ismertette a két ülés között történt fonto-
sabb eseményeket

Folytatás a 2. oldalon

Testületi ülés

Az Arany János utcai isko-
la 1994-től viseli – hivatalosan 
is – a Toldi, a balladák és más 
remekművek írójának nevét, s 
ettől fogva az intézmény ren-
dezvénysorozattal emlékezik 
meg a névadó születésnapjáról 
(március 2.).

A 2011. évi Aranyos Napo-
kat a „Lépésről lépésre” Peda-
gógiai Szakmai Nap előadása-
ival és bemutató óráival kötöt-
ték össze. A Lépésről lépésre 
programot amerikai szakem-
berek dolgozták ki, Magyar-
országon az 1989-90-ben be-
következett politikai változá-
sok után 1994-ben az óvodai, 
1996/97-ben az iskolai prog-
ramja került bevezetésre. A 
Lépésről lépésre célja a kultu-
rális sokféleség értékelésének, 
az egyenlő esélyek megterem-
tésének a felelősségvállalás-
ra képes magatartásformák, a 
személyes autonómia kialakí-
tásának a segítése.

Az Arany János Általános 
Iskola kilencedik éve dolgo-
zik a Lépésről lépésre prog-
ram szerint, az ez idő alatt 
összegyűlt tapasztalatok át-
adását szolgálták a hétfőn az 
iskola központi épületében és 
a Baross utcai alsó tagozat-
ban rendezett szakmai elő-
adások és bemutató órák. A 
szakmai tapasztalatszerzés-
re ez alkalomból a város ok-

tatási intézményei mellett a 
testvérvárosok Schwarzheide, 
Székelykeresztúr és Szepsi 
szakembereit is vendégül lát-
ták. Az Aranyos Napok ese-
ményeit a végzős tanulók elő-
adása nyitotta meg. A tanulók 
Arany János Jóka ördöge című 
művét dramatizálták és adták 
elő – nagy-nagy sikerrel.

Elek György  

Aranyos Napok

Karcag Város Önkormányzata,
a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ,

a Karcagi Ifjúsági Ház
és a Polgármesteri Hivatal

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

tiszteletére tartandó
városi ünnepségre
2011. március 15.

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

Sport Bizottság elnöke
 A „Karcagért” emlékérem átadása

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

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

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

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

 A Petőfi- és a Kossuth-szobornál
 KOSZORÚZÁS

 A Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárjainak el-
vonulása

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

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

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

 PLESS ATTILA ZONGORAMŰVÉSZ ÜNNEPI 
KONCERTJE

 A hangversenyre a belépés díjtalan.

Meghívó
Karcag

1848/49 – 2011
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Közéleti szilánkok

Távol 
Afrikától

Az elmúlt hetekben többször is hallhat-
tuk a híradásokban az „emberiség elleni 
bűntett„ kifejezést. Először az Egyiptomban 
kitört forradalom (Mubarak elleni lázadás?), 
majd a most is tartó líbiai törzsi „zavargá-
sok” kapcsán. Elgondolkozott az ember 
a fogalom tartalmán, mert az elmúlt hé-
ten volt itthon a kommunizmus áldozata-
inak emléknapja, amelyhez szintén szoro-
san kapcsolódik. Utána nézve: először 1915. 
május 18-án jelent meg először az „embe-
riség elleni bűntett” kifejezés abban a nyi-
latkozatban, amit Anglia, Franciaország és 
Oroszország adott ki. Elítélve Törökorszá-
got az örmény népirtás miatt.

Stéphane Courtois francia történész 
(aki társaival együtt a Kommunizmus feke-
te könyvét szerkesztette még a ´90-es évek 
elején) a kommunizmus időszakát 1914 és 
1991 közé teszi, moszkvai kezdettel és vég-
gel. (A Szovjetunió felbomlásáig számolja.) 
Tehát az emberiség egyik legnagyobb tév-
eszméjének a gyakorlata előbb kezdődött, 
mint a fasizmus, a nácizmus és túl is él-
te ezeket a szintén emberellenes eszméket 
és gyakorlatot. De nemcsak túlélte, hanem 
majd minden földrészen el is terjedt – ta-
lán Ausztrália az, ahol valamiféle „fiókpárt-
ként” jegyezték.

Azt tudjuk, hogy az orosz szociálde-
mokraták – akik „bolsevik” néven voltak is-
mertek – 1917-től kezdték magukat kom-
munistának hívni. (Noha az ideológiai ala-
pot Marx már 1848-ban, a Kommunista Ki-
áltványban lefektette.) Nem akarom most 
csak felszínesen érinteni a történetet: a szo-
cializmus és a kommunizmus kifejezés az 
átlagemberek számára mindig is szinoni-
mák voltak, és azok is maradtak. Az, hogy 
hivatalosan, mikor, hogyan használták a 
politikusok, elsősorban az államberendez-
kedéstől függött. Az, hogy pl. Rákosiék „né-
pi demokráciának„ nevezték uralmukat, 
nem jelentett semmit – valójában, mint 
kommunista diktatúráról beszéltek Nyuga-
ton, és persze Keleten is a rendszerről.

Summa summarum: exportálták Észak–
Afrikába is pl. a szocializmust (kommuniz-
must). Líbiában Kadhafi ezredes törzsi hata-
lomátvétele után: „arab szocialista népi kö-
zösségnek” hívta országát, melynek állam-
formáját köztársaságként határozták meg 
a külvilágban, amely természetesen bará-
ti kapcsolatokat ápolt a Szovjetunióval és a 
kommunista országok legtöbbjével.

Világháló ide, világháló oda, még a po-
litikai elemzők nagy részét is meglepte az a 
forradalmi láncreakció, amely Egyiptomból 
elindult. Távol vagyunk ugyan Afrikától, de 
bennünket is  keményen érint: az olajár vo-
natkozásában…

Az érdeklődő ember eddig csak a fel-
színt látta – a Nílus ajándékáról olvasgatott, 
stb., stb, de most már tudja, milyen hatal-
mas társadalmi feszültségek húzódtak meg 
a felszín alatt. Az uralkodóréteg korrupt-
sága és erőszakossága, a milliós tömegek 
szegénységbe taszítása – ide vezetett. (Per-
sze, lehet egyéb „háttér okok” is vannak, 
amiről nem szól a fáma.)

Ezért furcsa kissé a hazai ellenzéknek a 
reagálása a Széll Kálmán tervre, amely töb-
bek közt a korrupcióval is átszőtt, hatalmas 
államadósság lefaragását tűzi ki célul…

- ács -

HÍREK
Tájékoztató

Tájékoztatjuk a reformá-
tus iskola iránt érdeklődő 
kedves szülőket arról, hogy a 
2011/2012-es tanév 1. osztá-
lyába a következő időpontok-
ban lehet beiratkozni:
- április 7. (csütörtök) 7:30-

17:00-ig
- április 8. (péntek) 7:30-

17:00-ig
Pótbeiratás: április 11. (hét-

fő) 7:30-17:00-ig.
Szeretettel várjuk a kedves 

szülőket!
Iskolavezetés

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Március 5-6. Dr. Domán György Kg., Ady E. utca 58. Tel.: 06/30-434-5950
március 12-13. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Tudja (tudják) 
biztonságban 

társasházuk jövőjét.
Bízza ügyeit szakképzett 

társasházkezelőre!
Érdeklődni: Magyar 

Ildikó közös képviselő és 
szakképzett társasház kezelő. 

Tel.: 06/30-565-7171.

1% AZ EMBERIESSÉG EREJE!
Kérjük, hogy adóbevallá-

sakor is gondoljon a hazai rá-
szorulókra, és személyi jöve-
delemadójának 1 %-ával le-
gyen részese humanitárius te-
vékenységünknek.

Kedvezményezett neve: JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

VÖRÖSKERESZT
A kedvezményezett 

adószáma: 19215109-2-16

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

Önt és kedves családját a soron következő

„Tavaszköszöntő batyus báljára”
A rendezvény helye: Kiskulcsosi Általános Iskola 

tornaterme.
Ideje: 2011. március 12. szombat 19:00 óra

Az est folyamán iskolánk tanulói kedveskednek 
műsorral a megjelent vendégeknek.

A zenét és a jó hangulatot Czank Tamás és Lukács 
Bernadett garantálja.

Belépőjegy elővételben 2011. március 10-ig 
(csütörtökig) 2.000 Ft-os áron kapható az iskola 

gondnokságán.Tel.:59/503-126

Az AGROHUNGÁRIA Cégcsoport és a Szentesi Mag Kft. 
szántóföldi és kertészeti kereskedelmi tevékenységéhez 

keres jó fellépésű, tárgyalóképes, 
egyetemet végzett agrár- és kertészmérnököt.

Érdeklődni: 59/503-553, 20/353-5738.
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Az AGROHUNGÁRIA Cégcsoport 
egyetemet, főiskolát végzett közgazdászt 

keres.
Érdeklődni: AGROHUNGÁRIA KFT.

Tel.: 59/503-553, 20/353-5738.
E-mail: agrohungaria@freemail.hu

Vetőmagvak az AGROHUNGÁRIA Kft.-től
Különböző érésidejű kukorica, 

napraforgó vetőmagvak kaphatók. 
Ugyanitt műtrágyák, lombtrágyák, 

növényvédő szerek.
Agrohungária Kft., Marsó tó, 8 – 15:30

Telefon: 59/503-553
Mobil: 20/353-5738.

Az önkormányzat 11/2002. 
rendelete X-XIV. számú mel-
lékletében határozták meg a 
házi gyermekorvosi körzete-
ket, s akkör öt körzetet jelöltek 
ki. 2009. szeptember 1-jétől az 
1. sz. házi gyermekorvosi kör-
zet orvosa (dr. Márkus Éva) 
nyugdíjba vonult, s ezt az ál-
lást gyermekorvos hiány miatt 
a mai napig nem sikerült betöl-
teni, a helyettesítést a négy to-
vábbi körzet szakorvosai lát-
ták el. Januárban érkezett az 
önkormányzathoz egy kére-
lem arról, hogy az I. és az V. 
sz. gyermekorvosi körzeteket 
vonják össze, azaz rendeljék 
egy praxis alá. Az önkormány-
zat a házi gyermekorvosokkal 
és a kórház vezetésével történt 
többszöri egyeztetés után dol-
gozta ki a fentebb említett ren-
delet módosítását, amely sze-
rint az eddigi (s utóbb gazda-
ságosan már nem működtet-
hető) öt körzet helyett négy 
gyermekorvosi körzetet ala-
kítanak ki, az ötödik körzet-
ben az iskolaorvosi feladato-
kat látják el. „A főállású iskola-
orvos beállításával – az új négy 
körzet megállapítása után -, a 
gyermekorvosok a körzetük-
höz csatolt intézményeket ma-
radéktalanul el tudják látni”. A 
testület a módosítást elfogadta.

Karcag város önkormány-
zatának képviselő-testülete 
58/2011. (II.15.) kt. sz. határo-
zatával döntött arról, hogy 250 
millió forintos működési cé-
lú óvadéki betét igénybevételé-
re néhány ingatlanát jelzálog-
ként ajánlja fel. A jelzett ingat-
lanok forgalomképessé nyilvá-

nítása és a Pénzügyi Bizottság 
nevének megváltozása miatt 
volt szükség az önkormány-
zat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodásáról alkotott, több-
szörösen módosított 22/1996. 
(VI.26.) sz. rendelet módosítá-
sára, amelyet név szerinti sza-
vazással kilenc igen, két nem 
ellenében a testület elfogadott.

A város 2011. évi költségve-
tése kidolgozása során látható-
vá lett, hogy a működőképes-
ség megtartásához elengedhe-
tetlen a takarékos gazdálkodás, 
amit fokozott ellenőrzés mel-
lett minden területen be is kell 
tartani. Megállapítást nyert 
az is, hogy „az önkormány-
zat kötelező és önként vállalt 
feladatainak a megvalósításá-
hoz” a rendelkezésre álló bevé-
telek nem elegendők és ezért – 
az ágazati jogszabálynak meg-
felelve – át kell gondolni a fel-
adatok teljesítésének módját és 
mértékét (azaz kevésbé hiva-
talosan: kurtítani kell az ön-
ként vállalt feladatok költsé-
gein – E.Gy.) A helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvényben foglaltak sze-
rint a települési önkormány-
zat maga határozza meg – a la-
kosság igényei alapján, és saját 
anyagi lehetőségétől függően -, 
mely feladatokat milyen mér-
tékben és módon lát el. A taka-
rékosság szem előtt tartása mi-
att határozott az önkormány-
zat az addig önálló intézmény-
ként (és telephelyen) működő 
négy közművelődési és sport-
intézmény (Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ, Karcagi 
Ifjúsági Ház, Városi Csokonai 
Könyvtár és Sport Szolgálta-
tó Központ) egy intézménnyé 

alakításáról. Vagyis az önkor-
mányzat az ezekben folyó kul-
turális és sporttevékenységet 
egy intézménybe tömörítve, 
kevesebb telephelyen (az Ifjú-
sági Ház bezár), és kisebb al-
kalmazotti létszámmal látja el. 
A kilenc igen, két nem szava-
zattal elfogadott előterjesztés 
értelmében 2011. április 1-jével 
megalakul a négy intézményt 
egyesítő Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár. Az új intézmény ve-
zetői feladatait a fenti időpont-
tól az eredményes intézmény-
vezetői pályázati eljárás befe-
jezéséig Kovácsné Kerekes Ka-
talin látja el. Az ifjúsági házat 
leszámítva az említett intézmé-
nyek jelenlegi helyükön mű-
ködnek tovább.

Az önkormányzat 2010-ben 
pályázatot nyert a Nagykun-
ság főtere – Karcag városköz-
pont integrált fejlesztése címen. 
A pályázatban foglalt mun-
kálatok bekerülési költsége 
872.804.472 forint, amelyből 
az önkormányzat által biztosí-
tandó saját forrás 289.470.155 
(2011. évre 271.750 ezer Ft, 
2012-re 3.508 ezer Ft esedékes). 
Mivel a saját forrás nem áll az 
önkormányzat rendelkezésére, 
annak biztosításához hitelfel-
vételre lesz szükség. A február 
24-én 9 igen, 2 nem arányban 
elfogadott határozat értelmé-
ben a Magyar Fejlesztési Bank 
Rt.-vel történt tárgyalások után 
az önkormányzat – ingatlan-
fedezet biztosítása mellett – 
275.258.133 Ft összegű hitelt 
vesz fel a pályázathoz szüksé-
ges saját forrás biztosításához.

Elek György  

Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülés
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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,
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AKCIÓ!Ajtó, ablak, téli kert, napkollektor

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanait:

1. Karcag, Horváth F. u. 1. sz. alatti helyiség
Helyiségei: 2 különálló helyiség gipszkarton fallal elvá-

lasztva, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 75,26 m2

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

napja 16.00. óráig beérkezően.

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

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

napja 16.00. óráig beérkezően.

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

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

ja 16.00. óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

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

Leendő első 
osztályosoknak

Kedves Szülők!
A mai világunkban, a gyer-

mekük sorsát szívén viselő szü-
lők nehéz döntés előtt állnak, 
amikor első osztályba kell írat-
ni gyermeküket, amikor isko-
lát, tanító nénit kell választa-
niuk.

Melyik iskolába írassam 
gyermekemet? Nem könnyű 
választani.

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola nevében szeretnénk 
segítséget nyújtani a kérdés 
megválaszolásában azzal, hogy 
minden érdeklődő szülőt sze-
retettel várunk 2011. márci-
us 7-én hétfőn 16:30-kor az is-
kolánk ebédlőjében tartandó 
tájékoztatónkra, ahol a ked-
ves érdeklődőkkel meg kíván-
juk ismertetni nevelési elvein-
ket, iskolánk értékrendjét, ha-
gyományait. Tájékoztatást sze-
retnénk nyújtani a fenntartó 
Mária Iskolatestvérek Szerze-
tesrend iskolaátalakítási, isko-
lafejlesztési terveiről. Lehető-
ség lesz a leendő első osztályos 
tanító nénikkel való személyes 
találkozásra is.

A tájékoztató után válaszo-
lunk a felmerülő kérdésekre, 
s lehetőség lesz iskolabejárás-
ra is.

A jövő tanévre szóló jelent-
kezési lapok letölthetők is-
kolánk honlapjáról: (www.
szentpalkarcag.hu), illetve hoz-
záférhetők az iskola titkársá-
gán.

Nagy Józsefné
igazgató

Télbúcsúztató felvonulás

Zajos, lármás, ugyanakkor igen vidám álarcosok csoportja 
keltett feltűnést a városközpontban a múlt hét csütörtökön. 
Amint kiderült, a Szent Pál Marista Általános Iskola tanárai 
és diákjai igyekeztek a telet elűzni.

2011. február 19-én harma-
dik alkalommal került meg-
rendezésre a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium Szaki 2000 Ala-
pítványának jótékonysági bál-
ja, mely az alapítvány szak-
képzést támogató céljait szol-
gálja.

A megjelent vendégeket Do-
bos László polgármester úr, a 
bál fővédnöke köszöntötte. A 
bált az iskola végzős tanuló-
inak keringője nyitotta meg, 
majd a karcagi Pántlika nép-
tánc csoport fergeteges tánca-
inak tapsolhattunk. Az est fo-
lyamán a Lolita Mozgás Stú-
dió Táncegyüttes és a Sáray 
Band szórakoztatta a vendége-
ket. A zenéről Gémesi Lajos és 
Marsi Noémi gondoskodott.

Tisztelettel köszönjük a bál 
megrendezéséhez nyújtott tá-
mogatásukat, felajánlásaikat: 
Adidas Bolt; Adu Csepel Ok-
tatási Központ; Andrási Mi-
hály és felesége; Antali és Tár-
sa Kft.; Budapest Bank - Kar-
cagi Fiók; Bugánné Jónás Mó-
nika és Lolita mozgás stúdió 

növendékei; CIB Bank – Kar-
cagi Fiók; COOP Star Jász-
berény; Csízi Sándor; Cson-
tos György – e. v.; ESSEN 
Kft. - Mészáros Zsolt és fe-
lesége; Fidesz Karcagi Szer-
vezete; Flóra virágbolt; Ipar-
testület; Karcag Városi Ön-
kormányzat; Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium; Karcagi Pos-
ta; Kovács Endréné; Kovácsné 
Kerekes Katalin és Pántlika 
Néptáncegyüttes tagjai; Kun-
Mediátor Kft.; Kun-Spán Kft.; 

Kurucz István; Labonc Kft.; 
Lévainé Kele Anita; Nagy 
Lőrinc; Nagykunsági Áru-
ház; Ökrösné Hernáczki Ka-
talin; Pesti Tiborc és család-
ja; Rolling Stock Kft.; Sebők 
Zoltán – e. v.; Soós Géza és 
felesége; Striegl József; Táv-
lat Nyelviskola; Tetra-Pen Bt.; 
Varga Mihály – Államtitkár 
Úr; valamint a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola 
és Kollégium 9. C osztálya, és 
alkalmazotti közössége.

SZAKI 2000 Alapítvány
Kuratóriuma

Sikeres véradás

A hóesés és a hideg ellenére is igen sikeres volt a Vöröskereszt 
szervezésében lezajlott véradás a Déryné Művelődési Köz-
pontban. Kovács Mária területi vezető elmondása szerint ki-
lencvenegyen jelentkeztek, köztük hatan első véradók voltak. 
A Vöröskereszt március 21-ére újabb népszerűsítő előadást 
szervez, ezúttal a Szentannai Sámuel Gimnáziumba, a követ-
kező véradás pedig március 24-én délelőtt lesz a művelődési 
központban.

SZAK-MA Bál 2011
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A Karcagi Rendőrkapitány-
ság vezetője a február 24-i tes-
tületi ülésen számolt be a ka-
pitányság 2010. évi munká-
járól és a működési területbe 
tartozó települések bűnügyi és 
közlekedésbiztonsági helyze-
téről. Az alábbi összefoglalást 
a testülethez benyújtott igen 
részletes és terjedelmes beszá-
moló alapján állítottuk össze.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság állománytáblán rögzített 
létszáma 2009. január 1-jétől 
86 fő hivatásos és 12 fő közal-
kalmazott munkatárs. A hiva-
tásos állomány létszáma azon-
ban 77, míg a közalkalmazot-
také 14 fő. A kapitányság mű-
ködési területe nem változott: 
Berekfürdő, Karcag, Kende-
res, Kisújszállás, Kunhegyes 
és Kunmadaras településeket 
foglalja magába.

Az évenkénti kimutatá-
sok adataiból megállapítható, 
hogy az illetékességi területen 
az elmúlt hat évben csaknem 
megkétszereződött az ismert-
té vált bűncselekmények szá-
ma. Míg 2005-ben 1040, addig 
2010-ben 1984 esetben ren-
deltek el nyomozást. Mind-
ezekhez tudnunk kell, hogy az 
utóbbi két évben a bűncselek-
mények számának növekedése 
megállt, 2009-ben 2498, 2010-
ben 2499 bűneset vált ismert-
té, még a 2008. évi 2438-hoz 
képest is 2,4 %-os az emelke-
dés. Az 1000 lakosra jutó bűn-
cselekményszám 2006-ban 
26,64, 2010-ben már 45,51.

„Szervezett bűnözés jelen-
létére utaló nyomok nem me-
rültek fel – írja a jelentés. - 
Vannak azonban kisebb-na-
gyobb kohézióval rendelkező 
bűnözői körök, melyeket egy-
egy alkalmi bűnelkövetés – 
rendszerint napi életszükség-
letek fedezésére vagy alkohol 
fogyasztáshoz szükséges elő-
nyök megszerzésének a lehe-

tősége – hoz össze. Ezek a csa-
patok gyakran nem válogat-
nak a módszerek, sem az elkö-
vetési tárgyak tekintetében.” 
Meghatározó a három évnél 
nem súlyosabb büntetéssel fe-
nyegetett bűncselekmények 
aránya.

A személy elleni bűncselek-
mények aránya a 2008. év-
hez képest csökkenést mu-
tat, 2009-ben 222, 2010-ben 
199 ilyen eset volt. (E kategó-
ria eredményességi mutató-
ja 67,84 %.) 2010-ben 113 tes-
ti sértés történt (2009-ben 131 
volt), ezek esetében 73,4 %-os a 
nyomozás eredményességi mu-
tatója. A közrend elleni bűn-
cselekmények számának emel-
kedése 2008-ban (41,28 %) és 
2010-ben is megfigyelhető volt, 
utóbb a 2009. évi 351-ről 426-
ra emelkedett. „A közrend el-
leni bűncselekmények nyomo-
zás-eredményességi mutató-
ja a jelentős emelkedés ellenére 
továbbra is jó: 63,15 %.” Az is-
mertté vált közegészség elleni 
bűncselekmények száma 2009-
ben 30, 2010-ben 51 volt. Ezek 
a bűncselekmények „kizárólag 
a visszaélés kábítószerrel” bűn-
cselekményre korlátozódnak. 
Az összes ilyen bűncselekmény 
közül 4 alkalommal kábítószer 
átadása, 2 esetben kábítószer-
rel való kereskedelem, 1 eset-
ben kábítószer „forgalomba 
hozatala” került bizonyításra. 
A drog már nem csak fogyasz-
tói, hanem terjesztői szinten is 
megjelent a kapitányság terü-
letén, s továbbra is a könnyű 
drogok fogyasztása a jellem-
ző. A bűncselekmények között 
a vagyon elleni cselekmények 
túlsúlya figyelhető meg, ami 
megegyezik az országos muta-
tókkal. 2009-ben 1334, 2010-
ben 1633 ilyen bűncselek-
mény elkövetése vált ismertté. 
Évek óta folyamatos emelke-
dés figyelhető meg, s a nyo-

mozás eredményességi muta-
tója 33,13 %. A kapitányság ál-
tal készített kimutatás szerint 
a lopások száma (2009-hez ké-
pest) 2010-ben Berekfürdőn, 
Karcagon és Kunhegyesen 
csökkent, Kenderesen, Kisúj-
szálláson és Kunmadarason 
növekedett. A betöréses lopá-
sok kategóriájában Karcagon 
2009-ben jelentős csökkenés 
következett be, s ezen esemé-
nyek száma 2010-ben stagnált. 
A vagyon elleni deliktumok 
között a rablás a legsúlyosabb 
cselekmény. 2010-ben 13 rab-
lás történt, az elkövető kilétét 
kilenc esetben sikerült megál-
lapítani.

A bűncselekményekkel oko-
zott kár 2010-ben összesen 
186.037.427 forint volt, amely-
ből 11.489.310 Ft térült meg. A 
kárbiztosítási mutató így 6,18 
%, s ezzel Karcag a megyében 
a második legjobban teljesítő 
kapitányság.

A közeledésrendészeti al-
egység 6 fő hivatásos és 1 fő 
közalkalmazotti státusból áll, 
a szolgálatot azonban öt fővel 
látja el. A személyi sérüléses 
balesetek tekintetében 2010-
ben jelentős javulás volt meg-
figyelhető.
Személyi sérüléssel járó bal-
esetek
 2009 2010 
halálos 5 1 -80,00 %
súlyos 28 20 -28,00 %
könnyű 89 79 -11,20 %
Összesen: 122 100 -18,03 %

Ezek szerint 2010 az utób-
bi öt év legjobb időszakának 
tekinthető, a halálos balese-
tek ilyen mérvű csökkenésé-
re pedig évtizednyi távlatban 
nem volt példa. Megjegyzen-
dő még, hogy az ittas vezetők 
aránya -16 %, azaz 100 bal-
esetből 16 esetben volt ittas a 
járművezető.

Összeállította:
Elek György    

RETROCK BULI A RETROCK BULI A 
DIÁKTANYÁBANDIÁKTANYÁBAN
(Technikum felőli bejárata)

Időpont: 2011. március 11. (péntek)Időpont: 2011. március 11. (péntek)

Kezdés: 21:00 óra.Kezdés: 21:00 óra.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Rendőrségi mutatók

A farsangi télbúcsúztatók 
csak mérsékelt sikerrel jár-
tak, mert a múlt csütörtökön 
délután megindult a havazás, 
és a következő hajnalon a de-
cembert idézte az egész város, 
de mondjuk meg őszintén, a 
visszalopózott tél örömei már 
nagyon gyér sikert arattak.

- Mivel az előrejelzések-
ből nyilvánvaló volt a hó és a 
hideg érkezésére időben fel-
készültünk, mondta kérdé-
sünkre Molnár Pál, a Város-
gondnokság vezetője. A gé-
peket és a szóróanyagot elő-
készítették, ezért pénteken 
hajnalban megkezdődhe-
tett a nagyobb utak tisztítá-
sa. Délelőtt már három me-

zőgazdasági vontató, két IFA 
teherautó, két homlokrakodó 
vett részt a közutak járható-
vá tételében, 45 fő pedig hó-
lapátokkal tisztogatta a jár-

dákat és a városközpont más 
közterületeit.

Visszatért a télVisszatért a tél
Második alka-

lommal rendezték 
meg a Vasárnapi 
Iskola Alapítványi 
bálját Karcagon.

A vendégeket 
Schmittné Makray 
Katalin, a köztár-
sasági elnök felesé-
ge köszöntötte.

Ő adta át a „Ma-
gyarnak maradni”-
díjakat, melyet 
Karcagról Földvári 
Márta vehetett át.

Márta, a Karcagi 
Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola munka-
társa, a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem hall-
gatója. Úgy gondolja: „A leg-
fontosabb dolog az, hogy vál-
laljuk a jövő nemzedékének 
nevelését”. Ezt a szolgálatot 
végzi Karcag város óvodáiban, 
a református hit- és erkölcstan 
oktatásával, valamint az erdé-
lyi szórvány gyülekezetekben 
már ötödik tanéve.

A Magyar Református Sze-
retetszolgálat önkéntes koor-
dinátoraként szervezi a nyári 
református Csillagpont talál-
kozót, ahová 20-22 siketnéma 
fiatal érkezik a határainkon 
túlról, nagyobb részt Erdély-
ből. Márta jelnyelv-tolmács-
ként is segíti a sérült fiatalok 
itt tartózkodását, beilleszke-
dését. Munkáját megköszönve 
gratulálunk.

Magyarnak maradni-díj
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Jakab levelének 1. rész 22. 
verse egészen bizonyos, hogy 
megérintette, megszólította 
azokat, akik 2011.február 26-
án jelen voltak a karcagi Déry-
né Művelődési és Ifjúsági Köz-
pontban a Vasárnapi Iskola 
Alapítvány jótékonysági estjén.

A bál fővédnökei dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési minisz-
ter és Schmittné Makray Ka-
talin a köztársasági elnök fe-
lesége, aki személyesen is ki-
fejezte köszönetét a kijáró kol-
légáknak és a rendezvény szép 
számú támogatójának.

Úgy tartják a hit befoga-
dása három lépcsőben törté-
nik: megismerni, megszeret-
ni, megélni. Ez a hármas a mi 
munkánkra is érvényes. Kö-
szönjük, hogy segítenek mi-
nél több emberrel megismer-
tetni munkánkat, megszeret-
ték és közénk álltak, megélték 
a mi örömeinket: jobb adni, 
mint kapni.

Hermann Gmeiner szava-
ival mondunk köszönetet ál-
landó és alkalmi támogatóink-
nak: „Jót tenni könnyű, ha so-
kan segítenek.”

A jótékonysági est támoga-
tói:  Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter és család-
ja; Varga Mihály államtitkár; 
Kovács Sándor Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke; Karcag Város Önkor-
mányzata; Dobos László Kar-
cag város polgármestere és 
családja; Arnóth Sándor Püs-
pökladány város polgármes-

tere, országgyűlési képvise-
lő és családja; Vantara Gyu-
la Békéscsaba város pol-
gármestere, országgyűlési 
képviselő és családja; dr. Juhász 
Enikő Törökszentmiklós város 
polgármestere és családja; Sza-
bó József Nagykunsági Egy-
házmegye esperese és család-
ja; Karcagi Református Egyház-
község; Koncz Tibor elnök-lel-
kész és családja; Szentesi Lajos 
főgondnok és családja; Essen 
Kft. Mészáros Zsolt és Mészá-
ros Zsoltné; Déryné Művelő-
dési és Ifjúsági Központ; Kar-
cagi Nyomda Kft.; Karcag Vá-
rosgondnokság; Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépisko-
la és Kollégium; Karcagi Nagy-
kun Református Általános Is-
kola; Karcagi Református Egy-
házközség Nőszövetsége; Kar-
cagi Ipari Park Kft. Dr. Székely 
István és családja, Dr. Nagy 
Zoltán és családja; Wolf Lász-
ló OTP NYRT.; Pántlika nép-
tánccsoport (Karcag); Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium énekkara; Gyurcsek 
János Karcag város alpolgár-
mester és családja; Kovács Szil-
via Karcag város alpolgármes-
tere és családja; Dr. Bozó And-
rea Törökszentmiklós város 
alpolgármestere és családja; 
Kovácsné Kerekes Katalin a 
Déryné Művelődési és Ifjúsá-
gi Központ igazgatója; Pánti Il-
dikó önkormányzati képvise-
lő; Domján Sándor és családja; 
Csányi Sándor és családja; Dr. 

Sántha József és családja; Ko-
vács Mária; Nagy Béla refor-
mátus lelkész és családja; Lévai 
Kálmán tűzoltóparancsnok és 
családja; Kocsis Kálmán és csa-
ládja; Gál András és családja; 
Györfi Sándor szobrászművész 
és családja; Dr. Szalay László és 
családja; Hubai Imre Csaba és 
családja; Ifj. Hubai Imre és csa-
ládja; Balázs László és család-
ja; Fülöp Gábor és családja; Dr. 
Juhász Zsuzsanna és Dr. Farkas 
Béla; Laboncz János és család-
ja; Gulyás Zsolt katolikus plé-
bános; Szabóné Márkus Szil-
via; Juhászné Zsadányi Erzsé-
bet Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégium 
igazgatója; Földváriné Simon 
Ilona Karcagi Nagykun Refor-
mátus Általános Iskola igaz-
gatója; Türke Beáta és család-
ja; Szabóné Székely Éva; Somo-
gyi János és családja; Dr. Nyí-
ri László és családja; Euró Kft. 
Szathmári János; Kaiser Étte-
rem és Panzió Szűcs Sándor; 
Nagykun Víz- és Csatornamű 
Kft.; Balogh András (Biztonsági 
szolgálat vezetője); Ferro-Metál 
Kft. Oláh Kálmán; Dr. Varga 
László ügyvéd; Id. Bene Sándor 
és családja; Szabóné Nagy Zsó-
fia; Fodor Károly könyvterjesz-
tő; Trenyisán Emil és családja; 
Kecze Zoltán borász; Kalló Im-
re borász; Bott Frigyes borász.

Benkei Ildikó 
Kaszás Mária

alapító a kuratórium elnöke

A Déryné Művelődési és If-
júsági Központ szervezésé-
ben idén is meghirdetésre ke-
rült a „Csiga-biga palota” me-
semondó verseny. Hagyomá-
nyosan két korosztály számára 
írjuk ki a versenyt, óvodások 
és általános iskolák első-má-
sodik osztályos tanulói részére. 
Ebben az évben nem volt meg-
határozva, hogy milyen mesé-
vel szerepelhetnek a résztve-
vők, így igen változatos mesé-
ket hallgathattak meg a nézők 
és a zsűri. Természetesen még 

mindig a magyar népmesék a 
legnépszerűbbek, de hallhat-
tunk afrikai népmesét, verses 
mesét is.

Az óvodások fordulójára 
2011. február 15-én került sor, 
összesen 19 résztvevővel. Mi-
vel versenyen vettek részt a je-
lentkezők, ezért egy három-
fős zsűri döntötte el a helye-

zéseket. A zsűri tagjai: Szar-
ka Lászlóné, a Madarász Imre 
Egyesített Óvoda és Pedagó-
giai Szakszolgálat vezetője, a 
zsűri elnöke; Szabó Péterné 
a Városi Csokonai Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa és Sótiné 
Szatmári Dóra a Déryné Mű-
velődési és Ifjúsági Központ 
igazgatóhelyettese.

Az általános iskolások ver-
senye 2011. február 17-én volt, 
ott is összesen 19 versenyző 
mérte össze tehetségét. A zsű-
ri tagjai ebben a fordulóban: 
Molnár Józsefné a MIEO Cso-
konai úti tagóvoda nyugal-
mazott vezetője elnök; Tóth 
Istvánné a MIEO Jókai úti tag-
óvoda munkatársa és Sótiné 
Szathmári Dóra a DMIK igaz-
gatóhelyettese. Mindkét kor-
csoportban négy díjat osztott 
ki a zsűri:

Óvodások: Hajdú Szilárd, 

Kuthen úti tagóvoda (1. hely), 
Darók Hanna, Csokonai úti 
tagóvoda (2. hely), Tóth Noé-
mi, Táncsics 19. tagóvoda (3. 
hely), Putyora Orsolya, Csoko-
nai úti tagóvoda (különdíjas).

Iskolások: Cséti Máté Leven-
te, Karcagi Nagykun Reformá-
tus Általános Iskola (1. hely), 
Varga Marcell, Kováts Mihály 

Általános Iskola (2. hely), Ko-
vács Balázs, Györffy István Ál-
talános Iskola (3. hely), Emődi 
Réka, Györffy István Általános 
Iskola (különdíjas).

Nagyon sok szeretettel gra-
tulálunk a nyerteseknek és a 
résztvevőknek! Köszönjük a 
zsűri és a felkészítő pedagógu-
sok munkáját!

A múlt hétvégén Sopron és 
Bécs között (magyar oldalon) 
már 370 Ft-ért tankoltam a 
95-ös benzin literét, pedig 
az újabb áremelést csak két 
nappal később jelentette be a 
média. Az arab világ válsá-
ga, belharcok Egyiptomban, 
Libanonban, blablablabla. 
Mindig van valami magya-
rázat. Számomra mégis csak 
az az érdekes, hogy január el-
ső felében is hirtelen 4-6 fo-
rinttal emelkedtek az üzem-
anyagárak és már akkor 
utaltak arra, hogy ebben az 
évben akár a 400 Ft-os lélek-
tani határt is elérheti. (Azóta 
már egyesek 500 forintot is 
emlegetnek.) 

Egy rádióműsorban még 
szakértőket is megszólal-
tattak a témával kapcsolat-
ban, akik különböző piaci 
tendenciákkal magyarázták 
az emelkedést, és jóformán 
azt tolták le a kedves hall-
gatók torkán, hogy nyugod-
junk bele, ez elkerülhetetlen. 

Sőt azt is kijelentették, hogy 
nem tartozunk a legdrágább 
országok közé, ne hasonlít-
suk magunkat a közvetlen 
szomszédainkhoz, inkább 
az osztrák, svájci, vagy épp a 
német árakkal kell összevet-
nünk magunkat! Nagyon bí-
rom ezeket a szakértőket.

Nosza! Ha benzinről, liba-
tömésről, sertéshúsról, mé-
diatörvényről van szó, ak-
kor rögtön a fejlett és na-
gyon művelt nyugathoz kell 
hasonlítgatnunk magunkat? 
Ha meg szlovák nyelvtör-
vényről, kettős állampolgár-
ságról vagy az euró bevezeté-
séről, esetleg a bérekről esne 
szó, akkor meg merjünk ki-
csik lenni? Ugye!?

Aztán az ember elgondol-
kodik azon, hogy mi lenne, 
ha a 400-as ár mellé felkúsz-
nának a fizetések is, mond-
juk „csak(!)” a nyugati legal-
jához, úgy 1000 euróra. Tes-
sék csak felszorozni, mert 
egy takarítónő keres ennyit 

arrafelé! Ez már igen csak il-
lene ebben a nagy európai-
ságban, aztán kit érdekelne a 
benzinár. Viszont ott van ne-
künk az elmúlt nyolc év ha-
gyatéka amit még a lassan 
„felcserepedő” szónokunk 
kezdett reformok címén a 
nyakunkba akasztani. Na-
gyon félek én attól, hogy ak-
kor lesznek itt európai átlag-
fizetések, amikor az unoká-
ink unokái az utolsó petákig 
visszafizetik az államadóssá-
got!

Történelmi csúcs! Ezt 
mondták a benzinár kapcsán 
az egyik hírműsorban. Nos a 
negatív csúcsokban mindig 
is jók voltunk. 

Lehet, hogy az cselekszik 
jól aki nagy tételben vásárol 
kerékpárt? Lehet, hogy ha-
marosan jó üzlet lesz brin-
gákkal kereskedni. Ki tud-
ja? Nem kell félni a pan-
non puma nem fog lekapni a 
drótszamárról.

Cselényi Csaba

Történelmi csúcs

„ Legyetek az igének cselekvői ne 
csupán hallgatói.”

„Csiga-biga palota” 
mesemondó verseny

Felhívás ! 
„Ha szeretsz énekelni, köztünk a helyed”

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ Népdal-
körének tagjai  népdalokat énekelni szerető hölgyek és 
urak csatlakozását várják a csoporthoz korhatár nélkül.                                                                                                                 
Kis és nagy Magyarország népdalai, jó közösség, barátságos 
hangulat várja az együttesbe jelentkezőket.

Jelentkezés és információ az 59/ 503-224-es, a 20/395-87-
27-es telefonon, vagy személyesen a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban. 
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Az arany mindig is az érték-
állóság megtestesítője volt, mi-
óta világ a világ. Évszá zadokra 
visszatekintve az arany meg-
bízható és kiszámítható befek-
tetési formának bizonyult. Be-
szélgető társam Kocsis Kálmán 
ékszerész, ékszerbecsüs. Be-
szélgetésünk tárgya: az arany, 
mint befektetés.

- Tudható, hogy mennyi 
a világ jelenlegi arany-
készlete?

- A világ felszíni arany-
készlete a történelem fo-
lyamán kitermelt összes 
aranyat magába foglalja. 
Tömege mintegy 167.000 
tonna, kb. 5,2 milliárd 
uncia (1 uncia közelítő-
leg 31,101 gramm). Ez 
soknak tűnhet, azon-
ban ha mindet összeol-
vasztanánk, akkor elférne egy 
18x18x18 méteres kockában. 
A felszíni készlet mintegy fele 
ékszerekben, a másik fele pe-
dig bankok és magánbefek-
tetők trezorjaiban, valamint 
ipari aranyban áll.

- Valóban a legjobb befekte-
tés az arany? Ön szerint igaz 
ez?

- Ha az emberiség felhal-
mozott empírikus tapaszta-
latára alapozunk, akkor a vá-
lasz igen. A múlt évszázadban 
például volt két világégés, ha-
zánkban volt államosítás, ahol 
az ingatlanok is elveszhettek, 
az arany azonban biztosíthat-

ta az újrakezdést. Amennyi-
ben a közgazdászok vélemé-
nyére alapozunk, akkor azt 
mondhatjuk, hogy „gazdasá-
gi békeidőben”, amikor nincs 
válság, az arany akkor is ér-
tékálló. Ilyenkor azt javasol-
ják, hogy vagyonunk mintegy 
5 %-át tartalékként fektessük 
aranyba. Amennyiben vál-

ság van – mint napjainkban -, 
akkor az arany befektetésnek 
is kiváló. Az elmúlt évben 30 
%-kal emelkedett a színarany 
ára.

- Mitől lesz egy darab arany 
befektetési eszköz?

- A befektetési arany fogal-
ma EU-s direktívából szár-
mazik, mely az egész EU te-
rületén előírja, a 99,5 % feletti 
tisztaságú arany rudak, töm-
bök és lapok forgalmazható-
ságát. Ezek nagy előnye ÁFA 
mentességük. Az uniós csatla-
kozás után a magyar törvény-
hozás beemelte az uniós sza-
bályozást az ÁFA törvénybe, 

így hazánkban is ÁFA mentes 
lett a befektetési arany.

- Hol tájékozódhatunk a pil-
lanatnyi árfolyamokról?

- Többek között az 
interneten, pl. kitco.com cí-
men, ahol az árfolyamok fo-
lyamatosan frissülnek. A „be-
fektetési arany” kifejezést be-
gépelve az internet keresőbe, 

megtalálhatók a jelentő-
sebb magyarországi for-
galmazók.

- Önök foglalkoznak be-
fektetési arany forgalma-
zásával?

- Természetesen igen. 
A megfelelő engedé-
lyek birtokában foglal-
kozunk 99,9 % arany la-
pok forgalmazásával. A 
megvásárolt lapokra ga-
ranciát vállalunk. A vi-

lágpiaci árhoz köthető napi 
áron bármikor visszavásárol-
juk a tőlünk vásárolt aranyat, 
így könnyen érvényesíthető 
az esetleges árfolyamnyere-
ség. Üzleteinkben: Karát ék-
szerüzlet - Karcag, Dózsa Gy. 
u. 3. sz. Tel.: +36/30-539-2578, 
Ékszer Illatszer Szaküzlet – 
Karcag, Kossuth tér 6. sz. Tel.: 
+36/30-259-4566 érdeklőd-
hetnek a befektetési arany la-
pok napi eladási-vételi árairól, 
a vásárlás mikéntjéről. Remél-
jük felkeltettük olvasóink ér-
deklődését a téma iránt.

- Köszönöm a beszélgetést.
(X)  

Az arany, mint befektetés

Pályázat
A Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

2 fő traumatológia
1 fő belgyógyász
1 fő mozgásszervi rehabilitáció
2 fő gyermekgyógyász
1 fő iskolaorvos
2 fő fog- és szájbetegségek
2 fő aneszteziológia-intenzív
1 fő neurológia
1 fő bőrgyógyász
1 fő szemészet
1 fő reumatológia
1 fő fül-orr-gége

szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun kaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöld-

fa u . 48.)
A munkakö rbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: Szakorvosi  feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Egyéni megbeszélés alapján 
közreműködői szerződéssel is ellátható a munkakör.

Kiegészítő bérezés egyéni megbeszélés alapján.
Pályázati feltételek: Egyetem, szakvizsga, magyar állampolgár-

ság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályá-

z atok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március  24 .
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kapusi 

Lajos orvos-igazgató nyújt, a 06/59 507-101 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 - Postai úton, a pályá zatnak a Kátai Gábor Kórház címére törté-

nő megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa út 48. Kátai Gábor Kór-
ház). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését. 

 - Elektronikus  úton dr. Nagy Mihály főigazgató részére a 
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címen keresztül 

 - Személyesen: Dr. Nagy Mihály főigazgató 5300 Karcag, Zöldfa 
út 48. Kátai Gábor Kórház.

A pályázat elbírálásának ha tá rideje: 2011. március 29.
Megjegyzés: Szolgálati lakás biztosítása megoldható.

Dr. Nagy Mihály
főigazgató

Tisztelt Állampolgárok!

A bírósági ülnökök választását a Köztár-
saság Elnöke a 30/2011. (II. 18.) KE. határo-
zatával 2011. március 7. és április 30. napja 
közötti időszakra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság székhelye szerint 
illetékes települési önkormányzat képviselő-
testülete választja meg a bíróság illetékessé-
gi területén lakóhellyel és választójoggal ren-
delkező magyar állampolgárok, a bíróság il-
letékességi területén működő helyi önkor-
mányzatok és társadalmi szervezetek jelölése 
alapján.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bí-
róság 2011. szeptember 1-től a Karcagi Városi 
Bíróság is, ezért szükséges a pedagógus ülnö-
köket is megválasztani, akiket a bíróság ille-
tékességi területén működő alapfokú és kö-
zépfokú nevelési-oktatási intézmények tan-
testületei jelölik.

A Karcag Városi Bíróság illetékességi terü-
letéről (Karcag, Berekfürdő, Kenderes, Kisúj-
szállás, Kunhegyes, Kunmadaras) a Karcag 
Városi Bíróságra lehet ülnököket jelölni, akik 
közül 22 fő bírósági ülnök és 12 fő pedagó-
gus ülnök kerül megválasztásra.

Jelölt csak büntetlen előéletű, 30. életév-
ét betöltött, de 70. életévet el nem ért magyar 
állampolgár lehet, akinek választójoga van. 
A jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban 
kell nyilatkoznia.

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó 
nyilatkozatot, amelynek tartalmazni kell a 
jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e 
büntetve és van-e választójoga.

A jelölt a jelölés elfogadását követően hala-
déktalanul, az ülnökké történő megválasztá-
sára jogosult képviselő-testület részére ható-
sági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előé-
letét. Amennyiben ezen igazolási kötelezett-
ségét elmulasztja, ülnökké megválasztani 
nem lehet.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a 
jelölt adatain kívül a jelölőre vonatkozó ada-
tokat is (név, lakcím, valamint a bejelentő/ 
vagy képviselője aláírását).

A jelölést 2011. március 18-ig lehet beje-
lenteni a Polgármesteri Hivatalhoz (Kar-
cag, Kossuth tér 1. emelet 28-as szoba).

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vo-
natkozó tájékoztató megtekinthető a Polgár-
mesteri Hivatalban valamint Karcag város 
honlapján.

Aki vagy amely társadalmi szervezet jelöl-
ni kíván ülnököt, annak írásban kell bejelen-
tést tenni, s egyidejűleg nyilatkoztatni kell 
írásban a jelöltet a jelölés elfogadásáról.

A Nyilatkozat és Jelölés nyomtatvány a Vá-
rosháza 28-as szobájában az érdeklődők ren-
delkezésére áll.

Hirdetmény

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

2011. március 16-án lejár.
2011. március 16-ig a 2011. évre megállapított – a határozatban közölt 
- adó 50 %-át kell megfizetni.

A befizetéseket az alábbi számlaszámainkra kérjük teljesíteni:  
12053005-01000953-00400000 Gépjárműadó beszedési számla
12053005-01000953-00300003 Iparűzési adó beszedési számla
A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkez-

nek – beszerezhetők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása ér-

telmében 2011. január 1-től a súlyos mozgáskorlátozott adó-
alany - kérelme alapján - 13000 Ft/év erejéig mentesül az 
adófizetés alól egy személygépjármű esetében. Az éves gép-
járműadó ezen összeget meghaladó részét meg kell fizetnie!

További lényeges változás 2011. január 1-től a súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek adómentességének engedélyezésénél, hogy a men-
tességet  nemcsak a jármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosa kér-
heti, hanem üzemben tartója is, ha súlyos mozgáskorlátozott.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatko-
zó törvényi határidő elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. tv. alapján – napi késedelmi pótlék fizetési kötelezett-
ség keletkezik. A befizetések elmulasztása esetén a fentiekben közöl-
teken túl egyéb jogkövetkezményeket is megállapít a törvény, melyek 
elkerülése érdekében kérjük a teljesítési határidő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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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 egyetemis-
táknak 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 karcagi 
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.
Tanya eladó. Bármilyen tevékeny-
ségre kiválóan alkalmas. Kövesút, 
víz, villany van. Tel.: +36/30-229-
8516.
Garázs eladó vagy kiadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Karcag, Ágota utca 23. sz. alat-
ti családi ház eladó. Régi típusú, 
összközműves. Ár: megegyezés 
szerint. Tel.: +36/30-234-8229.
Karcagon a Kisföldek között épí-
tésre vagy vállalkozásra is alkal-
mas telek – 1.755 m² – eladó. I.ár: 
1.250.000 Ft. Fizetéskönnyítés meg-
oldható. Tel.: +36/70-630-7578.
Kiskorsó söröző eladó. Kg., Bethlen 
G. utca 70. Tel.: +36/20-204-0848.
Karcag, Kisújszállási út 70/c. alatt 3 
szobás + nappalis ház eladó, vagy 
kisebbre cserélhető Pest és környé-
kére is. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcag, Zádor utca 28. sz. alatti 2 
szobás téglaház, lakható alsóépü-
lettel, gáz és cserépkályha fűtéssel 
eladó. Tel.: +36/70-391-4295.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es 
erkélyes tehermentes, üresen álló 
lakás eladó. Tel.: +36/30-447-3918.

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

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

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmé-
nyek között élő 45/182/95 üzletem-
ber, aki úgy érzi, hogy belül még 
gazdagabb érzelmi világú, keresi 
önmagára és társára is igényes, ki-
mondottan csinos, vékony testal-
katú társát hosszú távú kapcsolat-
ra 36 éves korig. Tel.: +36/20-280-
1944.

Állat
Fehér húsjellegű hízó, tojó pulykák, 
néma kacsák eladók. Kukoricát be-
számítok. Tel.: 59/300-875.
Két éves németjuhász szuka, egy 
éves kan – szép külleműek, jó ház-
őrzők, alap képzettek, gyereksze-
rető tenyész kutyák; 4 éves feke-
te Shetland póni csődör 90 cm ma-
gas, hibátlan, szelíd, gyerekek lo-
vagolták – hozzávaló gumis kocsi, 
hám, nyereg; 2 db csüngő hasú 8 
hónapos süldő fehérek 1 kan, 1 ko-
ca; 7 db Rozela papagájok? 5 db fa-
héj színű, 2 db sárga kacagó gerle 
költőpárok betegség miatt sürgő-
sen eladók. Tel.: +36/30-393-3343. 

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Világosabb helyzetfelismerés, na-
gyobb átlátóképesség, tisztább 
gondolkozás. Tel.: 59/313-284 www.
tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok 
eladók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Süldő nyúlketrec; sertés önetető és 
sertés önitató eladó. Tel.: +36/20-
358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 személyes 
apartman üdülőjoga eladó. 95 évre 
szóló, örökölhető, cserélhető. Tel.: 
59/312-005 v. +36/30-583-4708.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
Eladó 1 db 4 részes fehér szekrény-
sor (55.000 Ft), asztali varrógép, 
1 db gázpalack. Tel.: +36/20-505-
3467.
Háromkerekű, vontatható nagy ke-
verőgép eladó. Tel.: +36/30-599-
9238.
Új, 52 cm³-es robbanómotoros 
láncfűrész sürgősen, olcsón eladó. 
Ár: 19.500 Ft. Tel.: +36/30-285-2486.
Eladó 1 db evezőpad és egy gyer-
mek bordásfal fából. Tel.: +36/20-
227-7446.
24-es sebességváltós kislány kerék-
pár 9.000 Ft-ért eladó. Tel.: +36/70-
368-5581.

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.

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késlekedjen, 
kérjen segítséget! Mi segítünk! Tel.: 
+36/70-314-4403 vagy +36/30-647-
7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág var-
rását rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Vedd ölbe, r ingasd, énekelj ! 
K isgyermek kor i  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 tel-
jes körű építőipari munkát válla-
lunk. Tel.: +36/30-599-9238.
Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv 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 matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Családi, baráti, munkahelyi rendez-
vények kulturált környezeteben a 
Diáktanyában (70 fő). Korrekt árak, 
kedves kiszolgálás. Tel.: +36/20-227-
7446.

Gépjármű
1.000 Ft a rossz akkuért, ha újat vá-
sárol. 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.
Üzemképes ezüst színű Tornádó 
elektromos 36 V-os motor eladó. 
Tel.: +36/30-393-3343.

Apróhirdetés

Hajdúböszörményben 2011. 
február 27-én rendezték meg a 
13 évesek regionális döntőjét. 

Januárban azzal a cél-
lal neveztem be a gyermeke-
ket az egy évvel idősebb kor-
osztályba, hogy minél több 
játékleletőséghez jussanak. Ez 
az elképzelés felemásra sike-
rült. Jómagam sem gondol-
tam, hogy az utánpótlásban 
egy év 20-30 cm-t és 40 kg kü-
lönbséget is jelenthet ebben a 
korban (nem túlzás). A mér-
kőzések előtt felkészítettem a 
gyerekeket arra, hogy egy év-
vel idősebb és több éves ta-
pasztalattal kell szembenézni-
ük.

A három mérkőzésre kive-
títve: a támadásban az elvárás 
az volt, hogy próbáljuk minél 
tovább az ellenfél kapuja előtt 
tartani a labdát és mindenki 
a saját tudásához mérten pró-
báljon gólt szerezni. A Deb-
recen ellen ezt a kérést a gye-
rekek maradéktalanul teljesí-
tették. A második Békéscsa-
ba és a harmadik Hajdúnánás 
elleni találkozóra a fiúk elfá-
radtak és rengeteg indítás gólt 
kaptak. Az első mérkőzés első 

lövése a kezdő kapusunk „lá-
gyékán” landolt és a hasa alján 
fájdalomra panaszkodott, így 
a torna további mérkőzésein 
pihentettem. Neki jobbulást 
kíván a csapat! Megkérdeztem 
a gyerekeket és a „súlyos vere-
ségek” ellenére is azt mond-
ták, és láttam rajtuk, hogy na-
gyon jól érezték magukat. Az 
volt az utolsó meccs után a 
kérdésük, hogy: „Jövőre is jö-
vünk?” Nagyon örülök, hogy 
ezek után is pozitívan állnak a 
kézilabdához.

Karcag – Debrecen 3:18
Góllövők: Regényi János, 

Nagy Roland, Rácz Tamás.
Karcag – Békéscsaba 3:25
Góllövők: Regényi János, 

Nagy Roland, Ferenczi Zoltán.
Karcag – Hajdúnánás 6:29
Góllövők: Regényi János (3), 

Nagy Roland (1), Varga Gergő 
(1), Ferenczi Zoltán (1).

Csapatnévsor: Czinege, Szé-
kely, Baráth, Nagy, Ferenczi, 
Tóth, Kisari, Fülöp, Regényi, 
Varga T., Varga G., Rácz, Sza-
bó.

Balog Zoltán 

Február 23-án a megyei se-
lejtezők lebonyolítása után 
a Karcagi Városi Sportcsar-
nokban rendezték meg 3 csa-
pat részvételével a fiú amatőr 
röplabda V-VI. korcsoportjá-
nak megyei döntőjét, ahonnan 
a Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimnázium röplabdásai 
remek játékkal kvalifikálták 
magukat az áprilisi országos 
döntőre, melynek helyszíne 
Debrecen lesz majd.  A me-
gyei döntő karcagi helyszíne 
azért is számít kuriózumnak, 
mert a városban eddig soha-
sem rendeztek megyei röplab-
da diákolimpia döntőt, kicsit 
furcsának is tűnt sokaknak a 
sportcsarnok közepén felál-
lított centerpálya, nem úgy a 
refis fiúknak, akik magabiz-
tos játékkal győzték le vala-
mennyi ellenfelüket, s kétség 
sem férhet a továbbjutásuk-
hoz. Külön köszönjük a szur-
kolók biztatását. A gimnázi-
um fiú csapata jubilált is eb-
ben az évben, sorozatban 10. 
alkalommal lett megyei diák-
olimpiai bajnok, s jutott az or-
szágos döntőbe. Ennek apro-
pójaként az elmúlt éveket be-
mutató érem-és kupakiállítást 
rendezünk majd április hónap 

elején, amely megtekinthető 
lesz a gimnázium aulájában. 

Eredmények:
1. Verseghy, Szolnok - 

Szentannai, Karcag 2:0
2. Nagykun Református 

- Verseghy, Szolnok 2:0 
(25-5, 25-8)

3. Nagykun Református - 
Szentannai, Karcag 2:0 
(25-7, 25-10)

A megyei döntő végeredmé-
nye: 1. Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium 2. Ver-
seghy, Szolnok 3. Szentannai, 
Karcag.

A megyei diákolimpiai baj-
nokcsapat tagjai: Budai Csa-
ba, Oszlánczi Máté József, Fu-
tó Tamás, Nagy Attila Tibor, 
Gyökeres Árpád, Halász Ri-
chárd, Saska Viktor, Perge Ti-
bor, Albert Krisztián, Iványi-
Nagy Gábor.

Gratulálunk!

A csapat március 4-5-én, 
Kecskeméten szerepel a Refor-
mátus Középiskolák Országos 
Bajnokságán, ahová címvédő-
ként utazik, április közepén 
pedig Kunhegyesen lép pályá-
ra a Nagykun Diáksport Via-
dalon.

MAJOR

Röplabda aranyeső

Országos döntőben a Refisek!

Utánpótlás fiú kézilabda

Adidas bajnokság 
U13 régiós döntő
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

FELHÍVÁS

100. 000.- Ft 
A NYOMRAVEZETŐNEK!

Ismeretlen tettesek 2010. évben október és november hóna-
pokban több csónakmotort (Yamaha, Mariner és Honda) tu-
lajdonítottak el tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság illeté-
kességi területén.

2010. október 28-án hajnalban Tiszakécskén a Tisza-folyó 
285 fkm-nél, illetve Tiszaugon a szabadstrandról egy-egy csó-
nakmotort, 2010. november 09-én a hajnali órákban Szolnok 
belterületén a Tisza-folyó 331,1 fkm-nél 3 EL 3 db. csónakmo-
tort, és 2010. november 16-ra virradóra Csongrád belterületén 
a Tisza-folyóról 2 db. illetve november 28-án Szegedről 3 db. 
csónakmotort tulajdonítottak el egy kikötőből ismeretlen tet-
tesek.

A rendőrség az ismeretlen tettes elfogását eredményező 
információ szolgáltatójának  

100. 000.- Ft
nyomravezetői díjat tűzött ki.

Kérik azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetésé-
vel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, illet-
ve akik az említett időpontban a bűncselekmény elkövetésének 
környékén a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható szemé-
lyeket láttak. 

Az üggyel kapcsolatosan beérkező bejelentéseket bizalmasan 
kezelik. 

A nyomravezetői díj visszavonásának jogát a rendőrség fenn-
tartja.

A bejelentéseket munkaidőben a 06-56/ 375-145, munkaidőn 
túl pedig a 107 vagy 112-es   telefonszámokon várják.

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

2011. március 4. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Kulturális ajánlat
18.10  Kazahsztán - film
18.30 Nótacsokor
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Varga Mihály ál-

lamtitkár
 Karcagi hírek
 Havazás volt Karcagon
 Véradás
 Nem lehet koporsóban te-

metni
 Háttér
 Vendég: Földváriné Simon 

Ilona
 Téma: Vasárnapi Iskola bál 

után
20.20  Magyarnak lenni, magyar-

nak maradni - bál

2011. március 8-9. kedd-szer-
da

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – istentisz-
telet

19.10  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava – szentmise
20.40  Néptáncos Bál 2011

2011. március 10. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Kulturális ajánlat
18.10  Egészség Klub
18.30  Nótacsokor
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

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

Szentannaiban
 Karcagi hírek
 Látogatóközpont
 Interjú Varjú Mátyással
 Modellező szakkörben jár-

tunk
 Háttér
 Testületi ülés - összefoglaló
20.20  Lépésről Lépésre Szakmai 

Nap

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

www.karcag.hu oldalakról

Március 4. péntek
Kígyó – Horváth F. utca
Március 5. szombat
Kígyó – Horváth F. utca
Március 6. vasárnap
Kígyó – Horváth F. utca
Március 7. hétfő
Oroszlán – Kórház út
Március 8. kedd
Betánia – Széchenyi sgt.
Március 9. szerda
Kígyó – Horváth F. utca
Március 10. csütörtök
Pingvin – Kossuth tér
Március 11. péntek
Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Rózsa Edit – Kovács Lajos
Kg., Hideg utca 1.  Vilmos

Halálozás

Bak László Gyula
 Karcag (1947.)
Nagy István
 Kg., Sarkantyús utca 5. 

(1919.)
Özv. Német Józsefné 

(Sarkadi Erzsébet)
 Karcag (1919.)
Örlős Sándor Imre
 Karcag (1924.)
Papp Istvánné (Kovács Er-

zsébet)
 Kg., Kertész J. utca 5. 

(1949.)

LabdarúgásKOSÁRLABDA

Másfél év szünet után köz-
kívánatra újra elkezdődik a 
kosárlabdázók körében köz-
kedvelté vált Pingvin Kupa. 
A mérkőzéseknek áprilistól a 
Városi Sportcsarnok ad ott-
hont. 

Korosztályok:
- I-II. korcsoport 2000-ben 

vagy később születettek
- III- IV. korcsoport 1996-

99.-ben születettek
- V-VI. korcsoport 1991-95.-

ben születettek
- 20-35 évesek
- 35-50 évesek
- 50. év felettiek.
Csapatlétszám: 6 fő (4 kez-

dő és 2 cserejátékos).

Játékidő: 4x7 perc futóóra.
Nevezési díj: 3.000 Ft.
Nevezési lapok átvehetők: A 

Karcagi Sportegyesület irodá-
jában, valamint Fodor Csaba, 
és Őrlős Zoltán testnevelőnél.

Jelentkezési határidő: 2011. 
március 25.
Csoportmérkőzések: 
 I. forduló: április 9. szombat
 II. forduló: május 7. szombat
 III. forduló: május 28. 

szombat
 IV. forduló: június 4. szom-

bat.
Karcagi Sportegyesület

Kosárlabda Szakosztálya

Újra indul a Pingvin Kupa 

Az utóbbi időben a Refor-
mátus Gimnázium fiatal kézi-
labdázói között mind az edzé-
seken, mind pedig a szüne-
tekben egyre gyakoribb be-
szédtéma volt Pécs, ugyanis 
itt rendezik majd április köze-
pén az amatőr diákolimpia or-
szágos döntőjét. Hatalmas aka-
rással és komoly edzésmunká-
val készültek a fiúk az április 
24-ei döntőre, s a nagy izgal-
mak után megszületett a várva 
várt eredmény: utazunk Pécs-
re! A megyei döntőre érkezett 4 
csapat közül a refis fiúkat sen-
ki sem tudta megállítani ezen 
a napon.  A döntő csütörtöki 
délutánján csordultig megtelt 
a sportcsarnok karcagi szur-
kolókkal, ki síppal, ki dobbal, 
ki pedig hangos szóval biztatta 
a fiúkat. A parázs hangulatúra 
sikeredett döntő után a refis fi-
úk felszabadultan ünnepeltek a 
lefújás utáni percekben, majd 
büszkén vették át a győztesek-
nek kijáró aranyérmeket an-
nak tudatában, hogy az orszá-
gos döntőn a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium fiú 
csapata fogja majd képvisel-
ni Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyét.

Elődöntő:
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium - Mészáros, 
Jászapáti 34:11 (19:6)

Karcag: Nehéz, Karsai (5), 
Nagy (4), Kovács (5), Tóth (3), 
Szepesi (2), Koncz (8).

Csere: Gulybán, Csordás (1), 
Kovács (2), Herczeg (2), Borsós 
(1), Mag (1).

Sima győzelmet arattunk a 
lelkes jászságiak ellen, minden 
mezőnyjátékosunk betalált az 
ellenfél kapujába.

Döntő: 
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimnázium - Verseghy, 
Szolnok 28:19 (13:4)

Karcag: Nehéz, Karsai (6), 
Nagy (7), Kovács (5), Tóth (1), 
Szepesi (2), Koncz (6).

Csere: Gulybán (1), Csordás, 
Kovács, Herczeg, Borsós, Mag.

A mérkőzés jó védekezé-
sünknek köszönhetően már az 
első félidőben eldőlni látszott 
a mi javunkra, de a szolnokiak 
folyamatosan jöttek fel, s egy ki-
csit szorosabbá is tették az ered-
ményt a második félidőben. In-
kább a karcagi fiúkon volt na-
gyobb a teher, mégis a szolno-
kiak bírták kevésbé idegekkel a 
végjátékot, néhány Verseghy-s 
fiatal pályán és a pálya szélén 
mutatott viselkedése, sportsze-
rűtlensége méltatlan volt a di-
ákolimpiai küzdelmekhez, in-
kább csorbították, mintsem 
öregbítették iskolájuk hírne-
vét. A parázs hangulatúra si-
keredett végjátékban röpköd-
tek a szolnoki piros lapok, de 
mi mindvégig csak a játékkal és 
a győzelemmel foglalkoztunk. 
Ennek jutalmául mi utazha-
tunk az országos döntőre. Oda 
se neki!

A megyei döntő végeredmé-
nye: 1. Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium 2. Ver-
seghy, Szolnok 3. Szentannai, 
Karcag 4. Mészáros, Jászapáti.

A megyei diákolimpia baj-
nokcsapat tagjai: Nehéz Zsolt, 
Karsai Imre, Nagy Péter, Ko-
vács Máté, Tóth Botond, Szepe-
si Balázs (Myrhol), Borsós Lász-
ló, Gulybán Olivér, Herczeg Pé-
ter, Kovács Miklós, Koncz Dá-
vid, Csordás Balázs, Mag József. 

MAJOR

Refis kézilabda

Örömtánc és országos döntő

Előkészületi 
mérkőzés

Mezőtúr – Karcag 1:5
Karcag: Móga, Kovács 

Cs., Orosz, Lévai, Fodor 
B., Szentannai, Szívós Gy., 
Bukovszki, Nagy D., Henk, 
Balogh R.

Cserék: Szőke, Fodor B., Ba-
lázs, Földi

Edző: Orosz István
Góllövők: Kovács Cs. (2), 

Balogh R. (2), Henk
A Kisújszállás ellen terve-

zett előkészületi mérkőzés el-
marad, egyelőre további mér-
kőzéseket nem kötött le a 
szakvezetés. Ebekeme Peregre 
igazolt át. A bajnoki rajt már-
cius 12-én Kunhegyesen 14:30 
órakor kezdődik. 

B. I.


