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Karcagi  Hírmondó
Kezdődnek a Nagykunsági Kulturális Napok

Harmadik alkalommal nyert július 19-én a VII. Tiszaderzsi 
Kárásznapon a karcagi Kárászok Ászai csapat. Először 2011-
ben indult a baráti társaság, akkor elsők lettek, 2012-ben 
másodikok, s azóta pedig mindig első helyezést értek el. Az idei 
menüjük: tiszai halászlé, hallal töltött káposzta, sült hal, rán-
tott hal, tökbe töltött hal rántva, füstölt ponty, sült krump-
li, sárgarépa csipsz, desszertnek pedig ferdinánd és túrós le-
pény. (A képen a díjakkal Takács Sándor csapatkapitány gug-
gol, mögötte Poharánszki József, Poharánszki Józsefné, Katona 
Péter, Katona Péterné áll, hátsó sor: Nagy Józsefné, Nagy József, 
Brecsók István, Végh Zsolt.)

Újabb karcagi főzős siker

Augusztus elsején szent-
mise keretében áldották 
meg a karcagi római katoli-
kus templomban most elké-
szült színes ólomüveg ablako-
kat. A szentmisén részt vett 
Kovács Szilvia, Karcag vá-
ros alpolgármestere, Pán-
ti Ildikó önkormányzati kép-
viselő, dr. Sántha József fő-
orvos, Györfi Sándor Mun-
kácsy- ,Mednyánszky és Ma-
gyar Örökség-díjas szobrász-
művész, Györfi Balázs épí-
tész tervező művész, az ado-
mányozó Szabó család tagjai, 
köztük Szabó József és család-
ja, valamint a család kedves 
ismerős plébánosa, Márió atya 
Buenos Airesből. A szentmisét 
celebrálta Gulyás Zsolt karca-
gi plébános, érseki tanácsos és 
Mikolai Vince pápai prelátus. 
A misén a jelenlévőkhöz szólt 
az adományozó Szabó Jó-

zsef is karcagi unokatestvérei-
vel, valamint az alkotó, Györfi 
Balázs is bemutatta az ólom-
üvegbe álmodott pünkösdi je-
lenetet, mely karcagi elemeket 

is tartalmaz. A szentmise vé-
gén Mikolai Vince pápai pre-
látus áldotta meg a 4x6 méte-
res ólomüvegablakot.
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Felszentelték az új ólomüveg 
ablakokat a katolikus templomban

Immár huszonnegyedik 
alkalommal kerül megren-
dezésre a Nagykunsági Kul-
turális Napok rendezvényso-
rozata. A közel negyedszáza-
dos múltra visszatekintő ese-
mény idei kínálatáról Szepe-
si Tibor, a Déryné Kulturális 
Központ igazgatója nyilatko-
zott röviden lapunknak.

– Ez egy hagyományos, ha-
gyományőrző rendezvénysoro-
zat. Mit érdemes tudni az idei 
eseményről?

– Az eddig megrendezett 
Nagykunsági Kulturális Na-
pok hagyományaira támasz-
kodva kerül megrendezés-
re az idei rendezvény augusz-
tus 18. és 22. között. Ahogy 
az esemény neve is jelzi, kü-
lönböző kulturális progra-
mok széles skáláját vonultat-
ja fel ebben az évben is. A ki-
állításoktól kezdődően az 
aratófelvonuláson át a sport és 
ifjúsági rendezvényekig szin-
te minden korosztály számára 
tartogat valamilyen eseményt.

– A teljesség igénye nélkül 
említsünk meg néhány fonto-
sabb rendezvényt, amelyre ér-
demes ellátogatni!

– Mindenképp megjegyez-

ném, hogy augusztus 20-ig a 
Kultúrpalota épületében még 
megtekinthető a XIII. Alföl-
di Fazekas Triennálé anyaga, 
valamint a Zsidó kéziratok és 
szertartási tárgyak című kiál-
lítás is. Természetesen, mint 
minden évben, most is nyílik 

egy új kiállítás erre az alka-
lomra, mégpedig „Azt üzen-
te Ferenc Jóska...” A Nagy Há-
ború emlékezete címmel a 
múzeum épületében, amely 
egy első világháborús tárgyi 
anyagokból és fotókból össze-
állított gyűjteményt mutat be.

A hagyományokhoz illesz-
kedően idén is lesz Ország-
zászló felvonás, ünnepi ön-
kormányzati ülés, Szent Ist-
ván- napi szentmise és kör-
menet, aratófelvonulás, és 
az új kenyér is megszentelés-
re kerül. Ezek számítanak az 

ünnepélyes rendezvényeknek. 
A klasszikus kultúra iránt ér-
deklődőket zenés nosztalgia 
est és nosztalgia hangverseny, 
könyvbemutató, folklór mű-
sor várja, míg a könnyedebb 
kikapcsolódásra vágyók pedig 
kézműves foglalkozásokon, 
kirakodóvásáron, sportren-
dezvényeken, és könnyűzenei 
koncerteken vehetnek részt.

– Bár augusztus 20. még 
nem a zárónap, de minden év-
ben nagy érdeklődés övezi az 
esti rendezvényt és a tűzijáté-
kot. Lesz–e idén is tűzijáték, ki 
lesz az idei sztárvendég?

- Tűzijáték természete-
sen idén is lesz 22:30-kor az 
Angyalos kútnál, a fő fellé-
pő pedig – első sorban a fia-
talabb korosztályt megcéloz-
va – a Children of Distance 
nevű együttes lesz. Dióhéj-
ban, hirtelen ennyit tudtam 
felsorolni és a lista természe-
tesen ennél jóval hosszabb. 
Azt gondolom, hogy sikerült 
egy olyan programkínálatot 
összeállítani, hogy minden-
ki megtalálja a kedvére való 
szórakozást.
(Részletes program a 11. oldalon)
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Pillanatkép a tavalyi aratófelvonulásról

A „Kárászok Ászai” Tiszaderzsen
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Közéleti szilánkok
Hagyományőrzés és 

hagyományfelejtés (3)
Természetesen abban, hogy a 

„karcagi birkapörkölt” hungaricum 
lett, nagy szerepe van dr. Fazekas 
Sándor miniszterünknek. Ami, 
ha úgy vesszük egy egészséges 
lokálpatriotizmus is részéről. 
(Mint ahogy annak idején Erdei 
Ferenc részéről is az volt, amikor 
azt mondta: „ a birkapörkölthöz 
legjobb a makói hagyma”. ) Mert 
voltaképpen azt mondta: legyünk 
büszkék arra, ami a miénk!  

A jó múltkor elküldték nekem 
egy ismeretlen hölgy gasztronómia 
web-lapját. Ebben éppen az Erdei 
leírást idézi, a közismerten liberális 
ÉS munkatárs, Váncsa Istvánnal 
egyetértve: „Na eszerint a felosztás 
alapján én nem pörköltöt főzök, 
hanem paprikást, mert a pörkölt, 
zsír, hagyma és víz nélkül kerül a 
bográcsba, és maximum egy kis víz 
kerül bele, majd külön készítenek 
hozzá pörköltszaftot.

Valahogy ezt a metódust sem 
én, sem Váncsa nem nagyon 
tudja elképzelni a pusztában, egy 
egyszerű paraszti ételnél.” Nem 
is csodálkozom rajta, hogy nem 
tudják elképzelni! Hiszen szerintem 
azt sem tudják, mi a vasaló. Arra 
meg nagyobb összeggel mernék 
fogadni, hogy az árvaganéról  sem 
hallottak semmit. Így aztán szegény 
liberális főzőcskézőknek, - akik 
irtózva ejtik ki a szájukon a népi vagy 
a nemzeti jelzőket - ha sorjában 
végig gondolták, ill. elképzelték 
a Tarjányi Imre által elmondott 
pörkölt receptjét, sehogyan 
sem fért a fejükbe, hogy több, 
különböző nagyságú vasbogrács,  
vagy fazék is volt a régi pásztorok 
vasalójában. És ha idejük volt, bizony 
a hagymát piríthatták külön is egy 
kisebb öntöttvas lábasban vagy 
bográcsban. Amit később, amikor 
már félfővésben volt a nagyobbik 
lábasban a birkatest, megpaprikázva 
a kisebb edényben pirított hagymát, 
egyszerűen ráborítottak. És már 
el is jutottunk a Tarjányi Imre által 
említett pörkölt metódushoz. 

Vélhetően nem értenék a 
juhászhurka elnevezést sem. Jót 
röhögnének rajta. Ami engem 
egyáltalán nem zavarna. Az viszont 
igen, hogy egy, a birkafőzésről 
készített kisfilmben, az egyébként 
rokonszenves kun főző fiatalember 
azt mondja: „juhászhurkát most 
nem csinálunk”. Hát mikor, ha nem 
éppen most? – vetődött föl bennem 
önkéntelenül is a kérdés. 

Bizony, jobban oda kellene 
figyelni a hagyományainkra!

-ács-

KÖZÉLET

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk 2015. augusztus 28-án 

jelenik meg. A megszokott nyitvatartási időben 

várjuk hirdetőinket.

Lapzárta: 2015. augusztus 24. (hétfő) 12 óra

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 

Évtizedes múltjuk van már 
azoknak a nyári kirándulá-
soknak, amiket Pánti Ildikó, a 
8.sz.kerület képviselője – az el-
ső években – a város nevezetes-
ségeinek megismerésére szerve-
zett.  Ennyi év alatt a helyi lát-
nivalók elfogytak, s a képviselő-
nő manapság a kistérség (újab-
ban járás) nevezetes települése-
it igyekszik bemutatni az érdek-
lődő karcagiaknak. Korábban 
Tiszaszentimrén jártak, az idén 
nyáron pedig a Tisza-tó mellet-
ti Abádszalókra tettek autóbu-
szos túrát. Útközben – oda- és 
visszafelé is – Elek György hely-
történész ismertette a két tele-
pülés (Abád és Szalók községek) 
13.században, sőt a Honfogla-
lás korában induló történetét. Az 
abádszalóki városháza tanácster-
mében Füleki Istvánné Gulyás 
Mária („gáboráronos” öregdiák), 
a Gondozási Központ igazgató-
ja szólt a település jelenéről, ered-
ményeiről és gondjairól. 

Abádszalók elsősorban a Ti-
sza-tó adta üdülési, szabadidős és 
sportolási lehetőségeiről neveze-
tes, de a Faluház egy nagyon ér-
tékes babamúzeumnak, ponto-
sabban népviseleti kiállításnak 

is helyet ad. A kiállított babá-
kon ugyanis a Kárpát-medence 
népviseleteinek, hiteles, kicsinyí-
tett mása látható. A gyűjtemény 
egyébként, - amint azt az alapí-
tó Steigauf Józsefné tárlatvezeté-
sében kiemelte -  a szakemberek 
szerint is „Európa leggazdagabb 
viseletegyüttese”. (Nem beszélve 
a kiállítás azon darabjairól, amik 
a Föld más országiból érkeztek 
ide, ajándékképpen.)  

A településen régi hagyo-
mányai vannak a csipkeverés-
nek, ami valaha a helybeli asz-
szonyok jelentős bevételi forrása 
volt. A hagyomány életben tar-
tására hozták létre egy régi abádi 
gazdaházban a Csipkeverők Há-
zát, ahol Mátyus Lajosné csip-
keverő állandó kiállítása mel-
lett  a helyben működő csipkeve-
rő tanfolyam hallgatóinak mun-
káit is megtekinthetik a látoga-

tók. Ahogy Bodzásné Erikától, a 
csipkeverők háza vezetőjétől hal-
lottuk, - közmunka program ke-
retében - immár a második cso-
port sajátítja el e hasznos kézi-
munka alapjait.

Az időjárás inkább borongós 
volt, de a a hazaút előtt a (az ez-
úttal kihalt) tóparti strandon tet-
tek élvezetes sétát a kirándulók. 
Ezzel zárult az abádszalóki ki-
rándulás.

Honismereti kirándulás Abádszalókra

Az augusztus 5-én (szerdán) megtartott soron kívüli ülésen 
mindössze négy napirendi pontot tárgyaltak nyilvános keretek 
között. Ezek közül két javaslat egy nem lakás céljára szolgáló 
önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról szólt. A má-
sik két pont közül az egyik a köznevelési intézmények működ-
tetési támogatására tett javaslatot. A képviselő-testület a nem-
zeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint vállalja a 
saját tulajdonában lévő – az állami intézményfenntartó által 
működtetett köznevelési intézmény működtetéséhez megálla-
pított hozzájárulást. Ez az összeg 2015. szeptember 1. és 2019. 
augusztus 31. közötti időszakra, havi 6 millió 352 ezer forint-
ban lett megállapítva.

A képviselők ezúttal elfogadták azt a javaslatot is, amely egy 
munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében a Kar-
cag Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervé-
ről szóló helyi rendelet módosítását kezdeményezte. A javaslat 
egyúttal tartalmazza a településfejlesztési célok megvalósításá-
hoz szükséges – az önkormányzat és a beruházó között köten-
dő – településrendezési szerződés tervezetét és az ahhoz szük-
séges telepítési tanulmányt is.

-dh-

Soron kívüli testületi ülés
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INTERJÚ

HÍREK

Dr. Bartha Júlia turkológus 
három évtizede a török kultúra 
és a török néprajz kutatója.  Ku-
tatásainak, kutatóútjainak ered-
ményeiről több kötetnyi publiká-
cióban (sok-sok cikkben, tanul-
mányban, népszerűsítő írásban) 
számolt be. „A törökök élete nem 
olyan, mint amilyennek a turis-
ta látja. Rendkívül mély kultúra, 
nagyon izgalmas, amit nem lehet 
felületesen megnézni”- mondta 
egyszer meg-megismétlődő kele-
ti utazásairól. Most, nyár elején 
ismét Törökországban járt, ezút-
tal azt az országrészt kereste fel, 
ahol annak idején Györffy István 
is megfordult.

- Magam sem tudom, mert 
1988 óta járom Törökorszá-
got. Általában évente volt egy-
egy gyűjtőút, de előfordult, 
hogy háromszor is eljutottam 
oda konferenciák okán.  Ez bi-
zony elég sok alkalom, és a be-

lőle vont mérleg is szép: 47 „tö-
rökös” tanulmány, három ta-
nulmánykötet és két monográ-
fia a török néprajz témaköréből. 

- Amikor a pályám indult, 
az első török néprajzi inspirá-
ciót Györffy István munkássá-
gából merítettem, s mindig az 
volt a vágyam, hogy végig jár-
jam azt a területet, ahol Györffy 
is járt, lassan száz éve a Lénárd-
expedícióval. Ez most meg-
adatott. A Fekete-tenger part-
vidékén, annak kelet-anatóli-
ai szakaszán jártam, Samsun, 
Amasya, Trabzon, Ardesen, 
Barhal, Erzurum, Erzincan, 
Sivas, Divrigi településeken - és 
vissza Ankarába. Közel három-
ezer kilométert tettünk meg au-
tóval. Nagyon izgalmas volt, 
egyrészt azért, mert grúzok, 
lázok, örmények és tatárok lak-
ta vidék ez, nomeg a hemsineké, 
(örmény eredetű etnikai csoport 
a Kacskar hegységben), de az út-
viszonyok miatt hozzájuk saj-
nos nem sikerült eljutni. Az uta-
zás célja a keresztény kegyhelyek 
meglátogatása volt ( a térségben 
szép számú grúz és örmény mo-
nostor áll ma is), másrészt pe-
dig a kora-középkori iszlám em-
lékeket szerettem volna látni. 
Még az elmúlt évben elkezdtem 
a gyűjtést egy vallásökológiai ta-
nulmányhoz: szakrális térhasz-
nálat az iszlámban – az anató-

liai törökök példája témakör-
ben. Voltaképpen a mostani út 
is ehhez szolgált jó adalékokkal. 
Gyönyörű dolgokat láttam, pl. 
Erzurumban, vagy Divrigi-ben 
az Ulu Dzsámit, vagy Sivasban, 
az egykori Szeldzsuk biroda-
lom  kulturális központjában… 
Ez a város az akkori négy med-
reszéjével „egyetemi városnak” 
minősült, amelynek egyetemein 
nemcsak vallásfilozófiai ismere-
teket, hanem matematikát, ké-
miát és orvostudományt is ta-
nultak. Mindezeket az épülete-
ket 1271-ben egy iráni kereske-

dő - Muzaffer Bürüdzse és fe-
lesége -  építtette. Több dolog-
ra szép példa ez. Egyrészt a kö-
zépkor nem volt „sötét” – alig-
hanem a reneszánsz  „tette utó-
lag azzá” - másrészt a mecena-
túra szép példája, harmadrészt:  
a medreszék mellett kórházakat 

és más gyógyászati intézménye-
ket, például „bolondok házát” is 
építettek. Az utóbbiban zenete-
rápiával és csobogó vízzel gyó-
gyították az ápoltakat. Mindez 
azt bizonyítja, hogy  a kegyesség  
gyakorlása nem idegen az isz-
lámtól. Sőt!

- Igen, természetesen, persze 
mára eléggé összekeveredtek a 
török lakossággal. Sok esetben 
tudatos kitelepítések is történ-

tek, hiszen ez is az egyik eszkö-
ze volt Kemal Atatürk nemzet-
kovácsolási szándékának. De 
azért azt mondhatjuk, hogy pl. a 
lázok, (kaukázusi eredetű etni-
kai csoport) most is nagy szám-
ban élnek Ardesen, Artvin vidé-
kén. Jól felfedezhetők az „u”-zó 

nyelvjárásuk miatt. (A szó má-
sodik szótagjának  i-je helyett 
u-t ejtenek, ezért aki az irodal-
mi török nyelvet tanulta, nehe-
zen érti a beszédjüket, de ha jó-
indulat van, akkor nincs nyel-
vi akadály…) Györffy nyolcfé-
le etnikai csoportot írt le ezen 
a vidéken, s ezek nyomokban 
most is megtalálhatók. Nem 
szólt ugyanakkor a már említett 
hemsinekről, akik manapság is 
két településen élnek, szokása-
ik java részét és a népviseletü-
ket is megtartották. Valószínű-
leg azért nem tudott róluk, mert 
eléggé elzárva, a hegyekben  él-
nek.  Egyébként ez a terület már 
Kelet-Anatóliának is a keleti ré-
sze, az örmény, iráni határ felé. 

- Folyamatosan dolgozok raj-
ta, jelenleg a több, mint 700 fo-
tót adatolom. Mint említettem 
vallásökológiai dolgozatot írok, 
egyelőre tanulmányt, ami le-
het menet közben kötetté érik. 
Azt még nem tudom, hogy hol 
publikálom, de még sohasem 
maradt kéziratom az asztalfi-
ókban, mert előbb vagy utóbb 
minden írás megtalálja a helyét. 
Érdekes, szép téma ez és fontos 
is, mert emberarcúvá teszi azt a 
vallást, amit jó, ha Európa mi-
nél előbb alaposan megismer.

- Jó munkát kívánok! Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György

Györffy István nyomán Anatóliában

Sivas, a középkor egyetemi városa

Egy sikeres pályázat révén az 
Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő 652.560 forintot bizto-
sított a Kováts Mihály Tagisko-
la hetedikeseinek tanulmányi ki-
rándulásához. A kirándulás cél-
ja az volt, hogy a határon túli ma-
gyarok életével, múltjával, jele-
nével ismerkedjenek a tanulók. 
A közös gyökerek feltárása miatt 
is fontos lehet ez, hiszen tudjuk, 
1786-ban kunsági, közelebbről 
karcagújszállási telepesek népesí-
tették újra a bácskai Ómoravica, -  
ma Bácskossuthfalva – települést. 

Amint Lévainé Kovács Róza, 
a Karcagi Általános Iskolai Köz-
pont igazgatóhelyettese elmond-
ta, az utazás előtt  komoly elő-
készítő munkálatok folytak: a 
gyerekek kutatómunkát végez-
tek, feltárták a meglátogatan-
dó terület épített értékeit, ter-
mészeti kincseit, tanulmányoz-
ták a terület földrajzát. Az elő-
készítés része volt A Noszty fiú 
esete Tóth Marival című Mik-

száth mű megismerése, hisz  
Bácskossuthfalván a Tóth Ma-
ri alakját ihlető Ungár Piroska 
családja házában kaptak szállást, 
s ezért célszerűnek látszott, ha a 
tanulók megismerik a történetet  
ill. a regényt. Az alapos felkészü-
lésnek köszönhetően, mondta a 
tanárnő, a helyszíneken a gyere-
kek remek kiselőadásokat tartot-
tak, és nagyon ügyesen megszer-
kesztett prezentációkat mutattak 

be. A kirándulás persze nemcsak 
Bácskossuthfalvára korlátozó-
dott.

- Tompai határátlépés után 
Szabadkára vezetett az utunk, 
ahol megnéztük a szecessziós 
építkezés emlékeit. Felmentünk 
a városháza tornyába és rengeteg 
fotót készítettünk. Megnéztük a 
dísztermet, voltunk a Kosztolá-
nyi emlékszobában, tettünk egy 
nagyon hangulatos városi sétát. 

A szabadkai zsinagóga most fel-
újítás alatt áll, és lehetőségünk 
volt megnézni a felújítási mun-
kálatokat is. Bajmok határában, 
a kaponyai csata emlékére  emelt 
obeliszknél az 1848/49-es esemé-
nyekre emlékeztünk.

Moravicán előbb faluisme-
reti programon vettünk részt, 
azután házigazdáink vegyes 
– moravicai és karcagi gyere-
kekből összeállított – csapatok 
részvételével játékos falutörté-
neti vetélkedőt rendeztek. Es-
te úgyanígy  vegyes csapatokkal 
játékos sorverseny volt. Más-
nap megnéztük a nagyon szé-
pen felújított bácsi vár kiállítá-
sát, Nagy Tibor, a moravicai is-
kola történelem szakos tanára 
nagyon sokat mesélt a vár és a 
vidék történetéről. Felkerestük 
a török fürdő romjait, egy feren-
ces kolostor maradványaihoz is 
látogattunk, ahol megnézhettük 
a két éve történt freskórestaurá-
lás eredményét. Zomborban a 
megyeházát néztük meg. A na-

pot közös táncest zárta. A har-
madik napon, június 4-én, a 
nemzeti összetartozásról em-
lékeztünk, azután Topolyára 
mentünk, ahol a tájházat,  ko-
vács- és bognárműhelyt, a mú-
zeumot és Európa egyik leg-
magasabb katolikus templomát 
néztük meg. Innen a zobnaticai 
Törley birokra mentünk. A bir-
tokon a pezsgőgyáros báró em-
lékére kölyökpezsgővel koccin-
tottunk. Palicson a tó történe-
tével ismerkedtünk, a program 
pedig a állatkert megtekinté-
sével ért véget. Itthon egy érté-
kelő óra és egy bemutató fog-
lalkozás követte a kirándulást, 
amivel reméljük sikerült kedvet 
ébreszteni a hatodikosokban, 
akiket jövőre, egy újabb pályá-
zattal szeretnénk eljuttatni erre 
a vidékre. Tehát készül az újabb 
pályázat, amibe azonban né-
hány újabb helyszín felfedezését 
is tervbe vesszük majd.

Elek György

Kovátsos diákok a Délvidéken

- Hány keleti (törökországi) 
útja volt eddig?

- Mi volt a célja a mostani 
utazásnak?

- Felfedezhetők még a Györffy 
által leírt etnikai csoportok? 

- Hatalmas anyaggal tért 
haza. Hol fogja publikálni?
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HIRDETMÉNYEK

A járási hivatal osztálya-
it bemutató sorozatunk vé-
géhez értünk. Az alábbi in-
terjút már a nemrégiben át-
adott új járási épületben ké-
szítettük Huszárné Haj-
dú Máriával, a Földhivatali 
Osztály vezetőjével.

– Nagyon sok feladatot lá-
tunk el. Az alaptevékenység 
az ingatlan nyilvántartás ve-
zetése, amit már évtizedek óta 
végzünk, de ez a tevékenység 
számos más nyilvántartással 
és egyéb más feladattal bővült 
ki. Az ingatlan nyilvántartást 
közel negyven éve végezzük. 
Ez a legismertebb a lakosság 
számára, hiszen ezzel találko-

zik a mindennapokban. Akár 
egy ingatlan vásárlása, eladá-
sa, vagy egy hitelfelvétel kap-
csán a tulajdoni lap másola-
tát viszi ezekhez a jogügyle-
tekhez.

Másik nagyon ismert nyil-
vántartásunk a földhaszná-

lati nyilvántartás. Ezt a 
2000. év óta vezetjük. Ez 
nem az ingatlanhoz kap-
csolódik, hanem a föld-
használóhoz. Tehát a 
földhasználó használa-
tában lévő valamennyi 
ingatlant tartjuk nyil-
ván – legyen az a saját-
ja, vagy valamilyen szer-
ződés kapcsán hozzáke-
rült bérlemény. A leg-
újabb nyilvántartási fel-
adatunk 2014 januárjától 
működik. Ez a földmű-
vesekről, mezőgazdasági 
termelő szervezetekről, 
illetve a mezőgazdasági 
üzemközpontokról veze-
tett nyilvántartás. Ezt a 
földforgalmi törvényhez 

kapcsolódóan fektettük fel. Ez 
szükséges ahhoz, hogy egy-
általán valaki földhasználati 
szerződést kössön.

– Ilyen a telekalakítási eljá-
rás engedélyezése. Ez egy te-
lekmegosztáshoz, vagy épp 
egy telekegyesítéshez szüksé-
ges legelső engedély. Nyilván 
szakhatóságokkal együttmű-
ködve adjuk ki ezt az enge-
délyt. Hozzánk tartozik még 
a földminősítés, földvédelmi 
eljárás lefolytatása is. A vég-
leges, vagy időleges művelési 

ág változások, vagy más célú 
használat bejelentése tartoz-
nak ide.

Ezenkívül ide tartoznak a 
határszemlék, a művelési köte-
lezettségek ellenőrzése, és most 
ismét nagy feladatunk már jú-
liustól a parlagfű-ellenőrzés. 
Ennek keretében az egész járás 
területét ellenőrizzük.

– 2013. július végétől Ken-
deres és Kisújszállás is hoz-
zánk tartozik. Addig csak há-
rom településen láttuk el a fel-
adatot – Berekfürdő, Kunma-
daras, Karcag – ma pedig már 
a járás valamennyi terüle-
te ide tartozik. Több, mint 85 
ezer hektár, amit nekünk be 
kell járnunk.

Még visszatérnék az új fel-
adatokhoz egy kicsit. Ezek kö-
zé sorolható a haszonbérleti 
szerződések hatósági jóváha-
gyása, illetve a haszonbérle-
ti szerződésnek nem minősü-
lő földbérleti szerződések jó-
váhagyása. Ezeket is a földfor-
galmi törvényhez kapcsoló-
dóan végezzük. Elég nagy fel-
adatnak számít itt, ahol ilyen 
kiterjedt mezőgazdasági ter-
melés folyik. Mióta körzeti hi-
vatal lettünk, bővült a feladat-
körünk még a földméréssel és 
a gazdászi feladatokkal. Ná-
lunk a földmérés viszonylag 
újnak számít, de az egykori 
földhivatalban ez nem volt az.

Fontos még megemlíte-
nem az igazgatási-szolgáltatá-
si díjak szedését is. Az ingat-
lan nyilvántartásban még sze-
dünk díjat, de a földhasznála-
ti nyilvántartás az díjmentes 

eljárás. A be nem fizetett dí-
jakat közadó módjára hajtjuk 
be. Megkeressük a NAV-ot, il-
letve természetes személyek 
esetében a helyi adóhatóságot.

– Az állandó létszámunk 
16 fő, és ennyien látjuk el az 
előbb említett 85 ezer hektá-
ron a feladatainkat. Ez a te-
rület 42385 darab földrészle-
tet takar. Ebben benne van-
nak a belterületek, külterüle-
tek, zártkerti ingatlanok. 

– A legnagyobb változást 
talán a földforgalmi törvény 
jelentett ezen a területen, hi-
szen nagyon nagy mezőgaz-
dasági terület ügyeit intézzük. 
Lassan már megismerkednek 
vele az ügyfelek. Jelentős fel-
adat volt, hogy be kellett je-
lentkezni a földműves nyil-
vántartásba, a haszonbérle-
ti szerződéseket jóvá kell ha-
gyatni, úgy, ahogy az adás-vé-
teli szerződéseket is.

Talán még két nagyobb fel-
adatot tudnék mondani az 
utóbbi hónapokra vonatkoz-
tatva, és ezek szintén a már 
sokat emlegetett földforgal-
mi törvényhez kapcsolódnak. 
Július végével a haszonélveze-
ti jog és a használat joga meg-
szűnt a törvény erejénél fogva, 
ha nem a közeli hozzátarto-

zó és a tulajdonos között köt-
tetett. Ezt a földhivatali osz-
tálynak már tavaly november 
óta kellett vizsgálnia. Nyilat-
kozatot küldtünk ki ezzel kap-
csolatosan a haszonélvezők ré-
szére. Ha egyes esetekben nem 
áll fenn közeli hozzátartozói 
kapcsolat a felek között, akkor 
azokat július végéig törölnünk 
kellett a nyilvántartásból.

A másik nagy feladat a rész-
arány kiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése. A Földművelésügyi 
Minisztérium és a Nemzeti 
Kataszteri Program Nonprofit 
Kft. között létrejött megálla-
podás alapján valamennyi me-
gyében kijelöltek egy járást er-
re a feladatra. Itt ránk esett a 
választás. Május hatodikával 
kezdtük ezt a munkát, amely 
389 földrészletet érint.

– Negyedikként költöztünk 
át az új épületbe. Abból a meg-
fontolásból, hogy a lakosság ne 
is érezze meg ezt, még a költö-
zés napján is tartottunk ügyfél-
fogadást a régi irodánkban. Az-
óta már kaptunk is pozitív visz-
szajelzéseket az ügyfelek részé-
ről. Örültek annak, hogy nem 
kell lépcsőzni, nagyon kultu-
rált az ügyfélvárónk. Mi is na-
gyon örülünk, hogy tágasabb, 
modern irodákban dolgozha-
tunk tovább ügyfeleink megelé-
gedésére.

Az még nagyon fontos, hogy 
megváltozott a telefonszámunk! 
Ezentúl a 06-59-795-240, illet-
ve a 06-59-795-250 telefonszám-
okon ér el minket a lakosság.

-dh-

Bemutatkozik a Karcagi Járási Hivatal VIII. rész
Földhivatali Osztály

Kiállítások 
a Déryné Kulturális 

Központban

 - „Zsidó kéziratok és 
szertartási tárgyak”

 - XIII. Alföldi Fazekas 
Triennálé

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

Gyerekmozi
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

Horgászok figyelem!
A Nagykun Horgász 

Egyesület 2015. augusztus 
21-én (pénteken) rendezi 
hagyományos női és fér-
fi horgászversenyét a Tég-
lagyári horgásztavon. A 
versenyen minden egye-
sületi tag részt vehet. Ne-
vezési díj 2.600 Ft, ami 
magában foglalja az ebéd 
(birkapörkölt) és ital költ-
ségét. Nevezni az egyesü-
let irodájában lehet  14-én (péntek) 16 és 18 óra között. 

Szeretettel várunk minden horgászt! 

Vezetőség

– Korábban nem volt önál-
ló földhivatal Karcagon, 
most viszont, hogy városunk 
járási székhely lett, az ide 
tartozó területek ügyeit helyi 
Földhivatali Osztály intézi. 
Mi a legfőbb feladata az osz-
tálynak?

– A nyilvántartások veze-
tése mellett milyen további 
feladataik vannak még?

– Ez mekkora területet je-
lent?

– Az előbb már szó esett 
arról, hogy mekkora terüle-
ten dolgoznak. Hány fővel 
tudják ellátni a feladataikat?

– Az elmúlt időszakban 
történt-e olyan változás – 
azon kívül, hogy önálló osz-
tállyá alakultak – amelyről 
jó ha tud a közvélemény?

– Végezetül, hogy sikerült 
az átköltözés az új épületbe?
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HÍREK

Június 30-án számoltak be 
a Kováts Mihály Tagiskola pe-
dagógusai annak a 2015. áp-
rilis-júniusban lezajlott pá-
lyázatnak a tapasztalatairól, 
amely az autista gyermekek 
integrációjának megsegítését 
célozta meg. 

Az Autizmus-specifikus ne-
velés és oktatás támogatá-
sa IV. című pályázatot 2014-
ben hirdette meg a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. Chrappánné Papp Ágnes 
a tagiskola vezetője ismertető-
je szerint, mivel az intézmény 
az autista gyerekek nevelésé-
vel és oktatásával is foglakozik, 
nagy örömmel vették az értesí-
tést, hogy az érintett szakem-
berekből álló team pályázatá-
nak megvalósítását 1,6 millió 
forinttal támogatták. 

A legfontosabb elvárás az 
volt, hogy mentor és mentorált 
párokat kellett kialakítani, 
ahol a mentor olyan gyógype-
dagógus szakember lehetett, 
aki az autista gyerekekkel már 

foglakozott és ilyen végzettség-
gel rendelkezett, speciális kép-
zésben részesült. A Kovátsban 
Sánta Ágnes, illetve Nagyné 
Balogh Orsolya (Kádas György 

Általános Iskola és Szakisko-
la) mentorok irányítása mellett 
Vida Attila szociálpedagógus, 
és Patkóné Erdei Judit tanítónő 
vett részt a programban.

A két mentorált a pályá-

zat megszabta 96 órában két-
két autista gyermekkel fogla-
kozott. A foglalkozások a ké-
pességfejlesztésen túl a játé-
kos foglalkozásokat, a szoci-
alizációt is magukba foglal-
ták. Például sok olyan fog-
lakozást terveztek, amely-
nek során elmentek valahová, 
utaztak, főztek valamit – va-
gyis gyakorlati tevékenysége-
ket végeztek a gyerekekkel. És 
természetesen eszközök be-
szerzéséről is szólt ez a pályá-
zat. Olyan fejlesztő eszközö-
ket vásároltak, amiket eddig 
nem tudtak beszerezni, mert 
viszonylag magas áron lehet 
hozzájuk jutni. Amin össze-
foglaló előadásában Vida At-
tila tanár úr hangsúlyozta, a 
pályázat természetesen arról 
is szólt, hogy az itt szerzett is-
mereteket a következő évek-
ben tovább lehessen vinni, fel 
lehessen használni, segítségül 
hívni a mindennapi munká-
ban.

Elek György

A sikeres integrációért
A közelmúltban Kapocsi Istvánt, a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság általános igazgatóhelyettesét kísértem el egy terü-
letbejárásra a Karcag környéki pusztán. Körutazásunk célja el-
sősorban a környékbeli madárfajok megfigyelése volt, valahogy 
úgy, ahogy húsz évvel ezelőtt tettük. Bár akkoriban ifjabbak lé-
vén, több szabadidővel rendelkezve, havonta jártuk a pusztát, 
számos új madárfajt megismerve.

Tavaly a két évtizeddel azelőtt indult Madárlesen című cikk-
sorozatra emlékezve jártuk be a számunkra már jól ismert ha-
tárrészeket és azt beszéltük meg, hogy ezentúl, amíg csak lehet 
évente megismételjük ez a túrát. Bár az élővilág sok újdonság-
gal már nem szolgál az avatott szemeknek, de érdekes megfi-
gyelni egy-egy terület miként változott, változik az évek, évti-
zedek múltával. Annak, aki jól ismeri a környéket, már szinte 
fel sem tűnik, hogy míg a ’90-es évek elején-közepén az egyko-
ri tsz-ek épületei, hodályai és néhány tanya emelkedtek ki a lá-

tóhatáron – manapság 
több felújított, vagy új 
építésű tanya is látha-
tó. A hajdani hodályok, 
istállók egy része üres, 
mellőlük már eltűntek a 
trágyahalmok.

A Kecskeri-pusztán 
nem volt nagy mozgás. 
A kora nyári délelőtt fé-
nyében a legelésző szar-
vasmarhák fölött leg-
inkább nagy kócsagot, 
barna rétihéját figyel-
hettünk meg, a távolban 
pedig egy-egy őz fe-
je bukkant fel. Már azt 
gondoltuk, hogy nem 
is látunk semmi mást a 

megszokottakon kívül, de hamarosan feltűnt egy egerészölyv 
és székicséreket is láthattunk végül.

Jó nagy kerülőt véve, a 4-es sz. főutat keresztezve délnek, 
majd keletnek haladva a Kecskeri (Karcagi II.) csatorna mentén 
értük el a Gyarmati út bucsai szakaszát, és innen a főútra visz-
szatérve érkeztünk meg a Zádor-híd környéki határba. Itt sem 
volt valami nagy mozgolódás, így a Német-éri-főcsatorna irá-
nyába indultunk tovább. Ott azonban igen ritka pillanatnak le-
hettünk szemtanúi. Bár a pillanat kifejezés túlzás, mivel hosszú 
perceken keresztül figyelhettünk meg egy vörös gémet, amint 
egy zöld gyíkot próbált lenyelni. A jól kifejlett hüllőt kereszt-
ben volt képes a csőrébe fogni, így beletelt egy kis időbe, amíg 
úgy forgatta, hogy lecsúszhasson a torkán. Az ebéd végeztével, 
nemes egyszerűséggel még felkapta a földről a gyík leszakadt 
farkát, amit amolyan desszertként fogyasztott el gyorsan.

Nos, ha nem is figyelhettünk meg új madárfajokat ez alka-
lommal, de legalább láthattuk miként táplálkozik egy vörös 
gém.

Jövőre, ugyanekkor, ugyanitt!
-dh-

Csendes volt a puszta

Védett mocsárlakó: vörös gém

A Karcag Városi 
Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat júli-
us 31-én immár 21. 
alkalommal rendez-
te meg a Roma Kul-
turális Találkozóját a 
Kiskápolna udvarán. 
A találkozón 19 me-
gyebeli településről 
érkeztek vendégek, 
fellépők, akiket Var-
ga István elnök foga-
dott. Délelőtt a gye-

rekeknek különféle versenyeket szerveztek, délután a felnőttek-
nek volt főzőverseny és műsor helyi amatőr énekesekkel és me-
gyebeli együttesekkel, tánccsoportokkal, zenekarokkal.

Romanap megyebeli fellépőkkel
A Karcagi Nagykun Va-

dásztársaság vadászháza ud-
varán felállított katonai sátor-
ban aludtak az őzhívó tábor-
ban résztvevő gyerekek. A tá-
borvezető Domján Sándor, 
a társaság gazdaságvezetője, 
munkáját Juhász Sándorné, 
valamint Bóta István és fele-
sége segítette. A vadászatról, 
a vad védelméről, a természet 
szeretetéről szakavatott elő-
adók beszéltek a táborozók-
nak, akik a hivatásos vadá-
szokkal járták a határt, s meg-
figyelték az őzeket. Hajóki-
ránduláson megismerkedtek a 
Tisza-tó ártéri növény és ma-
dárvilágával is, de volt vadász-
kutya bemutató, íjásztatás, 
légpuska lövészet is számukra. 

Táboroztak az őzhívók

A képen Ladányi Tamás, a Nimród újságírója (jobbra a második) 
ejtette el ezt a szép hétéves őzbakot
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A hét kérdése: Mennyire viseli meg a levegőben úszó virágpor?

Földváriné 
Simon Ilona (59)
Én magam nem vagyok al-
lergiás, tehát nem igazán ér-
zékelem a levegőben úszó 
virágpor(ok) hatását, és má-
sokat sem hallottam még pa-
naszkodni a parlagfűre.

Vona Viktor (25)
Én enyhe fokú allergiával 
küszködök. Ilyenkor, a pol-
lenszezon idején gyakran 
gyógyszert szedek, és idősza-
konként jó ütemben fogy ná-
lam a papírzsebkendő is.

Kabai Istvánné (57)
A központban lakom, és nem 
is nagyon vetődök el a város 
szélére vagy távolabb, ezért 
én nem nagyon veszem ész-
re az ilyesmit. Az allergiások, 
főként a gyerekek szenvedhe-
tik meg igazán az ilyen virág-
poros időszakokat.  

Berekfürdőben negyedik al-
kalommal rendezték meg a 
Bereki Vigasságokat augusz-
tus 7-9. között. A fesztivál 
pénteken a Karcagi Aikido 
Egyesület bemutatójával, majd 
Sportnappal indult Katus At-
tilával és a Lolita Mozgás Stú-
dióval. Fellépett a Pántlika 
Néptánccsoport, Szabó Ádám 
és a Csík Zenekar. Szombaton 
a hagyományos ízek készí-
tői számára főzőversenyt tar-

tottak. A zsűri elnöke Rácz-
Túrkevei Lajos mestersza-
kács volt, tagjai: Bárdosi Sán-
dor olimpiai ezüstérmes, ju-
nior világ- és Európa-bajnok 
birkózó, Molnár János pol-

gármester, dr. Kenyeres Im-
re és Sinka István. A nap so-
rán volt még torna, Jó ebéd-
hez szólt a nóta Karcagi Nagy 
Zoltán magyar nóta énekes-
sel, fellépett a Berekfürdői Ha-
gyományőrző Néptánccsoport, 
a Nagyiváni Hagyományőrző 
Néptánccsoport, és a Biljana 
Néptánccsoport, a Sinful 
Passions, Somogyi András és 
a Hooligans. Vasárnap a Népi 
Játékok Fesztiválján volt sár-

kányűző, hordólovaglás, mi-
ni gólyaláb és Toldi erőpró-
ba is. Felléptek a Berekfür-
dői Mazsorettek és az Alma 
együttes.

DE

Bereki Vigasságok

A kunkapitányok által szer-
vezett Hármas Kerületi Ara-
tóversenyen vettek részt Jász-
apátiban a Karcagi Aranyka-
lász Baráti Kör tagjai Kálmán 
Imréné vezetésével. A csa-
pat tagjai régen is voltak ké-
zi aratáson, amit a mai arató-
versenyeken igyekeznek kor-
hűen visszaadni. A kör tag-
jai között vannak unokák, fel-
nőttek, nagymamák, nagypa-
pák is. A zsűri együtt pontoz-
ta a 10x10 méteres búzaföld 
learatását, rendbe tételét és a 
parcella előtt elhelyezett né-
pi aratási paraszti ételeket. A 
karcagiak terítékén volt most 
is ferdinándi, paraszt kif-
li, aludttej, gomolya, gubake-
nyér, vízicibere, több fajta sza-

lonna, kolbász. Beneveztek a 
népi ételek főzőversenyére is. 
A Karcagi Aranykalász Bará-
ti Kör arató munkájára a zsű-
ritől két különdíjat kapott, va-
lamint az aratási verseny első 

díját is ők hozták haza. A kör 
tagjai köszönik mindenkinek 
a segítséget, támogatást, ami 
lehetővé tette, hogy részt ve-
hettek a jászapáti versenyen.

DE

Karcagiak sikere a Hármas Kerületi Aratóversenyen

A Konok kunok 
főzőcsapata július-
ban a Tiszafüredi 
Halasnapokon újabb 
sikert ért el. A ha-
lászléfőző versenyen 
Juhász János vezette 
csapat három ételt is 
készített: Szentesi La-
jos tiszai halászlét, Ju-
hász János bajai tész-
tás halászlét, Kréz Ta-
más fordított rácpon-
tyot kemencében. A 
zsűri értékelése alap-
ján Szentesi Lajos 1. 
díjat, Juhász János és 
Kréz Tamás egy-egy 
különdíjat kapott.

Konok kunok a HALFESZT-en

A kilencven éves történetre 
visszatekintő Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny nem-
zetközi mezőnye augusztus 
7-én (pénteken) a késő délutáni 
órákban érkezett városunkba a 

136 km-es Abony-Karcag kö-
zötti etapot lezárva. Az egész 
napos kegyetlen hőségben 
Ruttkay Zoltán és Kasza Tibor 
szinte végig – jócskán lehagyva 
a mezőnyt – vezetett, de sajnos 

épp a karcagi körpályán érte be 
a mezőny éle a két szökevényt. 
Így a német Manuel Porzner 
lehetett a leggyorsabb befutó 
ezen a szakaszon. A győztes-
nek Dobos László polgármes-
ter adta át a szakaszgyőzele-
mért járó díjat.

A Szombathelyről startolt 700 
kilométeres olimpiai kvalifiká-
ciós verseny augusztus 9-én ért 
véget Budapesten. Az ötödik 
etap végén a szlovén Jan Tratnik 
számított a legjobbnak, a leg-
jobb magyar befutó pedig a har-
madik helyen végzett Lovassy 
Krisztián volt. Összetettben a 
luxemburgi Tom Thill – Krisz-
tián csapattársa – állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára.

-dh-   

Tour de Hongrie 
Abony-Karcag
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INTERJÚ

Június végén az önkormány-
zat nevében Dobos László pol-
gármester több nyugdíjas pe-
dagógust köszöntött, köztük 
Mátyusné Kispál Rózát a Nyug-
díjas Pedagógus Klub létreho-
zásáért, és az ott végzett lelkiis-
meretes közéleti munkájáért.

A nyári kánikula idején elő-
ször hozzá látogattunk el egy 
beszélgetés erejéig, hogy a klub 
működéséről, mindennapjairól 
kérdezzük és egyáltalán arról, 
hogy mivel foglalkozik manap-
ság, hogy tölti idejét a nyári hó-
napokban.

– Mindenek előtt beszéljünk 
egy kicsit a Nyugdíjas Pedagó-
gus Klubról! Mikor alakult és 
mekkora létszámmal működik 
jelenleg?

– 2009-ben alapítottam 
és azóta is vezetem a klubot, 
amely jelenleg 32 bejegyzett 
tagot számlál. Ez nem min-
dig teljes, hiszen nyugdíja-
sok, idősek vagyunk, előfor-
dul, hogy valaki megbetegszik, 
vagy éppen unokáznia kell. 
Azért többnyire húszon felül 
vagyunk az összejöveteleinken.

– Az év melyik részében leg-
aktívabb a klub élete?

– Leginkább tavasszal és úgy 
november-december környé-
kén. Ilyenkor július-augusz-
tus folyamán egyébként is szü-
netünk van. Azt tapasztalom, 

hogy a tagság nagyon szereti a 
klubéletet, igyekszem is min-
dig figyelembe venni, megfo-
gadni a többiek véleményét. 
Közösen állítjuk össze a prog-
ramokat. Gyakran hívunk meg 
ismert embereket, egy évben 
kétszer szoktunk név-
napi megemlékezése-
ket tartani – olyan-
kor verselünk, mesél-
getünk. Vannak olyan 
alkalmak is, amikor 
társasjátékot iktatunk 
be, ezt is nagyon sze-
reti mindenki. Álta-
lában így zajlik a klub 
élete.

– A nyári időszakban 
mivel foglalkozik? Tu-
dom, hogy más terüle-
ten is elég aktív életet él.

– Én soha nem 
unatkozom. Azon kí-
vül, hogy magam kö-
rül rendet tartok, el-
végzem a napi dolgo-
kat – nagyon sokat 
írok. Jönnek a gondo-
latok, és azokat ver-
sek formájába öntöm, 
vagy olykor-olykor festek. Ezt 
is régóta művelem. Részt vet-
tem megyei kiállításokon is 
több alkalommal. Manapság 
is hívogatnak, de most már 
inkább az írás felé fordultam. 
2013-ban megjelent egy gyer-
mekkönyvem, amire nagyon 

büszke vagyok, mivel Karca-
gon ez az első gyermekeknek 
szóló kötet. Ezt megelőzően 
két könyvet adtam ki: 2005-
ben a Kipergett versek cím-
mel, 2007-ben pedig Emléke-
im vándorútján címmel egy-

egy verseskötetet, amelyekben 
illusztrációként a festménye-
im is helyet kaptak. A gyer-
mekkönyvben a lányom és a 
lányunokám munkái látha-
tók. Úgy gondoltam, hogy ők 
közelebb vannak ahhoz a kor-
osztályhoz, akiknek ez szól.

– Meg tudná saccolni hány 
verset írt eddig?

– Közel háromszázat. Di-
ákkoromban is foglalkoztam 
versírással, a későbbiek során 
ritkábban, de amióta nyugdíjas 
vagyok elég aktívan csinálom.

– Ha már említette, 
akkor essen szó a csa-
ládról! Gyerekek, uno-
kák?

– Két gyermekem 
van, a lányom óvónő, 
neki két fia van. Ők 
már nagyok, az egyik 
már két diplomát szer-
zett – bölcsész, vala-
mint művelődésszer-
vező. Az ifjabbik pedig 
Debrecenben tanult 
épületgépész/mérnök-
nek, már csak a szak-
dolgozat és az állam-
vizsga van hátra.

A fiam zenész, gi-
táros. Két zenekar-
ban is szólógitározik, 
az egyik a már jól is-
mert Seňor zenekar, a 
másik pedig a nemrég 
alakult Thank Csapda. 

Neki két gyermeke van, a fia 
most érettségizett nagyon jó 
eredménnyel. Ő az ELTE-re je-
lentkezett, a lánya pedig most 
megy 11. osztályba a reformá-
tus gimnáziumban.

- Végezetül, kérem mondja 
el, melyek voltak az elmúlt évek 

legfontosabb momentumai, 
amelyeket mindenképp meg-
említene! Valamint még annyit, 
hogy az érdeklődők hol szerez-
hetik be az eddig megjelent kö-
teteit.

– Többször meghívtak kü-
lönböző zsűrikbe rajzverse-
nyek bírálatára, például az 
Arany János Általános Isko-
lába, de ugyanígy versmondó 
versenyek zsűrizésében is részt 
vettem. Nagyon jólesett az az 
elismerő oklevél is, amelyet a 
klubtagoktól kaptam a klub öt-
éves évfordulója alkalmával. 
Aztán a festményeimmel is na-
gyon sok helyen bemutatkoz-
hattam, szép eredményeket ér-
tem el, voltam különdíjas és 
egy alkalommal első díjas is. 
Önálló kiállításaim is voltak is-
kolákban, óvodákban, könyv-
tárban, rendezvénytermekben. 

A könyveimmel kapcsolat-
ban az a helyzet, hogy azo-
kat saját költségemen adattam 
ki, nyilván nem hatalmas pél-
dányszámban. Akik eddig ér-
deklődtek, azokhoz eljutot-
tak. Az első két kötetből már 
egy darab sincs, a gyermek-
könyvből még van néhány da-
rab. Azonban akit érdekel, va-
lamennyit megtalálhatja és ki-
kölcsönözheti a Városi Csoko-
nai Könyvtárból.

-dh-

Polgármesteri elismerés közéleti munkáért

Laboncz Sándort először egy 
tavaszi lapszámban mutattuk 
be. Akkor egy Székesfehérvá-
ron megrendezett tizenkét órás 
futásra készült, de jelezte, hogy 
a nyáron, a Birkafőző Fesztivál 
idején – június 24-27-én - újabb 
sportteljesítménnyel akar segí-
teni. Ezúttal Karcagról indul-
va Mosonmagyaróvárig és visz-
sza kerékpározik, majd pedig a 
szlovákiai Szepsibe teker, ahol 
részt vesz a XVII. Bódva-kupa 
félmaratoni (vagyis 21 097,5  
méteres távot jelentő) futóverse-
nyén, és még aznap hazabicik-
lizik. A június végén megjelent 
felhívása szerint a három napra 
mindösszesen 1200 kilométer le-
küzdését tervezte be. 

- Tavasszal új kihívásnak 
mondta a júniusi megmérette-
tést. 

- Így van. Nagy volt a vára-
kozás bennem, mert ilyen hosz-
szú távon még nem kerékpároz-
tam, és ez az igazán „maratoni” 
táv az alapos felkészülés mellett 
a hosszú távra is megfelelő, op-
timális erőbeosztást igényelt.

- És akár országjárásnak is 
megfelelt, hiszen maga tervez-

te útvonalon igyekezett az or-
szág keleti feléből a nyugati ha-
társzélre...

- Azt azért sejtettem, hogy in-
nen Mosonmagyaróvárra eljut-
ni nem olyan egyszerű, hiszen 
sok útra nem lehet felmenni ke-
rékpárral, vagyis sokat kell bo-
lyongani települések között ke-
resztül-kasul, míg az ember 
odaér. Ráadásul az odavezető 
négyszáz kilométeres út nekem 
teljesen ismeretlen volt. Persze 
igyekeztem megtervezni, de az 
élet az mégis másként alakítot-
ta a dolgot, amiért aztán impro-
vizálni kellett az útvonallal. Az 

első szakasz Karcag-Abádszalók 
volt, ott fel a gátra, és Kiskö-
rénél hagytam el a víztározót. 
Aztán Jászárokszállásnál volt 
az első pihenő. Már ott jelent-
kezett az első olyan probléma, 
ami miatt az útvonal módosí-
tást igényelt. Én kerékpároztam, 
de volt autós kíséret, ami  a ru-
hát és az élelmet hozta, de ilyen-
kor természetesen arra is számí-
tani kell, hogy az időjárás rossz-
ra fordul. A fővárost kikerültük, 
mert úgy gondoltam, hogy ha 
Maglódig eljutottam, ott kocsi-
ba ülünk és Pestet megkerülve 
a nullás körgyűrűn az 1-es autó-

pályán megyünk Tatáig, onnan 
folytatom tovább az utat kerék-
párral. Így is lett. Tata után jött 
Kisbér, Bábolna, Tét, és fel Mo-
sonmagyaróvárra. A dunántú-
li szakaszon az út jó, az időjárás 
pedig elviselhető volt, egyedül 
a kisalföldi szél tréfált meg, de 
annyira, hogy sok kilométeren 
át tényleg kapaszkodni kellett a 
kormányba. A házigazdánk jó-
voltából sikeres volt az erőgyűj-
tés – a visszaút pedig szinte vé-
gig jó hátszéllel sikerült. Min-
den tekintetből jól bírtam, a 
magam részéről tehát eredmé-
nyesnek és pozitívnak tudom 
értékelni.

- Nem pihent sokat, mert míg 
itthon mindenki a Birkafőzőre 
készült, ön ismét nyeregbe ült.  

- A szlovákiai tekerésnél Eger 
felé indultam és a Bükköt meg-
kerülve, Szilvásvárad érintésé-
vel kanyarodtam el Edelénynek. 
A tornanádaskai határátke-
lőn át értem el Szepsit. A futás-
nál jól viseltem a terhelést. Úgy 
gondoltam, hogy be kell osz-
tanom az erőmet, mert ott van 
még a visszaút. Tizenkét kilo-
méternél volt a fordulópont, de 
előjött bennem a versenyszel-

lem is, és nem néztem jó szem-
mel, ha olyanok is megelőz-
tek, akikkel nekem tartanom 
kell(ene) a tempót... Az így dik-
tált gyorsabb tempójú futás mi-
att a későbbi biciklizésnél tilta-
kozott egy kicsit az izomzatom, 
de mentálisan nem volt gond.  
Amikor lefutottam a távot, egy 
rövid pihenő után hazabicikliz-
tem. Este 11 óra körül érkeztem 
Karcagra. Mindent összeszá-
molva 1200 kilométert tervez-
tem, de a kényszerű útvonal át-
szabások miatt a biciklizés ösz-
szesen 921 kilométer lett, ezen 
felül ott volt még a 21 kilométe-
res félmaratoni futás, mindösz-
szesen tehát 942 kilométert tet-
tem meg.

- Mire készül most?
-  Az ősszel lesz egy 100 ki-

lométeres verseny, azon kívül 
nem vállalok mást, inkább a sa-
ját erőnlétem fejlesztésre figye-
lek. Jövő tavasszal viszont ismét 
nagy erőbedobással indulok 
majd - újból Székesfehérváron.

- A teljesítményhez gratulá-
lunk. Sikeres felkészülést a to-
vábbiakhoz!

Elek György 

Ezer kilométer keréken és talpon



8 2015. augusztus 14.Karcagi Hírmondó

OTTHON

A városban egyre többen 
gondozzák a kertjüket, ud-
varukat, s nemcsak a füvet 
nyírják ott. Több háznál az 
utcán is láthatunk kis virá-
goskerteket. Ezért ma már 
nemcsak a városközpon-
ti parkokban láthatunk gyö-
nyörűen gondozott virágo-
kat, hanem a város egyéb te-
rületein is sok virágos kert-
tel találkoznak az arra járók. 
Az otthoni virágoskertek lé-
tesítése követendő példaként 
állhat mindenki előtt. Pánti 
Ildikóval, a 8. számú válasz-
tókörzet képviselőjével több 
szép virágos kertet néztünk 
meg.

- A környezeti kultúra a 
családi házas övezetben na-
gyon fontos, hiszen minden-
kinek van egy utcai és udvari 
területe, ezért fontos, hogy ez-

zel foglalkozzanak a tulajdo-
nosok – mondja Pánti Ildikó.  
– A gondozott udvarok, ahol 
nem csupán pázsit van, ha-

nem virágok, fák, az arra já-
róknak és az ott lakóknak is 
örömet okoz. Szerencsére egy-
re többen figyelnek oda lakó-
környezetükre a körzetben és 
a városban is. Örömmel ta-
pasztalom, hogy generációról 
generációra öröklődik át ez a 
kertgondozás, a virágok sze-
retete.

A Bajza utcában Ecsedi 
Zsófi és Anna szívesen ker-
tészkedik szüleivel. A szikla-
kertben, a teraszon most is vi-
rulnak a szebbnél szebb virá-
gok. A kertben sokféle kak-
tusz, rózsa nyílik, de a szín-
pompás portulácska is ked-
vence a két lánynak. A szí-
neket tekintve a sárga vezet, 
mert mint megfogalmazták, 
az olyan vidám, nyárias szín. 
A lányok a kerti virágok mel-
lett a lakásban lévő a cserepes 
virágokat is gondozzák.

A Bethlen Gábor utca ele-

jén már az árokparton ki-
alakított és gondozott virá-
gos előkert is jelzi, az itt lakók 
szeretik a virágokat. Kállai 
Lőrincné kertjében számtalan 
virág nyílik most is, a ház fala 
mellett is több tucat cserépben 
kaktuszok, petúniák, muskát-
lik pompáznak. Ott jártunk-
kor kisunokájával, Emmával 
kertészkedett.

-Nagyon sokat foglalkozom 
a kerttel, hogy ilyen szép le-
gyen, naponta korán locsolok, 
kapálok. Mondhatni, igyek-
szem minden centimétert ki-
használni. Számomra fontos, 
hogy ilyen szép és különleges 
legyen, szeretem, ha megdicsé-
rik a kertemet – vallja be Kati-
ka, aki a rózsát, muskátlit ked-
veli, a piros, a sárga, a rózsa-
szín árnyalatok a kedvencei. - 
Nagyon sok kaktuszfélém van, 
legalább 150 cserép virág van 

az udvarra kirakva is, több 
különlegességgel. Gyermeke-
im is szeretnek kertészkedni, 
sok virágot adok én is nekik – 
mondta Kállai Lőrincné.

A Délibáb utcán Kolozsiné 
Illyés Mária és férje sokat fog-
lalkozik a kertben a virágokkal. 
Az utcán díszalmák vannak, 
melyek tavasszal nagyon szé-
pek, bent pedig vannak rózsák, 

muskátlik, petúniák és fák 
is. A két épület között hatal-
mas, több méter magas trombi-
ta folyondár van, ami a hőség-
ben árnyékot is biztosít. Az ut-
cafronton három hatalmas le-
ander áll, melyek folyamatos 
gondozást igényelnek. Fontos, 
hogy a virágokat ne csapvíz-
zel, hanem esővízzel locsoljuk, 
s még tápoldatozzuk is, akkor 
lesznek ilyen szépek – árulja el 
Kolozsiné Illyés Mária.

DE

Színpompás, virágos kertek, udvarok 

Ecsedi Zsófi és Anna a házuk udvarán álló sziklakertben

Karcagon is egyre kedveltebb a leander

Kállai Lőrincnének 150 cserepes virág van az udvarában

Szilvás-szedres sütemény –
ízletes augusztusi desszert

Hozzávalók:
100 g liszt, 90 g étkezési keményítő, 1 kk. szóda-
bikarbóna, 30 g cukor, vagy 1 ek. Stevia, 60 g ala-
csony zsírtartalmú margarin, 2 tojás, 1 kortynyi 
szénsavas ásványvíz, 800 g szilva, néhány sze-
der.
A tetejére:
200 gramm édes tejszín, 1 csomag vaníliás cu-
kor, 200 g tejföl, szeletelt mandula, cukor.

Elkészítése:
1. A sütőt melegítse elő 180°C-ra.
2. Egy 26 cm-es sütőformába tegyen sütőpapírt, és margarinnal kenje körbe.
3. A szilvákat mossa meg, törölje szárazra, felezze, vegye ki a magjukat.
4. A lisztet, a kukoricakeményítőt, a sütőport, a cukrot, vagy a stevia-t egy tálban kever-

je össze.
5. Adja hozzá az alacsony zsírtartalmú margarint, a tojásokat, valamint a szénsavas ás-

ványvizet, és rövid idő alatt mixelje össze, míg homogén masszát nem kap.
6. A tésztába illessze bele a szilvákat, és a szederszemeket.
7. Az előmelegített sütő középső polcán süsse 180°C-on kb. 30 percig.
8. A tejszínt keverje ki a vaníliás cukorral, adja hozzá a tejfölt, és kenje a tetejére. Végül ser-

penyőben karamellizált mandulával szórja meg.

Játsszon Ön is a

Karcagi Hírmondóval!

Mikor rendezték meg a VII. Tiszaderzsi Kárásznapot?

A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és te-

lefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben augusztus 24-

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: Kisari Sándor Imréné (Karcag)

Nyereményjáték

Fotó: Internet
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Kéthetente, pénteken délutá-
nonként a Nagykun Látogató-
központ udvarán várja a vásárló-
kat és az érdeklődőket a Nagykun 
Termelői Piac. A piacon helyi és 
környékbeli termelőktől vásárol-
hatnak saját termesztésű zöldsé-
get, gyümölcsöt, házi készítésű 
élelmiszereket (sajtokat, mézet 
etc.), valamint kézműves termé-
keket. A piac tervezői – tekint-
ve a különleges alkalmat – évek 
óta birkapörköltről is gondos-
kodnak, de számos alkalommal 
színvonalas előadásokat is szer-
veztek. Legutóbb, július végén, a 
Karcagi Nótaklub műsora szóra-
koztatta a piacozókat. 

A 2008 áprilisában ala-
kult klub Márkus Ica nótaéne-
kes szakmai irányítása mel-
lett nemcsak jó színvonalat ért 
el, de kitűnő közösséggé lett. 
Fennállásuk ötödik évforduló-
ján felénekelték első önálló CD-
jüket, egyébként pedig éven-
ként több városi rendezvény 

résztvevői, sok-sok kör és egye-
sület meghívott előadói. Már-
kus Ica szerint a Nótaklub to-
vábbra is „szépen működik”. 

- Hogyan, mivel telt az év ?
- Nem lehet panaszom: hu-

szonegyen vagyunk, és ez na-
gyon jó létszám.  Hangilag is he-
lyén van a társaság, új fellépő ru-
hánk van, tehát fellépésenként 
tudunk változtatni a ruhatárun-
kon. És fellépéseink is vannak 
jócskán. Nem feledve természe-
tesen, hogy nagyon jó közössé-
günk, összetartó és  lelkes csapa-
tunk van. Az utóbbi időszak leg-
jelentősebb eseménye, hogy na-
gyon szép ezüst fokozattal tér-
tünk haza a minősítőről.

- A jó minősítést a csapat nép-
szerűsége is igazolja ...

- Különböző felkéréseink 
vannak, és igyekszünk mind-
nek eleget tenni. Rendszeresen 
járunk szomszédolni, legköze-
lebb például Kunhegyesen, azu-
tán pedig Abádszalókon fogunk 
fellépni, és természetesen a vá-

rosi rendezvényeknek is gyako-
ri szereplői vagyunk.

- A nóta tehát továbbra is nép-
szerű?   

- A magyar nóta szerintem 
a reneszánszát éli, és újból na-
gyon-nagyon sok helyen szer-
veznek nótaműsort. Nagyon sok 
helyen tapasztaljuk, hogy a fi-
atalok is szeretik és örömmel 
halljuk, amikor énekelik a na-
gyon szép népdalokat, vagy akár 
a nótákat.

- Kunhegyes és Abádszalók 
után hol lépnek fel?

-  A nyár miatt most egy kis 
pauza lesz, mert a társaság kü-
lönböző helyekre megy üdülni 
a családdal, az unokákkal, úgy-
hogy az igazi munkarendünk 
szeptember 1-jével fog helyre-
állni.

A Nótaklub tehát pihen egy 
kicsit, a Termelői Piac viszont 
augusztus 14-én 14 órától ismét 
várja az érdeklődőket a Látoga-
tóközpont udvarán. 

Elek György

POSTALÁDA

HÍREK

A tanév vége ismét nyári 
napközivel folytatódott 2015. 
június végével, a Szent Pál 
Marista Általános Iskola ta-
nulói számára. A három hétig 
tartó napközibe, turnusonként 
lehetett jelentkezni, de akár 
végig részt vehetett a jelentke-
ző diák, a 2-7. osztályig. Az is-
kola nevelői, a Spanyolország-
ból érkező 15 cserkész, kiegé-
szülve a debreceni Fazekas Mi-
hály Gimnázium néhány diák-
jával és a Találkozó Pont nevű 
Nyitott Ház Tanoda dolgozói 
három korcsoportban foglal-
koztak a gyerekekkel. A min-
dennapi mese köré épülő té-
mák adták a napközi vezérfo-
nalát, amelyekhez a foglalko-
zásokat előzőleg a nevelők ter-
vezték meg. Így kirándulások, 
strandolások, különböző kéz-
műves foglalkozások és tréfás 

vetélkedők, játékok sokasága 
teremtette meg a kikapcsoló-
dást, és a szabadidő hasznos 
eltöltését a diákok számára. A 
gyerekek élményekkel térhet-
tek haza, melynek sikeréhez 
támogatásával hozzájárult a 
karcagi Essen Gyermekétkez-

tetési Kft., Kunlovarda, a VGV, 
egy debreceni hagyományőr-
ző csoport tagja az íjászat ki-
próbálásával és a Karcagi Ku-
tatóintézet. Ezúton is nagyon 
köszönjük a diákok, nevelők 
nevében! 

A nevelők

Jó hangulat, strand és kacagás

A karcagi Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai és meghívott ven-
dégei Apavárán az erdészházban, és annak környezetében töl-
töttek egy kellemes délutánt 2015. június 30-án. Köszönjük a 
szervezőknek és a fotósunknak. 

A klub tagjai és vezetője

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Általános Iskola – 
a korábbi évekhez hasonló-
an- az idén is több vakáci-
ós programot, táborozási le-
hetőséget kínált a tanulók ré-
szére. Földváriné Simon Ilona 
igazgató asszony tájékoztatása 
szerint május végén, a bereki 
Megbékélés Házában megren-
dezett, már hagyományos Er-
dei iskolában ötvennyolc má-
sodik évfolyamos tanuló vett 
részt. Számukra a  bereki für-
dő, valamint a Hortobágy és 
Debrecen közelsége kínált re-

mek lehetőségeket a változa-
tos programokra, kirándulá-
sokra.    

A nyárra több szünidei le-
hetőséget is szerveztek. Első 
ízben hirdették meg a három-
hetes Magvető Hagyomány-
őrző Nyári Tábort, amelynek 
ideje alatt Karcag nevezetessé-
geivel ismerkedtek a gyerekek, 

de - népi iparművészek közre-
működésével - kézműves fog-
lalkozásokat is szerveztek.

A harmadik évfolyamos 
tanulók harminckilenc fős 
csoportja egyhetes tábor-
ban Bükkszéken nyaralha-
tott. A negyedik évfolyam-
ból harminchatan a Velencei- 
tó partján töltöttek el egy he-
tet. A határon túli magyar vi-
dékek megismerése sem ma-
radhatott el: az ötödikesek Er-
délyben, Kalotaszeg és a kör-
nyéke látnivalóit tekintették 
meg.

Folyatódott az angliai kör-
utazás is. Az idei nyáron (a 
tanév végén) harmincöt diák 
ismerkedett  Délnyugat-Ang-
lia nevezetességeivel. Cikkünk 
készítése idején - augusztus 
elején a felsősök - az Erzsé-
bet-program pályázatának kö-
szönhetően – Zánkán tábo-
roztak. 

Nyári táborok a Refiben

Egy kellemes délután

A Termelői Piacon lépett fel a Nótaklub
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Fizetett hirdetés

HIRDETÉS

A Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

a 2015 / 2016. tanévre
az alábbi érettségi utáni szakképzésekre hirdet felvételt

Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05, 2 éves)
Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 01, 2 éves)

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24.
Jelentkezés személyesen, telefonon vagy az iskola honlapján
Telefon: 06-59/312-744
Honlap: http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu
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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.

HIRDETMÉNYEK

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).
Augusztus 15-16. Dr. Magyar György Kg., Hajnal utca 22. Tel.: 06/30-852-0465.
Augusztus 20-21. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20-939-4650.
Augusztus 22-23. Dr. Temesváry Tamás Kg., Széchenyi sgt. 38. Tel.: 06/30-537-5758.

Anyakönyv
Házasságkötés

2015. július 24.
Laboncz Marianna- Németh 
Ferenc
2015. július 24.
Vadai Éva - Medgyesi István 
2015. július 24.
Molnár Margit Enikő - Tóth 
István
2015. július 24.
Farkas Julianna - Kanalas 
János
2015. július 25.
Lengyel Helga - Víg László
2015. július 25.
Szabó Annamária - Donkó 
Imre
2015. augusztus 01.
Kolozsi Ágnes - Györfi András 
Győző
2015. augusztus 07.
Bakó Mária - Lázók József 
Ádám
2015. augusztus 07.
Bosnyák Ágnes - Hegyes Gábor
2015. augusztus 07.
Márki Annamária Hajnalka 
- Szakáll Attila
2015. augusztus 08.
Fermann Olga - Ungvári Attila
2015. augusztus 08.
Vadai Alexandra - Vajó Imre

Születés
Molnár Petra - Székely Zsolt
Kg., Horváth F. u. 3-5.

Alina
Bugyik Beáta - Kovács Zsolt 
Kg., Gépgyár. u. 20.

Zsolt
Fekete Krisztina - Bakó István
Kg., Északi u. 22.

Vanessza
Kiss Nikolett - Vas Tóth Kálmán
Kg., Pálya u. 18.

Lilien
Balogh Beatrix - Duka Norbert
Kg., Pacsirta u. 20.

Norbert Szabolcs
Seres Viktória - Varga János
Kg., Északi u. 4.

Timóteusz János 
Burai Katalin - Kiss József
Kg., Délibáb u. 59.

Kevin Erik
Varga Nóra - Szabó Kálmán
Kg., Villamos u. 14.

Dániel
Timár Júlia - Béres Sándor 
Gergő
Kg., Széchenyi sgt. 45.

Balázs Olivér 
Erdős Tünde - Horváth Gábor
Kg., Túzok u. 5.

Ferenc Gábor
Halálozás

Özv. Csala Tiborné 
(Sütő Rebeka Ilona)
 Karcag (1939)
Nyika Mihály
 Karcag (1944)

2015. augusztus 14. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Színpadi műsorok a Birkafőző 
Fesztiválon 2.rész
18.30 Térségi Események: Tisza- tó, 
Tour de Opera
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Szepesi Tibor
 Téma: Augusztus 20-ára készülve
 Karcagi hírek
 - Új épületben a Járási Hivatal 1. 
 Földhivatali Osztály
 - Soron kívüli testületi ülés
 - Életmentő készüléket  
 vettek a dolgozóknak
 - Romanap 
 - Ablakadomány a katolikus  
 templomban
 - Fogadj örökbe egy virágcsokrot
 - 90 éves nénit köszöntöttek a  
 berekiek
 - Aszfaltozás a városban 1.
 Háttér
 vendég: Béres Sándor  Téma:  
 nyári kiránduláson a nyugdíjasok
20.30 Szép kor - Nagykunsági  nyugdíjasok 
műsora
 - Túrmezei Erzsébetre emlékezünk

2015. augusztus 18. kedd 
(ismétlés szerda)
18.00  Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám – Református 
Istentisztelet 2015.07.26. 
19.10 Karcagi Hírek
19.35 A Hit Szava – Római Katolikus 
Szentmise  2015.07.26.
20.30 Szomszédolás - Náptáncgála 
a XVII. Kevi Juhászfesztiválon 
2015.05.17.
21.30 X. Betyárétel Főző Fesztivál 
összefoglalója

2015. augusztus 20. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Színpadi műsorok a Birkafőző 
Fesztiválon 3.rész
18.30 Karcagi tükör
19.05 Nagykunsági Krónika - közéleti 
magazin
 Aktuális kérdések
 vendég: Kovács Sándor
 Téma: megyei információk
 Karcagi hírek
 - Új épületben a Járási Hivatal 2.  
 (Építésügy)
 - Konyhakertek
 - Termelői piac
 - Tour de Hongrie               
 - Aszfaltozás a városban 2.
 Háttér
 vendég: Ferenczi Elekné
 Téma: nyári kiránduláson a  
 nyugdíjasok
20.30 Semmelweis napi megemlékezés

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

Istentisztelet
A karcagi görögkeleti templomban (Horváth Ferenc utca) 

2015. augusztus 16-án (vasárnap) de. 10 órakor Szent Litur-
giát (Istentiszteletet) tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Horgászok figyelem!
2015. augusztus 15-én (szombaton) és 16-án (vasárnap) 07-

11 óráig társadalmi munkát szervezünk a Téglagyári hor-
gásztónál. Szerszámot (villát, gereblyét, fűnyírót) hozzatok. 
A saját horászhelyét mindenki tegye rendbe augusztus 18-ig!

Vezetőség

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

 - Értékesítési vezető (Karcag),
 - Mezőgazdasági gépésztechnikus (Karcag),
 - Minőség ellenőr (Kisújszállás),
 - Gyermekvédelmi felügyelő (Karcag),
 - Biztosítási értékesítő (Karcag),
 - Értékesítési munkatárs (Kisújszállás),
 - Általános irodai adminisztrátor (Karcag),
 - Kereskedő (Kisújszállás),
 - Bolti eladó (Karcag),
 - Lakatos (Karcag),
 - Elektronikus műszer és készülékjavító (Kisújszállás), 
 - Kőműves (Karcag),
 - Egyéb építési, szerelési foglalkozás (kőműves, szobafes-

tő-mázoló) (Karcag),
 - Festő és mázoló (dukkozó) (Karcag),
 - Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr (Karcag),
 - Targoncavezető –elektromos (Karcag),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási 

foglalkozás (Kisújszállás).
Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Foglalkoztatási 

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

XXIV. Nagykunsági Kulturális Napok 
programjaihoz kapcsolódóan
a kiállítások és kiállítóhelyek nyitva tartása 

2015. augusztus 18-21-ig
10.00-16.00 óráig - Déryné Kulturális Központ (5300 Kar-

cag, Dózsa György u. 5-7.) 
 XIII. Alföldi Fazekas Triennálé
 „Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak”
10.00-17.00 óráig - Nagykun Látogatóközpont (5300 Kar-

cag, Táncsics krt 46.) „Jászkun kapitányok nyomában”
10.00-17.00 óráig - Györffy István Nagykun Múzeum 

(5300 Karcag, Kálvin u. 4.) 
2015. augusztus 20-án 10.00-16.00 óráig

Kántor Sándor Fazekasház (5300 Karcag, Erkel Ferenc u. 1.)
Kövesdaráló (5300 Karcag, Kisújszállási u. 18.)
Szélmalom (5300 Karcag, Vágóhíd u. 24.)
bejelentkezéssel Orvos- és Patikatörténeti Kiállítás (5300 
Karcag, Széchenyi sgt. 45.) Telefon: +36-30-377-3766
bejelentkezéssel Tűzoltó Történeti Kiállítóterem (5300 
Karcag, Horváth Ferenc u. 1.) Telefon: +36-20-924-2514
Az Erkel Ferenc u. 29. szám alatt található 1773-ban épült 
parasztház kívülről tekinthető meg.

TÁJÉKOZTATÓ
útlezárásról és forgalomelterelésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban a 
XXIV. Nagykunsági Kulturális Napok eseményei miatt 2015. 
augusztus 20-án 05.00 – 2015. augusztus 21-én 02.00 óráig az 
alábbi szakaszon útlezárás és forgalomelterelés történik:

 - a Kálvin utca – Püspökladányi út és Kossuth tér kö-
zötti szakasza,

 - a Madarasi út – Kálvin utca és Táncsics körút közöt-
ti szakasza,

 - a Dózsa György utca – Kossuth tér és Táncsics körút 
közötti szakasza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2015. augusztus 20-án 14.30 – 
16.30 óráig az aratófelvonulás miatt forgalomkorlátozásokra 
kell számítani.

A felvonulás útvonala: Liget utca – Deák krt. – Kisúj-
szállási út – Vasút utca – Széchenyi sgt. – Szent István sgt. – 
Kacsóh utca – Dózsa György utca – Kossuth tér – Madarasi 
út – Deák krt.

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük!
Szepesi Tibor igazgató

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
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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 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, autóra, 
vagy házra. Ugyanitt 40 db szék el-
adó. 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, összkomfortos ker-
tes ház, akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érdeklődni: Karcag, Rába utca 51.
Karcagon teljes közműves, téglából 
épült kisebb kertes ház betegség 
miatt eladó.(Lakrész: 50 m2+25m2 tá-
roló). 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, közpon-
ti fűtés, gázkazán, három helység-
ben nagyméretű cserépkályha van.) 
Gazdasági épület és garázs is tarto-
zik hozzá. Tel.: 06/30-483-6705.

Két szobás nappalis ház lakható alsó-
épülettel eladó, vagy cserélhető. Tel.: 
06/59-400-954.
Karcagon városközponthoz közeli 3 
és félszobás, gázkonvektoros két szo-
bában cserépkályhás ház eladó tel-
jes közművel (850 m2-es rendezett ud-
varral, szőlővel, gyümölcsfákkal be-
ültetve, két alsóépülettel, garázzsal 
Karcagon a Nap utca 7. sz. alatt. Tel.: 
06/59-887-169.
Karcagon 100 m2-es, nagycsaládnak, 
több generációnak alkalmas családi 
ház eladó, vagy debreceni, karcagi la-
kásra I-II. emeletire cserélhető. Tel.: 
06/20-533-8934. (Rejtett számra nem 
válaszolok!)
A Kolduskertben betakarítás után el-
adó lesz egy 17,5 soros kertföld. 
Kövesút, víz, villany és egy szerszámos 
is van. Tel.: 06/59-312-396.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, tégla családi ház sürgősen el-
adó. 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 porta eladó Karcagon 
a Sándor utcában. Tel.: 06/30-227-
3246.
Karcagon főtérhez, piachoz közel 712 
m2-es telken teljesen közművesített, 
ipari árammal ellátott, bontásra vagy 
felújításra ítélt ház eladó. A telek alkal-
mas üzleti vagy ipari tevékenységre is. 
Érdeklődni: Karcag, Kacsóh u. 21. szám 
alatt. Tel.: 06/30-478-2714.
ELADÓ vagy KIADÓ Karcag főterén 
egy kb. 180 m2-es egy 30 m2-es, de 
akár egyben is. Alkalmas egészség-
ügy, irodák, kereskedelem akár vasár-
nap is nyitva, vendéglátás, oktatás, 
szolgáltatások stb. Ugyanitt ELADÓ 
családi ház (55 m2+ terasz, 550 m2 te-
lek). ELADÓ LAKÁSOK 50 m2 két szo-
bás kis telekrésszel (1 szoba 30 m2 te-
lekrész). Egyben, de akár külön-külön 
is, most kedvezményes áron, több ge-
neráció együttélésére, de akár befek-
tetésnek is, vagy biztonságosan vállal-
kozhasson saját házában. Érd.: 06/20-
563-5087. Képek megtekinthetők az 
(orzo.@5mp.eu) oldalon.
ELADÓ HÁZ a KISVÉNKERTBEN! 
Sürgősen eladó a Kisvénkertben a 
Kékvirág utcában egy 40 m2-es kis ház 
alsóépülettel (cserépkályha, fürdőszo-
ba, vezetékes víz, benti wc van ben-
ne). A ház 2006-ban épült. 2.100.000 
Ft irányáron eladó. Képeket kérésre tu-
dok küldeni e-mail címre. Érd.: 06/20-
563-5087.
Karcagon KIADÓ két szobás lakást, 
vagy kisebb kertes családi házat ke-
resek igényes bérlőnek. Tel.: 06/70-
417-8895.
Karcagon 3 szobás, összkomfortos 
családi ház 1000 m2-es telken eladó. 
Ára: 5,9 millió forint. Tel.: 06/20-476-
0217.
Garázst vásárolnék a Szent István su-
gárút 1-5 udvarán, a garázssor köze-
pe táján. Ugyanitt 160x65x10 cm-es 
vastag beton fedőlap jó állapotban 
eladó. Tel.: 06/59-313-167.

Eladó komfort nélküli ház, nagy por-
tával, akár vállalkozásra is alkalmas. 
Tel.: 06/20-282-8697.
Eladó, esetleg kertes házra cserélhe-
tő Karcagon a Széchenyi sugárúton 
lévő 56 m2-es, 2. emeleti 2 szobás jó 
állapotú lakás. Tel.: 06/30-390-029, 
vagy a 06/30-715-4404.
Karcagon főtér közeli összkomfortos, 
3 nagy szobás, kertes családi ház el-
adó. Érdeklődni: 16 óra után a 06/30-
291-7471-es telefonszámon.
Karcagon a Délibáb u. 48. sz. alatti 
2 szobás (+fél szoba kiépíthető), tel-
jes közműves, 1974-ben épült ingat-
lan (ipari áram bekötve) eladó. Tel.: 
06/70-530-0852.
Karcag Madarasi út 8. sz alatti felújí-
tandó ház eladó vagy az anyagért 
cserébe lebontható. Tel.: 06/30-222-
0066.
2 szoba nappalis ház, lakható alsó-
épülettel eladó vagy kissebre cse-
rélhető, értékegyeztetéssel. Karcag, 
Arany János utca 4. Tel.: 06/59-400-
954.
Karcagon központ közeli 3 és fél szo-
bás (2 fürdőszoba) teljes közművel 
ellátott, 840 m2-es telek szőlővel, 
gyümölcsfákkal, melléképületekkel, 
garázzsal eladó a Nap utca 7. sz. alatt. 
Tel.: 06/59-887-169.
Eladó lakás! Karcag, Kossuth téren 
57 m2-es, erkélyes, kétszobás 3. eme-
leti lakás eladó. Érdeklődni: 06/30-
298-0276.
Családi ház beépíthető telekkel áron 
alul eladó. Tel.: 06/70-275-1937.

Állat
Ingyen elvihető kiscicák! Érdeklődni: 
Karcag, Zádor utca 20.
9 db 8 hetes malac eladó. Karcag, 
Attila u. 20. Tel.: 06/30-524-1446, 
06/30-603-4035.
Pecsenye nyulak eladók. Karcag, 
Erdei utca 18. Érd.: 18 óra után- 
06/59-314-519.
Kopasztott csirke kapható minden 
pénteken, csak rendelésre, amit csü-
törtök délig lehet leadni. Karcag, 
Soós István u. 12. Tel.: 06/59-311-969, 
06/30-244-5160.

Vegyes
Kulcscsomóm elveszett, három ki-
csi narancssárga tartóval. A megta-
láló jutalomban részesül. Tel.: 06/30-
390-2818.
Vásárolok régi fenyőbútorokat, szek-
rényt, kredencet, kanapét, asztalt, ko-
módot, hokedlit, szennyesládát, sózó 
teknőt, mosóteknőt, bödönöket, kan-
nákat, bekötött boros demizsonokat, 
ablakra való spalettákat, és minden 
egyéb régiséget teljes körű hagyaté-
kot, tollat. Tel.: 06/20-996-1346.

Szekrények, polcos gyermek íróasz-
tal, Hajdu mosógép, centrifuga, heve-
rő, gyerekheverő, fotelok, konyhaasz-
tal és párnás székek olcsón eladók! 
Tel.: 06/30-375-9135.
Jó állapotban lévő kétszemélyes re-
kamié, kétajtós ruhásszekrény, és egy 
vitrin eladó. Valamint festett konyha-
szekrény, asztal, ágyneműtartós he-
verő, két fotel, Singer varrógép, és 4 
db szék. Tel.: 06/30-827-6753.
Eladó két év garanciával, elektromos 
Lanaform készülék többféle beteg-
ség kezelésére alkalmas. (Ízület, izom, 
cukor, görcs, ideg, prosztata és fájda-
lomcsillapításra.) Tel.: 06/59-314-243, 
06/30-472-6237.
ELADÓK: vas terasztető és a Déli te-
mető „C” parcellájában fedett sír. Tel.: 
06/70-217-2279.
Automata mosógép, 120 literes hűtő 
eladó. Tel.: 06/30-576-9738.
Hordozható cserépkályha (35.000 
Ft), nagytestű kutyának szigetelt ház 
(10.000 Ft), Tv néző bőrfotel (10.000 
Ft), kávé-teafőző gép, új (6000 Ft), 25 
literes hűtődoboz (1500 Ft), táska-
varrógép (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 kerthelység is ki-
adó kerti parti céljából (székek, asz-
talok adottak). Tel.: 06/30-696-5288.
ELADÓ! Halasi ajtólap (200x66), kis-
kapu elem (173x103), nagykapu elem 
(203x178), benzines fűnyíró Brigg 
motorral, terménydaráló (370 W-os), 
EKFA -2 típusú sparhelt, kézi termény-
daráló, kézi morzsoló. Tel.: 06/70-550- 
2892.
Eladó régi lemezjátszó, 2 db ágy, 1 
db heverő, 6 db fotel, férfi-női ruhák, 
nagyméretű szőnyeg, falióra, Singer 
varrógép. Tel.: 06/30-661-5641.
Eladó egy db gyermek íróasztal. Tel.: 
06/30-272-9853.
Rokkantkocsi eladó (szobai). Tel.: 
06/30-391-0298.
Párnázott szék (4 db), gázkonvektor 
(2 db), bontott cserépkályha, kúppa-
la és acél felni (4 db, 175/65 R 14). Tel.: 
06/70-566-6571.
ELADÓK: 5 literes befőttes üvegek, 
juta zsák, káposztagyalu (3 késes), 
malacetető vályú, bontott mosdó-
kagyló, felnőtt pelenka. Tel.: 06/59- 
300-926, 06/30-421-4074.
Szép gyöngyhímzett menyasszonyi 
ruha és 25 vagy 50 éves jubileumi há-
zasságra alkalmas ruhák, több méret-
be eladók, esetleg kölcsönözhető is. 
Tel.: 06/20-461-1470.
Kisbálás szalma eladó Karcagon a 
Sándor utca 21. szám alatt. Tel: 06/30- 
458-4238.
Elektromos sütő fehér zománccal, 
megkímélt állapotban 10.000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06/30-645-0694.
Sürgősen eladó megkímélt állapot-
ban lévő koloniál szekrénysor (5 mé-
ter hosszú, ez még igazi masszív, erős 
bútor, ára: 88.000 Ft). Képeket tudok 
róla küldeni. Tel.: 06/20-563-5087.
Gyermek kerékpár (5000 Ft, 3-5 éves-
nek való), ablakra való zsalugáter (3 
ablakra), beltéri üvegajtó (1 db, üve-
ges, fehérre festve). Ugyanitt hűtő-
szekrényt vásárolnék! Tel.: 06/30- 
500-1841.
Aksi hibás elektromos bicikli, videó 
magnó, hibás varrógép eladó. Tel.: 
06/20-268-9521.

Gáztűzhely, három ajtós szekrény, kü-
lönböző bútorok és sok más eladó! 
Tel.: 06/20-282-8697.
Hajlított vázú női újszerű kemping 
kerékpár, 24-26-os MTB, robikapa 
utánfutóval, Karancs gáztűzhely, gye-
rek roller, gördeszka, benzines fűnyí-
ró eladó. Érd.: 06/30-355-7875.
6 db kecske és 1 db 2 éves vietnámi 
tenyész kan eladó. Tel.: 06/30-336-
6142.
80 literes Hajdu villanyboiler felújítva 
eladó, és egy Csau szuka (chipelt) in-
gyen elvihető. Tel.: 06/30-499-9237.
1,5 éves vágókecske, és 1 db jó álla-
potban lévő centrifuga eladó. Karcag, 
Futó Imre u. 49. Tel.: 06/30-511-7613.
Kemping kerékpár, mosógép, centri-
fuga eladó. Tel.: 06/59-314-892.
6 db 2 m széles, 150 cm magas kerí-
téselem eladó. Tel.: 06/30-5181-425.
Hetvenes férfi keresi korban hozzáillő 
hölgy ismeretségét. „Tartós kapcso-
lat.” Tel.: 06/20-280-2151.
2 db építkezésből kimaradt régeb-
bi típusú ablak eladó. Tel.: 06/70-275-
1937.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 06/59-887-269.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is válla-
lok. Török László, Tel.: 06/59-313-887 
vagy 06/30-289-5103.
Fa- fémforgácsoló szerszámok, ház-
tartási eszközök élezése, köszörülé-
se. 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 Á SZ HÁ ZHOZ IS  MEGY ! 
Kizárólag hölgyek részére: hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok. Tel.: 
06/30-447-3918.
Kerítések festését, javítását, me-
szelést, bontást, elhanyagolt há-
zak rendbetételét vállalom Karcag 
és Berekfürdő területén. Tel.: 06/20- 
807-4711.
Üvegezés-képkeretezés! Sári Mihály 
egyéni vállalkozó, Karcag Szent 
István sgt. 9. Tel.: 06/30-219-6813. 
A Szendrei Üvegező Bt. vállal: min-
denfajta üvegezést, tükrök kidolgo-
zását, képkeretezést, műanyag nyí-
lászárók forgalmazását, beépítését, 
redőnyök, rovarhálók, szalagfüggö-
nyök készítését. Karcag, Villamos ut-
ca 21. szám alatt. Tel.: 06/30-684- 
4941. 
Mezőgazdasági bérmunkát vállalok 
Hajdú- Bihar, Jász- Nagykun, vala-
mint Békés megye térségeiben. Tel.: 
06/70-370-1149.
Földet bérelnék: Biharnagybajom, 
Karcag, Kaba, Nádudvar, Nagyrábé, 
Püspökladány, Sárrétudvari térsé-
gében. Ár: 50 ezer Ft/ha. Tel.: 06/70- 
370-1149.
Festést, mázolást, tapétázást, gipsz-
karton- szerelést, ipari műgyantá-
zást és egyéb építőipari kivitelezést 
vállalok. Tel.: 06/70-530-0852.

APRÓHIRDETÉS

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!

Augusztus 15. (Szombat)
 8 - 13 óráig Berek Patika 

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

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.) (Tesco)

Augusztus 16. (Vasárnap)
 Berek Patika (Kiss Antal u. 3.)
Augusztus 20. (Csütörtök) 

Ünnepnap! 
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 
J.u.14.)

Augusztus 21. (Péntek) 
 8 - 13 óráig Főtér 

Gyógyszertár (Horváth 
Ferenc u. 1.)

Augusztus 22. (Szombat)
 8 - 13 óráig Betánia 

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

Gyógyszertár (Kisújszállási 
u. 34.)

Augusztus 23. (Vasárnap) 
 9 - 12 óráig Betánia 

Gyógyszertár (Szabó 
J.u.14.)

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

Gyógyszertári ügyelet
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SPORT

A 2015-ös Romániában 
megrendezett WEKAF Eu-
rópa Bajnokságon a Magyar 
Eskrima Válogatott bizonyult a 
legjobb csapatnak. Nagyon ke-
mény és pörgős küzdelmek so-
rán sikerült a magyaroknak ér-
meket szerezni, hiszen a töb-
bi ország versenyzői is nagyon 
felkészülten érkeztek a meg-
mérettetésre.

Legnehezebb mérkőzéseink 
az angol és olasz válogatottal 
voltak, de legtöbbször a ma-
gyar eskrimador keze lendült a 
magasba.

A Karcagi Eskrima Iskolát 
Disznós Imre Instruktor kép-
viselte az EB-n, aki 6 verseny-
számban indult, és ebből 5 
számban ért el dobogós helye-
zést: Tradicionális formagya-
korlat – ezüst érem, Első érin-

téses késharc – bronz érem, 
Full contact egy botos küzde-
lem – bronz érem, Full contact 
dupla botos küzdelem – ezüst 
érem, Full contact hosszú bo-
tos küzdelem – ezüst érem.

Sokan kérdezhetik, hogy 
miért olyan jók a magyar 
eskrimadorok?

A válasz egyszerű: A Dankó 
Ferenc mester által vezetett 
Magyarországi Doce Pares 
Eskrima Szervezet (Eskrima 

Hungary) iskoláiban a Fü-
löp-szigeteki harcművészet, az 
Eskrima / Kali / Arnis techni-
káit teljes körűen oktatjuk. Kö-
vetjük filippin mestereink ta-
nításait, és nem próbálunk 
okosabbak lenni pusztán azért, 
mert mi európaiak vagyunk.

Ennek eredményeként a ma-
gyar Eskrimadorok egyfor-
mán ügyesek egy és páros bot-
tal, hosszú bottal, késsel, to-
vábbá pusztakézzel egyaránt. 
Jártasak vagyunk a hosszú, kö-
zép és rövid távokban, rend-
szeresen küzdünk, és értjük az 
Eskrima magasabb szintű elve-
it, módszereit.

Pár héttel az EB előtt került 
megrendezésre Debrecenben 
a Vekeri-tónál az idei Eskrima 
Nyári Tábor, ahol a Karcagi 
Eskrima Iskola tanulói is részt 

vettek. A tábor 
utolsó napján vol-
tak az övvizsgák, 
ahol a karcagi-
ak kiválóan telje-
sítettek: Mészáros 
Viktor és Vass Jó-
zsef András (ké-
pünkön) vizsgáz-
tak le első tanulói 
fokozatra. 

Idén nyáron elő-
ször voltunk jelen 
a Karcagi Birka-
főző Fesztiválon, 
ahol az érdeklődők 
betekintést nyer-

hettek az Eskrimába. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy felnőt-
tek és gyerekek részéről egy-
aránt nagy volt az érdeklődés. 

Terveink szerint szeptem-
bertől indítjuk Karcagon a 
gyerek edzéseket is, ahová vár-
juk a 8 és 14 év közötti korosz-
tály jelentkezését.

További információk: 
eskrimakarcag.hu

Disznós Imre

Újabb karcagi eskrimás sikerek
Idén is táborral zárták az évet 

a szivacskézilabdások. A megér-
demelt pihenő idején beszélget-
tünk Balog Zoltánnal, a szivacs-
kézilabda szakosztály vezetőjé-
vel, akit az idei év eredményei-
ről, a szivacskézilabda táborról, 
és a jövő év terveiről kérdeztük. 

- Milyen eredményekkel büsz-
kélkedhet idén az utánpótlás ké-
zilabda Karcagon?

- Kezdjük a 16 évesekkel. Ők 
idén a kitűzött célt túlszárnyal-
va országos selejtezőig jutottak 
a két évvel idősebbek között, or-
szágos döntőt játszottak az ama-
tőr diákolimpián, és a saját kor-
osztályukban országos elődön-
tőt játszhattak a Városi Sport-
csarnokban, ahol nagy csatában, 
büntető párbajban megszerezték 
a bronzérmet.

- A szivacskézilabdás gyerekek 
több bajnokságon is részt vettek. 
Hogy szerepeltek? 

- Különböző tornákon vet-
tünk részt januárig, majd május 
végéig az Erima bajnokságban 
mérették meg magukat a gye-
rekek. A tavalyi év a tanulás éve 
volt, az idei már a versenyezte-
tésé. Lányokkal a 7 évesek kö-
zött versenyeztünk, és a torná-
kon, amin elindultunk aranyér-
met szereztünk. Az Erima baj-
nokságot pedig egy vereséggel 
szintén megnyerték a lányok. 
A fiúknál két csapatot indítot-
tam, a 7 és 8 éveseket. Náluk 
óriási volt a fejlődés az elmúlt 
egy év alatt. Akiktől az év ele-
jén kikaptak, azokat a csapato-
kat az év végére nemhogy utol-
érték, hanem le is hagyták-  kö-
szönhető ez a szorgalmuknak 
és a rendszeres edzésnek. A 8 
évesek szintén megnyerték az 
Erima bajnokságot, a 7 évesek 
másodikak lettek ebben a soro-
zatban. 

- Milyen tervekkel vágnak neki 
a jövő esztendőnek?

- A 17 éveseknél még képlé-

keny a helyzet. Itt, köszönhető-
en annak, hogy a felnőtt csapat 
megnyerte a megyei bajnok-
ságot, szoba került az NB2 le-
hetősége. Mind a gyerekekkel, 
mind a szüleikkel, mind a ve-
zetőséggel egy olyan kompro-
misszumot kell kötni, ami el-
sősorban a gyerekek, és a vá-
ros érdekét képviseli. A kicsik-
nél tovább folytatjuk a megkez-
dett munkát. Óriási segítség 
számomra, hogy a szülők teljes 
mellszélességgel mellettem áll-
nak, köszönöm nekik a támo-
gatást. Szeptembertől 4 csapat-
tal vágunk neki a küzdelmek-
nek. A lányoknál 7-8, a fiúknál 
8-9 évesek fognak versenyez-
ni az idei bajnokságban Karcag 
város színeiben. 

- Érdekes színfolt volt a vá-
rosban az idén is, hogy énekelve 
„menetelt” a kis csapat a város-
ban. Hogy sikerült az idei évad-
záró tábor?

- Mondhatom azt, hogy ne-
kem nagyon jó élmény volt. 
Igaz, hogy sikerült kiválaszta-
nom márciusban az év legme-
legebb hetét, de így a „B” terv 
lépett életbe, és sok időt töltöt-
tünk az Akácliget Strandfür-
dőben. Fagyiztunk, köszönet a 
Fórum bisztrónak érte. Renge-
teg gyümölcsöt kaptak a gye-
rekek, köszönhetően Mészá-
ros Petinek, és Besze Jancsinak. 

Moziban is voltunk és megnéz-
tünk egy mesét. A pénteki na-
pon családi napot tartottunk 
a Lovastanyán. Az összes ott 
dolgozónak szeretném megkö-
szönni az odaadó munkájukat, 
és nem mellesleg azt a 100 li-
ter bodzaszörpöt, amit a gyere-
kek és a szülők megittak a ká-
nikulában. A pénteki nap vé-
gén eredményt hirdettünk, el-
fogyasztottuk az ebédet, kiosz-
tottuk a jutalom csokoládékat, 
és minden gyermeknek hajto-
gattak egy lufit. Lovas kocsival 
vittek be bennünket a sport-
csarnokhoz, itt mindenkit vár-
tak a szülők, és úgy gondolom, 
élményekkel gazdagodva vár-
ják a gyerekek a szeptemberi 
kezdést. Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani azon vállal-
kozónak, akik idén is  támogat-
ták a munkámat és segítettek 
abban, hogy a szivacskézilabda 
tábor minél színvonalasabb le-
gyen: A Laboncfának, a Pakett 
Tüzépnek, a Tóbiás Vasbolt-
nak, a Robinson Tours Utazá-
si Irodának,  az Essen Kft.-nek, 
a Lovastanyának, a Mészáros 
Bt.-nek, Besze Jánosnak, a Fo-
rum Bisztrónak, az Akácliget 
Strandfürdőnek, a Dérynének, 
a Karcagi Sportegyesületnek, és 
nem utolsó sorban a szülőknek.  

- Köszönjük a beszámolót és 
további sikereket kívánunk! 

Táborral zárták az évet a szivacskézilabdások

Második alkalommal tartotta 
budapesti osztályának Kurucz 
Panka, a Karcagi Úszótábort az 
Akácliget Gyógy- és Strandfür-
dőben.

- Majdnem mindegyik gyerek 
a XI. kerületi Bethlen Gábor Ál-
talános Iskolából érkezett, ők az 
osztályom tagjai, s van még két 
karcagi gyermek, ők a rokona-
im. Tavaly voltuk először, ak-
kor megtanultuk az alapokat. A 
gyerekek már február óta ter-
vezgették az idei tábort is. Van, 
aki most van itt először, messze 

a szüleitől, de mindenki nagyon 
élvezi az úszótábort. Szeretnénk 
jönni minden évben velük Kar-
cagra – mondja Panka, akinek 
barátnője Kanda Ágnes segítet-
te az edzéseken. Együtt végez-
ték a TF-en az úszóedzői tanfo-
lyamot, s azóta barátnők. Kanda 
Ágnes 15 évig volt versenyúszó, 
évekig tagja volt a korosztályos 
magyar úszóválogatottnak, s a 
2006-os budapesti EB-n is in-
dulhatott, mint a legfiatalabb 
versenyző. Jelenleg a Váci Ifjúsá-
gi Sportegyesületnél úszóedző.

Úszótábor az Akácligetben


