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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Február 14-én tizennyolc 
napirendi pontot tárgyaltak a 
képviselők. A 2008. évi városi 
költségvetést közmeghallga-
tás keretén belül tárgyalta és 
fogadta el a testület. Bizonyos 
megszorításokkal sikerült 
egyensúlyba állítani a költ-
ségvetést. A megszorításokra 
azért volt szükség, mert nyil-
vánvalóvá vált, hogy az álla-
mi támogatás továbbra sem 
biztosít fedezetett az önkor-
mányzati fenntartású intéz-
mények működtetéséhez. Így, 
olyan extra kiadásnak számí-
tó összegekből kellett elvonni, 
mint pl. az első lakáshoz ju-
tók támogatása. Erről egyéb-
ként egy külön előterjesztés-
ben is döntöttek városunk ve-
zetői. Az állami finanszírozás 
hiánya miatt, az ide vágó ren-
deletet módosították. Ahogy 
az írott anyagban olvasható: 
„A Karcag Város Önkormány-
zatának a 2008. évi költségve-

tésében nem áll módjában to-
vábbi támogatásokra keretet 
biztosítani. További igénylés 
benyújtására nincs lehetőség.” 

(Az idei költségvetésről la-
punknak Kurucz István, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke 
nyilatkozot, lásd a 4. oldalon.)

Elfogadásra került az 
az előterjesztés is, amely a 
 Szentannai Sámuel Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola, Gim-
názium és Kollégium által in-
dítandó Műszaki informati-
kai mérnökasszisztens felső-
fokú szakképzés beindítását 
kezdeményezi.

A képviselő testület, még 
2006-ban döntött arról, hogy 
a Debreceni Egyetem Infor-
matikai Kara a Gábor Áron 
Gimnáziummal együttmű-
ködve Műszaki informatikai 
mérnökasszisztensi képzést 
indítson a városban. A kö-
zépiskolai intézményhálózat 
szerkezetében történő válto-

zások miatt (a Református 
Egyház visszakapja a gim-
názium épületét) indokolttá 
vált, hogy ez a képzési forma 
is kerüljön áttekintésre. Így 
a Szentannai vezetése kezde-
ményezte a szakképzés akk-
reditálását. Ehhez a személyi 
és tárgyi feltételeket biztosí-
tani tudja, szakmai program-
mal rendelkezik az iskola, és 
a nevelő testület is egyetért 
ezzel a céllal.

Még a tavalyi évben az ön-
kormányzat ideiglenes bizott-
ságot állított fel a közétkezte-
tés helyzetének vizsgálatára. 
A hatfős bizottság egyik tag-
jának néhány hónapja meg-
szűnt a munkaviszonya, így 
új munkatársat kellett a he-
lyére találni. Ezen az ülésen a 
testület Dr. Bótáné Kocsis Jú-
lia képviselőasszonyt válasz-
totta meg a Városi Élelmezési 
Munkacsoport új tagjának.

Cselényi Csaba

Testületi ülés

- 2007-ben a mi működési te-
rületünkön, illetve a Hajdú-Bi-
har és Békés megyei területen 
végrehajtott vonulások száma 
634 volt. Ez a korábbi statiszti-
kákhoz képest jelentős emelke-
dést mutat.

- Vajon miért?
- Minden évben volt valami 

olyan időjárási esemény, ami-
nek kapcsán a mi feladataink 
is megnövekedtek. Ha nagy eső 
esett le, akkor több helyszín-
re is vonultunk, komoly erők-

kel vizet szivattyúzni, ha pe-
dig aszály volt, rengeteg ki-
sebb-nagyobb tüzet kellett el-
oltatni. Télen, ha leesett a hó, 
vagy felfagyott az út, nagyon 
sokszor kellett árokba csúszott 
járműhöz vagy balesethez vo-
nulni műszaki mentésre. A ta-
valyi évben nem volt hó, aszá-
lyos idő járta, de igazából külö-
nösebb kárt egyik sem okozott. 
Megjelentek viszont a szélviha-
rok, amelyek teljesen új felké-
szültséget igényelnek. 2007-ben 
augusztus 20-án és szeptember 
18-án csapott le a városra ha-
talmas vihar. Mindkét alkalom 
körülbelül hatvan eseményt je-
lentett nekünk, halmazatban, 
és persze több napig, majd’ egy 
hétig is eltartott, amíg az ös-
szes kártételt el tudtuk háríta-
ni. Rengeteg eseményt okoztak, 
amelyek megoldása – a Város-
gondnokság, mentők, rendőr-
ség közreműködésével együtt 
ránk várt. Ugyanekkor a tűz-
esetek száma is szép lassan kú-
szik felfelé. Mindig elmond-

Nincs megállás
Az Ifjúsági Házban február 12-től zajlik az a prevenciós elő-
adássorozat, amely a drogok, az alkohol, a dohányzás, valamint 
a szexualitás veszélyeire hívja fel a figyelmet. Emellett még szó 
esik a hatékony konfliktuskezelésről, a bűnmegelőzésről, va-
lamint a környezetvédelemről is. Az eddigi két előadást Gesz-
telyi Tamás a Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület 
szakértője tartotta, mindkét alkalommal teltház előtt. 
A következő előadásra február 26-án kerül majd sor, amely-
re minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

„A Hortobágy legendája”
2008. március 3-án (hétfőn) 1430 órakor a Déryné Mű-

velődési és Ifjúsági Központ mozitermében, a Karcagon is 
forgatott „A Hortobágy legendája” című film kerül be-
mutatásra.  A vetítésre az alkotók is meghívást kapnak.  
A filmben olyan neves színészeket láthatunk, mint Eper-
jes Károly, Molnár László, Pokorny Lia, Csányi Sándor, 
Törköly Levente, Reviczky Gábor, Újlaki Dénes, Vikidál 
Gyula, Szarvas József és Szirtes Ági.

A filmet rendezte: Vitézy László, producer: Kálomista 
Gábor, gyártásvezető: Budjosó Iván.

Készítette: a Megafilm Kft.
Helyfoglalás korlátozott számban igényelhető személye-

sen a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban vagy az 
59/503-224-es telefonszámon!

Az őstermelő igazolvány 
megújításához adószám 
szükséges, amelyet az APEH 
karcagi irodájában lehet kér-
ni. Az adószám megléte után 
történik az őstermelői igazol-
ványok megújítása, értékesí-
tési betétlap kiadása. Az adó-
számot március 31-ig lehet 
igényelni. Aki 2008-ra márci-
us 20-ig az őstermelői igazol-
ványt megújítja, arra vonat-
kozik a 600.000 Ft adómen-
tesség és a támogatás igénybe-
vétele is. A rendelet ugyanis 
kimondja, ha március 20-ig 
az őstermelői igazolvány meg 
van újítva, visszamenőleg ja-
nuár 1-től érvényes december 
31-ig – ez egy év. Ha márci-
us 20-a után újítják meg, csak 
attól a naptól érvényes, és az 
árbevétel is annak arányában 
oszlik meg. A betétlap kiadá-
sakor új adatnyilvántartó-lap 
kerül kitöltésre, ezért a szük-
séges föld vagy állattenyész-
tési adatokat hozzák maguk-
kal. Őstermelői igazolvány 
megszüntetésekor elhalálozás 
esetén halotti anyakönyvi ki-
vonat másolatot kérünk. 

Másik nagyon fontos do-
log a 2008. évi támogatá-
sok igénybevétele. Minden 

termelő kap a falugazdá-
szon keresztül egy tájékozta-
tó csomagot, amelyben köz-
lik, hogy az elektronikus ki-
töltést és benyújtást kívánják 
bevezetni. A tájékoztató cso-
magok február végétől már-
cius közepéig megérkeznek a 
falugazdász irodába, ezért ér-
deklődjenek, mert a csomag 
át nem vétele a támogatásból 
való kiesést is jelentheti. A 
tájékoztató csomagban Önök 
egy részletes leírást kapnak 
az elektronikus kérelem be-
nyújtásának előnyeiről, lebo-
nyolításáról. A kérelem cso-
mag tartalmaz egy nyilatko-
zatot és egy meghatalmazást. 
A benyújtáshoz javasolt az 
ügyfélkapu regisztráció. Ez 
a Polgármesteri Hivatalban 
történik, amelyhez szemé-
lyi igazolvány, lakcím kártya 
és e-mail cím szükséges. Aki 
nem kívánja regisztráltatni 
magát, ill. nem rendelkezik 
számítógéppel, a falugazdász 
segítségét kérheti. A karcagi 
iroda rendelkezik új számító-
géppel, internet hozzáférhe-
tőséggel és számítógép kezelő 

A karcagi hivatásos tűzoltóegység állománya az elmúlt 
évek során nem nagyon ért rá unatkozni. A szokványos 
tűzoltási, tűzrendészeti feladatok mellett más problémák 
esetében is rendszeresen őket hívták segítségül, s „pro-
filjuk” - majd láthatjuk - a világ változásaival együtt bővült 
és bővül. Nem csoda hát, hogy vonulásaik, beavatkozásaik, 
segítségnyújtásaik száma az utóbbi időszakban már évi 
 négy-ötszázra gyarapodott. De, ahogy Lévai Kálmán alez-
redes úr, a parancsnok fogalmaz, nincs megállás.

Folytatás a 2. oldalon

Falugazdász hírek

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkok

Szabálytalan 
nekrológ (1)
Húsz évvel ezelőtt, a „rendszerváltás 

hajnalán” határoztuk el néhány barátom-
mal, hogy fölkeressük személyesen a kar-
cagi ’56-osokat és interjúkat készítünk ve-
lük. Így ismertem meg Filep Istvánt is, ’88 
márciusában, aki akkor a IX. kerületi An-
gyal u. 28 szám alatti lakásában élt. Né-
hány száz méterre a Tűzoltó utcától, at-
tól az egykori garázstól, ahol a forradalom 
egyik legelszántabb, leghősiesebben és a 
végsőkig kitartó fegyveres csoportja har-
colt, Angyal István és Szirmai Ottó vezeté-
sével. Hát igen, a „hely szelleme”-, mond-
ta rögtön első találkozásunkkor. Évekkel 
később pedig tréfásan megemlítette; „két 
angyal is vigyáz az álmaimra”. (Ugyanis fe-
lesége vezetékneve is Angyal volt.) Azon-
nal összebarátkoztunk. Noha tizenöt évvel 
idősebb volt nálam, az első bemutatko-
zó mondatok után, rögtön pertut ajánlott. 
Örült, hogy elkezdtük a munkát, minden-
ben fölajánlotta a segítségét, hozta rende-
zett iratkötegeit, s már határidőnaplójában 
jegyezte is föl a tennivalókat és a módszer-
tani javallatait. Végig kísért könyvtárában, 
beszélgettünk az irodalomról, történelem-
ről. Emlékszem, az idő úgy elröpült, hogy 
lekéstem az utolsó vonatot is, s Pesten kel-
lett éjszakáznom… Akkoriban sűrűn talál-
koztunk, több barátomat is elvittem hoz-
zá, akik az ún. „demokratikus ellenzékhez” 
tartoztak. Nyitott és kedves volt minden-
kihez, még azokkal is, akikkel nem értett 
mindenben egyet. Engem lenyűgözött ha-
talmas ismeretanyaga, hite, elszántsága és 
puritánsága. Teljesen egyetértettünk, nem 
csak ’56 megítélésében, hanem az akko-
ri rendszerváltás anomáliáiban is. Jósla-
tai szinte pontról-pontra beigazolódtak. 
’94-ben rezignáltan vettük tudomásul, 
hogy valami végképp kisiklott. Szomorú-
an konstatáltuk; ’56 igazi célkitűzései  nem 
valószínű, hogy beépülnek és megvalósul-
nak ebben az „új demokráciában”.

Sokat tanultam tőle, igyekeztem meg-
szívlelni tanácsait… Nagyon–nagyon saj-
nálom, hogy később – körülményeim mi-
att - egyre ritkábban találkozhattunk. De 
ezek a rövid találkozások is, mindig ünne-
pet jelentettek számomra.

Halála – bár tudtam, hogy gyógyítha-
tatlan beteg – mégis váratlanul ért, és na-
gyon megrázott… Egy igaz magyar em-
bert veszítettünk el, s bevallom, nem ta-
lálom a szavakat… Tudom, azt monda-
ná most: „ha közhelyeket tudsz csak leírni, 
tedd le a tolladat…” De bármennyire köz-
hely: most érzi csak igazán az ember, kit 
is veszített, vesztettünk el… Örökre adó-
sa és adósai leszünk neki… Fogadalmunk 
csak az lehet: megőrizzük szellemi útmu-
tatásait. S azt a hitet és hűséget, amit ő 
megtartott, valahogyan próbáljuk meg-
közelíteni…

A Karcagi Híradó 1956. november 4-
i számában írta azt a jegyzetét, amit én 
mindmáig a legpontosabb akkori helyzet-
értékelésnek érzek; amelyben benne van 
’56 minden tragikuma és féltése, amelyek 
a mára is érvényesek! A következő szám-
ban ennek újraközlésével búcsúzom tőle, 
remélve, hogy majd egyszer, valahol ott, 
még megbeszélhetjük újra, egy kölcsönös 
interjú keretei között…

- ács -

HÍREK
Kedves Táncoslábú 

Örökifjak!
FELNŐTT NÉPTÁNCKÖR 

kezdte meg működését a Dé-
ryné Művelődési és Ifjúsági 
Központban.

A jelentkezésnek nem fel-
tétele a néptáncos előképzett-
ség.

A foglalkozásokat szerdán-
ként 17:30 órától tartjuk.

Részvételi díj: 300 Ft/alka-
lom

Vezeti: Nagy Emese
Helyszín: a Déryné Műve-

lődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti díszterme.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

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

Iskolavezetés

juk, ha szóba kerül, hogy kár 
a vidéki tüzekről becsmérlő-
en vagy lekicsinylően beszélni. 
Azt hiszem, mindenki egyet-
ért velem, hogy nem kizárólag 
a tízemeletes épület vagy ipari 
üzem égése jelent veszélyt. Egy 
árokparti tűz, ha szépen, aka-
dály nélkül terjedhet, ráme-
het a lábon álló gabonatáblára, 
szénabálákkal teli kaszálóra és 
már ott is a baj. Ma már a határ 
kezd egy kicsit visszaállni a ta-
nyasi világra, s ha a tanya kör-
beég, akkor például nem csak a 
tűz jelentheti az igazi veszélyt, 
hanem a füstbe lehet beleful-
ladni. Összefoglalva a 2007-es 
adatokat, nőtt a tűzesetek szá-
ma, nőtt a műszaki mentések 
száma és különlegesség, hogy 
komoly számban jelentek meg 
a szélviharok kártételei.

- Ráadásul az egyik gépjármű 
novemberben balesetet szenve-
dett. Mi lett a végeredménye?

- Igen, sajnos egy durrdefekt 
következtében szenvedett bal-
esetet az egyik jármű. Jelenleg a 
javítási és a biztosítási ügyinté-
zés van folyamatban. A javítást 
jelentősen megnehezíti, hogy a 
járműgyár, ahol az autó (Csepel 
gyártmány) készült, már rég be-
zárt. Mondanom sem kell, ko-
moly gond, hogy egy jármű így 
kiesett a szolgálatból. A sérülés 
elhárítható, tulajdonképpen idő 
és pénz kérdése, de megoldha-

tó. Van viszont egy másik gond. 
Mégpedig az, hogy az egyik 
„szerünk” (tűzoltóautónk) egy 
kategória-átértékelés követ-
keztében leállításra került. Ez-
zel Karcag ún. „egy rajos” tűz-
oltóság lett. Ez azt jelenti, hogy 
ha segítségnyújtásra vonulunk 
Hajdú-Bihar vagy Békés me-
gyébe, akkor itthon nem marad 
olyan autó, ami tűzesethez vo-
nulhatna. Még küzdünk a „le-
minősített” autónkért, mert ha 
belegondolunk, itt éveken ke-
resztül sokat áldozott a város 
és környéke a fejlesztésre, akkor 
most állítsuk le tartaléknak ezt 
az egyáltalán nem olcsó techni-
kát? Azt hiszem a mai világban 
ez nagyon nagy luxus.

- Híre hallik, hogy a tavasz 
folyamán (lásd Tűzoltónap) az 
egységnek jelentős ünnepsége 
van kilátásban.

- Ez tavalyi (országos) ünne-
pi alkalom kapcsán merült fel, 
hogy a mi egységünknek is le-
hetne csapatzászlója. Ez „van 
most folyamatban”. Másik régi 
elképzelésünk a karcagi városi 
tűzoltóság történetének a meg-
ismerése. Tudjuk, 1945 előtt és 
1995 után városi tűzoltóegység 
látta el a tűzvédelmi feladato-
kat. Reményeink szerint a vá-
rosi tűzoltóság története jele-
nik majd meg. Az egység tör-
ténetében találjuk az 1924-ben 
újra életre hívott csapat pa-
rancsnokát, Szabó Ágostont, 
aki elkötelezett szakembere 
volt a tűzoltásnak és a tűzvéde-
lemnek. Szeretnénk a laktanyát 
róla elnevezni. Hát, ez várható 
a tavasz folyamán.

- Sok sikert hozzá!

Elek György

Közlemény
A Karcagi Bűnmegelő-

zési Alapítvány Kuratóri-
umának nevében megkö-
szönöm azoknak a támo-
gatásukat, akik a 2006. évi 
adóbevallásuk alkalmával 
a SZJA 1 %-át (82.566 Ft-
ot), valamint a helyi ipar-
űzési adó 1 %-át (2.992 Ft-
ot) az alapítvány részére 
felajánlották. A felajánlá-
sok alapján az alapítvány 
számláján 85.558 Ft összeg 
gyűlt össze. Ezen össze-
get a 2007. évben a Karca-
gi Rendőrkapitányság pa-
pír-irodaszer ellátásának 
kiegészítésére fordította az 
alapítvány.

Kérem, hogy akik tehe-
tik a továbbiakban is tá-
mogassák az alapítványt 
adójuk 1 %-ának felaján-
lásával a 19220598-2-16 
számú adószámára.

Mészáros Zsolt
kuratórium elnöke

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztel állampolgárokat, hogy Karcag vá-

ros területén kereskedelmi ügynöki tevékenységet folyta-
tó magánszemélyeknek, illetve gazdasági társaságoknak az 
ügynöki tevékenységük végzéséhez a Polgármesteri Hivatal 
előzetes engedélye nem szükséges, és a Hivatal ilyen tevé-
kenységek végzéséért semminemű felelősséget nem vállal.

Rózsa Sándor
jegyző

Nincs megállás

Tisztelt Olvasók!
A cikkben szereplő Szabó Ágoston tűzoltótiszt – eredetileg asz-

talosmester és üzemtulajdonos – Abádszalókon született 1868-ban. 
Az 1900-as évek elejétől lakott Karcagon. Üzeme a „belső KÁ-
TISZ” épülete helyén volt, lakóháza a Csokonai utca elején állott. 
Az 1940-es években vonult nyugállományba.

Kérjük, ha valaki további sorsáról, halála helyéről, sírjáról va-
lamit tud, jelezze a Karcagi Hírmondó Szerkesztőségében Elek 
Györgynek. Külön megköszönjük, ha valaki róla, vagy a karcagi 
tűzoltók 1945 előtti mindennapjairól készült fotót tudna lemásolás 
céljából kölcsönadni.

Köszönettel:
Lévai Kálmán

tűzoltó alezredes

Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Merre tovább Moldova?
A parlament munkájának jelen-

tős része a választók számára nehe-
zen, vagy nem követhető (nem nyil-
vános) módon zajlik. Ki járt már egy 
parlamenti bizottság ülésén? Az em-
berek töredéke, többnyire csak azok, 
akiknek hivatalból volt ott teendője. 
Pedig a bizottságok ülése nyilvános, 
ám a parlamentbe nehéz belépő nél-
kül bejutni. Így az érdeklődő választók 
többsége számára marad az újságírók 
sokszor felületes, sajátos egyéni szem-
pontokat is tartalmazó beszámolója, 
újsághírek, rádióriportok, villanásnyi 
TV-beszámolók.

Ennél is nehezebb lenne egy válasz-
tónak a parlament diplomáciai mun-
kájáról tájékozódni. Nem is arra gon-
dolok, hogy melyik képviselő milyen 
álláspontot képvisel egy-egy külföldi 
tanácskozáson, konferencián, ezt sem 
lenne könnyű kideríteni. Igaz, nem is 
lenne haszontalan időnként erről is 
beszélni. Ám érdemes lenne olykor 
belehallgatni a parlament falai között 
történt megbeszélésekbe is. Például 
amikor egy bizottság, vagy egy kép-
viselő külföldi partnerekkel találko-
zik. Mindez arról jutott eszembe, hogy 
hétfőn a moldovai parlament gazda-
sági és költségvetési bizottságának 
tagjait fogadhattuk a hasonló jellegű 
magyar bizottság képviseletében.

Mit is tudhatunk Moldováról? A na-

pi hírekből nem sokat. A korábban Ro-
mánia részét képező Moldovát a II. vi-
lágháborút követően a Szovjetunió 
bekebelezte. 1991-ben vált független 
állammá, éles konfliktusok árán. 1992-
ben a moldovai kormány rövid és ala-
csony intenzitású háborút vívott a 
Dnyeszter folyótól keletre található ki-
sebbik, 4200 négyzetkilométeres, 550 
ezer – főként orosz és ukrán - lakosú 
részért, amely a Szovjetunió része kí-
vánt maradni. A háborúnak a Dnyesz-
teren túl állomásozó 14. orosz hadse-
reg beavatkozása vetett véget. Mind-
ez már nem segíthetett a közel 1500 
áldozaton, akik a harcokban vesztet-
ték életüket. A Dnyeszter keleti part-
ján kikiáltott „Dnyeszterentúli Moldáv 
Köztársaság” nemzetközileg el nem is-
mert, de „de facto” független állam sa-
ját köztársasági elnökkel, parlamenttel 
és kormányzattal.

Európa legszegényebb, 3,3 millió 
lakosú állama az első szovjet utódál-
lam, amelyik kommunista elnököt vá-
lasztott 2001-ben. A 2005-ös parla-
menti választásokat az addig is kor-
mányzó Kommunista Párt nyerte. A 
választások nyomán nemzeti egyetér-
tés született Moldova európai integrá-
ciós törekvéseinek megvalósítása és a 
Dnyeszter-melléki probléma rendezé-
se kérdésében. Az európai útválasz-
tás stratégiája széleskörű támogatott-

ságot kapott az ellenzéki erők részéről 
is. Az országban 1129 moldovai, 280 
orosz, 54 ukrán, 52 gagauz és 35 bol-
gár nyelvű iskola működik, jelezve ez-
zel is a többnemzetiségű lakosságot. 
Moldova számára komoly nehézséget 
jelent az, hogy az ország egyre nehe-
zebben tudja megőrizni állampolgára-
it. Az országban uralkodó szegénység 
és a munkalehetőségek hiánya miatt 
egyre több lakos látja boldogulásának 
egyetlen lehetőségét a külföldi mun-
kavállalásban. Ennek reményében tö-
megesen fordulnak állampolgárságért 
olyan szomszédos országokhoz, ame-
lyek útlevelével könnyebben kaphat-
nak beutazó vízumot és tartózkodási 
engedélyt a szomszédos országokban 
és az Európai Unió területén.

Ezek után nem nehéz kitalálni, mi-
lyen kérdésekről is beszéltünk. Gazda-
sági nehézségek kezelése, munkaválla-
lási feltételek az Európai Unióban, költ-
ségvetési és adózási problémák nálunk 
és Moldovában. A moldovai parlamenti 
bizottság látogatása is annak jele, hogy 
az ország elsősorban az Európai Unió 
irányába keresi a megoldást. Hogy ez 
mennyire lesz sikeres, azt ma még ne-
héz megjósolni. Tény az, hogy ezekkel 
a találkozókkal is tehetünk azért, hogy 
Európa egy kicsit biztonságosabb és él-
hetőbb földrész legyen.

Varga Mihály

Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re OR-

SZÁGOS ÜGYDÖNTŐ SZAVAZÁST TŰZÖTT KI. A vá-
lasztópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2008. 
február 22-ig kapnak értesítést.

A névjegyzéket 2008. február 20-tól február 27-ig köz-
szemlére teszem.

A névjegyzék a Karcag Polgármesteri Hivatal fsz. 44. sz. 
irodájában tekinthető meg. A névjegyzékből való kiha-
gyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel mi-
att 2008. február 20-tól február 27-én 16 óráig lehet ki-
fogást benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópol-
gár – kérelmére belföldön igazolással, külföldön a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain ad-
hatja le szavazatát.

Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján, leg-
később 2007. március 7-én 16 óráig, ajánlott levélben pe-
dig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2008. március 4-ig 
megérkezzen a választási irodához.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008. feb-
ruár 22-én 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőtől.

A módosított névjegyzék 2008. március 7-én 16 óráig 
tekinthető meg a fsz. 44. sz. irodában.

Rózsa Sándor
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

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

lajdonosok, valamint adóalanyok figyelmét, akik Karcag város közigazgatási terüle-
tén termőfölddel rendelkeznek, illetve a belföldi rendszámú gépjárművek tulajdono-
sait (üzembentartóit), valamint a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezetteket, hogy a 
mezőőri járulék, a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első félévi részének befizeté-
si határideje

2008. március 17-én lejár.
A mezőőri járulék összegét a fizetésre kötelezett nevére - az előző év(ek)ben - ki-

küldött határozatban foglaltak alapján kell fizetni.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a személygépkocsi és a motorkerékpár esetében a 

gépjárműadó kilowattban mért teljesítmény alapján kerül meghatározásra az alábbi-
ak szerint:
-  gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300,-Ft/kilowatt,
-  gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260,-Ft/kilowatt,
-  gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200,-Ft/kilowatt,
-  gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160,-Ft/kilowatt,
-  gyártási évet követő 16. naptári évben, és az azt követő naptári években 120,-Ft/

kilowatt.
A gépjárművek esetében a helyi adóhatóság csak akkor küld határozatot és csek-

ket, ha az adókötelezettséget érintő változás 2007. évben következett be. Így azon 
adóalanyoknak, akik 2008. évben a fentiek miatt nem kaptak határozatot, az előző 
év(ek)ben kiküldött határozatban szereplő gépjárműadónak megfelelő összeget, illetve 
2008. március 17-ig annak 50 %-át kell megfizetni.

A helyi iparűzési adóelőleget a 2007. évben megküldött fizetési meghagyásban meg-
határozottak szerint kell teljesíteni 2008. március 17-ig.

A befizetéseket a határozathoz csatolt befizetési csekklap felhasználásával – lehető-
leg az OTP-ben történő befizetéssel – illetve banki átutalással kell teljesíteni.

A befizetési postautalványok – amennyiben azzal nem rendelkeznek – beszerezhe-
tők a Városháza fsz. 42. számú helyiségében.

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a befizetésre vonatkozó törvényi határidő 
elmulasztása esetén – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. alapján – napi kése-
delmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke jelenleg évi 15 %.

A befizetések elmulasztásához a fentiekben közölteken túl egyéb jogkövetkezmé-
nyeket is megállapít a törvény, melyek elkerülése érdekében kérjük a teljesítési határ-
idő pontos betartását.

Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. A pályázatot meghirdető szerv:
 neve: Karcag Városi Önkormányzat 
 címe: 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
 megye: Jász-Nagykun-Szolnok
2./  A meghirdetett álláshely:
 munkahely: Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ    
 5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.
 munkakör: igazgató
3. A megbízás feltételei:

- Szakirányú egyetemi végzettség,
- vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfo-

kú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
- vagy főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzett-

ség és
- legalább ötéves szakmai gyakorlat
- legalább 3 éves vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet

4. A megbízás kezdő időpontja: 2008.május 1.
5. A megbízás 5 évre szól. 
6. Juttatás: Alapilletmény és magasabb vezetői pótlék a 

Kjt. szerint.
7. A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális 

Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap.
8. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30.
9. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere
 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
10. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 - kézzel írt részletes szakmai önéletrajzot,
 - az intézményvezetésre vonatkozó kézzel írt részle-

tes szakmai programot,
 - diplomamásolatot,
 - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Figyelem!
A Vöröskereszt területi csoportja szervezésében 2008. 

február 28-án (csütörtökön) 8-13 óráig a Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központban véradást szervezünk.

Mindenkit szeretettel várunk!
Vöröskereszt

Karcagi szervezete 

Meghívó
A Karcagi Ipartestület ve-
zetősége és tagsága nevében 
szeretettel meghívjuk Önt és 
kedves családját vacsorával 
egybekötött IPAROSBÁLRA.
Időpont: 2008. február 29. 
(péntek)
Helyszín: Karcagi Ipartestü-
let Bálterme (Karcag, Bajcsy-
Zs. u. 2.)
Belépőjegy ára: 4.000 Ft/fő.

TÁNCHÁZ!
2008. március 1-től a ha-

gyományőrzés jegyében tánc-
házat indítunk.

Várjuk olyan fiatalok je-
lentkezését, akik szeretik a 
hagyományos magyar tánco-
kat, és egy jó társaságban el-
töltenének egy estét, vagy 
délutánt.

Nem kell mást tenned, 
mint jelezni felénk a számod-
ra megfelelő időpontot 2008. 
február 29-ig.

Jelentkezni lehet az alábbi 
elérhetőségeken:
Karcagi Ifjúsági Ház
5300 Karcag, Püspökladányi 
út 11.
59/300-857
ifihazkarcag@externet.hu
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Kunhalom Polgári Kör

Amerikában és Afrikában jártunk
Február 18-án Papp Lász-

lóné, a kör társelnöke osztot-
ta meg különlegesen gazdag 
úti élményeit a nagyszámú 
közönséggel. A csodálatos 
kivetített képek segítségével 
az előadó felidézte az utób-
bi évek során Brazília legke-
letibb részén (Cearában), az 
Amerikai Egyesült Államok 
fővárosában és Washington 
államban, valamint Tunéziá-
ban szerzett tapasztalatait.

Először a volt portugál 
gyarmat, Brazília legfonto-
sabb földrajzi adatai, az ős-
lakos inkák, az ültetvénye-
ken dolgozó betelepített af-
rikai négerek, valamint az 
egyenlítő közelsége miat-
ti forróság, a gyakori esőzés 
és a magas páratartalom ke-
rült szóba. Ezután a vako-
lat nélküli házak, a homok-
kő part, az esőerdő és a bu-
ja növényzet, a gyümölcsök, 
majd a szebbnél szebb virá-
gok képei következtek, töb-
bek közt a cukornád, a man-
gó, az eukaliptusz, a kókusz-
dió, a kávé és az orchideák. 
Különösen érdekes az adott 
körülmények között az em-
berek élete: az egyszerű öltö-
zék, a jellegzetes kis házak, a 
piacok, a vallásosságuk, a te-
metkezési szokásaik.

A következő kirándulóhely 
az Afrika északi részén fek-
vő Tunézia volt hosszú Föld-
közi-tengeri partjával. A hol-
land, spanyol, török és fran-
cia uralom sokféle kultúrát 
teremtett. A látványosságok 
közt szerepel a gyönyörű 
szállodasor, az olajfák, a Ko-
ránból való idézetekkel teli 
arab temető. A pillanatképek 
az életformák változatossá-
gáról árulkodnak. A luxus-
esküvőn a hölgyek már nem 
hordanak fátylat, az utcákon 
kerámia edényeket árulnak, 
máshol az árpa őrlését le-
het megfigyelni. A házakban 

egyszerű szobák, kemence 
látható, a kősivatagban szin-
te semmi sincsen, vezetéken 
jön a víz, s a homokfogók 
pálmalevélből készülnek. Je-
lentős a datolyatermelés. A 
két méternél is magasabb te-
vék utasra várnak. Távolabb 
látszik a felirat: Amphiteatre.

Egészen más jellegű láto-
gatás volt a Papp család szá-
mára az USA-ba való utazás, 
hiszen ott él lányuk, Emí-
lia férjével és kislányával. A 
hatalmas országban először 
a főváros, Washington D.C. 
történelmi nevezetességei-
vel, a Capitoliummal, a leg-
híresebb elnökök (Washing-
ton, Jefferson, Lincoln) fe-
hér márvány emlékműveivel 
és a múzeumokkal ismer-
kedtek. Az Atlanti-óceántól, 
Maryland államból a Csen-
des-óceánig is eljutottak, 
Washington államba. Meg-
csodálhatták a jelenlévők a 
repülőből készült felhős ké-
peket, s aztán a földön az ön-
tözéses növénytermesztést, 
a szinte semmiből kinövő új 
településeket, az óhazából 
átmentett kézművességeket, 
a furcsa hobbikat: a régi au-
tókat, a fegyvergyűjteményt, 
a coca-colás üvegeket, meg a 
színpompás, kétezerféle lili-
omot. Köszönjük az élveze-
tes virtuális utazást!

Február 25-én hétfőn 
Nagy Éva, a Gábor Áron 
Gimnázium matematika – 
ábrázoló geometria szakos 
tanára mutatkozik be a Kun-
halom Polgári Körben, és be-
szél a Vasárnapi Iskola kar-
cagi csoportjának az erdélyi 
szórványtelepüléseken vég-
zett munkájáról. A program 
a Déryné MIK első emeletén 
fél hatkor kezdődik, amely-
re szeretettel várjuk a vendé-
geket!

V. Gy.

A Városi Csokonai Könyvtár szavalóver-
senyt hirdet a Költészet Napja alkalmából a 
reneszánsz jegyében.

Nevezési feltételek: 
• Nevezni két korcsoportban lehet: közép-

iskolás ill. felnőtt kategóriában
• Nevezni egy szabadon választott művel 

vagy műrészlettel lehet
• A választott műnek valamely reneszánsz 

költő alkotásának kell lennie (pl. Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Janus 

Pannonius,  Tinódi Lantos Sebestyén, 
Balassi Bálint, Heltai Gáspár stb.)

• Nevezési határidő: 2008. március 21.
• A nevezési lapokat a Városi Csokonai 

Könyvtárba kérjük eljuttatni!
• A verseny időpontja: 2008. április 9. 15 

óra
Karcag, 2008. február 14.

Hangyási Tiborné
igazgatóhelyettes

Városi Csokonai Könyvtár

személlyel is. A szolgáltatása-
ink továbbra is térítésmente-
sek, csak az Önök hozzáál-
lása, beosztáshoz való alkal-
mazkodása szükséges. 

Oktatási központban va-
gyunk, ezért kérem, hogy a 
várakozások során ne zavar-
juk az órák menetét, és ter-
mészetesen egymást sem. 
Bármilyen kérdésben – amit 
már rendelkezésünkre bocsáj-
tottak február 15-én Buda-
pesten egy előadás keretében, 
a másik előadás február vé-

gén várható – a segítségükre 
leszünk. Megértésüket és se-
gítségüket várjuk a pontos és 
mindenkire kiterjedő mun-
kában.

Átmenetileg április köze-
péig az ügyfélfogadás a kö-
vetkezőképpen alakul: Hét-
főn 8:00 – 12:00 óráig, 13:00 
– 16 óráig. Kedden 8:00 – 12 
óráig, Berekfürdőn 14:00 
– 16:00 óráig. Csütörtökön 
8:00 – 12:00 óráig, 13:00 – 
16:00 óráig.

Szőke Sándorné
falugazdász

Folytatás az 1. oldalról

Falugazdász hírek

Az elmúlt hét csütörtökén 
volt az a testületi ülés, ame-
lyen megtárgyalásra és elfoga-
dásra került a 2008. évi költ-
ségvetés. A város idei lehető-
ségéről Kurucz Istvántól, a 
Pénzügyi Bizottság elnökétől 
kértünk tájékoztatást. 

- Képviselő úr! Az utóbbi 
években a költségvetésekkel kap-
csolatban minden esetben el-
hangzott, hogy „egyre nehe-
zebb”, „túlélési költségvetés” és 
hogy „már nem lehet tovább szo-
rítani a derékszíjon” és így to-
vább. Ezek ismeretében teszem 
fel a kérdést: mennyiből, és mi-
lyen feltételekkel gazdálkodhat a 
város 2008-ban?

- A város finanszírozás nél-
küli bevételeinek összege 
9.752.257.000 forint, a kiadás 
pedig 9.625.443.000 forint, a be-
vételi és kiadási főösszeg össze-
sen 9.894.321.000 forint. Ez te-
hát az, amiből a város 2008-ban 
gazdálkodni tud. Hozzá kell 
tenni, hogy tavaly november 8-
án realizálódott 4.134.705.125 
forint értékű kötvény kibocsá-
tás. A testületi ülésen is kifej-
tettem, hogy ez a hitelfelvéte-
leknél lényegesen jobb megol-
dás, annál is inkább, mert a fel 
nem használt részét be lehet 
fektetni úgy, hogy az még bizo-
nyos kamatot is hoz, és azzal is 
nő az önkormányzat pénze. Ez 
megkönnyítette a költségve-
tés előkészítését azért, mert volt 
mihez nyúlni, megnehezítette 
azért, mert ezt az összeget is ka-
matostól kell majd visszafizet-
ni. Véletlenül sem szabad abba 
a hibába esni, hogy „most van, 
és költekezzünk”. Szerintem a 
„van”-ból lehet spórolni és tar-
talékolni. Tudnunk kell még 
azt, hogy a mondott összegben 
benne foglaltatik az egészség-
ügyi ágazat (kórház és házior-
vosi intézmény) pénze, mintegy 
2.645.907 ezer forint is.

- Az elmondottakból megálla-
pítható, hogy továbbra is elsődle-
ges szempont a takarékosság.

- Természetesen. Továbbra 
is nagyon szigorú, költséghaté-
kony, költség-érzékeny gazdál-
kodást kell folytatni. Szerettünk 
volna már túl lenni a szigorí-
tások időszakán, de lehetetlen. 
Az előző évek költségvetéseihez 
képest tartalmi változás is van 
a 2008. évi tervezetben. Úgy a 
hivatalra, mint minden önkor-
mányzati intézményre kötele-
zőek és mindenkinek be kell 
tartania. Kényszerűségből szü-
lettek, de mindenképpen meg 
kellett lépnünk, hogy az egyen-
súly összeálljon. Ilyenek példá-
ul a megrendelések és szerző-
dések előzetes engedélyezése; az 
éves létszám-gazdálkodási terv 
készítése minden egyes intéz-
ményre nézve kötelező jellegű, 
még a kórházra is. Természete-
sen ez nem azt jelenti, hogy el 
kell majd küldeni a dolgozókat, 
akikkel meg vagyunk elégedve, 
hanem azt, hogy akik elérték a 
nyugdíj korhatárt, vagy nyug-
díjba mentek, vagy más módon 
kiesnek a létszámból, azokat le-
hetőleg nem kell pótolni, hanem 
a meglévő létszámmal kell meg-
oldani a munkavégzést. A ha-
tályban lévő (vevői és szállítói) 
szerződéseket mindet felül kell 
vizsgálni és dönteni kell róluk: 
élők-e, kellenek-e még és így to-
vább. A fejlesztési, felújítási ki-
adások és az adható segélyek is 
csökkentésre kerültek. Például 
az étkezési hozzájárulások és a 
munkaruha juttatás esik ebbe a 
kategóriába, 2008. évben az ön-
kormányzat nem tud saját for-
rásból fedezetet biztosítani a fi-
atal házasok első lakáshoz jutá-
sának támogatására, mivel az 
állam ezt nem finanszírozza. 
Ide tartoznak még a beiskolázá-
si segélyek és a Mikulás csoma-
gok elmaradása. Ezekhez köz-
pontilag semmilyen forrást nem 
biztosítanak, ezért a mi szigorí-
tott költségvetésünk sem tud-
ja vállalni. Ismétlem, ezek nem 
kötelező, hanem adható juttatá-
sok voltak. 

- Ilyen pénzügyi lehetőségek 
mellett miben fejlődhet a város?

- A kórház felújítása szépen, 
és nagyon-nagyon jó ütem-
ben halad. Előreláthatóan még 
a határidőben sem lesz csúszás. 
Tegnap arról számolhatott be 
az intézmény, hogy rövid időn 
belül megkezdik az átpako-
lást az elkészült részekbe, fel-
szabadítva ezzel az új munka-
területet. Persze az ütem elké-
szülte sem jelenti azt, hogy az-
után már nem lesz mit csinálni 
a kórházban. Komoly összeggel 
került elfogadásra tavaly az el-
készült útalapok leaszfaltozá-
sa. Azért is tartom kiemeltnek, 
mert nagyon sok kérdés érke-
zett ezzel kapcsolatban. Tehát 
áprilisban az aszfaltozási mun-
kák elkezdődnek, kiegészítve 
természetesen a járdaépítések-
kel. (Megmaradtak a képvise-
lői keretek is.)Lehetőség nyílik 
majd fűtés korszerűsítésre ott, 
ahol ez megtakarítást eredmé-
nyez. Az önkormányzat még 
biztosította a pályázati lehető-
ségekhez szükséges önerőt. Hát 
bízzunk benne, hogy lesznek 
olyan pályázati kiírások, amely-
ben szintén nyerünk. Többször 
elhangzott már, hogy az egyház 
visszaigényelte és visszakap-
ja majd a gimnáziumot, ezért 
a mezőgazdasági szakközépis-
kolában új gimnáziumi szárny 
épül, feltehetően még ebben az 
évben. További látványos fej-
lesztések még a Penny áruház-
lánc raktárbázisának mostaná-
ban kezdődött építése. Ez kö-
rülbelül hétszer akkora, mint a 
Tesco. Épül az Aldi és a Coop 
áruház is, rövidesen megkezdi 
a régi Földműves Szövetkezet 
Étterme, a „Föci” épületének a 
lebontását. Ennek a helyén áru-
ház lesz. Ezeket felsorolva úgy 
gondolom, hogy legalább olyan 
látványos fejlődés várható Kar-
cagon az idén is, mint amilyen 
2007-ben volt.

Elek György

Szigorú és takarékos gazdálkodás az idén is

KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY
(középiskolás és felnőtt korosztály számára)

Nevezési lap
Név: Lakcím:

Kategória (Kérjük jelölje x-szel!)
Középiskolás Felnőtt
Iskola:
Osztály:
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KÖZLEMÉNY
a helyi iparűzési adó 1 %-ára 2008. évben jogosult 

kedvezményezett szervezetek köréről

Ssz. Civil szervezet neve Adószáma
 1 „A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány 18820195-1-16
 2 „A Karcagi Református Egyház Műemlékeiért” Alapítvány 18832440-1-16
 3 Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 18826706-1-16
 4 Bujk Alapítvány a Karcagi Gimnáziumi Ifjúságért 18830819-1-16
 5 Bűnmegelőzési Alapítvány 19220598-2-16
 6 „Czinege Gyuláné Karmazsin Mária Emlékére” Alapítvány 18823260-1-16
 7 Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 18840485-1-16
 8 Gábor Áron Diáksport Egyesület 18839870-1-16
 9 „Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” 18829417-1-16
10 Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 18833881-1-16
11 „Gyermeképség” Alapítvány 18829637-1-16
12 „Györffy” Diáksport Egyesület 18836176-1-16
13 „Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” Alapítvány 18829929-1-16
14 „Jó tanuló - jó sportoló” Alapítvány 19220691-1-16
15 Karcag és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány 18837799-1-16
16 Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány 18824254-1-16
17 Karcag Város Sportjáért és az Uszodáért Közalapítvány 18835003-1-16
18 Karcag Város Vegyeskaráért Alapítvány 19221609-1-16
19 Karcag Zeneoktatásért Alapítvány 18830369-1-16
20 Karcag Városi Polgárőr Egyesület 18827776-1-16
21 „Karcagért” Közalapítvány 18826720-2-16
22 Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 19222071-1-16
23 Karcagi Független Női Szövetség 18837957-1-16
24 Karcagi Lovas Egyesület 18829369-1-16
25 Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 18840540-1-16
26 Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület 18833616-1-16
27 Karcagi Református Almamáter Alapítvány 18827635-1-16
28 Karcagi Sportegyesület 19866695-2-16
29 Karcagi Vesebetegekért Alapítvány 19223632-1-16
30 Kátai Gábor Alapítvány 19221128-2-16
31 Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának 
 fejlesztésére létrehozott alapítvány 18824065-1-16
32 Kegyelet Alapítvány 19221654-1-16
33 Kiskulcsosi Általános Iskola Diáksport Egyesülete 19218274-1-16
34 Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 18821567-1-16
35 „Kiskulcsosi Református Templomért” Alapítvány 18832433-1-16
36 Kováts Diáksport Egyesület 18838910-1-16
37 Kováts Mihály Alapítvány 19221472-2-16
38 Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 19221018-2-16
39 „Kunasszony” Alapítvány 18839368-1-16
40 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete 18830833-1-16
41 Kunszövetség 18237106-1-16
42 „Kurucz István és fia alapítvány: sporttal a drog ellen” 18832691-1-16
43 Magyar-Kazak Baráti Társaság 18826311-1-16
44 „Mindig van remény” daganatos betegekért Alapítvány 18841228-1-16
45 „Műemlék Templomért”  Alapítvány 19221647-1-16
46 Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete 18834222-1-16
47 Nagykun Horgász Egyesület 19867335-1-16
48 Nagykunsági Népművészek Egyesülete 18836901-1-16
49 „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 19221867-1-16
50 Pro Musica Alapítvány 19223436-1-16
51 Pro Schola Alapítvány 19221441-2-16
52 „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 18838257-1-16
53 Sport Élet Egészség Alapítvány 18835209-1-16
54 „Szaki” 2000 Alapítvány 18832000-1-16
55 „SZÁMÍTÁSTECHNIKA” Alapítvány 19220000-1-16
56 Szentannai Sámuel Alapítvány 19221719-1-16
57 Térségünkért Egyesület Karcag-Berekfürdő-Kunmadaras 18831353-1-16
58 Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 18829345-1-16
59 Török Erzsébet Alapítvány 18832921-1-16
60 „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 19220093-2-16
61 Varró SZKI Diáksport Egyesület 18839478-1-16

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

A galambászok karácsonyi ki-
állítása kapcsán ültünk le be-
szélgetni ifj. H. Tóth János és 
én. A három és fél évtizedes 
múltra visszatekintő kiállítá-
sokról ugyanis többen elisme-
rően nyilatkoztak, s biztattak 
egy rövid beszámoló elkészíté-
sére, mondván, az országrész 
szakemberei előtt tekintélye 
van ennek az alkalomnak.

Ifj. H. Tóth János 35 éve a 
V-139. sz. Karcagi Galambte-
nyésztő Egyesület tagja, a veze-
tőségben is helyet foglal. Har-
mincöt éve galambász, mint 
mondja, anyai nagyapjától les-
te el az alapokat, s olyan mes-
terektől tanult, mint Mocsári 
Ferenc, Dobos József vagy Kir-
ják Imre. Volt mit ellesni, hi-
szen – tudom meg tőle – már 
jóval a háború előtt nevük volt 
a karcagi galambtenyésztők-
nek. A fél évszázados múlt-
tal bíró egyesület tagságát még 
ma is meg-megkeresik szakta-
nácsért, hiszen Karcag a fáma 
szerint a „dudoros”-nak neve-
zett (karrier) fajta hazája. Ná-
lunk tenyésztették legnagyobb 
létszámban a karriereket, és az 
állomány ma is jelentős. (Sokak 
által ismert tenyésztője volt en-
nek a fajtának a már elhunyt 
Madarász György.)

Volt olyan időszak, amikor a 
V-139. GTE hetven tagot szám-
lált. Manapság harmincnyol-
can vannak, de a tagság a kis-
régiót képviseli, hiszen a kar-
cagiak mellett bucsai, berek-
fürdői, kunhegyesi, bánhalmai 
tagok is jelentkeztek. Aktív, 
mozgékony csapatról van szó, 
évtizedek óta szervezik-rende-
zik a seregszemlének is tekint-
hető évenkénti kiállításokat. 
Persze ez az élő tárlat is szeré-
nyebb lehetőségekkel: helyszín-
nel és létszámmal kezdte, de 

ahogy öregbedett a híre, ahogy 
patinásodtak az először kiadott 
serlegek és érmek, úgy soka-
sodott a résztvevők (tenyész-
tők/galambok) száma. Ennek 
megfelelően változtak a hely-
színek, hiszen volt már kiállí-
tás a Zádor Úti Általános Is-
kolában, az „Ipari Iskolában”, a 
gimnáziumban, a Magyar-Bol-
gár Tsz székházában. Az utób-
bi években – a testület és a pol-
gármester úr jóvoltából – a Vá-
rosi Sportcsarnokot biztosítják 
erre a célra, és a rendezvény-
nek évek óta a városi kulturális 
programok között is helye van. 

Mindig karácsony, és az ilyen-
kor szokásos futball tornák 
kezdete előtt kerítenek rá sort. 
A tágas terem kényelmes, szép, 
ideális hely, amit az évenkénti 
több tucat kiállító és a sok száz 
látogató is bizonyít.

Szakmai szempontból a kar-
cagi kiállítás egyben megmé-
rettetés. Fontosságát mutatja a 
résztvevők nagy száma. 2007 
aranyvasárnapja előtt 57 vidéki 
és 27 helybeli tenyésztő hozta el 
legjobb, a versenyen a legszebb 
reményekkel kecsegtető mada-
rát a sportcsarnokba.  Összesen 
581 galamb között válogat-
hatott az éles szemű zsűri és 
szemlélődhetett a nagyérdemű. 
Eredmények: a tenyésztői hatos 
csapatversenyben I. Bíró Fe-
renc (Tiszaföldvár) 571 p., II. 

Donkó Gábor (Karcag) 520 p., 
III. Benedek Zoltán (Kunma-
daras). A hatos csapatverseny 
nagy testű alakgalamb kategó-
riájában I. Szabó Imre (Kun-
madaras) 574 p., II. Bercsényi 
Sándor (Bucsa), III. Kis Er-
nő (Karcag). A tenyésztői hatos 
csapatverseny díszgalamb kate-
góriában I. Böőr Lajos (Kaba), 
II. H. Tóth János (Karcag), III. 
Horváth György (Berekfürdő). 
A hatos csapatverseny (csak 
idősebb állomány): I. Lippai 
Attila (Kunhegyes), II. Hor-
váth György (Berekfürdő), III. 
H. Tóth János.

A kiállítás résztvevőiről és 
eredményeiről az idősebb és az 
ifjabb Donkó Gábor jóvoltából 
katalógus készül, amit a kiállí-
tók kapnak meg, és három ko-
moly díj is átadásra kerül. Az 
egyik a Városgondnokság kü-
löndíja a legeredményesebb 
karcagi tenyésztőnek. Ezt 2007-
ben ifj. H. Tóth János vehette 
át. A németországi tenyésztő, 
Schwab Rudolf emlékére ala-
pított elismerést a „debreceni 
pergők” legeredményesebb te-
nyésztője kapja. A legeredmé-
nyesebb 2007-ben Bodnár Já-
nos volt. A Madarász György 
emlékdíjjal a „legszebb fiatal 
karrier” gazdáját jutalmazzák. 
Ez a díj 2007-ben a bereki Hor-
váth Györgyé lett.

Elek György  

Karcag Városi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala felhívja azon termő-
föld tulajdonos magánszemélyek figyel-
mét, akik Karcag város közigazgatási te-
rületén termőfölddel rendelkeznek, és 
2007. évben e termőföld bérbeadásából 
bevételt szereztek (ideértve a földjáradé-
kot is), hogy az ezen a címen nyert bevé-
tel egésze jövedelem, amely után az adó 
mértéke 25 %.

Mentes az adó alól a termőföld-bér-
beadásából származó bevétel, ha a ter-
mőföld haszonbérbe adása alapjául szol-
gáló, határozott időre kötött megállapo-
dás (szerződés) alapján a haszonbérlet 
időtartama az 5 évet eléri. A magánsze-
mély köteles az ezen mentesség alapján 
korábban meg nem fizetett adót késedel-
mi pótlékkal növelt összegben a szerző-
dés megszűnése éve kötelezettségeként 
megállapítani, bevallani és megfizetni, 
ha a mentesség alapjául szolgáló szerző-
dés az adómentesség feltételéül szabott 

időtartamon belül megszűnik. A termő-
föld bérbeadásából származó jövedelem 
adóztatása a föld fekvése szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóság feladata.

A termőföld bérbeadásából szárma-
zó jövedelem adóját a magánszemély ön-
adózás keretében állapítja meg, a föld 
fekvése szerinti illetékes önkormányzati 
adóhatóságnál vallja be és fizeti meg.

Az adóbefizetést a Karcag Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalának 
11745073-15408576-08660000 számú 
számla javára kell teljesíteni.

A termőföld bérbeadásából szárma-
zó jövedelem bevallását a magánszemély 
adózónak az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon, a jövedelem megszerzé-
sének évét követő év március 20-áig kell 
teljesíteni.

Amennyiben a magánszemély több 
önkormányzat illetékességi területén 
szerez bevételt termőföld bérbeadásá-
ból, az adóbevallást és adófizetést önkor-

mányzati adóhatóságonként külön-kü-
lön kell teljesíteni.

Nem kell adóbevallást tenni annak a 
magánszemélynek, akinek a termőföld-
bérbeadásból származó jövedelme kizá-
rólag kifizetőtől származik és a kifizető 
az adót levonta, vagy a termőföld bérbe-
adásból származó jövedelme mentes az 
adó alól.

Ha a magánszemélynek a termőföld-
bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme 
keletkezik, amely nem kifizetőtől szár-
mazik, vagy a kifizető a jövedelem jut-
tatásakor az adót levonni elmulasztotta, 
vagy a kifizető a bérleti díjat természet-
ben fizette meg, az adót a magánszemély 
a jövedelem megszerzésének negyedévét 
követő hó 12-éig köteles megfizetni.

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

 Karcag Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Olvasók!
A Várostörténet ötvenkét tételben című, Karcag 1506-1950 

közötti 450 évének históriáját bemutató dolgozatunk hírlapi 
közlése befejeződött. Megjavított, az 1950-ig tartó részekkel 
kiegészített, és mintegy száz képpel illusztrált, önálló kötetbe 
rendezett változata a tavasz folyamán, a Karcagi Nyomda ki-
adásában megjelenik. 

Érdeklődésüket megköszönve tisztelettel:
Elek György

A galambászok karácsonyi kiállítása

F E L H Í V Á S 
a termőföld bérbeadásából származó 2007. évi jövedelemadó bevallás benyújtására
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1. A pályázatot meghirdető szerv:
 neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Képviselő testülete
 pontos címe: 5300 Karcag, Kossuth 

tér 1. sz.
2. A meghirdetett álláshely:
 Az intézmény megnevezése: Kátai 

Gábor Kórház
 pontos címe: 5300 Karcag, Zöldfa 

u. 48. sz.
 munkakör: gazdasági igazgató ve-

zetői megbízás 
 időtartam: határozatlan
3. A gazdasági igazgató feladatköré-

be tartozik:
- a főigazgató közvetlen irányítá-

sa mellett - a gyógyintézet mű-
ködésével összefüggő gazdasági, 
pénzügyi, műszaki és intézmény-
üzemeltetési feladatok, valamint 
mindezekkel összefüggésben fel-
merülő adminisztratív feladatok 
irányítása,

- a szervezeti és működési szabály-
zatban meghatározott további 
feladatok ellátása.

4. A pályázat elnyeréséhez előírt fel-
tételek:
a) szakirányú felsőfokú iskolai vég-

zettség vagy felsőfokú iskolai 
végzettség és emellett mérlegké-
pes könyvelői vagy ezzel egyen-
értékű szakképesítés, valamint

b) legalább hároméves vezetői gya-
korlat

5. Juttatás: 
- illetmény és magasabb veze-

tői pótlék a jogszabályok szerinti 
(Kjt.)

- egyéb juttatás: lakás, stb. megál-
lapodás szerint.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó kézzel írt részletes 

szakmai önéletrajzát,
- az intézmény gazdasági vezeté-

sére irányuló kézzel írt szakmai 
programját,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt,

- végzettséget, képzettséget, veze-
tői gyakorlatot igazoló okiratok 
másolatát,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

7. A pályázatot előkészítő bizott-
ság véleményezi, majd a Képvise-
lő Testület dönt.

8. A pályázat benyújtásának feltéte-
lei:
a.) benyújtás helye: Karcag Vá-

rosi Önkormányzat Polgármeste-
re 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.

b.) határidő: Egészségügyi Köz-
lönyben történő megjelenéstől 
számított 30 napon belül.

c.) elbírálásának határideje: a 
pályázat benyújtási határidejét 
követő 30 napon belül.

9. Az álláshely betöltésének várható 
időpontja: 2008. május 1.

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

viselő Testülete
 pontos címe: 
 5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.
2. A meghirdetett álláshely:
 Az intézmény megnevezése: 
 Kátai Gábor Kórház
 pontos címe: 
 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. sz.
 munkakör: főigazgató 
 időtartam: 5 év 
3. A főigazgató feladatkörébe tartozik:

- Az intézmény szakmai követelmények-
nek megfelelő folyamatos és gazdasá-
gos működtetése.

- Munkáltatói jogok gyakorlása az intéz-
ményben foglalkoztatott dolgozók te-
kintetében – kivéve az orvos-igazgatót, 
gazdasági igazgatót és ápolási igazgatót

- a vezető-helyettesek munkaköri leírá-
sának meghatározása.

- Az intézet szakmai és működési tervei-
nek előkészítése, egyeztetése és megva-
lósítása.

- A lakosság egészségi állapotát figye-
lembe vevő hatékony szolgáltatások ki-
alakítása.

- Az intézmény szervezeti- és működési 
szabályzatában kizárólagos hatáskör-
ben meghatározott egyéb feladatok el-
látása,

- mindaz, amit a jogszabály a főigazgató 
kizárólagos hatáskörébe utal.

4. A pályázat elnyeréséhez előírt feltételek:
a.) (orvostudományi vagy egyéb) egyete-

mi szintű végzettség

b.) egészségügyi (szak) menedzseri képe-
sítés vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szer-
zett képesítés, valamint

c.) legalább ötéves vezetői gyakorlat
d.) büntetlen előélet.

5. Juttatás: 
-  munkabér  
-  egyéb juttatás: lakás, stb. megbeszélés 

szerint.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

-  kézzel írt szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére irányuló kéz-

zel írt szakmai programját,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt,
- végzettséget, képzettséget, vezetői gya-

korlatot igazoló okiratok másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati 

anyagot az eljárásban résztvevők meg-
ismerhetik.

7. A pályázatot előkészítő bizottság vé-
leményezi, majd a Képviselő Testület 
dönt.

8. A pályázat benyújtásának feltételei:
a.) benyújtás helye: Karcag Városi Önkor-

mányzat Polgármestere 5300 Karcag, 
Kossuth tér 1. sz.

b.) határidő: Egészségügyi Közlönyben 
történő megjelenéstől számított 30 na-
pon belül.

c.) elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követő 30 napon 
belül.

9.  Az álláshely betöltésének várható idő-
pontja: 2008. május 1.

1. A pályázatot meghirdető szerv: 
  neve: Karcag Városi Önkormányzat 
 címe: 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
 megye: Jász-Nagykun-Szolnok
2. A meghirdetett álláshely:
 munkahely:  Városi Csokonai Könyvtár    
 5300 Karcag, Dózsa Gy. u. 29.
 munkakör: igazgató
3. A megbízás feltételei:

- szakirányú egyetemi végzettség,
- vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 

szakirányú munkaköri szakvizsga, 
- vagy főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség és
- legalább ötéves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő szakmai, vagy tudományos tevékenység 
- büntetlen előélet

4. A megbízás kezdő időpontja: 2008. május 1.
5. A megbízás 5 évre szól. 
6. Juttatás: Illetmény és magasabb vezetői pótlék a Kjt. szerint.
7. A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben 

történő megjelenéstől számított 30 nap.
8. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30.
9. A pályázat benyújtásának helye:
 Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere
 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
10. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- kézzel írt részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézményvezetésre vonatkozó kézzel írt részletes szak-

mai programot,
- diplomamásolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

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

Képviselő Testülete
 pontos címe: 5300 Karcag, Kossuth 

tér 1. sz.
2. A meghirdetett álláshely:
 Az intézmény megnevezése: Sport 

Szolgáltató Központ
 pontos címe: 5300 Karcag, József 

Attila  utca 1.
 munkakör: igazgató vezetői megbí-

zás 
 időtartam: A kinevezéstől számított 

5 év.
3. Az igazgató feladatkörébe tarto-

zik:
-  A Sport Szolgáltató Központ irá-

nyítása, munkáltatói jogkör gya-
korlása.

- A Sport törvényből adódó helyi 
államigazgatási feladatok ellátása.

- Végzi a városi diák- és szabadidő 
sport, valamint a természetjáró- 
és kulturális események lebonyo-
lításával kapcsolatos feladatokat.

- Rendszeres kapcsolatot tart a ne-
velési-oktatási intézmények igaz-
gatóival, testnevelőivel.

- Összeállítja a mindenkori éves 
verseny-, illetve szabadidős nap-
tárt és elkészíti a versenyek éves 
költségvetési tervét. 

- Felelős a Városi Sportcsarnok és 
a tanuszoda iskolákra vonatkozó 
időrendi beosztásának elkészíté-
séért.

- Közreműködik a sport területén 
foglalkoztatott dolgozók anyagi, 
erkölcsi elismerésére tett javasla-
tok előkészítésében.

- Együttműködik, segíti a sport te-
rületén működő városi alapítvá-
nyok működését.

- Ellátja a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott to-
vábbi feladatokat.  

4. A pályázat elnyeréséhez előírt fel-
tételek:
a) szakirányú felsőfokú iskolai vég-

zettség 
b) legalább hároméves szakmai gya-

korlat
c) büntetlen előélet

5. Juttatás: 
 - illetmény és magasabb vezetői pót-

lék a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény (Kjt.) szerinti.

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázó kézzel írt részletes szak-
mai önéletrajzát,
 az intézmény vezetésére irányuló 
kézzel írt szakmai programját,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt,
 végzettséget, képzettséget, szak-
mai gyakorlatot igazoló okiratok 
másolatát,
 nyilatkozatot arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.

7. A pályázatot előkészítő bizott-
ság véleményezi, majd a Képviselő 
Testület dönt.

8. A pályázat benyújtásának feltéte-
lei:
a) benyújtás helye: Karcag Váro-

si Önkormányzat Polgármestere 
5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.

b) határidő: 2008. március 10.
c) elbírálásának határideje: a pályá-

zat benyújtási határidejét követő 
30 napon belül

9. Az álláshely betöltésének várható 
időpontja: 2008. április 1.
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/30-359-5070.

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

2 szobás, összkomfortos, kábelté-
vés, cserépkályhás családi ház el-
adó. Érd.: 06/20-238-0266.

Vízpart mellett tanya melléképü-
letekkel, 2400 m²-es gyümölcsös-
sel, teljesen bekerítve eladó jó 
horgászati és állattartási lehető-
séggel. Tel.: 06/30-229-6516.

Karcag, Cserepes u. 18. sz. alat-
ti lakóház eladó. Két szoba, elő-
tér, fürdőszoba, konyha, kábelté-
vé, telefon van. Rendezett udvar 
garázzsal, állattartásra alkalmas 
ólakkal. Érd.: Kg., Cserepes u. 18. 
Tel.: 06/30-346-1454.

Eladó Karcag, Damjanich u. 15. 
sz. alatti 751 m²-es telekingatlan. 
U.itt műtrágyaszóró eladó. Tel.: 
06/30-320-3483.

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

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

1 szoba, konyha, komfort nélküli 
házrész egy személynek albérlet-
be kiadó. Tel.: 59/312-679. 

Föld eladó! 100 ak. 3 ha. a 
Kenderes i  úton K arcagon. 
Öntözési lehetőség adott (lineár). 
Tel.: 59/313-899.

Karcag, IV. Béla király u. 4. sz. alatti 
családi ház eladó. 4 szobás, tető-
teres, garázsos; ipari áram, kábel 
tv, fúrott kút, klíma, elektromos 
kapu van. Tel.: 06/30-239-9121. 

Karcagon főtér közeli régi típusú 
összkomfortos családi ház eladó, 
vagy főtéri lakásra cserélhető. Tel.: 
06/30-608-0362.

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

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

Karcag központjában két szobás 
lakás, iroda vagy lakás céljára hos-
szú távra kiadó. Tel.: 06/30-259-
7124.

Karcagon, főtérhez közeli 3 szoba 
+ nappalis, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Tel.: 06/30-239-7616 
(16 órától).

Tégláskert I-ben kövesút közelé-
ben 1 szoba, konyha, mellékhelyi-
séggel, sok gyümölcsfával eladó 
vagy kiadó. Víz, villany van. U.itt 
18 sor kertföld eladó. Tel.: 59/312-
562 v. 06/20-411-9686.

Karcagon, Tescohoz közel, 120 
m² új építésű családi ház parkosí-
tott nagy telken, 30 m² garázzsal 
– mely irodának használható – 50 
m² terasszal – mely téli kertnek ki-
alakítható, és 146 m² igényesen 
kialakított bejáratott büfével el-
adó. Karcag Tel.: 06/30-821-3937.

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

Karcagon, a Csokonai Könyvtár 
mellett tetőteres, gázkonvektor 
és cserépkályha fűtésű kertes csa-
ládi ház minden vállalkozásra al-
kalmas, két család részére is ideá-
lis, kiváló belső elosztású lakás tu-
lajdonostól, reális áron eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.

Kórház úti lakótelepen IV. emeleti, 
bútorozatlan lakás olcsón kiadó. 
Tel.:  06/20-447-5854

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

Karcagon csempekályhás, gáz-
konvektoros 1,5 szobás csalá-
di ház eladó. U.itt épület faanyag 
eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben, 18 órától).

I. sz. Komisz kertben kertföldek el-
adók. Tel.: 06/20-447-5854.

A Völgyes I. kereteben 20 sor jól 
termő lucernaföld eladó vagy bér-
be adó. 59/312-562 v. 06/20-411-
9686.

Bucsán, a központban (Vécsei u. 
3. sz. alatt) összkomfortos csalá-
di ház teljes bútor berendezés-
sel együtt eladó. (Bolt, buszmeg-
álló, óvoda 1 percre). I.ár: 3,5 M 
Ft. Tel.: 06/30-436-7496 v. 06/70-
324-9729.

Vegyes
HITELEK! Szabad felhasználású jel-
záloghitel akár jövedelemigazo-
lás nélkül is. Személyi hitelek, la-
kásvásárlási hitel. Több banki hát-
térrel! Teljes körű ügyintézés! Tel.: 
06/70-314-4403 v. 06/30-647-
7324 v. 06/30-509-0352.

Transzcendentális Meditáció! 
Legyőzhetetlen nemzettudat lét-
rehozása. Tel.: 06/1-225-0393 
www.maharishi.hu

Használt katonai surranó kapható 
a Hópihe cipőboltban, 2.500 Ft/
pár. Ameddig a készlet tart!

Még nincs vége a télnek, havazás 
is lehet. Ne késlekedjen vásárolni 
erős kötés cirok és vesszőseprűt a 
karcagi piacon vagy a Takács P. u. 
9/a sz. alatt Jani bácsinál.

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

Lábbal hajtós, 4 kerekű rokkant 
bicikli; 170 l-es Whirpool kombi 
hűtő eladó. Érd.: Kg., Kuthen u. 40. 
Tel.: 59/300-341.

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

Eladó 2 db barna szekrény, 1 db 
konyhaszekrény, mosógép, centri-
fuga, karosszékek, örökégő, öntött 
kályha, FV-III. 10. kalapácsos ter-
ménydaráló. Érd.: Kg., Széchenyi 
sgt. 16. Tel.: 59/314-534.

Kedvező áron vállalom az aláb-
bi munkálatok elvégzését: járdák, 
kapubejárók, útburkolatok javítá-
sát vagy teljes körű aszfaltozását. 
Épületek bontását. Épület alap 
ásást, minden nemű kubikmun-
kát. Mezőgazdasági munkák vég-
zését. Udvarok, terepek tisztítá-
sát, rendezését. Erdők tisztítását, 
fa és cserje irtást. Kőműves mun-
kákat. Gyorsan, pontosan, jól kép-
zett szakemberekkel. Nyugdíjasok 
részére magas kedvezményt tu-
dok biztosítani. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-346-1454. 

Kis hízó, bálás szalma eladó. 
Szállítás megoldható. Kukoricát, 
vágóbirkát beszámítok. Tel.: 
59/300-875.

Karcagon 200 l-es 6 fiókos fa-
gyasztó szekrény eladó. Tel.: 
06/30-659-6973.

Eladó 2 db 180x140-es kapcsolt 
gerébtokos ablak eladó. Érd.: Kg., 
Kálmán u. 14. Tel.: 06/30-363-
8148.

Eladó 120 l-es hűtő; Kurzmaler re-
gények – 200 db, kis tételben is 
olcsón; 1 db 240 W-os villanymo-
tor vezetékkel. Tel.: 59/313-277.

Az ELEGANT DIVATÜZLET aján-
latai: estélyi ruhák, koktél ruhák, 
bolerók, stólák, kosztümök, blé-
zerek, fehérneműk, harisnyák, tás-
kák, kiegészítők. Nyitva: hétfőtől 
péntekig 9-12 óráig és 13-17:30 
óráig.

Körbálás és kisbálás lucerna szé-
na – jó minőségű; 170 kg-os hús-
sertés; mangalica szalonna; né-
metjuhász kiskutyák; pónilovak 
eladók. Érd.: Kg., Fürst S. u. 13. Tel.: 
06/30-393-3343.

Rágott koca levágásra eladó. Tel.: 
59/311-168.

Régi bútorok javítását, felület ke-
zelését vállalom. Tel.: 06/30-974-
2690.

Mangalica kissüldők ivartalanítva; 
250 kg-os keresztezett mangali-
cák eladók. Szállítás megoldható. 
Érd.: Kg., Madarász I. u. 16/a.

Jó állapotban lévő 4 részes szek-
rénysor olcsón eladó. Tel.: 06/30-
517-2434.

Aki a Piaccsarnok külső aszta-
la alatt pénteken reggel a hóban 
talált egy szemüveget tokkal, le-
gyen szíves a Piaccsarnok irodájá-
ba beadni. Meghálálnám.

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

É P Í T É S Z E T I  T E R V E Z É S T 
VÁLLALUNK. Bontási, építési en-
gedélyezési, kiviteli tervek készí-
tése. Családi házak, társas házak, 
üzletek, garázsok, kerítések stb. 
Tégla-, fa-, acél szerkezetű épü-
letek tervei. A tervezett épületről 
színes kép készítése. Tel.: 06/30-
353-1239 v. 56/412-633.

Gyermekágy; járóka; sportkocsi; 
forgótárcsás mosógép; párael-
szívó; dohányzó asztal; fotel; író 
asztal; 105-ös kályhacsövek; gép-
kocsi akkutöltő; kemping gázpa-
lack; vas székek; 2x3-as szőnyeg 
eladó. Tel.: 59/400-608 v. 06/30-
856-4631.

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

Gombá-k könyvét megvenném 
(Könyv Klub). 06/30-462-7141.

Karancs vezetékes gáztűzhely és 
egy nyolcszemélyes ebédlőasztal, 
valamint pehelypaplan eladó. Tel.: 
06/30-259-7124.

Kis súlyú magyar nagyfehér kb. 
120-130 kg-os sertések hasítva 
eladók. Házhoz szállítással is. Tel.: 
06/30-566-8044.

Eladó kb. 160 kg-os hízó, vasvá-
lyúk, mérőketrec, gyermekkerék-
párok, etetőszék, 2 db MZ kerék, 2 
db 840x15 gumiköpeny. Érd.: Kg., 
Epreskert utca 7/a. Tel.: 59/313-
694.

Elcsavargott fiatal, kis testű, vilá-
gos barna szuka kiskutya bejött 
az udvarra. Gazdája jöjjön érte, 
vigye el. Tel.: 59/300-515.

Motoros bőrnadrág „M”-es alig 
használt dzsekivel eladó 10.000 
Ft-ért. Tel.: 06/30-462-7141. 

Nagy súlyú hízók – mangalica-du-
rok keverék; 5 m-es beton geren-
dák 2.500 Ft/db eladó. Érd.: Szabó 
Imre Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-
266-2859.

Eladó 2 db gázüzemű fali mele-
gítő; 1 db gáztűzhely 1 db rozs-
damentes kétmedencés konyhai 
mosogató és 1 db beltéri szobaaj-
tó tokkal. Keverőtárcsás mosógé-
pet vennék. Tel.: 06/30-269-5862.

Eladó 220 V-os betonkeverő; 3 ke-
rekű kerékpár; 24-es Mountain 
Bike kerékpár; 240x200-as leme-
zelt garázsajtó; 2 db 640x15 kö-
peny + tömlő; 2 db 70/700-as két-
irányú hidraulikus munkahenger 
és kompresszor nagy légtartály 
motor nélkül. Érd.: Kg., Zrínyi u. 8. 
Tel.: 06/70-392-4145.

JVC felvevő-lejátszó videó (25.000 
Ft); új kondi pad (fekpad) súlyzók-
kal (10.000 Ft) + súlyzók (500 Ft/
kg/db) eladó. Újszerű állapotú fe-
kete, 5 részes (ezüst díszítéssel) 
szekrénysor; új tölgyfa faragott fa-
litéka (ebédlőbe, konyhába); zsúr-
kocsi faragott tölgyből, új állapot-
ban, reális áron eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.

30 éves hölgy kereskedelmi vég-
zettséggel munkát keres. Más 
megoldás is érdekel. Eladó 1 db 
dohányzó asztal és egy nyomta-
tó. Tel.: 06/30-358-5947 (15 órától, 
hétvégén egész nap).

Gépjármű
Megbízható robogók olcsón el-
adók. Tel.: 06/30-963-5073.

Apróhirdetés
Megyei gyermek leány 

bajnokság: Karcag
Az alapszakasz utolsó for-

dulójának első mérkőzésén 
könnyed játékkal nyert csapa-
tunk Kisújszállás ellen. A má-
sodik mérkőzésen az orszá-
gos bajnokságban is szereplő 
Szolnoki VSI csapata ellen bá-
mulatosan kezdett csapatunk. 
Már az első negyedben óriá-
si előnyre tettünk szert, amit 
azonban a harmadik negye-
dig majdnem sikerült lead-
ni. Kerekes Hajnalka és Már-
kus Anikó vezérletével újra 
elhúzott csapatunk, és sima 
győzelmet arattunk. Veretle-
nül lettünk csoportelsők, így 
a rájátszásban kedvező helyről 
várhatjuk a folytatást.

Karcag-Kiskulcsosi - Kisúj-
szállás 76:14 (14-2, 17-6, 20-6, 
25-0)

Karcag-Kiskulcsos: Tichi 
M.,  Kerekes H. (6), Márkus 
A. (18), Hajnal A. (9), Séta G. 
(2), Nagy K. (14), Sánta Zs. (6), 
Regényi Zs., Szabó K. (2), Ló-
csi E. (8), Balaskó K., Hérmán 
A. (2), Veres T. (9), Kabai D.

Karcag-Kiskulcsosi - Szol-
noki VSI 74:42 (31-13, 8-13 
,19-7, 16-9)

Karcag-Kiskulcsos: Tichi 
M.,  Kerekes H. (32), Márkus 
A. (16), Hajnal A. (9), Séta G. 
(4), Nagy K. (2), Sánta Zs. (6), 
Regényi Zs., Szabó K. (1), Ló-
csi E. (2), Balaskó K., Hérmán 
A., Veres T., Kabai D. (2).

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei serdülő leány 
bajnokság: Mezőtúr

A bajnokságban először sze-
replő csapatunknak győznie 
kellett ahhoz, hogy a ráját-
szást jelentő negyedik helyet 
megszerezze. Sajnos nagyon 
rosszul kezdtük a mérkőzést, 
hisz az ellenfél pontjaira soká-
ig nem sikerült válaszolni. A 
folytatásban a védekezés mel-
lett a támadójátékunk is felja-
vult, így sikerült a győzelmet 
megszerezni.

Karcagi SE - Mezőtúri VSI 
42:31 (8-16, 18-7, 2-4, 14-4)

Karcagi SE: Kerekes H. (3), 
Sánta Zs. (2), Karsai D., Var-
ga V., Márkus A. (4), Szabó F., 
Bokor G. (11), Hajnal A. (7), 
Bérczi D. (15), Nagy V., Ko-
vács C., Hérmán F.

Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Amatőr 
Diákolimpiai Selejtező: 

Karcag
A háromszoros amatőr di-

ákolimpiai bajnok GÁG leány 
kosárlabda csapatára ismét 
nagy kihívások várnak. Mind-
két selejtezőből elsőként jutot-
tak tovább a megyei döntőbe, 
és az amatőr középiskolás baj-
nokságban is csoportelsők.

Gábor Áron Gimnázium – 
Varró SZKI 65:16 (16-1, 
14-4, 15-5, 20-6)

GÁG: Kerekes R. (24), Fülöp 
Cs. (2), Kolostyák Á. (6), Sza-
bó K. (12), Hodos A. (8), Szil-
vási A. (8), Chrappán R. (5), 
Kompanek M., Orosz G.

Gábor Áron Gimnázium – 
Móricz Zs. Gimn. 54:23 (10-
6, 19-10, 10-5, 15-2)

GÁG: Kerekes R. (21), Fülöp 
Cs. (11), Kolostyák Á. (5), Sza-
bó K. (2), Hodos A. (10), Szil-
vási A., Chrappán R. (5/3), 
Kompanek M., Orosz G. 

Megyei Diákolimpiai 
Selejtező: Kisújszállás

Gábor Áron Gimnázium 
– Szegedi Kiss I. Ref. Gimn. 
79:42 (20-17, 16-10, 23-7, 20-
8)

GÁG: Kerekes R. (8), Fü-
löp Cs. (10), Kolostyák Á. (11), 
Szabó K. (19), Hodos A., Szil-
vási A., Chrappán R. (26), Sza-
bó D., Orosz G. (2).

Gábor Áron Gimnázium – 
Móricz Zs. Gimn. 45:24 (16-
6, 10-14, 8-4, 0-11)

GÁG: Kerekes R. (6/3), Fü-
löp Cs. (15), Kolostyák Á. (2), 
Szabó K. (5), Hodos A. (4), 
Szilvási A. (6), Chrappán R. 
(7), Szabó D., Orosz G.

Megyei lány középiskolás 
bajnokság: Karcag

Gábor Áron Gimnázium – 
Móricz Zs. Gimn. 44:32 (6-7, 
9-10, 19-3, 10-10)

GÁG: Kerekes R. (9/3), Fü-
löp Cs. (11), Kolostyák Á., Sza-
bó K. (2), Hodos A. (12),  Ch-
rappán R. (10), Szabó D., Oros 
R.

Testnevelő: Rauschenber-
gerné Szabó Andrea 

Edző: Őrlős Zoltán

KOSÁRLABDA

Kérjük, hogy ebben az évben 

is támogassák a SZJA és az 

iparűzési adó 1 %-ával a 

Karcag I. Belgyógyászatáért 

Alapítványunkat.

Adószámunk: 18824065-1-16

Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

MEGNYÍLT A MIKROHITEL 

PROGRAM!

mikrovállalkozások részére

500 ezer - 6 millió Ft 
kamat: 6,5% (THM, Ft alapú)

Bővebb információ: 

06 70 590-9700

mikrohitel@gmail.com 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Február 26. kedd
 Bűbáj
 Amerikai családi 

vígjáték
Február 29. péntek
 Hitman – A 

bérgyilkos
 Francia-amerikai 

akciófilm
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Anyakönyvi hírek

Születés
Kovács Mónika – Hegedűs 
János
Kg., Dózsa Gy. u. 9. 
 Dominik
Hegedűs Annamária – Do-
bos Gábor
Kg., Reggel u. 21.  Hunor

Halálozás
Gál Imréné (Szabó Viktória)
 Kg., Fürst S. u. 48. (1945.)
Pocsai Géza Zsigmond
 Kg., Zöldfa u. (1934.)

2008. február 22. péntek

18.00  Műsorajánlat

18.05  Karcagi romapercek

18.30  Kaleidoszkóp - megyei 
híradó

19.05 Nagykunsági Krónika - 
városi közéleti magazin

 - Aktuális Kérdések
 Karcagi hírek - hírek, infor-

mációk első kézből
 - Karcagi lakosok vélemé-

nye a népszavazásról - kör-
kép

 - Rekonstrukció alatt a kór-
ház

 - Folyamatosan mérnek a 
rendőrök

 - Szemetes a 4. sz. főút kör-
nyéke

 - Háttér - stúdióbeszélgetés
20.10  Látótér - benne: Balolda-

li Esték: Dr. Vadai Ágnes 
(MSZP) államtitkár lakossá-
gi fóruma 

2008. február 26. kedd 
18.00  Műsorajánlat
18.05  A hit szava - katolikus 

szentmise
19.05  Megyei Tükör - magazin
19.30  Jöjjetek hozzám - refor-

mátus istentisztelet
20.30  Nótacsokor 

2008. február 28. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Zeneiskolások farsangi 

műsora - I.rész
19.05 Nagykunsági Krónika - 

városi közéleti magazin
 - Aktuális Kérdések
 stúdióvendégünk lesz: 
 Orbán Viktor
 Karcagi hírek - hírek, infor-

mációk első kézből
 -  Háttér-stúdióbeszélgetés
20.10  Látótér benne:
 - Kövér László (FIDESZ) 

lakossági fóruma a Népsza-
vazás kérdéseiről 

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

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

Labdarúgás

Február 22. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 23. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti 

nyitva

Február 24. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 25. hétfő
 Berek – Kiss A. úti

Február 26. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Február 27. szerda
 Berek – Kiss A. úti

Február 28. csütörtök
 Kígyó – Horváth F. úti

Február 29. péntek
 Betánia – Széchenyi sgt.

Gyógyszertári ügyelet

16

12Előkészületi mérkőzés
Karcag – Etyek 3:1
Karcag, Technikum pálya. 

50 néző. Jv.: Varga L.
Karcag: Kőrösi, Kohári, 

Orosz, Kocsis, Borsi, Bujdo-
só, Varga J., Balogh J., Nagy 
R., Balogh R., Szabó D.

Csere: Domokos R., Balla 
Zs., Tóth L.

Edző: Varga János
Góllövők: Bujdosó, Balogh 

R. (2), ill. Somogyi
További előkészületi mér-

kőzések: szombaton Túrke-
vén a helyi csapat az ellenfél. 
Vasárnap délelőtt Karcagon 
11-kor Nagyiván együttese 
ellen lépnek pályára.

Az apróhirdetés 

továbbra is 

csak 

100 Ft !!!

a Karcagi 

Hírmondóban!

Február 11-én a Déli Külvá-
roson három férfi sétált a Pálya 
utca felé, amikor odament hoz-
zájuk egy általuk is ismert fia-
tal férfi, aki egyiküktől ciga-
rettát kért. Mivel nem kapott, 
szitkozódni kezdett és bántal-
mazni akarta azt a férfit, aki a 
kérését nem teljesítette. Amíg 
a  másik két személy visszatar-
totta a fiatal férfit, addig a har-
madik személy elindult a lakó-
háza irányába, azonban a tá-
madó utolérte, a földre vitte és 
bántalmazta. Amikor a két fér-
fi odaért, arrébb vitték az elkö-
vetőt és értesítették a mentő-
ket. A férfi a bántalmazás kö-
vetkeztében - az elsődleges or-
vosi vélemény szerint - nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett. Az ügyben 
garázdaság vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att büntetőeljárás indult.

Február 14-én a délelőtti 
órákban figyelmes állampol-
gárok voltak a rendőrök se-
gítségére, akik egy betörőt 
fogtak el, aki azt megelőző-
en a Deák krt.-on egy idős as-
szony lakóházának ajtaját törte 
be. A házban kutatást végzett, 
mivel azonban megzavarták, 
így az utcafronti ablakot kinyi-
totta, azon kimászott és a hely-
színről elmenekült. Ekkor lép-

tek akcióba az állampolgárok, 
akik elfogták és a rendőrség ki-
érkezéséig visszatartották. A 
későbbiek során azt is megálla-
pították, hogy a bucsai elköve-
tő a helyszínre személygépko-
csival érkezett, amit egy helyi 
férfi vezetett, és a gépkocsiban 
még két másik helyi férfi is tar-
tózkodott. A bűncselekmény 
kapcsán lopási kár nem, azon-
ban kb. 100 ezer forint rongá-
lási kár keletkezett.  Az ügyben 
betöréses lopás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indult.

 
Ugyanezen a napon az es-

ti órákban egy 12 éves karca-
gi lány egy kb. 8 cm-es penge-
hosszúságú bicskával sebesí-
tett meg egy 19 éves lányt. Az 
ügyben súlyos testi sértés kí-
sérlet elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt büntetőeljá-
rás indult.

Február 17-én az éjszakai 
órákban egy helyi férfi az egyik 
szórakozó helyen előzmény 
nélkül bántalmazott egy má-
sik helyi férfit, aki – elsődleges 
orvosi vélemény szerint – nyolc 
napon belül gyógyuló könnyű 
sérülést szenvedett. Az ügyben 
garázdaság vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att büntetőeljárás indult.

Az elmúlt szombat, vasárnap 
mozgalmas napok voltak a karca-
gi sakkcsapat-bajnokságban részt-
vevők számára. Ugyanis febru-
ár 16-án szombaton idehaza ke-
rült lejátszásra a Hadú-Bihar me-
gyei sakkcsapatbajnokság ötödik 
fordulója. Sajnos túl sok jóról nem 
számolhatok be, ugyanis csapa-
tunk súlyos, 9:1 arányú vereséget 
szenvedett a hajdúszoboszlói sak-
kiskola csapatától. Egyedül a má-
sodik táblán Egyed Gábor reme-
kelt, mert szép partiban megver-
te ellenfelét.

Az NB II.-ben játszó csapatunk 
a következő napon Mezőberénybe 
utazott. Itt már a hatodik forduló-
nál tartunk. Az elmúlt szezonban 
idehaza csak 6:6-ot tudtunk elér-
ni ellenük, most azonban az utá-
nunk lévő gárda könnyebb ellen-
félnek látszott, ezért a győzelem 
kötelező volt. A mérkőzés má-
sodik órájában már sejteni lehe-
tett a nagyarányú győzelmünket. 
A végeredmény 8,5:3,5, így csa-
patunk megerősítette hatodik he-
lyezését az eddig megszerzett 38 
pontjával.

Akik a teljes pontot hozták: Az 
első táblán Ardelen George Catal 
megoldhatatlan problémák elé ál-
lította partnerét, és nyert. Kovács 
József lassan, de biztosan túlját-
szotta ellenfelét. Puha Péter hozta 
a szokásos formáját, Mohácsi Im-
re szép játékban nyert. Ábel Imre 
végig támadott, míg ellenfele ki-
fáradva hibázott. Egyed Zsolt igen 
bonyolult bástya végjátékban töb-
bet számolt ellenfelénél. Nekem 
sikerült a leghamarabb, és legkön-

nyebben nyerni. Dr. Kozák Ottó 
végig jobban állt és sikerült a par-
tit nyerésig fokozni. Igen értékes 
döntetlent ért még el a második 
táblán Sebők István. 

Több hónapos versenyzés után 
befejeződött a városi 2007/2008. 
évi egyéni sakkbajnokság. A ver-
seny a szokásos létszámmal indult 
és zökkenőmentesen ért véget. A 
változatosság kedvéért nagy fö-
lénnyel most Egyed Zsolt lett a vá-
rosi bajnok 12 ponttal, veretlenül, 
mindössze két játékosnak engedé-
lyezett döntetlent. A második hely 
nekem jutott 10,5 ponttal, míg a 
harmadik helyezett Kónya László 
lett, aki 10 pontot gyűjtött. 

A további sorrend a követke-
ző: 4. Egyed Gábor 8,5 pont(a leg-
jobb ifjúsági versenyző), 5. Rab Já-
nos 8 pont 6. Vizkeleti Pál 7 pont, 
7. Nagy Szilárd 7 pont (az egy-
más elleni eredmény miatt), 8. 
Dr.Kozák Ottó 6,5 pont, 9. Egyed 
Viktória 5,5 pont (ez kiváló telje-
sítmény), 10. Fejes László 5 pont 
(újból visszatért közénk, sokunk-
nak nehéz perceket szerzett), 11. 
Egyed Judit 4,5 pont (egy-két nagy 
skalppal a birtokában), 12. Feig Já-
nos 3,5 pont (neki most nem ment 
a játék), 13. Petri Dóra 3 pont (ő is 
legyőzött egy élen állót). Kovács 
Sándor munkahelyi elfoglaltsága 
miatt, indokoltan visszalépett.

A legközelebbi csapatbajnoki 
mérkőzés két hét múlva esedékes. 
10 órakor itthon játszunk a TÁ-
KISZ SE Kecskemét ellen a Berek-
fürdői „Bod László„ Művelődési 
házban.

Fodor István

Sakk NB II.

Immár sokadszorra rende-
zi meg Papp Zoltán vállalko-
zó a Városi Sportcsarnokban az 
amatőr labdarúgók számára ki-
írt Öregfiúk Kupát. A két napos 
kupára vidéki labdarúgók is be-
neveztek. 

A labdarúgó együttesek név-
sora: Kamion, Thomas, Üveg, 
Füzesgyarmat, NeFag, Don Fe-
tibo, Familia, Balmazújváros, 
Kardos Épker, BB Glass, BSK, 
Agrosprint, Szuperinfó. A csa-

patmérkőzések után a két vidéki 
csapat – Füzesgyarmat és Bal-
mazújváros – került a döntőbe. 

Végeredmény: I. Füzesgyar-
mat, II. Balmazújváros, III. BB 
Glass (Mezőtúr), IV. BSK. Leg-
jobb kapus: Patkós Lajos (BB 
Glass), gólkirály: Vas Zoltán 
(Füzesgyarmat), legjobb me-
zőnyjátékos: Kovács István 
(Balmazújváros), legszebb gól-
lövő: Fige János.

Bosnyák Imre

Amatőr Öregfiúk Kupa


