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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Folytatás a 3. oldalon

Az idei tavasz egész rende-
sen indult. Nem volt annyi 
eső és az időjárás is a klasz-
szikus tavaszhoz hasonlított 
a leginkább. Ezért van 
az, hogy a szomszé-
dos Hortobágy, illetve 
a Nemzeti Park Igaz-
gatóság kezelésében 
álló területek is az év-
szaknak megfelelő ar-
cukat mutatják. Ahogy 
legutóbbi beszélgeté-
sünkkor Kapocsi Ist-
ván igazgatóhelyettes 
(HNPI) elmondta, az 
elmúlt évben még víz-
zel borított puszta már 
kiszáradt, a legeltetés 
elindult.

- Szent György nap-
kor megvolt a kihajtá-
si ünnepség, és nagy 
örömünkre úgy néz ki, 
hogy a jószágállomány 
létszáma emelkedett.

- Tavaly egy interjú-
ban említette, hogy felülvizs-
gálják a bérleti szerződéseket. 
Színesedett azóta a bérlők kö-
re?

- Tavaly az ezen a téren ki-
tűzött célok egy részét már si-
került elérnünk, de folytat-
juk az említett bérleti szerző-

dések felülvizsgálatát. Ehhez 
tartozik, hogy ebben az év-
ben egy szigorúbb és követke-
zetes területhasználat ellenőr-

zést kezdünk meg a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság 
vagyonkezelésében lévő föld-
területeken. Ennek célja, hogy 

megállapítsa azon gaz-
dálkodók körét, akik 
nem folytatnak valós 
gazdálkodást, csak a 
nagyobb pénzügyi tá-
mogatás elérése miatt 
növelték bérleményü-
ket. 

- Rövidesen itt az 
önök számára más fel-
adatokat jelentő turista 
szezon. Erre mivel ké-
szülnek?

- Az idegenforgal-
mi fejlesztéseink most 
már a finisbe érnek. 
Május végével szeret-
nénk minden idegen-
forgalmi bemutatóhe-
lyet megnyitni. Ahol 
nem voltak komolyabb 
beruházások, ott már 
elindult a szezon, isko-

lás csoportok, hétvégi kirán-
dulók látogatják a Hortobágy 

Hortobágyi tavasz Szalmafonásból tartott kézműves bemutatót és foglalkozást a 
Városi Csokonai Könyvtárban Sülye Károlyné június 7-én. Az 
előadással egyidejűleg nyílt meg a könyvtárban az Árpád-há-
zi királyok és szentek arcképcsarnoka című szalmakép kiállí-
tás, amely június 23-ig tekinthető meg.

Szalmaképek

Sikeresek a senior kerékpárosok számára meghirdetett túrák. A 
hónap elején Hegyesborra, legutóbb pedig – az időközben leesett 
jelentős csapadék miatt – Berekfürdőre bicikliztünk ki. A követ-
kező túrát – a száraz idő reményében – Tilalmason át és a Német-
éri csatorna érintésével szintén Berekbe tervezzük. Június 19-én 
(vasárnap) 15 órakor indulunk. Találkozó a Szélmalmi fogadó-
ház előtt. (Ha a túra előtt az utak feláznának, a kerékpárúton me-
gyünk ki a Berekbe.)Minden gyakorlott túrázót várnak a 

szervezők

A 2010/2011-es tanévben hetvennyolc általános- és középis-
kolás karcagi diák szerepelt jó eredménnyel a tantárgyak és a 
szakmák versenyein. A megyei és országos szintű megméret-
tetéseken kiválót teljesítő diákokat köszöntötték június 9-én 
délután a város vezetői: Dobos László polgármester, Gyurcsek 
János alpolgármester, valamint Pánti Ildikó képviselő.

Tisztelt Olvasóink!
Beköszöntött a június, vagyis elérkezett a nyári, augusztus végéig 
tartó, kéthetes megjelenés időszaka. Legközelebbi lapszámunk 
tehát július 1-jén jelenik meg. A szerkesztőség a megváltozott nyári 
megjelenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart.
Tisztelettel:

a szerkesztőség

Biciklitúra senioroknak

Elismerés diákoknak és tanároknak

Részletes program és térkép a 8-9. oldalon.
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Közéleti szilánkok

Rendkívüli 
uborkaszezon

Az „uborkaszezon” kifejezést több-
nyire csak átvitt értelemben hasz-
náljuk. Nem a tökkel rokon, Cucumis 
sativus (uborka) nevű konyhaker-
ti növény vonatkozásában. Általában 
olyan eseménytelen időszakot értünk 
alatta, amikor alig történik valami a 
közéletben, vagy valamilyen üzlet-
menetben, vagy netán a színházi mű-
sorrendben, stb. Éppen ezért tettem 
a címben a rendkívüli jelzőt elé, mert 
most konkrétan, erre a sokak által 
kedvelt növény terméséről szóltak a 
hírek. Állítólag spanyol uborkában ta-
láltak olyan coli bélbaktériumot amely 
eddig huszonöt ember halálát okoz-
ta Európában. (Illetőleg vérhas szerű 
járványt okozott) A járvány Észak-Né-
metországban tört ki, és a nagytiszte-
letű német liberális sajtó rögtön világ-
gá is kürtölte.

Itthon, dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszterünk is kénytelen 
volt a hír hallatán, május 30-án, szi-
gorú ellenőrzést elrendelni, mert mit 
is tehetett volna hirtelen mást. Ha 
már a Frankfurter Zeitung is ezt írja… 
Fő az óvatosság. Aztán a Malaga kör-
nyéki biotermelők kiderítették, hogy 
a fertőzés nem történhetett spanyol-
honban, hanem inkább a szállítási, ill. 
Hamburgban, a kikötői – nem éppen 
steril – viszonyok ludasak a történet-
ben.

Nem tudom. Nem jártam még a 
majd félalföldnyi területű hambur-
gi kikötőben, sem Malagában, ahol 
az egyik legédesebb bor terem. Vala-
mint a legunszimpatikusabb futball-
csapat, amely rendre megverte két 
spanyol kedvencemet, a Deportívót 
és a Bilbaót. (Ez utóbbit azért szere-
tem különösen, mert globalizmus ide, 
globalizmus oda, ők csak saját ne-
velésű baszkokat hajlandók beten-
ni a rendkívül szép váro suk csapatá-
ba. Amire ugye szinte már sehol sincs 
példa a nagyvilágon e kívül. Hiába fa-
nyalognak és netán nacionalistának 
bélyegeznek is emiatt amolyan Pe-
tő Iván és Bauer Tamás féle érzékeny 
és finom lelkületű úriemberek, vagy 
egy-két karcagi hitgyülis! No de, nem 
nagyon akarok elkalandozni a témá-
tól: most is bebizonyosodott, hogy ez 
az uborka-rémület is műbalhé, akár-
csak a H1N1 járvány. Csak egyelőre 
nem tudni kinek az érdekében. (Ez va-
lószínűleg nem a gyógyszer-lobbyé.) 
A jól értesült jó magyarjaink meg már 
a magyar uborkát sem merik meg-
venni – pedig már lehetne az időjá-
rás kegyéből kovászolni is, ami még 
Krúdy szerint is fölséges savanyú-
ság a birkapörkölt mellé. (Sajnos ő, a 
sváb kovászos uborka receptjét még 
nem ismerhette, ennél ugyanis nyers 
krumpli szeletek indítják be az erjedé-
si folyamatot, és ajánlom minden kar-
cagi háziasszonynak uborkaszezonra!)

Egy szó, mint száz, még mindig ve-
vők vagyunk az álhírekre, pedig in-
kább a magyar zöldségre és gyü-
mölcsre kellene. 

- ács -

HÍREK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 
és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

Június 18-19. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465
Június 25-26. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ 
TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATRÓL
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisz-

telt Lakosságot, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa a 2480-
3/2011. sz. határozatával elrendelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
területén huzamos jelleggel tartózkodó 30 éves és ennél idősebb la-
kosok kötelező tüdőszűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 
2011. június 10-től – 2011. augusztus 08-ig végzi városunk lako-
sainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Kátai Gábor Kórház Pszichiátria épületének 
földszintje (Karcag, Zöldfa út 48.)

Szűrési idő naponta:
 Hétfő: 12:30-tól – 16:30-ig
 Kedd: 08:30-tól – 12:30-ig
 Szerda: 12:30-tól – 16:30-ig
 Csütörtök: 08:30-tól – 12:30-ig
 Péntek: 08:30-tól – 12:30-ig
2011. 08.08.  Hétfő: 12:30-tól – 16:00-ig.
A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven 

belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondo-
zó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és be-
tegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megje-
lölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a tüdőszűrésre 
kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy távolmara-
dását nem igazolja, akkor szabálysértést követ el, mely a 218/1999. 
(XII. 28.) Kormányrendelet 102. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 
pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak 
folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik:

- 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi 
beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,

- 14-30 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, pos-
tai csekket a szűrés helyén lehet kérni.

Polgármesteri Hivatal

Meghívó
A Városi Csokonai Könyv-

tár és a Kunhalom Polgári Kör 
tisztelettel és szeretettel meg-
hívja Önt és ismerőseit a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár olva-
sótermébe a 2011. június 20-
án (hétfőn) 15 órakor kezdődő 
író-olvasó találkozójára, ame-
lyen Ötvös László tudós-pap-
költő Fénysugarak magyar iro-
dalmunkban című gyűjtemé-
nyes tanulmánykötetéről be-
szélget a Váci Mihály-díjas 
szerzővel Rideg István.

Véradás
Következő véradás ideje: 

2011. június 20. (hétfő) 8:00 – 
13:00 óráig

Helye: Déryné Művelődé-
si Ház.

Minden véradó fürdőbelépőt 
kap a Berekfürdői Fürdőbe!

Állatgondozó házaspárt keresünk 
Karcag melletti őshonos állatokat bemutató 

majorba. Víz, villany, lakás van. 
Saját állattartás megengedett.

Tel.: 59/503-553, +36/20-355-5738.

2011. június 20. és július 5. 
között újra kihelyezett lakos-
sági emlőszűrés lesz Karca-
gon. A szűrőbusz a Kátai Gá-
bor Kórház melletti gyógy-
szertári parkolóban vár-
ja a karcagi, berekfürdői és 
kunmadarasi hölgyeket. A be-
hívottak száma összesen 2375 
fő. 

A kétévenkénti emlőszű-
résre a 45-65 év közötti nők 
jogosultak. A szűrésért fi-
zetni nem kell, költségeit az 
Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár állja. Az érintette-
ket levélben értesítik a szűrés-
ről és annak konkrét időpont-
járól. A mammográfiás szű-
rővizsgálat célja az emlőkben 
megbúvó, tüneteket és pana-
szokat nem okozó, még nem 
is tapintható rendellenessé-
gek felderítése. A szűrővizs-
gálat tapintásos vizsgálatból és 
röntgenvizsgálatból áll. 

A vizsgálatra vigyék ma-
gukkal a névre szóló meg-

hívólevelet, a társadalom-
biztosítási kártyát, a koráb-
bi mammográfiás felvételt és 
leletet, valamint kb. 500 Ft 
készpénzt, arra az esetre, ha 
az elvégzett vizsgálat ered-
ményének megküldését pos-
tai úton kérik. A lelet egyéb-
ként személyesen is átvehe-
tő Szolnokon, a Rendelőin-
tézetben működő Mamma 
Klinikán a vizsgálatot követő 
kb. két héten belül. 

Amennyiben a vizsgálat 
ideje nem felel meg, új idő-
pont kérhető személyesen 
vagy a szűrőbusz 06-30/257-
2836 telefonszámán. Kapaci-
tástól függően lehetőség van 
arra, hogy a vizsgálaton azok 
is részt vegyenek, akik egy 
éven belül nem voltak hason-
ló vizsgálaton, a 40. életévü-
ket betöltötték, panaszmente-
sek és érvényes háziorvosi be-
utalóval rendelkeznek. Akik 
beutalóval veszik igénybe a 
szűrést, időpontot egyeztet-

ni 2011. június 20-tól a szűrő-
busz telefonszámán tudnak. 

Az idei szűrés menete: 
Karcagi lakosok részére: 

2011. június 20. - június 24. 
között és június 29., június 
30., július 4., és július 5. 

Berekfürdői lakosok részére: 
2011. június 29.

Kunmadaras lakosai részé-
re: 2011. június 27., június 
28., július 1. 

Kérünk minden behívottat, 
menjen el a szűrésre, ugyan-
is a korán felismert és megfe-
lelően kezelt betegség gyógy-
ulási esélyei jók. Egyúttal 
kérjük a munkáltatókat, te-
gyék lehetővé dolgozóik szá-
mára az emlőszűrésen való 
részvételt.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerv

Karcagi, Tiszafüredi 
Kistérségi Népegészségügyi 

Intézet

Lakossági emlőszűrés Karcagon

Szent Iván éji tűzugrás és táncház
- Nagy Emese vezetésével -

a Karcagi Városi Strandfürdő Kempingben

2011. június 23-án (csütörtökön) 20 – 24 óráig.

A talpalávalót a Sugalló Népzenei Együttes húzza.
Jegyek válthatók a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 

Közönségszolgálati Irodájában vagy a helyszínen.
Belépőjegy: 

gyermek (3 éves kortól) és diák: 200 Ft, felnőtt: 400 Ft.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvény az NKA Népművészeti Szakmai 
Kollégium támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ
A Györffy István Nagykun Múzeum

(Karcag, Kálvin u. 4.)
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

DR. TÓTH CSABA 
PROFESSZOR EMERITUS

PÁSZTORVILÁG A HORTOBÁGYON 
című fotókiállításának megnyitójára, amelyre

2011. június 22-én, szerdán 16 órakor
kerül sor a múzeum épületében.

A kiállítást megnyitja:

Dr. Vajda Mária
A debreceni Déri Múzeum főmuzeológusa
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Par la men ti Nap ló

A Pünkösd előtti hétvégén 
narancssárga riasztás volt ér-
vényben, tekintettel az ország-
hoz közelítő viharfellegekre, 
amiből aztán jutott képletesen 
és szó szerint is a parlamenti 
ülésnapokra. Kaptak a kiadós 
esőből a parlament előtt tün-
tetők, de a villámcsapások el-
némították a parlamenti és a 
Gödöllőn tartott európai-ázsi-
ai külügyminiszteri értekezle-
tet is. Ez utóbbi helyszínen az 
indiai, kínai, ausztrál külügy-
miniszterek épp a magyar mi-
niszterelnököt hallgatták, ami-
kor villám csapott az épületbe. 
A terem hangosítása elillant az 
elektromos árammal együtt, 
így a tanácskozást ebéd kereté-
ben tartották meg, élőszóban. 
Ilyenkor derül persze ki, hogy 
még a házigazdák sem tudják, 
mitől lesz újra áram…

Ez a gödöllői eset annyiban 
zavarta meg a magyar parla-
ment ülését, hogy a minisz-
terelnök távollétében nem le-
hetett kérdést intézni hozzá. 
Jött a szünet, közben a vihar 
is csillapodott, a miniszter-
elnök is megérkezett, újrain-
dult az ülés, jöhettek a kérdé-
sek. Ezúttal azonban fontosabb 
volt, ami a kérdések után jött, 
a szavazások. Bár Karcagot 
nem érinti a távfűtéses lakások 
ügye, most 800 ezer ember fű-
tésének rendezéséről volt. Sze-
rencsére nem mindenki jo-
gász, ezért most nem mesé-

lem el, hogy milyen napirendi 
csűrés-csavarás kellett ahhoz, 
hogy egy egyszerű módosítás-
ról a parlament végül csak este 
tízkor tudjon szavazni. Ja, ké-
rem! Obstrukcióban szép ma-
gyar parlamenti hagyománya-
ink vannak. Száz évvel ezelőtt 
addig tiltakozott az ellenzék, 
amíg a parlamenti berendezést 
a terem közepére nem gyűjtöt-
ték össze, székestül, asztalos-
tul. Ehhez képest napjaink idő-
húzása ártatlan csúfolódás.

Az elmúlt hét keddjén az 
egészségügyet érintő törvény-
javaslatot tárgyalta a Ház. Dél-
után nem a vihar, hanem szo-
morú kötelesség szakította 
meg az ülést, és hívta házon 
kívülre a honanyákat és hon-
atyákat. Mádl Ferenc, volt köz-
társasági elnök hazatért, 80 

évesen ment el közülünk. A Fi-
umei úti temetőben vettünk 
tőle búcsút, ha lehet ilyet mon-
dani egy temetésre, szép ese-
ményen. Amíg a mostani köz-
társasági elnököt és a család ál-
tal felkért búcsúztatókat hall-
gattam, eszembe jutott egy 
10 évvel ezelőtti közös utunk, 
amikor Csehországba kísérhet-
tem el, hivatalos látogatásra. A 
fárasztó prágai nap után bein-
vitált néhányunkat a szállodai 
elnöki lakosztályba, ahol egy 

pohár jó cseh sör mellett be-
szélt a vallás nemzetmegtartó 
erejéről. A késői órán is világo-
san, érdekesen oktatott, szin-
te átélte, amit mondott. Mi-
lyen kár Tanár úr, hogy többé 
nincs folytatása annak az elő-
adásnak!

Varga Mihály

Viharos napok
kedvelt turisztikai célpontja-
it. Szeretném ajánlani még a 
Gyermeknapon megnyitott 
Pusztai Vadasparkot Malom-
házán, Hortobágy falu határá-
ban. Ez az új létesítményünk a 
Pusztai Állatparktól délre ta-
lálható és csak vezetett túrán 
látogatható. A Vadasparkban 
azokat a vadállatokat mutat-
juk be, amelyek már eltűntek, 
de valaha őshonosak voltak a 
Kárpát-medencében. (Ilyenek 
mint: vadló, visszakeresztezett 
őstulok és vannak a kifutóban 
vadmacskák, farkasok arany-
sakálok, azaz nádifarkasok 
is. A madarak közül olyan, a 
Kárpát-medencéből eltűnt fa-
jokat mutatunk be, mint a gö-
dény, amit pelikánnak vagy 
botonának is hívnak. Már lát-
ható a fakókeselyű, de itt te-
kinthetők meg a hozzánk ke-
rült sérült ragadozó madarak 
példányai.) Egy másik látni-
valónkat, a tematikus csárda-
útvonalat május 30-án, az EU 
Agrárminiszterek Informális 
Találkozóján dr. Fazekas Sán-
dor miniszter úr nyitotta meg, 
és a nagycsárda ezzel az át-
adással a nagyközönség szá-
mára is rövidesen látogatha-
tó lesz. Ezen felül időben be-
fejeződött a halastavi kisvasút 
felújítása, a szabadon látogat-
ható területeinken pedig igye-
keztünk minden létesítményt 

vendégfogadásra méltó álla-
potba hozni.

- A karcagi határba eső 
nemzeti parki területeken is 
voltak ilyen munkák?

- A Kecskeriben lévő ma-
gaslest és a tájékoztató táblá-
kat szeretnénk rendbe hozat-
ni, ugyanakkor tervezzük a 
kerékpártúraúthoz csatlakozó 
földút megjavítását, a mellette 
lévő gáton pedig gyalogos utat 
alakítanánk ki.

- Ha valakinek mostaná-
ban kedve lesz kirándulni, ho-
vá látogathat ki a karcagi ha-
tárban?

- A karcagi és a környékbeli 
látogatható területekről és út-
vonalakról a Szélmalmi Foga-
dóházban, vagy az előtte fel-
állított tájékoztató tábláról és 
térképről informálódhatnak. 
Ezeket a lehetőségeket min-
denkinek javaslom és aján-
lom a figyelmébe, hiszen ke-
rékpárral nagyon szép kirán-
dulások tehetők. Sajnos ma 
már szinte mindenhová au-
tóval akar eljutni az ember. 
A gyaloglástól és a biciklizés-
től is elszoktunk, pedig au-
tóból nem lehet megérezni a 
táj hangulatát, megismerni a 
benne élő embert. Igyekez-
zünk tehát az ember termé-
szetes léptékével felfedezni a 
természeti értékeket, mert így 
talán nem várt dolgokra cso-
dálkozhatunk rá.

Elek György

Hortobágyi tavasz
Folytatás az 1. oldalról

MEGHÍVÓ
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Művelődési és 

Ifjúsági Központ és a Nagykunsági Népművészek Egyesüle-
te tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

2011. június 24-én, pénteken 
A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban 

(Karcag, Dózsa György út 5.)
rendezendő

Kunhímzés és vertcsipke a Nagykunságban
című konferenciára

Program
9.30. A túrkevei Népi Díszítőművészeti Szakkör kiállításá-

nak megnyitása
 Megnyitja: dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató
10.00. A konferencia megnyitása
 Köszöntőt mond: Dobos László, Karcag Város polgár-

mestere
10.10. Dr. Bereczki Ibolya (muzeológus, a szentendrei Sza-

badtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese):
 A kunhímzés a Nagykunság régi népművészetében
10.40 Dr. Bartha Júlia (muzeológus, a szolnoki Damjanich 

Múzeum néprajzi osztályvezetője):
 A kunhímzés az élő kunsági népművészetben
11.10 Ország László (népi iparművész, a Népművészet Mes-

tere):
 A kunhímzés tervezése és készítése napjainkban
11.40. Erdei T. Lilla (a budapesti Iparművészeti Múzeum 

muzeológusa): A vertcsipke a Nagykunság hagyomá-
nyában

A kiállítás és a konferencia támogatója:
Nemzeti Kulturális Alap

„Az Oktatásért Közalapít-
vány „Közoktatásban műkö-
dő tehetséggondozó műhelyek 
támogatása” című pályázaton 
a Györffy István Általános Is-
kola 400 ezer forintot nyert. 
Ebből hoztuk létre az Anya-
nyelvi Műhelyt, amely 15 te-
hetséges tanulóval foglalko-
zott 30 órában, 3 magyar sza-
kos pedagógussal. 

Februártól heti 3 órában is-
merkedtek a gyerekek „nyel-
vünk virágaival”, a szólások-
kal, azok eredetével, készí-
tettünk ezekhez kapcsolódó 
jeleneteket, írtunk reklámszö-
vegeket, verseket, készítettünk 
illusztrációkat. 

Foglalkoztunk nyelvi játé-
kokkal, megismertük a ma-
gyar nyelv leleményességét, já-
tékosságát (nyelvtörők, anag-
rammák, képrejtvények, be-
tűrejtvények formájában). A 

foglalkozásokon vidám volt a 
hangulat, rengeteg ötletes je-
lenet született. Fejlődött a ta-
nulók kommunikációs készsé-
ge, képzelőereje, gondolkodá-
si képessége, a játékok során- 
mivel többnyire csoportban 
dolgoztak- megtanultak egy-
másra figyelni. 

A projekt vetélkedővel zárult. 
Kipróbáltuk a pályázaton nyert 
összegből vásárolt anyanyel-
vi társasjátékot is. (Az összeg-
ből még könyveket, irodaszere-
ket is vásároltunk.) A foglalko-
zásokon nagyszerűen érezték 
magukat a gyerekek. Azzal bú-
csúztunk az utolsó foglalkozá-
son, hogy szeretnének jövőre is 
hasonlóan érdekes, játékos pro-
jektben részt venni. 

A projekt vezetői:
Posztósné Gyarmati Éva

Csombordi Szilvia
Fazekas Mária

„Nyelvünk virágai” projekt 
a Györffyben

Bűvös kocka

A Rubik Ernő kifejlesztette játék-
nak manapság is sok-sok rajongó-
ja van, ahogy az elképesztő rekor-
dokat produkáló világbajnokságai 
is két évtizedes múltra tekintenek 
vissza. A rubikkockázók rendsze-
resen szerveznek találkozókat, ahol 
az ismerkedés és szaktanácsadás 
mellett a legújabb lehetőségeket, 
módszereket is tovább adják. Kar-
cagra június 4-én, a Györffy István 
Általános Iskola matematika mű-
helye jóvoltából látogattak el.
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Kunhalom Polgári Kör

Meghívó
Kunhalom Polgári Kör

Tisztelettel és szeretettel meg-
hívjuk Önt és ismerőseit a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár olva-
sótermébe a 2011. június 20-
án, hétfőn 15 órakor kezdő-
dő író-olvasó találkozónkra, 
amelyen Ötvös László Fény-
sugarak magyar irodalmunk-
ban című gyűjteményes köte-
téről beszélget a Váci Mihály-
díjas szerzővel Rideg István.
Az összejövetelen mutatko-
zik be az idei Körmendi La-
jos-emlékdíjas Vadai Viktó-

ria, a Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium érettségiző 
diákja.

A kör nyári szünet előtti 
utolsó programjára másnap, 
június 21-én, kedden kerül 
sor. Berekfürdőbe indulunk 
kerékpárral délelőtt 9 órakor a 
Madarasi út végén lévő Nagy-
kun Emlékműtől. Minden bá-
tor ’sportembert’ várunk ak-
kor is, hogyha először vállal-
kozik a ’nagy útra’!

V. Gy.

A Kárpát-medencében élő 
református önkénteseket szó-
lítja meg a Szeretethíd prog-
ram, amelyen iskolánkból 10 
tanár és 92 diák vett részt az 
idén május 20-án, pénteken. A 
szeretethíd lényege, hogy mi-
nél több emberen segítsünk, 
szeretetből építsünk hidat 
egymás felé.

Ezt a fajta önkéntességet 
próbálta iskolánk jó néhány 
tanulója, tanára. Az első há-
rom óra után a gimnázium 
aulájában találkoztak a részt-
vevők.  Egy rövid áhítat után 
a Karcagi Református Egy-
házközség tízóraival látta ven-
dégül a segítőkész diákokat és 
tanárokat, majd a feladatok 
megbeszélése után nagy lelke-
sedéssel kezdtük el a munkát, 
viselve a szeretethidas pólót, 
amelyet a Magyar Reformá-
tus Egyház ajándékozott a kö-
zös cél érdekében cselekvő di-
ákoknak.

A színjátszók Domjánné 
Nagy Tünde tanárnő vezeté-
sével először a Jókai úti óvo-
dába látogattak el, ahol a 
Rátóti csikótojás meséjét ad-
ták elő. Délután a Szociális 
Otthonban is előadták a da-
rabot. Nemcsak az ovisok, ha-
nem az idős emberek is na-

gyon élvezték az előadást, sze-
retettel és örömmel fogadták 
a fiatalokat. Örültünk, hogy 
mosolyt csaltunk mindenki-
nek az arcára.

Két kísérő tanár, Sántháné 
Kárászi Julianna és Sipos 
Ferencné vezetésével a lel-
kes diákok öt kórházi osztály-
ra látogattak el, rövid műsor-
ral, versekkel és fuvolaszóval 
próbálták felvidítani az osz-
tályokon lévő betegeket, arra 
biztatva őket, hogy nem sza-
bad feladni, hanem küzde-
ni kell, és Jézusra tekintve ez 
sokkal könnyebb. Mi emberek 
még nem vagyunk igazán ké-
pesek arra, hogy krisztusi sze-
retettel szeressünk, de ha er-
re törekedve élünk és segítünk 
felebarátainkon, már a cél fe-
lé haladunk. Apró ajándékkal 
is kedveskedtünk a betegek-
nek, akik közül sokan elérzé-
kenyülve fogadták a marcipán 
figurákat és az általunk készí-
tett igés kártyákat, amelyeket 
Sipos Ferencné tanárnő veze-
tésével készítettük. 

A belső szociális otthon la-
kóit ápolóképzős tanulóink lá-
togatták meg Türke Beáta ta-
nárnő vezetésével. Érkezé-
sünkkel, az igés kártyákkal 
kellemes meglepetést, boldog 

perceket szereztünk néhány 
olyan embernek, akiknek 
nagy szüksége van a törődésre 
és a segítségre.

Az iskolában maradt ön-
kéntesek több helyszínen is 
dolgoztak.  A tornaszertárban 
és az udvaron Major János ta-
nár úr, a fizika teremben és 
szertárban Kisari Katalin és 
Poórné Tassi Ildikó tanárnők, 
a tanári előtti folyosó részen 
Nagy Éva tanárnő vezetésével 
végezték a munkát. Amikor 
befejezték jóleső érzéssel néz-
tek körül a kicsinosított, álta-
luk megszépített környezeten.

A kollégiumi demonstráci-
ós labor takarításában szintén 
ápolóképzős tanulóink vettek 
részt Főző Kornélia és Balogh 
Józsefné tanárnők irányításá-
val. 

Igazán jól éreztük magun-
kat ezen a napon, jól esett a 
szívünknek, hogy segíthet-
tünk és ennyivel is hozzájá-
rulhattunk ehhez az egész 
kárpát-medencei református-
ságot megmozgató program-
hoz. A jövőben is szívesen 
csatlakozunk, ezzel is igyek-
szünk hagyományt teremteni.

Deák Ottília
10.B osztályos tanuló

Szeretethíd program

Mádl Ferenc
(1931-2011)

Június 7-én a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben helyezték 
örök nyugalomra Mádl Ferenc volt köztársasági elnököt.

Bánd községben született 1931. január 29-én, 1955-ben 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, 
1961-63. között Strassbourgban folytatott tanulmányokat. 
1973-ig a MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dol-
gozott, majd egyetemi tanár lett. 1978-tól az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intéze-
tének igazgatója, 1985-től az egyetem Nemzetközi Magán-
jogi Tanszéke vezetője, az évtizedek alatt számos külföldi 
egyetem (Berkeley, Strassbourgi Egyetem, McGeorge Jo-
gi Egyetem - Sacramento, Müncheni Egyetem) vendégpro-
fesszora, 1993-tól a MTA és számos külföldi akadémia tag-
ja volt. 1990-93-ban tárcanélküli, 1993-94-ben művelődési 
és közoktatási miniszterré nevezték ki, 2000-2005 között a 
Magyar Köztársaság elnöke volt. A Széchenyi-díjas akadé-
mikussal, az államférfival mi személyesen is találkozhat-
tunk. 2001. november 22-én ő avatta fel a kunok honfogla-
lását idéző karcagi Millenniumi Emlékművet, s beszédében 
hangsúlyozta: „Ez az emlékmű fontos üzenetet, a tolerancia, 
a türelem, a közös együttműködés fontosságát jelenti. Az 
új nép befogadásával gyarapodott a magyar kultúra, s a két 
nemzet a kölcsönös megértés, béke jegyében alakította hi-
tét és formálta gazdasági életét is. Az együttélés az, amit ez 
az emlékmű ábrázol, s közvetíti számunkra a feladatot: kö-
zös erőfeszítéssel teremtsük meg életünk anyagi, kulturális 
feltételeit.”

Emlékezés

Körmendi Lajos (1946-2005) író, költő, újságíró 65. szü-
letésnapjára emlékezett 2011. június 6-án délután a Bereki 
Irodalmi Társaság. A nagykunsági író írásaiból készült mű-
sort berekfürdői diákok, tanárok és tollforgatók olvasták 
fel, Kocsis Csaba megzenésített verseit adta elő, Elek György 
pedig Körmendi Lajos 1985-90 közötti éveit, munkásságá-
nak honismereti vonatkozásait elevenítette fel.

A karcagi Szent Pál Marista Általános Isko-
lába (volt Zádor Úti Általános Iskola) újra 
csengettek az 1954-ben végzett diákoknak. Az 
osztálytalálkozóra a volt tanulók nagy része 
ismét eljött, immár 9. alkalommal.
Az első üdvözlések után közös fotót készí-
tettünk, amit délután már magukkal is vit-
tek az egybegyűltek az ország különböző tá-
jaira. Nagy Józsefné Igazgatónő tájékoztatást 
adott az iskola helyzetéről, terveiről, nevelési 
eredményekről. Az iskola fenntartója az Egri 
Érsekség helyett ma már a Marista Szerzete-
si Rend. Ezután egyéni beszámolókat hallgat-

tunk meg kinek-kinek saját életéről, családjá-
ról, majd kötetlen beszélgetésbe elegyedtünk. 
Kávézás után a Kaiser Étteremben fogyasz-
tottuk el ebédünket, nosztalgiával élve a kar-
cagi ízek iránt. A nagy meleg leküzdését és a 
finom ebédet jó habos sörrel öblítettük le. A 
szokásos nótázás sem maradhatott el. A bú-
csúzást azon egyhangú óhajjal fejeztük be, 
hogy JÖVŐRE ISMÉT TALÁLKOZUNK, ami 
már a 10. osztálytalálkozó lesz.
Az osztálytársak nevében:

T.Szabó Pál

Csengetés…
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A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 
92/A. § (3) bekezdése alapján a Karcag Város Önkormányzat 

2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése, 2010. évi egyszerűsített mérlege, 
2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása és 2010. évi egyszerűsített 

eredmény kimutatása valamint a könyvvizsgálói jelentés
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 Karcag Városi Önkormányzat
 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 

                                                                                                                                                     Adatok 1.000,- Ft-ban
Sor-
szám M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított
Teljesítés

előirányzat
1 Személyi juttatások 2 918 806 3 251 961 3 198 930
2 Munkaadókat terhelő járulékok 801 986 840 677 815 820
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 140 977 2 451 146 2 366 236
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 564 995 575 552 567 881
5 Államháztartáson kívülre végleges működési  pénzeszközátadások 137 855 81 570 66 418
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 251 19 431 21 527
7 Felújítás 137 138 324 222 181 677
8 Felhalmozási kiadások 990 486 673 245 530 394
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 32 568 32 679 32 568

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 7 897 12 986 12 973
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 5 571 16 362 15 621
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 232 018 237 498 232 018
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 7 986 548 8 517 329 8 042 063
14 Hosszú lejáratú hitelek 120 074 132 574 132 474
15 Rövid lejáratú hitelek 293 596 293 596 121 514
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai      
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási      
18 Finanszírozási kiadások összesen  (14+…   +17) 413 670 426 170 253 988
19 Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) 8 400 218 8 943 499 8 296 051
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 99 097    
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások      
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások     83 540
23 Kiadások összesen (19+...+22) 8 499 315 8 943 499 8 379 591
24 Intézményi működési bevételek 597 801 673 330 706 967
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 240 308 1 238 424 1 211 341
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 420 334 2 735 528 2 779 616
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 10 775 27 737 19 187
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 292 179 25 067 11 557
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és  tőkebevételei 13 500 16 500 5 305
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások  257 124 392 210 357 238
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 8 938 35 079 34 123
32  Támogatások, kiegészítések 2 268 005 2 374 845 2 374 845
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 268 005 2 374 845 2 374 845
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 5 871 7 031 14 325
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 238 325 243 805 244 330
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek  összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) 7 339 660 7 753 056 7 753 529
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 000 20 000  
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele     375 254  
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei      
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei     100
41 Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) 70 000 395 254 100
42 Pénzforgalmi bevételek  (36 +41) 7 409 660 8 148 310 7 753 629
43 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 089 655 795 189 792 663
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek      
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek     -93 242
46 Bevételek összesen (42+ … +45) 8 499 315 8 943 499 8 453 050
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) 343 670 30 916 504 129
48 Finanszírozási műveletek eredménye  (41-18) -343 670 -30 916 -253 888
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)      
50 Aktív és passzív  pénzügyi műveletek  egyenlege (45-22)     -176 782

 

 Dobos László sk. Rózsa Sándor sk.
 polgármester jegyző Folytatás a 6-7. oldalon
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1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez 

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány 
kimutatása
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1. Záró pénzkészlet 1 147 748 1 147 748 428 544 428 544

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek 
egyenlege -293 496 -293 496 -172 082 -172 082

3.
Egyéb aktív és passzív pénzügyi 
elszámolások   összevont záró 
egyenlege (±)

-130 594 -1 622 -132 216 46.188 46.188

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok 
maradványa (-) 22 762 22 762 14 878 14 878

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 
eredménye (-) 4 065 4 065

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
(1±2+3-4-5) 696 831 -1 622 695 209 287 772 287 772

7. Finanszírozásból származó korrekciók 
(±) -36 093 -36 093 2 625 2 625

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)
9. Költségvetési Pénzmaradvány (6+7+8) 660 738 -1 622 659 116 290 397 290 397

10.
A vállalkozási tevékenység 
eredményéből alaptevékenység 
ellátására felhasznált összeg

11. Költségvetési pénz-maradványt külön 
jog-szabály alapján módosító tétel (±)

12. Módosított pénzmaradvány 
(6±7±8±9+10) 660 738 -1 622 659 116 290 397 290 397

13.
A 12. sorból az egészségbiztosítási 
alapból folyósított  pénzeszközök
maradványa

-38 958 -1 622 -40 580 6 990 6 990

14. A 12 sorból kötelezettség-
gel terhelt pénzmaradvány 699 696 699 696 283 407 283 407

15. A 12 sorból szabad pénzmaradvány
*Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

 Dobos László sk. Rózsa Sándor sk.
 polgármester jegyző

2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2011. (IV.29.)  önkormányzati rendeletéhez 

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
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A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 682 587 3 201 16 685 788 16 888 761 0 16 888 761 D. SAJÁT TŐKE 10 827 444 3 201 10 830 645 10 389 339 0 10 389 339
                           
   I. Immateriális javak 26 370   26 370 64 806   64 806   1. Tartós tőke 621 569 -37 961 583 608 8 614 040   8 614 040
 II. Tárgyi eszközök 14 037 575 3 201 14 040 776 14 238 451   14 238 451   2. Tőkeváltozások 10 205 875 41 162 10 247 037 1 775 299   1 775 299
III. Befektetett pénzügyi eszközök 688 719   688 719 700 149   700 149   3. Értékelési tartalék            
IV. Üzemeltetésre, kezelésre                          
      átadott, koncesszióba, vagyon-             E. TARTALÉKOK 723 658 -1 622 722 036 302 650 0 302 650
      kezelésbe adott, illetve                          
      vagyonkezelésbe vett eszközök 1 929 923   1 929 923 1 885 355   1 885 355   I. Költségvetési tartalékok 719 593 -1 622 717 971 302 650   302 650
              II. Vállalkozási tartalékok 4 065   4 065      
                           
B. FORGÓESZKÖZÖK 1 703 154 -1 622 1 701 532 858 299 0 858 299 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 834 639 0 6 834 639 7 055 071 0 7 055 071
   I. Készletek 26 898   26 898 35 951   35 951    I. Hosszú lejáratú            
 II. Követelések 401 043   401 043 186 378   186 378       kötelezettségek 5 108 973   5 108 973 6 028 354   6 028 354
III. Értékpapírok 100   100        II. Rövidlejáratú            
IV. Pénzeszközök 1 166 453   1 166 453 443 770   443 770       kötelezettségek 1 467 707   1 467 707 865 479   865 479
 V. Egyéb aktív pénzügyi             III. Egyéb passzív            
      elszámolások 108 660 -1 622 107 038 192 200   192 200       pénzügyi elszámolások 257 959   257 959 161 238   161 238

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 385 741 1 579 18 387 320 17 747 060 0 17 747 060 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 385 741 1 579 18 387 320 17 747 060 0 17 747 060
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

 Dobos László sk. Rózsa Sándor sk.
 polgármester jegyző

2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IV.29.) rendeletéhez 

Karcag Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény 
kimutatása

  Adatok 1.000.-Ft-ban
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1. Vállalkozási tevékenység működési célú 

bevételei 4 796 4 796

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási 
bevételei

3.
Vállalkozási tevékenység forgatási célú, 
fi nanszírozási passzív műveletek elszámolási 
bevétele

4. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 4 796 4 796
5. Vállalkozási tevékenységet működési célú 

kiadásai 731 731
6. Vállalkozási tevékenységet felhalmozási célú 

kiadásai
7. Vállalkozási tevékenység forgatási célú, 

fi nanszírozási aktív műveletek kiadásai
8. Vállalkozási tevékenység kiadása (4+5+6) (-) 731 731
9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 

maradványa 4 065 4 065

10. Vállalkozási tevékenységet terhelő 
értékcsökkenési leírás (-) 44 44

11. Alaptevékenység ellátásra felhasznált, tervezett 
eredmény

12. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály 
alapján módosított tétel

13. Vállalkozási tevékenység módosított 
pénzforgalmi vállalkozási maradvány 4 021 4  021

14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befi zetési 
kötelezettség

15. Vállalkozási Tartalékba helyezhető összeg 4 065 4 065
*   Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

 Dobos László sk. Rózsa Sándor sk.
 polgármester jegyző
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Elvégeztük a Karcag Város Önkor-
mányzat mellékelt 2010. évi összevont 
egyszerűsített éves költségvetési beszá-
molójának könyvvizsgálatát, amely ösz-
szevont egyszerűsített  éves költségvetési 
beszámoló a 2010. december 31-i forduló-
napra elkészített egyszerűsített mérlegből 
– melyben az eszközök és források egye-
ző főösszege 17 747 060 E Ft, a tartalé-
kok összege  302 650 E Ft egyszerűsített 
éves pénzforgalmi jelentésből, amely sze-
rint a 2010. évi teljesített  bevétel  8 453 
050 E Ft, a teljesített  kiadás összege   
8 379 591 E Ft, és az ezen időponttal vég-
ződő évre vonatkozó egyszerűsített pénz-
maradvány-kimutatásból, amely szerint 
a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  
összege  287 772 E Ft, áll.

 
A vezetés felelőssége az éves beszá-

molóért
Az összevont egyszerűsített éves 

költségvetési beszámolónak a szám-
viteli törvényben, valamint az állam-
háztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajá-
tosságairól szóló kormányrendeletben 
foglaltak és a Magyarországon elfoga-
dott általános számviteli elvek szerint 
történő elkészítése és valós bemutatása 
az Önkormányzat polgármesterének 
felelőssége. Ez a felelősség magában 
foglalja az akár csalásból, akár hibából 
eredő, lényeges hibás állításoktól men-

tes éves költségvetési beszámoló elké-
szítése és valós bemutatása szempont-
jából releváns belső ellenőrzés kialakí-
tását, bevezetését, fenntartását; a meg-
felelő számviteli politika kiválasztását 
és alkalmazását, valamint az adott kö-
rülmények között ésszerű számviteli 
becslések elkészítését. 

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az ösz-

szevont egyszerűsített éves költségve-
tési beszámoló véleményezése az el-
végzett könyvvizsgálat alapján. 

A könyvvizsgálatot a magyar Nem-
zeti Könyvvizsgálati Standardok és 
a könyvvizsgálatra vonatkozó – Ma-
gyarországon érvényes – törvények és 
egyéb jogszabályok alapján hajtottuk 
végre. A fentiek megkövetelik, hogy 
megfeleljünk bizonyos etikai követel-
ményeknek, valamint hogy a könyv-
vizsgálatot úgy tervezzük meg és vé-
gezzük el, hogy kellő bizonyosságot 
szerezzünk arról, hogy az éves költség-
vetési beszámoló nem tartalmaz lénye-
ges hibás állításokat. 

A könyvvizsgálat magában foglalja 
olyan eljárások végrehajtását, amelyek 
célja könyvvizsgálati bizonyítékot sze-
rezni az összevont egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolóban szereplő 
összegekről és közzétételekről. A ki-
választott eljárások, beleértve az éves 

beszámoló akár csalásból, akár hibá-
ból eredő, lényeges hibás állításai koc-
kázatának felmérését is, a könyvvizs-
gáló megítélésétől függnek. A kocká-
zatok ilyen felmérésekor a könyvvizs-
gáló az összevont egyszerűsített éves 
költségvetési beszámoló elkészítése és 
valós bemutatása szempontjából rele-
váns belső ellenőrzést azért mérlege-
li, hogy olyan könyvvizsgálati eljárá-
sokat tervezzen meg, amelyek az adott 
körülmények között megfelelőek, de 
nem azért, hogy a belső ellenőrzés ha-
tékonyságára vonatkozóan véleményt 
mondjon. 

A könyvvizsgálat magában foglal-
ja továbbá az alkalmazott számvite-
li alapelvek megfelelőségének és a gaz-
dálkodásért felelősök számviteli becs-
lései ésszerűségének, valamint az éves 
költségvetési beszámoló átfogó bemu-
tatásának értékelését. 

Meggyőződésünk, hogy a megszer-
zett könyvvizsgálati bizonyíték ele-
gendő és megfelelő alapot nyújt a 
könyvvizsgálói záradékunk (vélemé-
nyünk) megadásához.

Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során a Karcag 

Város Önkormányzat 2010. évi ösz-
szevont egyszerűsített éves költségveté-
si beszámolóját, annak részeit és tétele-
it, azok könyvelési és bizonylati alátá-

masztását az érvényes nemzeti könyv-
vizsgálati standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltuk, és ennek alap-
ján elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztünk arról, hogy az összevont egy-
szerűsített éves költségvetési beszámo-
lót a számviteli törvényben, illetve az 
államháztartás szervezetei beszámolá-
si és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Korm. rendeletben foglaltak és az álta-
lános számviteli elvek szerint készítet-
ték el.

Véleményünk szerint az összevont 
egyszerűsített éves költségvetési beszá-
moló Karcag Város Önkormányzat 
2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 
2010. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről meg-
bízható és valós képet ad. 

Az önkormányzati ingatlankataszter 
nyilvántartásban, valamint a zárszám-
adáshoz készített vagyonkimutatásban 
szereplő értékadatok az összevont egysze-
rűsített éves költségvetési beszámoló ada-
taival összhangban vannak.

Kunhegyes, 2011. április 19.

Nagyné Győri Sára Emma sk.
kamarai tag könyvvizsgáló 

kamarai tagszám: 000833

Független Könyvvizsgálói Jelentés
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Ott-
hona a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Ott-
hona vagyongazdálkodási csoportvezető munkakör 
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-

zott idejű, 2014. július 18-ig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 

határozott időre, 2014. július 18-ig szól.
A munkavégzés helye: Karcag, Horváth Ferenc ut-

ca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-

sal járó lényeges feladatok: készletigények felmé-
rése, beszerzések intézése, intézményi raktár ke-
zelése, nyilvántartások vezetése, mosoda irányí-
tása, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvé-
delmi feladatok ellátása, egyeztetés az élelmezési 
anyagkészlet mennyiségéről. Felelős a használat-
ba bocsátott eszközök rendeltetésszerű használa-
táért és megőrzéséért, intézményi gépjárművekkel 
kapcsolatos teljes körű ügyintézés, nyilvántartás. 
A vagyon megőrzése érdekében javítási, fejlesztési 
munkálatok felügyelete, HACCP rendszer felügye-
lete, esetenként az élelmezésvezető helyettesítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium; fel-
használói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; ma-

gyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség, 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbíráslásánál előnyt jelent: hasonló 
munkaterületen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
részletes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbíráslását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót Hodos Bálintné nyújt az 59/400-091-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, 
a pályázatnak a Karcagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona címére történő megküldésé-
vel (Karcag, Horváth F. utca 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 3-107/2011, valamint a munka-
kör megnevezését: vagyongazdálkodási csoportve-
zető. Elektronikus úton Hodos Bálintné részére a 
kgszoc@enternet.hu e-mail címen keresztül. Sze-
mélyesen: Hodos Bálintné, Karcag, Horváth F. ut-
ca 1.

A pályázat elbíráslásának módja, rendje: három ta-
gú bizottság előtti személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 17.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályáza-

ti kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az 
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Figyelemfelhívás
Szeretnénk felhívni a Tisztelt karcagi La-

kosság figyelmét arra, hogy az elmúlt idő-
szak rendkívül szélsőséges időjárási kö-
rülményeire való tekintettel érdemes la-
kóingatlanaikra biztosítást kötni a jövőbe-
ni károk enyhítése végett. Az esetlegesen 
felmerülő épületkárok gyors enyhítésé-
hez, helyreállításához szükséges anyagi fe-
dezetet – természetesen megfelelő biztosí-
tás esetén – ugyanis a biztosító biztosítani 
tudja ügyfelei részére.

Azon lakosoknak pedig, akik már ren-
delkeznek ingatlanaikra érvényes biztosí-
tással, érdemes azt felülvizsgálni a tekin-
tetben, hogy meteorológiai kárra (viharkár, 
vízkár) is kiterjed-e a biztosítás, vagy sem. 
Akinek a biztosítása nem terjed ki ilyen 
jellegű károk enyhítésére, annak érdemes 
kötvényét előbbiekre való tekintettel mó-
dosítani.

Fenti tájékoztatást azért tartjuk fontos-
nak, hogy eloszlassuk azon tévhitet, hogy 
az ilyen jellegű károk helyreállítása a Kar-
cag Városi Önkormányzat feladata lenne. 
Természetesen lehetőségeinkhez mérten – 
mint azt tettük korábban is – ahol tudunk, 
ott a jövőben is segítséget fogunk nyújtani 
a Tisztelt Lakosság részére.

Karcag Városi Önkormányzat

Pályázat
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T á j é k o z t a t ó
Tájékoztatjuk a Tisztelt 

Lakosságot, hogy városunkban 
a XIII. Birkafőző Fesztivál 
megrendezése kapcsán a 

Múzeumpark környékén (Kálvin 
utca, Püspökladányi utca, József 

Attila utca és Kálmán utca)

2011. június 24-én 7:00 
óra és 2011. június 26-án 

18:00 óra között útlezárás és 
forgalomelterelés történik.

Kérjük megértésüket és 
együttműködésüket a rendezvény 
sikeres lebonyolítása érdekében.

Rendezők

Budapesten, a Zila cukrász-
dában történt meg június 6-án 
az Ország Születésnapi Tortája 
versenyre benevezett huszonöt 
„pályamunka” előzsűrizése. E 
jeles cukrászati esemény a kar-
cagiak szempontjából azért is 
érdekes, mert Zila László cuk-
rászmester remekeként egy kö-
lesből készült tortakülönleges-
séget is neveztek. A már több 
országtortát alkotó Zila Lász-
lót Szabó Imre és Soós Lajos, 
a helybeli Ízőrzők Klubja tag-
jai, a kölesételek karcagi felújí-
tói keresték meg a kölesből ké-
szíthető sütemény alaprecept-
jével. Ennek továbbfejlesztett 

változata az előzsűrire neve-
zett, kecskeméti barackkal ké-
szült kölestorta, amely a há-

rom legjobb között végzett, va-
gyis esélyes arra, hogy majdan 
országtorta legyen.

Rajzpályázat
A Rákbetegek Országos Szövetsége „Együtt–egymásért” 

karcagi szervezete, a „Mindig van remény” daganatos bete-
gekért alapítvány, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
rajzpályázatot hirdet ifjúsági és felnőtt kategóriában. „A be-
tegségben megtartott emberi méltóság” címmel.

Ifjúsági kategória: 18 éves korig.
Felnőtt kategória: 18 év felett.
Nevezni lehet tetszőleges technikában (szén, kréta, gra-

fit, pasztell, akvarell, olaj, kollázs, stb. technikával) készített, 
max. A/3 méretű alkotásokkal.

Az alkotásokat szakmai zsűri fogja bírálni, melyeknek be-
érkezési határideje 2011. szeptember 09.

A pályamunkák leadása névvel és címmel: Déryné Műve-
lődési és Ifjúsági Központ Közönségszervezői iroda.

A szakmai zsűri kategóriánként három-három helyezést 
fog oda ítélni.

Az alkotások kiállításra kerülnek az egyik őszi rendezvény 
keretén belül, ahol egy közönség díj is kiosztásra kerül.

Aki ambíciót, késztetést érez az iránt hogy érzelmeit, gon-
dolatait kifejezze ezzel a témával kapcsolatban, tegye meg, 
ossza meg velünk, másokkal, osszuk meg egymással, hogy 
egy élménnyel, érzéssel mindenki gazdagabb legyen!

Rákbetegek karcagi szervezete

Meghívó
A Nagykunságért Civil Fórum Egyesület és a Rákbetegek 

Országos Szövetségének karcagi szervezete meghívja Önt, 
és minden kedves ismerősét a soron következő rendezvé-
nyére.

A rendezvény helyszíne: Városi Csokonai könyvtár.
A rendezvény időpontja: 2011. július 14. 15 óra.
A rendezvényen előadás hangzik el a betegjogok érvénye-

süléséről.
Előadók: Dr. Kormányos Nóra, az Egyenlő Bánásmód 

Hatóság munkatársa, valamint
Bodnár Ágnes jogi szakokleveles betegjogvédő.
Dr. Kormányos Nóra 14 órától 18 óráig ügyfélszolgálatot 

tart, ez idő alatt az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogkörébe 
tartozó bármilyen témában fordulhatnak hozzá kedves ven-
dégeink.

Szervezők

Kutyát ne vegyen, 
mentsen!

 A

2011. július 03-án (vasárnap) 
9 órától – 14 óráig

ÖRÖKBEFOGADÓ NAPOT 
tart!

Szeretettel várunk mindenkit 
telepünkön, 

a Tilalmasra vezető út mellett, 
a volt Vágóhíd helyén, a har-

madik épületben.
Telefon: 06/30/525-0760

Örökbe fogadható kutyáink 
előzetesen megtekinthetők 
a www.karcagiallatvedok.
hupont.hu honlapunkon!

Karcagiak 
figyelem!

A Nagykun Látogató-
központ fazekas- és textil-
műhelye megnyitja kapuit 
az alkotni vágyó gyerme-
kek és felnőttek előtt.

Heti két órában induló 
szakköreink:

fazekasszakkör
csipkeverőszakkör
kunhímzőszakkör

Fog l a l koz á s ve z e tők : 
Fejesné Koppány Gabriel-
la, Pinczésné Soós Gyön-
gyi, és Sz. Nagy István.

Jelentkezni a hirdetés 
megjelenésétől folyama-
tosan lehet személyesen, 
vagy telefonon: Kréz Ta-
más - Nagykun Látogató-
központ (Karcag, Táncsics 
krt. 46.) tel.: 06-30/730-
0789.

Minden korosztályt sze-
retettel várunk!

Esélyesek között a kölestorta

Hirdetmény
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 2011. évben ismét 

ügyfélfogadást tart.
Helye: a Városháza fsz. 47-es számú irodájában.
Ideje: minden hónap első csütörtökén 9-11 óra között.
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P á l y á z a t
A pályázatot meghirdető szerv: Karcag Városi Önkormányzat Polgár-

mestere (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz.)
A meghirdetett álláshely: gazdasági igazgató.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 

sz.)
Időtartam: 5 év határozott idejű munkajogviszony.
A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik:
- a főigazgató közvetlen irányítása mellett - a gyógyintézet működésé-

vel összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemelte-
tési feladatok, valamint mindezekkel összefüggésben felmerülő ad-
minisztratív teendők irányítása,

- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további felada-
tok ellátása.

A pályázat elnyeréséhez előírt feltételek:
a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzett-

ség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakké-
pesítés, valamint

b) legalább hároméves vezetői gyakorlat
c./ büntetlen előélet
d./ szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151.§.(3)-(5)bek. 

szerinti nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal).     

e./ a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 18. §.(3) bekezdése szerint fen-
ti követelmények alól felmentés adható, ha a pályázó a megbízáskor 
költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal 
rendelkezik és a megfelelő végzettség vagy képesítés megszerzéséhez 
a tanulmányait már megkezdte.

Juttatás:
- munkabér
- egyéb juttatás megállapodás szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó  részletes szakmai önéletrajzát,
- az intézmény gazdasági vezetésére irányuló szakmai programját,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok máso-

latát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-té-

teli kötelezettségének eleget tesz.
A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi, majd a polgármester 

dönt.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere (5300 

Karcag, Kossuth tér 1. sz.)
Határidő: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjele-

néstől – 2011. június 8. - számított 30 napon belül.
Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 na-

pon belül.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pá-

lyázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: közterüle-
ti csoportvezető.

Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
- számítógépes ismerete (World, Excel),
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásá-

ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önélet-

rajz, diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2011. július 01.
Jelentkezni írásban, 2011. június 20-ig lehet az alábbi cí-

münkre: 
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.

A Varró SZKI sporteredmé-
nyei ritkán kerülnek a címlap-
okra. Ennek ellenére az intéz-
ményben igen aktív sportélet 
folyik Kovács Judit, Kiss János 
és Fodor Csaba testnevelők jó-
voltából.

Lassan befejeződik a 
2010/2011-es tanév, s mint 
minden évben, egy kis összeg-
zést szeretnénk közzétenni az 
iskola sporteredményeiről. El-
sősorban labdajátékok: kosár-
labda, röplabda, labdarúgás, 
valamint atlétika sportágak-
ban.

Ebben a tanévben is résztve-
vői voltak csapataink a Diák-
olimpiának, a Megyei Középis-
kolás Bajnokságnak, valamint 
a közelmúltban Kunhegyesen 
megrendezett XXII. Nagykun 
Diák Sportviadalnak. Ezekre a 
versenyekre sportolóink, felké-
szítő tanáraik vezetése mellett, 
lelkesen, szorgalmasan és nagy 
izgalommal készültek, s ha „vi-
lágrengető” eredményeket nem 
is értek el, de a dobogós helyek 
valamelyikére azért sikerült 
fellépniük a „Varrósoknak”.

A Diákolimpián a legjobb 
eredményt idén a kispályás 
labdarúgók érték el. Az elmúlt 
évben az Országos Döntő-
ig jutott el a csapat, most a vá-
rosi selejtező és a Megyei Elő-
döntő megnyerése után a Me-
gyei Döntőben „csak” a 4. 
helyezést szerezte meg. Meg-
jegyzésképpen: a Megyei Dön-
tőben minden ellenfelével szin-
te „egykapuzott”, és mégsem 
tudott győzni a csapat, akár-
csak a Nagykunon, ahol a ké-
sőbbi bajnok szentannaisokat 
legyőzték, de a továbbiakban 
mégsem sikerült kidomboríta-
ni az erőfölényt.

A Megyei Középiskolás Baj-
nokságban nagyon szép ered-
ményt ért el a fiú kosárlabda 
csapat, 4. helyezettként végzett 
az erős mezőnyben. Sokat se-
gítette az egész éves felkészü-
lésében  abban a csapatot, hogy 
a Nagykunon a 3. helyezett le-
gyen. Itt is megjegyeznénk, 

hogy a döntőbe jutás egy rend-
kívüli izgalmakat hozó mér-
kőzésen, 1 pontocskán múlt a 
kisújszállási Móricz ellenében.

Szerényebb eredményeket 
értek el, de dicséret és elisme-
rés a leány kosarasoknak, a le-
ány és fiú röplabdásoknak, 
akik egész évben lelkesen ké-
szülődtek, és képviselték isko-
lájukat a különböző sportprog-
ramokon.

Némi elégedetlenség mel-
lett, azonban azért van olyan 
siker, amely elégedettséggel tölt 
el bennünket. Büszkén nézhet-
tünk tanítványainkra a Nagy-
kun atlétika versenye után. Itt 
valóságos éremesőt produkál-
tak a „Varrósok”. A legszebb 
győzelmet a fiú svédváltó érte 
el, a fiúk pedig megnyerték az 
atlétikai csapatversenyt is.

A XXII. Nagykun Diák 
Sportviadal Varró SZKI-s 
eredményei:

Atlétika-leányok: 100 m fu-
tás: 5. Hajnal Viktória, 200 m 
futás: 5. Hajnal Viktória, 400 
m futás: 4. Vadász Brigitta, 800 
m futás: 6. Hajnal Krisztina, 
Súlylökés: 1.Csomor Krisztina, 
gerelyhajítás: 2. Csomor Krisz-
tina, magasugrás: 4. Bakó Vi-
vien, távolugrás: 7. Bakó Vivi-
en, svédváltó: 6.Varró SZKI.: 
Hajnal Krisztina, Hajnal Vik-
tória, Vadász Brigitta, Fazekas 
Melinda. Leány csapat-össze-
tett: 5.hely

Atlétika-fiúk: 100 m futás: 5. 
Domokos Roland, 200 m futás: 
2. Domokos Roland, 400 m fu-
tás: 1. Kovács Csaba, 800 m fu-
tás: 1. Tóth Kálmán, 1500 m 
futás: 2. Lázók Sándor, 3000 m 
futás: 2. Lázók Sándor, Súlylö-
kés: 4. Mester István, gerelyha-
jítás : 4. Horváth Attila, magas-
ugrás: 5. Bakos János, távolug-
rás: 3. Domokos Roland, svéd-
váltó: 1.Varró SZKI.: Kovács 
Csaba, Lázók Attila, Kabai 
Sándor, Bakó László. Fiú csa-
pat-összetett: 1.hely

Kosárlabda-leányok: 4. hely. 
A csapat tagjai: Bakó Vivien, 

Gacsal Barbara, Csomor Krisz-
tina, Hajnal Viktória, Hajnal 
Krisztina, Mészáros Barbara, 
Vadász Brigitta, Fehér Brigitta.

Kosárlabda-fiúk: 3. hely. A 
csapat tagjai: Elek Norbert, Bá-
nyai Gergő, Szabó Dávid, Sza-
bó Tamás, Horváth Attila, Si-
mon Péter, Bakó László, Turai 
István, Fekete Miklós.

Kispályás labdarúgás-fiúk: 5. 
hely. A csapat tagjai: Domokos 
Roland, Lázók Sándor, Lázók 
Attila, Kabai Sándor, Kovács 
Csaba, Mester István, Hérmán 
József, Pekár Csaba, Tóth Kál-
mán, Fricz Sándor, Farkas Já-
nos, Tasi Pál.

Röplabda-leányok: 5. hely. 
A csapat tagjai: Szabó Ani-
ta, Bakó Vivien, Gacsal Bar-
bara, Kóródi Erika, Kónya Ni-
koletta, Keserű Debóra, Papp 
Enikő, Ráduly Márta, Mol-
nár Hajnalka, Csomor Kriszti-
na, Kőrösi Anna, Fazekas Me-
linda.

A Nagykun Diák Sportvia-
dalon az olimpiai éremtáblá-
zaton a karcagi középiskolák 
közül a Varró SZKI. 5 arany, 
4 ezüst és 2 bronz érmével a 
Nagykun Református Gim-
názium (6 arany, 4 ezüst, 8 
bronz) mögött a Szentannai S. 
Gimnázium (2 arany, 2 ezüst, 
2 bronz) előtt végzett. Az ösz-
szesített pontversenyben 1. he-
lyezett a Református Gimnázi-
um, 5. helyezett a Szentannai 
S. Gimnázium, a Varró SZKI. 
pedig a 6. lett.

A 2010/2011-es tanévben el-
ért eredményekhez minden 
„varrós” sportolónak gratulá-
lunk!

A jövő tanévben ill. a két év 
múlva Kunszentmártonban 
megrendezésre kerülő XXIII. 
Nagykun Diák Sportviadalon 
még nagyobb sportsikereket 
kívánunk!

A Varró I.SZKI. nevelőtestü-
lete nevében:

Fodor Csaba
testnevelő

Nagy izgalommal készültünk 
az Országúti Kerékpár Országos 
Diákolimpia döntőjére, amely eb-
ben az évben Lipóton került meg-
rendezésre. A Kiskulcsosi Általá-
nos Iskolából egy IV. korcsopor-
tos csapattal neveztünk be és öten 
vettünk részt a versenyen. Kísé-
rőnk Deák Ferenc tanár úr volt.

Május 6-án reggel busszal a Re-
formátus Gimnázium sportolói-
val indultunk a verseny helyszí-
nére. Több órás utazás után ér-
keztünk meg. Aznap az időfutam 
fordulóira került sor. Érkezésünk 
után rövid idő múlva elindult az 
első versenyző és hamarosan mi 
is. A verseny után elmentünk az 

eredményhirdetés helyszínére. 
Szép sikereink születtek: Kerekes 
Hajnalka I., Márkus Anikó II. he-
lyezést ért el.

Az eredményhirdetés után el-
foglaltuk a szállásunkat. Este egy 
kis beszélgetést követően hamar 
aludni tértünk, hogy másnapra 
kipihentek legyünk. Reggel ko-
rán felkeltünk és indultunk a me-
zőny verseny fordulójára. Itt már 
egy kicsit többet kellett bicikliz-
nünk. Amikor minden versenyző 
beért a célba ismét eredményhir-
detés következett. Márkus Ani-
kó I., Kerekes Hajnalka II. he-
lyen végzett. Csapatunk fiú tag-
jai: Herczeg Zsolt, Pintér Tamás 

és Horváth Kálmán is jól szere-
peltek, így összesítésben II. helye-
zést értünk el.

Az eredményhirdetés után 
buszra szálltunk és haza indul-
tunk.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni iskolánk diáksport egyesü-
letének anyagi támogatását, hogy 
fizette az útiköltséget, a szállás- és 
a nevezési díjat. Királyné Zsuzsa 
néninek, Lőkös Zoltán és Deák Fe-
renc tanár uraknak, a felkészítő ta-
nárainknak, hogy segítettek ben-
nünket a felkészülésben. 

Márkus Anikó és 
Kerekes Hajnalka

8. osztályos tanulók

„VARRÓ-SPORT”

Kiskulcsosi diákok az Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntőjén
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás 
III. emeleti lakás eladó. Tel.: +36/30-
359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
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 frissen 
felújított kis közös költségű 4 emele-
tes tégla építésű társasházban föld-
szinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, teher-
mentes lakás egyetemistáknak el-
adó. Befektetésnek kiváló ajánlat. Tel.: 
+36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 (dél-
előtti órákban).
Eladó Karcagon családi ház. 2 la-
kás komfortos, gázfűtéses + cserép-
kályha, nagy garázs, 604 m²-es te-
lek belterület. Tel.: +36/30-263-1504 
v. 59/312-675
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi ki-
sebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-283-
9322.
Főtérhez közel 3 szobás összkomfor-
tos kertes családi ház eladó vagy 2 
szobásra cserélhető. Tel.: 59/312-258 
vagy +36/30-484-2165.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: +36/30-857-3805.
Eladó Karcagon 641 m²-es telken 
83 m²-es teljes közművesített csa-
ládi ház. Garázs, melléképület van. 
Fűtési lehetőségek: vegyes tüzelésű 
központi fűtés + gázkazán + 3 helyi-
ségben kisipari 9x4 soros üzemképes 
cserépkályha van. Értékegyeztetéssel 
kisebb, földszinti tömblakás csere is 
érdekel. Tel.: +36/30-483-6705.
Berekfürdői apartman kiadó. Tel.: 
+36/30-535-4907.
Jó környéken, jó környezetben, köz-
pont közeli,  régi típusú, jól karban-
tartott 90 m²-es alapterületű, össz-
komfortos, gáz központi + cserép-
kályha fűtésű, rendezett portájú csa-
ládi ház – melléképület, garázs, fúrott 
kút – eladó. II. emeletig tömb vagy 
társasházi lakásra cserélhető érték-
egyeztetéssel. Tel.: +36/70-326-7291.
1,5 szoba összkomfortos, régi típu-
sú kettős fűtésű kertes ház 2,2 M Ft-
os irányáron eladó. Tel.: +36/70-326-
7290.
Eladó a Kisvénkertben 1 szobás kom-
fortos, beépített cserépkályhás kis 
ház, kertfölddel együtt 2 M Ft-ért. 
U.itt eladó egy 1,5 szobás komfortos, 
beépített cserépkályhás kis ház kert-
földdel együtt 2,5 M Ft-ért. Pár éve 
épültek a házak, fürdőszobával, ve-
zetékes vízzel ellátva. Tel.: +36/20-
548-6729.
Két szobás tégla ház lakható alsóépü-
lettel, gáz és cserépkályha fűtéssel 
a főtér közelében (Zádor utca 28.) 6 
M Ft irányáron eladó. Tel.: +36/70-
391-4295.
Karcag központjában téglaépítésű, 3. 
emeleti, 2 szobás tehermentes lakás 
eladó. I.ár: 7.000.000 Ft. Tel.: +36/30-
410-0888.

Karcagon, gyógyvizű városban főtéri, 
új kertes családi házamat 600-as telek-
kel budapesti ingatlanra cserélném. 
Tel.: +36/20-548-6729.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hőszi-
getelt családi ház korszerű közpon-
ti fűtéssel, hagyományos fűtésre is ki-
alakítva, melléképülettel, garázzsal el-
adó. Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: +36/30-432-
5110.
Régebbi típusú ház beépíthető telek-
kel eladó. Tel.: +36/70-257-2045 vagy 
+36/70-275-1937.
Ker tes családi ház eladó. Kg. , 
Rimaszombati utca 7. Tel.: +36/30-249-
1350.
Villamos utcai, 3 szobás + nappalis, 
összkomfortos, szigetelt, 120 m²-es (90 
m²-es alsóépülettel, ipari áram, fúrott 
kút) lakásomat elcserélném kisebb 
alapterületű 2 szobás házra vagy la-
kásra. Tel.: +36/30-213-3113.
Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y . 
Tehermentesen eladó Karcag, 
Kisújszállási út 82. (lakás 116 m² + ga-
rázs 20 m²). I.ár: 5.400.000 Ft. Tel.: 
+36/30-813-3062.
Eladó Karcagon családi ház. Tel.: 
+36/30-263-1504 vagy 59/312-675.
Karcagon 3 szoba + nappali, szintes 
ház eladó vagy Pest és környékire is 
cserélhető. Érd.: Kg., Kisújszállási út 
70/c. Tel.: +36/20-505-3467.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás családi téglaház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (8 óráig, 
délben és 18 órától).
Városközpontban 2 szobás lakás eladó 
vagy elcserélhető. Tel.: 59/312-823.

Albérlet
Karcag, Táncsics krt. 13. sz. alatt II. 
emeleti lakás kiadó. Tel.: +36/30-440-
2369.
Városközponti, III. emeleti, 2 szobás, 
bútorozott lakás kiadó Karcagon. 
30.000 Ft/hő + rezsi + 2 havi kaució 
szükséges. Tel.: +36/30-410-0888.
Karcag főtéri lakás hosszabb távra ki-
adó. Tel.: +36/20-389-3360.
A Varró utcán 70 m²-es lakás kiadó. 
Tel.: +36/30-325-7724.

Állat
Anyakecskék, gidák és fagyasztott 
kecsketej eladó. Tel.: +36/30-336-6142.
11 db választási malac és kis súlyú hí-
zók eladók. Tel.: +36/30-470-8186.
3 db 120-130 kg-os hús sertés eladó. 
Érd.: Kg., Kinizsi utca 45. (Szabó) Tel.: 
+36/30-266-2859.
Hústermelésre alkalmas fiatal és köl-
tő pár King galambok eladók. Tel.: 
+36/30-252-8698.

Állás
A Concordia Zrt. kisújszállási telepé-
re felvételt hirdet 1 fő részére MEOS 
munkakörbe határozott idejű mun-
kaszerződéssel. Feltétel: középisko-
la érettségi, felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret. Mezőgazdasági 
alapképzettség vagy gyakorlat előnyt 
jelent. Jelentkezni lehet az 59/321-
150 vagy 06/30-998-5968-as telefon-
számokon.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Éljen 
egészségesebb életet! Tel.: 59/313-
284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
Energy Piaggio robogó eladó. Tel.: 
+36/30-467-9706.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra pi-
ros hétre szóló 4 személyes apartman 
üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, örö-
kölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-005 v. 
+36/30-583-4708.
Napos gyöngyi és gyöngyi tojás el-
adó. Tel.: 59/300-875.
Olcsó és kényelmes szálláslehető-
ség Karcagon a fürdőnél. Apartman 
akár már 6.000 Ft/éjtől.  w w w.
juditvendeghaza.hu Tel.: +36/30-928-
3073.
Férfi társaim! Engedély nélkül hosz-
szúra nyúlt kimaradásotok miatt 
tönkre ment seprűket, asszonyaitok-
nak önköltségi áron cserélem. A pi-
acokon vagy a Takács P. utca 9/a. sz. 
alatt Jani bácsinál. Orvosi igazolás 
nem szükséges.
Hagyatékból visszamaradt bútorok: 
szekrénysor, rekamié, heverő, fotelok, 
asztal, konyhaszekrény olcsón eladó. 
Tel.: +36/70-326-7290.
Termőföldet vásárolnék Karcag, 
Kisújszállás környékén. Tel.: +36/30-
450-5723.
3 db 20 l-es marmon kanna; bontott 
cserépkályha; kézi üzemanyag pum-
pa eladó. Érd.: Kg., Vasút utca 54. Tel.: 
59/313-878.
Ültetni való gyöngyi tojás eladó. Tel.: 
59/300-875.
Kétajtós szekrény, egy 26-os és 
egy 28-as női kerékpár eladó. Tel.: 
+36/30-562-5183.
Pannónia motorhoz kipufogó fel-
szorító hollandert vásárolnék! Tel.: 
+36/70-504-0256.
Búza, kukorica, napraforgó eladó. 
Karcag. Tel.: +36/70-257-2045 vagy 
+36/70-275-1937.
Belker mérleg, fém marmon kannák, 
villanymotorok, bolti, régi típusú ká-
védarálók, tolósúlyos mérleg (50 kg), 
gázkályha, alacsony vázas kerékpár, 
25x1,5 m-es drótkerítés eladó. Tel.: 
59/314-324.
Jó állapotban lévő beltéri ajtó (8 ka-
zettás, 210x90-es) és Western kombi 
gázkazán alkatrésznek olcsón eladó. 
Tel.: +36/30-221-0917.
Jó állapotban lévő reluxa 150x68 
cm-es és Pannónia külső 325x19 col., 
valamint bejárati ajtó tokostól és 2 
db háromszárnyas ablak eladó. Tel.: 
+36/20-381-3417.
Dachia csomagtartó, 6 szemé-
lyes ebédlőasztal, 2 db új szőnyeg, 
180x250 cm-es függönytartó, 220 
és 290 cm-es ágyneműtartó, kézi 
húzóskocsi, vas cefrés hordó eladó. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 36. (10-16 óráig).
Négyrészes, fehér szekrénysor 
(55.000 Ft), egyszemélyes, ágynemű-
tartós heverő (7.000 Ft), kétszemé-
lyes, ágyneműtartó rekamié (32.000 
Ft) eladó. Valamint eladó régibb fajta 
konyhabútor: konyhaszekrény, 3 db 
hokedli és 1 db szennyesláda (11.000 
Ft). Tel.: +36/20-505-3467.

Eladó 3,5x6 m padlószőnyeg (10.000 
Ft), íróasztal (6.000 Ft), 165x165 cm 
hőszigetelt ablak (5.000 Ft). Tel.: 
+36/30-694-3197.
Kiságy matraccal, baldachin szet-
tel, 12-es és 16-os bicikli eladó. Tel.: 
+36/30-954-8215.
210x115-ös, 40x40-es keretben üveg 
veranda, 220x250 betongerenda el-
adó. Érd.: Kg., Kinizsi utca 45. Tel.: 
+36/30-266-2859.
16-os, 20-as, 22-es, 24-es montenbike 
biciklik, csocsó asztal, zenélő járásse-
gítő (3.000 Ft/db), 3 db bontott ab-
lak, 1 veranda ablak, 1 tok nélküli aj-
tó (2.000 Ft/db), elektromos kismotor 
(10.000 Ft), tükrös előszoba szekrény 
(2.000 Ft), 45 db fél pala (200 Ft/db). 
Kültéri ajtót keresek bontottat, jó ál-
lapotút és elektromos Tornádó hátsó 
kereket vagy csak felnit. Tel.: +36/30-
327-5124.
Lehel nagy fagyasztó szekrény; 100 
l-es hűtőszekrény; 4 db fotel; pelen-
kázó ágy eladó. Tel.: +36/30-484-
1572.
Eladó 1 db heverő (2.000 Ft); 1 db szá-
mítógép (5.000 Ft); befőttes üvegek 
csavaros fedővel (35 Ft/db). Érd.: Kg., 
Erkel F. u. 5. Tel.: +36/20-383-7129.

Szolgáltatás
Idős ember gondozását vállalom ker-
tes házamban. Tel.: +36/30-384-0490.
Udvar rendbetételt és kaszálás válla-
lok. Tel.: +36/20-381-3417.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Földeken, kertekben kapálást és min-
den -féle segédmunkát vállalunk (2 
fő). Tel.: +36/70-350-5308.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: +36/30-
325-7724.
Minőségi termelői borok az ország 
legjobb borászaitól. Karcagi Borház. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: +36/30-928-
3073.
Cserépforgatást, tetőjavítást és teljes 
körű építőipari munkát vállalunk. Tel.: 
+36/30-599-9238.
Német nyelvből fordítást, korrepetá-
lást, tanítást, egészségügyi szaknyelv 
oktatást vállalok. Tel.: 59/311-477.

Áron alul vállaljuk az alábbi munkála-
tok elvégzését: járdák, kapubejárók, 
útburkolatok javítását, vagy teljes kö-
rű aszfaltozását, épületek bontását, 
átalakítását, bármilyen nemű kőmű-
vesmunkát, burkolást, tetőszerkezet 
elbontását, épületek építését, ud-
varok és terepek tisztítását. Jól kép-
zett szakemberekkel dolgozom! Tel.: 
+36/30-605-3521.
Aratást vállalok. Ár: 16.000 Ft/hektár. 
Zsíros Zoltán – Tel.: +36/30-985-4098.
Régi pénzeket és bármilyen nemű 
hagyatékot felvásárolok. Ha kell, ház-
hoz is megyek. Tel.: +36/30-605-3521.
Duguláselhárítás, csatorna kamerá-
zás csőgörénnyel, magasnyomású 
géppel magánszemélyeknek, közüle-
teknek is. A hét minden napján éjjel-
nappal. Tel.: +36/70-241-8999 vagy 
+36/30-300-6200.
Gázkészülékek cseréje, javítása, kon-
nektorok, bojlerek, fali cirkálók, ál-
ló kazánok javítása, cseréje, vízfűtés 
szerelés minden technológiával. 0-24 
óráig. +36/20-917-7555.
Villanyszerelés, elosztó táblák, kap-
csolók, konnektorok, csillárok javítá-
sa, cseréje. Villanybojlerek javítása, 
cseréje, vízkőtlenítése. Hívjon biza-
lommal! +36/30-302-4622.
Kaputelefon szerelés, minden típu-
sú kaputábla javítása, lakás készülé-
kek cseréje, fekete-fehér és színes ka-
merás készülékek telepítése, kapuzár, 
garázskapu szerelés, javítás. 0-24 órá-
ig. Tel.: +36/70-264-3660.
Grundfos márkaszerviz vállalja min-
denféle szivattyú javítását, szerelését, 
telepítését magánszemélyeknek, kö-
zületeknek is. Szivattyúzás, vagyon-
mentés 0-24 óráig. Tel.: +36/30-301-
1333.
Hűtőgép szerelés, háztartási és ipari 
hűtőgépek javítása, hűtőkamrák, kí-
náló pultok, sokkolók szakszerű javí-
tása 0-24 óráig mindennap. Hívjon bi-
zalommal! Krajczár Imre hűtőgépsze-
relő. Tel.: +36/70-264-3660.
Klíma szerelése, karbantartása, szak-
szerű javítása, telepítése akár alpin 
technikával is. 0-24 óráig. Tel.: +36/70-
247-9072.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel átvál-
lalással eladó, kizárólag banki úton. 
Tel.: +36/30-647-7357.
Fékdob, féktárcsa szabályozó pad; 
adagoló beállító pad „A970”-es sür-
gősen eladó. Tel.: +36/30-862-4976.

Apróhirdetés
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Június 6-án éjszaka isme-
retlen tettes egy helyi ház abla-
kán lévő szúnyoghálót letépte, 
a házba bement, több helyiség-
ben kutatást végzett, melynek 
eredményeként mobiltelefont, 
ventillátort, tojásokat, elektro-
mos habverőt és hosszabbító-
kat lopott el, amivel 18.200 Ft 
lopási és 500 Ft rongálási kárt 
okozott. Később a helyszín kö-
zelében egy hosszabbítót és 10 
tojást megtaláltak, így 1.580 Ft 
kár megtérült.

Június 7-ére virradóra egy 
helyi ház udvarára mászott be 
ismeretlen személy és a traktor 
tankjáról szakszerűen leszedte 
a tanksapkát amelyből kb. 80 
liter gázolajat szívott le és tulaj-
donított el, valamint bement a 
nyitott műhelybe, ahonnan ké-
ziszerszámokat, MTZ alkatré-
szeket, hegesztő trafót és elekt-
romos hosszabbítót lopott. A 
lopási kár 129.200 Ft, rongálá-
si kár nincs.

Két helyi lakos illegálisan 
használta az E-ON Zrt áramát, 
amit a cég képviselői meg-

szüntettek, s az általuk megál-
lapított fogyasztásról a szám-
la megküldése vonatkozásá-
ban intézkedtek. Amennyiben 
a „Fogyasztók” nem rendezik 
tartozásukat, ellenük büntető-
eljárást kezdeményeznek.

 
Június 4-5-e közötti idő-

ben a karcagi Múzeumpark 
kovácsoltvas kerítését rongál-
ták meg ismeretlen személyek, 
aminek várható helyreállítási 
költsége 30.000 Ft.

Június 9-én délután egy bol-
ti eladó figyelmét terelte el a 
tolvaj, miközben a kiszolgá-
ló pult aljából eltulajdonítot-
ta az üzlet bevételét tartalma-
zó pénztárcát, benne 73.500 Ft 
készpénzzel.

Június 10-én délelőtt a jár-
őrök körözött személyt fog-
tak el, aki ellen a Szolnok Vá-
rosi Bíróság bocsátott ki kis-
korú veszélyeztetése miatt el-
fogató parancsot. Az asszonyt 
átszállították a Szolnoki Városi 
Bíróságra.
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2011. június 16. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás a Táncsics oviban
18.35  Megyei tükör
19.05  Nagykunsági krónika - köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Ecsedi Irén – igaz-

gatónő
 Karcagi Hírek
 - Állatmenhely
 - Önkéntesek segítettek
 - Juh klaszter konferencia
 - Interjú Fejes Zoltán r. kapi-

tánnyal
 Háttér
 Trianoni megemlékezés
20.10  Karcag Sport
 Karcag SE U13 - Kecskeméti 

TE-Ereco U12 NB II. Délkele-
ti csoport

 bajnoki labdarúgó mérkő-
zés

2011. június 21-22. kedd-szerda
18:00  Műsorajánlat

18:05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet 06. 12.

19:32  A Hit Szava - római katoli-
kus szentmise 06. 12.

20:42 Jászkun Világ Művésze-
ti szemle megyei döntő - 
4.rész

2011. június 23. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Megyei Tükör - magazin
18.30  Egészség Klub
19.05  Nagykunsági krónika - köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Karcagi Hírek
 - Érettségiztek a szakmun-

kások
 - Munkában a tűzoltók
 - Aszfaltozások Karcagon
 Háttér
 Vendégünk a megyei rend-

őrfőkapitány
20.10 Toy Run futam

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.hu oldalról

Június 17. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Június 18. szombat
 Berek – Kiss A. utca

Június 19. vasárnap
 Berek – Kiss A. utca

Június 20. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Június 21. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Június 22. szerda
 Berek – Kiss A. utca

Június 23. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Június 24. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Június 25. szombat
 Kígyó – Horváth F. úti

Június 26. vasárnap
 Kígyó – Horváth F. úti

Június 27. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti

Június 28. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.

Június 29. szerda
 Kígyó – Horváth F. úti

Június 30. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Házasságkötés

2011. június 10.
Németh Margit és Kenéz Jó-
zsef László
Kovács Viktória és Nagy Bé-
la

Születés

Kerékgyártó Mária – Nagy 
Attila
Kg., Zöldfa utca 23/a. 
 Annamária
Kovács Mónika – Gődér 
László
Kg., Jókai utca 31.  Dominik
Magyar Melinda – Kun 
László
Berekfürdő  Levente
Bakó Anita – Farkas Richárd
Kg., Gyep utca 11. 
 Ramóna Vanessza
Zemka Éva – Simon Imre
Kg., Rét utca 10. 
 Imre Tamás
Pető Ibolya – Kálmán János
Kg., Vörösmarty utca 24. 
 Patrik

Halálozás

Bihari István
 Karcag (1929.)
Id. Fekete Mihály ny. r. zász-

lós
 Karcag (1916.)
Silye Imréné (Szilágyi Anikó)
 Karcag (1967.)
Szögyényi Sándor
 Karcag (1935.)

Lapzárta: június 28.  kedd 12 óra

Labdarúgás

Megyei I. osztályú bajnokság
Karcag – Besenyszög 1:0 

(0:0)
Karcag, 100 néző. Jv.: 

Jávorszki Z., Czeglédi A., Ko-
vács B.

Karcag: Móga, Szívós G., 
Orosz (Fodor B.), Kovács 
Cs., Rajcsányi, Bukovszki, 
Nagy D., Erdei, Henk (Földi), 
Szentannai, Balogh R. (Fodor 
Balázs)

Edző: Orosz István
Az ötödik percben Henk 

baloldalról Balogh R.-nek 
adott, aki fordulásból a bal 
alsó sarok mellé lőtt. A har-
mincnyolcadik percben Szalai 
20 m-es lövése centiméterek-
kel ment el a léc fölött. A hat-
vankilencedik percben egy vé-
dőkről lepattanó labdát Földi 
a kiinduló kapus mellett a ka-
pu közepébe emelte (1:0).

Jók: Szentannai ill. Szabó, 
Szalai, Horváth, Tordai

Orosz István: Gratulálok 
Földi Dávid első felnőtt bajno-
ki góljáért.

L. Kis Lajos: Tartalékos 
csapatom a döntetlenre min-
denképpen rászolgált volna.

Újszász – Karcag 1:2 (1:2)
Újszász, 100 néző. Jv.: Bathó 

V., Kerepesi J., Molnár Z.
Karcag: Móga, Szívós G., 

Orosz, Kovács Cs., Rajcsányi, 
Bukovszki (Henk), Nagy D., 
Erdei, Szívós Gy., Szentannai, 
Balogh R. (Fodor B.)

Edző: Orosz István
A hatodik percben egy 

jobbról érkező beadást Mérész 
közelről a kapura fejelte, de 
Móga biztosan védett. A ti-
zenegyedik percben gyors 
karcagi támadás során Nagy 
D. átadását Erdei az alapvonal 
közeléből visszapasszolta Ko-
vács Cs. elé, aki laposan a ka-
pu közepébe lőtt (0:1). A hu-

szonnegyedik percben Kovács 
Cs. beívelését a menteni akaró 
Katona fejese a saját kapujá-
ban kötött ki (0:2). A huszon-
ötödik percben egy jobbról ér-
kező beadást Balogh közel-
ről Móga fölött a hálóba lőt-
te (1:2). 

Jók: Kovács, Juhász ill. 
Szentannai, Nagy D., Szívós 
Gy.

Mérész Zoltán: Egy kultu-
ráltan és szervezetten játszó 
Karcagtól szenvedtünk vere-
séget.

Orosz István: Nem néztünk 
ki rosszul ezen a mérkőzésen.

Ifjúsági mérkőzések 
Karcag – Besenyszög 6:1
Góllövők: Lázók S. (2), Lázók 
A., Kálly, Csatári, Kabai ill. 
Rimóczi
Újszász – Karcag 1:0
U 13-as korosztály: Cegléd – 
Karcag 1:4
Góllövők: Szabó E. (3), Terjék
U 15-ös korosztály: Cegléd – 
Karcag 1:6
Góllövők: Hamar (2), Németh, 
Berci, Daróczi, Herczeg.
Végeredmény: U 13-as kor-
osztály ötödik, U 15-ös kor-
osztály hatodik.

II. Thomas műfüves 
kispályás labdarúgó 

bajnokság

Szuperinfó – Família 
2:15, Thomas – Agrosprint 
5:0, Multi Tec – Karefa 6:5, 
Blades – Roli Sped 2:4, Flot-
tok – Brigád 4:6, Ökodízel – 
Armacomp 1:3.

Az előző Armacomp – Bri-
gád helyes végeredménye: 
11:5.

B. I.


