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Azt sajnos nem tudom, hogy 
az idei Birkafőzőn többen vol-
tak-e, mint korábban, de keve-
sebben aligha. 10 
körül például már 
ezrek rótták az utat 
egyfelől a főzők 
vaslábasai, másfelől 
vásári sátrak kö-
zött, s a nagy mű-
sorsátorban sem 
volt ülőhely, pedig 
még csak készülő-
dött a vigasság.

A megnyitó-
ra is itt került sor, 
s a színpadon két 
miniszter (Faze-
kas és Varga urak), 
két polgármester 
(Dobos és Raffai), 
féltucat mester-
szakács mint zsűri 
(vezetőjük hagyo-
mányosan Benke 

Laci bácsi), a kazak nagykö-
vetség delegációja és sokan 
mások köszöntötték a feszti-

válra érkezett látogatókat és a 
versenyre nevezett főzőket.

A megnyitó beszédek al-
kalomhoz illő, miniatűr 
birkászati előadások voltak. 
Dr. Fazekas az esemény kö-
zösségteremtő erejét, a birka-
pörkölt készítésének régi ha-
gyományait emelte ki, Varga 
Mihály statisztikai adatokkal 
hozakodott elő a magyaror-
szági birkahús fogyasztásról, 
ami fél kiló/fő körül mozog 
évente. Raffai úr a birkák és az 
emberek társadalma közötti 
azonosságokat nézte meg kö-
zelebbről és székelyföldi törté-
neteket idézett fel, míg Dobos 
László polgármester az előző-
ekhez csatlakozva kívánt min-
den jelenlévőnek jó szórako-
zást, kellemes időtöltést és jó 
étvágyat is.

A magyar egészségügy 
ünnepén

XIV. Birkafőző Fesztivál

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk július 27-én jelenik 
meg. A szerkesztőség a nyári megváltozott meg-
jelenés időszakában délelőttönként ügyeletet tart. 
Július 9-13 között zárva lesz, július 16-tól tartunk 
ügyeletet.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

Minden évben július 1-jén (a 
tudós orvos születésnapján) 
rendezik meg a Semmelwe-
is-napot, amely nemcsak egy-
szerű életrajzi évforduló, ha-
nem a magyar egészségügy 
ünnepnapja.

Az idén – mivel 1-je vasár-
nap volt – június 29-én, pén-
teken ünnepeltek a Kátai Gá-
bor Kórház és a karcagi egész-
ségügy dolgozói. A városháza 

dísztermében, az önkormány-
zat nevében Dobos László pol-
gármester, a kórház vezeté-
se részéről pedig dr. Nagy Mi-
hály főigazgató üdvözölte a pa-

dokban helyet foglaló vagy 
éppen munkában lévő helyi 
egészségügyiseket, illetve a ve-
lük ünneplő Maros megyei 
Klinikai Kórház delegációját.

Dobos László polgármester 
ünnepi beszédében az immár 
állami felügyelet alá került in-
tézmény és az önkormányzat 
közötti jó viszonyt, a közösen 
elvégzett feladatokat emelte ki, 
és kívánt további jó munkát, 

ígérve egyben az önkormány-
zat segítségét és odafigyelését.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából 
Karcag Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és a Magyar Köztisztviselők, Közal-
kalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Karcag Városi Munkahelyi Szerveze-
te nevében köszöntjük a város közszolgálati dolgozóit.

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
 Rózsa Sándor Dobos László Dr. Bukács Annamária
 jegyző polgármester szakszervezeti titkár

Május hónap folyamán több 
alkalommal is hozta a Hír-
mondó Kovács Szilvia alpol-
gármester „A legszebb kony-
hakertek” című programját, 
pontosabban felhívását. Ne-
vezni a kertnek biztosított te-
rület nagysága alapján „bal-
kon”, „mini” (10-50 m²-ig) és 
„normál” (50 m² felett) ka-
tegóriákban lehetett. Kikö-
tés volt még – többek között -, 
hogy a területen legalább öt-
féle konyhakerti növényt kell 
tartani. A kiírás szerint az új 
kezdeményezés célja a kony-
hakertek felkarolása, a kert-
kultúra ezen ágának gyarapí-
tása volt, ami már együtt van 
a konyhakerti növények pro-
pagandájával. Azóta eltelt egy 
hónap, a kertek mindenfelé vi-
rulnak. Milyen népszerűség 
mellett indult a program? - 

tettük fel a kérdést Kovács Szil-
viának.

- Várakozáson felül, jól si-
került az indulás – mondja 
az alpolgármester. - Félő volt 
ugyanis, hogy az emberek ide-
genkedve fogadják a kezdemé-
nyezést, hiszen nem minden-
ki szeret szerepelni. De azt hi-
szem elégedettek lehetünk.

Amint az összesítésből látni 

lehet, az itteni általános kony-
hakert-méret a „normál” cso-
portba tartozik – ilyen területtel 
ugyanis tizenhatan neveztek. 
(Köztük egy zárkert is található, 
amit a meghirdetők befogad-
tak.) A „minik” hatan vannak, 
„balkon”, azaz erkélyre telepí-
tett kert nincsen a listán.

Virágzó konyhakertek

Folytatás a 3. oldalon

Június 29-én délután dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, Varga Mihály tárca 
nélküli miniszter, a térség or-
szággyűlési képviselője, Dobos 
László polgármester, dr. Szé-
kely István, az Info Kft. igazga-

tója jelenlétében elhelyezték az 
új elektromos és elektronikai 
hulladékfeldolgozó üzem alap-
kövét.

Az Ipari Park Kft.-t alapí-
tó Info Kft. gyárépítési szán-
dékai a tavalyi év folyamán 

kerültek közelebb a megva-
lósításhoz. Most, az akkor ki-
dolgozott ütemtervnek meg-
felelően megtörténhetett az új 
hulladékhasznosító-feldolgo-
zó gyár építését jelző alapkőle-
tétel. Az eseményt méltató dr. 

Fazekas Sándor várostörténe-
ti pillanatnak nevezte a gyár-
alapítást. Mint mondotta: „az 
alföldi tájban, amely elsősor-
ban a mezőgazdaság terepe, 

Letették az új üzem alapkövét

Ökopark a város szélén

Folytatás a 2. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Makroklíma és 
a helyi klíma
Kissé megtévesztőnek tűnhet a cím, 

mert nem időjárási, hanem közéleti klí-
mákról és klímaváltozásokról lesz szó. 
Annál is inkább, mert az időjárás vo-
natkozásában, még ha az összes lénye-
ges szakirodalmat átböngésznénk, ta-
lán még ellentmondásosabb kép tárul-
na elénk, mint hinnénk. (Az a montes-
quieu-i gondolat, amelyet főművében 
a Törvények szellemében fogalmazott 
meg: miszerint az éghajlat lényeges ha-
tást gyakorol az emberekre és a társa-
dalomra, mára már kissé komikusnak 
tűnik. ) 

Bár kétségtelen, lehet különféle pár-
huzamokat vonni az elmúlt hét végén 
befejeződött európai csúcson történ-
tekről. Ugyanis az euróövezet 17 tagor-
szága vezetőinek tanácskozása több ér-
dekes eredményt hozott. A nyugati saj-
tó azt a következtetést vonta le első-
sorban, hogy Németország nem csak a 
zöld gyepen, hanem a fehér asztal mel-
lett is vesztett az olaszok ellen. Angela 
Merkel német kancellár legalábbis úgy 
döntött, hogy megsegíti Olaszországot 
és Spanyolországot a mentőcsomag 
felhasználásának fellazításával. A né-
met szociáldemokrata ellenzék rögtön 
kérdőre is vonta a kancellár-asszonyt, 
miért ez a 180 fokos fordulat? De a kan-
cellár nem késett a sommás válasszal: 
„senkit nem részesítünk támogatásban 
ellenszolgáltatás nélkül.” Ez a dodonai 
hangzású mondat sejteti, hogy a néme-
tek nem taktikákban, hanem stratégiá-
ban gondolkodnak. 

Mindenesetre a magyar miniszter-
elnök, Orbán Viktor (aki egyébként 
Lech Walessa társaságában tekintette 
meg a kijevi EB döntőt) hétfőn a parla-
mentben összefoglalta a brüsszeli csú-
cson történteket. Beszédében elmond-
ta, hogy magyar siker is született: az EU 
gazdasági és pénzügyi vezetői elismer-
ték Magyarország két éves teljesítmé-
nyét és elálltak attól a szándéktól, hogy 
a kohéziós alapot felfüggesszék orszá-
gunk számára. 

Ám még ennél is fontosabb bejelen-
téseket is tett (amely a „helyi klímát” 
változtatja meg lényegesen): ismertet-
te a 10 pontos munkavédelmi akció-
program részleteit, amely vélhetően a 
munkabéreket terhelő járulékok drasz-
tikus csökkentése miatt hozzájárul a 
munkahelyek megőrzéséhez és a mun-
kanélküliséget is csökkenti. Hazánkban 
2002-höz képest, a szocialista kormány-
zás ideje alatt, a duplájára nőtt, kb. 485 
ezerre tehető.

Az euróövezetben (a makroklímá-
ban) ez a szám 17,5 millió. Össze lehet 
ugyan vetni az unió félmilliárd polgárai-
nak a számával, de csak a közgazdá szok 
tudnak belőle igazán hasznos követ-
keztetéseket levonni. Ugyanúgy, mint 
a szintén a múlt héten kipattant an-
gol bankcsalás is elég homályos lehet a 
magyar laikusok számára, pedig a libor 
manipulációja közvetve érinti a magyar 
hitelfelvevőket is. Hát igen, ez is felér 
egy nemzetközi bundabotránnyal…

- ács -

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

Július 7-8. Dr. Dániel Mihály Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Július 14-15. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Július 21-22. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

BoleBolero Turiro Turi
Megújult árukészlettel és 

nyitva tartással várjuk kedves 
vásárlóinkat

Az Ady Endre utca és a 
Kuthen utca sarkán.

(A „Tigáz” mögött.) 

„ UDVARI MUZSIKA”
a Nagykun Látogatóközpont udvarán 

(Karcag, Táncsics krt. 46.)
2012. július 7 – augusztus 11-ig szombatonként 19:00 órától

Állandó program:
18 órától

a Zabhegyező Gyermekanimátor Egyesület munkatársai 
kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket

- gyöngyfűzés, hajbazizz (apró hajfonatok), gipszfestés, kü-
lönböző papírtechnikák, társasjátékok -

2012. július 7-én ( szombaton ) 19 órától fellép a 
KARCAGI NÓTAKLUB

MÁRKUS ICA nótaénekes vezetésével
 és a PACSIRTA CITERAKÖR

2012. július 14-én (szombaton) 19 órától fellépnek a
Déryné Kulturális Központ 
NÉPTÁNCCSOPORTJAI

23:00 óráig
TÁNCHÁZ 

Oroszné Millinkhoffer Rita vezetésével. 
A talpalávalót a PIPÁS népzenei együttes húzza.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programokra a belépő: 200 Ft.

Eső esetén a rendezvény a Déryné Kulturális Központban 
(Karcag, Dózsa Gy. u. 5-7.) kerül megrendezésre.

Információ: 06/30-730-0789

A megnyitó most egy má-
sik (és jellegében is más) meg-
nyitót is magában foglalt. 
A színpadon ugyanis a ka-
zak delegáció mellett Hor-
váth László egykori tisztelet-
beli kazak konzult köszöntöt-
ték. Ő azért (is) érkezett most 
Karcagra, hogy ismét átve-
gye tiszteletbeli konzuli meg-
bízólevelét, mert a szocialista 
kormány(ok) alatt bezárt kar-
cagi konzulátus újból meg-
nyílt.

A kicsit hosszúra nyúlt 
megnyitás után következett a 
korábbról jól ismert esemény-
sor, vagyis a fesztivál a ma-
ga szokásos műsoraival (nép-
tánc minden korosztályból, 
zenés műsorok, amelyet az éj-
félbe nyúló nagyobb koncer-
tek zártak). Közben a tomboló 
meleg miatt jó ütemben fogy-
tak a hűsítő italféleségek, ami-

nek következtében a meleggel 
együtt nőtt a hangulat is.

A versenyre egyébként 275 
főző nevezett, ezúttal is leg-
inkább családok, baráti tár-
saságok, ez alkalomra össze-
jött közösségek mérték össze 
tudásukat. A nevezők számát 
tekintve legalább 400 lábas-
ban, bográcsban főtt a birka-
hús ezen a szombaton a Múze-
umparkban. (Az eredmények 
alább tekinthetők meg.) A 
társadalmi és a szakmai zsű-
ri több tucat elismerést kiosz-
tott, a birkára éhes nagykö-
zönség pedig pillanatok alatt 
minden pörköltet felvásárolt, 
és hamarosan csak az üres lá-
basok emlékeztettek a verseny 
tárgyára.

Birkafőző verseny elismeré-
sei (szakmai zsűri):

Arany: id. Csontos György 
(Karcag), Házi János (Kar-
cag), Laboncz János (Karcag), 
Mátyus Lajos (Karcag), Kar-

dos Attila (Karcag), a Karca-
gi Cserhát Kft. (Dániel Mihály 
és Buzalka Lajos). A Cserhát 
Kft. csapata vehette át a ván-
dorkupát.

Ezüst: Nagy László 
(Gyomaendrőd), Jenei Tamás 
(Kunmadaras), Derecskei Va-
dásztársaság, Bene Lajos és 
csapata (KÖTIVIZIG Karcag), 
Konrád Istvánné (Óbarok), 
Ladan Subotin (Vajdasági csa-
pat, Szerbia).

Bronz: Ízkutatók csapa-
ta, Domján Sándor (Karcag), 
Mátyus Áron Márió (Kar-
cag), Simon Ferenc (Túrkeve), 
Nagygyörgy Jenő (Karcag), 
Györfi Sándor (Karcag).

A társadalmi zsűri által dí-
jazottak névsora:

Az Önkormányzat díját 
kapták:

1. ifj. Deák Ferenc
2. Szabó Péter
3. Székely Imre
4. Béres Mihályné

5. ifj. Hubai Imre
6. Kardos Attila
Népviseletbe öltözött ver-

senyzők közül a legtöbb sza-
vazatot és az önkormányzat 
díját kapta: Kun László.

A Vidékfejlesztési Minisz-
térium különdíját (Dr. Faze-
kas Sándor miniszter úrtól) 
Bernáth Zoltán; a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium kü-
löndíját (Hegmanné Nemes 
Sára államtitkártól) és a társa-
dalmi zsűri legtöbb szavazatát 
Csordás László kapta.

A Kazah Nagykövetség kü-
löndíját Dr. Hajdú László; a 
tiszteletbeli kazah konzul kü-
löndíját Kerekes Lajos vehet-
te át. 

Ezen felül a neveken kívül 
még sok versenyző kapott dí-
jat a társadalmi zsűritől, mely 
díjakat cégek, vállalkozók, a 
rendezvény támogatói ajánlot-
tak fel.

Június 30-án, a Birkafőző Fesztivál népes és ünnepélyes alkalmá-
val egy időben nyílt meg ismét a Városházán a Tiszteletbeli Ka-
zah Konzulátus, amelyet a szocialista kormány bezárásra ítélt. 
Az újbóli megnyitáson ismét az a Horváth László lett a tisztelet-
beli konzul, aki 1998-2006 között már viselte ezt a megbízatást.

ma már egyetlen település sem 
lehet meg ipar..., korszerű, ter-
mészet- és környezetbarát ipar 
nélkül. Ezen park második üte-
mének a legfontosabb üzenete a 
zöld gazdaság. Ez egy ökopark, 
amely teljesen más szemlélet-
módot közvetít, mint amelyet 
korábban az iparról egész gene-
rációk őriztek.” Varga Mihály, a 
térség országgyűlési képviselő-
je a munkahelyteremtés jelen-
tőségét emelte ki. Dobos Lász-
ló polgármester pedig a ko-
rábbi kormányok által magá-
ra hagyott térségről beszélt, 
s kifejtette: „Nagyon remél-

jük, hogy egy év múlva valóban 
sor kerülhet a szalag átvágásá-
ra, ami valószínűleg több más 
üzemnek az idecsábítását is le-
hetővé teszi. Mindenképpen bí-
zunk ebben is.”

Dr. Székely István, az Info 
Ft. igazgatója az üzemalapítás-
ban résztvevő vállalkozásokat 
és cégeket és a további elképze-
léseket mutatta be, s kijelentet-
te: a három és fél milliárd fo-
rintból megvalósuló beruhá-
zás 160-180 embernek ad majd 
munkát. Az építkezés augusz-
tusban kezdődik, s szeretnék, 
ha jövő júniusban már működ-
ne az új üzem.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Ökopark a város szélénKazah konzulátus
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Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

A sokadik csúcson van túl 
Európa, de még mindig nem 
jutott ki a hegyek közül. Akár 
ezzel a képpel is leírhatjuk, 
ami most Európában történik. 
Mekkorát is fordult a világ öt 
év alatt! Elég megnézni a ma-
gyar lakosság Európai Unió-
ról alkotott véleményét, hogy 
lássuk: már nem feltétlen a 
sziklaszilárd pontként tekin-
tünk erre a közösségre. Hogy 
is kezdődött?

2007-ben Amerikában, az 
önrész nélkül lakást vásárlók 
közül egyre többen nem tud-
tak törleszteni. Hirtelen ren-
geteg eladó ingatlan jelent 
meg az ingatlanpiacon, mivel 
az Egyesült Államokban ha-
mar költözhet, aki nem tud fi-
zetni. Ettől viszont leestek az 
ingatlanárak, és azok a banki 
papírok, amelyek a bankok tu-
lajdonában lévő ingatlanokból 
voltak fedezve, elvesztették az 
értéküket. Mivel ilyen papíro-
kat nemcsak Amerikában, ha-
nem Európában is vásároltak 
javarészt bankok, a bankok 
tőkehelyzete gyorsan lerom-
lott. No, dióhéjban így estünk 
bele a válság örvénylő vizébe, 
ettől kezdve minden adós és 
hitelező aggódva leshette a hí-
reket. Mivel Magyarországon 
mindenki el van adósodva, az 
állam, a vállalatok, a lakosság, 
bennünket jobban megütött 
az egész európai felfordulás.

A magyar miniszterel-
nök hétfőn számolt be a leg-
utóbbi uniós csúcsról. A hely-
zet talán úgy írható le, hogy 

semmin nem vagyunk túl, 
és semmit nem oldottak még 
meg. A közös együttműködés 
újabb formáira tettek javasla-
tot, de az ördög a kidolgozat-
lan részletekben van. Mennyi-
re kell lemondani a nemzetek 
saját döntési szabadságáról? 
Mely országokat érinti? Csak 
azokat, akik euróval fizet-
nek, vagy mindenkit? Mit je-
lent majd a gyakorlatban a kö-
zös pénzügypolitika? Ezekre a 
kérdésekre még nincs válasz.

Ha nincs, akkor a saját dön-
téseink alapján kell haladni. 
Ezért jelentett be Orbán Vik-
tor munkahelyvédelmi intéz-
kedéseket. A miniszterelnök, 
ismertetve a kormány mun-

kahelyvédő intézkedéseit, be-
jelentette, hogy megkönnyí-
tik a 25 év alattiak foglalkoz-
tatását, azaz esetükben felére 
csökkentik a munkáltatói já-
rulékot. Továbbá felére csök-
kentik a munkáltatói terhe-
ket az 55 év felettiek eseté-

ben is. Csökkentik a 25 és 54 
éves kor között a képzettsé-
get nem igénylő munkakör-
ben tevékenykedők bérköltsé-
gét, itt is megfelezve a járulék-
fizetési kötelezettséget. Egy-
szerűsödik a kisvállalkozások 
adófizetési kötelezettsége is. 
E szerint a legkisebb – 6 mil-
lió forint alatti árbevételű – 
mikroválallakozásoknak csak 
egyetlen adót kell fizetniük. 
Főállású kisadózó esetében ez 
havi 50 ezer, mellékállású ese-
tében pedig 25 ezer forint - 
mondta. Hozzátette: ez a kis-
adó kiváltja a társasági adót, a 
személyi jövedelemadót, a já-
rulékokat és a szociális hozzá-
járulási adót.

A felsoroltakon kívül még 
további intézkedések is lesz-
nek. Ha közben Európa is vá-
laszt talál a válságra, akkor 
gyorsabban hagyhatjuk ma-
gunk mögött a szűk esztendő-
ket.

Varga Mihály

Munkahelyteremtés és -védelem

Pályázat
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanát:
 Karcag, Kossuth tér 5. sz. alatti helyiség
Helyiségei: üzlettér, iroda, raktár, vizesblokk
A helyiség alapterülete: 111 m2
Közművei, komfortfokozata: víz, villany, gáz fűtés.
A fenti pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 

28. 16:00 óráig beérkezően.
A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Pol-

gármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 
53. sz. iroda, Tel.: 06 59/500-669).

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

- Ezidáig tehát huszon-
két nevezőnk van, aminek na-
gyon örülünk, mert ez azt je-
lenti, hogy az embereket ér-
dekli a kérdés, még nem hagy-
tak fel a konyhakert ápolásával 
és az ezekbe való növények ne-
velésével.

- Kik a nevezők?
- Kivétel nélkül hobbiker-

tészekről van szó, akik azon-
ban komoly tapasztalatok alap-
ján, szinte szakértői hozzáértés-
sel művelik a konyhakertjüket. 
Életkor szerint is széles a spekt-
rum: egy első osztályos tanu-
ló a legifjabb a jelentkezők kö-
zött és persze nyugdíjasaink is 
vannak. Tehát azt lehet monda-
ni, hogy az életkori skála héttől 
hetvenhét évig terjed. A meg-
művelt földdarabok mind a ház 

körül vannak – pontosabban 
most befogadtak egy zártkerti 
konyhakertet is, de jövőre zárt-
kert kategóriát is indítani szán-
dékoznak és a gyümölcsösök is 
kapnak egy kategóriát.

- Mik a karcagi konyhakertek 
jellemzői?

- Már elkezdtük a nevezett 
kertek megtekintését. Nagy 
örömmel mondhatom, hogy el-
rendezés szerint a legnagyobb 
számban a hagyományos pa-
raszti, ház körüli kertek kö-
szönnek vissza. Ezt ismerjük: 
elől a virágoskert, hátrább a 
zöldséges ágyások, szőlő, gyü-
mölcsfák stb. A konyhaker-
tekben mindenütt sokféle nö-
vényt termesztenek, tíz alatt ta-
lán sehol nem is volt, viszont 
egy helyen tizennyolcat számol-
tunk össze. Retek, saláta, bor-
só, kevés krumpli, káposzta, 

karalábé, paprika, paradicsom, 
zeller, sárga- és fehérrépa, cék-
la a legjellemzőbbek, de láttunk 
brokkolit, kelbimbót és van egy 
szép fűszerkert is. A felsorolás is 
elárulja, hogy milyen gazdagok 
és szépek a benevezett konyha-
kertek.

- És a „külalak”? Mert ez is 
szempont volt.

- Arra csaknem minden-
ki felhívta a figyelmet, nálunk 
különleges szempont, hogy egy 
szál gyomot nem tűrnek meg 
a konyhakertben és ez az el-
ső pillanatra fel is tűnt. Igazán 
példaértékű kertekkel találkoz-
tunk, ami nagy öröm.

A kiírás szerint a nevezett 
kerteket augusztus 31-ig két-
szer tekintik meg és majdan a 
termés minőségét is díjazzák. 
Addig is jó kertészkedést...

Elek György

Virágzó konyhakertek
Folytatás az 1. oldalról

Helyreigazítás
Június 22-i (23.) számunkban, Fajtabemutató a Kutató Inté-
zetben című írásunkban prof. dr. Blaskó Lajos neve hibásan 
jelent meg , amiért a professzor úr és az olvasók szíves elnézé-
sét kérjük.

a Szerkesztőség

Június 29-én délután dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter, Varga Mihály tárcanélküli miniszter és Dobos Lász-
ló polgármester helyezte el a kegyelet koszorúit a Kommuniz-
mus Parasztáldozatainak karcagi emlékhelyén.

Hitünk és hiedelmeink címmel rendezett konferenciát Karca-
gon a Magyar Református Presbiteri Szövetség. A Varró utcai 
gyülekezeti házban négy napon keresztül tanácskoztak a Kár-
pát-medence református gyülekezetéből érkezett presbiterek.
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Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladó-
sodott családoknak
- Ha belekerült az adósságcsapdába,
- ha nem tudja fizetni hiteleit,
- ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtá-

si eljárás indult Ön ellen,
- ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
- ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
- ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az 

új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkeze-
lőről és az adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése.
Pertársaság „a tiszta lappal történő kezdés” 

érdekében.
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztó-

védelmi Egyesület
Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Úgy néz ki, hogy ez a hatal-
mas kánikula még jó ideig nem 
fog enyhülni, így aztán az em-
ber ha teheti vagy a vízpar-
ton, vagy a hűvös szobában ke-
res menedéket szabadidejében. 
Ilyenkor jobb kerülni a komo-
lyabb fizikai megerőltetést, és 
a nehéz ételeket. Én hasonló-
képp vagyok a nehéz olvasmá-
nyokkal is. Pont a napokban 
gondolkoztam azon, hogy kö-
lyökkoromban míg a stréberek 
a nyári szünidőben előre elol-
vasták a következő tanév kö-
telező olvasmányait, addig én 
különböző sci-fi regényekkel 
szórakoztattam magam. Ilyen-
kor előkerült Lőrinc L. Lász-
ló, Zsoldos Péter, Nemere Ist-
ván, vagy épp a zseniális Kurt 
Vonnegut.

Vonnegut egy különös figu-
rának számít ebben a sorban, 
hiszen jó néhány regénye tudo-
mányos-fantasztikus keretbe 
van ágyazva, de mégis sokkal 
több üzenet bújik meg egy-egy 
történetében, mint egy sima 
sci-fi könyvecskében. Ő ma-
ga sem fogadta el ha ráakasz-
tották a sci-fi író címkéjét. Kö-
lyökként nem is mindent értet-
tem meg az írásaiból, de pél-
dául a Titán szirénjei ennek 
ellenére is szórakoztató volt. 
Nemrég olvastam róla, hogy az 
első három regénye – köztük 
másodikként ez is – nem ara-
tott nagy sikert. Nekem pedig 
tetszett, és azt hiszem, hogy 
húsz egynéhány év után újra 
elolvasom.

Nem csak a regényei külön-
legesek, hanem ő maga is egy 
különleges sorsú és személyi-
ségű fazon volt. 1922-ben, ki-

lencven évvel ezelőtt szü-
letett Indianapolisban, egy 
USA-ba emigrált tehetős né-
met család harmadik gyerme-
keként. Gyermekévei után, ko-
rán, már a középiskolában rá-
talált az irodalom. Az Egyesült 
Államok első diákújságának 
(Shortridge Daily Echo) mun-
katársa, majd szerkesztője lett. 
Érettségi után biokémiát tanult 
a Cornell Egyetemen. És mit 
ad Isten? Hát itt is az egyetemi 
újság felelős szerkesztői poszt-
jára került.

Az élete ebben az időben vál-
tozott meg gyökeresen. Ekkor 
már a ’40-es éveket írták és ki-
tört a második világháború. 
Vonnegut, a híresen humanis-
ta és pacifista fiatalember ön-
kéntesként kerül az európai 

frontra. A 106. Gyalogos Had-
osztály felderítőjeként részt 
vett az ardenneki csatában, 
ahol fogságba esett és Drezdá-
ba került, ahol egy üzemben 
dolgoztatták más hadifoglyok-
kal együtt. 1945 februárjában 
átélője és szemtanúja volt an-
nak a szövetségesek által vég-
rehajtott szőnyegbombázás-
nak, melynek során az egész 
várost a földel tették egyenlővé. 
Vonneguték szállása egy vágó-
híd pincéjében volt berendez-
ve – onnan nézte végig a bor-
zalmas éjszakát. Nem is vélet-
len, hogy az egyik leghíresebb 
regénye az Ötös számú vágóhíd 
címet kapta.

A háborút követően meg-
nősült, dolgozott egy kutató-
laboratóriumban, közben kü-
lönböző magazinoknak, ké-
peslapoknak, folyóiratoknak 
küldött elbeszéléseket, köztük 

számos tudományos-fantasz-
tikus témájút is. Annak elle-
nére, hogy nem sikerült ledip-
lomáznia a Chicago-i Egyete-
men, az ötvenes évekre stabi-
lizálódtak a körülményei. Első 
novellájával hatalmas összeget 
keresett és családjával együtt 
Massachusetts-be költözött. 
Amellett, hogy még mindig 
magazinoknak dolgozott, el-
kezdte regényírói pályafutását. 
Az igazi nagy sikereket a ’60-
’70-es évek hozták meg számá-
ra, így az előbb már említett 
Ötös számú vágóhíd a méltán 
híres Bajnokok reggelije, vagy 
az Időomlás. Később más mű-
fajjal is próbálkozott, például 
írt színházi darabokat, forga-
tókönyveket, vagy épp hang-
játékokat. De azt hiszem, hogy 
a regényei váltak igazán mara-
dandó alkotásokká, melyeknek 
az író híres humora és szarkaz-
musa, valamint társadalomkri-
tikus szemlélete vált a védje-
gyévé.

2007-ben bekövetkezett ha-
lála óta több, eddig kötetben 
meg nem jelen novellája illetve 
novellagyűjteménye látott nap-
világot. Még egyet sem sikerült 
ezek közül beszerezni, de azt 
olvastam valahol, hogy kiváló 
írásokról van szó, főleg az ’50-
es évek időszakából.

Ha nem is a legkönnye-
debb, de mindenképp szóra-
koztató nyári olvasmány le-
het Vonnegut bármelyik 
műve. Itt a végén még egy 
érdekességet szeretnék meg-
említeni. Fentebb megjegyzés-
re került, hogy a háborút kö-
vetően Vonnegutnak nem si-
került egyetemi diplomát sze-
reznie. Ez úgy történt, hogy a 
Chicago-i Egyetem 1946-ban 
egyszerűen nem fogadta el A Jó 
és a Rossz váltakozása a termé-
szeti népek meséiben című dip-
lomamunkáját. Hogy miért, 
arról nem szól a fáma, azonban 
1971-ben a Macskabölcső című 
regényéért az egyetem tudo-
mányos fokozatot adott az író-
nak. Gondolom a diploma át-
vételekor meg is jegyezte, hogy 
„Így megy ez.” – ez volt ugyan-
is a kedvenc mondata, amivel 
általában összegzett bizonyos 
dolgokat, tanulságokat.

-dh-

„Semmelweis Nap alkal-
mából minden évben össze-
jövünk egyszer – mondotta 
köszöntőjében a főigazgató -, 
amikor egy kicsit magunkra is 
gondolunk, és azokra az em-
beriségért, emberekért küzdő 
szolgákra, akik mi is vagyunk. 
Én úgy gondolom, hogy ebben 
a fura világban-  amely most 
körülvesz bennünket és amely 
dugig van celebekkel és pilla-
natnyi látszatértékekkel – ab-
ban egy komoly érték tovább-
ra is fennáll. Ez az ember és az 
emberi élet. Mi ezért küzdünk 
– ki a betegágynál, ki az író-
asztalnál.” A kórház jelenére 
kitérve dr. Nagy Mihály em-
lítette a július 1-jével bekövet-
kező strukturális változáso-
kat. „Két területet tudok ki-
emelni – vázolta fel lapunknak 
az ünnepség után adott rövid 
interjújában. - Az egyik, hogy 
új osztályokkal: kardiológi-
ával és kardiológiai rehabili-
tációval fogunk bővülni. En-
nek az új munkacsoportnak 
a szervezése most indulhat. A 
másik, ami szintén nagyon lé-
nyeges az az, hogy a Kátai Gá-
bor Kórház eddig 90-100 ezer 
ember sorsáért, egészségéért 

felelt. Ez most változott, és in-
nentől kezdve 125 ezer ember 
ellátása tartozik majd ránk. 
Olyan települések is csatla-
koztak a mi ellátási terüle-
tünkhöz, amelyek közel voltak 
hozzánk, de ezideig nem ide 
jártak. Ezek Püspökladány, 
Báránd, Szerep, Sárrétudvari, 
illetve Békés megyéből Bucsa, 
Kertészsziget és Ecsegfalva.”

Az átalakításokkal kapcso-
latban kifejtette, hogy a válto-
zások nem érintették az alap-
szakmákat vagyis minden ed-
digi szakterület megmarad. A 
bőrgyógyászat, a szemészet, a 
fül-orr-gégészet viszont any-
nyiban változik, hogy ezeket – 
mint eddig, egynapos beavat-
kozással fogják végezni.

Az átképzések időben elin-
dultak, s a jelenlegi dolgozók 
közül nem kell megválniuk 
senkitől, s az is lehet, hogy né-
hány speciális képzettségű kol-
légával szaporodnak majd.

Az ünnepi alkalommal be-
mutatkozott a romániai test-
vérintézmény, a Maros megyei 
Klinikai Kórház. Az ünnepség 
végén számos jubileumi elis-
merést, húsz főigazgatói di-
cséretet és egy Kátai-díjat ad-
tak át.

Elek György

 Egy szarkasztikus humanista

KÖZLEMÉNY

Folytatás az 1. oldalról

A magyar egészségügy ünnepén

A tavaly alakult csipkeverő szakkör első munkáiból nyílt kiállítás 
a Nagykun Látogatóközpontban. Mint Fejes Lászlóné szakkörve-
zető elmondta, a kiállított munkák az alapismeretek elsajátítását 
mutatják be. A kis tárlat augusztus 31-ig tekinthető meg.

Június 22-én délután a Déryné Kulturális Központ díszter-
mében mutatták be Rideg István ny. tanár, irodalomtörténész 
Körmendi Lajos világa című könyvének első kötetét, amely az 
indulás éveit és műveit elemzi. További két kötet követi majd.

Körmendi Lajos világa
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2012. június 2-án, hajnal-
ban a Duna Televízió Ha-
tártalanul magyar stábjá-
nak kíséretében indultunk 
Várasfenesre, az idei tan-
év utolsó foglalkozására. A 
gyönyörű napsütésben a fa-
lu iskolájának udvarán vár-
tak bennünket a fenesi, be-
lényesi, körösjánosfalvi és 
belényessonkolyosi gyere-
kek. Az elmúlt években már 
hagyománnyá vált, az évzá-
ró foglalkozást egy helyszí-
nen tartjuk, ahol a négy tele-
pülés gyermekeit csoportok-
ba osztjuk és csapatversenyt 
szervezünk számukra. Az idei 
hat csapat hat állomás felada-
tait teljesítette sikerrel, me-
lyek között nyelvtani és iro-
dalmi fejtörők, a hittanhoz 
kapcsolódó keresztrejtvények, 
egészségnevelési totó volt, 
ügyességi feladatként Szent 
István koronáját rakták ki a 
gyerekek. A legnagyobb sike-
re azonban az íjászkodásnak 
volt, amit még a kislány-
ok is óriási kedvvel és lelke-
sedéssel próbáltak ki. A csa-
patverseny eredményhirde-
tése és az azt követő uzson-
na után, pünkösdi királyfit és 
pünkösdi királylányt válasz-
tottunk. A tavalyi gyakorlat-
nak megfelelően a fiúk közül 
a legügyesebb íjász, a lányok 
közül pedig a legszebben sza-

való, éneklő kislány viselheti 
egy évig büszkén ezt a címet. 
A sok érdekes feladat és ver-
sengés közben nagyon gyor-
san repült az idő. A búcsúzás 
előtt még néhány népi játékot 
játszottunk, amit alig tudunk 
befejezni a gyerekek lelkese-
dése miatt.

Délután a kollegákkal - 
Szath mári Lajosné, Selmeczi 
Edit, Nagy Jánosné, Ko-
vács Ilona és volt tanítvá-
nyunk Dobos Csenge - rövid 
kiránduláson vettünk részt. 
Egy természetes kilátóhely-
re, a Pontos-kőre mentünk fel, 
ahonnan a Belényesi-medence 
településeit csodálhattuk meg 
madártávlatból.

A vasárnapi istentiszteleten 
a belényesi gyülekezet vendé-
gei voltunk, ahol Remann Ist-
ván tiszteletes úr hálás szívvel 
és elismerő szavakkal köszön-
te meg hét éve végzett önkén-
tes szolgálatunkat, a gyerme-
kekkel való foglalkozást. 

Délután Várasfenesen a 
Györrfy István Táj-és Népis-
mereti Otthon átadására vol-
tunk hivatalosak. Két évvel 
ezelőtt Vura Ferenc és család-
ja a falu legrégebbi házát vá-
sárolta meg, újította fel és ren-
dezte be családi hagyatékok-
kal – tájháznak. 

A karcagi születésű Györffy 
Istvánról, gimnáziumunk 

volt tanulójáról, a Fekete-Kö-
rös völgyi magyarság múlt-
ját kutató XX. századi nép-
rajztudósról nevezeték el a 
Belényesi-medence új magyar 
közösségi házát. Az új épüle-
tet dr. Pálfi József Nagyvárad-
Rét-i református lelkész áldot-
ta meg.  A Györrfy által a kör-
nyéken készített fotókból ké-
szült kiállítást dr. Granasztói 
Péter, Györrfy István déduno-
kája nyitotta meg. Az ünnepi 
hangulatot a Váradi Dalno-
kok férfikórus, a Csillagocs-
ka néptánccsoport és Dinnyés 
József énekes meghatóan szép 
műsora tette emlékezetessé. 
Az átadáson a környék tele-
püléseinek magyarjai, lelké-
szeik vezetésével, szép szám-
ban jelentek meg. A hatalmas 
portán alig lehetett mozdul-
ni, oly sok érdeklődő volt. Fel-
emelő érzés volt az Összetar-
tozás Napja előtt partiumi ba-
rátainkkal, lelkészekkel, pe-
dagógusokkal, jelenlegi és 
volt tanítványainkkal, szüle-
ikkel tölteni ezt az ünnepet.

Velük együtt bízunk abban, 
hogy szeptembertől a Györffy 
István táj-és népismereti ott-
honban tarthatjuk a Vasárna-
pi Iskola foglalkozásait, s ez-
zel is segítünk a gyerekeknek 
helyben magyarnak maradni.

Nagy Éva
tanárnő

Nagy öröm volt minden 
gyermek és felnőtt számára 
óvodánkban, amikor a gyer-
mekek számára szervezett 
színes gyermeknapi prog-
ramra nem csak az óvodá-
ba járó, hanem volt és leen-
dő óvodásaink is ellátogat-
tak szüleikkel. A gyermeknap 
keretében a szülők meseelő-
adással lepték meg gyerme-
keiket, az óvó nénik kreatív 
kézműves tevékenységeket 
szerveztek. Nagy sikert ara-
tott a légvár és az arcfestés. A 
felszabadult hangulatban el-

töltött délután végén a hűsítő 
fagylalt mindenkinek felüdü-
lést adott. 

A Gyermeknap keretében 
Molnár Pál úr, az 1.sz. válasz-
tó körzet önkormányzati kép-
viselője homokozó és plüss 
játékokat adományozott az 
óvodás gyermekeknek. 

Megköszönjük a rendez-
vény támogatását önkor-
mányzati képviselő úrnak, 
Mészáros László vállalkozó-
nak, a szülőknek és a Hun-
cutka Alapítványnak.

Az óvoda nevelő testülete

Mozgalmas hétvége a Belényesi-
medencében

Családi gyermeknap a Táncsics krt. 17. 
óvodában

Május 11-én 18 kiskulcsosi 
diák indult útnak a hajna-
li órában, hogy részt vegyen a 
Magyar Diáksport Szövetség 
által szervezett Országúti Ke-
rékpáros Diákolimpia Orszá-
gos Döntőn. A versenyt Rajka-
Dunakilitiben rendezték meg. 
A két napig tartó rendezvény 
és a verseny távolságából faka-
dó nagy költség miatt az utol-
só pillanatig kérdéses volt a 
versenyen való részvétel. A 
sok szervezésnek, a segítőkész 
szülőknek és támogatóknak 
köszönhetően a Kiskulcsosi 
Tagiskola is tagja lehetett az 
országos versenyen résztve-

vő csapatoknak. A megérke-
zéskor egyből a verseny hely-
színére ment a csapat, mert a 
3-4. osztályosok a bemelegí-
tés után máris rajthoz álltak. 
Utánuk következtek az 5-6., 
majd 7-8. osztályos csapatok. 
Egy csapat 2 lányból és 4 fiú-
ból állt. Az egyéni időfutam 
verseny után a szállást foglal-
ták el tanulóink, ami a ver-
seny helyszínétől 3 km-re volt. 

Faházakban pihenték ki az el-
ső nap fáradalmait. Másnap 
reggel kezdődött a tömegraj-
tos mezőverseny. A csapat ki-
tartó munkájának meglett az 
eredménye. Az eredményhir-
detés után, mindenki nyaká-
ban éremmel, jó hangulatban 
indult haza a kis csapat. 

Gratulálunk a sikeres ver-
senyhez és megköszön-
jük a támogatók segítségsé-
gét: Kemecsi Lászlónak, Nagy 
Sándornénak, Horváth Lajos-
nak, Szopkó Zoltánnak.

Eredmények: II. korcsoport 
csapat 3. hely, III-IV. korcso-
port csapat 2. hely

II. kcs.: Papp Rebeka, Csa-
nádi Zsuzsanna, Nagy Sándor 
Márk, Márki Gergő, Veres Ta-
más, Kis Milán.

III. kcs.: Papp Enikő, Béres 
Ildikó, Szabó Ferenc Martin, 
Bencsik Zoltán, Herczegh Zol-
tán, Terjék Péter.

IV. kcs.: Molnár Enikő, Rácz 
Lilla, Tóth Bence, Kovács Nor-
bert Lajos, Mészáros Krisztián, 
Herczegh Róbert.

Kiskulcsosi kerékpáros 
sikerek

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

Érettségi utáni nappali és esti tagozatos 
iskolarendszerű képzések indulnak 

a 2012/2013-as tanévben 
Gazdasági Informatikus- emelt szintű (OKJ 54 481 04)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 52 3432 04) 

szakokon az ADU Szakképző- és Középiskola Karcagi 

Tagintézményében (OM azonosító: 035497)
5300 Karcag, Püspökladányi út 14.  
Tel./Fax: 59/503-519, 
www.adu-iskola.hu, e-mail: adukarcag@gmail.com

A képzés idejére családi pótlék, /árvaellátás/, 

diákigazolvány jár!

Információ, jelentkezés: telefonon, faxon, e-mailben, 
illetve a helyszínen!

Várjuk jelentkezésedet, 

ne hagyd ki 

a lehetőséget!
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Az önkormányzat 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és így eredmény kimutatása nincs.

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2012 (IV.26.) „kt” sz. határozatához 

 Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalma 

A helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 
1990. évi LXV. törvény 92/A §  alapján a Karcag Városi Önkormányzat 

2011. évi egyszerűsített éves beszámolója, könyvvizsgálói jelentéssel
Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2012. (IV.26.) „kt.” sz. határozatával fogadta el a 2011. éves 

egyszerűsített beszámolóját, könyvvizsgálói jelentéssel, melyet az alábbiak szerint tesz közzé:

Adatok 1.000,- Ft-ban

Sorszám M e g n e v e z é s
Eredeti Módosított

Teljesítés
előirányzat

1 Személyi juttatások 2 593 974 2 870 375 2 765 390
2 Munkaadókat terhelő járulékok 706 879 757 567 725 653
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 047 665 2 534 463 2 400 452
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 725 188 656 315 637 739
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 56 494 42 174 34 186
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 932 22 301 18 608
7 Felújítás 1 275 806 411 007 62 360
8 Felhalmozási kiadások 861 923 741 180 112 020
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 25 989 26 016 24 010
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2 626 16 356 3 919
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 104 273 62 621 4 400
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása      
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 8 420 749 8 140 375 6 788 737
14 Hosszú lejáratú hitelek 142 907 153 207 152 380
15 Rövid lejáratú hitelek     172 082
16 15-ből likvidhitelek kiadása     172 082
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai      
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási      
19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 142 907 153 207 324 462
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 8 563 656 8 293 582 7 113 199
21 Pénzforgalom nélküli kiadások 115 485 131 309  
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások     -21 834
23 Kiadások összesen (20+21+22) 8 679 141 8 424 891 7 091 365
24 Intézményi működési bevételek 581 529 605 152 581 991 
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 215 235 1 215 235 1 174 539 
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 314 681 2 914 060 2 843 081 
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 23 402 34 288 34 394 
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 417 264 222 398 102 393 
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 000 6 000 2 093 
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 1 474 646 986 135 151 207 
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 7 183 35 980 40 998 
32 Támogatások, kiegészítések 1 869 817 1 898 392 1 901 017 
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 869 817 1 898 392 1 898 392 
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 300 9 247 
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 11 952 11 652 4 352 

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35) 7 915 709 7 923 592 6 843 219 

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 271 750 
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 300 000 182 771 75 610 
39 38-ból likvid hitelek bevétele 300 000 182 771 
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38-40+41) 571 750 182 871 75 610 
43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 8 487 459 8 106 463 6 918 829 
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 191 682 318 428 213 681 
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -15 893 
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 8 679 141 8 424 891 7 116 617 
48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)

(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+) -505 040 -216 783 54 482 

49
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások 
különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költ-
ségvetési többlet (+)] 

-428 843 -29 664 268 163 

50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 428 843 29 664 -248 852 
51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

(45+46-22) 5 941 
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Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege 

Adatok 1.000,-Ft-ban
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A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 888 761 0 16 888 761 16 703 573 0 16 703 573 D. SAJÁT TŐKE 10 389 339 0 10 389 339 9 616 711 0 9 616 711
   I. Immateriális javak 64 806   64 806 51 284   51 284   1. Tartós tőke 8 614 040   8 614 040 7 769 365   7 769 365
 II. Tárgyi eszközök 14 238 451   14 238 451 13 288 386   13 288 386   2. Tőkeváltozások 1 775 299   1 775 299 1 847 346   1 847 346
III. Befektetett pénzügyi eszközök 700 149   700 149 702 598   702 598   3. Értékelési tartalék            

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott, illetve vagyonkezelésbe 
vett eszközök

1 885 355 1 885 355 2 661 305   2 661 305

E. TARTALÉKOK 302 650 0 302 650 280 362 0 280 362

 I. Költségvetési tartalékok 302 650   302 650 280 362   280 362

II. Vállalkozási tartalékok            
B. FORGÓESZKÖZÖK 858 299 0 858 299 671 937 0 671 937 F. KÖTELEZETTSÉGEK 7 055 071 0 7 055 071 7 478 437 0 7 478 437
   I. Készletek 35 951   35 951 30 088   30 088    I. Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 6 028 354   6 028 354 6 592 782   6 592 782
 II. Követelések 186 378   186 378 228 286   228 286
III. Értékpapírok              II. Rövidlejáratú       

kötelezettségek 865 479   865 479 752 454   752 454
IV. Pénzeszközök 443 770   443 770 243 197   243 197
 V. Egyéb aktív pénzügyi 

elszámolások 192 200   192 200 170 366   170 366 III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások 161 238   161 238 133 201   133 201

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 747 060 0 17 747 060 17 375 510 0 17 375 510 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 747 060 0 17 747 060 17 375 510 0 17 375 510

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

3. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2012. (IV.26.) „kt” sz. határozatához 

Karcag Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Adatok 1000.-Ft-ban

Sor-
szám Megnevezés

Előző évi 
költségveté-
si beszámoló 

záró
 adatai

Auditálási 
eltérések*

(±)

Előző év 
auditált egy-

szerűsített 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
költségveté-
si beszámoló 

záró
adatai

Auditálási 
eltérések**

(±)

Tárgyév 
auditált egy-

szerűsített 
beszámoló 
záró adatai

1. Záró pénzkészlet 428 544   428 544 240 115   240 115

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

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 
záró egyenlege (±) 46.188   46.188 40 247   40 247

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 14 878   14 878 117 397   117 397

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)            

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2+3-4-5) 287 772   287 772 162 965   162 965

7. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 2 625   2 625 -32 435   -32 435

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)            

9. Költségvetési pénzmaradvány(6+7+8) 290 397   290 397 130 530   130 530

10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység 
ellátására felhasznált összeg            

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

12. Módosított pénzmaradvány (6±7±8±9+10) 290 397   290 397 130 530   130 530

13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénz-
eszköz maradványa 6 990   6 990 54 783   54 783

14. A 12 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 283 407   283 407 75 747   75 747

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.
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4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2012.(IV.26.) „kt.” sz. határozatához

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Karcag Város Önkormányzat mel-
lékelt 2011. évi egyszerűsített összevont éves költ-
ségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 
egyszerűsített összevont éves költségvetési beszá-
moló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített 
egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és 
források egyező főösszege 17 375 510 E Ft, a tar-
talékok összege 280 362 E Ft egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2011. évi 
teljesített költségvetési bevétel 7 116 617 E Ft, a tel-
jesített költségvetési kiadás összege 7 091 365 E Ft, 
és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egy-
szerűsített pénzmaradvány kimutatásból, amely sze-
rint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány össze-
ge 162 965 E Ft áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
Az egyszerűsített összevont éves költségvetési be-

számolónak a számviteli törvényben, valamint az 
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvve-
zetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kor-
mányrendeletben foglaltak, és a Magyarországon el-
fogadott általános számviteli elvek szerint történő 
elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat 
polgármesterének a felelőssége. Ez a felelősség ma-
gában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, 
lényeges hibás állításoktól mentes éves költségveté-
si beszámoló elkészítése és valós bemutatása szem-
pontjából releváns belső kontrollok kialakítását, be-
vezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politi-
ka kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott 
körülmények között ésszerű számviteli becslések el-
készítését.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített ösz-

szevont éves költségvetési beszámoló véleményezése 
az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyv-
vizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonat-
kozó – Magyarországon érvényes – törvények és 
egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti-
ek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgála-
tot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bi-
zonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költség-
vetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állí-
tásokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárá-
sok végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bi-
zonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és 
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve 
az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ere-
dő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését 
is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A koc-
kázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egy-
szerűsített összevont éves költségvetési beszámo-
ló elkészítése és valós bemutatása szempontjából re-
leváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek 
az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonat-
kozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az al-
kalmazott számviteli alapelvek megfelelősségének és 
a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ész-

szerűségének, valamint az éves költségvetési beszá-
moló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizs-
gálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:
A könyvvizsgálat során a Karcag Városi Önkor-

mányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tétele-
it, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján 
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem ar-
ról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségve-
tési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az 
államháztartás szervezeti beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, 
és az általános számviteli elvek szerint készítették 
el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont 
éves költségvetési beszámoló a Karcag Városi Ön-
kormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 
2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kelt: Karcag, 2012. 04. 16.

Nagyné Győri Sára Emma
Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 000 833

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2006. június 
25-én a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet a 2148. 
sorszám alatt a társadalmi szervezetek között nyilvántar-
tásba vette, és közhasznú szervezetté minősítette.

Az egyesület működési köre: kulturális.
Az egyesület székhelye: Karcag, Kossuth tér 1.
Az egyesület képviselői: Györfi Sándor elnök (Karcag, 

Széchenyi sgt. 56.), Kósáné Bene Hajnalka titkár (Karcag, 
Pipacs u. 20.).

Az egyesület célja: a várost szerető erők összefogása, a 
város történeti, építészeti, környezetvédelmi és természe-
ti értékeinek, haladó hagyományainak megóvása, szépítése, 
új értékek teremtése érdekében.

Az egyesület törekszik a lakosság széleskörű megszerve-
zésére, a városszeretetre nevelésre, a város védelmére és szé-
pítésére, a városi élet színvonalának emelésével, a lakosság 
társadalmi közérzetének jobbítására, a városhoz való kötő-
dés erősítésére.

2011. évi tevékenységünk: egyesületünk fő célja, hogy a 
várost szerető embereket összefogja, a város történeti, épí-
tészeti, környezetvédelmi és természeti hagyományait meg-
óvja, új értékeket teremtsen. 2011-ben ennek érdekében 
folytattuk az immár hagyományosnak számító programja-
inkat. Újra kiírtuk a „Nagykun Kapu” pályázatunkat. Azok 
a városlakók indulhattak a pályázaton, akik vállalták, hogy 
a kun hagyományoknak megfelelő kerítést építenek a lakó-
házuk köré. Egy nyertes pályázónk volt: Vinis Béla (Karcag, 
Kinizsi u. 36.). A kivitelezés befejezését követően 100.000 
Ft-ot fizettünk ki a nyertes pályázónak.

A Csepelen megrendezésre kerülő Tájegységek Napja cí-
mű rendezvényen Karcag város bemutatkozásában vettünk 
részt.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy ne csak a helyi ha-
gyományőrző szervezetekkel tartsuk a kapcsolatot, hanem 

erősítsük a kistérségi együttműködést. Ennek érdekében 
támogattuk a karcagi csapatot a Hajdú-Bihar megyei De-
recskén a „Hajdú komák és konok kunok disznótoros ver-
senyén az összefogás jegyében” elnevezésű rendezvényen, 
valamint a Kunszentmiklóson megrendezésre kerülő bir-
kafőző versenyen.

Valamennyi városi rendezvényen képviseltettük magun-
kat. Nemzeti ünnepeinken és a helyi megemlékezéseken 
koszorút helyeztünk el.

Az EURÓ Kft. éttermében 2011. május 31-én megtar-
tottuk a zárszámadó közgyűlésünket, ahol vendégül láttuk 
tagjainkat és a meghívott vendégeket.

Karcag városból sok országosan is ismert tudós, művész, 
politikus, sportoló származik. Egyesületünk elhatározta, 
hogy 2010-től a város elhunyt, nevezetes szülötteinek szü-
lőházánál emléktáblát helyez el. Elsőként Gergely János ki-
váló professzor, tudós emlékére, az önkormányzattal össze-
fogva készítettünk és avattunk a lebontott szülőház miatt a 
Nagykun Református Gimnázium aulájában emléktáblát a 
Nagykun Kulturális Napok rendezvényeinek keretében.

2011-ben az egyesület a hagyományteremtő szándékát 
folytatva a városunk híres szülötte Mándoky Kongur Ist-
ván fiatalon elhunyt, nemzetközi hírű turkológus Kazinczy 
utcai szülőházára elhelyezendő emléktáblához megvette a 
mészkőlapot, amely 2012-ben kerül elhelyezésre.

Szoros kapcsolatban állunk városunk más, hagyomány-
őrző tevékenységet folytató szervezeteivel, leginkább a 
Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesülettel, a „Karcagért” 
Közalapítvánnyal, a Nagykun Népművészek Egyesületével, 
a Kováts Mihály Baráti Társasággal, a Kunszövetséggel.

Egyesületünk tagjai munkájukat önkéntesen, díjazás nél-
kül végzik. A programszervezéshez, ügyintézéshez saját 
gépkocsijukat veszik igénybe, amelyért a jogszabályokban 
rögzített mértékű költségtérítés került elszámolásra.

A pénzforgalmi adatok a következők
Bevételek
SZJA 1 %   35.084 Ft
Önkormányzati támogatás   34.000 Ft
NCA pályázaton nyert összeg 180.000 Ft
Tagdíj bevétel   20.000 Ft
Tagok adományai 181.000 Ft
Egyéb adományok 102.250 Ft
Bankkamat        735 Ft
Összesen 553.069 Ft
Kiadások
Kun-kapu pályázati támogatás 100.000 Ft
Kiküldetési költség   43.195 Ft
Posta, telefon költség   12.846 Ft
Városi rendezvényekre koszorú vásárlás   26.500 Ft
Nyomtatvány beszerzés   26.840 Ft
Pályázatíráshoz tanácsadói díj   44.000 Ft
Városvédők Országos Szövetségénél tagság befizetés   20.000 
Ft
A derecskei disznótoros, szentmiklósi birkafőző
versenyen a karcagi csapat támogatása   55.000 Ft
Könyvviteli szolgáltatások díja   44.000 Ft
Bankköltség   37.950 Ft
A közgyűlésen megjelentek vendéglátása   75.000 Ft
Programszervezési díj   50.000 Ft
Anyagvásárlás emléktáblák készítéséhez (mészkő)   36.000 Ft
Összesen: 571.331 Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: -18.262 Ft.
A közhasznú szervezet tisztviselői juttatásban nem részesül-
tek.
Munkabér, megbízási díj kifizetése nem történt.
Az egyesület év végi záró pénzkészlete: 751.135 Ft.

Györfi Sándor
elnök

Karcagi Nagykun Városvédő Egyesületet

2011. évi közhasznúsági jelentés
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K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerv megyei tiszti főorvosa 
a IX-R-062/00467/2012. sz. határozatával elrendelte a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tar-
tózkodó 30 éves és ennél idősebb lakosok kötelező tüdő-
szűrő vizsgálatát. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2012. június 12-től augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak sze-
rint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.
Szűrési idő naponta:

Hétfő:  12:30 – 16:30-ig
Kedd:  08:30 – 12:30-ig
Szerda:  12:30 – 16:30-ig
Csütörtök:  08:30 – 12:30-ig
Péntek:  08:30 – 12:30-ig
augusztus 09. Csütörtök  8:30 – 12:00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik 
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, ille-
tőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványá-
val és betegkártyájával (TAJ szám) a személyre szóló érte-
sítésen megjelölt időpontban szíveskedjen a vizsgálaton 
részt venni.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a kötelező tü-
dőszűrésre kötelezett a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy 
távolmaradását nem igazolja, akkor szabálysértést követ 
el, mely a II/ 2012. évi törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben fog-
laltak alapján pénzbírsággal sújtható.

A 30 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy ta-
nulmányainak 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. Postai csekket a szűrés helyén lehet kérni. 

Rózsa Sándor
jegyző

Izzad a nyár

„Izzad a Nyár. Tűzkorong fűti.
Aranyküllőit földre leküldi.
Lihegő tájnak mellkasa izzik.
Toporgó fák ága Ég felé nyúlik.

Alszik a Szél, lusta legyezni.
Kutya sem fogja most fülét hegyezni.
Elfeküdt, mint kótyagos részeg.
Madarat sem nyugtatja a fészek.

Bágyatag, mélabús, száraz a Nyár.
A kiszáradt talaj esőre vár.
Búsan furulyázik a tengeri,
ütemet csutkáján a gyom veri.”

2009. 
(Mátyusné Kiss-Pál Róza verse)
Emlékeim Vándorútján Versek 
c. kötetéből.

A nyári melegben felüdülést jelent 
a szép virágos házak, udvarok, ut-
cák látványa. Ez öröm nemcsak az 
ottlakóknak, hanem az arra járók-
nak, a környék lakóinak is! Kérjük, 
tegyenek egy városi sétát az Akácos 
– Bercsényi – Csend – Kinizsi – Vö-
rösmarty utcákban, ahol ezen szép 
felvételeink is készültek.

Öröm látni egyre több családi ház 
udvarán a fából készült biztonságos 
gyermekjátékokat is, ahol a ház leg-
kisebb lakói önfeledten játszhatnak.

Virágos házak, udvarok, utcák

Az összeállítást készítette:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati 
képviselője

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény (továbbiakban: Étv.) 17. § (4) bekezdése 
értelmében: a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szó-
ló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében belterüle-
ten a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közér-
dekű védekezést, ha a tulajdonos vagy földhasználó a fenti 
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A helyszíni el-
lenőrzést hivatalból, vagy bejelentés alapján belterületen a 
jegyző, külterületen az ingatlanügyi hatóság végzi.

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok ki-
számításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. 
(VII.31.) Korm. rendelet értelmében az, aki az Étv. 17. § 
(4) bekezdésében előírt védekezési kötelezettségét elmu-
lasztja (a fertőzött terület nagyságától függően), 15.000 – 
5.000.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Mindezek figyelembevételével kérem a helyi lakosokat, 
hogy környezetük, illetve egészségük védelme érdekében in-
gatlanjaikon folyamatosan végezzék el a gyomok mechani-
kai gyérítését, irtását.

Nyári nyitva tartás
Kedves Olvasók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a könyvtár 2012. júli-

us 16-tól július 29-ig zárva tart.
Nyitás: július 30-án.
2012. július 1. - augusztus 31. között a könyvtár szomba-

tonként zárva.
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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Jó volt látni a sok-sok után-
pótlás sportolót a városi díjáta-
dó ünnepségen, köztük a leány 
gyermek kosarasokat is, akik a 
megyei bajnokságban értek el az 
idén érmes helyezést. Természe-
tesen nemcsak leány, hanem a 
fiú utánpótlás csapataink is sze-
repeltek bajnokságokban, s ér-
tek el jó eredményeket. Igaz az 
idén éremeső nem volt az el-
múlt évekhez képest, mikor is 
„zsinórban”gyűjtötték be a Me-
gyei Bajnoki címeket több kor-
osztályban is. Reméljük jövőre a 
fiúk ismét felállnak majd a dobo-
góra.

KosárlabdaU15
A kadet korosztályú fiú csapat 

az idén a Középiskolás Megyei 
Bajnokságban szerepelt, s mint 
„fiatalok”, sok csapatnak okoz-
tak meglepetést a mezőnyben. A 
jövőben a csapat, ha szorgalma-
san edz továbbra is, éremesélyes-
ként lép majd pályára minden bi-
zonnyal, hiszen az elmúlt héten 
az Országos Bajnokságban is sze-
repelő Egri VSI csapatával ját-
szottak egy „barátságos” mérkő-
zést, s remek győzelmet értek el. 
Csak így tovább!
Karcagi SE - Egri VSI 67:66 
(22:12, 15:2 ,8:2, 22:10)
Karcagi SE: Kiss Tamás ,Németh 
Gergely (28p.), Bokor Péter (6p.), 
Németh Márton (13p.),
 Mészáros Gábor (8/3p.)
Csere: Tóth Gergő (2p.), Kovács 
László (2p.), Suba István, Kovács 
Bence, Varga Márk.
Edző:Kiss János 

Kosárlabda U13
A közelmúltban a serdülő fi-

úk Kisújszállás hasonló korosz-
tályú csapatával mérkőztek meg. 
Ezt megelőzően Karcagon már 
találkozott a két csapat egymás-
sal, amikor fölényes karcagi si-
ker született (107:38). Az idegen-
beli mérkőzésen sok volt a hiány-
zó, sőt a pálya is „másabb” volt, 
s a ”kisújiak” is pontosabban ját-
szottak a ziccerek sokaságát ki-

hagyó karcagiak ellenében. Csa-
patunk kihasználta némi ma-
gassági fölényét és főként a távoli 
dobások során a lepattanó lab-
dák leszedéséből, majd a kosár-
ba visszajuttatásából szerezték 
pontjaikat. Az eredmény mégis 
dicséretes, s a jövőben kiegészül-
ve a hiányzókkal vagy a korosz-
tályba beérő újabb tehetséges já-
tékosokkal, a Megyei Bajnokság-
ban is megmutathatja tudását ez 
a korosztály is.
Kisújszállási SE - Karcagi SE 
48:60 (9:10, 12:18, 1:19, 16:13)
Karcagi SE: Kovács Bene-
dek (17p.), Varga Gergő (2p.), 
Bayarsaikhan (3p.), Nagy László,
Lazányi Z. (11/3p.)
Csere: Hidasi Attila (7p.), Varga 
István (20p.), Johann Márk
Edző:Fodor Csaba

Előkészítő/U11/Megyei 
Bajnokság

Sikerült lejátszania a legfiata-
labb korosztálynak a Megyei Baj-
nokság mérkőzéseit. Csak emlé-
keztetőül, ez a csapat ”félidőben” 
csatlakozott a bajnokság küzdel-
meibe. A kis kosarasok lelkese-
dése sokat számított a hasonló-
an „kezdő” csapatok ellenében, 
ám a „rutinos, már 4-5 éve ko-
sarazó” nagyobbak ellenében ez 
egyelőre kevés volt. Így az utol-
só fordulókban lejátszott mérkő-
zéseiken inkább csak a tapasz-
talatszerzés lehetett a cél az Or-
szágos Bajnokságban is kiemel-
kedően jól szereplő Jászberényi 
Kosársuli, és a Szolnoki Olaj KK 
utánpótlás csapatai ellen. No, de 
minden mérkőzésből lehet tanul-
ni és a gyerekek és szüleik is lát-
hatták, hogy ha valaki komolyan 
veszi a kosarazást, eljár az edzé-
sekre, akkor egyre ügyesedve-
erősödve még sokra viheti eben 
a sportágban. Természetesen a 
csapategység is egyre erősödik a 
sok-sok közös élmény során. Így 
volt ez az utolsó forduló során 
is, mikor félúton „Jászberény fe-
lé”, Szolnokon az Olaj KK Sport-
csarnokába is „bekukkanthatott” 
a csapat, s az Országos Gyermek 

Bajnokság Döntőjén izgulhattak 
a szolnokiakért (akik végül 2. he-
lyezetek lettek).
Eredmények: 
Szolnoki Olajbányászók - Kar-
cagi SE 81:13
Karcagi SE - Szolnoki Olajbá-
nyászók 9:87
Jászberényi Kosársuli - Karcagi 
SE 105:13
Karcagi SE - Jászberényi 
Kosársuli 12:130

A Karcagi SE U-11-es fiú csapa-
ta a Megyei Bajnokságban végül 
az 5. helyezést érte el, megelőz-
ve a Kisújszállási SE és a Szolno-
ki Sportcentrum csapatait. A Vá-
rosi Pingvin-kupán viszont elsők 
lettek a „kis kosarasok”.

A csapatban játszottak az 
elmúlt idényben: Bencsik 
Dominik, Cs.Németh Csaba, Er-
dei Kristóf, Ferencz-Reiff Dá-
niel, Ferenczi József, Fodor Hu-
nor, Fűtő Szabolcs, Kósa Cson-
gor, Kósa Zoltán, Kovács Pé-
ter, Kovács Tibor, Lukács Gábor, 
Magyari Zsolt, Molnár János, 
Ökrös Tamás, Szabó Mihály, 
Szendrei László, Vajó Gergő.

Edző:Fodor Csaba

A Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztálya megköszöni a tá-
mogatását azon helyi vállalko-
zóknak, akik segítették a szak-
osztály munkáját a „TAO”-s pá-
lyázaton keresztül, valamint 
a szülők áldozatkész segítsé-
gét, ami által sikerült felszerelé-
seket vásárolni, valamint a baj-
nokságokban elindulni a csapa-
toknak. Köszönjük a helyi média 
képviselőinek is az eredménye-
ink mindig friss leközlését, ezál-
tal a  sportág népszerűsítését vá-
rosunkban.

Most rövid pihenő követke-
zik, s augusztusban megkezdő-
dik a felkészülés az újabb bajno-
ki évadra. Addig is minden spor-
tolónak, ”sportot-kosárlabdát-
kedvelőnek„ kellemes pihenést a 
nyári szünetben.

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztálya

Kosárlabda

Előtérben az utánpótlás

A Déryné Kulturális, Turisz-
tikai, Sport Központ és Könyv-
tár nevében ezúton mondok 
köszönetet a GYER MEKNAP 
ÉS CSALÁDI NAP támoga-
tásáért, programjaiban való 
közreműködésért az aláb-
bi személyeknek, szervezetek-
nek: Vidékfejlesztési Miniszté-
riumnak; Karcag Városi Ön-
kormányzatnak; Gyermekeink 
Mosolyáért Alapítványnak; 
Nagykunsági Környezetvé-
delmi Kft.-nek; Karca-
gi Sport egyesületnek; Csa-
lád 2005 Kft.-nek; Áron Fér-
fidivatnak; Nagykun Víz- és 
Csatornamű Kft.-nek; Karcag 
Városi Önkormányzat Város-
gondnokságának; Madarász 
Imre Egyesített Óvoda és Ped-
agógiai Szakszolgálat veze-
tésének és óvodapedagó-
gusainak; Karcagi Többcé-
lú Kistérségi Társulás Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
dolgozóinak; Karcag Váro-
si Rendőrkapitányság munka-
társainak; J-N-SZ Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Karcagi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 
munkatársainak; Karcag Váro-

si Polgárőr Egyesületnek; Mag-
yar Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete Karcagi Szerveze-
tének; Kunkarcagi Állatvédő 
és Állatbarát Egyesületnek; 
Magyar Vöröskereszt Karcag 
Területi Szervezetének; Városi 
Egészségfejlesztési Munkacso-
portnak; Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium önkéntes diák-
jainak; Kálmán Imre, Fodor 
Károly játékvezetőknek; 
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
fellépő növendékeinek és ta-
nárainak; Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár néptánc és mazsorett 
csoportjainak; Dalma Dance 
Club táncosainak; Karcagi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
Bölcsőde Intézményének; La-
bonczfa Kft.-nek; Mészáros 
Zsoltnak és Mészáros Zsoltné-
nak; Karcagi Kunlovardának; 
Karcag Televíziónak; Karcagi 
Hírmondónak; Karcagi Super-
infónak; Infokarcagnak; továb-
bá munkatársaimnak.

Kovácsné Kerekes Katalin
mb. igazgató

Köszönet

Annak ellenére, hogy a fel-
nőtt csapat már nem szere-
pel a felső osztályban, a karca-
gi fiatalok viszont egyre sike-
resebb teljesítményeikkel hív-
ják fel a szurkolók figyelmét. 
A csoportban a karcagiak vé-
geztek az élen. A sikeres ifjú-
ságiak edzőjét, Kemecsi Lász-
lót kértem meg, hogy röviden 
értékelje a teljesítményüket.

- Negyedik éve, hogy átvet-
tem a csapatot. Akkor még 9 
évesek voltak. Szinte ugyan-
azokkal a játékosokkal végez-
tünk az élen. 1-2 fiú érkezett 
és ugyanennyi távozott. Ta-
valy a célkitűzésünk az volt, 
hogy a középmezőnyben vé-
gezzünk. Elsősorban azért, 
hogy megismerhessük a me-
zőny erősségét. Egyre jobb 
eredményt értünk el, és meg-
jött az étvágyunk. Az ősz job-
ban sikerült, mint a tavasz. 
Nehezebb lett azzal is, hogy 
még az ellenfelek nem ismer-
tek bennünket, de miután 
tisztában lettek az erőssége-
inkkel, sokszor beálltak véde-
kezni. A másik problémánk 
az volt, hogy mindig a focis-
táinkat „használták” fel kü-
lönböző iskolai bajnokság-
ban, nemcsak a labdarúgás-
ban. Ezért nem lehetett rend-
szeres edzésmunkát végezni. 
Ezenkívül példátlan méretű 

sérüléshullám is sújtotta a csa-
patot, amely legalább hat hé-
tig tartott, és sok játékost érin-
tett. A csoport gólkirálya a mi 
csapatunkból került ki, Györ-
gyi György 25 góllal. Nem be-
szélve arról, hogy kiugró tel-
jesítménye felkeltette több 
NB. I-es csapat figyelmét is 
az utánpótlás vonalon. Nagy 
fölénnyel nyertük meg a baj-
nokságot, 11 pont különbség-
gel. Ezért is kaptak a fiatalab-
bak is játéklehetőséget. Most 
már eggyel feljebb léptünk és 
a nagy pályán kell majd ját-
szanunk. Nyilván először nem 
várhatunk egyből kiemelke-
dő eredményt. Sok munká-
val reméljük sikerül ezt elérni. 
Nemsokára heti 4 edzéssel – 
egy hetes berekfürdői edzőtá-
borozással – 23 játékossal ké-
szen állunk a bajnokságra.

Csapat tagjai: Fekete László, 
Binder Ciprian, Mészáros Ist-
ván, Mester Máté, Terjék Pé-
ter, Nábrádi Krisztián, Tóth 
Ferenc, Tóth Gergely, Katona 
Tibor, Örsi Imre, Sipos Robin, 
Moga Edvin, Györfi György, 
Balla Gergő, Bencsik Zol-
tán, Kupai Dániel, Papp Ti-
bor, Kiss Sándor, Balajti János, 
Erdős Róbert, Takács Tamás, 
Tóth Roland.

B. I.

U 13-as korosztály NB. II. 
Dél-Kelet csoport
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdo-
nostól alkuképesen eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mel-
léképületekkel, kerttel. Tel.: 06/30-
283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes csalá-
di ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
87 m²-es, 2,5 szobás parkettás, hő-
szigetelt családi ház Szolnokon 
korszerű központi fűtéssel, ha-
gyományos fűtésre is kialakítva, 
melléképülettel, garázzsal eladó. 
Fúrott kút az udvarban. Csere is 
érdekel. I.ár: 17 M Ft. Tel.: 06/30-
432-5110.
Termőföldet vásárolnék egész 
Jász-Nagykun-Szolnok megye te-
rületén! Tel.: 06/30-450-5723.
Karcagon, a Gépgyár u. 28. sz. alat-
ti 1874 m²-es portán 1 szoba + 
konyha + spájzos ház eladó. Tel.: 
06/70-613-6785.
Családi ház nagy portával eladó. 
Kg., Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 
59/300-462.
Bucsán, a Lehel utcában ház eladó. 
Állattartása kiválóan alkalmas, ha-
talmas téglából épült alsóépület-
tel, belvíz mentes területen. Tel.: 
06/30-985-4098.
Karcagon a Kertész J. utca 1. sz. 
alatt I. emeleti, 2 szobás, erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-547-9987 
vagy 06/30-287-6790.
3 szobás kertes ház eladó. Kisebb 
csere is érdekel. Tel.: 59/312-258.
Eladó karcagi ingatlanok nagy vá-
lasztékban. www.nagykuningat-
lan.com
2 szobás, összkomfortos kertes 
családi ház eladó. Kg., Zrínyi u. 14. 
sz. alatt. Tel.: 06/20-482-4608.
26 AK aranykorona szántó eladó. 
Tel.: 59/312-069.
Karcagon Kossuth téri III. emele-
ti, 2 szobás, erkélyes, tehermentes 
lakás eladó. Tel.: 06/30-385-4300.
Eladó Karcagon a vásárcsarnok-
nál udvari lakások. Egy és két szo-
bás lakások hozzátartozó kis telek-
kel. Csak a bejárat közös. Kedvező 
ár, azonnal költözhető. Tel.: 06/20-
548-6729.
2 szobás tégla családi ház lakható 
alsóépülettel eladó. Kg., Zádor ut-
ca 28. Tel.: 06/70-391-4295.
Eladó Karcag főterén 250 m²-es 
üzlet. Két utcai bejárat, nagy ki-
rakat, gazdasági bejárat, telek-
rész, de akár 3 üzlet is működtet-
hető kiváló műszaki állapotban. 
Mosdók, öltöző, raktár van kiala-
kítva. Klíma és riasztóval felszerelt. 
Megfelelhet vendéglátás, kereske-
delem, egészségügy ill. irodának 
is. Saját parkol és nagy forgalmú 
gyalogos ill. gépjármű forgalom 
van. Tel.: 06/20-548-6729.

Eladó Karcag főterén 2006-ban 
épült 2 szobás családi ház, 600 m² 
telekkel. A ház belső udvari, utcá-
ról nem látható. Igényes belső és 
külső megjelenés, és faház is van a 
telken. Alkalmi ár, azonnal költöz-
hető. Tel.: 06/20-548-6729.
Karcagon a Pipacs utcában építé-
si telek eladó. Tel.: 06/30-349-4316.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, 1,5 szobás családi tégla 
ház sürgősen eladó. Tel.: 59/400-
802 (8 óráig, délben és 18 órától).
Szántóföldet vásárolnék Karcag 
határában! Gyenge minőségűek 
és apró területek osztatlan közös-
ből is érdekelnek! Tel.: 06/30-985-
4098.
Karcagon – rendezett telken, tel-
jes közműves – kisebb kertes ház 
betegség miatt eladó. (Utcafronti 
rész bontás nélkül beépíthető.) 
Lakáscsere is érdekel. Tel.: 06/70-
273-7268.
Kis családi ház eladó. Kg., Szondi 
utca 2. Érd.: Kg., Sarkantyús utca 
25.
Családi ház beépíthető telekkel 
áron alul eladó. Tel.: 06/70-275-
1937 vagy 06/70-257-2045.
Karcagon a Vasút utcában külön-
álló (szoba-konyha, fürdőszobás) 
lakrész (i.ár: 2.900.000 Ft) és egyéb 
ingóságok eladók. Tel.: 06/30-530-
1134.
Karcagon a főtéren 3 szobás ház 
eladó. Tel.: 06/30-394-1350.
Két szintes, 3 szobás + étkezős, 2 
fürdőszobás, felújított családi ház 
eladó. Kg., Diófa utca 7. Tel.: 06/30-
254-9237 vagy 06/20-582-5467.
Karcagon több generációs keretes 
ház eladó vagy kertes ház csere is 
érdekel értékegyeztetéssel. Tel.: 
06/30-422-8334.
2 szobás lakás a Kántor Sándor ut-
cában eladó. Tel.: 06/30-584-3744 
vagy 06/30-838-6012.
Kertes családi ház és bútor eladó. 
Tel.: 06/30-643-8315 (14 óra után)
Városközponti kis utcában 2 szo-
bás, 85 m² hasznos alapterületű 
kockaház, 913 m² telekkel, gazdál-
kodásra alkalmas melléképüle-
tekkel eladó. Tel.: 06/30-489-2383 
vagy 06/30-219-4303.
Társasházi lakás reális áron eladó. 
Tel.: 06/30-547-5691.
Karcag, Bethlen G. utca 41. sz. alat-
ti kétszintes családi ház áron alul 
eladó. I.ár: 10,5 M Ft. Tel.: 06/30-
517-2434.

Albérlet
Kiadó Karcag főtéri 2 szobás kere-
tes házrész. Azonnal költözhető. 
Tel.: 06/20-548-6729.
Karcag főterén bútorozott, felújí-
tott 2 szobás összkomfortos lakás 
azonnal beköltözhetően kiadó. 
Tel.: 59/313-297 vagy 06/30-637-
6905.

Állat
Nagyon kedves kiscicák szerető, jó 
gazdit keresnek. Tel.: 59/300-515.

Nagy testű vágógalamb fiókok el-
adók. Tel.: 06/30-324-0522.
Kis súlyú fehér hússertések 600 Ft/
kg áron eladók. Tel.: 06/30-566-
8044.
Sziámi kiscicák eladók. Tel.: 06/70-
397-9127.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! 
Csend, nyugalom, béke. Tel. : 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, 
a 4 csillagos Hotel Kalmában 27. 
extra piros hétre szóló 4 szemé-
lyes apartman üdülőjoga eladó. 
95 évre szóló, örökölhető, cserél-
hető. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.
Eladó 2 db 160 x 140-es redőny. 
Tel.: 06/70-613-6785.
Eladó 2 db kétszemélyes heverő, 1 
db gyerekheverő, újszerű állapot-
ban konyhabútor, új tölgyfa kony-
hai falitéka, zsúrkocsi, Bonanza 
íróasztal, franciaágy, 2 db új feke-
te ezüst díszítésű szekrény. Tel.: 
06/70-300-9730.
Üstház üsttel, konyhaszekrény, ab-
lakszárnyak, egy db ajtólap eladó. 
Érd.: Kg., Szent I. sgt. 58.
Jó állapotban lévő 160 l-es hűtő 
reális áron eladó. Tel.: 06/30-813-
3062.
Keresek 5-6 sor kertet, gyümölcs-
fákat karbantartásért cserébe. Tel.: 
06/30-327-5124.
Két nagy focikapu, rokkant kocsi 
eladó vagy cserélhető. Tel.: 06/30-
327-5124.
Méz házhoz szállítás Karcag terüle-
tén! Termelői méz kapható Karcag, 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos) 
1.300 Ft/kg, akác (folyékony) 1.800 
Ft. Sebők Erika, Szőllősi Csaba. Tel.: 
06/30-963-5073.
Armatúrák, 10 és 20 literes lapos 
lábas, kávéfőző (elektromos), tü-
kör, zsírosbödön, fateknő, fa füg-
gönytartó, női bicikli, asztal 8 
székkel, Dolce Gusto Krups kávéfő-
ző eladó. Tel.: 06/70-611-5013 vagy 
06/70-423-7568.
Eladó szekrénysor, könyvek, 3 db 
szék, szétnyitható asztal, dohány-
zó asztal, 20 literes zománcos lá-
bas, 6 literes fazék, 2 db zomán-
cos tepsi, egy műanyag kád, 110x2 
méteres középszőnyeg, 1 db va-
saló, 250 db hódfarkú cserép. Tel.: 
06/70-282-6961.
Utánfutó, répa szeletelő, veran-
da ablak, járókeret, szoba WC, hal-
lókészülék, Varta akkumulátor 12 
N-5-3B, Seleks 12N 6 ak akkumulá-
tor eladó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 57.
Szafari matrica és Dzsungel mánia 
csere-bere; gyerek és felnőtt ruhák 
100-500 Ft-ig vasárnaponként 8-16 
óráig Karcag, Reggel utca 33. sz. 
alatt a nagykapuban.
Búza, kukorica, napraforgó eladó. 
Tel.: 06/70-275-1937 vagy 06/70-
257-2045.

Rotációs kapához való házi ké-
szítésű utánfutó eladó, valamint 
Cleopátra burgonya olcsón kapha-
tó 50 Ft/kg – a készlet erejéig. Tel.: 
06/30-900-6221.
Kézi kocsi, mosogató, üveges vi-
rágtartó, gáztűzhely, automata 
mosógép, szoba WC eladók. Tel.: 
06/30-363-7951.
Karcagon 4 részéből álló szekrény-
sor (világos), Singer, lábbal hajtós 
ruhavarrógép eladó. Tel.: 06/30-
394-1350.
Öt részes előszobai vesszőgarnitú-
ra eladó kedvező áron. Négy darab 
nagy méretű fotelből áll és 1 db 
szögletes fonott asztal. Tel.: 06/20-
505-3467.
Hagyományos ágyneműtartó, üve-
ges, falra akasztós könyvespolc; 2 
db dohányzó asztal (sötét és vilá-
gos színű) eladó. Érd.: Kg., Szent I. 
sgt. 36. (10 – 17 óráig).
Újszerű Hajdú mosógép, centri-
fuga, gyermek etetőszék, 160 l-es 
hűtőszekrény, gáztűzhely palack-
kal vagy anélkül, kisméretű fa má-
zsa súlyokkal, használt bútorok el-
adók. Tel.: 06/30-566-8044.
Mini antikvárum! Gyűjtőknek el-
adók vagy cserélhetők: régi kép-
regények (bekötve), régi újságok 
(Karcagi Hírmondó és karcagi újsá-
gok is), régi könyvek, kalendáriu-
mok stb. Tel.: 06/20-969-7921.
3+2+1-es ülőgarnitúra (25.000 Ft), 
heverő (9.000 Ft), ablakszárnyak 
((1.000 Ft/db), dohányzó asztal 
(2.000 Ft) eladó. Tel.: 06/30-517-
2434.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munkaru-
hát, férfi szövet és bársony nadrág; 
bőrkabát varrását rövid határidőre 
vállalom! Tel.: 06/59-311-910.
Idős ember gondozását vállalom 
kertes házamban. Tel.: 06/30-384-
0490.
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fi-
zetni? Végrehajtás van folyamat-
ban? (Személyi hitel, hitelkártya, 
jelzálog hitel, stb.) Ne késleked-
jen, kérjen segítséget! Mi segítünk! 
Tel.: 06/70-314-4403 vagy 06/30-
647-7324.

Német nyelvből fordítást, korrepe-
tálást, tanítást, egészségügyi szak-
nyelv oktatást vállalok. Tel.: 06/59-
311-477.
Minőségi termelői borok az or-
s z á g  l e g j o b b  b o r á s z a i t ó l . 
KARCAGI BORHÁZ. Kg., Deák krt. 
77. Tel.: 06/30-928-3073. www.
karcagiborhaz.hu 
Vállaljuk lakóházak építését, bon-
tását, bármi nemű kőműves mun-
kákat; tetőtér építését, bontását; 
cserép forgatását; továbbá kapu-
bejárók, útburkolatok javítását; 
udvarok, telephelyek takarítását, 
tisztítását, lomtalanítását; föld- és 
kubikmunka végzését; épületek 
alap ásását. Több éves gyakorlat-
tal rendelkezünk. Mezőgazdasági 
munkákat is vállalunk 50 főtől akár 
200 főig is. Nyugdíjasoknak ked-
vezményt is tudunk biztosítani. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30-
605-3521.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László. Tel.: 59/313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Régebbi tárgyait, bútorait, forga-
lomból kivont pénzeket, régi pén-
zeket, bármilyen nemű hagyatéka-
it felvásárolom. Régi 200 Ft-ost is 
vásárolok. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06/30-605-3521.
Gyümölcsszedést (felében is), ta-
karítást és gyermekfelügyeletet 
vállalok. Tel.: 06/30-327-5124.
A  v i l á g h í r ű  s z í n v o n a l ú 
Hajdúszoboszlón 4-5 fő részé-
re nyaraló kiadó. Tel.: 06/30-659-
0827.
Vállalok mindenfajta kőműves-
munkát, kisebb javításokat vagy 
más egyéb munkákat is. Tel. : 
06/20-969-7921.

Gépjármű
2006-os évjáratú Suzuki SX4 1.6GS 
4WD garázsban tartott, hitel át-
vállalással eladó, kizárólag banki 
úton. Tel.: 06/30-647-7357.
E - 5 1 4 - e s  k o m b á j n 
gabonaadapterrel eladó. Tel. : 
06/30-985-4098.
TS MZ 125 cm³-es motorkerék-
pár friss műszaki vizsgával, törzs-
könyvvel, gyári állapotban eladó. 
Tel.: 06/30-566-8044.

Apróhirdetés
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2012. július 6. péntek
18.00  Műsorajánló
18.05  Ballagás 2012
 Kiskulcsoson
19.00  Pásztorok a Hortobágyon
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Nagy Istvánné
 Téma: az év pedagógusa díj
 Karcagi Hírek
 - XIV. Birkafőző fesztivál
 - Év vége a Varróban
 - Kánikula
 - Aratás
 - Új munkahely alapkőleté-

tele
 - Újra van Kazah Konzulátus 

Karcagon
 Háttér – különkiadás
 Téma: Kumánia fürdő át-

adása
20.10  Birkafőző Fesztivál 2012

2012. július 10. kedd
18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek Hozzám - reformá-
tus istentisztelet

19.20  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - római katoli-

kus szentmise
21.00  Nótacsokor

2012. július 12. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Nyári Fieszta Hajdúszo-

boszlón
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Kovács Szilvia
 Karcagi Hírek
 - Presbiteri konferencia
 - Tehetséges karcagi diákok
 - Macikiállítás
 - Tiszaigar a mintatelepülés
 Háttér 
 Vendég: Nagy Istvánné
 Téma: az év pedagógusa
20.10  Önkormányzati ülés

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

AnyakönyvAnyakönyv
Házasságkötés

2012. június 22.
Kálmán Krisztina és Kará-
csonyi Béla
Kovács Mária és Nyiri Sán-
dor
2012. június 23.
Sütő Edina és Szarka Zoltán 
Péter
2012. június 30.
Balogh Szabina és Varga 
László
Papp Dóra és Bató Emeric

Születés

Kiss Anikó – Eszes János Mi-
hály
Berekfürdő, Gárdonyi G. u. 
6.  Anikó Nikolett
Jobbágy Krisztina – Emődi 
Sándor
Kg., Soós I. u. 1/a.  Adél
Bartha Mónika – Szabó 
Zsolt
Kg., Munkás u. 9.  Zsombor

Halálozás

Kovács Sándor
 Karcag (1953.)
Özv. Kovács Sándorné (Bakó 

Julianna)
 Karcag (1926.)
Szodorai Lajos
 Karcag (1951.)
Vigh Ferenc
 Karcag (1962.)

Lapzárta: 2012. július 18., hétfő 14 óra

Labdarúgás

Július 7. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Július 8. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Július 14. szombat
 8 – 13 óráig Berek patika 

– Kiss A. utca
 9 – 20 óráig Alma gyógy-

szertár (Tesco)
Július 15. vasárnap
 9-12 óráig Berek patika – 

Kiss A utca
Július 21. szombat
 8-13 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. utca
 9-20 óráig Alma Gyógy-

szertár (Tesco)
Július 22. vasárnap
 9-12 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészség-
ügyi ellátás a Háziorvosi 
ügyeleten (Karcag, Széche-
nyi sgt. 27.)

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

Az elmúlt labdarúgó szezont 
az NB. II. Dél-Keleti csoportjá-
ban nagyszerű eredménnyel, a 
második helyen zárták. Immár 
második éve edzőjük Varga 
László. Korábban sok éven át 
a felnőtt csapatban játszó fia-
tal edzőt arra kértem, hogy rö-
viden értékelje csapatának sze-
replését.

- Csak az első helyezettet 
nem tudtuk megverni. A sze-
gedi együttesről van szó. Há-
rom fordulós volt a bajnokság. 
Az ősszel veretlenek voltunk 
hazai pályán, akkor jobban ját-
szottunk. A tavaszi szezon már 
több nehézséget okozott, töb-
bek között az iskolai elfoglalt-
ságok terén, mivel általában 
nyolcadikosok voltak többség-
ben (ballagások, felvételizés-
hez való több tanulás, sérülé-
sek). Volt, aki fél évet is kény-
telen volt kihagyni. Célkitű-
zés a helyezéseket említve nem 
volt. Amikor véget ért az őszi 
szezon, már látszott, hogy az 
I-III. helyet meg lehet céloz-
ni. Elsődleges feladatunk volt, 
hogy minél több tehetség ke-
rüljön fel az ifjúsági és a fel-
nőtt csapatba. Ez tavaly sike-
rült, például Székely Dávidnak, 
aki a felnőtt keretnek a tag-
ja lett. 15 éves volt, amikor be-
mutatkozott a „nagyok” között 
Túrkevén. A mostani keret-
ből Kupai Krisztiánt emelném 
ki, aki 52 gólt lőtt. Az együttes 
összgóljából (101) a felét rúgta. 

Ezzel a teljesítménnyel megsze-
rezte a gólkirályi címet. Ráadá-
sul több NB. I-es klub figyel-
mét is felkeltette. A csapat ge-
rince nagyon egységes volt, ta-
lán ennek is lett a második hely 
az eredménye. A legemlékeze-
tesebb mérkőzésünk ősszel volt 
Hódmezővásárhelyen, ahol 
az ellenfél csapatában kilenc 
NB. I-es játékos is szerepelt. 
Egy „őrült” mérkőzésen 7:6-ra 
nyertünk. Itt Kupai Krisztián 5 
gólt szerzett. A helyi iskolánk-
kal jó a kapcsolatunk, csak ket-
ten nem tanulnak Karcagon. 
Az edzések látogatottsága 70-
80 % között mozgott, ami ki-
emelkedőnek mondható. Heti 
négy edzésünk volt, plusz hét-
végi bajnoki mérkőzés. A szü-
lők közül többen vidékre is el-
kísérték a csapatot. Ezúttal sze-
retném megköszönni a szü-
lők és a vezetők, edzőtársaim 
munkáját és a segítségüket.

A csapat tagjai: Fábián 
Krisztián, Bajusz Szabolcs (ka-
pusok); Horváth Kálmán (csa-
patkapitány); Silye Norbert, 
Kozma Dániel, Balogh Csaba, 
Kökény Csaba, Daróczi Dávid, 
Ungi Viktor, Kovács Flávió, 
Kupai Krisztián, Saliga Ádám, 
Tanka Sándor, Majláth Ist-
ván, M. Tóth Márk, Balogh Jó-
zsef, Örsi Sándor, Szabó Erik, 
Balogh Dávid, Szajkó Gergő, 
Mészáros János, Nagy István, 
Terjék Péter.

B. I.

A meteorológiai előrejelzé-
sek szerint ezen a héten káni-
kulára kell számítani, csak-
nem mindenhol 35 fok feletti 
hőmérséklet várható.

Nagy öröm ez azoknak, 
akik éppen a nyári szabadsá-
gukat töltik, esetleg vízpar-
ton nyaralnak. Ne feledkez-
zünk meg ugyanakkor arról a 
tényről, hogy az erős napsütés, 
a nagy meleg nagyon sok em-
bert megvisel, különösképp 
az idősebb korosztályt, a szív 
és érrendszeri betegségben 
szenvedőket, de az egészsége-
sekre is hatással van, hiszen a 
melegfront előtti időszakban 
csökken a vérnyomás, ala-
csonyabb lesz a pulzusszám. 
Mindezek következménye-
ként gyengül az összpontosí-
tás, lankad a figyelem. Ez már 
önmagában sok balesetveszé-
lyes helyzetet teremthet a köz-
lekedésben akár gyalogosként, 
akár járművezetőként közle-
kedünk. 

A Rendőrség ezúton szeret-

né felhívni a figyelmet a káni-
kula, a hőség veszélyeire.

A nagy melegben az au-
tó belső tere gyorsan felme-
legszik, a nagy hőségben pe-
dig lassulnak a reakciók, fi-
gyelmetlenekké válunk. Mie-
lőtt hosszabb útra indulnánk, 
gondoljunk erre is, és iktas-
sunk be többször pihenőt. A 
szervezet folyadékpótlásá-
ról is gondoskodnunk kell, le-
hetőleg ásványvizet fogyasz-
szunk, de a lédús gyümölcsök 
is jótékony hatásúak lehetnek. 
A klimatizált autóknál ügyel-
ni kell arra, hogy ne legyen túl 
nagy a különbség a külső hő-
mérséklet és belső tér között.

Az időjárás eme nemkívá-
natos hatásait figyelembe véve 
a szokottnál is óvatosabban és 
figyelmesebben kell közleked-
nünk, hogy elkerüljük az eset-
leges balesetveszélyes helyze-
teket!

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kívánunk!

Utánpótlás U 15-ös korosztály

Május 17-20. között került 
megrendezésre Szegeden a 
Városi Jégcsarnokban a karate 
világkupa. 25 ország 800 ver-
senyzője vett részt. A karca-
gi színeket ifj. Gyarmati Im-
re és Szűcs Roland képviselte. 
A 47 kg-os kadett kategóriá-
ban Szűcs Rolandot a bírák le-
pontozták, pedig – Gyarmati 
Imre szerint – a legjobb mér-
kőzését vívta. A 74 kg-ban – 
kick box szabályrendszerben – 

ifj. Gyarmati Imre orosz, majd 
magyar ellenfelét legyőz-
ve nyerte meg a világkupát, 
amely óriási siker nemcsak a 
szakosztály, hanem a karca-
gi sportéletben is. Az idei ver-
senyszezon ezzel le is zárult. 
Következhetnek a nyári edző-
táborok, amelyek az őszi ver-
senyek sikereit megalapozhat-
ják. Ezúton köszönik meg tá-
mogatóik segítségét.

B. I.

Kánikulában is óvatosan 

Karate

Június 24-én rendezték meg 
a sportcsarnok melletti műfü-
ves bajnokság VIII. fordulóját.

Eredmények: VGT-Brigád 
– DKV 3:2, Agrosprint – 
Devils-Armacomp 10:2, 
Blades-Zsoan – Rózsa 0:5, Ho-
Ri-Ko – Aqua 5:2, Roli Sped – 

Multi Tec 5:1, Origo – Família 
2:5, Ökodízel – Szuperinfó 5:4

A bajnokság állása: 1. 
Agrosprint 24 pont 55:12 gól-
arány, 2. Família 24 pont 
44:13 gólarány, 3. Roli Sped 19 
pont 49:17 gólarány.

B. I.

Kispályás labdarúgás

Alarm-Matic műfüves bajnokság


