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Karcagi  Hírmondó
Megkezdte működését a Széchenyi Programiroda Karcagon

Huszonegy település vállalkozásait segítik

Felavatták a kunlaposi Farkas majort

Július 10-én adták át a Szé-
chenyi Programiroda Non-
profit Kft. karcagi térségi 
ügyeleti irodáját a Kossuth 
tér 14. szám alatt. Az ünnep-
ségen részt vett Kovács Sán-
dor, a megyei közgyűlés el-
nöke, Hodos Julianna, a Kar-
cagi Járási Hivatal hivatalve-
zetője és az érintett 21 tele-
pülés több vezetője is.

- Az iroda ahhoz nyújt se-
gítséget, hogy az uniós pályá-
zatokat minél nagyobb erővel 
és intenzitással lehet, lehessen 
a térségben kihasználni. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy Kar-
cagon került ez kialakításra, 
hiszen a város központi sze-
repet tölt be több mindenben. 
Most a járásban, a térségben 
élő vállalkozóknak, gazdál-
kodóknak tudunk így segíte-
ni. Azok, akik sikerrel pályáz-
nak az uniós forrásokra, azok 
az itt élő embereket is segítik, 
s így Karcagon és a környék-
beli településeken a munkahe-
lyek megtartásában, új mun-
kahelyek teremtésében, ezáltal 
az élet jobbításában is segíte-
nek - jelentette ki Dobos Lász-
ló polgármester.

- A 2007-2013-as uniós cik-
lusban 260 Karcag térségi vál-
lalkozásnak nyújtottak segít-
séget projektjeik megvalósítá-
sában. A térség 21 települése 
ez idő alatt 242,95 Mrd forint 
uniós támogatást hívott le, ez-
zel a második legjobb ered-

ményt érte el az Észak-alföldi 
régióban. A jelen uniós ciklus-
ban itt is a gazdaságfejlesztés 
a fő cél, elsősorban a terme-
lő szektor erősítése - hangsú-
lyozta beszédében Buzás Lász-
ló, a Széchenyi Programiro-
da Nonprofit Kft. Észak-alföl-

di Regionális Irodájának igaz-
gatója.

- A karcagi iroda a 21 nagy-
kunsági település mintegy 
1700 vállalkozása támogatását 
segíti elő – fogalmazott dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, aki szerint sikeres 

pályázat esetén a 2014-2020-
as EU pályázati ciklus forrá-
saihoz juthatnak hozzá. A tár-
cavezető szólt arról, hogy Ma-
gyarország az Európai Struk-
turális és Befektetési Alapok-
ból finanszírozott progra-
mokra összesen 11 ezer milli-
árd forintot kap a 2020-ig tar-
tó uniós ciklusban. Az Euró-
pai Bizottság elfogadta a há-
rom gazdaságfejlesztést cél-
zó Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Programot 
(GINOP), amely fontos sze-
repet játszik az Észak-alföldi 
Régió gazdaságfejlesztésében. 
A GINOP célja - országosan 
2733 milliárd forintos kerettel 
- a hozzáadott érték növeke-
dése, a foglalkoztatás bővíté-
se, és az új vállalkozások szá-
mának növelése. Szintén fon-
tos szerepe van a régióban a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programnak (TOP), 
amely - országosan 1175 mil-
liárd forintos kerettel - az uni-
ós besorolás szerint a „kevésbé 
fejlett régiókat”, vagyis a Bu-
dapesten, Pest megyén kívüli 
területet fedi le, és kívánja fej-
leszteni.
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Az új irodát dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Buzás László, a Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. Észak-alföldi Regionális Irodájának igazgatója és Dobos László polgármester avatta fel

Dr. Farkas Béla, az 
Agrohungária cégcsoport 
tulajdonosa és családja más-
fél évtizede dolgozott ki 
hosszú távú fejlesztési elkép-
zeléseket a cég Bengecsegi 
úton lévő telephelyének fej-
lesztéséről. Folyamatos be-
ruházásokkal, pályázati esz-
közök felhasználásával épí-
tették fel a Farkas majort, 
ahol őshonos haszonállat-
ok tenyésztését végzik. A te-
lepet július 16-án polgár-
mesterek, az önkormányzat 
érintett bizottságainak veze-
tői, agrárszakemberek, gaz-
dálkodók jelenlétében dr. 
Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter, a karcagi 
választókerület országgyűlé-
si képviselője avatta fel.  

- A karcagi határnak eh-
hez a területéhez kötődik a 

legtöbb régi történet, és én 
ezt tartom határunk leg-
szebb részének is – mond-
ta köszöntőjében a minisz-
ter, aki megemlítette, hogy 
dr. Farkas Béla már 2000-
ben elhatározta ezt a fejlesz-
tést. - Örülök, hogy az el-
képzelés, és utóbb a beru-
házás erre a területre esett, 
mert az önkormányzat-
ban már az 1990-es évek-
ben tudtuk, hogy a Zádor-
híd és az Ágota-híd térségé-
vel, a Hortobágy közelségé-
vel, mint turisztikai lehető-
séggel is kezdenünk kell va-
lamit. Egy elképzelés megva-
lósítása sohasem könnyű, de 
itt a gazdálkodást, a régi ma-
gyar háziállatok megőrzésé-
vel ötvöző eredeti elképze-
lések valósultak meg. Az itt 
látható majorság, az állatál-
lományra alapozott gazdál-

kodás természe-
tesen munkahe-
lyeket, megélhe-
tést is jelent. Bí-
zom abban, hogy 
ez a példa mások 
számára is ser-
kentő lesz majd 
- felülvizsgál-
ni, számbavenni, 
felfedezni mind 
azt a többletet, 
azokat a lehető-
ségeket amit a 
szántóföldi nö-
vénytermelésen, 
állattartáson túl 
a határ adhat.

A területen az 
egymásra épü-
lő, mintegy 150 
millió forint ösz-
szegű beruházások során 
keltető, tyúkól, nyári szál-
lás, két nagy szénatároló, 

egy állatorvosi szoba, szoci-
ális épület, kilátó, útrendszer 
épült a major terültét pedig 

elektromos védelemmel ke-
rítették körbe.

(Folytatás a 11. oldalon)

Képünkön dr. Farkas Béla, dr. Fazekas Sándor, dr. Farkas Béláné és 
Horváthné Farkas Adrienne
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Közéleti szilánkok
Hagyományőrzés 

és hagyomány-
felejtés (2.)

Egyelőre még nem találtak 
föl olyan „gépezetet”, amivel 
egy – egy étel teljes íz-arzenálját 
rögzíteni, megőrizni tudnák. Ezért 
aztán igazándiból a népi ételek 
ízét sem lehet „konzerválni”, - 
viszont ahogy a népdalokat (ha 
nem volt fonográf), néptáncokat, 
népmeséket vagy balladákat le 
lehetett jegyezni. Ételek esetében 
ez a lejegyzés az ételrecept volt, 
melyekből mindenki bizonnyal 
sokat látott nagymamája 
salátává forgatott kedvenc 
szakácskönyve lapjai között néha 
már megmosolyogtató, ákom-
bákom betűkkel, rövidítésekkel 
megtűzdelve. A pásztorokra, 
juhászokra ez nem volt jellemző, 
bár voltak itt is kivételek, pl. Sinka 
István költő, aki a csizmaszárára írta 
első verseit és egyéb feljegyzéseit. 

Ezért nagyon fontos írásos emlék 
a Tarjányi Imre által elmondott 
részletes – mennyiségekkel, 
időszakaszokkal, sorrenddel stb. 
rögzített - karcagi birkatest főzési 
receptúra, amit Erdei Ferenc 
jegyzett le, és először 1971-ben 
adták ki. Ezt megelőzően, ilyen 
szabatos és részletes receptje, 
amiből rekonstruálni lehetett volna 
némiképp az elkészítést; leírva nem 
volt. (Megjelent ugyan az 1920-
as években Kisújszálláson Simon 
Elemérné Dezséri Bolemán Ilona: 
„Eredeti kunsági szakácskönyv” 
c. gyűjteménye, amelyből 
sütemények, levesek a haladó 
főzők számára elkészíthetőek, de a 
birka-, ill. a juhételekről csak nagy 
vonalakban, általánosságban ír, 
amiből még egy gyakorló főző is csak 
saját „fantáziájával” tud megfőzni 
egy birkapaprikást vagy pörköltet. 
(Az alcímben egyébként korrektül 
jelzi is: „saját tapasztalatai alapján”.) 
Tarjányi Imre is mondhatta volna 
Erdeinek: ”Ez az én saját receptem, 
- de tisztelte őseit, nem kívánt 
„hagyományteremtő” szerepben 
tetszelegni – azt mondta, „ez itt 
köztudott” – magyarán: a kollektív 
népi emlékezet fönntartása. És 
tegyük hozzá, közkinccsé tétele is. Ami 
a hagyományápolás egyik sarkalatos 
eleme. Ugyanis Erdei F. akadémikus, 
számtalan más helyen az országban 
megízlelte a birka- étkeket. Ő maga, 
makói hagymatermelők ivadéka 
volt, semmi „lokálpatrizmus” nem 
fűzte Karcaghoz. Mint ahogy egyes 
liberálisok, most dr. Fazekas Sándor 
minisztert azzal vádolják, hogy 
azért lett hungaricum a karcagi 
birkapörkölt, mert ő is karcagi.  Nem 
erről van szó!

(befejezése következik)
-ács--

KÖZÉLET

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2015. augusztus 14-én 

jelenik meg. A megszokott nyitvatartási időben 

várjuk hirdetőinket.

Lapzárta: 2015. augusztus 10. (hétfő) 12 óra

In memoriam
Dr. Dorka Imre

1951-2015
Törökszentmiklóson született 1951.december 25-én. Az 

általános iskola elvégzése után a szolnoki Szamuely Tibor 
Gépipari Technikumban tanult, itt tett érettségi vizsgát 
1970-ben és kapott (a kor oktatási gyakorlata szerint) gé-
pésztechnikusi végzettséget. A miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemen tanult tovább, ahol 1976-ban, az általá-
nos gépészmérnöki szakon szerzett oklevelet, 1982-ben 
gazdaságmérnöki szakágban szerzett második diplomát, 
néhány év múlva – 1988-ban - védte meg doktori disszer-
tációját.

1976-tól 1991 őszéig, az üzem megszűnéséig a Szerszám-
ipari Művek (SZIM) Karcagi Gépgyárában dolgozott, előbb 
mint beosztott, később mint vezető konstruktőr. A karcagi 
üzemben többek között vezető tervezője volt a csúcstechno-
lógiát jelentő LMC 250+L lézeres lemezmegmunkáló köz-
pont kifejlesztésének. Konstruktőri munkája eredménye-
ként öt szabadalmazott találmánya volt.

Mivel a SZIM karcagi gyára a rendszerváltás első éve-
iben felszámolásra került, 1991-ben mérnök kollégáival 
megalakította a MultiTec Kft.-t. A politikai és gazdasá-
gi változások időszakában alapított vállalkozás a kezde-
ti nehézségek után, 1993-tól fokozatos fejlődésnek indult. 
A kezdetben elsősorban tervezési profillal létrehozott kis 
létszámú cég saját tervezésű és kivitelezésű célgépeivel ha-
zai és külföldi vállalatok körében is jelentős sikereket ért 
el, de a korszerű technológiával felszerelt karcagi üzem 
fő területként kezeli „a finom lemez szerkezet gyártást”, 
amely területen számos multinacionális cég igényeit elégí-
tette/elégíti ki.

A folyamatos fejlesztések és beruházások eredménye-
ként, a cég fő profiljává napjainkra a nemzetközi hírne-
vű (magyar, német, osztrák, spanyol) cégeknek végzett be-
szállítói tevékenység vált. Szakembergárdája, infrastruk-
turális kiépítettsége és korszerű gépparkja megfelel a mai 
közepes nagyságú beszállítói cégek világszínvonalú köve-
telményeinek. A MultiTec Kft. Karcagon számos munka-
helyet teremtett, a cég pedig a legtöbb iparűzési adót fize-
tő karcagi vállalatok közé tartozik.

Dr. Dorka Imre az 1970-es évektől családjával Karcagon 
telepedett le, az utóbbi időkben pedig Berekfürdőben élt. 
Nem nagyon szerette az ilyen irányú hírverést, ezért ta-
lán kevesen tudják, hogy cége számos kezdeményezést – 
az állatmenhelyen kennelépítést, egy 200 lakosú eldugott 
kis székely falu, Telekfalva  templomának felújítását, író-
olvasó találkozókat, sok-sok rendezvényt és kulturális ese-
ményt, valamint könyvkiadást és helytörténeti kutatást – 
támogatott. Mindkét településnek közismert és mindenki 
által elismert, a közösség eseményei iránt érdeklődő, va-
gyis azért felelősséget érző, kultúrapártoló polgára volt. 
2002-ben  megye gazdasági életében, a terület- és telepü-
lésfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, 
a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hiva-
tásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elisme-
résére alapított  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasá-
gi Díjjal tüntették ki.

Nagyon korán, hatvannégy évesen, 2015.június 10-én 
hunyt el. Szülőföldjén, Örményesen helyezték örök nyu-
galomra. Nagyon sokan fognak emlékezni rá! Nyugodjék 
békében! 

Soron kívüli testületi ülés

Pillanatkép a testületi ülésről

Tájékoztató
A 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője tájé-

koztatja a választókerületi kirándulásra jelentkezetteket:
-a kirándulás a korábban meghirdetett program szerint 

alakul.

Időpontja: 2015. július 29. (szerda)
Indulás: 2015. július 29-én (szerda) 11:30-kor autóbusszal 

a Kádas György Szakiskola parkolójából.

A kirándulást esős időben is megtartjuk.

Hazaérkezés: várhatóan 18 óra körül.
(Bőséges folyadékról mindenki gondoskodjon magának!)
Egy tartalmas, szép kirándulás reményében szívélyes üd-

vözlettel: 
Pánti Ildikó a 8 sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

A 2015. július 16-án délután 
tartott soron kívüli testületi 
ülésen öt napirendet tárgyalt a 
képviselő testület.

A Nagykunsági Környezet-
védelmi Kft. számára 2014-
ben szakértői tanulmány sze-
rint a hulladéklerakó fejleszté-
sével kapcsolatban indokolt-
tá vált egy  „előkezelő techno-
lógia” megépítése. A fejlesz-
tés célja a lerakói kapacitások 
megtakarítása, az újrahaszno-
sítható anyagok kinyerése és 
ismételt felhasználása. Az eh-
hez szükséges önkormányzati 
tulajdonban lévő 1,4 millió fo-
rint értékű ingatlant a testüle-
ti határozat értelmében az ön-
kormányzat átadta a Nagykun-
sági Környezetvédelmi Kft.- 
nek, úgy, hogy a kft. törzstő-
kéjét nem pénzbeli hozzájáru-
lással (apport rendelkezésre 
bocsátásával) 3.000.000.-Ft-
ról 4.400.000.-Ft-ra megemel-
te. A javaslatot egyhangúan el-
fogadták.

 A második napirendi pont-
ban a Karcagi Ipari Park III. 
számú ipartelepének kialakítá-
sához szükséges területcseré-
ről, illetve a korábban ebben a 
tárgyban hozott határozat mó-
dosításáról és kiegészítéséről 
döntött a testület. 

A Karcag Városi Önkor-
mányzat először 2005-ben je-
lezte szándékát, hogy részt ve-

gyen az EU  vidékfejlesztést 
célzó LEADER programján, 
2014-ben pedig csatlakozási 
szándéknyilatkozatát fejezte ki 
a Tisza-menti LEADER Köz-
hasznú Egyesület 2014-2020. 
között zajló vidékfejlesztési fel-
adatokhoz, illetve részvételét a 
Helyi Fejlesztési Stratégia el-
készítésében. A Tisza-men-
ti LEADER Közhasznú Egye-
sület a civil szervezetek, vállal-
kozások, önkormányzatok al-
kotta Tisza-menti Helyi Kö-
zösség által elfogadott program 
megvalósítására alakult. Cél-
jainak megvalósítása érdeké-
ben együttműködik a Földmű-
velésügyi Minisztérium Irányí-
tó Hatóságával, valamint a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal illetékes szerveze-
ti egységeivel. Fontosabb tevé-
kenységei közé tartozik az érin-
tetett területekre vonatkozó ta-
nulmányok készítése, a he-
lyi fejlesztési tervek előkészíté-
sében való részvétel, promóci-
ós rendezvények szervezése és 
a vezetőképzés, valamint a he-
lyi fejlesztési terv végrehajtása. 
Karcag Város Önkormányzata 
rendes tagként kíván csatlakoz-
ni az egyesülethez. A csatlako-
zási szándékról készült javasla-
tot a képviselő-testület egyhan-
gúan támogatta. A tanácskozás 
zárt ülésen folytatódott.

Elek György
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HÍREK

Július 2-án a kora délutá-
ni órákban került sor a Kar-
cagi Járási Hivatal új épüle-
tének átadó rendezvényére. 
A hivatal az egykori TIGÁZ 
épületével gyarapodott, aho-
vá a Népegészségügyi, Föld-
hivatali, Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi, 
valamint az Építésügyi Osz-
tályok kerültek áthelyezésre.

Az ünnepélyes átadón be-
szédet mondott dr. Kál-
lai Mária, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei kormány-
megbízott, Kovács Zoltán te-
rületi közigazgatásért felelős 
államtitkár, valamint dr. Fa-
zekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter.

Dr. Kállai Mária beszédé-
ben elmondta, hogy az új épü-
letben végre sikerült megolda-
ni a járási hivatal munkatár-
sainak kulturált körülmények 
között történő elhelyezését, és 
így a kor elvárásainak megfe-
lelő ügyfélfogadást is. A beru-
házás keretében az egész épü-
let megújult, új vizesblokkal, 
fűtésrendszerrel és informa-
tikai hálózattal lett fölszerel-
ve. A klimatizálás és akadály-

mentesítés mellett az iratok 
megfelelő tárolása is megoldó-
dott.

Kovács Zoltán a közigazga-
tási reform legfőbb elemeiről 
ejtett szót beszédében, kiemel-
ve, hogy az állam a bürokrá-
ciacsökkentés révén kerül kö-
zelebb az állampolgárokhoz. 
Munkájuk célja a szolgáltató 
állam kiépítése.

Dr. Fazekas Sándor a megye 
legnagyobb közigazgatási be-
ruházásaként említette ezt a 
fejlesztést, melynek keretében 
egy régóta használaton kívü-
li épület hasznosulhatott újra, 
karcagi vállalkozók kivitele-
zésében. A miniszter lapunk-
nak a következőket nyilatkoz-
ta a beruházás kapcsán:

„Az a célja a közigazgatási 
reformnak, hogy közelebb le-
gyen az ügyek intézése az em-
berekhez. Akár elektroniku-
san – tehát korszerűbb mó-
don – kormányablakokon ke-
resztül, akár a járási hivata-
lokon keresztül, egy helyen, 
egy hivatalon belül. Nem 
csak a személyi feltételek, ha-
nem a tárgyi, technikai fel-
szerelések vonatkozásában 
is előrébb akarunk lépni, hi-

szen a Karcagi Járási Hiva-
tal új épülete egy olyan ingat-
lan, amely teljes mértékben 
ki tudja szolgálni a járásbeli 
ügyfeleket.

Karcag, amely a nagykun 
kerületek székhelye volt a dua-
lizmus koráig, utána rendezett 
tanácsú város lett, de nem volt 
közigazgatási irányító szerepe, 

most a nemzeti ügyek kormá-
nyától – mint járási székhely 
– egy óriási lehetőséget kapott. 
Így a Nagykunság fővárosa a 
vonzáskörzet számára olyan 
szolgáltatásokat is tud nyújta-
ni, amelyeket korábban nem, 
vagy alig voltak hozzáférhető-
ek, vagy épp más településekre 
kellett utazni. Hiszen nem volt 

például önálló földhivatal Kar-
cagon.

Ezt az elkötelezettséget mu-
tatja a járási hivatal új épüle-
te azáltal is, hogy itt egy na-
gyon komoly beruházásra ösz-
szesen 260 millió forintot köl-
tött a magyar állam.”

-dh-  

Átadták a Karcagi Járási Hivatal új irodaépületét

Képünkön Dobos László polgármester, dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Kovács Zoltán 
államtitkár, dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott és Hodos Julianna járási hivatalvezető

Június végén, de a szo-
kásosnál egy héttel hama-
rabb kezdődtek a betakarí-
tási munkák a a karcagi ha-
tárban. Hubai Imre gaz-
dálkodó szerint az őszi ár-
pa minőségre és mennyi-
ségre nézve is kedvező, a ko-
rábbi évekhez képes valami-
vel jobb, hektáronként 5-5,5 
tonnás átlagtermést hozott. 
Beszélgetésünk idején, jú-
lius közepén már javában 
folyt a kenyérgabona aratá-
sa. 

- A gabona egészségesen, 
szépen beérett, semmiféle be-
tegség nem terheli a növényt,  
másrészt pedig úgy tűnik, 
hogy kiváló beltartalmi érté-
kű, ám közepes mennyiségű  
búzát aratunk az idén. El kell 

mondani azt is, hogy kiváló 
minőségben tudjuk betaka-
rítani, mert egyelőre semmi 
nem hátráltatja vagy nehezí-
ti az aratást- mondja a szak-
ember. - A nagy hőségre kö-
vetkezett vihar 5-20 millimé-
ter csapadékot jelentett, ami 
nem befolyásolta sem a gabo-
na mennyiségét, sem a minő-
ségét. Jelentős károk nem ke-
letkeztek, illetve egy kisebb 
tűzkárról hallottam csak, 
ami Bánhalma térségében 
esett. Azt is el lehet monda-
ni, hogy a gazdák felnőttek a 
feladathoz. A gazdatársada-
lom a birtok méretét, minő-
ségét, eszközhátterét tekint-
ve összhangba került. Ki kell 
emelni, hogy a kormány na-
gyon kiegyensúlyozott, nyu-
godt, megfontolt agrárpoliti-
kát folytat, sokoldalú kitekin-
téssel, a támogatások időbe-
ni kifizetésével, jól elbírálha-
tó, kedvező hitelek biztosítá-
sával... Mindez óriási segítség 
a gazdálkodóknak.

- Hogyan érintette a határt 
az idei nyár több hetes hősé-
ge?

- Nem szokatlan az ilyen 
időjárás, hiszen a gazdálko-
dásban eltöltött évtizedeim 
alatt is többször előfordult. 
Az biztos, hogy az az afri-
kai eredetű hőhullám, ami a 

Kárpát-medencét elérte, nem 
kedvezett a növényeknek. 
Legjobban talán a kukorica 
sínylette meg, de mert a téli 
csapadék mennyisége megfe-
lelő volt, a jól megművelt ta-
lajba és időben elvetett kuko-
ricák minden kár nélkül vé-
szelték át ezt az időszakot. 
Igaz, stresszhatás érte ezt a 
növényt is, de kárt nem oko-
zott. A napraforgónak pedig 
mélyebben van a gyökérze-
te, és a növény maga is ked-
veli a meleget, eddig nem érte 
kár. Azon tavasziak esetében 
pedig, amelyek már érőfélben 
vannak, mint pl. a zab meg a 
mustárfélék, egyáltalán nem 
okozott kárt. Mindenképpen 
meg kell említeni viszont, 
hogy a cirok nagyon jól vi-
selte, azt is lehetne monda-
ni minél melegebb volt, an-
nál jobban nőtt. És nemhogy 
semmiféle negativ hatást nem 
észleltünk vele kapcsolatban, 
van olyan ciroktábla, ami 
már most, július közepén vi-
rágzik, kinn van a bugája. Ez 
azt jelenti, hogy erre a takar-
mányként és élelmiszerként 
is jelentős növényre a későb-
biekben nagyobb gondot kell 
majd fordítani, hiszen látha-
tóan nagyon jól tűri a klíma-
változással jelentkező hatáso-
kat.

- Általános gond lesz vi-
szont majd a téli takarmány 
előállítása, mert a tavaszi 
esők hiánya miatt itt a kör-
nyéken sehol sem lett jó me-
ző, és ahogy hallottam a ka-
szálás is gyenge eredményt 
hozott.

- A gyepterületek a májusi 
eső hiányában és a nagy for-
róság hatására kiváló minő-
séget, de csak fél termést ad-
tak szénából. Ilyenkor van 
az, hogy a gazdának megfele-
lő bölcsességgel gondoskodni 
kell a megfelelő takarmány-
alapokról. Ez az év igen meg-
rendítette az állattartók hely-
zetét, de szántóföldi mellék-
termékek, valamint a cirok 
hasznosításával, a silókukori-
ca terméssel, a trikálé-borsó 
vegyes takarmánykeverékkel 
kell pótolni a kiesett széna-
termést.

A kiégett legelő, a zöld-
takarmány hiánya sok gon-
dot okozhat. A hét végén egy 
gazdálkodó, egész pontosan 
állattenyésztő szakembertől 
hallottam, hogy a legelőmező 
nem léte miatt egy hét múl-
va már szénát kell etetniük a 
gazdaság szürkemarháival. 
És még alig értünk július vé-
géhez! 

Elek György 

Korábban kezdődtek a betakarítási munkák Az Elektronikai Hulla-
dékhasznosító Kft. a követ-
kező munkakörök betölté-
sére várja a pályázatokat:

Kereskedelmi asszisztens
elvárás:
 - 1-3 év szakmai tapasztalat
 - MS Office magabiztos 
használata 

 - középfokú – társalgási 
szintű- angol nyelvtudás 

Titkárnő
elvárás:
 - min. középfokú végzettség, 
felsőfokú végzettség és an-
gol/német nyelvtudás előny

 - dinamikus személyiség, 
kiváló szervezői készség, 
megbízhatóság

 - MS Office magabiztos 
használata

 - B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés: 
Kizárólag fényképes-, 

előzetes munkatapasztala-
tokat részletező önéletrajz-
zal a titkarsag@e-hull.hu 
e-mail címen.
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Gulyás Ferencné tavaly 
szeptemberben vette át a Ma-
darász Imre Egyesített Óvo-
da vezetését. Az elmúlt óvo-
dai év meglehetősen mozgal-
mas, eseményekben gazdag 
időszak volt. Amikor betop-
pantam az igazgatói irodá-
ba Jolika – mert kollégái, ba-
rátai általában így szólítják – 
épp telefonált, ügyeket inté-
zett és láthatóan az év végé-
vel sem unalmas az óvodák 
nyara. Beszélgetésünkben az 
elmúlt kilenc hónap munká-
ját értékeltük.

– Szeptember elején kez-
dődik a nevelési év. Az intéz-
ményünkben 650 kisgyerme-
ket nevelünk – kilenc óvodá-
ban – mondhatom, ahol eny-
nyi gyermek nevelődik, ott 
az élet csakis mozgalmas le-
het. Hogy tartalmas is legyen, 
ahhoz kellenek azok az óvo-
dai nevelők és alkalmazottak 
akik az intézményben dol-
goznak. Nagy létszámban al-
kalmazunk közalkalmazot-
takat, közcélú foglalkozta-
tottakat, csökkent munkaké-
pességűeket, és ebben az év-
ben még fiatal pályakezdőket 
is segítettünk egy pályázat-
nak köszönhetően. 113 közal-
kalmazottunk van, 12 közcé-
lú foglalkoztatott, 9 csökkent 
munkaképességű és emellett 
6 fiatal pályakezdőt tudtunk 
segíteni.

A nevelési év a beszokta-
tással kezdődik, amikor az új 
gyerekek szeptember-októ-
ber folyamán megszokják az 
óvodai életet, hiszen akik csa-
ládból érkeznek itt találkoz-
nak először gyermekközösség-
gel. Az alapja a jó és kiemel-
kedő fejlesztésnek az, hogy a 
csoportok rendelkezzenek egy 
nagyon jó szokás- és szabály-
rendszerrel. 

– Körülbelül a gyerekek 20-
25%-a érkezik bölcsődéből. A 
többség azért családból, ott-
honról érkezik.

– Ez mindig az adott család 
helyzetétől függ. Amikor az 
édesanya otthon tud marad-

ni a gyermek három éves ko-
ráig, az ideális helyzet. Ott az 
első szociális színtér az óvo-
da, ekkor történik meg az el-
ső, igazi „elszakadás” a csa-
ládi közegtől. Akik bölcsiből 
jönnek, azok már egy közös-
ségből érkeznek, hozzászok-
tak, hogy édesanya reggel ott 
hagyja őket és ott nagyon jó 
lesz, mert játszanak más gye-
rekekkel – nekik az óvodai 
beszoktatás zökkenőmentes. 
Hogy a gyermeknek mi a jó? 
Az, ami a családnak is jó. Ha 
a családnak arra van szüksé-
ge, hogy az édesanya hama-
rabb visszamenjen dolgozni, 
akkor a gyermeknek az a jó, 
ha bölcsődében nevelkedik, és 
ettől még ugyanúgy meg tud-
ja kapni azt a szeretetet, mint-
ha csak három éves korában 
kerülne óvodába.

– A gyermekek nevelését a 
beszoktatástól az iskolára tör-
ténő felkészítésig végezzük a 
mindennapokban. Többféle/

fajta csoportszervezéssel dol-
gozunk. Vannak úgynevezett 
tiszta csoportok, és vannak 
vegyes csoportok. Igyekszünk 
mindegyiknek az előnyét ki-
használni és azokat a dolgo-
kat előtérbe helyezni, amelyek 
a gyerekek fejlődését eredmé-
nyesen szolgálják.

– A tiszta azt jelenti, hogy 
olyan homogén csoportok, 
amelyekben azonos életkorú 
gyerekek vannak, a vegyes pe-
dig heterogén csoportokat ta-
kar, amelyekben három éves-
től egészen hat éves korig van-
nak gyerekek. Ennek az az 
előnye, hogy ide a testvérek 
is egy közösségbe járhatnak, 
ugyanúgy ismerősök, barátok 
rokonok is.

A szakmai feladatainkat 
színesítik az óvodák ünnepei. 
Így megünnepeljük a gyere-
kek születésnapját, névnapját 
és ezen felül a tagóvodáknak 
vannak saját ünnepei, amelye-
ket csoport szinten ünnepel-
nek meg. Ilyen az adventi ké-
szülődés, a karácsonyi prog-
ramok, a farsangi időszak, ak-
kor itt voltak nem túl rég az 
anyák napi programok és az 
évzáróhoz kötődő rendezvé-
nyek, amelyek szintén nem rég 
zajlottak.

– Szakmai programjaink-
ban igyekeztem a hagyomá-
nyainkat megőrizni a neve-
lőközösséggel együtt, hiszen 
ezeket közösen építjük, alakít-
juk. Ezekre a hagyományokra 
alapozva, azokon a területe-
ken ahol lehetőség volt a fejlő-
désre, fejlődtünk és továbblép-

tünk. A jogszabályok termé-
szetesen meghatározzák egy 
köznevelési intézmény kerete-
it, így ebben az évben nagyon 
komoly jogszabályi változás 
volt az, hogy azon gyermekek 
akik augusztus 31-ig betöltik 
a harmadik életévüket, nekik 
2015. szeptember 1-től kötele-
ző lesz az óvodáztatás. Már le-
zajlott a beiratkozás, és nekik 
már be kellett iratkozni.

– Vannak hagyományos és 
folyamatosan megújuló prog-
ramok, amelyeket már tag-
óvodai, vagy intézményi szin-
ten valósítunk meg. Ennek ke-
retében pályáztunk a Legszebb 
Konyhakertek programra, és 
az óvodák udvarán gyönyörű 
kis konyhakertek létesültek, és 
ehhez tartozóan valósult meg 
egy szülők számára szerve-
zett program, ahol a kertműve-
lés praktikáiról esett szó. Szá-

mos más program is helyet ka-
pott a naptárunkban: sport-
délutánok, családi napok, nép-
hagyományokhoz kapcsolódó 
rendezvények. Nagy érdeklő-
dés övezi városi szintű rendez-
vényeinket is. Ilyen az Ovigála, 
a Játszd újra kiállítás, valamint 
az Ügyeskedj a kerékpároddal 
programunk is. Kiemelném az 
olyan újszerű rendezvényeket, 
mint a SZIM Óvoda sportnap-
ja, amelyet a szülőkkel közösen 
szerveztünk és ahol a Karcagi 
Sportegyesület szinte minden 
szakosztálya bemutatkozott. 

– Körülbelül húsz fővel bővül 
a létszám, ami azt mutatja, hogy 
növekvő az óvodás korosztály 
létszáma, és ehhez a kötelező 
óvodáztatás is hozzájárult. A 
megújuló Kuthen úti óvoda egy 
húszfős csoporttal fog bővülni.

– Május végén minden cso-
portban lezárták az évet. Akik 
iskolába mennek, azoknál ez 
egy búcsú, a kisebb gyerekek-
nél ez gyermeknap formájá-
ban, játszó délelőttök keretében 
történt meg. Júniustól megkez-
dődött a nyári élet, az óvodák 
nem zártak be, valamelyik óvo-
da mindig nyitva van. Szabad-
ba tervezett, gazdag programo-
kat szervezünk a gyerekeknek. 

Karcag Város a fenntartónk, 
és az önkormányzat az idén 
is kiemelt figyelemmel kísér-
te végig a munkánkat, egy na-
gyon kiegyensúlyozott műkö-
dést biztosít a számunkra. Pe-
dagógus kollégáim mindent 
megtesznek azért, hogy kiváló 
munkát végezzenek a gyerme-
kek nevelése során. 

Azoknak a gyerekeknek és 
szüleiknek, akik ősszel meg-
kezdik az iskolai tanulmánya-
ikat azt kívánom, hogy legye-
nek sikeresek, és tudjanak ala-
pozni a tanítónénik arra, amit 
az óvodában kaptak tőlünk. 
Akik pedig ősszel még vissza 
jönnek hozzánk, azokat nagy 
szeretettel várjuk.

-dh-    

Nő az óvodáskorú gyermekek létszáma
Gulyás Ferencné egy éve vezeti a Madarász Imre Egyesített Óvodát

Gulyás Ferencné: „Intézményünkben 650 kisgyermeket nevelünk. A megújuló Kuthen úti óvoda egy 
húszfős csoporttal fog bővülni.”

– Lassan már egy éve, hogy 
ön irányítja az óvodaintéz-
ményt. Eseménydús időszak 
után állnak, szinte minden 
héten volt valamilyen rendez-
vény valamelyik óvodában. 
Ezt tapasztalatból mondom, 
hiszen lapunk is jelen volt 
minden nagyobb megmoz-
duláson. Hogy értékeli az el-
múlt óvodai évet?

– Milyen arányban jönnek 
családból és bölcsődéből a 
gyermekek?

– Különböző műsorokat 
láttam és hallottam arról, 
hogy melyik a jobb – család-
ból, vagy bölcsődéből óvodá-
ba küldeni a gyereket. Nos 
úgy látom, hogy egészen meg-
oszlanak a vélemények még 
a szakemberek között is. Ön, 
hogy látja ezt a kérdést?

– Térjünk vissza az óvodai 
mindennapokhoz! Október-
nél tartottunk…

– Mit jelent, hogy tiszta és 
vegyes csoportok?

– Amióta átvette az intéz-
mény vezetését, történtek-e je-
lentősebb változások az óvoda 
életében? Nem feltétlenül az 
alapvető működésre gondo-

– Tényleg egy mozgalmas 
óvodai év volt ez. Szinte heten-
ként jártam óvodáról óvodá-
ra tudósítani. A hagyományos 
rendezvények mellett voltak-e 
újabb keletű programok?

– Említette a beiratkozást. 
Hány gyerek iratkozott be a 
következő óvodai évre? Le-
het-e valamiféle mérleget, 
vagy konzekvenciát levon-
ni ebből? Értem ezalatt azt, 
hogy nő a gyerekek száma, 
vagy sem. Lehet hallani ilyet 
is, olyat is, gondolom orszá-
gosan és helyben is más-más 
tendenciák mutatkoznak.

– Vége ugyan a nevelési év-
nek, de a nyáron sem állt le 
teljesen az óvodai élet.

lok, hanem akár jogszabályi 
változásokra, épületfelújítás, 
vagy akármi más…
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Pedagógusnap alkalmából 
Németh László-díjban része-
sült Moldvai Katalin, a Ká-
das György Általános Iskola 
Karcagi Tagintézményének 
gyógypedagógusa. A díjat 
Balogh Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől ve-
hette át a gyermekek harmo-
nikus személyiségformálá-
sában hosszú időn át végzett 

kiemelkedő munkája elisme-
réseként.

Moldvai Katalin a díj kap-
csán az alábbiakat nyilatkozta 
lapunknak:

„Az elmúlt 25 évben vég-
zett munkámat értékelték ez-
zel a díjjal. Ezalatt az idő alatt, 
tulajdonképpen a gyógypeda-
gógia minden szegmensét si-

került kipróbálnom az óvodá-
tól a szakiskoláig. Harminc-
hat éve vagyok a pedagógusi 
pályán, korábban középiskolai 
tanárként dolgoztam – nyelv-
tanári végzettségem van. Hu-
szonöt éve dolgozom ebben 
az iskolában. Amikor ide ke-
rültem, akkor végeztem el a 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Főiskolát. Jelenleg szak-
mai elméletet tanítok sző-
nyegszövő szakon. Annak ide-
jén a családban, majd közép-
iskolás koromban tanultam 
meg szőni, de nem volt róla 
dokumentációm, így beirat-
koztam, és tavaly elvégeztem 
Nádudvaron a népi kézmű-
ves szőnyegszövő szakot. Most 
már ehhez is van egy végzett-
ségem.

Az mindenképp el szeret-
ném mondani, hogy ebben 
az iskolában annyi szeretetet 
kaptam gyerekektől, kollégák-
tól, hogyha végig gondolom a 
pályámat, még most is libabő-
rös tudok lenni tőle. Öröm itt 
dolgozni, és annyi minden-
kinek el szeretném monda-
ni, hogy minden gyermeknek 
ilyen iskolát, és minden peda-
gógusnak ilyen közösséget kí-
vánok!”   

-dh-

Miniszteri kitüntetés a gyógypedagógiai munkásságért

Június 26-án a délutáni órákban került sor a RECY-PET 
HUNGÁRIA Kft. „FOOD GRADE” Innovációs Központjának 
projektzáró rendezvényére. A Karcagi Ipari Parkban a cégcso-
port felépítette azt a létesítményt, ahol hamarosan megkezdőd-
hetnek az olyan világszínvonalú kutatások és fejlesztések, ame-
lyek a PET palackok újrahasznosítását veszik célba.

A világon jelenleg az ilyen palackok 20 százalékát hasznosít-
ják újra. Az új technológia képes lesz arra, hogy bármilyen mi-
nőségű PET palack kupakkal és címkével együtt újrahaszno-
sítható legyen. Az összegyűjtött palackokat a karcagi üzem-
ben zúzzák be, majd tisztítják és fröccsöntéssel úgynevezett 
regranulátumot készítenek belőle. Ez a granulátum a palack-
gyártás jelenlegi alapanyagát, a szűz granulátumot hivatott ki-
váltani. 

Nagy Tibor ügyvezető elmondta, hogy céljaik eléréséhez 
a legjobb feltételeket a Karcagi Ipari Parkban találták meg. 
Ahogy fogalmazott, a 2000 óta működő Karcagi Ipari Park ha-
gyományosan az élelmiszer-ipari, élelmiszer logisztikai ágaza-
tokra fókuszált, és ennek az alapját a város erős élelmiszer gaz-
dasági tradíciói adják.

Terveik szerint az üzem óránként 1000 kilogramm PET pa-
lackot tud majd bedarálni, és éves szinten kb. 7-8000 tonna 
regranulátum gyártására lesz képes. 

-dh-

Projektzáró az Ipari Parkban

A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodájában 
július első hetében környezetvédelmi tábort tartottak, melyen 
32 gyermek vett részt. A kicsiknek Andrási Tiborné táborveze-
tő és kollégái délelőttönként érdekes vízi és természeti megfi-
gyeléseket szerveztek, délutánonként azzal kapcsolatos játékok-
ban vettek részt a gyerekek. A megfigyelések helyszíneire ke-
rékpárral jutottak el, ezzel is gyakorolva a biztonságos közleke-
dést. Az erdei futópályán a Hortobágyi Nemzeti Park munka-
társa a madárgyűrűzésről és annak fontosságáról szólt a kicsik-
nek. Az óvodában délutánonként kézműveskedés is volt.

Július elején felújítási mun-
kák indultak a Horváth F. u. 
1.sz. alatti idősek otthoná-
ban. Az évtizedek óta idősgon-
dozás céljaira biztosított, kö-
zel száz éves épületben jelen-
leg hatvanhárom időskorú ellá-
tott él. Hodos Bálintné, a Kar-
cagi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Idősek Otthona és Házi-
orvosi Intézmény vezetője tájé-
koztatása szerint az intézmény 
székhelyét jelentő Horváth Fe-
renc utcai telephely tárgyi fel-
tételei megfelelnek a törvényi 
előírásoknak, ám mivel az el-
múlt időszakban jelentős felújí-
tási feladatok nem történtek, és 
az épület teljes akadálymentesí-
tése is megvalósításra vár - egy-
előre csak ideiglenes működési 
engedéllyel bírnak.

- A határozatlan idejű bejegy-
zés elnyeréséhez szükséges felté-
telek biztosítása érdekében ez év 
tavaszán részt vettünk a nem-
zetgazdasági miniszter szociális 
szakosított ellátást szolgáló ön-
kormányzati intézmények fej-
lesztésére, felújítása támogatá-
sára kiírt pályázatán. Egy kül-
ső lift létesítésére pályáztunk, 
amelynek kivitelezésére 19.999 
ezer forintot nyertünk el. A lift 

egyelőre a terve-
zési szakaszban 
van, a kivitele-
zés jövőre vár-
ható. A végleges 
működési enge-
dély érdekében 
azonban egy 
szakmai tervet 
is összeállítot-
tunk: akadály-
mentes fürdő-
szobákat alakí-
tunk ki, önerő-
ből elkezdtük az 
épület lapos te-
tejének felújítá-
sát, belső udvar 
épületi részének 
újra vakolását. 
A legnagyobb 
újítás azonban a 
modern, három 
megállós, kétol-
dalt nyíló kül-
ső lift lesz, aminek a segítségé-
vel megvalósul az épület teljes 
akadálymentesítése. Ez pedig 
az itt élő idős, sok esetben ke-
rekesszékkel közlekedő embe-
rek életét, de a hozzátartozók, a 
dolgozók, a mentősök, és a be-
tegszállító kollégák munkáját 
is nagymértékben megkönnyí-
ti majd.

Az intézmény egyébként jó 
időszakot könyvelhet el, hiszen 
a közelmúltban a Háziorvosi 
Intézményben is befejeződtek a 
felújítások, a Zöldfa utcai telep-
helyen mintegy 154,4 millió fo-
rint ráfordítással épületenerge-
tikai fejlesztések történtek. 

Elek György

Megújul a Horváth Ferenc utcai Idősek Otthona

Környezeti megfigyeléseket 
végeztek
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OTTHON
Jéghideg joghurtos őszibarackleves recept

Hozzávalók / 4 adag
 - 8 közepes db őszibarack 
(meghámozva, felcikkezve)

 - 2 dl joghurt
 - 1 dkg finomliszt
 - 2 db fahéjrúd
 - szegfűszeg ízlés szerint (pár szem)
 - 3 ek barna cukor
 - borsmentalevél ízlés szerint (néhány levél)
 - 5 dl víz (amennyi éppen ellepi a gyümölcsöt)

Elkészítés
1. Az összes hozzávalót (a joghurt és a liszt kivételével) edénybe tesszük, felengedjük 

vízzel, felforraljuk.
2. Épphogy felforr, beleöntjük a joghurtban kikevert lisztet, összekeverjük, megvárjuk 

míg újra eléri forráspontját, és kész is.
3. Jól lehűtve, néhány mentalevéllel a tetején, másnap fogyasztjuk.

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Mikor adták át a Széchenyi Programiroda karcagi irodáját?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben augusztus 10-

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: Tapasztó Szabolcs (Kenderes)

Nyereményjáték

Fotó: Internet

A hét kérdése: Hogy bírja a hőséget?

Feig János (77)
Nem bírom. Ilyenkor, amikor 
ránk köszönt a kánikula leg-
feljebb kora reggel, vagy este 
mozdulok ki a szobából. Vá-
lyogfalú házban lakunk, ab-
ban elviselhető idő van. És 
ami még fontos: sok folyadé-
kot fogyasztok.

Nagy András (54) 
Ebben a dobozban, ahol dolgo-
zom napközben negyven fok-
ra is felmegy a hőmérséklet. 
Ezért aztán ajtó-ablak nyitva, 
de fel-felkeresem a szomszédos 
klimatizált üzletet is.

Szabó István (62)
Hát itt a mi elég fátlan piacun-
kon napernyő alá húzódok, de 
így is nagy a hőség. Ez egyéb-
ként meglátszik a piacon is, 
mert a reggeli órákban lemegy 
a forgalom, tizenegy körül pe-
dig már nem is nagyon jönnek 
vásárlók.  

- Talán saját magunkkal 
tudnék példálózni, ugyanúgy 
mint az embereket - mondta a 
szakember. Senkinek nem kel-
lett fogyókúrás szalonba men-
nie, hogy „kisüssön” magából 
valamennyit, hiszen elég volt 
csak a szabadba, vagy akár egy 
nem légkondicionált irodában, 
lakásban élni, dolgozni. A ku-
koricát is visszavetette több 
más mezőgazdasági növény 
mellett ez a rendkívüli káni-
kula. A kukorica az a növény, 
ami nagyon szereti a meleget, 
de a vízzel együtt, anélkül saj-
nos terméscsökkenéssel vála-
szol. Azok, akik kicsit koráb-
ban vetettek, mint az iroda-
lomban előírt, azok talán job-
ban jártak, azok, akik később, 
azoknak a kukoricáit jobban 
megviselte a forróság. Bár ez 
a tábla a normál időben ke-
rült vetésre - mutatja képün-
kön -, de annyira nagy volt a 
hőség, hogy a kukorica termé-
kenyülésénél a míg a felső vi-
rágzat (a porzó), leér a bibéig 
(a cső), addig kiszáradhat any-

nyira - hiszen nemcsak aszály, 
hanem légköri aszály is volt -, 
hogy már nem tudja megter-
mékenyíteni a csövet, követke-
zésképp ez terméscsökkenés-
sel jár. Még benne vagyunk a 
nyárban, ha több ilyen nagyon 
forró aszályos időszak követ-
kezik, maga a csőkiteltsége is 
gyengébb lesz. Míg egy jó át-
lagtermésű 1 hektár kukoricán 
fel lehet hízlalni 28-30 hízót, 
amikor így aszály sújtja a te-
rületet, ez lecsökkenhet 16-18 
darabra is. A vízhiányt jól mu-
tatja, hogy ennyire száraz volt 
a talaj, ami leesett 11-25 mil-
liméteres csapadék - máskor 
ennyi sokkal mélyebben átáz-
tatja a talajt - mondja Domján 
Sándor, a KunAgro 21. Kft. fő-
mérnöke, aki szerint a mosta-
ni az aszályos időszak rovásá-
ra 20- 25 százalékos terméski-
esés már írható, de ez a kuko-
rica még sokat kint alszik, míg 
betakarításra kerül, s egy ha-
sonló aszályos időszak újabb 
károkat okoz a határban.

DE

Megviselte a kukoricát a vízhiány

Június 29-én (hét-
főn) ünnepélyes projekt-
záró volt a felújított Be-
rekfürdői Termál- és 
Strandfürdőben. Az új 
létesítményeket - külté-
ri medence, fedett für-
dő - Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnö-
ke (balra), Bari Zoltán, 
a Progress-B ’90 Zrt. ve-
zérigazgatója, Torkos 
György, a Berek- Víz Kft. 
ügyvezető-igazgatója és 
Molnár János polgár-
mester avatta fel.

DE

Projektzáró Berekfürdőben

Képünkön Domján Sándor főmérnök
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Az országszerte igen aktív-
nak mutatkozó Országos Nyug-
díjas Polgári Egyesület az év el-
ső felében Karcagon is több je-
lentős helyi rendezvényt bo-
nyolított le. Február 14-én pél-
dául az egyesület püspökladá-
nyi testvérszervezetét hívták 
meg.

- Egy nagyon hangulatos 
rendezvényen szép napot töl-
töttek együtt. A jó birkapör-
költ mellett gyorsan eltelt az 
idő. A püspökladányiak azt 
mondták, csináljunk egy pol-
gári hidat a két város között, 
mert valamikor nagyon régen 
sok ellentét mérgezte a szom-
szédságot a két város között. 
Tréfásan azt mondtuk, ezt 
most már valóban töröljük el, 
csak a jelennel foglalkozzunk. 
És így is lett – hallottuk a 
nap értékelését Béres Sándor-
tól, aki november 18-a óta az 
egyesület országos elnökeként 
tevékenykedik.

- Az országos hatáskör, gon-
dolom bőven ad feladatokat.

- Valóban rengeteg mun-
kám van, hiszen nem köte-
lező ugyan, de illik minden 
egyesületet bejárni azért hogy 
megismerjenek engem, meg-
ismerjék a céljaimat, azokat a 
dolgokat, amiket az országos 
központban megbeszélünk. 
Hál’ Istennek a célok megva-

lósításához nagyon sok segít-
séget kapok – mondja az el-
nök, aki tavaszra egy karca-
gi rendezvényt szervezett az 
ONYPE vezetőinek. Május 
5-én ugyanis Karcagon tartot-
ták az egyesület országos kül-
döttgyűlését.

- Nagyon komoly rendez-
vényünk volt ez, hiszen az or-
szág ötvennégy településé-

ről (köztük a nyugati „végek-
ről”, Körmendről és Szent-
gotthárdról is) érkeztek hoz-
zánk az ONYPE küldöttei. A 
küldöttgyűlésen új elnöksé-
get választottunk. Karcagról 
Nagy László került be az or-
szágos vezetőségbe, elnökhe-
lyettes lett.

- Milyen célokat határozott 
meg az új elnökség? 

- Én a szeretetet és a bé-
két tartom a legfontosabb-
nak. Azt, hogy az egyesületbe 
az emberek szeretettel és na-
gyon, de nagyon boldogan jöj-
jenek bármikor. Hazánk ne-
vezetességei mellett ismer-
jük meg például az egyes vi-
dékek gasztronómiáját is, azt, 
hogy az adott tájegységnek mi 
a „nemzeti eledele”. Nem be-
szélve arról, hogy a kirándu-
lásokkal sokaknak világlátá-
si, ismeretszerzési lehetősé-
get biztosítunk. Ezt nagyon, 
de nagyon lényegesnek ítélem, 
mert például itt nálunk is van 
olyan tagtárs, aki csak akkor 

hagyta el tartósan a várost, 
amikor behívták katonának. 
De számos más elképzelésünk 
is van. Mára megalakult ná-
lunk egy szövő csoport, akik 
szőnyegeket készítenek. A táv-
lati tervekben viszont népdal-
kör és színjátszócsoport szer-
vezése is benne van. Nagyon 
fontosnak tartjuk a sportot, 
hiszen a rendszeres testmoz-
gásra a nyugdíjas embereknek 
is szükségük van. Én a magam 
részéről, mint egykori edző 
az atlétikát, a futást, kocogást 
tartom a legjobbnak – mond-
ja Béres Sándor. - Az Orszá-
gos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
letnek jelenleg 2500 tagja van. 
Ez a létszám - nagy örömünk-
re - a utóbbi hónapokban nö-
vekedett. Az a célom, hogy a 
tagsággal meg tudjam terem-
teni azt, hogy mint nyugdíja-
sok békességben, szeretetben, 
barátságban éljenek. Ez a leg-
fontosabb, nincs több célom.

Elek György     

A békesség és a barátság a legfontosabb
Hírek az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületről 

Július 11-én (szombaton) a Debreceni Egyetem Agrártudomá-
nyi Központ Karcagi Kutatóintézet kísérleti búzafajtáinak aratá-
sán vett részt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. 

- Bár még nem ért véget az aratás, de az előzetes becslések 
alapján a közepesnél jobb minőségű búzatermés várható. A ter-
melők közel egymillió hektáron vetett őszi búza ötödét már be-
takarították, öt tonna körüli átlagterméssel lehet számolni – 
közölte a tárcavezető, aki szólt arról is, hogy a 200 ezer hektá-
ron vetett őszi árpát már learatták. Itt egymillió tonnát sikerült 
betakarítani, a termésátlag itt is 5 tonna körül alakul.Ezzel az 
ország 1,2-1,3 millió tonnás kenyérgabona- és takarmányszük-
séglete biztosított, és jut exportra is. Dr. Fazekas Sándor szerint 
érdemes betárolni a terményt, hogy a későbbi kedvezőbb piaci 
árakat kihasználva tudják magasabb áron értékesíteni.

Dr. Czimbalmos Róbert, a kutatóintézet igazgatóhelyettese 
elmondta: az intézet területén vetett búza esetén 7, az árpánál 
8, míg a repcénél 3 tonna hektáronkénti terménymennyiségre 
számítanak. A nemesített magyar búzafajtáik  kiválóan alkal-
mazkodnak az Alföld, ezen belül is a Nagykunság időjárási és 
talajviszonyaihoz, így elérik, sőt akár meg is haladják a hektá-
ronkénti 7 tonnás termésmennyiséget. 

DE

Aratás a kutatóintézetben

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet, és az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő az év elején pá-
lyázatot írt ki a tehetséges fia-
talok felkészítését végző, kivá-
ló programmal dolgozó, alap-
fokú művészetoktatási intéz-
mények támogatására. Ez a pá-
lyázat tette lehetővé az Erkel Fe-
renc Alapfokú Művészeti Isko-
lai Tagintézményben egy öt na-
pos projekthét megrendezését. 
A Fények és hangok 2015 címet 
viselő, két részletben - április 
és június hónapok folyamán - 
megrendezett eseménysor zárá-
sára június 19-én délután az is-
kola Szabó József utcai épületé-
ben került sor.

A projekthét színes és moz-
galmas időszakot hozott a va-
kációt megelőző készülődés 
idejére. Április 21-én Buda-
pestre utaztak, ahol a Hagyo-
mányok Házában vettek részt 
egy foglalkozáson, majd a fő-
város látnivalóival ismerked-
tek: megnézték a Halászbás-
tyát, de útba ejtették a Mar-
git-szigetet is, ahol a szökőku-
tat nézték meg, a nap pedig az 
egyik legnépszerűbb fővárosi 
rendezvénnyel, Láthatatlan Ki-
állítás állítással zárult.

Kis szünet után, június 16-
án négynapos, zenei és képző-
művészeti programokkal tar-
kított projekthéttel folytatták. 
A programokban a címben 
foglaltak szerint a fényekkel és 
a hangokkal kapcsolatban vol-
tak előadások és játékok a gye-
rekeknek. Az első nap délután-
ján például Kabai László tanár 
úr tartott előadást a fények-
ről és a fényképezésről. Más-
nap (jún.17.) Szolnokra kirán-
dultak. A Tisza-parti városban  
a Damjanich János Múzeumot, 
a Rózsaligetet, valamint Kabai 
László tanár úrnak a Verseghy 
Könyvtárban megnyílt kiállí-
tását nézték meg. Június 18-án   
Balázsi Gabriella volt a meghí-
vott vendég, aki a zene szerete-
tére nevelés témakörében tar-

tott előadást és játékos foglal-
kozást. A június 19-ei záró ren-
dezvény eseményei pedig úgy 
a hangversenytermet, mint az 
udvart megtöltötték. A park-
ban ugyanis kiállítást rendez-
tek be a tábor alkalmával szü-
letett alkotásokból, az Erkel te-
remben pedig zenével zárták le 
a projekthét eseményeit.

- A gyerekek láthatóan örül-
tek ennek a projektnek – fog-
lalta össze a hét tapasztalata-
it dr. Debreczeniné Géczi Ani-
kó, a művészeti iskola vezetője. 
-  Szívesen vették a foglakozá-
sokat, készségesen vállalták, és 
örömmel végezték a feladato-
kat. Jól érezték magukat. Re-
méljük a későbbiekben lehető-
ségünk lesz a folytatásra.

Elek György

Fények és hangok 2015
Projektzáró rendezvény a művészeti iskolában
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A Szakmasztár Fesztiválon megrendezésre került országos dön-
tőben Nyíri Tamás alapos, pontos munkája, Kovács Sándor szak-
oktató szakmai pedagógiai munkájának eredményeként országos 
I. helyezést ért el a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. 2015. jú-
nius 26-án az Országos Szakmai Versenyen az első három helye-
zést elért tanulókat meghívták a Parlamentbe, ahová szüleik és a 
szakoktatójuk is elkísérhették őket. A rövid parlamenti látogatást 
követően Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Parragh Lász-
ló, az MKIK elnöke méltatta a nyertes tanulók eredményeit, kö-
szöntötték a szülőket és a felkészítő tanárokat. A győztes tanulók 
és felkészítő tanáraik Emlékoklevelet vehettek át Kövér Lászlótól, 
az Országgyűlés elnökétől, Parragh László MKIK elnökétől, vala-
mint Dr. Odrobina László államtitkár-helyettestől.

Az ott készült fotók tanúsítják, milyen maradandó élményt, 
szép emlékeket szerezhettek a nyertes tanulók, szüleik, és szakok-
tatóik. 

A Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium veze-
tői és pedagógusai nevében ezúton is gratulálunk, és büszkék va-
gyunk az elért eredményekre.

Fodor Csaba

A Parlamentben is köszöntötték 
A Karcagi Nagykun Refor-

mátus Általános Iskola Hon 
– és népismereti szakkörösei 
a tanév utolsó foglalkozását 
Béres Mihálynénál tartották 
június 5 – én.

Előzmények:
Ősszel Piroska néni so-

kat mesélt nekünk gyermek-
koráról, játékairól. Elmond-
ta azt is, hogy édesapja hí-
res juhász volt, Kossuth – dí-
jat és más állami kitüntetést 
kapott.

Szívesen hallgattuk érde-
kes történeteit. Nagyon ha-
mar eltelt az idő, valahogy 
nem akartunk elmenni. Ek-
kor Piroska néni azt javasol-
ta, hogy főzzünk majd egy-
szer valamilyen pásztorételt.

Így került sor június 5-én 
a „Majd egyszer együtt” fő-
zésre. Az öreglebbencsre – a 
régi pásztorok, a pusztai, ta-
nyai emberek egyik leggyak-
rabban főzött ételére – esett 
a választás.

Hogyan készültünk?
Pirike néni elmondta az 

étel alapanyagait. Volt, aki 
házi lebbencset, vagy zsírt, 
füstölt szalonnát, esetleg 
paprikát hozott. Végül min-
den összejött.

A főzési folyamatba be-
vont bennünket Pirike né-

ni. Megtanultuk a szalonna 
szeletelését, a sózást, figyel-
tük a mozdulatokat, amelyek 
szükségesek az ízletes étel el-
készítéséhez.

Az előkészületi munkála-
tok után leültünk, és hallgat-
tuk az érdekes, tanulságos 
történeteket. Közben egy-
re éhesebbek lettünk. Vég-
re kész! Végre megfőtt! Sora-
koztunk a tányérokkal. Mi-
csoda íz! Azt ettük, amit főz-
tünk. De finom volt!

Azután segítettünk össze-

pakolni, igyekeztünk rendet 
rakni.

Szeretnénk megköszön-
ni Piroska néninek a közös 
délutánt, hogy megmutat-
ta nekünk a főzés apró for-
télyait.

Kívánunk neki jó egészsé-
get, szeretetet a családjától, 
ismerőseitől, a város lakossá-
gától.

Szakkörünk tagjai nevé-
ben:

Takácsné Csikós Anikó

Fő az öreglebbencs

A V4-es országokat - a 
Cseh Köztársaságot, Len-
gyelországot, Magyarorszá-
got és Szlovákiát - összefo-
gó Visegrádfund pályázat se-
gítségével szervezte meg „Art 
Without Borders” (Művészet 
határok nélkül) című pro-
jektjét a Szepsiben találha-
tó Stefana Moysesa Gimnázi-
um, amelyre a mi iskolánk 12 
diákját és 2 tanárát is meg-
hívta.

Június 28-án indult útra kis 
csapatunk Szepsi városa felé. 
Megérkezésünk után az első 
nap fő feladata a diákok cso-
portokba osztása volt, mert 
12 csoportban alkotott mind 
a négy nemzet egy-egy diák-
ja a táborozás elkövetkező öt 
napján. A csoportba sorolás 
az alkotási technikák kivá-
lasztásával történt. Választ-
hattak a diákok többek kö-
zött szobrászatot, graffiti, fo-
tómontázs vagy kollázs ké-
szítését, festészetet vagy akár 
batikolást. A művészeti alko-
tások témái Szepsi és környé-
ke látnivalóinak ábrázolása 
volt, ezért rengeteg városné-
zéssel és kirándulással színe-
sítették a programot. 

Első nap Szepsi látnivaló-

ival ismerkedtünk meg. El-
látogattunk a Néprajzi- és 
a Bormúzeumba, megte-
kintettük Szepsi Lackó Má-
té és Szepsi Csombor Már-
ton emlékművét, és megis-
merkedtünk a város címeré-
vel is, mert az azon találha-
tó fehér galambot minden 
kis művésznek ábrázolnia 
kellett az alkotásán.  A má-
sodik napon Kassán kalau-
zolt minket egy idegenveze-
tő, ahol többek között meg-
csodáltuk a Szent Erzsébet 
dómot, ahol II. Rákóczi Fe-
renc sírját is megnéztük. Ked-
den Jászóba látogattunk, 
ahol előbb a cseppkőbarlang 
képződményeiben gyönyör-
ködtünk, majd a Premontrei 
Kolostort néztük meg. Innen 
Mecenzéfbe mentünk, ahol 
egy Hámorban végignézhet-
tük, ahogy egy kovácsmes-
ter ásót készített a víz és a tűz 
erejét felhasználva, majd el-
látogattunk a csillagvizsgá-
lóba. Szerdán túrázni indul-
tunk. Előbb a tornai várrom-
hoz másztunk fel, majd a 
Szádelői völgyben sétáltunk 
végig, gyönyörködve a mesés 
tájban.

Ez a sok-sok látnivaló 

adott ihletet és nyújtott té-
mát a diákoknak alkotása-
ik elkészítéséhez, amiket csü-
törtökön véglegesítettek, és 
angol nyelven be is mutattak 
a projektbemutató délutá-
non. A munkákra a Szepsi TV 
is kíváncsi volt, az iskolánk 
képviselőivel is készítettek 
interjúkat. Az utolsó, pénte-
ki napon a hazaindulás előtt 
közösen megtekintettük azt 
a sok-sok fotót, amelyek a 
programok ás az alkotómun-
kák során készültek.

A projekt azonban nem ér 
véget a hazaérkezésünkkel, 
hiszen Kassán és Szepsiben 
kiállítás készül a művekből, 
amelyeket később egy 2016-
os naptár elkészítéséhez 
használnak fel.

Nagyon hasznos volt ez a 
hét, hiszen számunkra eddig 
ismeretlen tájakkal, embe-
rekkel ismerkedtünk meg, új 
képzőművészeti technikákat 
tanultunk meg alkalmazni. 
Fejlődött a diákjaink együtt-
működő- és alkalmazkodó 

képessége, és angoltudásu-
kat is fejleszthették a közös 
munka során. A megkötött 
barátságok tovább élhetnek, 
hiszen a projekt saját webol-
dallal és Facebook csoport-
tal is rendelkezik, ahol lehe-
tőség nyílik a további kap-
csolattartásra, és talán a 
projekt folytatásában is re-
ménykedhetünk.

Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a Stefana 
Moysesa Gimnázium igaz-
gatónőjének és munkatár-
sainak a meghívásért, a szí-
nes programokért és a szíves 
vendéglátásért; iskolánk ve-
zetőségének, amiért lehetővé 
tették a projektben való rész-
vételünket; a Szentannai Ala-
pítvány Kuratóriumának az 
anyagi támogatásért; Sza-
bó Tünde kolleganőmnek a 
szervezésben és a lebonyolí-
tásban nyújtott segítségéért 
,és a résztvevő diákoknak a 
példamutató együttműködé-
sükért és munkálkodásukért.

Nagyné Sebők Erika
Szentannai Sámuel 

Gimnázium,
Szakközépiskola és 

Kollégium

Szentannais diákok Szepsiben
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POSTALÁDA

Iskolánk diákjai immár 
hatodik éve töretlen lelkese-
déssel vesznek részt a HEBE 
Kft. által meghirdetett „Play 
and Win” országos angol 
nyelvi versenyen. A megmé-
rettetés öt írásbeli forduló-
ból áll, a gyerekek különböző 
kategóriákban indulhatnak, 
pl. „Teens”, „Examiners”. A 
nevezés történhet csapatban 
és egyénileg is. Ebben a tan-
évben iskolánkból hét diák 
vett részt két kategóriában. 
Az írásbeli fordulók kitölté-
se és visszaküldése után tör-
ténik az eredmények össze-
sítése. Ezt követően az egyes 
kategóriák legjobban teljesítő 
diákjai szóbeli megmérette-
tésen vesznek részt, melynek 
fődíja nyelvi táborozás.

Örömteli számunkra, hogy 

az előző évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan, most is az él-
bolyban zártuk az írásbe-
li részt, így versenyzőink kö-
zül ketten indulhattak  a szó-
beli fordulón,  melynek ered-
ménye: 

Kolostyák Kamilla 11.D - 
III. hely

Sánta Vivien Ibolya 11.D -  
VI. hely

Mindketten nyelvkönyvcso-
magot vehettek át a teljesítmé-
nyükért  Gödöllőn.

Felkészítő tanáruk: Talmácsné 
Rózsa Hajnalka.

Eredményükhöz szívből 
gratulálunk, további sok örö-
met, sikert  kívánunk az angol 
nyelv tanulása terén.

Talmácsné Rózsa Hajnalka 
szaktanár

ANGOL NYELVI SIKEREK A 
SZENTANNAIBAN

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Karcagi Tagintézménye 
Nyílt szakmai napját 2015. jú-
nius 22-én tartotta, melyre 
a karcagi óvodások jöttek el 
szüleikkel, óvónőikkel együtt. 
A nap a regisztrációval kez-
dődött, a felnőttek jelenlé-
ti ívet írtak alá, a gyermekek 
tenyérnyomattal jelezték itt-
létüket. 

A tagintézmény-igazga-
tó köszöntötte a jelenlévőket, 
majd kezdetét vette a játékos 
vetélkedő. A csapatok meg-
alakulása után minden fej-
lesztő szobában egy – egy ér-
dekes feladatot kellett telje-
síteniük a résztvevőknek. A 
várakozók a mozgásfejlesz-
tő szobában fűzhettek tész-
tanyakláncot és készíthettek 

üstökös játékot. A vetélkedő 
után az üstökösöket az udva-
ron röptették a gyerekek, míg 
a felnőttek az intézmény szak-
mai életébe nyertek betekin-
tést. 

A délelőtt zárásaként ered-
ményhirdetés következett, 
ahol kerámia nyakláncot és 
lufit kapott minden résztve-
vő. 

A gyerekek öröme az arcuk-
ra volt írva, a felnőttek pedig 
pozitív visszajelzéssel nyug-
tázták a délelőttöt, köszöne-
tüket is megfogalmazva. 

Az intézmény dolgozói ne-
vében köszönöm a résztve-
vőknek, hogy megtisztelték 
jelenlétükkel rendezvényün-
ket. 

Zsoldos Erzsébet
tagintézmény-igazgató

„Csináld, mutasd, mondd!” 
Játékos ismerkedő nap

A Karcag Városi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 
megköszöni a focicsapatunk, a 
Karcagi DKV focicsapat támo-
gatását Pánti Ildikó, Karcagi 
Nagy Zoltán, Molnár Pál kép-
viselőknek, Gyurcsek János al-
polgármester úrnak, Csányi 
Sándor és Balogh András urak-
nak, a Karcagi Hírmondónak 
és a Szuperinfónak.

A támogatott csapatunk 
2015. 05. 01-jén Kunma-
darason és 2015.05.09-én 
Hajdúszováton is I. helyezést 
ért el kispályás labdarúgó 
bajnokságokon. Legjobb ka-
pus különdíjat kapott Ramos 
János és Gólkirály lett Balla 
Dávid játékosunk. 

Ezúton mi is gratulálunk a 
csapatnak! Sok ilyen szép sikert 
kívánunk! Hajrá Karcag!

Varga István CÖK elnök

Köszönjük! 

A Kátai Gábor Kórházban 
július 10-én (pénteken) tar-
tották a Semmelweis napi 
ünnepséget.  A kórház elmúlt 
egy évének jelentősebb ered-
ményeiről is szólt Nagyné 
László Erzsébet főigazgató. 

- Semmelweis munkássága, 
eredményei az egészségügy-
ben dolgozók számára olyan 
példamutatásként szolgálnak, 
amit ha mindannyian be tu-
dunk tartani, még színvona-
lasabb betegellátást tudunk 
biztosítani – mondta a főigaz-
gató, aki szólt arról is, hogy a 
talpon maradáson túl nagy 
eredmény volt az az állami, 
több száz milliós adósságkon-
szolidáció, melyet két részlet-
ben kapott az intézmény. - A 
Kátai Gábor Alapítvány ku-

ratóriuma pénzügyi támoga-
tással is hozzájárult az intéz-
mény működéséhez, s ezt vál-
laltátok Ti is, akik az alapít-
ványi bálon, a műsorban fel-

léptetek. Itt is megvalósult az 
a csapatmunka, amivel az in-
tézmény dolgozói jóban-rossz-
ban együtt tudnak dolgozni. 
A kormány jóvoltából vissza-
kapta az önkormányzat a be-

rekfürdői üdülő tulajdonjogát, 
melynek a vagyonkezelési jo-
ga a kórházé maradt. Így mos-
tantól itt is tudnak majd pi-
henni dolgozóink. Az alapít-

vány támogatásának köszön-
hetően a mai napon 33 vér-
nyomásmérőt és textíliát is át 
tudunk adni az osztályok szá-
mára. Egy sportpálya is meg-
valósulhatott a közös össze-
fogással, támogatással, amit 
szintén ma avatunk – sorolta 
az eredményeket Nagyné Lász-
ló Erzsébet, aki végül megkö-
szönte minden kórházi dolgo-
zónak a munkáját, és a továb-
bi jó egészséget kívánt nekik.

- Azokat ünnepeljük a mai 
napon, akik hivatásként az 
egészségügyi pályát választot-
ták és a betegekért dolgoznak. 
A lakosság számára egyáltalán 
nem mindegy milyen színvo-
nalú szolgáltatást kapnak. Ak-
kor vagyunk mi is elégedettek, 
ha az itt, és a környéken élők 
meg vannak elégedve a kór-
házban folyó gyógyító mun-
kával. Hál’ Istennek olyan 
visszajelzéseket kapunk, hogy 
egyre javuló tendenciát mutat 
a betegek vizsgálata, gyógyítá-
sa. Ez rendkívül fontos mun-

ka. Én a lakosság nevében fe-
jet hajtok az Önök munká-
ja előtt, akik már bizonyítot-
ták elhivatottságukat, magas 
szintű szakmai munkájukat - 
mondta Dobos László polgár-
mester. 

Elismeréssel szólt a kór-
házban folyó gyógyító mun-
káról, a magas szintű tudás-
ról, önzetlenségről, figyelem-
ről, amit nemrég maga is meg-
tapasztalt Kovács Sándor, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke.

- Azt kívánom, többszörö-
sen kapják vissza a társada-
lomtól azt a figyelmet, a meg-
becsülést, amit Önök ad-
nak számunkra. Mindenki-

nek sok sikert és jó egészséget 
kívánok! - mondta az elnök, 
majd Semmelweis Ignácról, az 
anyák megmentőjének mun-
kásságáról, eredményeiről dr. 
Kanász-Nagy László főorvos, 
önkormányzati képviselő em-
lékezett meg. 

A Kátai Medi-Song kórus 

műsora után Kátai-díjat vett 
át Sántáné Antal Mária és 
Rácz Antalné, tizennyolcan 
kaptak Igazgató Testületi Di-
cséretet, a jubileumi jutalmat 
átvett dolgozókat, és az orszá-
gos elismerést kapottakat is 
itt köszöntötték. A Kátai Gá-
bor Alapítványtól kapott 33 
vérnyomásmérő készüléket 
Nagyné László Erzsébet fő-
igazgató adta át az osztályok, 
szakrendelők képviselőinek.

Az ünnepség után dr. Fa-
zekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, országgyűlési 
képviselő, Dobos László pol-
gármester, Kovács Sándor, a 
megyei közgyűlés elnöke, és 
Nagyné László Erzsébet fő-

igazgató felavatta a kórház ud-
varán kialakított sportpályát. 
A délutáni kerti partin volt já-
tékos sportvetélkedő, főzőver-
seny, futballmérkőzés, gyer-
mekeknek rajzverseny, arc-
festés, sétakocsikázás, kutya-
ügyességi bemutató is.

DE

Semmelweis Nap a Kátai Gábor Kórházban 
HÍREK
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Kiállítások 
a Déryné Kulturális Központban

 - „Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak”
 - XIII. Alföldi Fazekas Triennálé

(A kiállítások keddtől péntekig 8.00 – 16.00 óráig látogathatóak.)
Információ:
Déryné Kulturális Központ
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
(59) 503-224 

Termelői piac

2015. július 31-én a 
Nagykun Látogató 

Központban
16.00 órától fellép a Karca-
gi Nótakör Márkus Ica nó-
taénekes vezetésével.

Információ:
Déryné Kulturális Köz-
pont
5300 Karcag, Dózsa 
György u. 5-7.
(59) 503-224

Szabadtéri mozi
- 2015. július 29. (szerda) 20.30 óra

POFÁZUNK ÉS VÉGÜNK
(színes, szinkronizált, amerikai akció-vígjáték, 117 perc)
Rendezte: Tim Story
Szereplők: Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce 
McGill, Bryan Callen, Tika Sumpter

Jegyárak: 200.-Ft/fő/előadás
Információ:
Déryné Kulturális Központ
5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.
(59) 503-224
Helyszín: Karcag, Liget úti Sportpálya

Gyerekmozi
- 2015. augusztus 5. (szerda) 10.00 óra

ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2
(színes, magyarul beszélő, amerikai családi animációs 
film, 105 perc)

- 2015. augusztus 26. (szerda) 10.00 óra
IRÁNY A BÁRKA
(színes, német-belga-luxemburgi-ír animációs film, 85 perc)

Jegyárak: 200.-Ft/fő/előadás
Helyszín: DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
(5300 Karcag, Dózsa György u. 5-7.)
Információ: (59) 503-224

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

 - Értékesítési vezető (Karcag),
 - Minőség ellenőr (Kisújszállás),
 - Biztosítási értékesítő (Karcag),
 - Értékesítési munkatárs (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Bolti hentes, eladó (Karcag),
 - Pék, édesipari termékgyártó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Szerkezetlakatos (Kisújszállás),
 - Forgácsoló (Kisújszállás),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Festékszóró, fényező (Karcag),
 - Kőműves (Karcag),
 - Festő és mázoló (dukkozó) (Karcag),
 - Extruder- kezelő (Karcag),
 - Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője (Tápiószőlős),
 - Tehergépkocsi-vezető (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglal-
kozás (Karcag),

 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási foglal-
kozás (Kisújszállás).

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

Kedves Olvasóink!
A Csokonai könyvtár 

2015. július 18. és 2015. au-
gusztus 03. között 

zárva tart.
Nyitás: 
2015. augusztus 04. (kedd)

Rendőrségi hírek
Körözték

A karcagi járőrök 2015. júli-
us 17-én 9 óra 30 perckor Kar-
cag egyik lakóházában igazol-
tatták a 33 éves helyi lakost. 
A rendőrök az ellenőrzéskor 
megállapították, hogy S. Lász-
lót a Szolnoki Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási Csoport-
ja – letöltendő szabadságvesz-
tése miatt - körözte. A rend-
őrök a férfit elfogták és a Jász- 
Nagykun - Szolnok Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet-
be vitték.

Verekedtek 
Berekfürdőben

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság garázdaság bűntett 
és testi sértés vétség elköve-
tésének megalapozott gya-
núja miatt indított eljárást a 
31 éves F. Ferenc és a 20 éves 
T. Alexandra kunmadarasi, 

a 49 éves N. József szeg-
halmi, továbbá a 43 éves K. 
Sándor és a 17 éves fiatal-
korú társa gyömrői lakosok 
ellen. A rendelkezésre álló 
adatok szerint a két csoport 
2015. július 18-án 0 óra 15 
perc körüli időben az egyik 
berekfürdői söröző előtt szó-
váltásba került, majd tag-
jai dulakodni és vereked-
ni kezdtek. A kiérkező rend-
őrök a helyszínen elfogták, 
majd onnan előállították a 
jogsértőket a Karcagi Rend-
őrkapitányságra, ahol a nyo-
mozók gyanúsítottként ki-
hallgatták őket.

Drága gépkocsit 
loptak

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság lopás bűntett és or-
gazdaság bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt folytat eljárást N. Nán-

dor és társai ellen. A jelen-
leg rendelkezésre álló adatok 
szerint a 25 éves férfi társá-
val 2015. június 18-án 10 óra 
és 15 óra 40 perc közötti idő-
ben betört Berekfürdőn egy 
apartmanba - ahonnan az ott 
nyaraló lengyel állampolgá-
roktól - készpénzt, és az ud-
varon parkoló nagy értékű 
személygépkocsit eltulajdo-
nították. A karcagi rendőrök 
nagy erőkkel megkezdték az 
adatgyűjtést és a jogsértők 
felkutatását, amelynek ered-
ményeként 2015. július 15-
én budapesti lakcímén elfog-
ták N. Nándort. A rendőrök 
a férfit előállították a Karca-
gi Rendőrkapitányságra, ahol 
lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként kihallgatták 
és őrizetbe vették. A nyomo-
zók ugyanezen a napon el-
fogták továbbá a 39 éves B. 
Tamás budapesti és a 37 éves 

K. Zsolt péceli lakost, akiket 
orgazdaság bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanú-
ja miatt gyanúsítottként ki-
hallgattak és őrizetbe vettek. 
A rendőrök az eltulajdonított 
személygépkocsit K. Zsolttól 
lefoglalták.

Elemelt egy üveg italt
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság tulajdon elleni szabálysér-
tés elkövetése miatt eljárást 
indított egy karcagi lakossal 
szemben. A 33 éves férfi 2015. 
július 15-én 15 óra körüli idő-
ben egy karcagi áruház egyik 
polcáról levett egy üveg bort, 
melyet a táskájába rejtett és a 
pénztártól fizetés nélkül tá-
vozott. A biztonsági szolgá-
lat munkatársa a férfit feltar-
tóztatta. A rendőrök a jogsér-
tőt előállították a rendőrka-
pitányságra, ahol meghallga-
tását követően szabálysértési 
őrizetbe vették.

Fizetés nélkül 
távozott

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság szabálysértési előkészí-
tő eljárást indított egy karca-
gi lakos ellen. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok szerint 
a 46 éves férfi 2015. július 14-
én 16 óra 30 perc és 16 óra 50 
perc közötti időben egy ve-
gyeskereskedésben és egy fa-
latozóban is fizetés nélkül fo-
gyasztott Karcagon. A helyi 
lakos mindkét helyen kikér-
te az alkoholos italokat, majd 
miután elfogyasztotta, a ki-
szolgáló személyzet felszólítá-
sának ellenére fizetés nélkül 
távozott. A járőrök a helyszín 
közelében elfogták a 46 éves 
férfit és előállították a Karcagi 
Rendőrkapitányságra, ahol tu-
lajdon elleni szabálysértés el-
követése miatt indult ellene el-
járás. A rendőrök szabálysér-
tési őrizetbe vették a jogsértőt.
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HÍREK

(Folytatás az 1. oldalról)
- A beruházás abból adó-

dott, hogy mi, a cégcsoport 
vezetői mindannyian elköte-
lezettek vagyunk a magyar-
ság régi állatai felé. Valami-
kor a kárpótlás után szerez-
tük meg ezt a tanyát, ahol ak-
kor még csak egy öreg lakó-
épület és egy öreg istálló volt. 
Ezeket több új épülettel egé-
szítettük ki, és így alakult ki 
ez a bemutató major, ami az 
itteni állattartásnak, a vala-
ha a Nagykunságon tenyész-
tett háziállatoknak próbál ha-
gyományt teremteni. Itt tehát 
magyar szürkemarhát, rackát, 
mangalicát, magyar tyúkfélé-
ket és gyöngyit tenyésztünk 
– mondta a majorsággal kap-
csolatos elképzelésekről dr. 
Farkas Béla.- Erősítette még 
az ötletet az is, hogy a nö-
vénytermesztés melléktermé-
keit is fel tudjuk etetni ezen 
a telepen. Az állatok szabad 
tartásban vannak, csak télre 
kerülnek majd az  istállóba.

- Hogyan hozhat hasznot 

egy őshonos állatokra speciali-
zálódott állattartó telep?

- Az őshonos állatok tartá-
sa ma támogatás nélkül ab-
szolút gazdaságtalan. A tá-
mogatásra tehát mindenkép-
pen szükség lesz. Az ősho-
nos állatokra éppen az a jel-
lemző, hogy a tyúk kapir-
gál, a magyar szürke - ha-
sonlóan a rackához – igény-
telen, hónapokig beéri a le-
gelővel. A mangalica már ta-
lán kicsit igényesebb, de lát-
ható, hogy itt nagyon kemény 
takarmányárak nem merül-
nek fel, beleértve azt is hogy a 
szabad tartással nyolc hóna-
pig a legelőn vannak a jószá-
gok. A szükséges takarmányt 
a növénytermesztés mellék-
termékeiből, önköltségi áron 
tudjuk biztosítani. Viszont: a 
rendkívül egészséges, gyógy-
szermentes és hormonmen-
tes, természetes környezet-
ben nevelt húsokat és tojást 
az urbanizált körülmények 
között élő ember már elfelej-
tette. A cél itt ismét ezeknek 

a termékeknek az elfogad-
tatása és előállítása. Ez per-
sze nem galoppmenet, hanem 
egy nagyon hosszú távra szó-
ló elkötelezettség, ami azon-
ban csak jelentős támogatás 
mellett vezethet eredményre. 
Ezt a támogatást természete-
sen az éttermek, feldolgozó 
üzemek felé is ki kellene ter-
jeszteni.

Az átadás kapcsán rende-
zett tanácskozás alkalmával 
a téma szakértői – dr. Szabó 
Péter (Debreceni Egyetem), 
Tóth Péter (Mangalicate-
nyésztők Egyesülete), Hajduk 
Péter (Juh- és kecsketenyész-
tők Szövetsége), dr. Szalay Ist-
ván (Haszonállat-génmegőr-
zési Központ, Gödöllő), dr. 
Farkas Béla (Agrohungária 
Kft.) - tartottak rövid elő-
adást a régi magyar haszon-
állatok tenyésztéséről. A ma-
jort pedig a cégvezető és 
Horváthné Farkas Adrienne 
mutatta be az érdeklődőknek.

Elek György

Felavatták a kunlaposi Farkas majort

A Városháza melletti és előtti aszfaltjárda helyett térkőből új 
járda épült. A közelmúltban fejeződött be a városrehabilitációs 
pályázat, melynek keretében akkor járda és új díszburkolat ké-
szült a Városháza előtt és mögött. A mostani járdaépítésről, 
mely a Bajcsy Zsilinszky utcai parkolók előtti és a Kossuth téri 
járdaszakaszt érintette - Molnár Pált, a Városgondnokság igaz-
gatóját kérdeztük.

- Erre saját forrást vettünk igénybe, a Városgondnokság 
közbeszerzési keretében egy külső, karcagi vállalkozót meg-
bízott a járdaszakaszok felújításával. Színösszetételében ez a 
Városháza körüli járdától eltér, hiszen az szürke, ez pedig szí-
nes lett. A színösszetétel összhangban van a Bajcsy Zsilinsz-
ky utca és a Kultúrpalota előtt korábban elkészült járdáké-
val. A beruházással most mintegy 1000 négyzetméteren újult 
meg a járda. Szeretnénk folytatni a járdaszakaszok felújítást, 
ezért keressük az újabb pályázati lehetőségeket - mondta Mol-
nár Pál.

DE

Elkészült az új járda a főtéren

Július első vasárnapján 
előbb a zsidó temetőben, 
majd a Kertész József utcai 
zsinagógában tartott gyász-
istentiszteleten emlékeztek 
Karcag város és a környékbe-
li települések hetvenegy évvel 
ezelőtt, 1944-ben elhurcolt 
zsidó lakosságára. 

A Mártír Megemlékezé-
sen Csillag Barnabás, a karca-
gi hitközség elnöke idézte fel a 
hét évtizeddel ezelőtti esemé-
nyeket, amikor az év tavaszán 
gettóba kényszerített csalá-
dokat előbb a szolnoki cukor-
gyárban kialakított gyűjtőtá-
borba, majd a haláltáborokba 
szállították. „A Holocaust so-
rán a 778 karcagi zsidóból 446 
zsidó testvérünket gyilkolták 
meg. Ők azok a nagymamák, 
nagypapák, anyák, apák, test-
vérek, lányok és fiúk, akik ma, 
egy sötét eszme miatt nem le-
hetnek itt velünk” - mond-
ta beszédében Csillag Barna-
bás, aki  arra is figyelmezte-
tett, hogy a holokauszt emlé-
két meg kell osztani a fiata-
labb korosztállyal, hogy so-
ha ne történhessen meg még 
egyszer. - Ha most felnézünk 
az égre eszünkbe jutnak azok 
az emberek, generációk, akik 
ezekből a padsorokból sajnos 
most hiányoznak. Köteles-
ségünk megemlékezni azok-
ról is, akik a szörnyű időszak 
után visszatértek a pokolból, 
és fáradhatatlan munkájukkal 

hozzájárultak ahhoz, hogy itt 
lehetünk ebben a csodálatos 
zsinagógában. Ők voltak kö-
zösségünk fényei. Tisztelt egy-
begyűltek! Szavainkkal, tette-
inkkel emlékezzünk mártír-
jainkra, a múltunkra. Ha ezt 
így tesszük, akkor helyesen 
járunk el. A jó utat a jövőnek 
megőrizni a mi kötelességünk.

A vészkorszak áldozataira 
Feldmájer Péter, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége Közép-Magyarorszá-
gi Területi Csoportjának elnö-
ke, Molnár Sándor a hitközség 
alelnöke, és Kovács Sándor a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke emlékezett: 
„Karcag, csakúgy mint a ma-
gyar mezővárosok mindegyi-
ke sokat köszönhet a zsidóság-
nak. Örökké fájó seb marad 
ezért a magyarsággal együtt 

élő, együtt érző honfitársaink 
hiánya” – írta levelében dr. Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, a karcagi választó-
kerület országgyűlési képvise-
lője.  

A megemlékezés kezde-
tén a túlélők, a hitközség és 
a MAZSIHISZ területi elöl-
járója, valamint a megye és a 
város emlékező vezetői gyer-
tyát gyújtottak az áldoza-
tok emlékére. A gyászisten-
tiszteletet Deutsch László fő-
rabbi, a budapesti Amerikai 
úti zsinagóga rabbija és Szil-
ágyi Gábor kántor tartotta. 
A szertartást követően a zsi-
nagóga előcsarnokában ta-
lálható mártír emlékfalnál 
gyújtottak gyertyát az emlé-
kezők.  

Elek György

A holokauszt áldozataira emlékeztek

A zsidó kultúrával és tör-
ténelemmel, az ünnepek, a 
vallási szertartások tárgyai-
val, és a nyelvemlékekkel is-
mertet meg bennünket az az 
Izrael Állam Magyarországi 
Nagykövetsége és a Karcagi 
Zsidó Hitközség által rende-
zett színes és gazdag tárlat, 
ami július 5-én délután nyílt 
meg a Déryné Kulturális 
Központ emeleti termében.

„A zsidó emberek a törté-
nelem során sokszor szám-
űzetésbe, diaszpórába kény-
szerültek, ám a nyelv a zsi-
dóságot összekötő közös ka-
pocs maradt. Annak elle-
nére, hogy a történelem so-
rán egyes zsidó közösségek 
között eltérő nyelvváltoza-
tok alakultak ki, a héber írás 
a Holt-tengeri tekercsek ke-
letkezése óta a modern kor 
embere számára is olvasha-
tó – mondta megnyitójában 
Ilan Mor, Izrael magyarorszá-
gi nagykövete. Kiemelte, hogy 
a jeruzsálemi Izrael Múzeum 
által kezdeményezett vándor-
kiállítással „minél több em-
bernek szeretnénk lehetősé-
get biztosítani, hogy a mai 
Izraelt megismerjék, és ez-

által országainkat közelebb 
hozzuk egymáshoz. A kultú-
rával, a hagyományokkal és 
történelemmel kapcsolatos is-
meretek hidat építenek a két 
nép között.”

Dobos László polgármester 
szerint a béke, a szeretet, és 
az egymás mellett élés alap-
feltétele egymás történelmé-
nek, vallásának, szokásainak 
megismerése és elfogadása. 
Ez a kiállítás is a nyitást je-
lenti, vagyis a megismerés le-
hetőségét, alkalmát kínálja az 
érdeklődőknek. Csillag Bar-
nabás a Karcagi Zsidó Hit-
község elnöke kis tárlatve-
zetésben szólt a kiállítás fel-
idézte zsidó ünnepekről, az 
azokhoz kötődő szokásokról, 
és külön kiemelte a karcagi 
zsidóság múltját érintő tár-
gyakat, emlékeket: a vészkor-
szak pusztítását is túlélt kar-
cagi tóratartót és a tórateker-
cseket, valamint a Kertész Jó-
zsef nyomdász híres üzemé-
ből kikerült nyomtatványo-
kat. 

A kiállítás keddtől-pénte-
kig 8-16 óra között látogat-
ható.

Elek György

Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak
Kiállítás a Déryné Kulturális Központban



12 2015. július 24.Karcagi Hírmondó

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Július 25-26. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30 205 3260.
Augusztus 01-02. Dr. Domán György Kg., Ady Endre u. 58.  Tel.: 06/30 434 5950.
Augusztus 09. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös u. 40. Tel.: 06/30 218 5722.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. július 03.
Vígh Ágnes Edina-Kiss Lajos
2015. július 07.
Nagy Babett - Pisák Attila 
2015. július 18.
Nyitrai Csilla Ágnes - Sajber 
Gábor

Születés
Varga Brigitta – Kovács Ferenc 
Krisztián
Kg., Kisújszállási út 131.

Brigitta Bianka
Kiss Ágnes Erzsébet– Ökrös 
Csaba Zoltán
Kg., Dózsa Gy. út 9.

Tamás
Kelemen Mónika – Kály László
Kg., Gyep. utca 34.

Mirella
Kanalas Tímea- Vas Roland
Kg., Szamos utca 87.

Roland Norbert
Halálozás

Kóti István 
 Karcag (1932)
Nagy Ferenc
 Karcag (1931)
Pintér János Imre 
 Karcag (1939)
Juhai Ferenc 
 Karcag (1921)
Kálmán Imre Istvánné 
(Rimaszombati Margit)
 Karcag (1949)
Mészáros János
 Karcag (1966)
Németh Jánosné (Bukó Emília)
 Karcag (1947)

Július 25. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

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

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Július 26. (Vasárnap)
 9 - 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár (Kórház u.4.)
Augusztus 1. (Szombat):
 8 - 13 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó J. u. 14.)
 9 - 20 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.)

Augusztus 2. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Pingvin 

Patika (Kossuth Tér)
Augusztus 8. (Szombat) 
 MUNKANAP!
Augusztus 9. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Alma 

Gyógyszertár (Kisújszállási 
út 34. )

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

Gyógyszertári ügyelet

2015. július 24. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Megyei Tükör - magazin
18.30 Kórház a Kertvárosban
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális Kérdések
 Járási Hivatalátadó ünnepsége
 Karcagi hírek
 - Akácliget nap
 - Badacsony kiállítás  riport
 - Őshonos állatok
 - Rendkívüli testületi ülés
 - Badacsony kiállítás
 - 20% nőtt a magyar  
 dinnyefogyasztás
 Háttér
 Badacsony kiállítás megnyitó  
 ünnepség
20.20 Karcagi tükör
 Óvodai évzáró 1. rész

2015. július 28. kedd ism 
szerda
18.00  Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015. 07. 05. 
19.15 Karcagi Hírek
19.45 A Hit Szava – Római 
Katolikus szentmise  2015.07.05.
20.50 Ladányi Nyár 2015.: 
Kakasfőző Fesztivál összefoglaló

2015. július 30. csütörtök
17.00 Műsorajánlat
17.05 Györffy Néptánc Gála 1.
18.00 Györffy Néptánc Gála 2.
19.05 Református Gimnázium 
Szalagavatója
20.20 Varró István Szak-
középiskola szalagavatója
22.00 Szentannai Sámuel Gim-
názium szalagavatója

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.

Hodos Julianna
hivatalvezető

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 

Állami rezsicsökkentés
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalko-

zások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítését. 
A költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd forinttal keve-
sebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csök-
kentése, illetve megszüntetése miatt. Az állami rezsicsök-
kentés az érintettek véleménye és javaslata alapján valósul 
meg, ezért 2015. június 5-től konzultáció indult, amely au-
gusztus 6-ig tart. 

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

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

A kérdőívek megtalálhatók a Kormányablakokban, a já-
rási hivatalok ügyfélszolgálatain, valamint a kormányhi-
vatal internetes oldalán.

Kérjük éljenek javaslattételi lehetőségükkel.
Hodos Julianna

Karcagi Járási Hivatal vezetője

Felhívás Jótékonysági Licitre!
A Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete Jótékonysági Licitet szervez 

2015.07.25 –én, délután 14.00 órától

A licit helyszíne: Karcag, Vasút u. 45. szám (a Kiskápolna udvara)
A befolyt összegből az egyesület nyári kirándulását kí-

vánjuk támogatni.
Várjuk adományaikat, melyeket a liciten árverésre kínál-

hatunk!
A liciten felkínált tárgyak működőképességéért, minősé-

géért garanciát nem tudunk vállalni.
Az adományokat a licit napján a helyszínen a kezdés előtt   

a Kiskápolna udvarán adhatják át a kikiáltónak. 
Adományként várunk használt játékokat, ruhákat, bú-

torokat, könyveket, eszközöket, műszaki cikkeket, ajándék 
tárgyakat, tartós élelmiszer csomagokat, stb.

Nagyobb adományok esetén autóval érte megyünk a felkí-
nált dolgokért. 

Hívja a 06 30 3816403 telefonszámot! 
Várjuk Önt is a licitálók között!
Segíts és licitálj!
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Ingatlan
Karcagon 56 m2-es, Kossuth téri er-
kélyes, harmadik emeleti lakás el-
adó. Tel.: 06/59-311-975, 06/30-385-
4300.

Karcagon összkomfortos, jó állapo-
tú 2,5 szobás (84 m2+49m2 alsóépü-
let) családi ház alkuképes áron, sür-
gősen 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 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 termőföldre, autó-
ra, vagy házra. Ugyanitt 40 db szék 
eladó. Tel.: 06/20-230-1202.

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

Eladó két szoba, összkomfor-
tos kertes ház, akár berendezés-
sel együtt is . Melléképületek , 
fúrott kút az udvarban. Érdeklődni: 
Karcag, Rába utca 51.

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

Eladó egy három szobás, összkom-
fortos, rendezett kockaház Karcag 
belvárosában. Debreceni két szo-
bás lakáscsere érdekel. Tel.: 06/20-
502-6183.

Karcagon a Reggel utca 26. szám 
alatt ház eladó. Tel.: 06/70-248-
2208.

ELCSERÉLNÉM vagy ELADNÁM ki-
sebb földszinti tömblakásra, 641 
m2-es telken 83 m2-es karcagi, össz-
komfortos családi házamat érték-
egyeztetéssel. Többféle fűtési lehe-
tőséggel (vegyes tüzelés, központi 
fűtés, gázkazán, három helységben 
nagyméretű cserépkályha van.) 
Gazdasági épület és garázs is tarto-
zik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.
Két szobás, nappalis ház lakható al-
sóépülettel eladó, vagy cserélhető. 
Tel.: 06/59-400-954.
KIADÓ szobát keresek Karcagon 1 
fő (59 éves férfi) részére, havi 4-8 al-
kalomra, esetenként 1-2 + éjszaká-
ra. Tel.: 06/20-362-9903.
Karcagon városközponthoz közeli 
3 és fél szobás, gázkonvektoros két 
szobában cserépkályhás ház eladó 
teljes közművel (850 m2-es rende-
zett udvarral, szőlővel, gyümölcs-
fákkal beültetve, két alsóépülettel, 
garázzsal) Karcagon a Nap utca 7. 
sz. alatt. Tel.: 06/59-887-169.
Karcagon 100 m2-es, nagycsalád-
nak, több generációnak alkalmas 
családi ház eladó, vagy debrece-
ni, karcagi lakásra I.-II. emeletire 
cserélhető. Tel.: 06/20-533-8934. 
(Rejtett számra nem válaszolok!)
A Kolduskertben betakarítás után 
eladó lesz egy 17,5 soros kertföld. 
Kövesút, víz, villany és egy szerszá-
mos is van. Tel.: 06/59-312-396.
Karcagon cserépkályhás, gázkon-
vektoros, tégla családi ház sürgő-
sen eladó. Ugyanitt tavalyi cefre 
eladó. Karcag, Ágota utca 27. Érd.: 
Reggel 8 óráig, délben és este 18 
óra után. Tel.: 06/59-400-802.
Beépíthető üres por ta eladó 
Karcagon a Sándor utcában. Tel.: 
06/30-227-3246.

Állat
Félhosszú szőrű cicák (jó gazdinak) 
ajándékba elvihetők. Tel.: 06/20-
258-8997.

11 db itáliai tyúk, és egy kakas el-
adó. Tel.: 06/30-289-6816.
Eladó 9 db 6 hetes választási malac 
Karcagon a Szamos utca 35. szám 
alatt. Tel.: 06/30-265-3212.
Kiscicáim felajánlom díjmentesen 
(két fehér és egy iromba, 2,5 hóna-
posak). Karcag, Vasút utca 43/A.

Vegyes
Vásárolok régi fenyőbútorokat, 
szekrényt, kredencet, kanapét, asz-
talt, komódot, hokedlit, szennyes-
ládát, sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött boros 
demizsonokat, ablakra való spalet-
tákat, és minden egyéb régiséget, 
teljes körű hagyatékot, tollat. Tel.: 
06/20-996-1346.
Schwinn Csepel 28-as női verseny 
kerékpár, és Simson segédmotor 
kerékpár, valamint egy faeszterga 
eladó. Tel.: 06/30-558-3129.
Szekrények, polcos gyermek íróasz-
tal, Hajdu mosógép, centrifuga, he-
verő, gyerekheverő, fotelok, kony-
haasztal és párnás székek olcsón el-
adók! Tel.: 06/30-375-9135.
Jó állapotban lévő kétszemélyes 
rekamié, kétajtós ruhásszekrény, 
és egy vitrin eladó, valamint fes-
tett konyhaszekrény, asztal, ágyne-
műtartós heverő, két fotel, Singer 
varrógép, és 4 db szék. Tel.: 06/30-
827-6753.
Eladó két év garanciával elektro-
mos Lanaform készülék, többfé-
le betegség kezelésére alkalmas.
(Ízület, izom, cukor, görcs, ideg, 
prosztata és fájdalomcsillapításra.) 
Tel.: 06/59-314-243, 06/30-472-6237.
Elveszítettem HUAWEI telefono-
mat, mivel letiltattam értéktelen. 
A becsületes megtalálót megjutal-
mazom. Tel.: 06/70-391-4295.

Kb. 800 db 10X10 cm-es metlaki el-
adó (piros színben, az erősebb faj-
ta, 10 mm vastag.) Tel.: 06/70-391-
4295.
120 literes tárolós gázbojler (10 
ezer), új vezetékes telefon na-
gyothallóknak (2 ezer), új Wamsler 
üvegajtós szobai kályha 6 kilowat-
tos (40 ezer), új vászonból készített 
fűző (5 ezer), lucsnik szekrény var-
rógép (8 ezer) eladók. Tel.: 06/70-
337-8039.
MÁTRAFÜRED-PIPISHEGYEN családi 
nyaraló KIADÓ! Tel.: 06/59-311-817, 
06/30-455-6995.
ELADÓK: vas terasztető és a Déli te-
mető „C” parcellájában fedett sír. 
Tel.: 06/70-217-2279.
Automata mosógép, 120 literes hű-
tő eladó. Tel.: 06/30-576-9738.
Hordozható cserépkályha (35.000 
Ft), nagytestű kutyának szige-
telt ház (10.000 Ft), Tv néző bőrfo-
tel 10.0000 Ft, kávé-teafőző gép, 
új (6000Ft), 25 literes hűtődoboz 
(1500 Ft), táskavarrógép (6000 Ft), 
alu. kerti székek (5000 Ft/db), Tel.: 
06/20-502-6183.
3x4 méteres közepes szőnyeg (bar-
na mintás), kádra szerelhető fürdő-
szék, vertcsipke állvány párnával el-
adó. Tel.: 06/59-400-654.
Nagyterem kiadó Karcagon az 
ADU-ban (Püspökladányi úton), 
1500 Ft/óra áron, ugyanitt kert-
helység is kiadó kerti parti céljá-
ból, (székek, asztalok adottak). Tel.: 
06/30-696-5288.
ELADÓ! Halasi ajtólap (200x66), 
kiskapu elem (173x103), nagyka-
pu elem (203x178), benzines fűnyí-
ró Brigg motorral, terménydaráló 
(370W-os), EKFA -2 típusú sparhelt, 
kézi terménydaráló, kézi morzsoló. 
Tel.: 06/70-550-2892.
Eladó régi lemezjátszó, két ágy, 
egy heverő, 6 fotel, férfi-női ru-
hák, nagyméretű szőnyeg, falióra, 
Singer varrógép. Tel.: 06/30-661-
5641.
Eladó 1 db gyermek íróasztal. Tel.: 
06/30-272-9853.
140 -es franciaágy eladó! Tel. : 
06/30-733-0220.
Rokkantkocsi eladó (szobai). Tel.: 
06/30-391-0298.

ELADÓK! Robikapa, gáztűzhely, ke-
verőtárcsás mosógép, centrifuga, 
jó állapotú 24-es és 26-os női-fér-
fi MTB kerékpár, hajlított vázas női 
kerékpár, benzines fűnyíró, és erő-
sítő hangfalakkal. Tel.: 06/30-261-
0785.
Szögvas kerítéselemek eladók (6 db 
1,5 m x 2 m). Tel.: 06/30-518-1425. 
Párnázott szék (4 db), gázkonvektor 
(2 db), bontott cserépkályha, kúp-
pala és acél felni (4db, 175/65 R 14). 
Tel.: 06/70-566-6571.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, 
férfi szövet és bársony nadrág; bőr-
kabát varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és 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 bérel-
ne és vállal növényvédelmi szak-
tanácsadást és szakirányítást. Tel.: 
06/30-785-0690.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester, Tel.: 
06/30-584-2767.
FODR ÁSZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvá-
gást, dauerolást, hajfestést vállalok. 
Tel.: 06/30-447-3918.
Kerítések festését, javítását, me-
szelést, bontást, elhanyagolt házak 
rendbetételét vállalom Karcag és 
Berekfürdő területén. Tel.: 06/20-
807-4711.
Ü ve g e zés- ké p ke re te zés !  S ár i 
Mihály egyéni vállalkozó, Karcag 
Szent István sgt. 9. Tel.: 06/30-219-
6813. 
Cserépforgatást, tetőjavítást, és tel-
jes körű építőipari munkákat válla-
lunk. Tel.: 06/30-599-9238.
Takarítást vállalok! Tel.: 06/30-716-
0411.

APRÓHIRDETÉS

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola pályázatot hirdet 

Egészségügyi szakoktató
Munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 20.
Az állás betöltésének időpontja: 2015. szeptember 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
www.nagykunreformatus.hu webcímen.

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola 

Gyakorló ápoló képzést indít a 2015/2016-os tanévben 
-OKJ száma:52 723 01
- Jelentkezés feltétele: érettségi, egészségügyi pályára való 
alkalmasság
- Képzési idő: 2 év
Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról: 
www.nagykunreformatus.hu 
Jelentkezés folyamatosan az iskola titkárságán.
Bővebb információ az iskola honapján található!
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SPORT

A nyári szünetben a KSE úszószakosztályának edzései mel-
lett úszásoktatást is tart az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő-
ben Kun László és Keserű Sándor úszóedző. A legkisebbek 
óvodások, a legidősebbek felnőttek.

- A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdünk és folyamatosan 
jutunk el az úszásalapokig, a vízbiztonságig. Ez a szülőknek is 
nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, 
nem lesz gond a kicsikkel ha strandra szeretnének menni. A 
felnőtteknél van, aki csak felfrissíti velünk úszótudását, s van, 
aki jól úszó gyermeke előtt is bizonyítani szeretne, s van, aki 
nyugdíjasként tanulja meg ezt az egészséges sportot - mondta 
Kun László. 

Úszni tanulnak kicsik és nagyok 

A karcagi fürdőben nyaranta sokan tanulnak meg úszni - felnőt-
tek és gyermekek egyaránt. Képünkön Kun László edző úszni 

tanuló gyermekek egy csoportjával

Az aikido karcagi követői-
nek közösségét 2000. szeptem-
berében hívta életre és indította 
el Z. Tóth Tamás, a Szentannai 
Sámuel Szakközépiskola test-
nevelője, aki később a Bucsán 
élő dr. Fehér Péterrel vitte to-
vább a klub szakmai irányítá-
sát. Hamarosan kapcsolatot ta-
láltak Márton Imrével, a sport-
ág területi instruktorával, azt 
követően pedig az országos 
szövetséggel. A következő fon-
tos állomás 2005-ben érkezett 
el, amikor a csoport egyesületté 
alakult. Az első nyári edzőtá-
bort 2007-ben rendezték meg.

- A korábbi években eseten-
ként 20-25-en voltunk, de most 
már néhány éve 50-60 ember 
látogatja az edzőtábort, és ez 
önmagáért is beszél. Azt jelen-
ti, hogy a karcagi aikido meg-
erősödött, elfogadott lett, és az 
itteni munkát az ország más 
részéből érkezők is értékelik. 
- mondta az edzés szünetében 
Márton Imre főinstruktor. Ha-
zánkban több ezren művelik az 
aikidót, a legnépesebb közös-
ségüknek, a Nemzeti Aikido 
Szövetség Magyarországnak 
mintegy hétszáz tagja van, s 
felkészültségben is a legjobbak 
közé tartozik, hiszen tagságá-
ból több mint százan rendel-

keznek dan, azaz mester foko-
zattal.

Tóth Sándor, a Karcagi 
Aikido Egyesület elnöke sze-
rint nyári táborukat országo-
san ismeri a sportág.

- Húsz-harminc résztvevővel 
indultunk. Utóbb volt év, ami-
kor százan is voltunk, de újab-
ban általában hatvan-nyolcvan 
részvevője van. A helybeli és a 
környékbeli sporttársakon kí-
vül Makóról, Szegedről, Deb-
recenből, Veszprémből, Pécs-
ről, és más városokból is ér-
keznek. Az idei tábort Már-
ton Imre főinstruktor, az or-
szágos szövetség elnöke vezet-
te. Pintérné Gazdag Anett öt 
danos, és Veisz János öt danos 
mesterek személyében két se-
gítője volt. Ők helyi instrukto-

rok, ők tartották a felkészülése-
ket. A tábor végén tizenhárom 
karcagi sporttárs tett övvizsgát.

- Hány tagja van most a Kar-
cagi Aikido Egyesületnek?

- Az edzésre rendszeresen 
húsz fő jár, de a teljes létszám 
mintegy negyven fő. Az életkor 
elég széles skálán mozog, gye-
rekek éppúgy vannak köztünk, 
mint 47-48 éves felnőttek. Ez is 
mutatja, hogy ez igazából korta-
lan sport, egészen fiatalon és idő-
sebb korban is el lehet kezdeni. 

- Mikor és hol jelentkezhet, 
aki aikidozni szeretne? 

- A Kádas György Iskolában 
vannak az edzéseink kedden és 
csütörtökön 18 órától. Oda el le-
het jönni és ott lehet jelentkezni 
is. Mindenkit szívesen látunk.

Elek György

IX. Nagykun edzőtábor

HIRDETMÉNYEK
Horgászok 
figyelem!

A Nagykun Horgász 
Egyesület 2015. augusztus 
21-én (pénteken) rendezi 
hagyományos női és férfi 
horgászversenyét a Tégla-
gyári horgásztavon. A ver-
senyen minden egyesüle-
ti tag részt vehet. Nevezési 
díj 2.600 Ft, ami magában 
foglalja az ebéd (birkapör-
költ) és ital költségét. Ne-
vezni az egyesület irodá-
jában lehet 13-án és 14-én 
(csütörtök-péntek) 16 és 18 
óra között. Szeretettel vá-
runk minden horgászt! 

Vezetőség

MEGHÍVÓ
A Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

szeretettel meghívja Önt

ROMA KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 
elnevezésű

NEMZ-KUL-15-0909 pályázati  azonosítójú 
roma napjára

Rendezvény időpontja: 2015.07.31.  14.00 órától
Rendezvény helyszíne: 5300 Karcag, Vasút u. 45.

A belépés díjtalan! 
A helyszínen lehetőség van roma hagyományos ételek főzésére is.

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatóink: 
Karcag Városi Önkormányzat, Kovács Sándor megyei 

közgyűlési elnök, FIDESZ (Pánti Ildikó, Nagyné László Er-
zsébet, Szepesi Tibor, Karcagi Nagy Zoltán képviselők), Vá-
rosgondnokság, Római Katolikus Plébánia, Balogh András, 
Karcagi Szuperinfó, Karcagi Hírmondó, Nagycsaládosok 
Karcagi Egyesülete, Bakó István szobafestő.
A további támogatóknak is előre köszönjük a támogatását!


