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Eseménydús júniusunk van 
és lesz, hiszen az iskolai évzá-
rókon és az éves „nagyrendez-
vényen”, a Birkafőző Fesztivá-
lon túl számos ünnepélyes al-
kalmat jelez az eseménynap-
tár.

Pénteken, június 14-én dél-
előtt nyílik meg az erdei tor-
napálya most kialakított va-
donatúj része.

- Nagyszerű dolog volt, 
amikor a ligeti sportléte-
sítmény melletti erdőrész-
ben megnyílt az erdei futópá-
lya – emlékezett az új létesít-
mény kapcsán Dobos László 
polgármester. - Tapasztalhat-
tuk, hogy itt, az évszakok-
tól függetlenül mindig sok, 
és egyre több a futni, kikap-
csolódni vágyó ember. A 
megnövekedett népszerűség 
adta az ötletet, hogy a még 
érintetlen erdőrészben idősze-
rű lenne kialakítani egy másik 
hasonló pályát is. Ez megtör-
tént. Ötmillió forintból ala-

kították ki az új útvonalat, de 
arra is gondoltak, hogy a két 
pályát ismét felszórják darált 
fenyőfahánccsal, ami köny-
nyebbé és biztonságosabbá te-
szi a futást az ösvényen. Más-
részt olyan irányítótáblák ke-
rültek kihelyezésre, amik egy 
egyszerű sétát is élvezeteseb-
bé tehetnek. A környezetnek 
megfelelően ugyanis a vidék-

re jellemző állat- és növényfaj-
ták kerülnek rajtuk ismertetés-
re. Tehát az útvonal akár egy 
kis ismeretszerző kirándulásra 
vagy iskolai órák megtartására 
is alkalmas lesz. Szóval szép és 
hasznos új létesítményről van 
szó, ami egész biztosan hamar 
népszerű lesz. (Az erdei torna-
pálya megnyitójára 2013. júni-
us 14-én 9:30-kor kerül sor.)

Két hétvége, két megnyitó

Két, a közelmúltban történt, 
és jelentős városi visszhan-
got kapott eseménnyel kap-
csolatban folytat nyomozást a 
Karcagi Rendőrkapitányság. 
Mindkét esemény helyszíne 
a Kisújszállási úti kerékpár-
út, főszereplői kerékpárosok 
és még valakik, akiknek a sze-
mélyazonossága sajnos még 
nem ismert. Az út és annak 
forgalma nyilván nem állan-
dó, folyamatosan változik, és 
az örök mozgásban nehéz egy-

egy esemény rekonstruálása és 
a szerepelők azonosítása. Tele-
ki Zoltán r. őrnagy ezért kéri a 
lakosság segítségét.

- Május 12-én, vasárnap 
hajnalban, 3:30 és 4:00 között 
éjszakai szórakozásból a Kis-
földek városrészben lévő ott-
honába tartott kerékpárral 
egy fiatalember. A gabonatá-
roló magasságában egy fia-
talokból álló, öt fős társaság 

A hetekkel ezelőtt kezdő-
dött hírelésből már mindenki 
megtudhatta, hogy a Déryné 
Kulturális Központ megalapí-
totta a kistermelői és kézmű-

ves piacot. Az első piaci napra 
június 7-én, pénteken került 
sor. A Látogatóközpont ud-
varát ez alkalommal vásáro-
zó mesterek lepték el, no és a 
kistermelők, hiszen a kézmű-

ipar pártolói mellett mézeska-
lács, húsok, tejtermékek, gom-
ba, méz, birkapörkölt és más 
ételféleségek is gyarapították a 
kínálatot. Az érdeklődő és vá-

sárló közönség – első alkalom 
lévén – még nem tódult, ha-
nem csak jövögetett, de hát a 
jónak is idő kell.

A Karcagi Kutató Intézet-
ben évtizedes hagyománya 
van a nyár eleji fajtabemuta-

tóknak, amikor a tudomány-
terület szakemberei (egyete-
mi tanárok, kutatók, minisz-
tériumi tisztviselők), valamint 
az intézet nemesítői számol-

nak be a legújabb eredmények-
ről és kísérletekről. A múlt hé-
ten csütörtökön, szokás szerint 

az intézet egyik kiürített szín-
jében összegyűlt népes hallga-
tóság előtt – dr. Czirák Lász-

Kéthetente a Látogatóközpont udvarán

Fajtabemutató

Kistermelői piac

A szakemberek a hazai 
vetőmagot ajánlják

A Strandfürdő építése az 
elmúlt időszak egyik legna-
gyobb volumenű karcagi be-
ruházása.

- Egy nagyon fontos léte-
sítményről van szó – mond-
ja erről a polgármester -, ami 
hosszú évtizedeken keresztül 
kell, hogy szolgálja a fürdeni, 

sportolni vágyókat, és olyan 
igényeket elégít ki, amik a 
21. században már teljes jog-
gal elvárhatók. A medencék 
és az uszodaépület más léte-
sítményei a sportolást és a re-
generálódást egyaránt szol-
gálják majd, nem beszélve 
arról, hogy az iskolák ismét 

megszervezhetik a rendsze-
res úszástanítást a testnevelé-
si órákon. A tanuszoda mel-
lett ezért készült, a jakuzzi,  
a gyógyfürdő pedig a rege-
nerálódást, a gyógyulást se-
gítik elő. Nagy örömmel ad-
juk át az új strandfürdőt júni-
us 21-én.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Kerékpárúti garázdák
A lakosság segítségét kéri a rendőrség

Folytatás a 2. oldalon

Új szakasszal bővül az erdei tornapálya

Június 21-én fürdőátadás
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Zeneiskolai beíratkozás
Kedves szülők és gyerekek!
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételt hirdet az alábbi tanszak-
okra: zongora, hegedű, trombita, furulya, magánének.
A beiratkozás helye: Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Szabó J. u. 1.)
Időpontja: 2013. június 13. (csütörtök) 14 és 18 óra között.
Szeretettel várjuk a zenét tanulni vágyó gyerekeket.

mellett haladt el. A csoport-
ból – amelynek egyik tagja 
kerékpárt tolt – valaki hátul-
ról kézzel meglökte. A kerék-
páros elesett, és nyolc napon 
túl gyógyuló orrcsonttörést 
szenvedett. Az ötfős társaság 
a helyszínről elszaladt. (A sér-
tett elsődleges információval 
szolgálni – tekintettel ittassá-
gára – nem tudott.)

A másik hasonló esemény 
tíz nappal később, május 22-
én délután, 15:30 és 15:45 óra 
közötti időben történt. A ke-
rékpárúton egy idős úr a Kis-
földek közül a városközpont 
felé tartott. A Kádas György 
iskola előtt járt, amikor – va-
lószínűsíthető, hogy előzetes 
szóváltást követően – két fia-
tal kerékpáros férfi érte utol. 
Az egyik előzés közben va-
lószínűleg vagy megpróbálta 
megütni, vagy ellökte az idős 
férfit, aminek következtében 
az elesett. Ő is fejjel esett az 
aszfaltra és elveszítette az esz-
méletét. Az elsődleges orvosi 
vélemények szerint az esés kö-
vetkeztében nyolc napon túl 
gyógyuló arccsonttörést szen-

vedett. Azóta már otthon lá-
badozik.

- Hol tart jelenleg a nyomo-
zás?

- Minden lehetséges eszközt 
megragadtunk, ám ezidáig 
nem került elő olyan érdemle-
ges információ, amely alapján 
az elkövetőket azonosíthattuk 
volna. Ezért kérjük a lakos-
ság segítségét: aki május 12-én 
hajnalban látta azt a csopor-
tot, vagy a mondott időben ta-
lálkozott a Kisújszállási úton 
a fiatalokból álló társasággal, 
amelynek egyik tagja kerék-
párt tolt, kérjük jelentkezzen. 
Ugyanígy segítséget kérünk a 
május 22-ei esemény felderíté-
séhez is. Ha valaki látta a Ká-
das György („kisegítő”) isko-
la előtt történteket, kérjük je-
lentkezzen.

Ugyanakkor a rendőrség 
cáfolta azokat a híresztelése-
ket, hogy a két sértett életét 
vesztette volna, sőt, amint Te-
leki őrnagy elmondta, a Kar-
cagi Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén semmilyen 
erőszakos jellegű, halálesettel 
végződő bűncselekmény nem 
történt.

Elek György

- Úgy gondolom ez itt egy 
új színfoltja lesz a városnak, 
hiszen olyan lehetőséget ad a 
kistermelőknek és a kézműve-
seknek, amit valóban érdemes 
kihasználni saját hasznuk-
ra és a vásárlók hasznára – ér-
tékelte az első piaci napot Do-
bos László polgármester, aki-
vel a helyszínen találkoztunk. 
- Természetesen nemcsak kar-
cagi termelőket várunk ide, 
hanem a város 40 kilométe-
res vonzáskörzetéből is bár-
ki jelentkezhet, aki kisterme-
lő vagy őstermelő. Az ilyen pi-
acoknak egy komoly megkö-
tése van: viszonteladók nem 
árusíthatnak.

- Meglepően népes az áru-
sok köre és színes, és olyan iga-
zi „piaci” a kínálat.

- Így van. Szemet gyönyör-
ködtető. Egyébként a válasz-
tékot szeretnénk tovább bő-
víteni, és itt a kiskertekben 
megtermelt zöldségre és gyü-

mölcsre gondolok. Ez nagyon 
hiányzik a kínálatból, de talán 
az eddigi időjárás is az oka, 
hogy még nincs mit felhoz-
ni és eladni a kertből, mert az 
idény ezután kezdődik. Van 
viszont birkapörkölt, amit 
a Birkafőzők Egyesülete főz 
és kínál eladásra. Azt szeret-
nénk, ha minden alkalommal 
lehetne majd kapni birkapör-
költet. Itt is le lehet ülni, lehet 
beszélgetni, vagy éppen elfo-
gyasztani a vásárolt ételeket. 
Ehhez kapcsolódva én még 
további ötleteket is el tudnék 
képzelni. Például más ételeket 
– lacipecsenyét, kolbászt, ke-
nyérlángost és egyebeket is, és 
hát ha már így van, nem len-
ne baj, ha egy élelmes vendég-
látó is kitelepülne és italfélesé-
geket, üdítőt árusítana. Két-
hetenként mindig pénteken 
délután nyit a kistermelői és 
kézműves piac a Látogatóköz-
pont udvarán, ahová minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Elek György

ló igazgató megnyitója után – 
prof. dr. Pepó Péter (DE AGTC 
KIT) centrumelnök-helyettes, 
Szépe Ferenc, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium főosztály-
vezetője, dr. Farkas Béla, a ve-
tőmag előállító és forgalma-
zó (AGROHUNGÁRIA Kft.) 
és dr. Czirák László előadását 
hallgathatta meg a kutatókból, 
mezőgazdasági vállalkozókból, 
gazdákból álló közönség.

Dr. Czirák Lászlóval a be-
mutató szünetében beszélget-
tünk.

- A jelenről elsősorban ta-
lán annyit, hogy továbbra is 
nagy energiát fektetünk a ka-
lászos gabonák – az őszi búza, 
a tritikálé és az ősz árpa – ne-
mesítésére. A nemzeti fajta-
jegyzékben jelenleg 159 álla-

milag elismert őszibúza-fajta 
szerepel, ebből tíz karcagi ne-
mesítésű. Őszi árpából négy, 
tritikáléból három fajtánk van, 
de várható, hogy még ez év 
őszén két újabb fajta kerül álla-
mi elismerésre. Ezek a gabonák 
nagyrészt a hazai viszonyok 
között lettek tesztelve, vizsgál-
va a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) ál-
tal. Az EU listán ugyan ezernél 
is több búzafajta szerepel, ami-
ket azonban nem próbáltak ki 
a hazai viszonyok között. Min-
denképpen szeretnénk felhívni 
a magyar termelők figyelmét 
arra, hogy a hazai fajtákat ré-
szesítsék előnyben, hiszen ezek 
ugyanazt tudják, mint a kül-
földről származók.

- Az intézet munkatársai 
számos publikációt tettek al-
ternatív növények termesztésé-

vel kapcsolatban.  Miért kerül-
tek előtérbe az alternatív növé-
nyekkel kapcsolatos lehetősé-
gek?

- Elsősorban a cirokról és 
kölesről van szó. Nagyon nagy 
az igény irántuk, és itt többek 
között akár a biotermesztésre 
is, egyébként pedig a takarmá-
nyozási és humán felhasználási 
célú felhasználásra is gondol-
hatunk. Tavaly például min-
dent el tudtunk adni ezekből a 
növényfajtákból (és a fűmagból 
ugyanígy állunk). Az erősö-
dő érdeklődés nyitást is jelent-
het Nyugat-Európa piacai felé. 
Jelen pillanatban Olaszország-
gal, Szlovákiával, Szerbiával, 
Romániával vagyunk kapcso-
latban és ez a kör – reményeink 
szerint – bővülni fog majd.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Sajtóközlemény
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával fürdő fejlesztés valósult meg Karcagon.

A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonát képező fürdő üzemeltetője és a projekt kedvezményezettje 
a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. jelenleg a fürdő és a kereskedelmi szálláshely üzemeltetési felada-
tait látja el. Az emberhez méltó, kiegyensúlyozott, egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek 
biztosításához kapcsolódóan az üzemeltető legfontosabb feladata a környezet – egészségügyi feltéte-
lek biztosítása. A fejlesztés megvalósulása előtti fürdő már nem elégítette ki a fentiekben megfogal-
mazott követelményeket. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával lehetőség nyílt a helyi sajátosságokat és igényeket figyelembe vevő fejlesztés megva-
lósítására, közvetett célként a kistérség és a régió fenntartható fejlődésének biztosítására. 

• A fejlesztés keretében többek között megvalósult:
• verseny úszómedence (25 m x 16 m) 400 m2 vízfelülettel,
• kétterű termálmedence jacuzzi elemekkel,
• wellness részleg, benne jacuzzi, szolárium, valamint finn és infra szauna merülő medencével
• 141 m2 napozóterasz,
• szabadtéri iker gyógymedence teljes körű átépítése élményelemekkel, árnyékolókkal,
• medencetér acélszerkezetes vázzal és kétrétegű ponyvafedéssel, elemekben bontható, hő-

szigetelt, polikarbonát határoló fallal,
• medenceteret és iker gyógymedencét összekötő folyosó,
• bejárat és porta épület,
• öltöző épület,
• gépészeti helyiség,
• klórozó épület,
• vegyszeradagoló épület,
• felszín alatti termálvíz távvezeték,
• új termálkút,
• a fejlesztéshez kapcsolódó közműhálózat kiépítése (elektromos, víz, szennyvíz, kísérőgáz, 

távhő-, termál-, és csapadékvíz elvezető hálózat, vegyszer és klóradagoló, jelzőkábel),
• út, járda és zöldfelület helyreállítás, térburkolás.

A kedvezményezettről és a fejlesztésről további információk találhatók a www.nkvizkft.hu oldalon.
Kapcsolat: Név/cím: Andrási István ügyvezető 5300 Karcag, Fürdő utca 3.
 Telefon/Fax: +36 (59) 400-488   +36 (59) 313-777 
 e-mail: nkvizkft@externet.hu

A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 291,5 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert az Észak–Alföldi Operatív Program keretében 
meghirdetett, Versenyképes turisztikai termék-, és attrakciófejlesztés 
elnevezésű pályázat keretében. Az ÉAOP-2.1.1/A-2f-0007 pályázati 
azonosító számú projekt 591,5 millió Ft támogatható összköltségű 
fejlesztésből nemcsak az épített környezet és az arculat újult meg, 
hanem a projekt további fejlesztések alapjául is szolgálhat.

Folytatás az 1. oldalról

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Fürdő utca 3.
E-mail: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu

A szakemberek a hazai vetőmagot ajánlják Kistermelői piac

Kerékpárúti garázdák
Folytatás az 1. oldalról
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Par la men ti Nap ló

Belügyminiszteri beszá-
molóval indult a parlamenti 
hét. Pintér Sándor tájékoztat-
ta a parlamentet az árvízi vé-
dekezés eddig megtett lépése-
iről, a Duna felső szakaszán 
kialakult helyzetről. Amikor 
e sorokat írom, még nem le-
het tudni, vajon a víz nagyobb 
és veszélyesebb lesz-e, mint 
Budapesttől fölfelé. Az oszt-
rák határtól Budapestig sike-
rült megfogni a vizet, halálos 
áldozat, vagy eltűnt személy 
nem volt.

Az is tény, hogy a víz-
től érintett területek lakossá-
ga egységesen, és nagy akti-
vitással vett részt a munkák-
ban. Nagyon sok helyen lehe-
tett tapasztalni, hogy a helyi 
lakosok nagy számban vol-
tak ott a gátakon. Hozzá-
juk csatlakoztak a hivatásos 
katasztrófavédelmisek, rend-
őrök, katonák, tűzoltók. Az 
összefogás eredményes volt, a 
víz nem szakított át nagy ter-
jedelemben gátakat.

Hétvégén Budapest III. ke-
rületi részén, a Duna Csillag-
hegyet érintő szakaszán vol-
tam kollégáimmal. Meglepett, 
hogy a víz alatt lévő ártéri ré-
szen több lakó sem költözött 
ki házából. Az egyik lakópark 
közössége önmaga védelmét 
szervezte meg. A 16 lakás fel-

nőttjei elvitték máshová a gye-
rekeket, ők pedig maradtak 
és védekeztek. Hordták a ho-
mokzsákokat, magasították a 
gátat a ház körül, a földszinti 
lakókat az emeletekre költöz-
tették. Eredményes lett az ösz-

szefogásuk, a vizet meg tud-
ták állítani. Nem így a néhány 
száz méterrel arrébb lévő Ró-
mai Teniszakadémia. Itt a tu-
lajdonos több tíz millió forin-
tot költött el védekezésre, véd-
ve a pályákat, a hotel épületeit, 
50 emberrel folyamatosan dol-
goztak. A víz mégis erősebb-
nek bizonyult, benyomta a gát 
egy szakaszát. Júliusban a tu-
lajdonos ATP-kategóriájú ver-
senyt akar a teniszpályákon 
rendezni, kérdés, hogy ad-

digra rendbe tudja-e tenni, a 
most vízben úszó területet?

Nagyon szimpatikusak vol-
tak azok a külföldi turisták, 
akik szombaton és vasárnap a 
kényelmes turistáskodás he-
lyett álltak be zsákokat pakol-

ni. Több helyen meséltek ilyen 
példákat japán, holland turis-
tákról. Nekem mégis az erdé-
lyi és kárpátaljai segítők tet-
szettek a legjobban. „Hogyne 
jöttünk volna, mi is magyarok 
vagyunk. Most itt kell a segít-
ség, hát itt vagyunk…” – nyi-
latkozta a rádióban egyikük. 
Nem kell ragozni a mondata-
it. Ennél tömörebben nem le-
het kifejezni a nemzeti össze-
tartozás gondolatát.

Varga Mihály

Összefogással eddig sikerült

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Június 15-16. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.
Június 22-23. Dr. Terjék Imre Kg., Duna u. 7. Tel.: 06/20-939-4650.

K Ö Z H Í R E L É S
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház–Rendelőintézet 

Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe ve-
hető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. ren-
delet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb la-
kosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet 

2013. június 17-től – 2013. augusztus 09-ig
végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:
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, illetőleg a tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és beteg-
kártyájával (TAJ szám) a személyre szóló értesítésen megjelölt idő-
pontban szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak foly-
tatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 

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

-  14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell, postai 
csekket a szűrés helyén lehet kérni a tavalyi nem megfelelő.

-  Felbélyegzett borítékot kell vinni és kiküldik az eredményt. 
Rózsa Sándor

jegyző

TÁJÉKOZATÓ
A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai Sport Központ és 
Könyvtár tájékoztatja a XV. 
Karcagi Birkafőző Feszti-
válon résztvevő főzőket, 
hogy a versenyfelhívásban 
és az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban előírt 6 kg-
os ABC tűzoltó készülék 
bérlésére nyílik lehetőség a 
verseny ideje alatt.
Amennyiben 20 db készü-
lék bérlésére érkezik igény, 
a bérleti díj: 1.000.-Ft / db 
+ ÁFA / nap (az ár tartal-
mazza a kiszállítási költsé-
get).
Kauciós költség a készülé-
kek átvételekor: 4.000.-Ft / 
db + ÁFA.
További felvilágosítás kér-
hető: 
Ratkai Szerviz Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Kft. – 
5000 Szolnok, Daru u. ga-
rázstömb 
Ratkai Mihály - telefon: 
+36-20/941-6309
E-mail: ratkaiszerviz@
gmail.com

Családi Nap
A Kunsági Cukorbetegek Egyesülete szervezésében

2013. július 13-án 10 órától
Karcagon, a Rákóczi u. 3. sz. alatt

Programok: Szimfónikus zene, Nótacsokor, Táncbemutató, 
Zsonglőr, Kutyabemutató, Citerazene, Retro buli, Hagyo-
mányőrző mesterségek utcája, Családi segítő vásár, Tom-
bola, Büfé.

Gyerekműsorok: Kisállat bemutató, Gyerek szépségverseny 
(nevezés a helyszínen), Ügyességi játékok, Találd ki mit 
eszel? Teke, Sítalp és medvetalp, Lovas bemutató és póni 
lovaglás, Henna arcfestés.

A VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS KOLLÉGIUM

a 2013/2014. tanévre
FELVÉTELT HIRDET

Felnőtt nappali tagozatos szakközépiskolai osztályába
és az alábbi szakképzésekre:
Gépi forgácsoló
Bútorasztalos
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Képzési idő 2 év
Jelentkezési határidő: 2013. július 25.
További információk: www.varroi-karcag.sulinet.hu 
Tel.: 06/59-312-202

Tájékoztató
A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft., mint az Észak-
Alföldi Operatív Programban támogatott
„A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című, 
ÉAOP-2.1.1/A-2f -2009-0007 azonosító számú pályá-
zat kedvezményezettje az alábbi tájékoztatást adja:
Dobos László, Karcag város Polgármesterének megtiszte-
lő jelenlétében Társaságunk lakossági fórum keretében be-
mutatja „A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése” című 
projekt kapcsán megvalósult fejlesztés elemeit.
Helyszín: Karcag, Fürdő utca 3.
Időpont: 2013. június 18. (kedd) 9:00 óra
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Városi 
Gyógyvizű Termálfürdő megújult bejáratánál a fenti napon 
8 óra 30 perctől.

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
5300 Karcag, Fürdő utca 3.
E-mail: nkvizkft@externet.hu
www.nkvizkft.hu
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A helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 
1990. évi LXV. törvény 92/A §  alapján a Karcag Városi Önkormányzat 

2012. évi egyszerűsített éves beszámolója, könyvvizsgálói jelentéssel
Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2013. (IV.25.) „kt.” sz. határozatával fogadta el a 2012. éves 

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

1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2013. (IV.25.) „kt” sz. határozatához     

 Karcag Városi Önkormányzat
 2012. 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 2 313 241 1 730 897 1 700 881
2 Munkaadókat terhelő járulékok 646 928 432 751 425 777
3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 090 753 1 647 041 1 384 696
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 716 177 662 727 656 821
5 Államháztartáson kívülre végleges működési  pénzeszközátadások 21 350 33 850 26 457
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 800 16 339 16 454
7 Felújítás 82 447 111 863 74 979
8 Felhalmozási kiadások 1 538 132 218 573 172 711
9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 52 442 7 542 41 426

10 Államháztáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 2 500 20 603 18 101
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 100 000 139 205 139 205
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 5 750 5 750

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások
összesen (01+…+12) 7 577 770 5 027 141 4 663 258

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 293 737 276 037 275 961
15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 75 610 75 610
16 15-ből likvidhitelek kiadása
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási
19 Finanszírozási kiadások összesen  (14+15+17+18) 293 737 351 647 351 571
20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 7 871 507 5 378 788 5 014 829
21 Pénzforgalom nélküli kiadások 104 313 429 159
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -97 504
23 Kiadások összesen (20+21+22) 7 975 820 5 807 947 4 917 325
24 Intézményi működési bevételek 515 072 349 646 339 815
25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 137 155 1 138 927 1 195 822
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 2 415 198 1 295 649 1 325 076
27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 20 238 20 281
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 091 259 195 237 416
29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és  tőkebevételei 1 966
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások  1 390 163 184 865 189 605
31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek 973 11 656 9 312
32  Támogatások, kiegészítések 1 638 690 1 994 011 1 994 011
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 638 690 1 994 011 1 994 011
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 54 050 54 050 5 581
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 5 750 11 500 11 500

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35) 7 415 142 5 319 737 5 328 419

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele   300 000 224 138 141 664
39 38-ból likvid hitelek bevétele 300 000 224 138 141 664
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
42 Finanszírozási bevételek összesen: (37+38-40+41) 300 000 224 138 141 664
43 Pénzforgalmi bevételek  (36+42) 7 715 142 5 543 875 5 470 083
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 260 678 264 072 191 922
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -115 671
47 Bevételek összesen (43+ … +46) 7 975 820 5 807 947 5 546 334

48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)
(költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) -162 628 292 596 665 161

49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költ-
ségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] -6 263 127 509 857 083

50 Finanszírozási műveletek eredménye  (42-19) 6 263 -127 509 -209 907

51 Aktív és passzív  pénzügyi műveletek  egyenlege
(45+46-22) -18 167
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2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2013. (IV.25.) „kt” sz. határozatához 

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege
Adatok 1.000,-Ft-ban
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A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 703 573 16 703 573 13 600 926 13 600 926 D. SAJÁT TŐKE 9 616 711 9 616 711 7 599 246 7 599 246

   I. Immateriális javak 51 284 51 284 15 115 15 115   1. Tartós tőke 7 769 365 7 769 365 7 462 121 7 462 121
 II. Tárgyi eszközök 13 288 386 13 288 386 10 158 721 10 158 721   2. Tőkeváltozások 1 847 346 1 847 346 137 125 137 125
III. Befektetett pénzügyi eszközök 702 598 702 598 845 595 845 595   3. Értékelési tartalék
IV. Üzemeltetésre, kezelésre
      átadott, koncesszióba, vagyon- E. TARTALÉKOK 280 362 280 362 540 003 540 003
      kezelésbe adott, illetve 
      vagyonkezelésbe vett eszközök 2 661 305 2 661 305 2 581 495 2 581 495   I. Költségvetési tartalékok 280 362 280 362 540 003 540 003

II. Vállalkozási tartalékok 

B. FORGÓESZKÖZÖK 671 937 671 937 975 691 975 691 F. KÖTELEZETTSÉGEK 7 478 437 7 478 437 6 437 368 6 437 368
      
   I. Készletek 30 088 30 088 6 487 6 487    I. Hosszú lejáratú 
 II. Követelések 228 286 228 286 273 892 273 892       kötelezettségek 6 592 782 6 592 782 5 933 248 5 933 248
III. Értékpapírok  II. Rövidlejáratú 
IV. Pénzeszközök 243 197 243 197 678 899 678 899       kötelezettségek 752 454 752 454 490 475 490 475
 V. Egyéb aktív pénzügyi III. Egyéb passzív 
      elszámolások 170 366 170 366 16 413 16 413       pénzügyi elszámolások 133 201 133 201 13 645 13 645

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 375 510 17 375 510 14 576 617 14 576 617 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 375 510 17 375 510 14 576 617 14 576 617

*A Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága nélkül, mivel 2012. január 01-től nem az önkormányzat irányítása alá tartozik
** 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 78/2013. (IV.25.) „kt” sz. határozatához 

Karcag Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
Adatok 1000.-Ft-ban

Sor-
szám Megnevezés

Előző évi költ-
ségvetési beszá-

moló záró
 adatai

Auditálási elté-
rések*

(±)

Előző év 
auditált 

egyszerűsített 
beszámoló záró 

adatai

Tárgyévi költ-
ségvetési beszá-

moló záró
adatai

Auditálási elté-
rések**

(±)

Tárgyév au-
ditált 

egyszerűsített 
beszámoló záró 

adatai
1. Záró pénzkészlet 240 115 240 115 677 202 677 202

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -141 664 -141 664

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások   összevont záró egyenlege (±) 40 247 40 247 4 465 4 465

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 117 397 117 397 116 692 116 692

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállakozási maradványa (-) 

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 162 965 162 965 423 311 423 311

7. Finanszírozásból származó korrekciók (±) -32 435 -32 435 -12 248

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

9. Költségvetési Pénzmaradvány(6+7+8) 130 530 130 530 411 063 423 311

10. A vállalkozási tevékenység maradványből az alaptevékenység ellátására 
felhasznált összeg

11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

12. Módosított pénzmarad-vány (9+10+11) 130 530 130 530 411 063 423 311

13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 54 783 54 783

14. A 12 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 75 747 75 747 411 063 411 063

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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A Magyar Államkincstár rö-
vid-, közép- és hosszú távú be-
fektetésre állampapírok szé-
les skáláját kínálja a befektetni 
szándékozók számára.

Jelenleg az alábbi, Kincstár ál-
tal forgalmazott állampapírok 
vásárlására, jegyzésére van lehe-
tőség:

A Diszkont Kincstárjegy egy 
évnél rövidebb futamidejű ál-
lampapír, amely kamatot nem 
fizet, hanem ún. árfolyamnye-
reség realizálható ezen az ál-
lampapíron. Névértéknél alacso-
nyabb, diszkont áron kerül for-
galomba, lejáratkor pedig a név-
értéket árfolyam-nyereségadó 
levonását követően fizeti vissza. 
A hozam összege a névérték és a 
vételár között különbség.

A Féléves Kincstárjegy név-
re szóló, 6 hónapos futamidejű, 
fix kamatozású értékpapír. Ki-
zárólag devizabelföldi természe-
tes személyek vásárolhatják, ille-
tőleg ruházhatják át egymás kö-
zött. Névértéke 10.000 forint. A 
kamat mértékéről honlapunkon 
az „Értékpapír forgalmazás/Ár-

folyamok, kamatok/Jelenleg for-
galmazott értékpapírok árfolya-
mai, kamatai/Kapcsolódó anya-
gok” eléréssel tájékozódhat.

A Kamatozó Kincstárjegy he-
tente kibocsátott fix kamatozá-
sú, egy éves futamidejű állam-
papír, melynek megvásárlására 
jegyzés útján van lehetőség. Az 
állampapír a futamidő végén fi-
zet kamatot, amelyet a befektető 
a tőketörlesztéssel együtt, a ka-
matadó levonását követően kap 
kézhez.

A Magyar Államkötvény egy 
évnél hosszabb (3 évtől 15 évig) 
futamidejű, kamatozó állam-
papír, ezért elsősorban pénzü-
ket hosszú távra befektetni kí-
vánóknak ajánljuk. Jelenleg a ki-
bocsátott államkötvények fix, 
illetve évenként változó kama-
tozásúak, félévente vagy éven-
te fizetnek kamatot, amelyből a 
Kincstár vonja le a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak meg-
felelően a kamatadót.

A Prémium Magyar Állam-
kötvény három-öt éves futam-
idejű állampapír, ezért elsősor-

ban pénzüket hosszú távra be-
fektetni kívánóknak ajánljuk. 
Évente változó kamatozású, a 
kifizetendő kamat mértéke a fo-
gyasztói árindex változásához 
kötött kamatbázis és a kamat-
prémium összege. Legkisebb 
névértéke 1.000 forint. A kamat-
fizetés évente történik, amelyből 
a Kincstár vonja le a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak meg-
felelően a kamatadót. 

A Prémium Euró Magyar Ál-
lamkötvény (P€MÁK) 3 éves 
futamidővel kibocsátásra kerü-
lő, dematerializált, az euró zóna 
inflációjához kötött, változó ka-
matozású állampapír, amelynek 
alapcímlete 1 euró. A legkisebb 
befektethető összeg 100 euró. Az 
állampapírt az euró megtakarí-
tásai hosszabb távú befektetésé-
re ajánljuk.

A kifizetendő kamat mértéke 
a kamatbázisból és a kamatpré-
miumból adódik össze. Minden 
sorozat a kibocsátáskor megha-
tározott hónap szerinti inflá-
ció, mint kamatbázis felett biz-
tosít sorozatonként eltérő, jelen-

leg 2,25% kamatprémiumot. A 
kamatfizetés félévente történik, 
amelyből a Kincstár vonja le a 

mindenkor hatályos jogszabály-
oknak megfelelően a kamatadót.

(Folytatjuk)

A Kincstár által forgalmazott állampapírokról, az értékpapír-
ral kapcsolatos általános tudnivalókról, értékpapír ügyintézés-
ről, elérhetőségről tájékozódhat személyesen a Kincstár Állam-
pénztári Irodáiban, telefonon a Központi Ügyfélszolgálatunkon a 
06-1/452-2900, 06-30/344-0040, 06-70/460-9000, 06/20-881-9530 
telefonszámokon, vagy interneten a Kincstár  honlapján www.
allamkincstar.gov.hu eléréssel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári Iro-
dája Szolnokon, a Magyar u. 8. szám (5002 Szolnok, Pf.: 90.) alatt 
várja ügyfeleit, telefonon az 56/372-806 számon lehet érdeklődni, 
vagy e-mailben az api.jas@allamkincstar.gov.hu elérhetőséggel.

Hivatali nyitva tartás és elérhetőségeink: Karcag, Kossuth tér 1., 
fsz. 40.

Telefon: 06/30/815-9069 
Hétfő  8:00 - 16:00
Kedd  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda  8:00 - 16:00
Csütörtök  8:00 - 16:00
Péntek  8:00 - 12:00

Levelezési cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság, Ál-
lampénztári Iroda, Számlavezetési- és Értékkezelési Osztály, 5002 
Szolnok, Pf.: 90.

Általános állampapír-információ (8:00 - 20:00)
(+36-1)452-2900, (+36-20)881-9535, (+36-30)344-0045, (+36-

70)460-9005
Honlapok és további elérhetőségeink: www.allamkincstar.gov.

hu, www.allampapir.hu, api.jas@allamkincstar.gov.hu
Szolgáltatásainkkal tisztelettel várjuk meglévő és leendő Ügyfele-

inket Szolnokon az Állampénztári Irodánkban és a Karcagon meg-
nyitott Értékesítési Pontunkon is.

Magyar Államkincstár

Megnyitotta karcagi állampapír forgalmazási 
pontját a Magyar Államkincstár

II. rész

Elvégeztem a Karcag Város Önkormányzat mellé-
kelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves költség-
vetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egy-
szerűsített összevont éves költségvetési beszámoló 
a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egy-
szerűsített mérlegből – melyben az eszközök és for-
rások egyező főösszege 14 576 617 E Ft, a tartalé-
kok összege 540 003 E Ft egyszerűsített éves pénz-
forgalmi jelentésből, amely szerint a 2012. évi telje-
sített költségvetési bevétel 7 886 783 E Ft, a teljesített 
költségvetési kiadás összege 7 257 774 E Ft, és az 
ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerű-
sített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint 
a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  összege 423 
311 E Ft, áll.

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

számolónak a számviteli törvényben, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kor-
mányrendeletben foglaltak és a Magyarországon el-
fogadott általános számviteli elvek szerint történő 
elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat 
polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magá-
ban 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 hajtottam végre. A fen-
tiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgá-
latot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő 
bizonyosságot szerezzek 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 megfelelőségének 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 záradékom (véleményem) megadá-
sához.

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

mányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves költ-
ségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok 
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes 
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak 
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és 
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egy-
szerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a 
számviteli törvényben, illetve az államháztartás szer-
vezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek 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 Karcag Város Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántar-
tásban, valamint a zárszámadáshoz készített va-
gyonkimutatásban szereplő értékadatok az egy-
szerűsített összevont éves költségvetési beszámoló 
adataival összhangban vannak.

Karcag, 2013. április 15.

Nagyné Győri Sára Emma
Bejegyzett (kamarai tag) könyvvizsgáló 

Kamarai tagsági szám:000 833

4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2013.(IV.25.) „’kt.” sz. határozatához

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Karcag Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves 

költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról
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Két hétvége, két Orszá-
gos Döntő! Mindkét Döntőn 
3. hely a Varró SZKI. kispá-
lyás foci csapatának a mérlege! 
Nagyszerű eredmények, sőt 
történelminek, azaz iskolatör-
ténetinek nevezhetőek!

Május24-25-26-án Gyulán 
rendezték meg a Telekom Di-
ákolimpia Kispályás foci Or-
szágos Döntőjét. J-N-SZ. me-
gyéből, Karcagról a Varró 
SZKI. csapata jutott el az idén 
is, akárcsak az elmúlt évben 
(akkor Vépen 9. helyezést ér-
tünk el), s a cél egyértelműen 
az volt, hogy előrébb lépjünk, 

s akár „feljutni a dobogó vala-
melyik fokára”. Ezt a fogadal-
mat már az elmúlt évben meg-
tette a csapat, s az idei tanév 
során a sok-sok edzés a mér-
kőzések, amelyeken szerepel-
tek a fiúk, azt mutatták, hogy 
a rendkívül izgalmas Megyei 
Bajnokság a „szentannaisok” 
ellen megnyert döntő után ta-
lán ez is lehetséges lesz! Ter-
mészetesen hasonló céllal ér-
kezett a „varrósokon” kívül 
még 19 megyei bajnok is Gyu-
lára.

Az első napon, az utazás, a 
történelmi városrész és a mér-
kőzések helyszíneinek rövid 
bejárása, a szálláshely elfogla-
lása és a sorsolás izgalmai sze-
repeltek a programban. A má-
sodik napon a 20 résztvevő 
csapat 4x5-ös csoportban, kör-
mérkőzéses formában a meg-
nyitó ünnepség után kezd-
te meg a Telekom Diákolimpia 
Országos Döntőjének küzdel-
meit. A „varrósok” rendkívül 
erős csoportba kerültek, mint 
ahogy az a végén kiderült, s 
rendkívül izgalmas csoportkör 
után teljesen megérdemelten a 
2. helyen jutottak tovább a leg-
jobb nyolc közé.

Eredmények:
1. csoportmérkőzés: Varró 

SZKI. Karcag - Eötvös SZKI. 
Kaposvár 0:6

A „nyitómeccsen” sajna el-
áztunk, ráadásul lefocizott 
bennünket a későbbi bajnok.

2. csoportmérkőzés: Varró 
SZKI. - Bessenyei Gimnázi-
um Kisvárda 2:3

Az előző sokkhatás még 
tartott, s nem találtuk a „gól-
lövő cipőnket”. Győztes mecs-
cset adtunk el.

3. csoportmérkőzés: Varró 
SZKI. - Baár Madas Gimná-
zium Budapest  3:1 

Ebéd és pihenő után, ra-
gyogó időben, remek játék-
kal győzelem Budapest bajno-
ka ellen!

4. csoportmérkőzés: Varró 
SZKI. - KTK Wattay SZKI. 
Kiskőrös 5:1

Óriási mérkőzésen, nagy-
szerű csapatjátékkal a „csak 
a győzelem és legalább 2 gól-

lal” volt a cél a tavalyi 3. he-
lyezett ellen. Minden csapat 
„nekünk” szurkolt a csoport 
záró meccsén, mert a körbe-
verésnek köszönhetően kellett 
a gólkülönbség is, nemcsak a 
győzelem. Megcsináltuk!!!! Si-
került és örömmámorban me-
hetett a „csapat” a BL-döntőt 
nézni!

A harmadik napon ismét 
az eső vette át főszerepet, de 
mindenki a 4 közé jutásra 
koncentrált.

5. mérkőzés a 4 közé jutá-
sért: Varró SZKI. - III. Béla 
SZKI. Szentgotthárd 1:0 

Elődöntőben a VARRÓ!!! 
Meggyőző játékkal, remek 
csapatvédekezéssel jutottunk 
tovább!!! Az elődöntőben vi-
szont, ami nem sikerült ne-
künk, az ellenfél kontrákból 
könyörtelenül büntetett.

6. mérkőzés – elődöntő: 
Varró SZKI. - Vályi Péter 
SZKI. Tamási 1:3

A „csalódott csapatok” mér-
kőzésén végig vezettünk na-
gyon izgalmas mérkőzésen, 
ahol az ellenfél már vészka-
pussal is játszott, s mindent 
bevetett, de nem engedtük ki a 
bronzot a kezünkből!

7. mérkőzés a 3. helyért: 
Varró SZKI. - Andrássy Gyu-
la SZKI. Miskolc 3:2

Ha az elődöntőben is ilyen 
határozottan játszunk, megis-
métlődött volna a nyitómeccs.

Kispályás Labdarúgás Di-
ákolimpia V-VI. korcsopor-
tos Országos Döntő végered-
mény: 1. Eötvös Lóránd Mű-

szaki SZKI. Kaposvár, 2. 
Vályi Péter SZKI. Tamási, 
3. VARRÓ ISTVÁN SZKI. 
KARCAG

A DOBOGÓRA FELÁLLNI 
IS CSODÁLATOS DOLOG! 
SZÉP VOLT FIÚK!!!

Június 2-án Budapesten a 
Coca-Cola Kupa Kispályás 
foci Országos Döntőjében 
is remekeltek a Varró SZKI. 
kispályás labdarúgói.

A Telekom Diákolimpia 
után nem sok pihenés jutott 
az újabb megmérettetésre a fi-
úknak. Az először kiírt Coca-
Cola Kupa 5+1-es szabályok-
kal került megrendezésre, el-
lentétben a Diákolimpiával, 
ahol 4+1-es szabályok szerint 
zajlott a játék. Rövidebb volt 
a játékidő is, így egy nap alatt 
lement a döntő. 4x5-ös cso-
portban, körmérkőzésekkel 
kezdődtek a 20 leány és a 20 
fiú csapat küzdelmei a Vasas 
Fáy utcai Sportközpontjában. 
A leányoknál egyébként a J-N-
SZ. megyei győztes, a Karcagi 
Nagykun Református Gimná-
zium is jelen volt Tóth Barna 
tanár úr vezetésével, s így, ha 
volt egy kis szabadidő a mér-
kőzések között, szurkolhat-
tak egymásnak a karcagiak. 
A Refis leányok a 9-16. helyen 
végeztek, s így a varrósoknak 

szurkoltak, nem eredményte-
lenül. Nagy-nagy köszönet ér-
te!

A mérkőzések szüneteiben 
kiegészítő programok várták a 
Coca-Cola jóvoltából a részt-
vevőket. Sok-sok sztár a ma-
gyar labdarúgás múltjából, je-
lenéből, élményfotózás, aján-
dékok és dekázó verseny.

A dekázó versenynek, akár-
csak a Telekom Diákolim-
pia Megyei Döntőjében Szol-
nokon, karcagi győztese lett. 
Lázók Attila a Varró SzKI-
ból, mivel ő „csak szurkoló-
ként” volt jelen, s így ráért a 
meccsek izgalma mellett er-
re is. Üdítők, s a csodálatos 

ajándék, mezgarnitúra, szín-
pompás megnyitó, a 40 részt-
vevő csapat tagjai estek egyik 
ámulatból a másikba, hiszen 
az egyik pályánál Kassai Er-
vin, a másik pályánál Bogdán 
Ádám, vagy éppen Mészöly 
Géza, Dukai Regina, Istenes 
Bence, Nyilasi Tibor, Hajdú B. 
István tűnt fel.

Eredmények:
1. csoportmérkőzés: Var-

ró SZKI. Karcag - Tatabánya 
SZKI. 6:1 Fölényes győzelem 
kezdetnek!

2. csoportmérkőzés: Varró 
SZKI. - Gyula Közgé. SZKI. 
4:0 Remek volt a folytatás is! 
Eddig Ok!

3. csoportmérkőzés: Var-
ró SZKI. - Miskolc Szemere 
SZKI. 0:2 Meglepetés vereség 
sajnos, belefért!

4. csoportmérkőzés Varró 
SZKI. – Kaposvár Építőipa-
ri 1:0 Küzdelmes meccs volt 
és a 2. helyen továbbjutottunk 
a csoportból a legjobb 16 közé! 
Ezután egyenes kieséssel foly-
tatódott a döntő!

5. mérkőzés a 8 közé jutá-
sért: Varró SZKI. - Pécs 1:0 
Kapartunk a 8 közé, SIKERE-
SEN!

6. mérkőzés a 4 közé jutá-
sért: Varró SZKI. - Dunake-
szi 1:0 Elődöntőbe jutottunk 
ISMÉT!!!

7. mérkőzés – elődön-
tő: Varró SZKI - Ajka Bródy 
SZKI 0:0 (7-méteresek-
kel 1:2) Hihetetlen. Az idén 
már 3. alkalommal vesztünk 
7-esekkel sorsdöntő mérkőzé-
sen. A kapufa…

8. mérkőzés a 3. helyért: 
Varró SZKI. - Kaposvár Épí-
tőipari 4:0 Magabiztosan be-
húztuk a bronzot!

Coca-Cola Kupa Kispályás 
Labdarúgás Országos Döntő 
végeredmény: 1. Bródy SZKI. 
Ajka, 2. EJRK. SZKI. HEVES, 
3.VARRÓ SZKI. KARCAG.

A DOBOGÓRA FELÁLLNI 
ISMÉT CSODÁLATOS! SZÉP 
VOLT FIÚK!!!

A Varró SZKI. Telekom Di-
ákolimpia és a Coca-Cola Ku-
pa Országos 3. helyezett csa-
pat tagjai: Csík Szabolcs Ro-
land, Duka Gyula, Farkas 
Kristóf, Kiss Attila, Koszta 
Norbert, Marsi Dávid, Rózsa 
Attila, Rózsa Sándor, Tyukodi 
Ferenc, Lázók Sándor, vala-
mint a keretben voltak még: 
Botos Károly, Rózsa Hen-
rik, Seres József, Ábri Ferenc, 
Balla Dávid. Felkészítő tanár: 
Fodor Csaba.

Az eredmény nem maradt el 
a várakozástól és valamennyi 
csapattag dicséretet érdemel. 
A pályán és azon kívül sport-
szerű és tisztességes magatar-
tásával sikerült csapatunk-
nak sok barátot szerezni és 
olyan kapcsolatot kialakítani 
más tanintézettel, akik szíve-
sen meghívják a jövőben tor-
nákra, mérkőzésekre a Varró 
István SZKI. sportolóit. Jövő-
re újra megpróbáljuk, hiszen 
a csapat nagyjából együtt ma-
rad, és a fiatalok beépülhetnek 
a jelenlegi együttesbe.

Megköszönjük a támogatá-
sát mindenkinek, akik segítet-
ték a csapat felkészülését, az 
utazás és étkezés költségeinek 
csökkentését bármilyen mó-
don, s ezáltal részesei voltak a 
sikeres szereplésnek. 

Az Agribrands Europe 

Hungary Zrt. támogatásának 
köszönhetően a Szaki 2000 
Alapítványnak, a Laboncz 
Kft.-nek - Laboncz János és 
Laboncz István ügyvezetők-
nek, Mészáros Zsoltnénak 
- Essen Kft., Karcag Város 
Sportlétesítmények igazgató-
jának, Szepesi Tibor úrnak.

Jövőre újra megpróbáljuk! 
Előbbre lépni és még fénye-
sebb érmet, érmeket szerezni, 
de szép lenne!!! 

Fotók,további érdekességek 
a Telekom Diákolimpia vala-
mint a Coca-Cola Kupa inter-
netes oldalain és a facebookon 
találhatóak. HAJRÁ VARRÓ 
SZKI!!!

Kispályás foci sikerek a Telekom Diákolimpia és a Coca-Cola 
Kupa Országos Döntőjén
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2013. június 14. péntek
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Trianoni 

megemlékezés
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Kolostyák Gyula
 Téma: Birkafőző fesztiválra 

készülve
 Karcagi Hírek
 - Bajtársak köszöntése
 - Komázó
 - Vendégségben a SZIM 

óvodában
 - Jubiláltak
 Háttér
 Karcagiak is segítenek az 

árvízi védekezésben
20.10  Karcagi Tükör - Karcagi 

Szimfónikus Zenekar hang-
versenye

2013. június. 18 kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus istentisztelet
19.05  Karcagi hírek

19.40  A Hit Szava - Római katoli-
kus szentmise

20.35  XV. Kevi Juhászfesztivál ösz-
szefoglaló 2. rész

2013. június. 19 szerda

18.00  Műsorajánlat
18.05  XV. Kevi Juhászfesztivál ösz-

szefoglaló 1. rész
19:55  Hercules - amerikai film
21:25  XV. Kevi Juhászfesztivál ösz-

szefoglaló 2. rész

2013. június 20. csütörtök

18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Torok Sán-

dor kiállítása
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Birkafőző Fesztivál 

programja
 Karcagi Hírek
 Háttér
20.10  Karcagi Tükör - Májusfa ki-

táncolás

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

Lapzárta: 2013. június 17. (hétfő) 12 óra

Június 15. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Június 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.
Június 22. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár – Tesco
Június 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Főtér Gyógy-

szertár – Horváth F. u.

Gyógyszertári Gyógyszertári 
ügyeletügyelet

A Madarász Imre Egyesí-
tett Óvoda Környezeti nevelés 
szakmai műhely óvodapeda-
gógusai május 8-án negyedik 
alkalommal szervezték meg az 
„Ügyeskedj a kerékpároddal!” 
elnevezésű kerékpáros vetél-
kedőt. A rendezvényen min-
den tagóvodát 10 gyermek és 
négy szülő képviselte. A gye-
rekek már hetekkel a verseny 
előtt lelkesen készültek erre a 
napra. Az óvó nénik segítségé-
vel ismerkedtek a KRESZ táb-
lákkal, gyakorolták a kerékpá-
ros közlekedést. A délután fo-
lyamán kilenc pályán méret-
ték meg magukat a csapatok. 
Ügyességi és KRESZ feladatok 
várták a gyerekeket és a szülő-
ket. A Kádas György Általá-
nos és Szakiskola pedagógusa 
Posztós Károly és tanulói be-
mutatót tartottak arról, hogy 
a kerékpárokon milyen fel-
szerelésekre, eszközökre van 
szükség, mit kell ellenőriz-

ni mielőtt útnak indulnának 
a biztonságos kerékpározás 
érdekében. A rendőr bácsik fe-
lejthetetlen élményt nyújtot-
tak a gyermekek számára, hi-
szen kedvükre próbálgathat-
ták a rendőrségi autókat. A 
vetélkedőt az előző évekhez 
hasonlóan Andy kedves zenés 
műsora zárta. 

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek a segít-
séget és a támogatást: a Kádas 
György Általános- és Szakis-
kolának, Városgondnokság-
nak, Déryné Kulturális Köz-
pontnak és Andynak.

Andrási Tiborné
szakmai műhelyvezető

„Róna – túra”
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola öko 

szemléletű Erdei iskolai programja május végén került meg-
rendezésre Berekfürdőn a „Megbékélés Házában”. A gyö-
nyörű táj, a csendes, nyugodt környezet, a jó levegő tökéle-
tes körülményeket biztosított a programban résztvevő di-
ákjaink számára. A környék adottságainak köszönhetően 
változatos programokat tudtunk szervezni a gyerekeknek. 
Ezekből a programokból emelünk ki néhányat a teljesség 
igénye nélkül.

Tájékozódási ismeretek Berekfürdővel kapcsolatban. A 
település rövid történetének és címerének megismerése.

A víz, vízpart délutánja keretén belül sétát tettünk a hor-
gásztóhoz, ahol megfigyeltük a környék növény- és állatvi-
lágát. Itt összegyűjtöttük a „természet kincseit”, melyekből 
képeket készítettünk. 

A Tanya-túrán látott érdekes növényvilág elvarázsolta a 
gyerekeket.

„Csillag-túra”, „Éjszaka hangjai”, a csillagos égbolt vizs-
gálata, csillagképek megismerése, a Tanya-túrán látott érde-
kes növény és állatvilág elvarázsolta a gyerekeket.

A csillagokról és a Tisza-tó élővilágáról megtartott élve-
zetes előadások még közelebb hozták gyerekekhez ezt a kü-
lönleges világot.

Az itt eltöltött izgalmas és tartalmas napok után remél-
jük, hogy tanulóink más szemmel nézik a bennünket körül-
vevő világot.

Alsós munkaközösség
Refi

Azokon a vidékeken, ahol a 
májusfa állítás igazi tavaszindí-
tó alkalom, ott ennek a május 
végi eseményről is gondosko-
dott a hagyomány. A néprajzi 
irodalom szerint számos tele-
pülésen szokás volt május utol-
só vasárnapján vagy pünkösd-
kor a májusfa kitáncolása, ami 
egyben a tavaszi ünnepkör vé-
gét is jelentette. 

Európa több országában 
ilyenkor mulatságot rendez-
tek, amelynek a tánc mellett 

a játék, a versengés, a virtus-
kodás is része volt. Május 29-
én (szerdán) este a helyi Ko-
pogók, Bokréta és Pántli-
ka néptánckörök, valamint a 
Csokonai utcai óvoda tánco-
sai táncolták ki a főtéren felál-
lított városi májusfát. 

Elek György

„Ügyeskedj a kerékpároddal!”

Óvodások kerékpáros vetélkedője

Kitáncolták


