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A mostani (tizenötödik) al-
kalommal szerény évfordu-
lóhoz ért a Birkafőző Fesz-
tivál, amelynek évülhetet-
len érdemei vannak a Kunság 
ünnepi étele felmagasztalá-
sában, illetve abban, hogy a 
birkapörkölt – épp az idén – 
hungarikum lett.

A kedélyes hétvégi prog-
ramnak induló Birkafőző Ver-
seny szép utat járt be a másfél 
évtized alatt, hiszen ma már 
több napos fesztivál, amely 
minden évben kisvárosnyi lé-
lekszámú vendégséget vonz 
Karcagra – előkészületei pe-
dig komoly csapatmunkát kí-

vánnak meg a szervezőktől. 
Eseménye határnap a hétköz-
napokban, alkalom az évi 
rendszeres családi találkozá-
sokra, baráti társaságok kiruc-
canására.

Jeles nap lett, mondjuk ki 
bátran!

Az „évfordulós” Birkafő-
ző Fesztivál az idén két napra 
szerveződött. Az első nap ese-
ményeit (az előkészületekkel 
járó munkák mellett ) egy ju-
hászati konferencia jelentette 
a Városházán. A konferenciát 
a Kutató Intézet szakemberei 
kezdeményezték, mondván, 
van mit hallanunk és megbe-
szélnünk a juhokról, főleg a 
birkapörkölt alapanyagát szol-
gáltató merinóról.

XV. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Pénteken délután - a más-
napi birkafőző versenyre ké-
szülődés árnyékában - ünne-
pélyesen átadták a használat-

nak a Sportcsarnok udvarán 
létesített szabadtéri kondici-
onáló parkot. Az testépítést 
szolgáló berendezések kö-
zül négynek a megvásárlá-

sát a Déryné Kulturális Köz-
pont által gondozott TÁMOP 
pályázat tette lehetővé, két 
további gépet pedig a sport-

egyesület, illetve magánsze-
mélyek segítségével sikerült 
beszerezni.

Szabadtéri kondipark nyílt 
a sportcsarnok udvarán

Folytatás az 5. oldalon

Tisztelt Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk július 26-án jelenik meg. A szerkesztőség a 
következő két hétben szabadság miatt zárva lesz.

Tisztelettel:
a szerkesztőség

A Széchenyi terv keretében, 
uniós támogatással hajtották 
végre azt a programot, amely-
nek során 2010-2013. között a 
Karcagi kistérség négy telepü-
lésén (Karcagon, Kisújszállá-
son, Kunmadarason és Berek-
fürdőn) öt, már régebben le-
zárt szilárdhulladék-lerakó re-
kultivációja történt meg.

A munkálatok 2013 júni-
usában befejeződtek, a pro-
jekt hivatalos zárására jú-
nius 28-án Karcagon, a Vá-
rosháza dísztermében került 
sor. A rendezvényen és az azt 
megelőző terepbejáráson  - 
az érintett települések vezetői 
és a kivitelező cég szakembe-
rei mellett - dr. Fazekas Sán-

dor vidékfejlesztési miniszter 
is részt vett.

A városházi beszámolón 
Dobos László polgármester is-
mertette a négy település kör-
nyezetét és 40 ezer ember élet-
minőségét javító munkálatok 

főbb mutatóit, és jelentőségét 
az érintett önkormányzatok és 
a térség szempontjából.

Dr. Fazekas Sándor kiemel-
te, hogy a 100 %-os állami tá-
mogatásból, 1,3 milliárd fo-
rint ráfordítással sikerült kör-
nyezetbarát megoldást talál-
ni a lerakók felszámolására és 
ezzel megszüntetni az évtize-
dek alatt kialakult tájsebeket. 
Az ember és természet kap-
csolatáról szólva dr. Fazekas 
a Nobel-díjas Szent-Györgyi 
Albert gondolatát idézte: „Az 
ember léte attól függ, hogy mi-
lyen kapcsolatot tud teremte-
ni a természettel, mennyire ér-
ti meg, és hogyan használja fel 
erőit a saját hasznára!”

Elek György

Lezárult a hulladéklerakók rekultivációja

2013. június 28-29.

Június 21-én délután átad-
ták az Akácliget Termálfürdő 
új komplexumát, vagyis a fe-
dett sportlétesítményt és a nyi-
tott gyógymedencét. Az ünne-

pélyes alkalom első felvonása-
ként Dobos László polgármes-
ter mutatta be a vendégeknek a 
fürdőt, amelyben ez alkalom-
mal martfűi és karcagi úszók 
versengése folyt.

A parlamentből (a földtör-
vény szavazásáról) érkező dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesz-
tési miniszter, mint Karcag 
város egykori polgármeste-
re emlékezett vissza a Kisfür-
dő fejlesztésének korszakaira: 
a fél évszázaddal ezelőtti ala-
pításra, az 1990-es évek ele-
jén épített első uszodára, amit 
az évezred fordulóján télre le-
fedhető uszodává alakítottak. 
A fejlesztések ezután sem áll-
tak meg, és egy, a mostani-

hoz hasonló komplexum épí-
tését már 2002-ben elhatároz-
ták. Jött azonban a kormány-
váltás, és az építkezés el sem 
kezdődhetett. A most átadott 

uszoda tehát a lakossági igé-
nyekhez igazodó több mint 
egy évtizedes fejlesztési szán-
dék eredménye, és az önkor-
mányzat turizmussal kapcso-
latos elképzeléseinek is része.

- Nagyon fontos az, hogy 
mind az idegenforgalomban, 
mind az úszásoktatásban a 
gyerekek - és egyáltalán min-
den karcagi lakos - számára 
olyan környezetet hozzunk lét-
re, amely érv amellett, hogy itt 
keressük a boldogulást, s ezzel 
együtt népességmegtartó erőt 
is megjelenít az, hogy ilyen 
szolgáltatások vannak”- emel-
te ki beszédében dr. Fazekas 
Sándor. 

Elek György

Átadták az Akácliget 
Fürdőt

Öt új medence várja a vendégeket

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkokKözéleti szilánkok
Hungaricum, 
„románicum”, 

Barbaricum
Régen látott ismerőseim néztek be 

hozzám a birkafőző verseny napján. Er-
délyből jöttek, Pestre tartottak. Nem is 
tudtak a nagy rendezvényről, de látván a 
tömeget, megkérdezték valakitől, miért 
ez a gyülekezet. Aztán vettek két adag 
pörköltet. Négyen voltak rá, de egyik is-
merősöm felesége meg sem kóstolta, 
mert túl zsírosnak „látta”. A többiek va-
lahogy legyűrték. Meg is lepődtek mi-
kor mondtam, 45 évvel ezelőtt a József 
körúti Góbé nevű vendéglőben én is ha-
sonlókat mondtam, de Karcagra kerülve, 
legelőször Szabó Misi fazekas népmű-
vész barátom főztje után, rögtön az első 
helyre került az ételek sorában. Most pe-
dig már hungaricum. Ezt aztán végképp 
nem értették – műszaki értelmiségiek 
voltak, a két feleség kivételével. Csak hát 
birkát már gyerekkorukban sem főztek 
nekik a szüleik. J. felesége be is ütötte 
okos telefonja keresőjébe, a Wikin meg 
is találta a hungaricumok között, de nem 
volt hozzá szócikk. Kisebbfajta vita ala-
kult ki, azzal érveltek, hogy mégiscsak 
egy városhoz kötődik, hogy lehet mégis 
hungaricum? Amikor még azt is elmond-
tam nekik, hogy még a Nagykunság töb-
bi részein sem a karcagi receptúra sze-
rint főzik – bár már kezdik azért átvenni 
a „kun főváros” módozatait –, még job-
ban csodálkoztak. 

Aztán a hollóházi porcelán példá-
ján keresztül végül megértették, hogy 
akár még egy kis faluban is lehet valami 
hungaricum. Meg az is lehet, nem karca-
gitól vették éppen, mert főztek itt más 
helyről valók is. Persze, azt sem tudták, 
paprikást vagy pörköltet kóstoltak. Meg 
akartam mutatni nekik a 15 évvel ezelőtt 
írt szakácskönyvünket, de nem találtam. 
Viszont az „ősforrást”, Erdei Ferenc Nép-
rajzi ínyesmesterség c. könyvét megta-
láltam, amelyben Tarjányi Imre, az egy-
kori Lenin Tsz. főzőembere mondta el a 
szerzőnek, hogy mi a különbség a pör-
költ, a paprikás és az ún. juhászos birka 
között. (Ennek olvasatán indultam el an-
nakidején a birkaételek nyomába.)

Amikor ismerőseim mesélték, hogy 
Erdélyben milyen finom volt a roston sü-
tött mics, azaz a mititi-, mondtam, hogy 
annak is harmadrésze birka, de abban 
van marha és sertés is, ezért nem érez-
ték benne dominánsan a birka ízt. Az 
EU éppen azon gondolkozott, hogy be-
tiltja ezt az étel-egyveleget, de a ro-
mánok kitartottak, mert valójában ez 
„románicum”, bár nem tudom, ők ezt 
hogyan mondják. Az Erdei könyve épp 
Körmendi Barbaricum verseskötete mel-
lett volt – valamelyik hölgy megjegyez-
te –, hát ez inkább illet volna (mármint a 
„Barbaricum”) az általa kóstoltra. No-no, 
mondtam, ez inkább az őskunok kazak 
jellegű birkaételére illene, ahol csupán 
sós vízben főzik a birkát, mindenfajta fű-
szer nélkül…

Szóval, nem is olyan egyszerűek ezek 
a népi gasztronómiához kapcsolódó fo-
galmak.

- ács -

HÍREKHÍREK

TÚRKEVÉN a Túrkeddi úti 
ÚJ PÁLINKAFŐZDE 

200 literes és 
400 literes 
KISÜSTI 

rendszerrel 
várja az új és
régi főzetőit.

Igény szerint 
a cefreszállítás 
is megoldható, 

vidékről is.

Tel.: 06/70-311-7338 vagy 56/360-736.

Kalodás tűzifa rendelhető! 

Tölgy, bükk, és akác 1x1x1,20 m kalodákban sorosan sorba 
rakva (nem dobálva) konyhakészen. 
Az árak tartalmazzák a fuvardíjat is. 

Ár: tölgy, bükk 15 500 Ft/kaloda, akác 16 500 Ft/kaloda. 
Tel: 06 70 214 40 07

A Karcagi Református Egy-
házközség fenntartásában több 
oktatási intézmény is működik, 
s ezekben mindig a vakáció-
val együtt kezdődnek el a nyári 
idénymunkák, fejlesztések, be-
ruházások. Ezért is alakult úgy 
az évek során, hogy iskola vé-
geztével kérdezzük Koncz Tibor 
vezető lelkészt – mint ez eset-
ben is – a munkáktól pezsgő 
nyárról. A következő hónapok 
most sem lesznek eseménytele-
nek, hiszen a felújítási és kivi-
telezési, valamint ezekhez iga-
zodó logisztikai, azaz szerve-
zési feladatok is bőven vannak. 
Az egyházközség presbitériuma 
három nagyobb területre össz-
pontosít. 

- Egy nagyobb beruházásnak, 
a templomi padfűtés beszerelé-
sének már korábban elindított 
munkálatai ígérkeznek. A vál-
lalkozóval megállapodtunk, fo-
lyik az előkészítés és a nyáron el 
is kezdi a munkálatokat, hogy a 
hideg időszakra a rendszer ké-
szen álljon a használatra. A te-
metőben a tavalyi tervek sze-
rint egy útnak az alapjait fog-
juk az idén megcsináltatni, ám 
elképzelhető, hogy ez átcsúszik 
az őszi hónapokra. A harmadik 
nagy terület, ahol sok munka 
vár ránk, az az oktatásé...

- Az ősszel új létesítménnyel 
gyarapodnak...

- Igen, új feladat lesz – az ön-
kormányzattal való megállapo-
dás nyomán – a Csokonai utcai 
óvoda átvétele, és így az általá-
nos iskola tagintézményeként 
egy református óvodát fogunk 
elindítani. A tárgyalásokat a 
Kormányhivatallal már a má-
jus 31-ei határidő előtt lefolytat-

tunk – és most várjuk a műkö-
dési engedélyt. Ha minden igaz, 
akkor szeptember 1-jétől színe-
sedni fog a református oktatási 
paletta, már csak azért is, mert 
a Kálvin 5. szám alatti épület-
ben is megindul a református 
oktatás.

- A Csokonai utcai oviban 
eddig művészeti nevelés folyt, 
amelyben külön hangsúlyt ka-
pott a hagyományápolás, a nép-
tánc stb. is. Az egyházközség mi-
lyen óvodára gondolt?

- Ugyanerre. A néphagyo-
mányok, a testkultúra, a művé-
szetek iránti érzékenység, illet-
ve ezek alapjainak a kialakítása 
nagyon fontos dolog, az óvodai 
nevelési tervvel tehát egyetér-
tünk. Az elképzelésekben so-
ha nem is szerepelt másként, hi-
szen az óvodának jó híre van, a 
munkához pedig adott a meg-
felelő óvodapedagógusi gárda 
is. Az eddigi eredmények tehát 
nem fognak eltűnni a városból, 
mert a munka a mi égiszünk 
alatt folytatódik tovább. És biz-
tos vagyok benne, hogy új szín-
folt lesz a református óvoda.

- Az előbb említett Kálvin ut-
ca 5. szám alatti egykori köz-
ponti leányiskola már korábban 
az egyházközség tulajdona lett. 
Most tehát birtokba is veszik?

- Július 1-jétől valóban át-
vesszük, és – ahogy az köztu-
dott – a Református Általános 
Iskola része lesz: az infrastruk-
túra megteremtése után osztá-
lyokat költöztetünk át oda. A 
nagyiskolában így felszabaduló 
helyre visszaköltöztetjük azokat 
az osztályokat, amelyek koráb-
ban a gimnázium épületében 
kaptak elhelyezést. A gimná-

ziumban felszabaduló hely ki-
használására pedig a szakkép-
zés átcsoportosításában gon-
dolkodunk. Az általános osz-
tályok gimnáziumi elhelyezése 
annak idején szükségmegoldás 
volt, most rendeződni látszanak 
a dolgaink, ezért ez a nagy pa-
kolászás.

- A gimnázium épülete min-
dig adott munkát, és gondolom 
az idén sincs másképp.

- Örök témánk, hogy a nyí-
lászárókat valahogy rendbe kel-
lene tenni. Van egy csaknem 
száz százalékban kész pályáza-
tunk, amivel a megfelelő lehe-
tőség megnyitására várunk. A 
nyílászárócsere azonban csak 
az egyik feladat, mert az épü-
let fűtési rendszere valami ször-
nyűséges állapotban van.

Egyébként viszont a három 
évvel ezelőtti, a Szentannai 
Gimnázium megnyitása után 
jelentkezett gyereklétszám-
csökkenés megállt, manapság 
pedig már kezdünk erősöd-
ni, feltöltjük a létszámot. Jó re-
ménységgel tudom mondani, 
hogy most egy nagy, erős év-
folyam jön fel, viszonylag nagy 
létszámmal, vagyis a beiratko-
zottak többen vannak, mint 
az elballagók. Kezd tehát visz-
szaállni a régi rend, és ha ismét 
benépesül az iskola, akkor már 
viszonylag jobb lesz a fenntar-
tási lehetőség. Ami nekünk je-
lenleg óriási gond az az, hogy 
a kollégiumot csak kis létszá-
mú kollégista lakja, és az épü-
let fenntartása több milliós mí-
nuszt jelent. Ezt majd orvosol-
ni kell.

- Köszönöm a beszélgetést!
Elek György

Óvoda, iskola, gimnázium, templom

Nyári munkák, fejlesztések
a református egyházközségben Álláshirdetés

A Szent Pál Marista Általá-
nos Iskola (5300 Karcag, Zádor 
út 3.) felvételt hirdet ANGOL 
SZAKOS PEDAGÓGUS mun-
kakör betöltésére.

Feltétel: szakirányú felsőfo-
kú képesítés .

Pályázat benyújtása ki-
zárólag a szentpalkarcag@
szentpalkarcag.hu e-mail cí-
men lehet.

Álláshirdetés
A Szent Pál Marista Általá-

nos Iskola (5300 Karcag, Zádor 
út 3.) felvételt hirdet GAZDA-
SÁGVEZETŐI munkakör be-
töltésére.

Feltétel: mérlegképe s köny-
velői végzettség (előnyt jelent 
szakirányú főiskolai képesítés).

Pályázat benyújtása ki-
zárólag a szentpalkarcag@
szentpalkarcag.hu e-mail cí-
men lehet.

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, Ci-
terazene, Retro buli, Hagyo-
mányőrző mesterségek utcá-
ja, Családi segítő vásár, Tom-
bola, Büfé.

Gyerekműsorok: Kisállat be-
mutató, Gyerek szépségver-
seny (nevezés a helyszínen), 
Ügyességi játékok, Találd ki 
mit eszel? Teke, Sítalp és med-
vetalp, Lovas bemutató és pó-
ni lovaglás, Henna arcfestés.

Tisztelt Szülők!
A Refi „Tehetségpont” megújult képzési kínálattal várja az 

érdeklődést az általános iskola alsó és felső tagozatára.
Várjuk továbbá az angol-úszás iránt érdeklődő tanulók je-

lentkezését is.
Átiratkozás, bővebb felvilágosítás az iskolában (Kálvin u. 2.), 

munkaidőben 8:00 – 16:00 óráig.                              Iskolavezetés
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Par la men ti Nap ló

A héten nyári szünet előt-
ti utolsó ülését tartja a par-
lament, folytatás ősszel. Sok 
ügyet lezárt az Országgyűlés, 
de maradtak elvarratlan szá-
lak is. Ilyenek azok a javasla-
tok, amelyeket a köztársasági 
elnök megfontolásra visszakül-
dött. Áder János visszapostáz-
ta a parlamentnek az alaptör-
vény módosításával összefüggő, 
múlt szerdán elfogadott média- 
és egyházügyi törvénymódosí-
tásokat. Az elnöki indoklás sze-
rint jogbizonytalanság, jogsza-
bályok közötti ellentmondás, 
valamint hatásköri problémák 
merültek föl. Lehet, hogy hosz-
szabbít a parlament, és július-
ban lesz még több ülés, de az 
is elképzelhető, hogy csak ősz-
szel kerül sor a korrekcióra. Er-
ről döntés valószínű még a hé-
ten megszületik.

Nagy visszhangot kapott 
egy másik parlamenti ülés is, 
de ezt nem Budapesten, ha-
nem Strasbourg-ban tartot-
ták. A politikai viták termé-
szete, hogy nem állnak meg 
az országhatárnál, hanem más 
színtereken külföldön is foly-
tatódnak. Ez történt az Euró-
pai Parlament ülésén is, ahol 
egy Magyarországgal szem-
ben rendkívül elfogult, ténybe-
li tévedéseket tartalmazó, igaz-
ságtalan jelentés született. Bi-

zonyos Tavares nevű portugál 
képviselő úr úgy gondolta, a 
demokráciát most Magyaror-
szágtól kell megvédenie. Per-
sze nem kell nagyon keres-
nünk a rejtett okokat. Az eu-
rópai baloldal akar visszavágni 
ott, ahol tud. A baloldali kor-
mányok (Magyarországon az 
MSZP) ugyanis az elmúlt évek-
ben 100%-kal támogatták azt 
a gazdaságpolitikát, ami a sza-
bad piac mindenhatóságára 
épült. A piac mindent megold, 

az állam vonuljon mindenhon-
nan vissza – mondták nálunk 
is. Látjuk mi lett belőle. Elsze-
gényedés, munkanélküliség, 
óriási méretű adóssághegy.

Most úgy érzik, az euró-
pai szintér lehet az, ahol poli-
tikai és ideológiai elégtételt ve-
hetnek. Erre szolgálhat alapul a 
magyar kormány, amely az el-

múlt három évben a multina-
cionális, nemzetközi tőke érde-
keit sértve kezelte a gazdasági 
válságot. A gazdasági tényekkel 
nem tudnak vitatkozni, ezért 
marad a megfoghatatlan és ke-
zelhetetlen kisebbségi-, demok-
ratikus- és alkotmányos érté-
kek számonkérése. Senki nem 
tudja biztosan, miért kell Ma-
gyarországot elítélni, de tegyük 
– mondják a szocialista-liberá-
lis politikusok az Európai Par-
lamentben. Mivel ott többsé-

gük van, tehetik. De jó, ha tud-
juk, ez a szél azért is fúj onnan, 
hogy a kisebb adókulcs, a rezsi-
csökkentés, a népesedési prog-
ram ne valósuljon meg. Plá-
ne ne a tőke rovására! No, ezért 
nem mindegy, hogy az átlagvá-
lasztó érti-e mi történik a poli-
tikai felszín alatt.

Varga Mihály

Félévzáró

Magán állatorvosi ügyeletMagán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és 
esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)
Július 6-7. Dr. Domány György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.
Július 13-14. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u. 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Július 20-21. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.
Július 27-28. 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

A Holokauszt áldozataira emlékeztek június 23-án (va-
sárnap) délelőtt a karcagi zsinagógában. A Karcagi Izraeli-
ta Hitközség tagjait és a vendégeket Csillag Barnabás hitköz-
ségi elnök köszöntötte, majd dr. Molnár Sándor emlékezett 
a vészkorszakra. A rabbi teendőket Deutsch László főrabbi 
(Budapest) látta el. A templomi megemlékezés a mártírok em-
léktábláinál elmondott imával zárult, majd a temetőben folyta-
tódott.

A Holokauszt első karcagi áldozatai az 1942-ben behívott és 
a keleti hadszíntérre vezényelt munkaszolgálatosok voltak, akik 
a 2. magyar hadsereg kötelékében kerültek a keleti hadszíntér-
re, ahol sokan 1943 telén a doni hadműveletek idején vesztették 
életüket. Az itthon maradt zsidó családokat 1944. május 15-én 
a város szélén kialakított gettóba költöztették, ahol néhány kör-
nyékbeli falu zsidóságával együtt, mintegy 1100 embert zsú-
foltak össze. 1944. június 18-án a gettó lakóit Szolnokra, on-
nan július 28-29-én Auschwitzba, egy nagyobb csoportot pedig 
Ausztriába (mezőgazdasági munkára) szállítottak. Karcag 778 
lelkes zsidó közösségéből 447-en haltak meg.

Elek György

Meghívó
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője nyári au-
tóbuszos kirándulásra hívja és várja a választókerület lakóit: 
szülő-nagyszülő-unoka korosztályig.
A kirándulás időpontja: 2013. július 31. (szerda)
Indulás: 2013. július 31-én 14 órakor a Kádas György Általá-

nos Iskola parkolójából (Kisújszállási út 45.)
A kirándulás úticélja: Tiszaigar település.
 (Megtekintjük a települést, az arborétumot, az önkor-

mányzat által működtetett kisállattenyésztő telephelyeket.)
 A kirándulásra jelentkezni lehet személyesen: 2013. július 

10-én (szerdán) 10 órától 12 óráig fogadóóra keretében a 
Kádas György Általános Iskola aulájában (Kisújszállási út 
45.).

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Pánti Ildikó

a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője

A mártírokra emlékeztek 
a zsinagógában

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium a 
2013/2014-es tanévben az 
alábbi OKJ-s szakképzési 
lehetőséget kínálja:

Nappali tagozatos képzés:
- Gyakorló ápoló OKJ 

szám: 52 723 01 (2 év)
- Ápoló OKJ szám: 55 723 

01 (+1 év)

Jelentkezési feltételek:
- érettségi bizonyítvány 

(gimnáziumi vagy szak-
középiskolai)

- egészségügyi alkalmas-
ság

- 18-23 év közötti életkor
- tájékoztató elbeszélge-

tésre hívjuk a jelentke-
zőket.

Jelentkezési határidő: 
2013. augusztus 20.

 A jelentkezési lap le-
tölthető a www.
nagykunreformatus.hu 
weboldalról.
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A birkafőző fesztivál ven-
dégtelepülése idén a Matyóföld 
szíveként is emlegetett Mező-
kövesd volt. A 17 ezres telepü-
lés a Bükkalja és az Alföld ta-
lálkozásánál fekszik, amely-
nek Mátyás király 1464-ben 
adományozott városi rangot. 
Az alapvetően mezőgazdaság-
ra berendezkedett város ké-
sőbb fejlett iparral is rendelke-
zett, de hosszú évtizedek óta 
számos kulturális és turisztikai 
látnivalóval várja a pihenni vá-
gyókat. 

A város szívében egymást 
érik a nevezetes épületek, szob-
rok, kiállítások. Legelsőként 

mindenképp a Matyó Múzeu-
mot kell megemlíteni, hiszen 
ott ismerkedhetünk meg a ma-
tyók történetével, életével, és a 
méltán híres matyó hímzés-
sel, amelynek legjellegzetesebb 
motívuma a „matyó rózsa” és 
annak számtalan formája. A 
közelben található Szent Lász-
ló téren áll a királyról elneve-
zett templom, ahol az a Takács 
István által festett freskó lát-
ható, amely a matyó nép min-
den korosztályának népviselet-
ét ábrázolja. A térrel átellenben 

található Galéria épületében – 
melynek bejárata előtt Mátyás 
király mellszobra áll – a festő-
művész alkotásai tekinthetők 
meg.

Innen nyugat felé haladva a 
Mátyás király útján következik 
a Hősök tere és az úgynevezett 
Hadas városrész – szintén ren-
geteg látnivalóval. A téren és 
környékén nem csak szobrok, 
emlékművek és a közeli Mező-
gazdasági Gépmúzeum talál-
ható, hanem számos kis kifőz-
de, étterem, pizzéria és fagy-
laltozó várja még a megéhezett 
utazókat. A Hadasban alko-

tóműhelyek, kézművesek, né-
pi iparművészek kaptak helyet. 
Ez a városrész megőrizte a régi 
településszerkezetet. Kanyar-
gós kis utcáin, 150 éves háza-
iban nem csak a kiállításokat, 
emlékházakat lehet megtekin-
teni, hanem ki lehet próbálni 
a hímzést és műtárgyakat is le-
het vásárolni.

Még mindig nyugat fe-
lé haladva a város határán te-
rül el a Kavicsos-tó Szabad-
időpark a Jézus Szíve Plébá-
niatemplom modern tornya-
ival, majd pedig egy rövidke 
autózás után a 70 éves Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő követ-

kezik. A 21 medencével ren-
delkező fürdőkomplexum eu-
rópai színvonalú kiszolgálást 
nyújt a pihenni és gyógyul-
ni vágyóknak. Gyógyvize Ma-
gyarországon a legmagasabb 
kéntartalmú, reumás megbe-
tegedésekre, ízületi gyulladá-
sok, kopások, nőgyógyászati 
betegségek és ortopédiai mű-
tétek utókezelésére is alkal-
mas. A víz hatásfokának kö-
szönhetően az első három ha-
zai gyógyfürdő között tartják 
számon a Zsóryt.

Mezőkövesd kiváló turisz-
tikai célpont lehet karcagi-
ak számára is, nem csak a gaz-
dag látnivaló és programkí-
nálat okán, hanem fekvésé-
nek köszönhetően is. Autóval 
mindössze egy szűk óra alatt 
oda lehet érni. Eger 25 km-re, 
Miskolc pedig 45 km-re fek-
szik a településtől. Ott szállást 
bérelve akár egy hetes nyara-
lást is be lehet tervezni, hiszen 
csillag-túrázva egészen Toka-
jig bejárható az Északi közép-
hegység ezen része. Érdemes 
megpróbálni.

-dh- 

A fesztivál második napját 
jelentő versenyhez és rendezvé-
nyeit (koncertek, kirakodóvá-
sár, juhkarám etc.) – a mérete-
it jól illusztrálja –, hogy azok-
hoz a Múzeumparkot és az 
azzal szomszédos utcákat biz-
tosították. Szükség is volt rá, 
hiszen a park kerítése mellett 
173 főző állította fel a tűzhely-
ét, vaslábasait, bográcsait, asz-
talát stb. Ennyien versenyez-
tek, de persze – szokás szerint 
– sokkal több, csaknem félezer 
edényben főtt az étel, amiből 
valamivel dél után már egyál-
talán nem volt – értsd: olyan 
amit meg lehetett volna vásá-
rolni. Mindig ez jelenti a birka-
pörkölt igazi vizsgáját, de per-
sze a kétféle – Benke Laci bácsi 
vezette szakmai és a társadal-
mi – zsűri is felállította a maga 
sorrendjét. A XV. Karcagi Bir-
kafőző Fesztivál főzőversenyé-
nek eredményei tehát a követ-
kezők:

Arany fokozat: 1. Balajti Já-
nos, 2. Martfűi Gasztronómi-
ai Egyesület, 3. Béres Attila, 4. 
Kiss István – Karcagi Kungaro 
Kft., 5. Tóth Imre, 6. Nagy 
László – Gyomaendrőd Ván-
dor Kupa.

Ezüst fokozat: 1. Karcagi 
Fidelitas, 2. Karcagi Cserhát 
Kft., 3. Rácz Miklós, 4. Var-
ga Viktor, 5. Kovács Sándor, 6. 
Kévés Sándor.

Bronz fokozat: 1. Mátyus La-

jos, 2. Sinka István, 3. Ozsvát 
Sándor, 4. Szentesi Imre, 5. 
Kacsándi István, 6. Kirják Ru-
dolf.

A Társadalmi zsűri vala-
mint egyesületek, társadal-
mi szervezetek, cégek, vállal-
kozások és magánszemélyek 
különdíját vehette át: Csor-
dás László, dr. Hajdú László, 
Horváth László, ifj. Hubai Im-
re, Íz-nemesítők (Kutató Inté-
zet), Kun László, a kazak főző 
séf: Zumakkul Baisalbayeva, 
Kevi Kunok (Simon Ferenc), 
Karcagi Talpas Íjász Egye-
sület, Karcagi Cserhát Kft., 
Bácskossuthfalva 10 fős fő-
zőcsapata, Kunszentmiklós 
főzői, Aszódi Ferenc, Hor-
váth Ferenc és Horváth Ernő, 
Gyáni Csaba, Kerekes Lajos, 
Kardos Attila, Birizló Csaba, 
Kemecsi László, Kovács Sán-
dor (Túrkeve), Györffőzők (a 
Györffy I. Tagisk. csapata), id. 
Hubai Imre, Kun József, Szé-
kely Imre, Sinka István és csa-
pata, Fidelitas Karcagi Szerve-
zete, Agrópetrol Kft. csapata, 
Szabadtűzi Lovagrend, Hajdú-
böszörményi Gasztronómiai 
Egyesület, Kunagro ‚21 Kft., 
Lapidibus Kft., Madarász Ist-
ván (Újszentmargita), Bor-
sos Kálmán (Csóka-Délvidék), 
Szarvaskő főzőcsapata, Erőfor-
rás Kft., Szabó Péter, id. Bartha 
László, Szűcs Imre (Karcag), 
Bernáth Zoltán, Karakas János 
(Körösladány), Kovács Sza-
bolcs (őstermelő, Karcag), Né-
meth Szilárd, Andrási Mihály, 
Konrád Istvánné, Törzsök La-
jos (Karcag), Kapocsi István, 
Juhász Lajos, Kunszövetség fő-
zőcsapata, ifj. Deák Ferenc fő-
ző, Balogh István (Karcag).

Szakmai zsűri eredményhir-
detése:

Különdíjak: Dobos László 
polgármester - a Magyar Fe-
hér Antal Lovagrend Arany 
Bárány rend díszserlegét, Var-
ga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter, dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter, 
Kolostyák Gyula - a Magyar 
Fehér Antal Lovagrend Arany 
Bárány rend díszoklevelét. Dr. 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter – a Magyar Grillszö-
vetség kupáját vehette át.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Matyóföld szíveXV. Karcagi Birkafőző Fesztivál
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Madárgyűrűzés a Zöldfa utcán

A megnyitón Szepesi Ti-
bor, a DKK vezetőjének rö-
vid köszöntője után Dobos 
László polgármester üdvö-
zölte az beruházás elkészül-
tét, s arra is figyelmezte-
tett, hogy ez rövid időn be-
lül már a harmadik olyan al-
kalom, amikor „a sporttal, a 
sportos életmóddal kapcso-
latos” létesítmény avatásá-
ra kerülhet sor, hiszen ilyen 
az erdei tornapálya új sza-
kasza, az Akácliget fürdő fe-
dett uszodája és gyógyvi-
zes medencéje. Most pedig a 
Sportcsarnok régóta terve-
zett kondiparkja áll a lakos-
ság szolgálatára, amit kor-
osztálytól függetlenül vehet-
nek majd igénybe a sportolni 
vágyó karcagiak.

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter azt fejte-
gette, hogy a sportlétesítmé-
nyek építésére vagy fejlesz-

tésére költött összeg „beru-
házás az egészségbe”, s ezért 
segítették (többen is) magán-
emberként a kondipark fel-
szerelésének kiegészítését 
egy berendezés megvásárlá-
sával. Karcag város évek óta 
szorgalmazza azokat a beru-
házásokat, amelyek a nagy-
városokban tapasztaltakhoz 
hasonló életszínvonalat és 
szolgáltatásokat biztosítanak 
az itt élőknek. Ennek a szán-
déknak a jegyében újult meg 
néhány éve a sportcsarnok, 
épült a műfüves pálya, most 
pedig a testépítő eszközöket 
biztosító új létesítmény.

Az átadó eseménynek a 
KSE karate szakosztályának 
bemutatója is része volt, ezt 
követően a sportolók „tesz-
telték” elsőként a testépítő 
eszközöket.

A kondipark az érdeklő-
dők rendelkezésére áll! Lehet 
gyúrni!

Elek György

A múlt héten lezajlott negye-
dik alkalommal várta a részve-
vőket az Zöldfa utcai Tagóvo-
da „Egy hét környezetünk vé-
delméért!” elnevezésű nyári 
tábora. Az óvodásoknak szer-
vezett színes és érdekes szüni-
dei esemény öt napján sok-sok 
kirándulás és persze játék vár-
ja a részvevőket. A tábort ve-
zető (és megszervező) Andrá-
si Tiborné óvónő szerint az eső 
sem lehet akadály, mert kirán-
dulásra rossz idő nincsen, ha 
esősre fordul az idő, akkor gu-
micsizmát húznak és megfele-
lő öltözékben már leküzdhetők 
az akadályok.

Hétfőn íjászaton volt a tá-
bor és a Szélmalmot is meg-
nézték, hiszen az igazi kör-
nyezetvédőknek az épített 
környezet értékeit is ismer-
niük kell. A hétfő esti nagy 
eső annyit azért módosí-
tott a programon, hogy mi-
vel gumicsizmában nem le-
hetett messzire bicajozni, az 
Erdei tornapályán tervezett 
madárgyűrűzést az ovi ud-

varán nézhették meg a gye-
rekek. Kiss Ádám, a Hor-
tobágyi Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi őre ugyanis 
bevitte az óvodába a mada-
rászhálóba akadt zsákmányt 
(két barátposzátát) és ott mu-
tatta meg a lelkes és kíváncsi 
közönségnek, amelynek tag-
jai alapos és érdekes leckét 
kaptak. A keddi biciklitúra 
sem maradt el, csak a helyszí-
ne változott meg, mert, ahogy 
Andrási Tibornétól értesül-

tünk, a táborlakók a közeli 
kiserdőt látogatták meg.

A hét programjai lovaskocsis 
városnézéssel és múzeumlá-
togatással, berekfürdői buszos 
kirándulással folytatódtak, 
amikor az ottani horgásztavon 
a halakat, a madarakat, a boga-
rakat és a sok-sok vízinövényt 
tanulmányozták. A tábor a Va-
dászház megtekintésével és a 
vadászok munkájának megis-
merésével zárult.

Elek György

Folytatás az 1. oldalról

Szabadtéri kondipark nyílt 
a sportcsarnok udvarán

Az ének és zenekultúra szel-
lemi közkincs, s ezen belül a 
Kárpát-medencei magyar re-
formátus zene különösen fon-
tos színfoltját alkotja a keresz-
tény-nemzeti hagyományok 
ápolásának. A jelenkor fel-
adata az utókor számára, hogy 
nemcsak megőrizni, de nép-
szerűsíteni is szükséges a re-
formátus kórusművek, zsol-
tárok, népzenei elemek és 
hangszeres darabok palettá-
ját, mely célt a Karcagi Nagy-
kun Református Gimnázium 
is magáévá tette a Karcagi Re-
formátus Egyházközség jelen-
tős anyagi és erkölcsi támoga-
tásával. 

Immár tizedik alkalom-
mal, 2013. május 24-től 26-ig 
rendezték meg a Református 
Zenei Fesztivált dr. Bölcskei 
Gusztáv és dr. Szabó Ist-
ván püspök urak védnöksége 
alatt. A fesztivál színtere Bu-
dapest eklektikus történelmi 
városmagja, a Kiskörút szívé-
ben a Bakáts tér, a Ráday ut-
ca és a Kálvin tér. Az évenként 
megrendezett Református Ze-
nei fesztivál küldetése, hogy 
a Magyarországi Református 
Egyház nélkülözhetetlen kul-
turális, társadalmi, szociá-
lis és hitéleti munkáját az egy-
ház tagjai és a világ elé tár-
ja. Gimnáziumunk kórusának 
vezérelve, hogy megőrizzük és 
megmutassuk református ze-
nei kincsünket, kultúránkat és 
örökségünket, zengő énekek-
kel dicsérjük az Urat. A fesz-

tiválon való részvétel lehető-
séget biztosít énekkarunknak 
más kórusokkal való találko-
zásra, református identitásunk 
megélésére. A Kárpát-meden-
ce egész területéről érkeztek 
kórusok, mintegy 150 vegyes 
és egyneműkar. 

Az idén, immáron második 
alkalommal kelt útra a Karca-
gi Nagykun Református Gim-
názium, Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium Le-
ánykara 38 kórustaggal, hogy 
részt vegyen a háromnapos 
színpompás rendezvényen. 

A fesztivál igen tartalmas és 
igényes programokat kínált a 
résztvevők számára, melyből 
igyekeztünk minél több alkal-
mon részt venni. 

A három napos rendezvény 
során összesen háromszor 
nyílt lehetősége kórusunknak 
önálló és együttes szereplésre. 

Megérkezésünkkor egy közös 
kóruspróbát követően a Teoló-
giai Akadémia dísztermében 
meghallgattuk Berecz András 
Kossuth-díjas énekes, előadó-
művész, népmesegyűjtő, folk-
lórkutató lenyűgöző és mara-
dandó élményt nyújtó előadá-
sát.

Sötétedéskor zsoltárokat 
éneklő fáklyás menet indult a 
Kálvin térről, a Magyar Hon-
védség Légierejének zeneka-
rával kísérve, a Bakáts téri ró-
mai katolikus templomba. A 
késő esti zenés áhítaton leány-

karunk is vállalt szolgálatot 
a 200 fős egyesített reformá-
tus kórusban. A zenés áhítatot 
követően – nagy örömünkre- 
csángó táncházon vehettünk 
részt a Lónyai Utcai Reformá-
tus Gimnáziumban a Berka 
együttes kíséretében.

Szombaton Az Ádám Je-
nő Zeneiskola Dísztermében 
az önálló bemutatkozás lehe-
tőségével 16 kórus élt, köz-
tük gimnáziumunk énekkara 
is. 38 fiatal, tehetséges, lelkes, 
elkötelezett diákunk öregbí-
tette- hálás közönség előtt - 
gimnáziumunk és városunk jó 
hírnevét, az Úr dicsőségére.

A fesztivál legnagyobb ese-
ménye szombaton a kora esti 
órákban megrendezett 500 fős 
fesztiválkórus hangversenye a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 
A felemelő, ünnepélyes kon-
cert református egységünk, 
identitásunk és összetartozá-
sunk méltó jelképe.

A fesztivál méltó lezárá-
sa volt az Úr napján a Pozso-
nyi úti református templom-

ban tartott zenés Istentiszte-
let, mely programunk zárása 
is volt egyben.

A fesztivál színes program-
sorozata minden nyitott lelkű, 
zeneszerető ember szellemét 
és lelkét gazdagította. Ebben a 
felemelő közegben tölthettünk 
el 3 napot, melyből még soká-
ig töltekezni és gyarapodni fo-
gunk, és melynek emlékét és 
élményeit hazavihettük aján-
dékként magunkkal. 

Köszönjük, hogy anyaisko-
lánk és egyházközségünk le-
hetővé tette nagyvonalú tá-
mogatásával a fesztiválon va-
ló részvételünket. Sok kórus-
tagnak lehetetlen lett volna 
csupán énekes talentumuk 
birtokában eljutni erre a ní-
vós rendezvényre. Köszönjük 
a sok-sok biztatást, azt a tá-
mogató légkört, motiválást, 
azt a pozitív attitűdöt, mely-
lyel kórusunk magabiztosan 
megállta a helyét városunktól 
távol is.

Szabóné Székely Éva
karnagy

Református zenei fesztiválon volt 
a református gimnázium kórusa
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A Kováts Mihály Tagiskolá-
ban évtizedek óta nagy hagyo-
mánya van a matematika ver-
senyszervezésnek, versenyezte-
tésnek. Minden évben beszá-
moltunk tanulóink sikeréről. 
Most egy tanulónk eredmé-
nyeiről szeretnénk hírt adni.

Darók Illés 5. b osztá-
lyos tanuló nagyon sok-
oldalú tanuló. Rendkí-
vüli teherbírását mutat-
ja az, hogy zeneiskola, 
nyelvtanulás, fizika és 
kémia szakkörök és ver-
senyek mellett nagyon 
sok energiát fektet mate-
matika versenyekre va-
ló készülésre és részvé-
telre, aminek meg is lett 
az eredménye. Nézzük 
a tanév eddigi eredmé-
nyeit. 

Molnár Anna matematika 
verseny városi 1. helyezés.

A Szegő Gábor megyei ma-
tematika versenyt minden év-
ben a szolnoki Verseghy Ferenc 
Gimnázium szervezi nyolcadik 
osztályosok részére. A vetélke-
dés három fordulóban zajlik. Il-
lés meghívást kapott a megyei 
döntőre, ahol a nyolcadikosok 
között középmezőnyben vég-
zett ötödikesként.

1992 óta rendezik meg a Zrí-

nyi Ilona matematika versenyt 
országos szinten. Az évfolya-
monkénti több száz résztvevő 
közül Illés a megyei 6. helye-
zést szerezte meg.

A „Kenguru” nemzetközi 
matematika versenyt 1991 óta 
rendezik meg. Hazánk 1994-

ben kapcsolódott be először. 
1999 óta a mi iskolánk diák-
jai is részt vesznek e versenyen. 
Illés megnyerte a megyei ver-
senyt.

Ebben a tanévben kapcso-
lódott be iskolánk először a 
Curie matematika versenybe, 
ahol Illés megyei első helyezést 
szerzett 98 %-os teljesítmény-
nyel, majd a Szolnokon meg-
rendezett országos döntőn 8. 
helyezést ért el.

Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében 2010. április 14-én 
rendeztek először Alapműve-
leti Matematika Versenyt. Eb-
ben az évben az ötödikesek 
között első helyezett lett Illés, 
a Marcaliban megrendezett 
országos döntőn pedig 7. he-

lyezést ért el.
A Logika versenyre 

három levelező fordu-
ló után kapnak meghí-
vást az ország legjobbjai, 
ahol Illés az országos 4. 
helyezést szerezte meg.

A Jedlik Ányos Ma-
tematika Verseny hosz-
szú, kitartó munkát, fel-
készülést igényel a tanu-
lóktól. Az 50 darab fel-
adat megoldása után a 
regionális fordulón va-
ló megmérettetés követ-

kezik. Innen az országos rang-
lista alapján jutnak a tanulók 
az országos döntőbe. Nyíregy-
házán, az országos döntőn Illés 
95,5 %-os teljesítménnyel első 
helyezést ért el.

A Kováts Mihály Tagiskola 
matematika munkaközössége 
ezúton is gratulál ezekhez a ki-
emelkedő eredményekhez.

Antalócziné Balog Ágnes
felkészítő nevelő

Május 31-én egy kis csapat elin-
dult Budapestre. Hogy mi okból? 
Azok a gyerekek, akik pályáztak a 
Városi Könyvtár által meghirde-
tett Zártkertek Karcagon c. pályá-
zatra, jutalomként ellátogathattak a 
fővárosba, egészen pontosan a Par-
lamentbe, a Mezőgazdasági Múze-
umba és a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumba.

Amikor megérkeztünk, tettünk 
egy rövidebb sétát a belvárosban, 
fényképeztünk, nézelődtünk, majd 
11-kor bementünk az Országház-
ba. Ki kellett pakolni a zsebeinket, a 
táskát pedig le kellett tenni. Miután 
átestünk az ellenőrzésen, elindul-
tunk befelé. Az idegenvezető renge-
teg érdekességet mondott nekünk, 
pl. azt is elmesélte, hogy a Parla-

ment makettjét egy házaspár készí-
tette 1965-ben, de az alkotás nem 
fért ki az ajtón, ezért ki kellett bon-
tani az ajtófélfákat. Keresztülvág-
tunk a bejárati lépcsőházon, majd a 
Kupolacsarnokba mentünk. Itt már 
nem lehetett fényképezni. Körben 
16 szobor díszíti a termet, középen a 
Szent Korona van, ami élőben is el-
bűvölő, és a többi koronázási ékszert 
is megtekinthettük. Ezután átmen-
tünk a társalgóba és megnézhettünk 
egy üléstermet. Nagy élmény volt 
szerintem mindenki számára.

Délben a nagyon finom ebédet a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban 
fogyasztottuk el. Aztán továbbin-
dultunk a Mezőgazdasági Múzeum-
ba. Amikor kiszálltunk a buszból, az 
út egy része egy gyönyörű tó mellett 

vezetett. A múzeumban két kiállítást 
néztünk meg a halászatról és a vadá-
szatról. A sok preparált állat, csóna-
kok, halászhálók és kunyhók, a ren-
geteg agancs, a terepasztalok mind 
lenyűgöző látványt nyújtottak. Az a 
kb. két óra, amit a múzeumban töl-
töttünk, villámgyorsan eltelt, sőt az 
egész nap is! Hihetetlenül jól érez-
tem magam, és nagyon hálás vagyok 
azért, hogy elmehettem.

Köszönettel tartozunk a kirándu-
lás megszervezéséért és lebonyolítá-
sáért dr. Fazekas Sándor miniszter 
úrnak, Kovács Szilvia alpolgármes-
ternek és dr. Kasuba Jánosné Vera 
néninek.

Csizmadia Csill a 5. b
Karcagi Nagykun Református 

Ált. Isk.

A sakk kedvelőinek és a kéz-
műves munkák iránt érdeklődők-
nek hirdetett vakációs foglakozá-
sokat a Szociális Szolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata. 
A sakkozók hétfő délutánonként 
kapják meg a termet, ahol ek-
kor sakkozni és malmozni lehet. 
A június közepén indult körnek 
már az első alkalommal számos 
látogatója volt – hallottuk Kun 
Csillától, az intézmény vezetőjé-
től. Sikerének titka talán az, hogy 
abszolút kezdőket és haladókat is 
szívesen látnak, vagyis művelni és 
tanulni is lehet a sakkot.

A kézműves foglalkozásnak 
múlt heti látogatásunkkor tucat-
nyi résztvevője volt. Az asztalok-
nál szorgos munka folyt, akár a 
néhány hete rendezett családi na-
pon, kinn a fák alatt, csak akkor 
anyukák-gyerekek egymással ver-
sengve nyírtak, vágtak, ragasztot-
tak, színeztek stb.

- Ma már nagyon kevés az 
olyan alkalom, amikor a család 
közösen csinál valamit – mond-
ja Kovácsné Szabó Ágnes pszicho-
lógus. – Egyre kevesebb rá az idő, 
átalakult a család otthoni élete is. 
Egyre kevésbé szánunk időt a ki-
kapcsolódásra, a rekreációs tevé-
kenységre. Tehát az, hogy a kö-
zös pihenés nincs jelen a csa-
ládok életében, nem igazán az 
anyagiak függvénye, mert példá-
ul egy biciklikirándulás a Zádor-

hídhoz nem pénzkérdés. A gye-
rekek szórakozásai manapság 
már nagyrészt a számítógéphez, 
az internethez kapcsolódnak és 
nemcsak a mozgás hiányzik belő-
le, hanem az is, hogy készítsenek, 
alkossanak valamit.

Erre ad lehetőséget a Gyermek-
jóléti Szolgálat kedd délelőtti kéz-
műves foglalkozása, ahová legin-
kább alsósok járnak ügyeskedni 
egy kicsit, és persze megismerni 
az új technikákat. 

- Egyelőre ennyi a kínálatunk 
a szünidőre, de a Gyermekjólé-
ti Szolgálat benyújtott egy pá-
lyázatot is szabadidős tevékeny-
ségek rendezésére, csak a nyá-
ri időszakra – bizakodik a veze-
tőnő. – Ha az nyer, akkor sokkal 
gazdagabb programot tudunk 
összeállítani, olyat, amiben – a 
hagyományőrzésre téve a hang-
súlyt – hetente több alkalom is 
lesz, közte például egy kétnapos 
kirándulás is, amikor a poroszlói 
ökoparkot látogatnánk meg. Eze-
ket a programokat az ÉNO-val 
közösen bonyolítanánk le. Július 
elején várjuk a pályázat végered-
ményét.

Reméljük a legjobbakat, hogy 
kiszínesedjen a nyaralás. De ad-
dig is: ott a bicikli, és egy-egy csa-
ládi kirándulás – ahogy a pszi-
chológusnő is mondta – tényleg 
nem pénzkérdés.

Elek György

Sakk kör és kézműves 
foglalkozás

A Karcagi Általános Iskola Györffy István Tag-
iskolája kiemelten foglalkozik a tehetséges gye-
rekekkel az emelt szintű angol nyelvi oktatás 
keretein belül is. Ez az év kiemelkedően sikerült 
és nyolc gyerek sikeres állami középfokú nyelv-
vizsgát tett le. Négyen szóbeli A (Soós Péter, 
Láposi Adrienn, Urbán Andrea, és Péntek Fe-
renc), négyen szóbeli és írásbeli C típusú nyelv-
vizsgát tettek. (Bayarshaikan Tsengel, Tarczali 
Tamara, Agócs Krisztina, Nyitrai Nóra). Felké-
szítőjük: Vass György.
Gratulálunk a szép eredményekhez és jó pihe-
nést kívánunk a nyárra. 

Györffy István Tagiskola
Angol Munkaközössége

„Versenyről versenyre

Jutalomkirándulás Budapesten

Középfokú angol nyelvvizsga

HELYI TERMELŐI PIAC 
KARCAGON!

2013. JÚLIUS 5-ÉN, PÉNTEKEN 14 órától
A NAGYKUN LÁTOGATÓKÖZPONT UDVARÁN 

(KARCAG, TÁNCSICS KRT. 46.)

NAGYKUN TERMELŐI PIAC
NYITVA TARTÁS: 

 Páratlan hét PÉNTEK
14:00 – 18:00 óráig.

A piacon helyi és környékbeli termelőktől
vásárolhatnak saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt, 

különféle egyéb házi készítésű élelmiszereket (pl. lekvárok, 
szörpök, méz, házi aprósütemények, mézes, sajtok és egyéb 

tejtermékek, magolajak, füstölt házi húskészítmények, 
biotermékek stb.), valamint kézműves portékákat.

A Karcagi Birkafőzők Egyesülete
BIRKAPÖRKÖLTET,

a Karcagi - Nagykun Ízőrzők Egyesülete
helyben sütött kemencés süteményeket árusít.

  A nyitva tartás alatt a Zabhegyező Gyermekanimátor 
Egyesület munkatársai kézműves foglalkozásokkal 

várják a gyerekeket.
 Várjuk helyi és környékbeli (Karcag 40 km-es körzetéből) 

kistermelők jelentkezését árusításra az 59/503-224-es 
telefonon.

 A piac nyitva tartása alatt a Nagykun Látogatóközpont 
kiállítására a belépés ingyenes! 

 Látogasson el Ön is,  vásárlásával ösztönözze és 
támogassa a helyi termelőket!
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 m²-es 
kertes családi ház tulajdonostól alkuké-
pesen eladó. Tel.: 06/70-300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház eladó. 
Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 M Ft. Tel.: 
06 70/310-1751 v. 06/30-245-7147.
Eladó Bucsán 3 szobás ház melléképüle-
tekkel, kerttel. Tel.: 06/30-283-9322.
109 m²-es tetőteres, kertes családi ház 
eladó vagy 1,5 szobás panelre cserél-
ném Karcagon vagy Debrecenben, ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
A Kórház úti lakótelepen földszinti 3 
szobás lakás eladó vagy kertes házra 
cserélhető. Tel.: 06/30-567-3947.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz kö-
zel, reális áron, sürgősen eladó. Karcag, 
Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-3673.
Széchenyi sgt. 13. szám alatt magas-
földszinti 3 szobás, felújított lakás eladó. 
I.ár: 8,9 M Ft. Tel.: 06/70-773-4582.
Karcag csendes utcájában 100 m²-es 
családi ház több generációnak is ga-
rázzsal, műhellyel, 3 fázis, összközmű, 
gázkonvektor + 3 cserépkályha alkuké-
pesen, akár fizetési könnyítéssel eladó. 
Tel.: 06/20-533-8934.
Karcag, Kátai G. utcában 3 szobás, ker-
tes családi ház külső és tetőszigetelés-
sel, gazdasági épületekkel, 2 garázs-
zsal eladó. I.ár: 8,4 M Ft. Tel.: 06/70-940-
9398.
Kis tégla családi ház gáz és cserépkály-
ha fűtéssel, központhoz közel (Zádor u. 
28.) eladó. Tel.: 06/70-391-4295.
Közel a városközponthoz (1,4 km) 2 szo-
bás, nappalis, hőszigetelt, kertes csalá-
di ház két fűtési lehetőséggel, felújítva 
és rendezett udvarral eladó. Tel: 06/70-
773-8015.
Karcagon főtéri sátortetős, összkomfor-
tos, 3 szobás, jó állapotú ház eladó. I.ár: 
12 M Ft. Tel.: 06/20-459-6396.
Varró utca 16/a. sz. alatti családi ház el-
adó. Tel.: 06/30-467-8696.
K arc agon öss zkomfor tos  c s a lá -
di ház eladó. Gazdasági épület, ga-
rázs van. Fűtés háromféle lehetőség-
gel. Földszinti lakás csere érdekel. Tel.: 
06/30-483-6705.
Kis családi ház eladó. Kg., Cserepes u. 
26. Tel.: 59/311-090.

Karcag, Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan 
eladó. Tel.: 06/20-323-9901.

Leáraztuk! Kertes családi ház eladó. 
Összkomfortos. Betonozott udvarú. 
Szocpolra előkészítve. Gazdasági épüle-
tekkel. Tel.: 06/70-426-4852.

Karcag, Erdei u. 12. sz. alatti ház eladó. 
I.ár: 10 M Ft. Csere nem érdekel! Tel.: 
06/30-229-8630.

Karcagon téglából épült teljes közmű-
ves kisebb kertes ház betegség miatt 
sürgősen eladó. Érd.: Kg., Apavár u. 21. 
Tel.: 06/70-550-2902.

Kis családi ház eladó. Kg., Szondi u. 2. 
Érd: Kg., Sarkantyús u. 25.

Eladó Karcagon, a Kossuth téren telje-
sen felújított III. emeleti, 57 m²-es, er-
kélyes lakás. Ára: 6,5 M Ft. Tel.: 06/30-
298-0276.

Összkomfortos családi ház lakható al-
sóépülettel, üzemelő takarmány bolt-
tal eladó. Társasházi lakás beszámítás. 
Karcag, Reggel u. 31. Tel.: 06/30-363-
7951.

Karcagon ház eladó. Kg., Akácos utca 47. 
Tel.: 06/30-440-4715.

Eladó 2 szobás összkomfortos ker-
tes ház, akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvarban. 
Érd.: Kg., Rába u. 51.

Karcag, Dózsa Gy. u. 61. sz. alatti csalá-
di ház eladó vagy földszinti lakásra cse-
rélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
381-9278.

Tiszaderzsen parasztház nagy telekkel 
áron alul eladó. Tel.: 06/30-478-3465.

Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m²-es telken teljes közművesített, ipa-
ri árammal ellátott, bontásra ítélt ház el-
adó. A telek alkalmas üzleti vagy ipari 
tevékenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Ház eladó Karcag, Kátai Gábor utca 24. 
sz. alatt. Tel.: 06/30-645-1845.

Karcagi kertes ház eladó több gene-
ráció részére. Karcagi kertes ház cse-
re is érdekel. I.ár: 13 M Ft. Tel.: 06/30-
422-8334.

Kórház úti lakótelepen II. emeleti, 3 szo-
bás lakás eladó vagy kertes lakás csere 
érdekel. Tel.: 06/20-923-2439.

Karcagon Kossuth téri 2 szobás, 56 m²-
es III. emeleti lakás tehermentesen el-
adó. Tel.: 06/30-385-4300.

Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros 1,5 szobás családi tégla ház sür-
gősen eladó. Tel.: 59/400-802 (reggel 8 
óráig, délben, 18 órától).

Albérlet
Fiatal pár egy gyermekkel keretes albér-
letet keres hosszútávra. Tel.: 06/30-279-
6564 vagy 06/30-511-0813.
Karcagon a főtéren, a Vásárcsarnokkal 
szemben 1 szobás, komfortos lakás ki-
adó 2013. augusztus 1-től. Tel.: 06/20-
367-8885.

Állat
2 db malac és búza eladó. Tel.: 59/300-
875 vagy 06/30-385-8232.
Westie kannal fedezést vállalok. U.itt 
bakelit lemezek eladók. Tel.: 06/70-410-
8289.
Szép 8 hetes cicák jó gazdának aján-
dékba elvihetők. Tel.: 59/314-423 vagy 
06/20-258-8997.
Hét db 8 hetes malac eladó. Érd.: Kg., 
Fürst S. u. 39.
Nagyon szép sziámi kiscicák eladók. 
Tel.: 59/312-738 vagy 06/30-904-4256.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP kár-
tya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 06/30-
535-4907.

Garázs
Garázs eladó Karcagon a Kórház úti la-
kótelepen. Áram, akna van. Tel.: 06/30-
272-9853.

Társkereső
Barátnőt keresek korhatár nélkül. 55 
éves, 180 cm magas, független férfi va-
gyok. Tel.: 06/31-319-7747.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mentális 
wellness, stresszmenedzsment, élet-
művészet. Tel.: 06/59-313-284, www.
tmhirek.hu
Eladó 2 db függöny karnis, 1 db ufo 
lámpa, 1 db vasalódeszka, 2 db Schwinn 
Csepel bicikli. Tel.: 59/314-094 (délután).
L-GO rokkantkocsi eladó. Tel.: 06/30-
494-7993.
Komplett Erzsébet bútor eladó. Tel.: 
06/30-467-8696.
Reális áron, értéknek megfelelően el-
adó: 1 db nagyméretű franciaágy, exk-
luzív kézzel szőtt fűzfa + fenyőfa keret-
tel; 1 db egyedi előszobafal tükörrel; 1 
db kovácsoltvasból előszobafal; 5 rész-
ből álló, alig használt újszerű konyhabú-
tor (mosogató nélkül); 1 db tölgyfa gu-
rulós zsúrkocsi; 1 db Lehel fagyasztós 
kombinált hűtőszekrény üzemképesen; 
1 db vitrines, 3 ajtós szekrény; 1 db vitri-
nes bárszekrény; 1 db szobaasztal; 1 db 
kihúzhatós gyermekheverő; 1 db kom-
binált olasz babakocsi; 1 db működő-
képes, vezetékes gáztűzhely. Csak ve-
vőszándékú vásárlóknak! Viszonteladók 
kíméljenek! Tel.: 06/70-300-9730.

Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 4 
csillagos Hotel Kalmában 27. extra piros 
hétre szóló 4 személyes apartman üdü-
lőjoga eladó. 95 évre szóló, örökölhető, 
cserélhető. Tel.: 06/59-312-005 v. 06/30-
583-4708.
Eladó 400 l-es fagyasztóláda, csibe és 
malac etető vályú, csibe itatók, tolikapa, 
ásó, lapát, 8 sor kertföld. Tel.: 59/300-
926.
Nagy fasztó láda kis hibával, teljesen 
új Sony autó hifi és új Canon nyomta-
tó, használt tárcsás mosógép eladó. Tel.: 
06/30-334-2009 vagy 06/30-649-9998.
Sony Xperia Arc S felső kategóriás 
Telenoros, karcmentes mobiltelefon el-
adó. Tel.: 06/30-221-6787.
Körfűrész, használt bútorok, virágtar-
tók, Camping kerékpár, fa kutyaház el-
adó. Tel.: 06/30-363-7951.
Újszerű állapotban lévő 5 fiókos, 230 
l-es fagyasztó szekrény eladó vagy tű-
zifára cserélhető. Tel.: 59/314-243 vagy 
06/30-272-5776.
Eladó ablakra való 3 db zsalugáter (mé-
retek: 57 cm széles, 142 cm magas) + 2 
db zsalugáter (2x70 cm széles, 1,37 m 
magas), 1 db fehér harmónika ajtó (ma-
gassága 2 m, szélessége 64 cm 2.500 Ft-
ért, 1 db 62 cm széles 1 ajtós ruhásszek-
rény 2.500 Ft-ért. Tel.: 59/313-232 vagy 
06/30-500-1841.
Szőnyegek, szobai kisasztal és 1 db for-
gószék eladó. Tel.: 06/30-457-3789.
Új Elektra 6000 rokkantkocsi eladó. Tel.: 
06/30-546-4990.
Hagyatékból származó ingóságok: ka-
lapácsos terménydaráló, takarmányke-
verő, kézi szerszámok, műanyag edé-
nyek, szőlőprés és daráló eladó. Tel.: 
59/314-483 vagy 06/30-617-8891 (na-
ponta 16:30-tól).
Kaszák, ások, lapátok, csákányok, ge-
reblyék, fogók, csőfogók, húsdarálók, 
mákdarálók, fúrótokmányok, kalapá-
csok, kézi szerszámok, villáskulcsok stb. 
eladók. Érd.: Kg., Hunyadi u. 40. Tel.: 
06/70-532-6644.
Házi turi! Használt szekrények, heve-
rők, tanulósarok, fotelok, számítógép 
asztal, szőnyegek, ruhaneműk. Nyitva: 
szerda, péntek 14-17 óráig. Tel.: 06/30-
645-1845.
Eladó 1 db Zanussi hűtőszekrény 15.000 
Ft-ért. Tel.: 59/313-414.
Lucernaliszt, kombájntartály lábbal, 
súberrel; betonoszlopok, 2 colos vascső 
betontuskóval, 5 fm-es betongerendák 
és újszerű 40-es boxcsizma eladó. Érd.: 
Kg., Kinizsi u. 45. Tel.: 06/30-266-2859.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, 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 fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog hi-
tel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen segítsé-
get! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-4403 
vagy 06/30-647-7324.

Minőségi termelői borok az ország leg-
jobb borászaitól. KARCAGI BORHÁZ. 
Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-928-3073. 
www.karcagiborhaz.hu 
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László. Tel.: 59/313-887 vagy 06/30-289-
5103.
Német nyelvből fordítást, korrepetálást, 
tanítást, egészségügyi szaknyelv okta-
tást vállalok. Tel.: 06/59-311-477.
Pala,  cseréptetők át fedése táb -
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Ereszcsatornák cseréje, bádogos mun-
kák végzése garanciával. Filagóriák épí-
tése, homlokzat festése, hőszigetelé-
se. Azonnali kezdéssel! Tel.: 06/20-919-
0320.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok! (Több mint 30 éves 
gyakorlattal rendelkezem.) Tel.: 06/30-
447-3918.
Vállaljuk az alábbi munkálatokat: kőmű-
ves munkát, épületek építését, aláfala-
zást, vakolást, simítást, burkolást, beto-
nozást, épületek bontását, alapok ásá-
sát; udvarok, terepek takarítását, tisztí-
tását; bármilyen nemű földmunkákat, 
ácsmunkákat; tető építését, bontását, 
cserép forgatását; járdák, kapubejárók 
helyreállítását, újjáépítését; sírok gon-
dozását, takarítását. Jól képzett, gya-
korlattal rendelkező emberekkel dol-
gozunk. Kedvezményt tudunk biztosí-
tani. Tel.: 06/30-865-5593 vagy 06/30-
727-6022.
Kaszálni tudó férfi munkást keresek he-
ti 2-3 alkalomra. Tel.: 06/30-244-0682.
Nagymama gyermekfelügyeletet vállal 
lakásán, akár alkalmilag is. Tel.: 06/30-
522-5218.
Ház körüli munkát vállalok Berekfürdőn 
és Karcagon: fa behordást, kerítés fes-
tést, fűvágást stb. Tel.: 06/20-500-8242.
Festést, mázolást, tapétázást, gipszkar-
ton szerelést, külső homlokzat szigete-
lést vállalunk. Balogh Lajos Tel.: 06/70-
530-0852.
Angol nyelvből korrepetálást, vizsgák-
ra: „C” pótvizsga, nyelvvizsga felkészítést 
vállalok. Tel.: 06/20-418-4244.

Gépjármű
Eladó gyári festésű Suziki Eco, Babetta 
207 mopedek (40.000 ill. 30.000 Ft-ért) 
és egy szinte új állapotú fehér zománc 
sparhelt (30.000 Ft-ért). Érd.: Kg., Füredi 
u. 3. Tel.: 06/30-963-5073.
Eladó 2 db Babetta 207. Tel.: 06/20-500-
8242.

Apróhirdetés

Gyászhír
Mély fájdalommal 

tudatjuk, hogy 
Tóth István, 
Karcag város 
nyugalmazott 

tanácselnök helyettese 
92 éves korában örökre 

eltávozott.
A gyászoló család
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2013. július 05. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05  Katonásdit játszott a Jobbik?
18.30  Ballagás I. rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor 

vidékfejlesztési miniszter
 Téma: Földtörvény
 Karcagi Hírek
 - Birkafőző Bemutató
 - Fajtabemutató
 - Árpa aratása
 - Kondipark
 Háttér
 Karcagi Konyhakertek I. rész
20.20  Karcagi Tükör - Birkafőző 

Fesztivál 2013

2013. július 09. kedd ism. Csü-
törtök de.

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus Istentisztelet
19.15  Karcagi hírek
19.50  A Hit Szava - Római Katoli-

kus szentmise
21.10  Ballagás a Kováts Mihály 

Tagiskolában

2013 .július 10. szerda ism. Pén-
tek de.

18.00  Műsorajánlat
18.05  Jöjjetek Hozzám - Reformá-

tus Istentisztelet
19.05  Karcagi hírek
19.40  A Hit Szava - Római Katoli-

kus szentmise
20.40  Ballagás a Kováts Mihály 

Tagiskolában

2013. július 11. csütörtök
18.00  Műsorajánlat
18.05  Karcagi Tükör - Ballagás II. 

rész
19.05  Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdés
 Vendég: Molnárné Oros Csil-

la
 Karcagi Hírek 
 - Szeméttelep rekultiváció
 - Berekfürdő adósság átvál-

lalása
 - Árpa aratása
 - Fürdő körkép
 Háttér
 Karcagi konyhakertek II. rész
20.10  Karcagi Tükör - Termelői Piac
20.40  Óvodai Pedagógus nap I. 

rész

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

2013. június 28.
Tóth Andrea – Rápolti Imre

Születés

Barta Beáta – Batyiczki 
Miklós
Kg., Madarász I. u. 14. 
 Noémi
Káli Boglárka Judit – Birkás 
Szabolcs
Kg., Széchenyi sgt. 50. 
 Armilla Boglárka
Rózsa Mária – Pádár Gergő
Karcag  Dominik
Lázók Julianna Erzsébet – 
Kabai Imre
Kg., Bíró u. 46. 
 Bella Dzsenifer
Alattyányi Mária – Farkas 
László
Kg., Északi u. 27. 
 Laura Klára
Budai Elizabet – Oszlánczi 
Csaba
Kg., Villamos u. 105. 
 Melissza Alina
Lázók Julianna – Milovicz 
Lajos
Kg., Tiszta u. 33. 
 Benjámin Lajos
Csányi Zsófia – Vágó Ri-
chárd
Kg., Kisújszállási u. 112. 
 Dorottya
Hodosi Annamária – Petri 
Gábor Csaba
Kg., Kátai G. u. 35. 
 Patrik Gábor
Pinczés Bernadett – Laboncz 
István
Kg., Csokonai u. 4/a.  Médea
Bíró Zsanett – Mile Sándor
Kg., Arany J. u. 1.  Sándor

Halálozás

Buzalka Géza Antal
 Karcag (1955.)
Fodor Géza
 Karcag (1938.)
Földvári Józsefné (Nagy Er-

zsébet)
 Karcag (1931.)
Jász Anna
 Karcag (1974.)
Szabó Andrásné (Medgyesi 

Julianna)
 Karcag (1921.)
Özv. Takács Lőrincné (Szar-

ka Eszter)
 Karcag (1931.)

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

Lapzárta: 2013. július 21. (hétfő) 12 óra

Július 6. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – Szé-

chenyi sgt.
 9 – 20 óráig Alma Gyógy-

szertár – Tesco
Július 7. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin Patika 

– Kossuth tér
Július 13. szombat
 8 – 13 óráig Főtér Gyógy-

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

szertár - Tesco
Július 14. vasárnap
 9 – 12 óráig Alma Gyógy-

szertár - Tesco
Július 20. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-
szertár - Tesco

Július 21. vasárnap
 9 – 12 óráig Berek Patika – 

Kiss A. utca
Július 27. szombat
 8 – 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi 
sgt.

 9 – 20 óráig Alma Gyógy-
szertár – Tesco

Július 28. vasárnap
 9 – 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár – Széchenyi 
sgt.
A fenti időpontokon túl sür-

gős esetben egészségügyi ellátás 
a Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári ügyeletGyógyszertári ügyelet

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
indított nyomozást M. Mik-
lós kunhegyesi lakos ellen. A 
39 éves férfi 2013. június 18-
án délelőtt Kunhegyesen az 
egyik üzlet elől eltulajdonított 
egy lezáratlan kerékpárt. A 
beszerzett információk alap-
ján a rendőrök már délután el-
fogták a tolvajt, akitől a lopott 
kétkerekűt lefoglalták.

Önbíráskodás bűntett elkö-
vetésének megalapozott gya-
núja miatt indított nyomozást 
a Karcagi Rendőrkapitány-
ság a 38 éves Sz. Attila ellen. A 
budapesti férfi „üzleti kapcso-
latban” állt egy kunhegyesi la-
kossal, akivel szemben követe-
lései voltak, és hogy ennek ér-
vényt szerezzen, többször meg 
is fenyegette. Az elkövető egy 
alkalommal erőszakkal kivett 
a sértett kezéből több mint 

százezer forintot, majd távo-
zott. Az ügyben 2013. június 
19-én elfogták és előállították 
Sz. Attilát, akit gyanúsított-
ként hallgattak ki.

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást B. Csaba 
kunmadarasi lakos ellen. A 40 
éves férfi 2013. június 21-én a 
hajnali órákban megkísérelt 
betörni egy kunmadarasi kocs-
mába. Miután a terve nem si-
került, a helyszínen elaludt. A 
tolvajt a rendőrök elfogták, a 
rendőrőrsre előállították, és 
gyanúsítottként hallgatták ki.

Tiltott kéjelgés szabálysértés 
elkövetése miatt vettek őrizet-
be a rendőrök egy 38 éves püs-
pökladányi lakost 2013. június 
21-én. A nő a 4. számú főköz-
lekedési út mellett követte el a 
jogsértést.

Megyei U19-es 
futballdöntő – 
Rákóczifalva

Rákóczifalva – Karcag 1:5
Góllövők: Szívós G., Szívós Gy., 

Erdei, Székely, Szőke N.
Varga László: Végig vezetve 

játszottunk az U19-es tornán és 
megérdemelten nyertük meg.

Megyei U16-os 
futballdöntő – Szajol

Karcagi eredmények: Jászkisér 
– Karcag 0:5. Góllövők: Székely 
(2), Balogh J. (2), Berczi

Kunszentmárton – Karcag 

0:3. Góllövők: Székely, Németh 
M., Szajkó.

A karcagi csapat nyerte meg a 
tornát.

Varga László: Az egész éves 
teljesítményünknek a megkoro-
názását jelentette ez a győzelem. 
Gratulálok a csapat minden tag-
jának.

U17-es korosztály 
100 éves jubileumi torna, 

Tiszafüred
A karcagi csapat a harmadik 

helyet szerezte meg. A legjobb já-
tékos címet a karcagi Balázs Ro-
land nyerte el.

B. I.

Labdarúgás

Június 16-án a karcagi Sport-
csarnokban – a vártnál kevesebb 
nevező mellett – színvonalas mér-
kőzéseket láthattak az érdeklődők. 
Helyi vonatkozásban a saját neve-
lésű Szepesi Bence – aki jelenleg a 
Jászkun-Volán játékosa – meggyő-
ző játékkal megnyerte az ifjúsá-
gi kategóriát és ráadásul párosban 
Varga Barnabás (a gödöllői egye-
temi ATC versenyzője) társával a 
harmadik helyen végeztek.

Június 22-én a PASZE – püs-
pökladányi asztalitenisz egyesü-
let szervezésében – a Városi Sport-
csarnokban került megrendezésre 
az országos asztalitenisz verseny, 
amelyen külföldi résztvevők is az 
asztal mögé álltak.

Karcagi vonatkozású eredmé-
nyek: NB II. és NB III. összevont 
kategória – egyéni: II. Szepesi Ben-
ce. Összevont páros amatőr: III. 
Czinege Ferenc (Karcag) – Varga 

Csaba (Tiszafüred). NB II. és NB 
III. összevont kategória – férfi pá-
ros: II. Skumáth István (Karcag) – 
Szepesi Bence (Szolnok). Megyei I. 
osztályú kategória: I. Kovács Mik-
lós (Karcag). Utánpótlás kategória 
– fiú páros: I. Dobrai István (Kar-
cag) – Lázár Richárd (Karcag), 
III. Vass Márton (Karcag) – Bíró 
Dominik (Karcag). Veterán (40-60 
éves) korosztályúak: I. Skumáth 
István (Karcag).

Június 28-29-30-án rendezték 
meg Balatonfüreden a TIPHAR 
kupa nemzetközi veterán asztali-
tenisz versenyt, ahol szép karca-
gi sikerek születtek. A 40-50 éves 
korosztályban: I. Kovács Sándor. 
Összevont párosban: III. Csornai 
Csaba – Kovács Sándor.

Csornai Csaba: Az igen erős 
mezőnyben, jó játékkal sikerült 
három kupát is hazahozni.

B. I.

Asztalitenisz
Kelet-magyarországi ifjúsági ranglista 

verseny


