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Karcagi  Hírmondó
XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál

427 lábasban főtt a hungarikum birkapörkölt

A XVII. Karcagi Birkafőző Fesz-
tivál eseménysorozata az idén is 
a főzőnap előtti pénteken kezdő-
dött. A régi szokás alapján ugyan-
is ezen a napon mutatkoznak be a 
díszvendég települések, amelyek a 
maguk értékeivel, szokásaival, éte-
leivel ismertetik meg a házigazdá-
kat és a fesztivál látogatóit. Ezút-
tal a Balaton-felvidék, közelebbről 
a szürkemarha gulyájáról, présmú-
zeumáról védett természeti érték-

ké nyilvánított hegyéről, bazaltor-
gonáiról, szőlejéről és boráról ne-
vezetes Badacsonytördemic község 
hozott hozzánk egy falubemuta-
tó kiállítást, könyvbemutatót, és a 
Tördemic Néptáncegyüttesnek kö-
szönhetően badacsonyi táncokat. 

Pénteken délután Dobos Lász-
ló polgármester nyitotta meg a 
Városi Könyvtár kiállítótermé-
ben berendezett tárlatot, mely-

ben hangulatos régi fotók mutat-
ták be a badacsonyi borvidéket, a 
középpontban Herczeg Ferenccel, 
aki – hallottuk Vollmuth Péter 
tördemici polgármester tájékozta-
tójában – több magyar íróhoz (Jó-
kai Mór, Németh László, Bertha 
Bulcsú etc.) hasonlóan - gyöke-
ret vert a Balatonnál, és ott náluk, 
Lábdihegyen lett szőlőbirtokos. 
Badacsonytördemic egyébként az 
évente rendezett szürkemarha-

főző fesztivállal is jelentős hírne-
vet szerzett, előkelő helyet foglal 
el a magyarhoni gasztronómiai 
rendezvénynaptárban.      

Vollmuth Péter tördemici pol-
gármester a legmagasabb fo-
kozatú eseménynek, ünnepnek 
mondotta fesztiválunkat, s igaza 
van! Ez a nap mára valóban ün-
nepi eseménnyé lett. A szervezők 
részéről sokhónapos készülődés, 
tervezgetés előzte meg, az utol-
só napokban pedig szinte tapint-
ható volt a várakozás, mert egyre 
több kérdés érkezett hozzánk fő-
ként a lebonyolítással (jegyárak, 
pörköltárak, koncertek, fellépők 
stb.) kapcsolatban, és hát bizo-
nyára a „magánkrónikákban” is 
számos beszélgetés (meg sms és 
email) taglalta az ezzel kapcsola-
tos dolgokat. Mert a fesztivál a tá-
vollévők: elköltözöttek, más vidé-
ken vagy külföldön dolgozók al-
kalma (indoka, célja) is a hazaté-
résre, az itthoniakkal való talál-
kozásra. Én magam öt vagy hat 
olyan ismerőssel futottam össze a 
tömegben, akiket két-három év-
tizede nem láttam élőben, és ím, 
most családostól ott nézelődtek 
a lábasok meg az árusok között, 
vagy pedig a barátokkal közösen 
maguk is nekiálltak főzni. Szóval, 

nagy dolog a birkapörkölt, nem 
vitás!

Megállapíthatjuk, hogy Bir-
kafőző Fesztiválunkra ott is rá-
figyelnek, ahol az esőt csinálják. 
A hét elejétől beállott hűvös, esős 
idő ugyanis kiderült, sőt, a föld 
is felszáradt, és szombaton már 
szép nyári hajnalon gyújthattak 
alá a vaslábasoknak. A verseny 
ezúttal is a Múzeumpark térségét 
foglalta el, de a fesztiválhelyszín 
tovább duzzadt, mert a Kálvin és 
a a Kálmán utcák egészét, a Püs-
pökladányi, a Varró,  és a József 
Attila utcák egy részét is elnyel-
te – és soha ennyi útfélen parko-
ló autót! Az amúgy rég idősze-
rű területbővítésnek köszönhető-
en most kényelmesen elfért min-
den és mindenki, mert a főzők 
mellett árusokban sem volt hi-
ány, a látogatók pedig már a dél-
előtti megnyitó idején többen le-
hettek tízezernél, és sokan csak 
ebédtájra vagy délutánra időzítet-
ték a fesztiválozást. Egy szó mint 
száz, egyre többen gondolják azt, 
hogy nem látott és tapasztalt ele-
get  a honi gasztronómiából az, 
akit még nem járt át a karcagi 
birkafőző verseny füstje, a fővő 
étel illata. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál előestéjén nyílt meg a Pász-
torélet a Nagykunságban című tárlat a Györffy István Nagykun 
Múzeumban, amelyet Kapás János Zsolt, a túrkevei Finta Múzeum 
igazgatója nyitott meg. Az augusztus 10-ig látogatható kiállításon a 
nagykunsági pásztorok mindennapi használati tárgyait, munkaesz-
közeit tekinthetik meg az érdeklődők. A pusztai élet, a bicskák, ku-
lacsok, kalapok, nyergek mellett a tárlat a Nagykunság kutatóit is 
bemutatja, többek között Szűcs Sándort és Hermann Ottót is. 

-dh-

Pásztorélet a Nagykunságban

Pillanatkép a fesztivál megnyitójáról

A Magyar Országgyűlés 
2012-ben nyilvánította júni-
us 29-ét a kuláküldözés idején 
tönkretett magyar gazdák em-
léknapjává. Péter-Pál napján, 
a betakarítás kezdetén, „a pa-
rasztság ünnepén” rendeztek 
emlékünnepséget a Széchenyi 
sugárúton felállított kopjafánál 
a kommunizmus parasztáldo-
zataira emlékezve.

Megemlékező beszédet dr. 

Nagy Molnár 
Miklós, a Györffy 
István Nagykun 
Múzeum igaz-
gatója mondott. 
Ha ngsú lyoz t a , 
hogy arra a ma-
gyar parasztem-
berre emléke-
zünk ezen a na-
pon, aki oly so-
kat áldozott nem 

csak anyagi érte-
lemben, hanem az 
évszázadok folya-
mán felhalmozott 
tapasztalatok, és a 
mély gyökerekre 
tekintő hagyomá-
nyok által erősen 
me g h at á r o z ot t 
életvitelének teljes 
feláldozásával.

A kopjafánál 

koszorút helyezett el dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi 
miniszter és Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke. Az önkor-
mányzat részéről Dobos László 
polgármester és Gyurcsek Já-
nos alpolgármester koszorúz-
tak, majd ezt követően, képvi-
selők, közéleti emberek, civilek 
és leszármazottak helyezték le 
a megemlékezés virágait.

Megemlékezés a kuláküldözés áldozatainak emléknapján
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Közéleti szilánkok
Hagyományőrzés 

és hagyomány- 
felejtés (1).

(Gondolatok a karcagi 
birkatest főzése kapcsán)

Három-négy éve különböző okok 
miatt még futólag sem tudtam 
kinézni a birkafőző fesztiválra, 
pedig nagyon is érdekelt, hogy a 
már hungaricumnak nyilvánított 
„karcagi birkapörkölt” főzésére úgy 
általánosságban a hagyományok 
megtartása vagy a „felejtése” 
jellemző. 

Tudom, néhányan már a cím 
elolvasása után megjegyzik, megint 
„szőrszál hasogatni” akarok, vagy 
a „kákán is csomót” keresek, de 
nem erről van szó! Hanem arról a 
megfigyelésemről, hogy mintha a 
hagyományok „mostohagyereke” 
lenne a népi gasztronómia, 
pontosabban, a népi ételkészítés 
különféle módozatai. (És ebben 
sajnos megerősített egy kedves 
ismerősömtől kapott 2011-es 
videó felvétel.)

Azt hiszem, abban minden 
velem vitatkozó egyet ért: ahogy 
a népi kismesterségeknek meg 
vannak a saját műhelytitkai, vagy a 
néptáncnak a pontos koreográfiája, 
ugyanúgy a népi ételkészítésnek, 
így a karcagi birkatest főzésének 
is megvannak a maga szabályai, 
jellegzetességei. Csak valahogy 
elfelejtődik, összekuszálódik, és 
kedélyesen átmosolygunk fölötte. 
Pedig nem kéne! 

Értem én a logikus érvet 
– ott a kész étek, ízlik, vagy 
nem ízlik, punktum. Ízlések és 
pofonok különbözők. Hogy a 
dolgok közepébe vágjak: minden 
birkafőző „mesterszakácsnak” 
ismernie kellene Tarjányi Imre 
(az egykori karcagi Lenin tsz. 
főzőemberének) nevét. De 
nem csak a nevét, hanem 
– úgy mondjam- a „főzési 
munkáságának” (tudományának?) 
a lényegét is. Mert rengeteg 
főzni szerető magyar embert 
felvilágosított a józan paraszti 
meglátásával: miszerint a magyar 
paprikás húsételeknek három 
elkészítési módozata van: ”a pörkölt, 
a paprikás és a se nem pörkölt, se 
nem paprikás, azaz a juhászosan 
készített.” (Ezt jegyezte le a kiváló 
falukutató szociológus, Erdei Ferenc 
a „Néprajzi ínyesmesterség” c. kis 
remekművében.) S még hozzátette, 
aki ezek között nem tud különbséget 
tenni, főzhet ugyan jó ízű birkát, 
de az csak véletlen, nem tudatos 
cselekedet. 

Persze, eszembe jut dr. Bellon 
Tibor néprajztudós erre is 
vonatkoztatható gyakori mondása: 
”Aki nem tudja, az írja, aki tudja, 
az csinálja!”  De hát ő is nagyon jól 
tudta, hogy ez csak egy „bonmot”… 
(Folytatjuk)

-ács-

KÖZÉLET

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője válasz-

tókerületi kirándulásra hívja és várja a körzet érdeklődő lakóit. 
(Nagyszülő, szülő, unoka, középiskolai korosztály számára.)

Időpont: 2015. július 29. (szerda)
Úti cél: Abádszalók (benne: Babamúzeum, Csipkeház, Tisza-

parti sétány)
A kiránduláson való részvétel díjmentes. A kirándulás Kovács 

Sándor Úrnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nökének támogatásával valósul meg.

Indulás: 2015. július 29-én (szerda) 11.30-kor autóbusszal a 
Kádas György Szakiskola parkolójából

A kirándulásra jelentkezni lehet: 2015. július 8-án (szerda) fo-
gadóóra keretében 10 órától-12 óráig a Kádas György Szakisko-
lában, csak személyesen.

A kiránduláson való részvétel a jelentkezés sorrendjében tör-
ténik. 

Szeretettel várja az érdeklődő lakosokat: 
Pánti Ildikó, a 8. számú 

választókerület önkormányzati képviselője

Június 25-én (csütörtök) tar-
totta soros testületi ülését Kar-
cag város önkormányzatának 
képviselő-testülete. Az ülésen 
tizennégy napirendi pontot 
tárgyaltak a városatyák. Do-
bos László polgármester sze-
rény ajándékot adott át azok-
nak a karcagiaknak, akik az 
elmúlt hetekben állami, me-
gyei, illetve más kitünteté-
sekben részesültek hivatásuk 
területén nyújtott munkájuk 
elismeréseként.

Az ülést egyperces néma fel-
állással kezdték az egybegyűl-
tek a kuláküldözés áldozataira 

emlékezve (melynek emléknap-
ját június 29-én tartják min-
den évben).

Napirend előtt a jobbikos 
képviselők kérdéseket tet-
tek fel Dobos László pol-
gármesternek egy korábban 
említett kerti útalappal kap-
csolatban, és a nemrégiben a 
városi hulladéklerakó terüle-
tén bekövetkezett tűzesetről.

A tizennégy napirendi pont 
között elfogadták azt a két tájé-
koztatót, melyek közül az egyik 
a Karcagi Ipari Park Kft. el-
múlt évi tevékenységéről adott 
részletes képet, a másik anyag 
pedig a Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te által létrehozott alapítvá-
nyok, közalapítványok munká-
járól tájékoztatta a képviselő-
ket. Az utóbbi kapcsán a pol-
gármester megjegyezte, hogy 
ezek a szervezetek komoly sze-
repet töltenek be a város életé-
ben. Például a Városháza ta-

nácsterme is alapítványi támo-
gatással szépülhetett meg nem-
régiben. Pánti Ildikó egyenként 
mondott köszönetet az alapít-
ványok és kuratóriumok elnö-
keinek az áldozatos munkáju-
kért. Az ülés későbbi részében 
még egy tájékoztató került elfo-
gadásra, amely a városunkban 
nyújtott vízközmű-szolgálta-
tással kapcsolatos észrevételek-
ről, és az elmúlt időszak üze-
meltetési és karbantartási ta-
pasztalatairól szólt. Ezzel kap-
csolatban érdemes megjegyez-
ni, hogy végre megoldódott a 
késedelmes számla-kiküldés 
problémája, amely korábban a 

szolgáltatóváltás időszakában 
volt tapasztalható.

A képviselők két nem szava-
zat mellett elfogadták a 2015. 
évi városi költségvetés módo-
sítását is, amelyre az ilyenkor 
egyébként is szokásos, a köz-
ponti költségvetésből lebon-
tott támogatások, valamint 
a tavalyi pénzmaradványok 
előirányzatosítása miatt volt 
szükség.

Az egybegyűltek támogat-
ták azt a napirendi pontot is, 
amely a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság kérése alap-
ján javasolt támogatást esz-
közbeszerzésre. Ennek kö-
szönhetően a Karcagi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság 
eszközparkja hárommillió fo-
rint értékben gyarapodhat 
olyan eszközökkel, amelyek 
növelik a tűzoltóság által el-
végzett különböző feladatok 
hatékonyságát.

-dh-   

Testületi ülés

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2015. július 20. 

(hétfő) 12 óra

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Környezet és Energia 

Operatív Program kereté-
ben befejeződött az energia-
hatékonysági korszerűsítés a 
Karcagi Idősek Otthonában.

A Karcag Városi Önkor-
mányzat 2013. március 18-án nyújtotta be pályázatát, amely 
a 2014. április 1-jén kelt támogató levél szerint támogatás-
ban részesült. A Támogatási Szerződés megkötésére 2014. 
július 21-én került sor. A fejlesztés elszámolható bruttó 
összköltsége 154.449.059 Ft. A támogatás mértéke az elszá-
molható költség 85 százaléka, amely 131.281.700 Ft. A fenn-
maradó 15 százalékot a Karcag Városi Önkormányzat sa-
ját forrásból finanszírozta. A Környezet és Energia Opera-
tív Program keretén belül „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú 
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0292 számú pályázati támogatást a 
Karcag Városi Önkormányzat a Zöldfa úti Idősek Ottho-
na energiahatékonysági korszerűsítésére fordította. A pro-
jekt a Karcagi Idősek Otthona teljes körű, a kor igényeinek 
megfelelő, energetikai felújítását célozta meg. A projekt so-
rán megvalósult az otthon fűtési rendszerének átalakítása, 
mely során az épületet a helyi hőtávvezeték hálózatra csat-
lakoztatták. Az átalakítással a korábbi földgázfűtés geoter-
mikus hővel került kiváltásra, miközben a korábbi kazánok 
megmaradtak csúcs- és tartalékkapacitás számára. A tető-
re napelemeket helyeztek az elektromos energia igény fede-
zésére, továbbá megtörtént az épület külső hőszigetelése is. 

Előzmények:
A létesítmény az 1970-es években épült, azóta átfogó fel-

újítás nem történt, így a jelen fejlesztéssel az intézmény 
energetikai felújításán túl elsődlegesen a bentlakók életmi-
nőségének javítása történt meg. A projekt keretében meg-
épült beruházás szorosan kapcsolódott a Karcagi Többcélú 
Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0005 számú pro-
jektjéhez, mely során, a bentlakók életminőségének javítá-
sára főként az otthon belső tereinek megújítása valósul meg. 

Az energiahatékonyság fokozása érdekében a követke-
ző energetikai korszerűsítéseket végezték el: külső hőszige-
telés, lábazati hőszigetelés, pince hőszigetelése, pinceszint-
be termálvíz bevezetése, hőcserélőn keresztül - a fürdőtől az 
otthonig, fűtésrendszer termálvizesre átalakítása, alap ve-
zetékcsere, hőcserélők, szabályzók beépítése, lakószobák és 
egyéb helységek radiátor cseréje, termo szeleppel ellátása, 
világításkorszerűsítés, tetőn 6kVA teljesítményű napkollek-
tor elhelyezése.

A felújítással a hőszigetelés a tervezett épületenergeti-
kai jellemzők elérése által megkövetelt mértékben növeke-
dett. A termálvíz bevezetésével a gázfűtés 100%-os kiváltá-
sa megtörtént, továbbá az elektromos energiát közel teljes 
mértékben a napelemek biztosítják.

A beruházást a karcagi székhelyű NÉPSZER Nagykunsá-
gi Építő Szerelő Kft. 2015. június 10-én fejezte be.
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HÍREK

(Folytatás az 1. oldalról)

A fesztivál számtalan 
más látványosságot is kí-
nált, mert a központi szín-
padon egymást váltották a 

néptáncegyüttesek. A karcagi 
táncosok mellett a Tördemic 
Néptáncegyüttes és a gyimesi 
csángók táncosai is színvona-
las műsort állítottak össze. A 
Kossuth kert fái alól az idén 
sem hiányzott a Juhszárnyék 
a maga apró, néprajzi kiállí-
tásszámba menő látványossá-
gával és üzenetével a juhászok 
évszázadok tapasztalatait öt-

vöző tudásáról. Az Sz. Nagy 
család gazdasága jóvoltából 
itt eleven juhokat is láthatott 
a nagyérdemű, és igazi pász-
torember – Sári Máté – főzte 
a paprikást.

A megnyitón a házigaz-
da Dobos László polgármes-
ter, Benke László mestersza-
kács, a szakmai zsűri elnö-
ke, dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, valamint Kovács Sán-
dor, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke kö-
szöntötte a versenyzőket és a 
vendégeket. 

Fazekas Sándor minisz-
ter megnyitó beszédében el-
mondta: „Visszaemlékszem az 
első birkafőző versenyre, ami-
kor mintegy huszonegy ön-

töttvas-lábasban főtt a kar-
cagi birkapörkölt. Manap-
ság már csak a nevezők száma 
kétszázhetven, és háromszáz 
felett van az öntöttvas lába-
sok száma.”

Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter szerint azért 
jó itt lenni, „mert itt min-
denki szereti a birkapörköl-
tet, hiszen nincsen olyan, aki 
ne azért jött volna most ide, 
hogy megkóstolja ezt a nemes 
étket.” 

- Ez a tizenhetedik  birka-
főző fesztivál. Érzékelhető, 
hogy egyre többen vagyunk, 
és örömmel tapasztalom, 
hogy egyre több a fiatal is 
ezen a rendezvényen. Itt van-
nak tehát közöttünk, és ők is 
megtapasztalják, és reméljük 
majd sokan elsajátítják azt a 
tudományt, ami egy jó birka-
pörkölt vagy paprikás elkészí-
téséhez kell - mondta a Kar-
cagi Hírmondó kérdésére Do-
bos László polgármester. 

A fiatalok egyébként a föld-
művelésügyi miniszternek „a 
hungarikumok gyűjtésének 
és gondozásának támogatá-
sára” kiírt pályázatán sikerrel 

szerepelő Kováts-os Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület 
és a Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

közös KUNBARIKUM prog-
ramja nyomán több forduló-
ban is elmélyülhettek a kar-
cagi birkapörkölt készítésé-
ben. A KUNBARIKUM szer-
vezői felkészítő foglalkozáso-
kon ismertették meg a juhtar-
tás és birkafőzés mikéntjét, 
néprajzi előadást állítottak 
össze a juhászok munkájáról 
Kabai László rendezésében, 
Kun László és Birizló Csaba 
tanárok közreműködésével 
ismeretterjesztő kisfilmet ké-

szítettek a birkafő-
zésről, rajzpályáza-
tot hirdettek. Mind-
ezek csúcspontja a 
Birkafőző Fesztivál 
a lprogra mja ként 
a Kováts Mihály 
Tagiskola udvarán 
megrendezett di-
ák főzőverseny volt, 
amelyen három kö-
zépiskolás és hat ál-
talános iskolás csa-
pat vett részt, (tize-
dikként a Szatmá-
ri János és Nyíriné 
Kátai Katalin ve-
zette Séfecskéket je-
gyezték, de ők nem 

pörköltet, hanem „egyéb” bir-
kaétkeket készítettek). Ered-
mények - a közép-
iskolások kategó-
riájában: 1. Kádas 
György Szakisko-
la, 2. Szentannai 
Sámuel Gimnázi-
um, 3. Varró Ist-
ván Szakiskola. 
Az általános isko-
lák mezőnyében: 
1. Kádas György 
Általános Isko-
la, 2. Kováts M. 
Tagiskola II., 3. 
Györffy István 
Tagiskola csa-
pata lett. A díja-
kat dr. Fazekas Sándor mi-
niszter és Végh Tamás mes-

terszakács adta át a verseny-
zőknek.

A fesztivál hivatalos sta-

tisztikája szerint 272 birka-
főző nevezett, és mindösz-
szesen 427 lábasban főtt a 
pörkölt. Köszönjük a fő-
zőknek! 

A XVII. Karcagi Birka-
főző Fesztivál főzőverse-
nyén aranyéremmel jutalmaz-
ták Borsós Lőrinc (Karcag), 
Kovács Sándor (Túrkeve), 
Matus Dániel (Eger), Nagy 
László (Gyomaendrőd), id. 
Csontos György (Karcag) és 
Kiss István (Karcag) főzők 
pörköltjét. A legmagasabb 
pontszámot Kiss István érte 
el, és így ő vehette át a győz-
tesnek járó kupát és a feszti-
vál vándorserlegét is, s egy-
ben meghívást kapott a Első 
Magyar Fehérasztal Lovag-

rend Székelyudvarhelyi Ma-
gyarok Fehérasztala szekció-

ja által szervezett Birka és pá-
linka fesztiválra. 

Elek György

XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál

Dr. Fazekas Sándor: 
„A Karcagi Birkafő-
ző fesztivál Magyar-
ország egyik legran-
gosabb, legnagyobb 
gasztronómiai rendez-
vénye, amely a hagyo-
mányőrzésről szól, ar-
ról, hogy mennyire 
fontos megőriznünk 
az őseinktől örökölt 
ízeket.” 

A vándorserleget Kiss István (Karcag) 
vehette át

Pekár Gabi (KunbArIKuM) 
benke Lászlótól vette át a díjat

Szombat délelőtt a díszvendég település néptánccsoportjai 
mutatkoztak be

A főzőverseny napja a karcagi mazsorettek felvonulásával indult

A fesztivált Charlie koncertje zárta

A 272 főző között gyerekek is voltak 
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„Ki a gyermek képzelőte-
hetségére hat, az egész való-
jának irányt ad.” Ez az Eöt-
vös József idézet volt a mot-
tója a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda pedagógusnapi 
ünnepségének június 18-án a 
Déryné Kulturális Központ-
ban. A rendezvényen részt 
vett Dobos László polgármes-
ter valamint Pánti Ildikó és 
Szepesi Tibor önkormányzati 
képviselő is.

Gulyás Ferencné intézmény-
vezető köszöntötte a megje-
lenteket, majd méltatta Perge 
Tiborné, a (Táncsics körút 19. 
tagóvoda) több évtizedes ered-
ményes óvodapedagógusi mun-
kásságát, hiszen a képviselő-
testület döntése értelmében 
idén ő kapta a Karcag Város 
Kultúrájáért Díjat.

Mint elhangzott, Perge Tiborné 
1997 óta a Táncsics krt. 19. óvo-
da nevelőközösségének megha-

tározó személyisége, szakmai 
tudásával, gyermekszeretetével 
az óvoda eredményességéhez, 
jó hírnevéhez nagymérték-

ben hozzájárul. 1998-2003 kö-
zött az intézményi logopédiai-
fejlesztő tábor vezetési, szak-

mai feladatait látta el. 2000-től 
a művészeti program vezető-
je volt, nevéhez fűződik a Ko-
mázó elindítása. Drámapeda-
gógus szakirányú szakvizs-
gát szerzett 2006-ban az Aport 
Vilmos Katolikus Főiskolán. 
Az itt elsajátított ismereteit sa-
ját csoportjában és a nevelő-
közösség felnőtt tagjainak adja 
át. A Környezeti nevelés mun-
kaközösségnek 2008-tól aktív 
tagja, részt vesz pályázatok írá-
sában, megvalósításában. Az 
intézmény Kunrózsa kamara-
kórusának, és a Gyöngyvirág 
néptánccsoportnak is tagja. 
Perge Tiborné olyan óvodape-
dagógus, aki az elmúlt 30 év-
ben magas színvonalon nevelte 
a rábízott óvodás gyermekeket, 

művészeti élményekkel gazda-
gította őket. Kedves, színes, in-
novatív egyéniségével mindig 

megújulásra kész, alkotó pe-
dagógusként tevékenykedik a 
boldog gyermekkor biztosítá-
sában, a gyermekek harmoni-
kus fejlesztésében, az esztéti-

kus óvodai környezet megte-
remtésében. Gazdag módszer-
tani tudásával hozzájárul in-
tézményi szakmai fejlesztése-
inkhez, a nevelőközösség cél-
kitűzéseinek megvalósításához 
– mondta róla az intézményve-
zető.

A díjat Perge Tiborné Dobos 
László polgármestertől vette 
át. A díjazottat egykori és mai 
óvodásai műsorral köszöntöt-
ték. 

Szép hagyomány, hogy 
ilyenkor búcsúznak el a nyug-
díjba vonulóktól is. Kősze-
gi Dezsőné, a Kuthen úti óvo-
da óvodapedagógusa részé-
re Balog Zoltán miniszter Pe-
dagógus Szolgálati Emlékér-
met adományozott, melyet Gu-

lyás Ferencné intézményveze-
tő adott át. Két dajka néninek  
- Sánta Lászlóné (Táncsics krt. 
19. óvoda) és Sarkadi Imréné 
(Zöldfa úti óvoda) - versben 

mondták el a kicsik, mennyire 
sajnálják, hogy ősztől nem vár-
ják őket reggelente.

A 2014-2015-ös nevelési év-
ben a Madarász Imre Egye-
sített Óvoda Év óvodája dí-
jat a Takács Péter úti óvoda 
kapta. Az Év pedagógusa dí-
jat: Kőszegi Dezsőné óvoda-
pedagógus (Kuthen úti óvo-
da), Balajtiné Sütő Margit 
(SZIM óvoda) tagintézmény 
vezető, Gyulainé Nagy Zsu-
zsanna óvodapedagógus (Tán-
csics körút 19. óvoda) vehet-
te át.  Év pedagógiai munkát 
segítő díjait: Sánta Lászlóné 
(Táncsics krt. 19. sz. óvoda) és 
Szekrényesi Józsefné (Kuthen 
úti óvoda) kapták.

DE

Óvodák pedagógusnapi ünnepsége a Dérynében

Tavasszal hirdette meg a Bookr 
Kids azt a - Mondj egy mesét! cí-
mű - pályázatát, amellyel egész  
osztályközösségeket buzdított 
meseírásra. A közösen írt mesé-
hez illusztrációkat is vártak, sőt 
mesekönyvet és videofelvételt kel-
lett hozzá készíteni. A komplex 
feladat sok közösség alkotókedvét 
felélesztette, hiszen a zsűri nyár 
elején 216 pályamű közül válasz-
totta ki a legjobbakat. Az első há-
rom helyet megszerző békéscsa-
bai, budapesti és abádszalóki is-
kolák mellett a Karcagi Arany Já-
nos Általános Iskola negyedikesei 
a Nickelodeon különdíját nyer-
ték el. 

 Meg is érdemelték, hiszen, 
ahogy Miléné Gyömbér Ilona 
és Ujvárosiné Hanuszka Ka-
talin tanítónőktől megtud-
tuk: a pályázat nyomán „nagy 
erőkkel” kezdték írni a mesét, 
amelynek „alaphelyzetét” az 
életből merítették. Néhányan a 
fogalmazásban vitték a prímet, 

mások a rajzban segítettek és 
mindenkinek volt valami ötle-
te, hiszen ez a mese (a vágyak-
ról és a reményről) sokuk előtt 
ismerős. 

A történet ugyanis egy test-
vérpárról szól, akiknek - mivel 
a szüleiknek nincsen munká-
juk – nehezen telt a karácsony, 
és hát a téli szünet utáni isko-
lai beszélgetéseken szomorúan 
hallgatják a többi gyerek beszá-
molóját arról, hogy mit kapott. 
Az órán ugyanakkor minden-
kinek le kell rajzolnia a kará-
csonyi élményeit, közte persze 
a kapott ajándékokat is. A test-
vérek a padban találnak egy va-
rázsceruzát, és azzal azt rajzol-
ják le amit szerettek volna. Ké-
sőbb, amikor hazamennek lát-
ják, hogy minden kívánságuk 
teljesült... A történetnek ezzel 
nincs vége, a varázsceruza kö-
rül tovább sorjáznak az ese-
mények. (A mesét reményeink 
szerint a későbbiekben közölni 
tudjuk majd.)

A közösen írt történethez 
egy 3D-s könyvet készítettek. 
A meséből és mesekönyvből 
a végén egy videofelvétel ké-
szült, amiben  közzétették a 
munka során készített képe-

ket is, végül pedig közösen 
felolvasták a történetet.

Az alsótól szép irodalmi si-
kerrel búcsúzó osztály tagjai 
az évzárón vehették át a ju-
talmakat a Nickelodeon aján-

dékait, a „spongyabobos” pó-
lót, bögrét, és a gitár pedig 
egyenesen Angliából érke-
zett.

Elek György 

Mese egy varázsceruzáról

Perge Tibornénak a Karcag Város Kultúrájáért Díjat 
Dobos László polgármester adta át
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Pár nappal a Könyvhét 
megnyitója után a Városi 
Könyvtár nagytermében mu-
tatták be az érdeklődőknek 
a dr. Örsi Julianna által el-
indított A Jászkunság tu-
dósai című könyvsorozat 
második kötetét. A két éve 
megjelent első kötetet a já-
szok és kunok történetírója-
ként számon tartott Gyárfás 
István életének és munkás-
ságának szentelték. A most 
megjelent újabb testes ösz-
szeállítás Györffy István és 
Szűcs Sándor néprajztudó-
sok, és a magát az iráni nyel-
vek tudósává képző klas-
szika-filológus, Gaál Lász-
ló életével és munkásságá-
nak több szempontú érté-
kelésével ismertet meg ben-
nünket. A harminc - szerző 
az összefoglaló elemzéstől 
egészen egy-egy munkaterü-
let aprólékos bemutatásáig - 
a legszélesebb kitekintésben 
vizsgálja  az életműveket.

- A két néprajztudós szüle-
tésének nemrégiben kerek év-

fordulója volt, amit emlék-
konferenciákkal ünnepeltünk. 
Ezek előadásai kerültek a kö-
tetbe – mondta a könyv anya-
gának összeállítása kapcsán 
dr. Örsi Julianna, aki a kon-
ferenciák szervezése és rende-
zése mellett, mint szerkesztő 
és szerző jegyzi az újabb kiad-
ványt. - Mindhárman erősen 
kötődnek Karcaghoz, hiszen 
Györffy és Gaál László kar-
cagi születésűek, Szűcs Sán-
dor pedig egy évtizedig dol-
gozott a városban. Mindhár-
muk munkásságában fontos 
szerepet kapott a parasztifjú-
ság felemelésének szándéka, 
a nagykunsági hagyományok 
ápolása. 

- Melyiküket tekinthetjük a 
legnagyobb hatású tudósnak?

- Ezt nagyon nehéz, talán 
nem is lehet pontosan meg-
válaszolni, hiszen Györffy 
István úgy kutatási eredmé-
nyeit, mint programadó el-
képzeléseit és egy új tudós-
generáció elindítását illető-
en is  kiemelkedő jelentőségű 
néprajztudós volt. Szűcs Sán-

dor hatása és munkássága a 
néprajzi irodalom elterjesz-
tésében óriási, hiszen a köny-
vei húszezres példányszám-
ban jelentek meg. Nagy olva-
sótábora volt és népszerűsége 
manapság is érezhető. Gaál 
László viszont a klasszika-fi-
lológusként, fordítóként és az 
iráni nyelvek tudósaként is 
megkerülhetetlen, és idős ko-
rában a debreceni egyetemen 

ő is egy nemzedéket nevelt. – 
Hozzá kell még tennünk ter-
mészetesen, hogy igazgatói 
munkájának eredményei új 
fejezetet jelentettek a karcagi 
gimnázium történetében.

- A sorozat első két könyve 
– hála az évfordulóknak re-
kord gyorsasággal megszüle-
tett. Kik kerülnek a harma-
dik kötetbe? És főként: mikor-
ra várható?

- A következő gyüjteményt 
elsősorban a nyelvészek-
nek szánom: Németh Gyu-
la, Mándoki István és társa-
ik életművéről kellene köte-
tet szerkeszteni, de a történé-
szek között is vannak jelen-
tős emberek, gondoljunk csak 
a statisztikában is jelentő-
set felmutató Palugyay Imré-
re vagy Fekete Lajosra … va-
gyis újabb olyan tudósokra, 
akik szintén letették a maguk 
névjegyét a Jászkunság kuta-
tásában. Ehhez újabb szerző-
ket szeretnék bevonni a mun-
kába, úgyhogy jelenleg nyel-
vészprofesszorokkal tárgya-
lok ebben a kérdésben. Az 
újabb kötet megjelenése pe-
dig majd a tanulmányok 
megszületése után várható, 
egyelőre tehát nem lehet mit 
mondani felőle. Egy biztos: a 
sorozat iránt van érdeklődés, 
a folytatás mindenképpen in-
dokoltnak tűnik.

- Köszönöm a tájékoztatást. 
Szép nyarat, jó munkát kívá-
nok!

Elek György 

Bemutatták dr. Örsi Julianna legújabb könyvét

Lassan sorozatunk végé-
hez érünk. Mire ez az inter-
jú megjelenik, már átadás-
ra is került az új járási épület 
az Ady Endre utcán, ahol a 
már oda költözött Építésügyi 
Osztály vezetőjével, Monori 
Sándorral beszélgettünk.

– Ha azt hallja az ember, 
hogy Építésügyi Osztály, rög-
tön a házépítéssel kapcsola-
tos intézni valók, engedélyez-
tetések jutnak az eszébe. Azon-

ban most a járáson vagyunk és 
közben az önkormányzatnál is 
működik egy műszaki osztály. 
Gondolom a kettő nem ugyan-
az.

– Igen, ez így van. A polgári 
ügyek, az azokhoz tartozó épí-
tési-, és használatba vételi en-

gedélyek tovább-
ra is jegyzői ha-
táskörbe tartoz-
nak. Mi főként az 
építésfelügyeletet 
látjuk el, ami ab-
ból áll, hogy a ki-
vitelezéseket el-
lenőrizzük, azok 
s z a b á l y s z e r ű -
ségét, szaksze-
rűségét vizsgál-
juk. Természete-
sen emellett sok 
mindent csiná-
lunk, például mi 
adjuk ki a bon-
tási engedélyeket 
az összes épület-
re vonatkozóan, 
a meglévő épüle-
tek állagát is mi 
ellenőrizzük. Ez 
azt jelenti, hogy 
például egy ro-

mos épület ügyében mi fo-
gunk intézkedni.

– Függetlenül attól, hogy az 
középület, vagy magántulaj-
donban van?

– Pontosan, ez minden épü-
letre vonatkozik. Most már a 
hatósági bizonyítványokat is 
mi adjuk ki, amennyiben va-
lamit igazolni kell a Földhi-
vatali Osztály felé. Ilyen pél-
dául, ha egy épület elbontásra 
került, vagy hogy egy ingatla-
non milyen épületek vannak.

Ha önkormányzati ingatla-
non történik beruházás, vagy 
épp az önkormányzat a beru-
házó, akkor az oda vonatkozó 
építési engedélyeket és a hasz-
nálatbavételi engedélyeket is 
mi adjuk ki. Mindemellett 
még az úgynevezett építésren-
dészeti eljárásokat is mi bo-
nyolítjuk le, tehát a szabályta-
lan építkezések, vagy az enge-
dély nélküli építések, bontá-
sok, illetve átalakítások eseté-
ben is mi járunk el.

Ezek azok a területek, ame-
lyek a mi hatáskörünkbe tar-
toznak.

– Most, hogy a járáshoz csa-
tolták az osztályt, történtek-e 
komolyabb átszervezések a 
munkájukban?

– Igen, korábban az 
építésfelügyelet megyei ha-
táskörbe tartozott, most pe-
dig a megyén belül három já-
rási építésügyi osztály lett ki-
alakítva. Mindenkinek az il-
letékességi területe három já-
rásra terjed ki. A miénk Ti-

szafüred, Kunhegyes és Kar-
cag. Ezen belül tizenkilenc 
település tartozik hozzánk. 
Lényegében ez a legjelentő-
sebb változás a munkánkban, 
mivel a megye lett a másod-
fok, tehát nem végez már el-
sőfokú feladatokat – azokat 
mi látjuk el.

Más tekintetben nagyobb 
változást nem is tudnék emlí-
teni, mert ahogy említettem a 
polgári engedélyekkel tovább-
ra is a jegyzőt keresik meg az 
ügyfelek.

– Hány munkatársával dol-
goznak az illetékességi terüle-
ten?

– Öt főt állapítottak meg 
annak idején, de ezt nem si-
került feltölteni teljes lét-
számmal. Jelenleg négyen 
vagyunk, amiből egy fő ügy-
kezelő, tehát nem szakirányú 
végzettségű, hanem az ikta-
tásban és egyéb irattárolá-
si feladatokban segít. A ma-
radék három fő között pe-
dig van egy osztályvezető és 
két építésfelügyelő, és majd 
szeptemberben jön vissza 
egy kolléganő, akivel együtt 
akkorra meglesz a teljes lét-
számkeret.

– Az építésügy, eleve az épí-
tőipar is egy viszonylag gyak-
ran változó terület. Volt-e va-
lamilyen fontos jogszabályi 

változás az elmúlt időszakban, 
ami önöket is érinti?

– 2013-tól kezdődően telje-
sen új eljárási rendünk van az 
osztott hatáskör miatt. Ezen 
belül a legfontosabb változás, 
hogy rövidültek az eljárási ha-
táridők – az addigi 30 nap he-
lyett most 15 napon belül kell 
kiadni az építési-, használat-
ba vételi-, és a bontási enge-
délyeket is. A másik nagy vál-
tozás, hogy átköltöztünk az 
Ady Endre utca 4. szám alá és 
a második emeleti szekcióban 
kapott helyet az osztályunk. 
A továbbiakban is a megszo-
kott ügyfélfogadási rend sze-
rint látjuk el feladatainkat an-
nak érdekében, hogy a jogsza-
bályok pontos betartása mel-
lett ügyfeleink maximálisan 
meg legyenek elégedve.

-dh-

Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal VII. rész
Építésügyi 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
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OTTHON
Macskaszem

Hozzávalók:
Tészta: 
30 dkg liszt, 4 tojássárgája, 15 dkg vaj vagy marga-
rin, 1,5 dkg élesztő, pici só, 2 tk. cukor

Töltelék:
20 dkg darált dió, 20 dkg cukor, 4 tojás felvert hab-
ja, 1 csomag vaníliás cukor, friss meggy (vagy fél 
üveg kimagozott meggybefőtt), fél pohár tejföl

Elkészítés:
Az élesztőt a 2 kk. cukorral 1 dl langyos tejben felfuttatjuk. A hozzávalókkal összegyúr-
juk, három részre osztjuk, majd 15×28 cm nagyságúra nyújtjuk őket. A kinyújtott tészta két 
szélére sorba rakjuk a kimagozott meggyet, és mindkét oldalt feltekerjük úgy, hogy közé-
pen 2-3 cm üresen maradjon.
A darált dióból, a cukorból, a vaníliás cukorból és a felvert tojáshabból készült masszát az 
üresen maradt helyre betöltjük. A két szélén feltekert tésztát cukros tejföllel megkenjük, 
és 180 fokon szépre sütjük, de nem szabad nagyon kiszárítani. Ha kihűlt, 1,5 cm széles sze-
letekre vágjuk.

Cukrásztipp: A tésztába tegyünk plusz 5 dkg vajat, a meggyet pedig előtte néhány nap-
pal áztassuk be cseresznyepálinkába.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Ki nyerte a vándorserleget az idei birkafőző fesztiválon?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben július 20-án 

(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: Nagy Mária (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Milyen nyári programot tervez?

Botos Zsolt (41) 
A korábbi években többször 
is Erdélyben töltöttem pár 
hetet. Az idén is jó lett volna 
egy ilyen nyaralás, de úgy tű-
nik nem lesz rá lehetőség. Itt-
hon leszek.

Farkas Erzsébet (58) 
Nyugdíjas vagyok, úgyhogy a 
nyáron unokázni fogok, meglá-
togatom a gyerekemet, aki Pes-
ten dolgozik és bérletem van az 
Akácliget fürdőbe. Ezek jelen-
tik majd a nyári programot.

Szabó László (65)
A Tisza-tónál fogok nyaral-
ni, de a fővárosba is ellátoga-
tok majd, hiszen ott renge-
teg program várja az érdek-
lődőket.

A Déryné Kulturális Köz-
pontban tartotta június 11-
én pedagógusnapi ünnepségét 
a Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. Az 
ünnepségen részt vett Dobos 
László polgármester, Pánti Il-
dikó önkormányzati képviselő 
és Kissné Soós Ágnes tankerü-
leti igazgató is.

A pedagógusokat Plósz 
Csilla intézményvezető kö-
szöntötte, majd Kissné Soós 
Ágnes köszönte meg a kollé-
gák türelemét, segítő együtt-
működését, és további sok 

sikert kívánt e jeles napon, 
majd elismeréseket adott át. 
A díjazottak: Birizló Csa-
ba Szabolcs és Szabó Edit, a 
Györffy István Általános Is-
kolai Tagintézmény pedagó-
gusai, Dudás Enikő, az Er-
kel Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanára, Keserűné 
Ébner Tünde, a Kováts Mi-
hály Általános Iskolai Tagin-
tézmény szaktanára, Kovács 
Lászlóné, a Kiskulcsosi Ál-
talános Iskolai Tagintézmény 
tanítónője. Az ünnepség a ta-
nítványok és pedagógusok 
műsorával ért véget.

Pedagógusnap a Dérynében

Nem égett le a karca-
gi Szentannai Sámuel Gim-

názium és Szakközépisko-
la vetése, mert a diákok idő-

ben észrevették a gabonatáb-
lában fellobbant tüzet. Az 
eset június 16-án történt. Az 
iskolához tartozó mintegy 
negyvenhárom hektáros te-
rület mellett éppen egy laj-
tos kocsit töltöttek meg víz-
zel a diákok amikor észrevet-
ték, hogy tüzet fogott a nö-
vényzet. Azonnal hozzákezd-
tek az oltáshoz, ennek kö-
szönhetően száz négyzetmé-
teren belül eloltották a tüzet, 
az nem terjedt tovább, így na-
gyobb pusztítást nem oko-
zott. A karcagi hivatásos tűz-
oltók az izzó, parázsló része-
ket megszüntették, befejezték 
a beavatkozást, és gratuláltak 
a diákoknak. 

Szentannais diákok oltották a tüzet



 2015. július 3. 7Karcagi Hírmondó

POSTALÁDA

HÍREK

Már csaknem egy éve készül-
tünk arra, hogy elinduljunk felfe-
dezni a Felvidék történelmét, ne-
vezetességeit, szépséges tájait, 
állat- és növényvilágát, az itt élő 
magyarok életét, szokásait. Mind-
ezt a Határtalanul pályázat segít-
ségével tudtuk megvalósítani.

Több éve baráti kapcsolatot 
ápolunk a szepsi Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola és Gimnázium 
diákjaival és tanáraival. A pályá-
zat kiírásakor ezért nem is volt 
kétséges, hogy osztályunkkal 
hozzájuk szeretnénk ellátogatni, 
folytatva a hagyományokat. 

Június 4-én, a nemzeti ösz-
szetartozás emléknapján indul-
tunk: 18 hetedikes diák és 2 kísé-
rő. Azért választottuk ezt az idő-
pontot a találkozásra, hogy job-
ban összekovácsoljon bennünket 
ez az alkalom, - határon inneni 
és túli diákokat-, és segítse velünk 
megértetni közös múltunk, kultú-
ránk, értékeink fontosságát. Nem 
az ismeretlen felé tartottunk, hi-
szen nagyon sok beszélgetésen 
és négy előkészítő foglalkozáson 
vettünk részt. 

Érkezésünk után köszöntöttük 
testvériskolánk 7. osztályos diák-
jait és tanárait,

majd együtt mentünk Szepsi 
Csombor Márton és Szepsi 
Laczkó Máté emlékművéhez, 
ahol elhelyeztük tiszteletadásunk 
jeleként koszorúinkat.  Ezek a pil-
lanatok mindannyiunk számá-
ra nagyon emlékezetesek ma-
radtak, hiszen az M1 Televízió 
élő adásban közvetítette az ese-
ményt, és mi is szólhattunk egy 
kis riport erejéig. Ezután a bormú-
zeum és a kovács múzeum gyűj-
teményével ismerkedtünk meg. A 
Szentléleknek Szentelt Római Ka-
tolikus templomban fogadtuk Es-

peres úr áldását, meghallgattuk 
beszédét, melyben azt is megem-
lítette, hogy az egyik freskót Kar-
cag város adományából festet-
tették. 

Visszaérve az iskolába előad-
tuk gondosan összeállított kis 
műsorunkat, ami mindenki szá-
mára nagyon megható volt. 
Ajándékaink átadása után közö-
sen fákat és virágokat ültettünk, 
majd elkezdődtek a barátságos 
mérkőzések, amelyeken kelleme-
sen el is fáradtunk. 

Este találkoztunk új barátaink-
kal, akikkel feladatlapot töltöt-
tünk ki az aznapi eseményekről, 
majd együtt énekeltünk és sétál-
tunk.

Másnap a túrázásé volt a fő-
szerep. A hegymászás alkalmá-
val eljutottunk Torna várához, 
ahol láthattuk az egyedi tornai 
vértövet, és félhettünk viperá-
tól is. A Szlovák- karszt vadregé-
nyes Szádelői- szorosában megfi-
gyelhettük az ott élő állatokat és 
növényeket, a hegység legszebb 
alakzati képződményeit. Nagyon 
tetszett mindenkinek az áji patak 
és a vízesés.

Az utolsó napon megtekintet-
tük a jászói barlangot, majd el-

sétáltunk a premontrei kolostor-
hoz, és az egykori apátsági ha-
lastavakhoz. A merészebbek még 
túráztak a Várhegyre, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílt Jászóra. 
Később Kassa felé vettük utun-
kat, ahol a Szent Erzsébet-dóm-
ban megkoszorúztuk II. Rákóczi 
Ferenc földi hamvait. Innen a Ro-
dostói- házhoz látogattunk el. Fu-
rulyadallam kíséretével Rákóczi-
nótákat énekeltünk, majd egy fel-
olvasással emlékeztünk meg a 
bujdosókról.

 Városnézés után fájó szívvel 
indultunk hazafelé. Szinte min-
denki szeretett volna még ma-
radni. 

Utunk során feledhetetlen él-
ményekkel, nagyon sok tudás-
sal, még több barátsággal gaz-
dagodtunk! Sokunknak nem lett 
volna lehetősége arra, hogy ide 
eljusson, ezért is tartozunk köszö-
nettel mindazoknak, akik segéd-
keztek ennek a kirándulásnak a 
létrejöttében! 

A Karcagi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Kiskulcsosi Általános Iskolai 
Tagintézménye 

7. osztályos tanulói és Dr. Ki-
rály Józsefné osztályfőnök

Összetartozunk: Karcag- Szepsi 
Határtalanul

2015. június 20-án a Magyar 
Tudományos Akadémia díszter-
mében a Vasárnapi Iskola Ala-
pítvány Önkéntes Szórványszol-
gálata Magyar Örökség Díjban 
részesült, s ezzel bekerült a Ma-
gyar Szellem Láthatatlan Múze-
umába.

A Vasárnapi Iskola Mozga-
lom alapítója, Benkei Ildikó gon-
dolatatit idézve: „A vasárnapi is-
kola mozgalom abból a felisme-
résből indult útjára, hogy a szór-
vány magyarság körében igen 
nagy szükség van a pedagógusok 
munkájának segítésére hétvégi 
foglalkozások keretében. A hatá-
ron túli magyar gyerekek nagy-
részt nem anyanyelvi környezet-
ben töltik napjaik nagy részét, ez 
óhatatlanul az anyanyelv ismere-
tének megkopásához vezet.” 

Vetés László kolozsvári szór-
ványügyi biztos, református lel-
kész méltatta a Vasárnapi Iskola 
Mozgalmat: „A Mozgalom pél-
dát nyújt abban is, hogy törté-
nelmi hibáink, mulasztásaink 
felett nem sopánkodni kell, ha-
nem szeretetteljes munkával ki-
javítani, helyre hozni. A mozga-
lom tizedik éve testvéri kéznyúj-
tással és a szeretet erejével bont-
ja a hatalmi szóval teremtett tri-
anoni határokat. Betemeti a né-
pek közötti és politikai lövész-

árkokat, életet lehel az elszáradt 
csontokba, szeretettel tölt meg 
mindent, és elévülhetetlen érde-
met szerez a nemzetegyesítésben. 
Amit nagyhatalmi erők, emberi 
kezek mesterségesen raktak kö-
zénk, azt csak a szeretet bont-
hatja el, az, amelyről Pál apos-
toltól tudjuk, hogy „mindent el-
tűr, mindent remél, mindent hi-
szen és megbocsát”. Mert aki ha-
tárokat, szögesdrótokat bont, el-
szakadt területeket fűz egybe a 
szolgálattal, az sebeket gyógyít 
és összekapcsol nemzettesteket, 
falutól faluig, embertől emberig, 
gyermektől gyermekig, lélektől 
lélekig.” 

Köszönet illeti azokat a ma-
gánszemélyeket, cégeket akik az 
elmúlt tíz évben nemcsak figye-
lemmel kísérték, hanem támo-

gatták is a Belényesi-medencében 
végzett munkánkat. Külön kö-
szönjük a Karcagi Reformá-
tus Egyházközség és a Karca-
gi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakkö-
zépiskola, valamint Karcag Vá-
ros Önkormányzatának támoga-
tását.

A karcagi gimnázium jelenleg 
is önkéntes munkát végző taná-
rai: Nagy Éva, Szathmári Lajosné, 
Selmeczi Edit, Nagy Jánosné, Do-
bos Lászlóné

Magyar Örökség Díj

A Tördemic Néptáncegyüttest 
Badacsonytördemicen és kör-
nyékén élő fiatalok alapítot-
ták 2009 novemberében. A je-
lenleg huszonegy tagot szám-

láló csoport céljai között ki-
emelt helyen szerepel a felnö-
vekvő generációk megismerte-
tése a magyar táncokkal, a né-
pi tánckultúrával, és az ehhez 

kapcsolódó szokásokkal és te-
vékenységi formákkal. Mint 
írják: közösségük Magyaror-
szág és a magyarlakta terüle-
tek népi kultúrájának minél 
magasabb szintű megismeré-
sére, elsajátítására törekszik, 
külön figyelmet fordítanak a 
hagyományok megőrzésére, 
ápolására, népszerűsítésére – 
ezzel együtt fontosnak tartják 
a fiatal korosztályok érdeklő-
désének felkeltését is a folklór 
iránt.

A közösség művészeti szak-
mai irányítását Szabó Csaba, a 
népművészet ifjú mestere vég-
zi, akinek tudását számtalan 
országos és nemzetközi verse-
nyen elismerték. A női kar ve-

zetője Farkas Mónika,  a régió 
ismert és elismert női táncosa.

Az együttes a Birkafő-
ző Fesztivál idei díszvendé-
ge, Badacsonytördemic köz-

ség küldöttségével érkezett 
Karcagra, s fesztiváli műsoruk 
másfél órája alatt tucatnyi táj-
egység jellemző táncait mutat-
ták be – s arattak óriási sikert. 

Nagy sikert arattak a tördemici táncosok a XVII. Karcag Birkafőző Fesztiválon
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Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Július 4-5. Dr. Magyar György Kg., Hajnal u.22. Tel.: 06/30-852-0465.

Július 11-12. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Július 18-19. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939 4650.

Anyakönyv
Születés

Czinege Ildikó – dr. Guba 
Áron
Kg., Sólyom utca 1.

Izabella
Tukarcs Margit – Kocsis János
Kg., Kisújszállási u. 8.

Lilla
Disznós Ibolya - nagy norbert
Kg., Halom u. 20.

Kristóf
Szabó Ildikó-Hunyadi János
Kg., Kálvin u. 1. 1/3.

Kitti

Halálozás
Sebők Lajosné 
(nagy Katalin)
 Karcag (1935)
Vincze Mihály
 Karcag (1932)
Hornyák Lászlóné 
 Karcag (1947)

Július 4. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)
 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Július 5. (Vasárnap)
 9 - 12 óráig Berek Patika 

(Kiss Antal u. 3.)
Július 11. (Szombat):
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. u. 
14.)

 9 - 20 óráig Alma 
Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.)

Július 12. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. 
u. 14.)

Július 18. (Szombat) 
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth F. 
u. 1.)

 9 - 20 óráig Alma 
Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.)

Július 19. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Főtér 

Gyógyszerár (Horváth F. u. 
1.)

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

Gyógyszertári ügyelet

2015. július 3. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi Tükör
 Májusfa kitáncolás
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések
 Vendég: Lévainé Kovács Róza
 Karcagi hírek
 - Birkafőző fesztivál  
 összefoglaló
 - Megemlékezés a   
 Kuláküldözés emléknapján
 Háttér
 Séfecskék a Lovagudvarban
20.20 Pedagógusnap 2015

2015. július 07. kedd
18.00  Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – 
Református Istentisztelet 
19.15 Karcagi Hírek
19.45 A Hit Szava – Római 
Katolikus szentmise 
21.10 Karcagi Tükör

2015. július 9. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Óvodai évzáró ünnepség 2.
19.05 Nagykunsági Krónika
 XVII. Birkafőző Fesztivál 
 - riportok a főzőkkel
 - riportok a szervezőkkel és  
 vendégekkel
 - színpadi műsorok 
 22.00 Herkules - amerikai film

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

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!

Köszönetnyilvánítás
A Karcagi Arany János Általános Iskola alsós munkakö-

zössége szeretné megköszönni a Karcagi Nagykun Vadász-
társaságnak, hogy helyet biztosított a gyereknapi progra-
mok lebonyolításához. Külön köszönjük Szabó Pál fővadász 
aktív közreműködését és segítségét!

Ujvárosiné Hanuszka Katalin
alsós munkaközösség-vezető

MEGHÍVÓ
2015.07.05-én (vasárnap) 8.30 órakor a Szent István Ró-

mai Katolikus Templomban az egészségügyben dolgozó-
kért szentmisét mutatunk be. Szeretettel hívjuk és várjuk az 
érintetteket.

-Római Katolikus Egyházközség-

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 
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri 
erkélyes, harmadik emeleti lakás 
eladó. Tel.:06/59-311-975, 06/30-
385-4300.
Karcagon a Szent István sugár-
úton régi típusú parasztház (két 
szoba, konyha) gazdálkodásra 
alkalmas nagy portával eladó. 
Tel.: 06/30-596-1695, 06/30-659- 
2931.
Karcagon összkomfortos, jó ál-
lapotú 2,5 szobás (84 m2+49 m2 
alsóépület) családi ház alkuké-
pes áron, sürgősen eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Karcagon az Új utcában két szo-
bás ház eladó. Tel.: 06/59-313-
692, 06/70-466-1574. 
Karcagon eladó összkomfortos 
családi ház, többféle fűtési le-
hetőséggel (vegyes tüzelés, köz-
ponti fűtés, gázkazán, három 
helyiségben pedig cserépkály-
ha található). Gazdasági épü-
let és garázs is van (83 m2). Tel.: 
06/30-483-6705.
Garázst vásárolnék a Szent 
István sugárút 1-5. udvarán, 
a garázssor közepe táján. Tel.: 
06/59-313-167.
Karcagon 3 szobás kertes ház 
melléképületekkel, garázzsal el-
adó. Továbbá egy kertes ház és 
egy 500 m2-es külön leválasz-
tott telek SÜRGŐSEN ELADÓ 
vagy ELCSERÉLHETŐ termőföld-
re, autóra, vagy házra. Ugyanitt 
40 db szék eladó. Tel.: 06/20-
230-1202.

Karcagon cserépkályhás, gáz-
konvektoros, tégla családi ház 
sűrgősen eladó. Ugyanitt tavalyi 
cefre eladó. Karcag, Ágota u. 27. 
Tel.: 06/59-400-802.

Két szobás tégla, kis családi ház, 
gáz és cserépkályhafűtéssel el-
adó. Karcag, Zádor u. 28. Tel.: 
06/70-414-2622.

Eladó két szoba, összkomfortos 
kertes 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 hód-
farkú cserép eladó. Tel.: 06/30-
366-0501.(Érdeklődni 18 óra 
után.)

Karcagon, teljes közműves, 
téglából épült k isebb ker-
tes ház betegség miatt eladó.
(Lakrész:50 m2 + 25m2 tároló). 
Tel.: 06/30-635-9662.

KARCAGON a KISVÉNKERTBEN 
Kékvirág utcai 2006-ban épült, 
másfél szobás ház ELADÓ sür-
gősen! A házban vezetékes víz, 
fürdőszoba, wc, villanybojler, 
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 főte-
rén egy 250 m2-es ÜZLET, meg-
osztható (30-220 m2), így két tel-
jesen különálló üzletet kapunk. 
Riasztóval, klímával felszerelt, 
gazdasági bejárat van. Szinte 
mindenre alkalmas: vendéglá-
tás, kereskedelem, egészség-
ügy, szolgáltatás, oktatás, telep-
hely stb. Továbbá ugyanitt az 
udvarban 10 éve épült CSALÁDI 
HÁZ, egy és kétszobás laká-
sok eladók. Komoly, megbíz-
ható érdeklődőket várok, ked-
vező feltételek és ár. Fotók az 
(orzo.@5mp.eu oldalon). Tel.: 
06/20 -563-5087, 06/20 -375-
8129.
Megvételre keresek 2,5-3 szo-
bás+ nappalis, földszintes csalá-
di házat, legalább 700 m2-es te-
lekkel Karcagon, Berekfürdőn, 
készpénzfizetéssel. Tel.: 06/30-
945-0824. 
Karcagon főtérhez, piachoz 
közel 712 m2-es telken teljes 
közművesített, ipari árammal 
ellátott, bontásra, vagy felújí-
tásra ítélt ház eladó. A telek al-
kalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre is. Tel.: 06/30-478-
2714. 
Karcagon a Kórház utca 1/A. 
alatt, közel a fürdőhöz 73m2-es 
társasházi, kétszintes, 3 szobás 
teljesen felújított lakás ELADÓ, 
vagy ELCSERÉLHETŐ főtér közeli 
kertes, nagyudvaros házra. Tel.: 
06/30-530-3834.

Állat
Félhosszú szőrű cicák (jó gazdi-
nak) ajándékba elvihetők. Tel.: 
06/20-258-8997.
Magyar vadas anya és pecse-
nye nyulak eladók. Érdeklődni 
az Erdei utca 18. szám alatt 16 
óra után. Tel.: 06/59-314-519.

Vegyes
2 db jó állapotú cserépkályha 
bontásra eladó. Tel.: 06/20-805-
2338.

Kb. 7000 db Holdfarkú cserép 
eladó féláron. Tel.: 06/20-805-
2338.
Vásárolok régi fenyőbútoro-
kat, szekrényt, kredencet, kana-
pét, asztalt, komódot, hokedlit, 
szennyesládát, sózóteknőt, mo-
sóteknőt, bödönöket, kannákat, 
bekötött boros demizsonokat, 
ablakra való spalettákat, és min-
den egyéb régiséget teljes kö-
rű hagyatékot, tollat. Tel.: 06/20- 
996-1346.
Schwinn Csepel 28-as női ver-
seny kerékpár, és Simson segéd-
motor kerékpár, valamint egy 
faeszterga eladó. Tel.: 06/30-
558-3129.
Karcagon 4 tagos szekrénysor 
eladó. Tel.: 06/30-502-4584.
Soproni üdülés hotelben (2-3 fő 
részére) augusztus 12-18-ig áta-
dó. A közelben, kitűnő kirándu-
lási lehetőségek (Balf, Hegykő, 
Fertő-tó). Érdeklődni este 18-20-
ig. Tel.: 06/59-312-603.
Szekrények, polcos gyermek 
íróasztal, Hajdu mosógép, cent-
rifuga, heverő, gyerekheverő, 
fotelok, konyhaasztal és pár-
nás székek olcsón eladók! Tel.: 
06/30-375-9135.
Jó állapotban lévő kétszemé-
lyes rekamié, kétajtós ruhás-
szekrény, és egy vitrin eladó, va-
lamint festett konyhaszekrény, 
asztal, ágyneműtartós heverő, 
két fotel, Singer varrógép, és 4 
db szék. Tel.: 06/30-827-6753.
Eladó két év garanciával, elekt-
romos Lanaform készülék több-
féle betegség kezelésére alkal-
mas.(Ízület, izom, cukor, görcs, 
ideg, prosztata és fájdalomcsil-
lapításra.) Tel.: 06/59-314-243, 
06/30-472-6237.
Elveszítettem HUAWEI telefo-
nomat, mivel letiltattam érték-
telen. A becsületes megtalá-
lót megjutalmazom. Tel.: 06/70-
391-4295.
Kb. 800 db 10X10 cm-es metlaki 
eladó (piros színben az erősebb 
fajta, 10 mm vastag.) Tel.: 06/70- 
391-4295.

120 literes tárolós gázboj-
ler (10 ezer), új vezetékes tele-
fon nagyothallóknak (2 ezer), új 
Wamsler üvegajtós szobai kály-
ha, 6 kilowattos (40 ezer), új vá-
szonból készített fűző (5 ezer), 
lucznik szekrény varrógép (8 
ezer) eladók. Tel.: 06/70-337- 
8039.

MÁTRAFÜRED -PIPISHEGYEN 
családi nyaraló KIADÓ! Tel.: 
06/59-311-817, 06/30-455-6995.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cse-
rét, felhajtást, méretre munka-
ruhát, férfi szövet és bársony 
nadrág; bőrkabát varrását rövid 
határidőre vállalom! Tel.: 06/59-
887-269.

V Í Z V E Z E T É K  s z e r e l é s t , 
B Á D O G O S  m u n k á t  é s 
JAVÍTÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 06/59-313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Fa- fémforgácsoló szerszámok, 
háztartási eszközök élezése, kö-
szörülése. Varga Mihály Karcag, 
Kuthen utca 32. Tel.: 06/30-529-
6038.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédelmi 
szaktanácsadást és szakirányí-
tást. Tel.: 06/30-785-0690.

Tetőmunkákat és javításokat is 
vállalok. Sütő Kálmán ácsmes-
ter, Tel.: 06/30-584-2767.

FODRÁSZ HÁZHOZ IS MEGY! 
Kizárólag hölgyek részére: haj-
vágást, dauerolást, hajfestést 
vállalok. Tel.: 06/30-447-3918.

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohánybolt mindennap reg-
gel 5.00 órától - 21.00 óráig, va-
lamint vasárnap és ünnepnap-
okon is nyitva tart. Mostantól 
TELEFONFELTÖLTÉS is lehetsé-
ges üzletünkben! Várom leendő 
vásárlóimat! Tisztelettel: Orvos-
Nagy László.

Kerítések festését, javítását, me-
szelést, bontást, elhanyagolt 
házak rendbetételét vállalom 
Karcag és Berekfürdő területén. 
Tel.: 06/20-807-4711.

Üvegezés-képkeretezés! Sári 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag 
Szent István sgt. 9. Tel.: 06/30- 
219-6813. 

Cserépforgatást, tetőjavítást, és 
teljes körű építőipari munkákat 
vállalunk. Tel.: 06/30-599-9238.

APRÓHIRDETÉS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:

 
 - Minőségellenőr (Kisújszállás),
 - Értékesítési munkatárs, új és használtautó értékesítő 

(Kisújszállás),
 - Bolti hentes, eladó (Karcag),
 - Pultos (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Hegesztő, lángvágó (Kisújszállás),
 - Hegesztő, lángvágó (Karcag),
 - Festékszóró, fényező (Karcag),
 - Extruder-kezelő (Karcag),
 - Fémmegmunkáló, felületi gép kezelője (Tápiószőlős),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Traktorvezető (Berekfürdő),
 - Zöldség- gyümölcsválogató (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/

Bemutatkozási lehetőség 
énekeseknek, zenekaroknak! 

A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vár-
ja azoknak a karcagi és környékbeli, bemutatkozni illetve 
fellépni vágyó amatőr zenészeknek a jelentkezését, akik a 
2015.07.31-i Roma Kulturális Találkozó elnevezésű progra-
munkon szeretnék bemutatni tudásukat. 

A jelentkezéseket 2015.07.10- ig várjuk személyesen az 
irodánkban: Karcag, Kossuth tér 14 I. em. 7 szám alatt, 
e-mailben: vargaistvan69@citromail.hu, vagy a 06/30-381-
6403 telefonszámon. 
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SPORT

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

számunk július 24-én jelenik meg. Szerkesztőségünk július 6-tól július 12-ig szabadság 
miatt zárva. Július 13-tól a megszokott nyitvatartási időben várjuk hirdetőinket. Amennyi-
ben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kérjük jelezzék szerkesztőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

Tisztelettel: a szerkesztőség

2014 szeptemberében úgy 
döntött a szakosztály, hogy 5 
csapatot indít szervezett baj-
nokságban.

Az NB III. Alföld-csoport-
jában a csapat kerettagok: Dr. 
Hubert Attila, Csiszár Csaba, 
Imrei Ferenc, Kovács Sándor, 
Gacsályi István.

Megyei I. osztály I. csapat 
kerettagok: Dr. Farkas Béla, 
Czinege Ferenc, Kun Szabolcs, 
Nagy Norbert, Csornai Csaba. 

II. csapat kerettagok: Nyí-
ri László, Vál Tamás, Dobrai 
István, Dobó István, 
Sebők János, Lázár Ri-
chárd.

Megyei II osztály: I. 
csapat kerettagok: Nagy 
Sándor, Laczi Sándor, 
Fási Miklós, Ifj. Fási 
Miklós. II. csapat ke-
ret tagok: Palotai Já-
nos, Czombor Bence, 
Hermán Sándor, Fülöp 
Miklós, Ifj. Dobó Ist-
ván, Takács István.

Csapataink az év so-
rán rendszeresen leját-
szották a sorsolásban 
szereplő csapatbajnoki 
mérkőzéseket. A 2015-
ös, májusi végeredmény 
az alábbiak szerint ala-
kult:

NB III. Alföld-csoport III. 
helyezés. A kerettagokon kí-
vül Csornai Csaba, Dobó Ist-
ván és Dobrai István is sze-
repeltek, az NB III-as csapat 
igencsak eredményesen szere-
pelt, kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Dr. Hubert Attila, aki 
az eredményességi listán az I. 
helyen végzett. Megyei I. osz-
tályban a megerősödő me-
zőnyben a csapataink válta-
kozó sikerrel szerepeltek, ki-
próbáltuk utánpótláskorú já-
tékosainkat, akik szép teljesít-
ményt nyújtottak. A bajnoki 
tabellán az első csapat a nyol-
cadik, a második csapat a ti-
zennegyedik helyen végzett.

Megyei II. osztályban el-
ső csapatunk az ötödik, a má-
sodik csapatunk a nyolcadik 

helyen végzett. Az utánpótlás 
nevelés során a fiatalok szak-
képzett edzők irányítása alatt 
dolgoznak, ennek eredmé-
nyért a csapat bajnoki mérkő-
zéseken láthattuk, illetve a kü-
lönböző versenyeken is mér-
hető volt a fejlődésük. Jelen-
leg nyolc fő utánpótláskorú 
versenyzőnk vesz részt edzé-
seken, ez év szeptemberétől új 
fiatalokat várunk a szakosz-
tályba, elsősorban az alsó ta-
gozatos korosztályból- mond-
ta Csornai Csaba. 

Megrendeztük a szokásos 
területi és emlékversenyein-
ket. 2014 októberében bonyo-
lítottuk le a Péter László és 
Nagy Jenő emlékversenyein-
ket, melyek nagy sikerrel zá-
rultak. 

Ez év tavaszán az országos 
veterán ranglistaverseny soro-
zat első állomása volt a Csokai 
István emlékverseny, melyre 
rekordszámú nevezés érkezett 
be, és rendkívül magas szín-
vonalú mérkőzéseket láthat-
tunk. Megrendeztük a Nagy 
Jenő emlékversenyt, amely el-
sősorban az amatőr verseny-
zők részére adott lehetőséget 
szereplésre minden korosz-
tályban. Ezen a versenyen kö-
zel 100 fő vett részt az ország 
18 településéről. Május és jú-

nius hónapban három korosz-
tályban rendeztük meg a Ke-
let-magyarországi ranglista 
versenyt magas színvonalon. 
A Húsvét-kupa városi aszta-
litenisz versenyen lehetőséget 
adtunk a szakosztálytagjai-
nak az egymás közötti versen-
gésére, és városi bajnokságot 
írtunk ki az amatőr asztalite-
nisz kedvelők részére is.

Egyik legjelentősebb verse-
nyünk volt a Szent István ku-
pa nemzetközi asztalitenisz 
verseny, melyen öt nemzet 

sportolói vettek részt, 
több mint 200 nevezést 
leadva. 

Az elmúlt évben egy-
re több amatőr sportoló 
jelentkezett a szakosz-
tályba, így napjainkban 
létszámuk meghaladta a 
40 főt, ezzel együtt egy 
kicsit kinőttük jelenlegi 
edzőtermünket.

Összességében a Kováts 
DSE asztalitenisz szak-
osztály eredményes évet 
zárt, játékosai részt vet-
tek különböző szintű 
csapatbajnokságokon 
és versenyeken, jól fej-
lődtek az utánpótlásko-
rú versenyzőink, növe-
kedett a szakosztály lét-

száma. A 2015/16-os bajno-
ki évre a következő feladato-
kat határoztuk meg: szeret-
nénk részt venni a különböző 
csapatbajnokságokon: NB III. 
1 csapat, Megyei I. szakosz-
tály és II. osztályban pedig 2-2 
csapat. Részt kívánunk venni 
a régiós és ranglista versenye-
ken utánpótlás és felnőtt korú 
versenyzőkkel. 

Meg kívánjuk rendezni 
a már hagyományossá vált 
nemzetközi, országos és terü-
leti versenyeket. Szeretnénk 
jelen lenni a MATSZ és az Or-
szágos Diáksport Szövetség 
által kiírt pályázaton- tudtuk 
meg Csornai Csaba szakosz-
tály vezetőtől.

B.I.

Véget ért a 2014/2015-ös bajnoki év 

Csornai Csaba: Várjuk a fiatalokat a 
szakosztályba

Az elmúlt néhány hét koránt-
sem nem volt olyan mozgal-
mas, mint a május, de így is két 
versenyen képviseltük a nagy-
kunsági íjászhagyományokat. 

Először június elején 
Abonyban, a helybeliek má-
sodik alkalommal megrende-
zett, közel 120 íjászt mozgó-
sító versenyén vettünk részt. 
Hat fős csapatunk - Bene 
Zsuzsanna, Molnár Édua, 
Herczegné Takács Ibolya, 
Molnár Ferenc Karaul, Kovács 
Imre és Csorvási Zoltán - fel-
készültsége két kategóriában 
segített bennünket a dobo-
góra. Herczegné Takács Ibo-
lya kategóriájában az 1. helyen 
végzett, Molnár Ferenc Karaul 
pedig bronzérmes lett. A töb-
biek is szépen szerepeltek, hi-
szen kivétel nélkül minden-
ki az élboly közelében zárta a 
versenyt, s így csapatunk az 
előkelőnek számító 5. helyet 
szerezte meg.

Június 20-án Debercen- 
Bánk adott otthont egy han-
gulatos versenynek. A huszon-
egy célt ugyanis csodás kör-
nyezetben, az erdőspusztai ar-
borétum területén helyzeték el, 
maximálisan kihasználva a te-
rep adta lehetőségeket. Csapa-
tunk 17 versenyzővel érkezett a 
helyszínre és e jelentős létszám 
az eredményekben is megmu-
tatkozott. Főként a fiatal kor-
osztály volt elemében, mert 
mini fiú kategóriában a dobo-
gó mindhárom fokára karcagi 
versenyző állhatott fel, amikor 
is az 1. helyen Bereczki Zsolt, a 
2. helyen Szabó Dávid, a 3. he-
lyen Bereczki Zétény végzett. 
(A mindössze 4 éves ifjú ti-
tán első dobogós helyét szerez-
te meg ezen a versenyen, nála 
idősebb versenyzőket megelőz-
ve. Gratulálunk Zétény! Így to-
vább!) Gyerkőc lány kategóri-
ában hasonló volt a helyzet, itt 
is három karcagi íjász állhatott 
a dobogón: az 1. helyen Cséti 

Gabriella végzett, aki ugyan 
nem egyesületünk színeiben, 
hanem egyéni versenyzőként 
indult, de mi az ő sikerének is 
örültünk. A 2. helyezett Vinis 
Dóra, a 3. helyezett pedig (né-
hány pontos különbséggel) 
Molnár Édua lett. A lányoknak 
is jár a gratuláció a szép telje-
sítményért! Felemelő érzés volt 
őket együtt látni a dobogón!

A felnőtt mezőnyben egy ér-
met sikerült elérnünk, abból 
azonban a legfényesebbet, mert 
Hercegné Takács Ibolya kate-
góriájában az első helyen vég-
zett! A többiek közül néhány 
versenyzőnknek éremre ugyan 
nem, de pontszerző helyre fu-
totta az erejéből: Molnár Fe-
renc Karaul 4., Vinis Máté, 
Bene Zsuzsanna és Kovács Im-
re is 5., Karas Lajos pedig 6. he-
lyezett lett. Ezek nem dobogós, 
de szép pontszerző eredmé-
nyek, így igazán elégedetten ér-
kezhettünk haza a csodás kör-

nyezetben eltöltött nap után.
Június végére esik Karcag 

város egyik legjelentősebb ren-
dezvénye, a Birkafőző Fesz-
tivál, ahol íjászkörünk, most 
már hagyományosan a Kun-
szövetség vendégeként volt je-
len. Ismét találkozhattunk ka-
posvári barátainkkal, akik-
től ez alkalommal meghívást 
kaptunk a Nemzeti Vágta au-
gusztus 23-i kaposvári futa-
mára. Itt - hasonlóan a tava-
lyi rendezvényhez - egész na-
pos íjászattal szórakoztathat-
juk a vágtára kilátogató kapos-
váriakat.

Hétvégi edzéseinken to-
vábbra is várjuk az íjászat 
után érdeklődő gyermekeket, 
felnőtteket. Szombaton és va-
sárnap az Akácliget fürdőn túl 
emelkedő dombnál edzünk, 
délután 16 és 19 óra között. 
Minden érdeklődőt szívesen 
látunk, várunk. 

Kötöny Népe 
Karcagi Íjászok

Júniusi versenyek


