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Karcagi  Hírmondó
Befejeződött a megye legnagyobb közigazgatási beruházása

Július 2-án (csütörtökön) 
14 órakor ünnepélyes keretek 
között átadják a volt TIGÁZ 
épületét, melyet a megyei 
kormányhivatal a kormány-
tól kapott 258,6 millió forin-
tos támogatásból vásárolta 
meg és újította fel a Karcagi 
Járási Hivatal részére. A te-
rület több mint 2300 m2-es, 
a háromszintes épület 400 m2 
alapterületű. A kivitelezés 
végére elkészült a teljes bur-
kolatcsere, festési munkála-
tok, továbbá új falak lettek 
kialakítva, így több irodában 
dolgozhatnak a hivatal mun-
katársai. 

Az épületben folyó mun-
kálatokról június 11- én (csü-
törtökön) délután a helyszí-
nen tájékozódott Dobos Lász-
ló, Karcag város polgármeste-
re és Hodos Julianna, a Karca-
gi Járási Hivatal hivatalveze-
tője. A hivatalvezető elmond-
ta: Négy osztályunk költözik 
ide át, és július 2-án már itt 

fogadjuk az ügyfeleket egy na-
gyon szép, kulturált, a 21. szá-
zadnak megfelelő irodaépület-
ben. Boldogok vagyunk és kö-
szönetünket fejezzük ki ezért 
az épületért. Átköltözik ide az 
állategészségügy, a Népegész-
ségügyi Osztály, az Építésügyi 
Osztály, és a Földhivatali Osz-
tály. Összesen 35 ember fog 
ebben az épületben dolgozni.

A város polgármestere sze-
rint kiemelkedő jelentőségű a 
város életében a beruházás. 

- A Járási Hivatal vezető-
je nagy gondot fordított ar-
ra, hogy az elvárásoknak meg-
feleljen a kivitelezés. Ez egy 
nagy előrelépés a városnak, 
hiszen méltó helyre kerül a Já-
rási Hivatal sok részlege. Az 
ügyfelek egy könnyen megkö-

zelíthető, központi helyen el-
helyezkedő épületben intézhe-
tik ügyeiket, ahol parkolóhe-
lyek is vannak. A cél az, hogy 
az ügyfelek megfelelő módon 
legyenek kiszolgálva, gyor-
san, pontosan. A kivitelezé-
si munkákat karcagiakra bíz-
tuk, hiszen az a cél, hogy kar-
cagi munkák-
ba helyi vállalko-
zókat vonjunk be 
– mondta Dobos 
László.

A munkálatok-
ról korábban tájé-
kozódott dr. Faze-
kas Sándor föld-
művelésügyi mi-
niszter, városunk 
és térségünk or-
szággyűlési kép-
viselője is, aki a 
következőt nyilatkozta lapunk 
kérdésére: Karcag új középü-
lettel lesz így gazdagabb, a kor-
mány támogatja ezt a beru-
házást, több mint száz milli-
ós ez a felújítás, és így Karcag, 

mint Járási Központ egy mél-
tó, az ügyfelek 21. századi igé-
nyeinek megfelelő ügyintézé-
si helye lesz majd. Jász- Nagy-
kun- Szolnok megyében most 
ez a legnagyobb közigazga-
tás fejlesztés. Mindenkit isme-
rek azok közül akik itt dolgoz-
nak, kisvállalkozók, iparosok 

fogtak össze azért, hogy ezt az 
összetett munkát, annak va-
lamennyi elemét el tudják vé-
gezni- mondta a tárcavezető.

Balogh Andrea

A felújítási munkálatokról Dobos László polgármester és Hodos 
Julianna a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetője tájékozódott

500 lábasban főhet a birkatest
Tizenötezer látogatóra számí-

tanak a június 26-án kezdődő 
XVII. Karcagi Birkafőző Fesz-
tiválon a rendezők. A program 
már pénteken délután elkezdő-

dik a Múzeumparkban. A szer-
vezők garantálják, hogy a ren-
dezvényen minden korosztály 
jól fogja magát érezni 0-100 éves 
korig. Az idei díszvendég telepü-
lés Badacsonytördemic. A pén-
tek még az előkészületekről szól, 
hiszen ezen a napon építik a fő-
zők sátraikat, az árusok ekkor 
foglalják el helyeiket. Estére pe-

dig koncerteket szerveztek a ren-
dezők. Az igazi főszerep a szom-
bati napé, a főzőverseny napja, 
amikor már korán reggel birka-
pörkölt illat lengedezik a város 

fölött. Információnk sze-
rint akár 500 lábasban is 
főhet a Hungarikum kar-
cagi birkapörkölt. A város 
felkészült, garantált, hogy 
mindenki jól fog lakni, ér-
kezzenek a vendégek az 
ország bármely pontjáról, 
vagy határainkon túlról, 
hiszen a helyi éttermek is 
készülnek azon vendégek 
fogadására, akik a szom-
bati nap délutánján érkez-
nek Karcagra és birkapör-
költet szeretnének enni. 

Szerkesztőségünkbe érkezett egy 
frappáns fesztivál-beharangozó 
Sinka Istvántól: 
„Közeleg június utolsó szombat-
ja, / Összegyűl Karcagon apraja 
és nagyja, / Rotyog a pörkölt, ha 
akarod meglátod, / Szívesen lá-
tunk Téged és családod.„

Jó szórakozást kívánunk min-
denkinek!

Július 2- án átadják a Karcagi Járási Hivatal új épületét

Zajlanak az útfelújítási mun-
kák Karcagon. Június 11- én (csü-
törtökön) délután a Tőkés ut-
cán dolgoztak a munkások. Az 
1. sz. választókörzet képviselőjé-
vel, a Városgondnokság vezetőjé-
vel Molnár Pállal beszélgettünk a 
helyszínen.

-Minden évben a Városgond-
nokság elvégzi a kátyúzási, út-
javítási munkálatokat, a héten 
kezdtük el a munkát. Most az 
1. és a 2. sz. körzet határán va-
gyunk. Hála Istennek ebben az 

évben már nem olyan sok kátyú 
keletkezett, mint az elmúlt évek-
ben. Ez köszönhető annak, hogy 
az elmúlt évek áldozatos munká-
ja során nagyon jó minőségben 
ki tudtuk javítani a kátyúkat. Az 
elmúlt 3-4 évben 2-3000 négy-
zetméter kátyúfelület volt, ame-
lyet javítani kellett, erre az évre 
már 700 négyzetméterre csök-
kent. A város teljes területét ki 
fogjuk javítani, ez 1000 négyzet-
méter alatti terület lesz a legutol-
só felmérés szerint, ami mindig 
változik, ugyanis a kátyúk kelet-

keznek. Bízom benne, hogy 1000 
négyzetméter alatt meg fog áll-
ni, ugyanis a költségkeretünk er-
re van megállapítva. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan közmun-
kaprogram keretében lepályáz-
zuk mind az aszfaltköltség egy 
részét, mind a korábbi években 
a közmunkaprogram pályázati 
forrásaiból beszerzett gépekkel 
tudjuk ezt a műszaki megoldást 
elvégezni, valamint közmunká-
sok bevonásával hajtjuk végre a 
feladatot. Korábban vállalkozók 
bevonásával kellett, és sokkal 
többe került az önkormányzat-
nak. A közmunkások bérköltsé-
gét és a körzetek költségét, a köz-
vetlen költségeket az állam meg-
finanszírozza. Nagyságrendileg 
ami az aszfaltot érinti az olyan 
4-5 millió forint, ennek egy bi-
zonyos részét tudtuk lepályázni, 
a többi részét az önkormányzat 
biztosítja, viszont a bérköltségek 
és a gépköltségek azok nem ke-
rülnek semmibe, mert államilag 
finanszírozottak - mondta Mol-
nár Pál.

Balogh Andrea

Kátyúznak a városban

Pillanatkép a tavalyi fesztiválról
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Közéleti szilánkok
Megint nagyon 

korán
Idő előtt ment el az 

árnyékvilágból egy barátom, egy 
közéleti ember. Aki lehet tiltakozna, 
ha olvasná ezt a jelzőt. Talán még 
vitatkoznánk is. Pedig a közélet- 
tágabb értelemben - nem csupán a 
politikát jelenti, hanem mindazt és 
mindazokat, akiket lehet „közösségi” 
jelzővel illetni. Tehát olyan embert, 
mint amilyen dr. Dorka Imre 
gépészmérnök, középvállalat 
tulajdonos és vezető is volt. Akinek 
nem csak saját maga sorsát kellett 
szem előtt tartania és egyengetni, 
hanem másokét is.  Barátunk pedig 
ilyen volt, még ha nem is nyomult 
harsogóan, nagy hangon, mint 
ahogy azt egyes politikusok teszik 
manapság. Rá mindenképpen 
jellemző volt a közösségi ember 
mentalitása. Persze, nem úgy, ahogy 
ezt negyven évig - az ún. létező 
szocializmus  éveiben - hallottuk. 
De úgy sem, ahogy néhány 
szócsavaró ideológus ma (némi 
eufémizmussal),  a „kapitalizmust 
építő” embertípusra vonatkoztat. 
Túlzás nélkül mondhatjuk, olyan 
Jókai-regényhőshöz hasonló volt, aki 
megelőzte korát. Olyan technokrata, 
akiben a Berend Iván-i vonások 
keveredtek a „timármihályiakkal”.

Rá volt kényszerítve, hogy 
pragmatikus: a konkrét helyzet, 
konkrét elemzője és céltudatos 
legyen. Bizonyos értelemben 
maximalista és csúcsra törő, mint 
Erőss Zsolt, a hegymászó. Csak 
neki sokkal profánabb, hétköznapi 
csúcsokra kellett figyelnie nap 
mint nap, ami elég kemény 
dolog manapság: beszűkítheti, 
szakbarbárrá teheti az embert. 
Neki, ha nem is egészen, de sikerült 
ezt elkerülnie: nyitott volt, és egyik 
kedvenc írója, Nagy Lajos humorát 
kölcsönözve sokszor, némi iróniával 
figyelte a világot és a szakmáján 
kívül eső dolgokat. Minden 
érdekelte, még a munkájától távol 
eső nyelvtudomány is, különösen 
a nyelv eredete.  A magyar nyelv 
számára nem csak kommunikációs 
eszköz, hanem egy csoda volt. 
Ahogy a magyar történelem is. 

Akin csak tudott, segített. 
Igazi mecénás volt. Felsorolni 
sem lehetne, kiket támogatott, 
a strandfocistáktól kezdve a 
székelyföldi Telekfalváig, ahol az 
új református templomkerítését 
tervezte Nyiri Sándor és Lévai Zsolt 
munkatársaival.  Sok esetben, maga 
úgy, hogy nem is kérték ajánlott föl 
támogatást, ami különösen valódi 
nemeslelkűség manapság. Talán 
egyszer majd választott szülőföldje 
is elismeri. 

Legyen könnyű neki az örményesi 
föld.

-ács-

KÖZÉLET

Megyei hírek

TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-

retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyerme-
küket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza 
előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06-30-2063327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06-30-9951635

 3. körzet Nagyné László Erzsébet, Karcag, Széchenyi sgt. 19.
(Hétköznapi megkeresés esetén kérjük 16 óra után telefonáljon) 

06-30-2393073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06-20-9579091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06-30-5720000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Június 10-én (szerdán) soron kívüli ülésen döntöttek a képvi-
selők arról a javaslatról, amely a köznevelési intézmények mű-
ködési kötelezettségének áttekintéséről szólt. A javaslat arról 
szólt, hogy jogszabály által biztosított lehetőségével élve az ön-
kormányzat nyilatkozik arról, hogy a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntartásában működő intézmények mű-
ködtetése alól mentességet kér.

A javaslat tájékoztatásként megemlíti, hogy a Magyar Kato-
likus Egyház részeként működő Egri Főegyházmegye a KLIK 
fenntartásában és működtetésében lévő Karcagi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 5300 Karcag Kossuth tér 4. 
szám alatti székhelyépület, valamint a Györffy István Általá-
nos Iskola Tagintézményének helyt adó József Attila 1. szám 
alatti feladatellátási helyek vonatkozásában 2015. szeptember 
1-től a fenntartói jogot átveszi. Ehhez hasonlóan a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium pedig a Varró István Szakiskola, Szakkö-
zépiskola és Kollégium kollégiumi alapfeladatának ellátását ve-
szi át szeptembertől.

A testület még döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a helyi 
autóbusz-közlekedési közszolgáltatás támogatására, valamint 
elfogadták azt a javaslatot is, mely szerint a képviselő-testület 
nyilatkozatot tesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
felé, amelyben – mint önkormányzati feladatot – megerősíti a 
tanyagondnoki feladat ellátását. A nyilatkozat a tanyagondno-
ki szolgálatnál működő gépjármű cseréje miatt volt szükséges, 
mivel május elején pályázat került benyújtásra egy új gépjármű 
beszerzésére. A tanyagondnoki feladatokat a Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja látja el, így 
a gépkocsi üzembentartója is a szolgáltató központ lesz.

-dh-

Soron kívüli testületi ülés

Gazdasági-kereskedelmi szakemberekből és a helyi sajtó mun-
katársaiból álló delegáció érkezett június 19- én (péntek) délután 
a Megyeházára Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik kínai testvér 
térségéből, Shanxi tartományból. A delegáció azzal a szándékkal 
folytatott egyeztetést Kovács Sándorral, a megyei közgyűlés el-
nökével, Berec Zsolt alelnökkel és Szabó Istvánnal, Szolnok vá-
ros alpolgármesterével, hogy a két térség 2009. óta fennálló hiva-
talos együttműködését konkrét gazdaságfejlesztési projektekkel 
és beruházásokkal erősítsék, illetve további tartalommal töltsék 
meg az egészségügyi szakemberek tapasztalatcsere programját.

Kínai gazdasági szakemberek 
Szolnokon

A Tisza-völgyének területi vezetői részvételével tartottak jú-
nius 18- án szakmai konferenciát a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Önkormányzat szervezésében Szolnokon, a Megyeházán. 
A program közös szándéknyilatkozat aláírásával zárult, amely-
ben a hét magyar megyei önkormányzati vezető és öt hatá-
ron túli térség (Kárpátalja, Szatmár, Máramaros és Kassa me-
gye, Vajdaság) képviselői több közös konkrét célt fogalmaz-
tak meg az együttműködés és összefogás jegyében. Középtá-
von egy európai területi társulás alapítása, hosszabb távon a Ti-
sza Ökorégió létrehozása a közös feladat. Az érintettek megál-
lapodtak abban is, hogy tematikus szakmai munkacsoportokat 
hoznak létre a vízgyűjtő gazdasági súlyának növelése, konkrét 
projektek megvalósítása érdekében a közlekedés-infrastruktú-
ra; tervezés-stratégia; vízügy-környezetvédelem, a gazdaság-
befektetés és a turizmus területén. 

„A mai konferencia nem egy közös munka kezdete, ahol a 
következő lépéseket együtt fogjuk megtervezni. Örülök, hogy 
azzal szembesültem a mai nap során, hogy gyakorlat orientált 
vezetők gyakorlati megoldásokat keresnek a problémákra.” - 
hangzott el Kovács Sándor, a házigazda Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat vezetője részéről.

Nemzetközi együttműködés a 
Tisza-völgyben

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt lakossá-

got, hogy 2015. július 1-je (szer-
da), a Közszolgálati Tisztviselők 
Napja munkaszüneti nap, ezért 
a Karcagi Polgármesteri Hiva-
talban az ügyfélfogadás ezen a 
napon szünetel.
Megértésüket köszönjük! Tiszte-
lettel:

Rózsa Sándor s. k.
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Az Országgyűlés július 1-jét, 

a köztisztviselők napját 2001-
ben munkaszüneti nappá nyilvá-
nította, 2011-től pedig ez a nap a 
kormánytisztviselőknapja is lett.

A Köztisztviselők és Kor-
mánytisztviselők Napja alkal-
mából tisztelettel köszöntöm a 
Polgármesteri Hivatalban dolgo-
zó valamennyi Közszolgálati Tiszt-
viselőt!

Rózsa Sándor s. k.
jegyző

Fotó: Internet

Fotó: Internet
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Ez az osztály is azok kö-
zé tartozik, amelyek júliustól 
új helyen, az egykori TIGÁZ 
épületében fogják folytat-
ni működésüket. Az egykor 
ÁNTSZ néven ismert osztály 
működését dr. Borsos Anikó 
járási tiszti főorvos, osztály-
vezető mutatja be.

– Önök mindig is állami fel-
adatokat láttak el, méghoz-
zá egy ország életében az egyik 
legfontosabb területen, amelyet 
úgy hívnak, hogy népegészség-
ügy. Gondolom a járáshoz csa-
tolás valójában sok mindent 
nem változtatott a feladataik el-
látásában.

– A munkánk gyakorlati-
lag nem változott, mert ugyan-
azokat a szakfeladatokat lát-
juk el, mint eddig. Valóban jól 
mondta, hogy régi motoro-
sok vagyunk a szakmában, hi-
szen annak idején II. József ala-
pította a tisztiorvosi szolgála-
tot, ami persze többször átszer-
veződött a történelem folya-
mán. Annak idején Kátai Gá-
bor is tisztifőorvos volt.

Azt kell tudni a szerveze-
tünkről, hogy a járási rendszer 
a munkánkat nagyban segí-

ti. Itt helyben jobban együtt tu-
dunk működni azokkal a szer-
vekkel, akik régebben szintén 
szakigazgatási szervek voltak, és 
most osztály szinten dolgoznak. 
Tehát szorosabbá vált azokkal 
a társhatóságokkal az együtt-
működésünk, akikkel amúgy 
is vannak közös feladataink. 
Mindezt a járási hivatalvezető 
koordinálja. Ebben történt vál-
tozás…

– A teljesség igénye nélkül 
mondjuk már el az olvasóknak, 
hogy mi a lényege az osztály 
működésének, melyek a legfon-
tosabb területek, ahol felada-
tokat látnak el! Eléggé kiterjedt 
hatáskörrel rendelkezhetnek…

– Illetékességünk a karcagi, a 
kunhegyesi és a tiszafüredi já-
rásokra terjed ki. Összesen 19 
település tartozik hozzánk. Já-
rásunkban hasonló működési 
területű az Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi 
Osztály, továbbá az Építésügyi 
Osztály. Tőlük abban különbö-
zünk, hogy nekünk Tiszafüre-
den is van egy telephelyünk.

Munkatársaink speciális szak-
területeket látnak el – az ország 
közegészségügyi, járvány-
ügyi biztonságát felügyeljük, 
de ugyanakkor mi működ-
tetjük a családvédelmi szol-
gálatot is. A védőnői szakfel-
ügyeletet is gyakoroljuk, ami 
az egykori KÖJÁL-os idők-
höz képest egy újabb feladat, 
ugyanakkor az egészségügyi 
igazgatást is ellátjuk. Ez any-
nyit jelent, hogy a 19 telepü-
lésen az alapellátásnak egy-
részt a szakfelügyelete a fel-
adatunk (vezető védőnő és 
szakfelügyelő főorvosok út-
ján), másrészt az összes le-
hetséges működési engedély 
kiadása, és a feltételek folya-

matos ellenőrzése is hozzánk 
tartozik.

Az egészségnevelés, egész-
ségfejlesztés is a mi hatáskö-
rünkbe tartozik. A járvány-
ügyi biztonsághoz tartozik a 
védőoltások szervezése, úgy a 
kötelező, mint az önkéntes ol-
tásoké és szintén ide tartozik 
a fertőző betegségek észlelése, 
rögzítése, kivizsgálása, járvá-
nyok megfékezése. Ugyanak-
kor, mint az egészségügyi kár-
tevők elleni védekezés, a rovar 
és rágcsáló irtás elrendelése is a 
mi feladatunk.

A közegészségügyi bizton-
sághoz tartozik a település-, és 
környezet-egészségügy. Ezen a 
területen különösen az Építési 
Osztállyal és a Környezetvédel-
mi Hatósággal együtt van na-
gyon szoros kapcsolatunk. Az 
eljárásaikban szakhatóságként 
működünk közre. Például a 
vízüggyel is hasonló az együtt-
működésünk – ellenőrizzük 
nem csak az ivóvizet szolgálta-
tó vízműveket, a csatornák lé-
tesítését, de például a természe-
tes és mesterséges fürdőket is.

Nagyon kedves és szeretett 
szakterületünk a gyermek-, és 
ifjúság-egészségügy. Az okta-
tási intézmények közegészség-
ügyi és járványügyi ellenőrzé-
sét is mi látjuk el. Hozzánk je-
lentik be például a táboroz-
tatást. Az élelmezés-egészség-
ügy szakterületen szűkült a ha-
táskörünk, mert most első-
sorban táplálkozás-egészség-
üggyel foglalkozunk, ugyan-
is az állategészségügy megkap-
ta tőlünk az élelmiszer-bizton-
ság teljes ellenőrzését, hozzájuk 
tartozik az összes konyha és ke-
reskedelmi egység. Mi ezekben 
az egységekben ha megfordu-
lunk, azt vizsgáljuk, hogy pél-

dául a gyerekek megkapják-e 
azt az energiát és tápanyagot, 
ami szükséges nekik. Ezek-
ről negyedévente tájékoztatjuk 
a közétkeztetőket, és azt kell, 
mondjam, ezen a téren szépek 
az eddig elért eredményeink.

A különböző étrend és táp-
lálék kiegészítőket is mi vizs-
gáljuk, és itt szeretném meg-
jegyezni, hogy a mi területün-
kön, legális forgalomban nin-
csenek olyan illegális termékek, 
amelyek bizony máshol előfor-
dulnak sajnos. Ugyanez a hely-
zet az energiaitalokkal kapcso-
latban is.

És mindezen túl még a ké-
miai biztonságot is mi felügyel-
jük…

– Mit takar ez a kifejezés?
– Ez is a közegészségügyi 

biztonságnak a része. Rengeteg 
mesterséges anyag vesz minket 
körül – több mint 10 millió ve-
gyi anyag. Ezek jelentős része 
ártalmas lehet az emberre néz-
ve. Ezért például még a taka-
rításra használt vegyi anyago-
kat is be kell jelenteni nálunk. 
Ezekkel kapcsolatosan meg 
szoktuk nézni a helyszínen, 
hogy megfelelő-e a tárolásuk, a 
biztonsági adatlapot ismerik-e 
és hogy megfelelően alkalmaz-
zák-e ezeket a vegyszereket, stb.

Az eddig felsoroltakból lát-
szik, hogy nagyon összetett fel-
adatkörünk alakult ki az el-
múlt pár száz évben, amely 
speciális ismereteket kíván és 
ezt speciálisan képzett, főisko-
lai diplomával rendelkező szak-
emberek látják el. (Közegész-
ségügyi, járványügyi felügye-
lők, illetve vezető védőnők.) A 
mi osztályunkhoz 14 dolgozó 
tartozik, plusz még két gépko-
csivezető, de ők már megyei ál-
lományban vannak.

– Helyileg, most a Városud-
varban található az irodájuk, 
de hamarosan költöznek.

– Igen, július 2-án lesz az új 
munkahelyünk ünnepélyes át-
adása, amely az Ady Endre ut-
cán az egykori TIGÁZ épüle-
tének első emeletén lesz. Oda 
költözik a Családvédelmi Szol-
gálat is – ők a földszinten kap-
nak helyet.

– Ezt minden osztály esetében 
meg szoktam kérdezni: Van-e 
valamilyen fontosabb célkitű-
zésük a közeljövőre nézve?

– Országos és helyi munka-
terv alapján dolgozunk és ne-
héz lenne ennyi szakterületről 
kiemelni bármit is. Talán meg-
említeném, hogy a diákotthon-
ok ellenőrzése már várható az 
idei évben, valamint a védőnői 
szolgálat esetében nagyon fon-
tos, hogy a méhnyakrák szűrés 
is beindul; nem annyira Karca-
gon, hanem inkább a kisebb te-
lepüléseken. Amit még jelen-
leg fontosnak tartok, hogy a tá-
borozások bejelentése történjen 
meg! Ez nem díjköteles, csak be 
kell jelenteni, hogy mi is tud-
junk róla.

Természetesen a továbbiak-
ban is a törvényi szabályozá-
soknak megfelelően, szaksze-
rűen szeretnénk ellátni mun-
kánkat minden hatáskörünk-
ben.
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INTERJÚ

HIRDETMÉNYEK

Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal VI. rész
Népegészségügyi Osztály

Az osztály ügyfélfogadási 
rendje:

Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Állami rezsicsökkentés
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kö-

telezettségek enyhítését. A költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd forinttal kevesebb bevé-
telt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt.  Az álla-
mi rezsicsökkentés az érintettek véleménye és javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. június 
5-től konzultáció indul, amely augusztus 6-ig tart. 

A magánszemélyek és a vállalkozások fizetési terheinek csökkentése érdekében az érintettek 
véleményének és javaslatainak megismerésére kérdőív készült. A konzultáció két hónapja alatt 
ezeken a kérdőíveken az állampolgárok 9 hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszün-
tetésével kapcsolatban találhatnak javaslatot, melyek közül négyre tehetnek javaslatot.

Ezenkívül a két kérdőíven a válaszadó javasolhatja egy-egy hatósági eljárás hatósági eljárá-
sért fizetendő díj vagy illeték  megszüntetését is.

A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a járási hivatalok ügyfélszolgálatain, va-
lamint a kormányhivatal internetes oldalán.

Kérjük éljenek javaslattételi lehetőségükkel.
Hodos Julianna

Karcagi Járási Hivatal vezetője

Tájékoztatás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jogszabályi előírások-

nak megfelelően 2015. június 10-én 9 és 10 óra között a Kar-
cag településen található lakossági riasztó eszközök (szi-
rénák) éves felülvizsgálatán került sor a szirénák morgató 
próbájára (6 másodperces működtetés).

Technikai problémák miatt az 5300 Karcag, Széchenyi 
sgt. és Takács Péter utca sarkán található eszköz több percig 
riasztó jelzést adott.

A technikai hiba el lett hárítva, az esetleges kellemetlen-
ségért megértésüket kérjük.

Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere
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Június 3-án (szerda) délelőtt 
Karcagon, a Betánia Gyógyszer-
tár és Egészségház Szabó József 
utcai épületében került meg-
rendezésre a XII. Országos Pa-
tika Nap Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei megnyitója. A rendez-
vényt dr. Szalayné dr. Szabó 
Anna személyi jogos gyógyszer-
tárvezető nyitotta meg, majd 
Nagyné László Erzsébet önkor-
mányzati képviselő, a karcagi 
Kátai Gábor Kórház főigazga-
tója, dr. Harangozó Pál, a szol-
noki Hetényi Géza Kórház ny. 
főgyógyszerésze és dr. Szalay 
Annamária szakgyógyszerész, 
egészségügyi szakmenedzser 
köszöntötte a megjelenteket. 

A Magyar Gyógyszeré-
szi Kamara által életre hívott, 
több mint egy évtizede minden 
év júniusának első szerdáján 
megrendezett  esemény célja a 
gyógyszertárak népszerűsíté-
se, a lakossági bizalom erősíté-
se, egyben remek alkalom arra, 
hogy a gyógyszerészek felelős-
ségteljes hivatására, a gyógy-
szerész és a beteg közötti bi-
zalmi kapcsolat erősítésére irá-
nyítsa a figyelmet. Ilyenkor sok  
gyógyszertár a helyi vezetők, 
szakemberek és a lakosság be-
vonásával „nyílt napot”, isme-
retterjesztő előadásokat szer-
vez. A patikanap tulajdonkép-
pen egy teljes évet átölelő szak-
mai program nyitó és záró ren-
dezvénye is. Az idén a Nemze-
ti Egészségfejlesztési Intézettel 
kötött együttműködési megál-
lapodás alapján, a Patikanapon 
indult útjára az az egy évig tar-
tó népegészségügyi program, 

amelynek központi témája az 
allergia. 

A Betánia által szervezett 
patikanap eseményein tehát a 
szakmabeliek és az egészség-
ügyben dolgozók mellett szép 
számmal jelentek meg érdek-
lődő „civilek” is. Az igénybe 
vehető szűrővizsgálatokon túl 
számos előadás is elhangzott: 
dr. Szalay Annamária a népbe-
tegségek vonatkozásában vizs-
gálta a gyógyszerészek lehető-
ségeit, dr. Ferencz- Reiff Ani-
kó (bőrgyógyász szakorvos) 
az allergiás betegségekről, dr. 
Kanász-Nagy László (kardio-
lógus főorvos) a szív és érrend-
szeri betegségek megelőzéséről, 
dr. Béres Mária (radiológus) az 
ultrahang vizsgálatok szerepé-
ről és jelentőségéről szólt.  

- A mai napon az allergiára, 
azon felül a megelőzésre, a pre-
vencióra helyeztük a hangsúlyt 
– összegezte a karcagi esemé-
nyeket dr. Szalayné dr. Szabó 
Anna. - Hangsúlyoztuk a szű-
rések fontosságát és ez alka-
lomra szűrővizsgálatok elvég-
zését is lehetővé tettük. Ugyan-

így az egészségházunk dol-
gozói is eljöttek a mai napon, 
hogy tanáccsal, bizonyos jel-
legű segítségnyújtással, és sze-
mélyes konzultációval segítse-
nek. Ez a nap erről szólt, de ne-
künk természetesen az egész év 
patikanap. Tehát nap nap után 
úgy kell hozzáállnunk, hogy a 
betegek bizalma megmarad-
jon, hogy ne csak gyógyszer-
ért, hanem egészségügyi taná-
csért is bizalommal fordulja-
nak hozzánk. Az egészségügyi 
kormányzat elképzelései kö-
zött is szerepel, hogy a gyógy-
szerészek szerepvállalása na-
gyobb legyen a betegekkel va-
ló kapcsolattartásban és ezzel 
együtt a gyógyításban is.

A kora délutánig tartó ese-
ményen a kórház Medi-Song 
énekkarának előadását is hall-
hatták az érdeklődők, a prog-
ram dr. Sántha Péter néhai vá-
rosi tiszti főorvos emléktáblá-
jának megkoszorúzásával ért 
véget.

Elek György

Kérdezze meg gyógyszerészét
A XII. Országos Patika Nap megyei megnyitója Karcagon

Az országos könyvünnep elő-
estéjén, június 3-án (szerdán) 
Karcagon nyitották meg a 86. 
Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyer-
mekkönyvnapok megyei rendez-
vénysorozatát. A Városi Könyv-
tár rendezvénytermében dr. 
Csoór György, a JNSZ Megyei 
Közgyűlés társadalmi alelnöke 
köszöntötte a könyv ünnepére, 
és az ennek kapcsán rendezett 
szakmai programra összegyűlt 
érdeklődőket. 

Beszédében kiemelte, hogy 
a mai alkalom, Supka Géza új-
ságíró 1927-ben tett indítványa 
óta, vagyis közel kilencedik év-
tizede ünnep, amely a könyv-
szakma szereplői - az irodalmá-
rok, a kiadók, a nyomdászok, 
a könyvterjesztők, és a könyv-
tárosok mellett - természete-
sen az olvasók  sokaságát szó-
lítja meg. A fővárosi és az or-

szág nagyobb településein ren-
dezett alkalmak egyben a ma-
gyar könyvkiadók nagy sereg-
szemléjét, a legfrissebben meg-
jelent kötetek és íróik bemuta-
tását, bemutatkozását jelentik, 
persze megannyi ide kapcsol-
ható egyéb rendezvénytől kí-
sérve. És ez a lehetőség az utób-
bi években már a határokon tú-
li kiadók kínálatát is felöleli, va-
gyis a határokon túl is megün-
neplik a magyar könyvet. 

Szepesi Tibor önkormányzati 
képviselő, a Déryné Kulturális, 
Turisztikai, Sport Központ és 
Könyvtár igazgatója a könyv-
nyomtatás jelenéről szólva ki-
emelte: ”Az idő felgyorsult, Gu-
tenberg nagy találmánya után 
úgy négyszáz év telt el a fénysze-
dés megjelenéséig, amely szin-
tén forradalmasította a könyv-
nyomtatást, de az négyszáz év-
nek mindössze a tizedére volt 
szükség, hogy az informatikai, 
információ-technológiai és a di-
gitális forradalom ránk köszönt-
sön, s mi észre se vegyük, hogy 
immár egy elektronikus világ in-
formációs sztrádáján száguldo-

zunk és levelezünk, egy virtuális 
térben élünk közösségi életet, in-
tézzük hivatalos ügyeinket, vá-
sárolunk, nyelveket tanulunk, 
filmeket nézünk és „e-bookon” 
olvasunk könyvet”. Az olva-
sás azonban – szerencsére – az 
elektronikus világ térhódítá-
sa ellenére is megmaradt egyéni 
tevékenységnek lenni.

A megnyitót követően alföldi 
népdalcsokrot hallottunk Nagy 
Emesétől, Tóth Istvánné óvónő 
pedig Körmendi Lajos Táltos-
ból gebe című meséjét mondta 
el.  Az ezután kezdődő szakmai 
program elsősorban a könyv-
tárosok mindennapi munká-
jának tapasztalatait taglalta. 
Bartos Éva, a Könyvtári Inté-
zet ny. igazgatója a biblioterápia 
lehetőségeiről és tapasztalata-
iról szólt, dr. Kasuba Jánosné 
munkaközösség vezető pedig a 
könyvtárostanárok munkakö-

zösségének tíz éves működését 
összegezte. A karcagi könyv-
gyűjtemények, benne a vá-
rosi könyvtár történetét Szabó 
Péterné könyvtáros ismertet-
te a jelenlévő szakmabeliekkel, 
akik ezt követően Fülöp Ilo-
na csoportvezető kalauzolása 
mellett tekintették meg a városi 
könyvtár részlegeit. A szakmai 
nap a Déryné kiállítótermében 
ért véget, ahol dr. Nagy Molnár 
Mikós mutatta be a XIII.Alföl-
di Fazekas Triennálé díjnyerte-
seinek tárlatát.   

A  86. Ünnepi Könyvhét és 
14. Gyermekkönyvnapok or-
szágos rendezvényeit júni-
us 4-én Győrben nyitotta meg 
Dragomán György író. Az idén 
mintegy nyolcvan települé-
sen emlékeztek meg a magyar 
könyv ünnepéről  – a Vörös-
marty téren és környékén 147 
pavilonban – több mint kétszáz 
magyarországi és határon tú-
li kiadó várta az érdeklődőket, 
amelyek mindösszesen három-
százhuszonkilenc megjelenését 
időzítették erre az alkalomra. 

Elek György

Ünnepi Könyvhét és 
Gyermekkönyvnapok

Június 11-én (csütörtök) a 
reggeli órákban érkezett vá-
rosunk főterére az augusztus 
4-én induló Tour de Hongrie 
kerékpáros verseny reklám-
stábja. A csapat a versenyig 
körbeutazza egész Magyaror-
szágot, népszerűsítve a ver-
senyt és a kerékpározást – el-
sősorban fiatalok között. A 
megújult főtéren diákok ki-
sebb tömege nézte végig a ke-
rékpáros ügyességi bemuta-
tót, melynek keretében már-
már akrobatikus elemeket is 
fel lehetett fedezni. Ezután a 
jelenlévők saját magukat is ki-
próbálhatták egy közlekedé-
si teszt erejéig. A reklámcsapat 
stábja Karcagról Gyöngyös fe-
lé folytatta útját. 
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Tour de Hongrie
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AMI AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBÓL KIMARADT

Zajlik az élet a Karcagi Vadásztársaság körül. A tavaszon 
beszámoltunk a Szalonka Kupa elnevezésű lövészversenyről, 
most pedig – június 7-ike délelőttjén – egy kerek évforduló al-
kalmával vonultak lőtérre a vadászok.

Varga Szabolcs, a rendezvény házigazdája elmondta, hogy 
éppen negyvenedik alkalommal került megrendezésre a kar-
cagi és a kisújszállási koronglövők közötti barátságos verseny. 
Négy évtizeddel ezelőtt Kisújszálláson rendezték meg az első 
versenyt, most pedig Karcag adott otthont a jubileumi verseny-
nek, amely egy szép példája két vadásztársaság közötti, több 
évtizedes barátság ápolásának.

A versenynek nem volt tétje, nem voltak papírformák, vál-
tozó eredmények mellett a tagok egymás előtt bizonyíthat-
ták lőtudásukat. Sokkal fontosabb volt a baráti találkozó, az 
együttlét, amelyet a verseny végeztével egy közös ebéddel zárt a 
két vadásztársaság tagsága. 
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Koronglövők viadala

Június 7-én tartotta gyermeknapi ünnepségét a Madarász 
Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. szám alatti és a Zöld-
fa utcai tagóvodája. Mindkét helyen a szülőknek a gyermekek 
műsorral kedveskedtek, majd kézműveskedés és közös játék 
zárta a gyermeknapot.

Gyermeknap az oviban

A Gyermeknap bevezetése-
ként, május 29- én (pénteken) 
a Déryné színpadán mutatta 
be idei újdonságát a Kun Kuc-
kó színjátszó (szak)kör. A Szabó 
Péterné vezette színjátszók ez-
úttal, amint azt korábban írtuk 
is – Kiss Tamás Hogyan hódít-
suk meg a @ lányt? című darab-
ját dolgozták fel. A szakkör ve-
zetőjével pár nappal a bemutató 
után beszélgettünk.

- Korábban említette, hogy 
sok új taggal kezdték a felkészü-
lést. Hogy sikerült az előadás?

- A pénteki nap nem bizo-
nyult a legszerencsésebb válasz-
tásnak, mert mi ugyan a Gyer-
meknapra szántuk a darabot, 
de ekkorra már nagyon sok is-
kolai programot is meghirdet-
tek. Ezért alakult úgy, hogy a 
szokásos év végi bemutatóink-
hoz képest, most mérsékeltebb 
számú közönség előtt játszot-
tunk. Szerintem/szerintünk a 
darabválasztás és az előadás is 
jó volt. A választás egyébként 
újat hozott a repertoárunkba. 
A csoportból a legifjabb színját-
szónk harmadikos, a nagyob-
bak pedig már gimnáziumba 
járnak, vagyis a nagy „életkori 
szóródás” miatt régebben me-

sejátékokat választottunk vagy 
jelenetekkel foglalkoztunk. A 
most színpadra vitt darab azon-
ban már egy igazi „kamaszos” 
történet volt. Még mi sem gon-
doltuk, hogy a betanulás ilyen 
hosszú időt vesz majd igénybe, 
hiszen a negyvenöt perces dara-
bot két hónapig próbáltuk. Eny-

nyi kellett, míg az egyes jelene-
tek kidolgozásától eljutottunk a 
nagyszínpadig.

- Mik a tervek jövőre?
- Egyelőre nem tudom! Most 

tizennégyen vagyunk, de a ta-
gok minden évben változ-
nak. Van aki elballag, vagy épp 
más városban fog iskolába jár-

ni, úgyhogy minden évben újra 
kell kezdeni a társulatépítést. A 
szeptember mindig „kukucská-
ló hónap” nálunk, amikor a je-
lentkezők részt vesznek a fog-
lalkozásokon és a végére eldön-
tik ilyenre gondoltak vagy sem? 
Vagyis októbertől áll össze iga-
zán a szakkör, akkor lehet lát-

ni hányan vagyunk kisebbek, 
nagyobbak, fiúk és lányok. Ez 
alapján lehet kiválasztani az új 
produkciót és elkezdeni a felké-
szülést. Ezért aztán most még 
csak annyi a biztos, hogy szep-
temberben mindenkit szeretet-
tel vár a Kun Kuckó!

Elek György

Kun Kuckó a Déryné színpadán

Kitáncolták a város májusfáját

Évzáró szakköri foglalkozá-
sát tartotta június 5-én pén-
teken a Kováts Mihály Tag-
intézmény Chéfecskék cso-
portja a Lovagi udvarban. A 
Nyíriné Kátai Katalin vezette 
szakkörös lányok ez alkalom-
mal a grillezéssel ismerkedtek 
meg. Szatmári János segítsé-
gével megtanulták hogyan kell 
a zöldségeket és a húsokat elő-
készíteni, befűszerezni. Kö-
zösen grilleztek spárgát, tar-
ját, citromot, krumplit, cukkí-
nit, uborkát, gombát és töltött 
csirkemellet. A szakkörösök 
ősztől újabb konyhai fortélyo-
kat tanulnak majd.

Kováts-os séfecskék évzárója 

A tavaszi ünnepekkel kap-
csolatos szokások egyik utol-
só eseménye, amikor – a hó-
nap múltával - május utol-
só vasárnapján, (vagy pün-
kösd vasárnapján) a hónap 
első napján állított májusfá-
kat újabb táncos alkalom ke-
retében kidöntik, eltávolítják. 
A hagyományt követve, júni-
us 3-án a Pipás zenekar segít-
ségével a Déryné néptánccso-
portjai is kitáncolták a város 
főtéri májusfáját.
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HÍREK

A Györffy István Nagykun 
Múzeumhoz tartozó két táj-
ház, a Deák-Deákné-féle szél-
malom és az orvos és pati-
katörténeti gyűjtemény nyá-
ri nyitva tartásáról kérdeztük 
dr. Nagy Molnár Miklós mú-
zeumigazgatót.

- A tavaly, gyűjteményében 
is megújult Erkel Ferenc úti 
Kántor Sándor Fazekasházban 
a Kossuth-díjas mester és négy 
jeles tanítványának - Szűcs 
Imre, ifj. F. Szabó Mihály, Sz. 
Nagy István és Kovács Lász-
ló népművészet mestereinek - 
munkáiból nyílt kiállítás hétfő 
és vasárnap kivételével napon-
ta látogatható.

A múzeumhoz tartozó, 
1858-ban épített Deák-Deákné-
féle műemlék szélmalom négy 
emelet magasban lévő vitorláit 

korábban a szél leszakította és 
a földre dobta. Az önkormány-
zat nagyon fontosnak tart-
ja, hogy visszaállítsa a vitorlá-
kat, erre keresik a pályázati le-
hetőségeket. A szélmalom most 
csak a múzeum telefonszámán 
59/312-087, előzetes bejelentke-

zés alapján látogatható. A Jókai 
úti tájház is csak előzetes beje-
lentkezés alapján látogatható. 
Miután 1984 óta nem volt az 
épületen komolyabb felújítás, a 
város most adott be egy pályá-
zatot az épület felújítására és a 
benne található kiállítás kor-
szerűsítésére, megújítására. A 
múzeumhoz tartozó Széchenyi 
sugárúti Orvos és patikatörté-
neti gyűjtemény szintén előze-
tes bejelentkezés alapján láto-
gatható.

DE

Nyáron is látogathatóak a 
gyűjtemények

A Karcagi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Szociális Szolgál-
tató Központ égisze alatt mű-
ködő Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona (ÉNO) a na-
pi elfoglaltságok mellett egész 
évben tartó programokat, fel-
adatokat is biztosít az itt meg-
forduló fiataloknak. Ahogy 
interjúnk bevezetőjében Kun 
Csilla intézményvezető el-
mondta, tavaly fő program-
ként a decemberi Fogyatékkal 
Élők Világnapjára egy nagy ki-
állítást terveztek, úgyhogy az 
év folyamán – közös elhatáro-
zással – erre készültek. 

A kiállítás után viszont a ker-
tészkedést és a kertépítést hatá-
rozták meg éves programként.

A munkát valóban az alapok-
tól kezdték, mert februárban 
felásták az udvart, ugyanekkor 
palántanevelésbe fogtak. Ké-
sőbb ágyásokat alakítottak ki, 
illetve lebetonozták a majdani 
lugas oszlopait, és előkészítették 
a csepegtető öntözés palackja-
it. A szándék tehát egyre látha-
tóbban megmutatkozott, s hogy 
tétje is legyen, az ÉNO csapata 
benevezett a Legszebb konyha-
kertek versenybe is. 

- A jóidő közeledtével már 
folyamatosan dolgoztunk: fel-
építettük a rovarhotelt, a pihe-
nőt, és persze veteményeztünk, 
emelt ágyásunk is van - mond-
ja Törőcsik Istvánné, a napkö-
zi terápiás munkatársa. - De a 
konyhakerti vetemények mel-

lett fűszereskertünk is van és 
egy kis gyümölcsöst is kialakí-
tottunk. Szőlő, málna és ribizli 
vagy pöszméte lesz benne a né-
hány, már ma is meglévő gyü-
mölcsfánk mellett. A kertész-
kedéssel megtermelt nyersanya-
gok egy részét majdan feldol-
gozzuk. Őszi és téli elfoglalt-
ságként a gyümölcsökből be-
főttet, a zöldségfélékből kréme-
ket készítünk, és a fokhagymát 
is megpróbáljuk tartósítani.

- Hogyan fogadták az új és 
mindennapos feladatokat a 
napközibe járók?

- A fogadtatás vegyes volt, 
de a munkák során- a kert-
ben vagy a kert környékén - 
napi szinten is mindenki ta-
lált magának megfelelő elfog-
laltságot. A velünk kapcsolat-
ban lévő tizenhat fiatal közül 
tizenhárman napi rendszeres-
séggel járnak, és mindig megta-

láljuk a feladatokat. Most éppen 
a másodvetésre készülődünk

Kun Csilla intézményveze-
tő szerint a kerti munkának si-
kere lett a napközibe járók kö-
zött, ami fontos dolog, hiszen a 
kertészkedés másik célja a kész-
ségek, képességek fejlesztése, - 
a termeszthető, feldolgozható 
kerti növények megismerésé-
vel - az önálló életre felkészülés 
segítése. A foglakoztatás pedig 
nagyon sok élményt jelent.

Ott jártamkor az ÉNO udva-
rán már szépen díszlett a közös 
munkával teremtett kert, ami 

még szebben mutat majd, ha 
megnőnek a ribizli és pöszmé-
tebokrok, megerednek a szőlő-
vesszők, és földbe kerülnek az 
újabb gyümölcsfák. S mindez 
persze a jövőt is előre sejteti, hi-
szen hosszú időben gondolko-
dik az, aki fát ültet.

Elek György 

Madárbarát kert az ÉNO udvarán

A karcagi sokadalmak 
egyik legkitartóbb résztve-
vőjének a nyár hozza el az 
igazi lehetőségeket. Télen 
is farag, persze, ott a mű-
hely, de májustól nyár végé-
ig többhetes alkotótáborok 
lakója, ahol számos nagysza-
bású munkának volt már ré-
szese. Az idén, ahogy mond-
ta, a tél és a tavasz sem volt 
eseménytelen, bár több meg-
rendelőnek nyilván jobban 
örülne.

- Most, hogy meg-
alakult Karcagon a 
Tehetségpont az ne-
kem állandó elfog-
laltságot jelent. Az-
tán vannak az al-
kalmakhoz kötött, 
de állandónak, ál-
landóan ismétlődő-
nek tekinthető meg-
jelenéseim például 
a Szent György-na-
pi sokadalomban, a 
Gyereknapon, most 
voltam a főtérava-
táson is és hát jön a 

Birkafőző. Ilyen meghívások-
ból van bőven, én meg min-
denhová elmegyek, ahová hív-
nak. Ha már valahová nem tu-
dok elmenni, akkor ott sok al-
kalom üti egymást. A falvak 
programjait nagyon szeretem, 
mert úgy tűnik, a falusiak job-
ban szeretik az én szobraimat, 
mint a városi emberek. 

- Faragótábor lesz az idén?
- Egy ilyen alkalom lenne, 

hívtak is, de igazság szerint 
már nem nagyon akarok men-

ni. Egyelőre (úgy látszik) elég 
volt, és szüneteltetem a tábor-
ba járást. A haverok nemré-
giben megleptek egy körte-
fa rönkkel. Azt fogom mun-
kába venni a nyáron, másrészt 
meg egy olyan félkész szobor 
is kell, amit majd a rendezvé-
nyeken a gyerekekkel faragta-
tok. Azt ami eddig jött velem 
a rendezvényekre elfaragták 
már. Reményeim szerint len-
ne másik munka is. Túrkevén 
volt a Magyar Fürdővárosok 
Egyesületének a találkozója, 
ahová meghívtak. Oda is vit-
tem a kollekciómat, és direkt 
a fürdővárosok részére készí-
tettem egy logót azzal a szlo-
gennel, hogy „ Aki itt jár, az 
jól jár!”. 

Nagyon tetszett nekik, re-
méljük elfogadják, és ak-
kor abból több darabot is kell 
majd készítenem. Hát egyelő-
re ennyi, egyébként pedig ott 
a másik nagy szenvedély: pe-
cázok!

Elek György 

Megkérdeztük: Mire készül most Tyukodi László, 
fafaragó, népi faszobrász?

Június 17-én (szerda) délelőtt tartott általános közmeghallga-
tással egybekötött testületi ülést a Karcag Városi Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat, amelyen jelen voltak Pánti Ildikó és 
Karcagi Nagy Zoltán városi önkormányzati képviselők.

Ezúttal elfogadták a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló határozatra vonatkozó módosítási javas-

latot, valamint a 
karcagi és a tisza-
füredi nemzetisé-
gi önkormányzat-
ok közötti megál-
lapodásra vonat-
kozó előterjesz-
tést is, amely kö-
zös programok, 
pályázatok és kul-
turális események 
l e b o n y o l í t á s á -
ban sző szorosabb 
kapcsolatot a két 
szervezet között. 
A kisebbségi ve-
zetők arról is dön-

töttek, hogy az iskolaév végével az Arany János Általános Isko-
la ballagó diákjainak, osztályfőnökeiknek emléklapokat adnak 
át, míg a roma kulturális életben legaktívabb pedagógusokat 
elismerő oklevéllel tüntetik ki. Mindemellett a legkevesebbet 
hiányzó, legjobb magatartású diákoknak, a legjobb sportolók-
nak, valamint a legjobban tanulóknak is okleveleket adnak át.

-dh-

Ülésezett a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat
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OTTHON
Cseresznyés pirog recept

Hozzávalók (8 adag):
Tésztákhoz:
5 dkg élesztő, 2 dl tej, pici cukor és liszt, 20 dkg 
margarin, 40 dkg liszt, 1 kis pohár tejföl, 2 csipet só
Töltelékhez:
1,5 kg cseresznye (vagy 2 kg alma), 3 tojás, 20 dkg 
cukor, 1 cs vaníliás cukor, 1 nagy pohár tejföl

Elkészítés:
1. Az élesztőt felfuttatjuk a 2 dl enyhén cukrozott-

lisztezett, langyos tejben. (Ezt majd a tészta két rétegéhez ketté kell választani, így akár 
két külön tálkával is dolgozhatunk, megfelezve a mennyiségeket.)

2. A lisztet felezzük két tálba.
3. Az egyikbe keverjük a felfuttatott élesztő felét, a margarint és két csipet sót. Puha tész-

tává dagasztjuk.
4. A másik tál lisztbe keverjük az élesztő másik felét és a tejfölt, dagasztjuk.
5. A két tésztát nagyjából egyformára lapogatjuk, egymásra fektetjük, és lazán folpackba 

csomagolva a hűtőben legalább 2 órán át kelesztjük.
6. Amíg kel a tészta, megmossuk, és kimagozzuk a cseresznyét.
7. Ha megkelt, kivajazott gáztepsi közepére fektetjük a margarinos tésztával lefelé, és egy 

meglisztezett pohárral kinyújtjuk úgy, hogy a két réteg együtt mozogjon, és a tepsi szélén 
a tésztának pereme legyen.

8. A tésztára halmozzuk a gyümölcsöt. A tojásokat elkeverjük a cukrokkal és a tejföllel, 
majd leöntjük vele a süteményt.

9. Előmelegített 180 fokos sütőben kb. 50 percig sütjük.
Sütési hőfok: 180°C
Sütési mód: alul-felül sütés
Tepsi mérete: 32x32 cm

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor van a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napja?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben június 29-én 

(hétfőn) 12 óráig. 

Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.

A helyes megfejtők között 2 darab fürdőbelépőt sorsolunk ki az 

Akácliget Gyógy- és Strandfürdő felajánlásában.

A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző lapszámunk nyertese: Főző Adrienn (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

HIRDETMÉNYEK

Fizetett hirdetés
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POSTALÁDA

A karcagi Varró István Szak-
iskola, Szakközépiskola és Kol-
légium a HAT-14-02-0040 szá-
mú Kereskedj okosan! – Keres-
kedelmi tevékenység – Határ-
talanul című pályázat kereté-
ben 1.169.000 forint támoga-
tásban részesült. 2015. május 
4. és 9. között a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum 13 diákja 
Karcagra utazott a Varró István 
Szakiskola, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Kollégium-
ba. Az egyhetes karcagi tartóz-
kodás alatt sor került bemuta-
tó órák látogatására, városné-
ző sétára és a projekttermék el-
készítésére is. Ebben a projekt-
ben bemutató diasorozat és 
tablók készítése volt a feladat. 

A pályázat második része-
ként május 25-30 között, a 
karcagi Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskola, Álta-
lános Iskola és Kollégium 13 
fős diákcsapata látogatott 
Székelykeresztúrra Kiss Attila és 

Mihály István szaktanárok ve-
zetésével. 

A projekt részeként meglá-
togatott a csoport több kisebb 
kereskedelmi egységet, össze-
hasonlították az árakat és az 
áru kínálatokat. Az iskolánk-
ban tanórákon vettek részt, 
valamint az állami gondozás-
ban lévő gyerekekkel beszél-

gettek el a pénz használatáról. 
A Székelykeresztúron töltött 
idő során barátságok kötőd-
tek a két iskola diákjai között, 
amelyet a nehéz búcsúzkodás 
is igazolt. Reményüket fejezték 
ki, hogy a jövőben még lesz ha-
sonló projekt és akkor ismét ta-
lálkozhatnak új barátaikkal. 

Fodor Csaba

Határtalanul Székelykeresztúron, avagy Kereskedj okosan

Évek óta hagyományosan, 
pünkösd szombatján bizonyít-
hatják mesterségbeli tudásukat 
az ország számos pontjáról ér-
kező gulyások és az utánpótlást 
képviselő bojtárok, egymással 
versengve.

A régi magyar pásztorhagyo-
mányokat megőrző gulyásver-
seny legfőbb célja, hogy ezen ősi 
szakma mesterei olyan verseny-
számokban mérjék össze tudá-
sukat, amelyek a mindennapi 
munkához is kapcsolódnak.

Ezért rendezi meg ezt a talál-
kozót a Magyar Szürke Szarvas-
marhát Tenyésztők Egyesülete 
és a Hortobágyi Nonprofit Kft. 
az őshonos háziállatokat be-
mutató Pusztai Állatparkban, a 
Hortobágyon.

A főbb versenyszámok: 
 - szakmai (elméleti) TOTÓ,
 - vízhúzás gémeskútból, 
 - állatszámlálás, amely során, 

a hídon áthaladó állatok lét-
számát kell minél pontosab-
ban megbecsülni, 

 - borjú fogás és fülszám-leol-
vasás, 

 - állat jelölés,
 - karikás ostor használat 

(bogrács leütés) és gulyás-
bot dobás (nyúlütés), 

 - pányvadobás. 
A versenybírók pontozzák to-

vábbá a felszerelés és a ruházat 
korhűségét, minőségét is.

Iskolánkból egy párost tud-
tunk indítani. A csapat tagjai 
név szerint: Dávid Ádám Lász-
ló (9.E osztály) és Bozsik Tamás 
(14.A osztály). Bojtárokként vet-
tek részt a vetélkedésben, „Boj-

tár barátok” csapatnéven. A 
kétnapos verseny első napján 
került sor az elődöntőre. Ek-
kor dőlt el, hogy iskolánk tanu-
lói részt vehetnek a rendezvény 
második napján megrendezett 
döntőben, és legjobb tudásukat 
közönség előtt is megmutathat-
ják. A változékony időjárás el-
lenére tanulóink nagyon szép 
eredményt értek el. Páros össze-
sítésben a benevezett hét csapat 
közül a I. helyen végeztek. Na-
gyon szép egyéni eredmények is 
születtek: 

 - Bozsik Tamás a verseny ab-
szolút győztese lett,

 - Dávid Ádám László gulyás-
totóban maximális pont-

számmal a legjobb ered-
ményt érte el.

A rendezvény alkalmas volt 
arra is, hogy az állattartás min-
dennapjaitól távol élő vendé-
gek körében is öregbítse a pász-
torok, bojtárok, a gulyásszakma 
hírnevét.

Remélem, iskolánknak ez-
után is lesznek olyan bátor, 
ügyes, alapos szakmai ismere-
tekkel rendelkező tanulói, akik 
a következő években is helytáll-
nak majd, és törekedni fognak 
az elmúlt évek szép eredménye-
inek megőrzésére.

Karcag, 2015. június 12.
Papné Benesóczki Mária

felkészítő tanár

Szentannais diákok a XIX. Országos Gulyásverseny és 
Pásztortalálkozón

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Györffy István Általános Iskolai Tagintézményének 7. a és 
7.b osztályos tanulói három napos erdélyi tanulmányi kirándu-
láson ismerhették meg a külhoni magyarok életét, kultúráját, a 
várasfenesi Vasárnapi Iskola tanulóit és a Fekete-Körös völgyé-
nek természeti kincseit. Várasfenesen Vasárnapi Iskolás foglal-
kozásoknak ad otthont a Györffy István Táj- és Népismereti Ott-
hon. Karcagról 2005 óta járnak tanárok a szórványban élő ma-
gyarok gyermekeihez. Tagintézményünk 40 hetedikes tanulója és 
4 pedagógusa juthatott el 2015. május 13-15. között Romániába 
a Határtalanul! program keretében. A lelkes csapat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő 876.640 Forintos támogatásával va-
lósíthatta meg a tanulmányi kirándulását.

Györffy István néprajzkutató nyomába eredve, úti célunk 
Várasfenes volt. Györffy István 1911-ben járt először a Feke-
te-Körös völgyében és fotóiból Várasfenesen nyílt kiállítás. Cé-
lunk volt még, hogy megismerjük Erdély magyarlakta területei-
nek lakóit, hagyományait. A tanulók megpróbálták azt is meg-
érteni, hogy az ország és a nemzet határai miért nem esnek egy-
be. Mindeközben személyes kapcsolatokat építhettek ki Erdély-
ben élő magyar fiatalokkal.

A tagintézmény hetedikesei közül sokan még soha nem jártak 
külföldön. 

A Várasfenesen eltöltött fél nap feledhetetlen élményt nyújtott 
felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Györffy István tisztele-
tére pedig álljon itt a Várasfenesről írt gondolatsora:

„Van Bihar vármegyének egyik félreeső zugában Belényestől 
nyugatra oláhság közé beékelve egy érdekes magyarlakta vidék, 
mely úgy nyelvben, mint néprajzi sajátságokban nagyon sok ősi 
elemet őriz éppen ezen elzártsága miatt.”

Szabó Andrea Éva
osztályfőnök, szervező, a pályázat készítője

„Erdélyen innen- Alföldön túl” Györffy 
István nyomában a györffys diákok

Határtalanul! kirándulás



 2015. június 26. 9Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Június 27-28. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30-218-5722.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. június 20.
Ökrös Erika – Gazsó Imre
Csőreg Zsuzsanna – Molnár 
István
2015. június 16.
Czövek Andrea - Rostás Ottó 
Róbert
2015. június 13.
Szabó Anett- Kovács Zoltán 
Szabolcs
Erdei Anikó-Vígh Alex
2015. június 12.
Balog Szilvia - Ugocsa Richárd
Fazekas Sarolta Mária - 
Ratkovszky Lajos Gyula

Születés
Kinczel Tünde Krisztina – 
Harsányi Gábor
Kg. Magyar u.16/A

Gábor
Lakatos Erika – Szakáll Zoltán
Kg. Kisújszállási u. 23.

Benett
Lakatos Éva - Tyukodi Sándor
Kg. Napsugár u.10.

Szintia Éva
Halálozás

Szopkó Miklósné (Petri Margit)
 Karcag (1930)
Kovács Ferenc 
 Karcag (1946)
Kohári Gáspár 
 Karcag (1958)
Simon Istvánné (Szabó Margit)
 Karcag (1928)

Június 27. (Szombat)

 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 

Ferenc u. 1.)

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 

u. 34.) (Tesco)

Június 28. (Vasárnap)

 9 - 12 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 

u.34.)

Július 1. (Szerda)

Semmelweis Nap! 

 9 - 12 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)

 9 - 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállás 

u. 34.) Tesco

A fenti időpontokon túl sürgős 
esetben egészségügyi ellátás a 
Háziorvosi ügyeleten (Karcag, 
Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

2015. június 26. péntek
16.00 Birkafőző Fesztivál 2014
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Ünnepi könyvhét megnyitó
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Téma: Évértékelés (Óvoda)
 Karcagi hírek
 - Járdaépítés a főtéren
 - Érettségi
 - Óvodások a tűzoltóságon
 - Kamiontűz Kenderesen
 Háttér
 Kórház a kertvárosban
20.20 Ballagás a Kováts Mihály 
Tagiskolában
 
2015. június 30. kedd
18.00  Műsorajánlat
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet

19.15 Karcagi Hírek

19.45 A Hit Szava – Római Katolikus 

szentmise

21.10 Karcag Sport

 

2015. július 2. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Karcagi Tükör

 Májusfa kitáncolás

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Séfecskék a Lovagudvarban

 Karcagi hírek

 Háttér

 Tehetséges gyerekekkel   

 beszélgetünk

 20.10 Pedagógusnap 2015

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

A Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium 
és Egészségügyi Szakkö-

zépiskola
pályázatot hirdet matema-
tika-kémia szakos tanár, 
valamint magyar-bármely 
szakos tanár munkakör 
betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2015.június 30.
Az állás betöltésének idő-
pontja: 2015. augusztus 24.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2015.július 15.
A részletes pályázati ki-
írás megtalálható a www.
nag ykunreformatus.hu 
webcímen.
A pályázattal kapcsolatosan 
további információ az alábbi 
elérhetőségen kérhető: Nagy 
Béla (info@ reformatus.eu) 
06/59-311-248.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Karcagi Járási Hivatal nevében tájékoztatom Önöket, 

hogy a hivatal négy osztálya:
 - Földhivatali Osztály 
 - Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
 - Népegészségügyi Osztály
 - Építésügyi Osztály

2015. július 2. napjától
Karcagon az Ady Endre utca 4. sz alatti megújult iroda-

házban várja ügyfeleit.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:  8.00-18.00
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8.00-16.00
Csütörtök:  13.00-16.00
Péntek:  8.00-12.00

A telefonszámok, e-mail címek változatlanok.
A Földhivatali Osztály ügyfélfogadása 2015. június 29-től 

július 1-ig szünetel. Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna

hivatalvezető

Szünidei Kézműves Játszóklub
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgál-

tató Központ Gyermekjóléti Szolgálat kézműves foglalko-
zásokat szervez a nyári szünetben. Térítésmentes foglalko-

zásainkra szeretettel várunk minden gyermeket
2015.06.25. és 2015.08.13. között

minden csütörtökön 9.30 – 11.00 óráig.
A program helye:

5300 Karcag, Püspökladányi út 33.
További információért forduljatok bizalommal munkatár-

sainkhoz személyesen, vagy a 06 59/311-006 telefonszámon!
Álláshirdetés

A Szent Pál Marista Általános Iskola 

(5300 Karcag, Zádor út 3.) 

pályázatot hirdet 2 fő TANÍTÓI munkakör betöltésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 07. 01.

Az állás betöltésének időpontja: 2015. 08. 24. 

Az elbírálás határideje: 2015. 07. 15.
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TÁJÉKOZTATÓ ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS 

FORGALOMELTERELÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban a 

XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál megrendezése miatt, a Múze-
umpark környékén (Kálvin utca, Püspökladányi út, József Attila 
utca és Kálmán utca) 2015. június 26. (péntek) 08.00 óra és 
2015. június 28-án (vasárnap) 12.00 óra között útlezárás és 
forgalomelterelés történik.

A fesztiválra gépjárművel érkezők a járműveikkel a CBA Áru-
ház, a SPAR Áruház  parkolóiban, valamint a környező utcák-
ban a KRESZ szabályainak megfelelően tudnak megállni. A ren-
dezvény ideje alatt a Szabó József utcán (Kálvin utca és Széche-
nyi sgt. között) forgalmirend-változás lép életbe! Ezen útszaka-
szon TILOS a megállás, melynek betartását a rendőrség kiemel-
ten ellenőrzi.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság és a fesztivál lá-
togatóinak figyelmét, hogy a kordonnal lezárt területen 
belül, valamint a be- és kiléptető kapuknál kamerák ke-
rülnek elhelyezésre. A rendezvény területe KAMERÁVAL 
MEGFIGYELT TERÜLET!

Kérjük megértésüket és együttműködésüket a rendezvény 
sikeres lebonyolítása érdekében!

Köszönettel: a Rendezők

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Hegesztő (Kisújszállás),
 - Szociális Segítő (Püspökladány),
 - Ügynök-szervizvezető, munkafelvevő (Kisújszállás),
 - Analitikus könyvelő (Kisújszállás),
 - Autókereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti hentes, eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó (Kisújszállás),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Festékszóró, fényező (Karcag),
 - Extruder-kezelő (Karcag),
 - Fémmegmunkáló, felületi gép kezelője (Tápiószőlős),
 - Fémmegmunkáló, felületi gépkezelő-operátor (Oroszlány),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Zöldség- gyümölcsválogatás (Karcag),
 - Gyártósori összeszerelő - betanított munka (Szolnok).

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 
Osztályon (5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-
350) vagy e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a Vir-
tuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Meghívó
A KULÁKÜLDÖZÉS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

alkalmából 

2015. június 29-én (hétfőn) 8.30-tól 
megemlékezést tartunk a Római Katolikus Templom 

előtti parkban álló kopjafánál
(Széchenyi sugárút - Püspökladányi út kereszteződése)

 - emlékező beszédet mond: dr. Nagy Molnár Miklós mú-
zeumigazgató

 - közreműködik: Szendrey Gitta, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem hallgatója.

Az emlékezés koszorúit elhelyezik:
 - dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, ország-

gyűlési képviselő 
 - Dobos László, Karcag város polgármestere

Rendezvényünkre tisztelettel hívjuk!

XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Kiállítások és kiállítóhelyek nyitva tartása 2015. június 27-én (szombaton)

10.00-17.00 óráig - Déryné Kulturális Központ (5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.) 
 XIII. Alföldi Fazekas Triennálé
10.00-18.00 óráig - Nagykun Látogatóközpont (5300 Karcag, Dózsa György u. 46.) „Jászkun 

kaptányok nyomában” 9.00-18.00 óráig
10.00-17.00 óráig - Ifjúsági Ház (5300 Karcag, Püspökladányi u. 11) „BADACSONY” fotóki-

állítás 
10.00-17.00 óráig - Györffy István Nagykun Múzeum (5300 Karcag, Kálvin u. 4.) „Pásztorélet 

a pusztán” 
10.00-17.00 óráig - Kántor Sándor Fazekasház (5300 Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
10.00-17.00 óráig - Kövesdaráló (5300 Karcag, Kisújszállási u. 18.)
10.00-19.00 óráig - Szélmalom (5300 Karcag, Vágóhíd u. 24.)
10.00-17.00 óráig bejelentkezéssel Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás (5300 Karcag, Széche-

nyi sgt. 45.) Telefon: +36-30-377-3766
10.00-17.00 óráig bejelentkezéssel Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 Karcag, Horváth 

Ferenc u. 1.) Telefon: +36-20-924-2514

Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található 1773-ban épült parasztház kívülről tekinthe-
tő meg.

2015. június 27-én (szombaton) 16.00 órától és 18.00 órától ekhós szekeres városnézés a 
műemlékekhez, nevezetességekhez. Indulás a Kossuth térről, a református templom elől. 

Jelentkezni szombaton a Múzeumparkban az Információs Pontban 8.00-15.00 óra között 
lehet.
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es Kossuth téri erké-
lyes, harmadik emeleti lakás eladó. Tel.: 
06/59-311-975, 06/30-385 4300.
Karcagon az Epreskert utca 2. szám 
alatt két szobás, verandás családi ház 
(három féle fűtési lehetőséggel) alsó-
épülettel és garázzsal eladó. A ház fel-
újításra szorul. Tel.: 06/59-311-838.
Központban 94 m2-es, 3 szobás össz-
komfortos (3 féle fűtési lehetőség) csa-
ládi ház eladó, illetve lakáscsere érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06/20-504-3708.
Karcagon a Szent István sugárúton régi 
típusú parasztház (két szoba, konyha), 
gazdálkodásra alkalmas nagy portá-
val eladó. Tel.: 06/30-596-1695, 06/30-
659-2931.
Karcagon összkomfortos, jó állapotú 
2,5 szobás (84 m2 + 49m2 alsóépület) 
családi ház alkuképes áron, sürgősen 
eladó. Tel.: 06/30-922-8958.
Karcagon az Új utcában két szobás ház 
eladó. Tel.: 06/59-313-692, 06/70-466-
1574. 
Karcagon eladó összkomfortos csalá-
di ház, többféle fűtési lehetőséggel (ve-
gyes tüzelés, központi fűtés, gázkazán, 
három helyiségben pedig cserépkályha 
található). Gazdasági épület és garázs is 
van (83 m2). Tel.: 06/30-483-6705.
Garázst vásárolnék a Szent István su-
gárút 1-5 udvarán, a garázssor közepe 
táján. Tel.: 06/59-313-167.
Bánhalmán 2 szobás összkomfortos 
kocka ház 1500 m2-es telken szőlő-
vel, gyümölcsössel, azonnali beköltö-
zéssel sürgősen, alkuképesen eladó, 
vagy elcserélhető karcagi, kunhegyesi 
családi házra, lakásra. Tel.: 06/20-580-
8946.
Karcagon 3 szobás kertes ház mellék-
épületekkel, garázzsal eladó. Továbbá 
egy kertes ház és egy 500 m2-es külön 
leválasztott telek SÜRGŐSEN ELADÓ 
vagy ELCSERÉLHETŐ termőföldre, autó-
ra, vagy házra. Ugyanitt 40 db szék el-
adó. Tel.: 06/20-230-1202.

Budapest XIII. kerületében (Kodolányi 
Főiskola szomszédságában), újépítésű 
házban 1+2 félszobás, amerikai kony-
hás lakás ELADÓ! Tel.: 06/30-968-8020. 
Karcagon cserépkályhás, gázkonvektoros, 
tégla családi ház sürgősen eladó. Ugyanitt 
tavalyi cefre eladó. Karcag, Ágota utca 27. 
Érdeklődni reggel 8 óráig, délben és este 
18 óra után. Tel.: 06/59-400-802.
Rokkantkertben zárt kertföld lakható 
épülettel eladó. (Víz és villany van.) Tel.: 
06/30-606-3271.
Karcagon két szobás összkomfortos kis 
családi ház eladó. Tel.: 06/30-954-8215. 
Két szobás tégla, kis családi ház, gáz 
és cserépkályhafűtéssel eladó. Karcag, 
Zádor u. 28. Tel.: 06/70-414-2622.
Két szoba nappalis ház, lakható alsó-
épülettel eladó, vagy kisebbre, illet-
ve központban lévő lakásra cserélhe-
tő. Érdeklődni: Karcag, Arany János ut-
ca 4. szám alatt.
Eladó két szoba összkomfortos ker-
tes ház, akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvarban. 
Érdeklődni: Karcag, Rába utca 51.
Karcagon a Györffy I. u. 17/6 alatti másfél 
szobás, verandás ház eladó. Ugyanitt 500 
db hódfarkú cserép eladó. Tel.: 06/30-
366-0501. (Érdeklődni 18 óra után.)
Karcagon a Sándor utca 4. szám alatt el-
adó egy 3 szobás, összkomfortos lakó-
ház, 1000 m2-es telken. Ára: 7 millió Ft. 
Tel.: 06/20-476-0217.
Karcagon teljes közműves, téglából 
épült kisebb kertes ház betegség mi-
att eladó. (Lakrész: 50 m2 + 25m2 táro-
ló). Tel.: 06/30-635-9662.
KARCAGON a KISVÉNKERTBEN Kékvirág 
utcai 2006-ban épült, másfél szobás 
ház ELADÓ sürgősen! A házban veze-
tékes víz, fürdőszoba, wc, villanyboj-
ler, cserépkályha, konyhabútor van. 
A házhoz tartozik alsóépület és 6 sor 
kertföld. Képeket tudok küldeni. Tel.: 
06/20-563-5087, 06/20-375-8129.

KIADÓ vagy ELADÓ Karcag főterén egy 
250 m2-es ÜZLET, megosztható (30-
220 m2), így két teljesen különálló üzle-
tet kapunk. Riasztóval, klímával felsze-
relt, gazdasági bejárat van. Szinte min-
denre alkalmas: vendéglátás, kereske-
delem, egészségügy, szolgáltatás, ok-
tatás, telephely stb. Továbbá ugyan-
itt az udvarban 10 éve épült CSALÁDI 
HÁZ, egy és kétszobás lakások eladók. 
Komoly, megbízható érdeklődőket vá-
rok, kedvező feltételek és ár. Fotók az 
(orzo.@5mp.eu oldalon). Tel.: 06/20-
563-5087, 06/20-375-8129.
Megvételre keresek 2,5-3 szobás + nap-
palis, földszintes családi házat, leg-
alább 700 m2-es telekkel Karcagon, 
Berekfürdőn, készpénzfizetéssel. Tel.: 
06/30-945-0824.

Állat
Tájékoztatom vásárlóimat, hogy a 
kopasztott csirke értékesítés augusztus 
közepéig szünetel. Tóth Zoltán, Karcag, 
Soós István u. 12. 
Hízó és búza van eladó! Tel.: 06/59-300-
875, 06/30-385-8232.
Félhosszú szőrű cicák (jó gazdinak) aján-
dékba elvihetők. Tel.: 06/20-258-8997.
6 éves csivava szuka jelképes összegért 
elvihető, kizárólag jó helyre. Tel.: 06/70-
527-0343.

Vegyes
Vásárolok régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, porcelán tárgyakat, dísze-
ket, illetve régi konyhai használati esz-
közöket, teljes körű hagyatékot, tollat. 
Tel.: 06/20-996-1346.
Karcagon az Epreskert utca 2. szám 
alatt, használt bútorok, szőnyegek, régi 
könyvek, színes tv, háztartási kisgépek, 
mázsa és üstház eladók. Tel.: 06/59-311-
838.
Hajlított vázas női kerékpár, önjáró ben-
zines fűnyíró, férfi MTB kerékpár újsze-
rű állapotban, robi kapa, és robi ka-
pa-utánfutó, új kerekesszék eladó. Tel.: 
06/30-261-0785.

Hajdu automata mosógép, kis-és nagy-
méretű álló terráriumok, iPhone 3 (8 gb), 
iPhone 4 (16 gb), és 2db kamillaszedő el-
adó. Tel.: 06/30-336-6150.
Hűtő (60 literes) és szobai rokkant kocsi 
eladó. Tel.: 06/30-391-0298.
ELADÓ! 28-as női kerékpár hajlított vá-
zú, és 10 db bakelit magyar nótás le-
mez, 10 db vasúti betontalp. Tel.: 06/30-
646-6307.
Főtér közelében zárt udvar kiadó, ker-
ti parti céljából hétvégékre (1-2 napra). 
Székek asztalok adottak. Ugyanitt nagy-
terem is kiadó alkalmankénti megbeszé-
lésekre, tornára, stb. Tel.: 06/30-696-5288. 
Vastag vázas női kerékpár, 24 és 26-os 
női MTB kerékpár, erősítő hangfalak-
kal, robikapa, és robikapa utánfutóval, 
benzines fűnyíró, gáztűzhely eladó! Tel.: 
06/30-261-0785.
Schwinn Csepel 28-as női verseny kerék-
pár, és Simson segédmotor kerékpár, va-
lamint egy faeszterga eladó. Tel.: 06/30-
558-3129.
Eladó egy rekamié + 2 fotel (35 ezer Ft), 
előszobafal (6 ezer Ft), és felújított női 
kerékpár (12 ezer Ft). Továbbá használt 
ruhák és lábbelik. Tel.: 06/30-853-0018.
Szekrénykiürítés! Megunt, használt, 
női cipők, ruhák olcsó áron! (Karcag, 
Kisfaludy u. 4.)
4 db 14-es acél felni (175x65 ös), 4db 
párnázott szék, gázkonvektor, bontott 
cserépkályha, süldők és 39-es új surranó 
eladó. Tel.: 06/70-566-6571.
197x125-ös beltéri üvegajtó, 70x210-es 
beltéri ajtó ajtó, 52x48-as fürdőszoba 
ablak, 270x80x140-es kocsmai pult, fel-
újításra szoruló asztalos munkapad és 
kézi gyaluk eladók. Tel.: 06/70-327-4657. 
Beton és tégla törmelék, valamint vá-
lyog ingyen elvihető. Tel.: 06/70-327-
4657.
Német gyártmányú alig használt kerek-
esszék (50 ezer Ft) és újra kárpitozott ke-
rekesszék (20 ezer Ft) eladó! Tel.: 06/30-
966-5492.
Szőlőprés, harmonika ajtó, háti perme-
tező, két égő fejes gáztűzhely eladó. Tel.: 
06/59-300-540.
Alacsonyvázú női kerékpár, benzines 
fűnyíró, robikapa utánfutóval, erősítő 
hangfalakkal, fűnyíró és robikapa alkat-
részek (motorok, kerekek, vázak), vala-
mint 24-es, és 26-os MTB kerékpár el-
adó! Tel.: 06/30-261-1245.
Szatyinál a birkafőzőn a szokásos helyen 
1300 Ft/adag a pöri!
Két-három hónapra rokkant kocsit bérel-
nék Karcagon. Tel.: 06/59-312-562.
Interlock ismerettel rendelkező varró-
nőt keresek otthoni munkára (nem sza-
bás), ugyanitt vásárolnék Neumann var-
rógépet (nem iparit). Tel.: 06/59-312-562.
Hagyományőrző vászon parasztingek, 
fekete mellénnyel eladók. Továbbá va-
dász zakó szarvas gombbal, vadász in-
gek eladó. Tel.: 06/20-461-1470.
Meleg víz átfolyós Fég gázfali melegítő 
eladó. Tel.: 06/59-312-562.
Karcagon 4 tagos szekrénysor eladó. 
Tel.: 06/30-502-4584.
Soproni üdülés hotelben (2-3 fő részé-
re) augusztus 12-18-ig átadó. A közel-
ben kitűnő kirándulási lehetőségek (Balf, 
Hegykő, Fertő-tó). Érdeklődni este 18-
20-ig. Tel.: 06/59-312-603.

Szekrények, polcos gyermek íróasz-
tal, Hajdu mosógép, centrifuga, heve-
rő, gyerekheverő, fotelok, konyhaasz-
tal és párnás székek olcsón eladók! Tel.: 
06/30-375-9135.
Egészségüggyel kapcsolatos közvéle-
mény kutatáshoz (egyszerű laptopos) 
kérdezőbiztosi munkára keresünk mun-
katársakat Karcag és Tiszafüred környé-
kén. Tel.: 06/20-956-8716.
Jó állapotban lévő kétszemélyes reka-
mié, kétajtós ruhásszekrény, és egy vit-
rin eladó valamint festett konyhaszek-
rény, asztal, ágyneműtartós heverő, két 
fotel, Singer varrógép, és 4 db szék. Tel.: 
06/30-827-6753.
Tölgyfából készített új tornyos, faragott 
falitéka (2db), konyhai sarokülő pad (1 
db világos színű), fekvő kondipad új ál-
lapotban (1db), piros huzatú kagylófo-
tel (3db), világos szobaasztal (1db) reális 
áron, érétkének megfelelően eladó. Tel.: 
06/70-300-9730.
Északi temetőben: (B/1 parcella) fedett 
sír eladó. Tel.: 06/30-236-5858.
AKCIÓ AZ ERZSA TURIBAN! 3+1 akció 
a teljes árukészletből június 27 - júli-
us 4-ig. Várom kedves vásárlóimat 
Karcagon a Kertész József u. 8 szám alatt 
a 100 Ft-os bolt mellett!
Hajlított vázas női kerékpár 26-os, MTB 
kerékpár, benzines fűnyíró, robikapa 
utánfutóval, mosógép, centrifuga, gáz-
tűzhely, bontott robikapa és fűnyíró al-
katrészek eladók. Tel.: 06/30-355-7875.
Keresek gáztűzhelyet, robikapát, akár hi-
básat is. Tel.: 06/30-261-0785.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, felhaj-
tást, méretre munkaruhát, férfi szövet 
és bársony nadrág; bőrkabát varrását 
rövid határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS mun-
kát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 06/59-313-887 vagy 06/30-
289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülése. 
Varga Mihály Karcag, Kuthen utca 32. 
Tel.: 06/30-529-6038.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne és 
vállal növényvédelmi szaktanácsadást 
és szakirányítást. Tel.: 06/30-785-0690.
Tetőmunkákat és javításokat is válla-
lok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 06/30-
584-2767.
FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! Kizárólag 
hölgyek részére: hajvágást, dauerolást, 
hajfestést vállalok. Tel.: 06/30-447-3918.
A BHG soron a Nemzeti Dohánybolt 
mindennap reggel 5.00 órától - 21.00 
óráig, valamint vasárnap és ünnep-
napokon is nyitva tart. Mostantól 
TELEFONFELTÖLTÉS is lehetséges üz-
letünkben! Várom leendő vásárlóimat! 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.
Kerítések festését, javítását, meszelést, 
bontást, elhanyagolt házak rendbeté-
telét vállalom Karcag és Berekfürdő te-
rületén. Tel.: 06/20-807-4711.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag Szent István 
sgt. 9. Tel.: 06/30-219-6813. 

APRÓHIRDETÉS

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. június 29. (hétfő) 12 óra
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SPORT

A JNSZ Megyei Bajnokság 
megnyerése után, maradt még 
a remekbe szabott 2014/2015-
ös szezon zárásaként egy ne-
mes feladat felnőtt kosárlabda 
csapatunk számára.A szövetség 
ugyanis a Kelet-Magyarorszá-
gi régióban játszó Megyei Baj-
nokok számára tornát írt ki, és 
központi helyet elfoglalva a tér-
ségben ennek rendezője a Kar-
cagi SE lett a JNSZ Szövetségé-
vel karöltve. Remek kezdemé-
nyezés ez, remélhetőleg részesei 
leszünk a jövőben is!

A tornát a Karcagi SE-
Debreceni Ziccer Tigrisek mér-
kőzés nyitotta.A vendégek fiatal 
egyetemista csapata ellen, baj-
nokokhoz méltóan kezdtek ko-
sarasaink, centereink Kovács 
Isu, és a szezonban a legjobb já-
tékát nyújtó Sebők Zoli révén 
jelentős előnnyel zárult az első 
negyed. A folytatásban zárkóz-
tak a Tigrisek, de a félidőt kö-
vetően Erdei Józsi, és az „örök-
ifjú” Pásztor Gyuri kosaraival 
magabiztos győzelemmel ör-

vendeztették meg a most is lel-
kes „Ultras” biztatása mellett a 
karcagi kosárlabdáért szurko-
lókat kosarasaink, és jutottak 
a torna döntőjébe. Karcagi SE-
Debreceni Ziccer Tigrisek 86:72 
/24:12, 18:24, 20:15, 24:21/

Karcagi SE: Fábián P. 4p., Se-
bők 16p., Kovács I. 12p., Pásztor 
Gy. 25/12p., Vincze M. 15p., Er-
dei J. 15/3p., Simon L. 2p., Ko-
vács M., Deák Z., Hajdú G.

A másik ágon szegedi és 
kecskeméti, volt NB.I-es játéko-
sokkal felálló csapatok feszültek 
egymásnak, s a szegediek jutot-
tak a döntőbe. A Kerekegyhá-
zi SE a Ziccer Tigrisek ellen vi-
gasztalódott a 3. hely megszer-
zésével.

Csapatunk a döntőben foly-
tatta a nagyszerű játékot, már 
az első negyedben állva hagy-
ta az ellenfelet, s a most is reme-
kül irányító Vincze Misi vezér-
letével a félidő végére jelentős 
előnyt szerzett.

A harmadik játékrészben kö-
zelebb lopódzott a vendégcsa-

pat, de a záró negyedben Pász-
tor, Simon és Fábián pontjaival 
eldőlt, hogy az idén a KARCA-
GI SE a régióban a BAJNOKOK 
BAJNOKA! Karcagi SE-Szegedi 
Gátlástalan Tüzelők 79:65 
/25:16, 23:17, 12:21, 19:11/

Karcagi SE: Erdei. 9p., Fábi-
án. 8p., Kovács I. 13/6p., Pásztor 
Gy. 18/6p. Vincze M. 10p., Haj-
dú G., Deák Z., Simon L. 8p., 
Sebők Z. 9p., Kovács M. 4p.

Edző: Fodor Csaba, Rideg 
László.

Különdíjasunk, a legjobb do-
bónk a tornán Pásztor György 
lett. Köszönjük az „Ultras” 
szurkolóinak a biztatását!

Fodor Csaba: Méltó címet 
szereztek kosarasaink a mai na-
pon, rátették a koronát az egész 
szezonban nyújtott teljesítmé-
nyükre és szereztek ”arany pil-
lanatokat” a karcagi kosárlab-
dát kedvelők számára! Jövőre is: 
HAJRÁ KARCAG!

Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály

MEGYEI BAJNOKOK TORNÁJA

Nehézségeink ellenére sike-
resnek mondható első félévet 
zártak fiataljaink. Tizenhárom 
versenyen vettünk részt, külön-
böző korosztályok országos, és 
regionális, valamint nemzet-
közi viadalain. A lelkes szak-
osztályvezetésnek, és a szü-
lők pozitív hozzáállásának kö-
szönhetően minden helyszín-
re el tudtunk jutni, ahová kö-
telező volt, és ahová szerettünk 
volna. Az eredményeink a vá-
rakozásnak megfelelően ala-
kultak: két országos diákolim-
piai címet és egy országos baj-
noki aranyérmet is sikerült be-
gyűjtenünk. Ezeken a bajnok-
ságokon szereztünk még két 
harmadik, és két ötödik helye-
zést is. Diákolimpiai bajnok lett 
Újfalvi Lili és Balajti Gábor, aki 
az országos kötöttfogású baj-
nokságot is megnyerte. Kis Já-
nos mindkét versenyen bronz-
érmes lett. Ötödikek lettek az 
országos diákolimpián Csanádi 

Zoltán és Ordas Tibor. Ők hoz-
ták tehát a karcagi birkózás or-
szágos sikereit. A hivatalos, 
MBSZ által jegyzett kötöttfogá-
sú területi bajnokságon 5 arany 
és 3 bronzérmet sikerült sze-
reznünk. Egyéb regionális, ill. 
nemzetközi versenyen tizen-
kettő arany, tizenegy ezüst és 
tizennégy harmadik helyezés 
volt a termésünk. Kiemelkedett 
Újfalvi Csaba, aki minden ver-
senyt megnyert, amin csak el-
indult. Az elért eredményeink-
kel a szakosztályvezetés elége-
dett, viszont sajnálatosnak tart-
juk, hogy nagyon sok gyermek-
ben és szülőben nincs meg a 
kellő kitartás. Kevés az a szülő, 
aki felelősségteljesen terelge-
ti gyermeke útját. Sokan köny-
nyen beletörődnek abba, hogy 
a csemete a könnyebb utat vá-
lassza, ez a későbbiekben visz-
szaüt, megbánják, de akkor 
már késő. Mindenkiből nem le-
het bajnok, de kisportolt, jó kö-

zösségben nevelkedő, egészsé-
ges fiatal igen. A képen a kitar-
tó, eredményes gárda látható, 

nyakukban az idén megszer-
zett érmekkel. Nekik és szüle-
iknek szívből gratulálunk. Haj-

rá karcagi birkózás, mi nem 
adjuk fel!

Szűcs András vezetőedző

Sikert sikerre halmoztak az első félévben

Kedves Olvasóink!
Elérkezett a nyári, augusztus végéig tartó két hetes megjelenés időszaka. Következő lap-

számunk július 3-án jelenik meg. A megszokott nyitvatartási időben várjuk hirdetőinket. 
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék szerkesztőségünkben sze-
mélyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelettel: a szerkesztőség

Tiszafüreden a Sportcsar-
nok, Múzeumpark környékén 
rendezték meg a Tisza-Tó Ku-
pa nevű tájfutó versenyt, amely 
a „Keleti utánpótlás tájfutó ku-
pa” sorozat egyik állomása is.

Mivel a Debrecenben meg-
hirdetett verseny technikai 
okok miatt elmaradt, így meg-
látogattuk a szomszéd várost.

Lelkes rendezői gárda és 
nagy hőség fogadott bennün-

ket. Az egészséges étkezés je-
gyében a szponzor ellátott 
minket bőségesen tejjel, tejföl-
lel és sajttal.

Szükség is volt az erőre, hi-
szen délelőtt és délután is fu-
tamok voltak. A viszonylag 
egyszerűbb városi terep jó-
val nagyobb sebességet en-
gedett meg, mint az erdőben 

megszokott. A nagy sebesség 
gyors szemet és gyors gondol-
kodást igényel, mert sokaknak 
feladta a leckét, hogy hol is 
vannak a nyitott, illetve a zárt 
átjárók. 

Összességében nem lehe-
tünk elégedetlenek. Kovács 
Benedek, Lévainé Kovács Ró-
za 1., Lévai Kálmán 2., Balog 
Edit Judit 5., és Varga Nóra 9. 
helyezést ért el.

Ez egyúttal felkészülés is 
volt a Középtávú Országos 
Bajnokságra, melyet a Me-
csekben, Mánfán rendeztek 
meg. A nagyon kemény hegyi 
terepen megküzdöttek ver-
senyzőink. Lévainé Kovács 
Róza 7., míg Lévai Kálmán 18. 
helyezést ért el. Gratulálunk! 

Tájfutók

Tisza-tó Kupa


