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Május 7-8-án immár harma-
dik alkalommal rendezték meg 
az Akácliget Gyógy- és Strand-
fürdőben az Országos Nyugdí-
jas Művészeti Fesztivált. Mind-
két nap Márkus Ica magyar nó-
ta énekes, és az általa vezetett 
két népdalkör volt a fesztivál há-
zigazdája. Szombaton Kovács 
Szilvia alpolgármester, vasár-
nap Pánti Ildikó önkormányza-
ti képviselő köszöntötte a szép-
korúakat. A fürdőről Andrási 
István, a Nagykun Víz- és Csa-
tornamű Kft. ügyvezetője adott 
tájékoztatást. A két nap alatt, 
közel ezer szépkorú jött el Kar-
cagra az ország számos telepü-

léséről, s a közönség 84 egyéni és 
csoportos produkciót láthatott. 

Voltak, akik táncoltak, énekeltek 
vagy vicces jelenetet adtak elő.

Szépkorúak művészeti fesztiválja

Május 12-én (csütörtök) reggel teregetés közben vette észre 
Czinege Józsefné, hogy az Ady Endre - Kacsóh utca sarkán lévő 
háza előtti fészekből hiányzik az egyik gólya. Az utcára kinézve 
látta, hogy a fészektől mintegy 30-40 méterre, a gólya fennakadt a 
villanypóznán. Azonnal hívta az E.ON-t, a közterület-felügyelő-
ket, akik a helyszínt biztosították. A Kacsóh utcai kanyarban lévő 
póznához az áramszolgáltató munkatársai perceken belül megér-
keztek, áramtalanították a szakaszt, és óvatosan leemelték a fen-
nakadt gólyát. Amikor letették a fűbe, látszott, hogy az egyik sze-
me megsérült és a lába eltört. A Hortobágyi Nemzeti Park mun-
katársa elvitte a gólyát a madárkórházba.

Gólyát mentettek

A Kováts Mihály Huszárban-
dérium huszárjainak bevonu-
lása után május 11-én a Kováts 
Mihály Emlékhelynél, Pánti Il-
dikó, a 8. sz kerület önkormány-
zati képviselője, az Idegenforgal-
mi és Külkapcsolati Bizottság el-
nöke népes hallgatóság előtt em-
lékezett az amerikai független-
ségi háború karcagi származá-
sú tisztjére, Kováts Mihály ka-
tonai pályafutásának fontosabb 

állomásaira. Mint mondotta, a 
18. században a nagy koalíci-
ós háborúk időszakát élte Euró-
pa, s ebben az időben formálód-
tak ki a jelenlegi európai állam-
szervezetek alapjai, és a modern 
európai haderő is. Ez az időszak 
megteremtette a lehetőséget ar-
ra, hogy a katonai egyéniségek 
kibontakozhassanak. Fabriczy 
Kováts Mihály pedig katoná-
nak született és később képzett, 

profi katona lett, aki „tette a fel-
adatát. Előbb hazája szolgálatá-
ban, aztán részt vett azokban a 
nagy európai háborúkban, ame-
lyek az adott korban elindultak, 
majd később a legnemesebb cé-
lok érdekében áldozta fel életét, 
hazájától távol, Észak-Ameriká-
ban, ahol olyan szabadságküzde-

lem mellett tette le voksát, amely 
a mai napig meghatározó jel-
legű világtörténelmi esemény.” 
Az amerikai függetlenségi hábo-
rú karcagi hőse, Fabriczy Kováts 
Mihály huszár ezredes 1779. má-
jus 11-én Charleston városa mel-
lett hősi halált halt - mondta be-
szédében a szónok.

A Kováts Mihály Általános 
Iskolai Tagintézmény tanuló-
nak műsorát követően az intéz-
mény, a választókerület, vala-
mint a Nagykun Bajtársi Egye-
sület és Győrffy Villám András, 
katonai hagyományőrző helyez-
tek koszorút az emlékfalra.

DE

Koszorúzás a Kováts Mihály Emlékhelynél

Pánti Ildikó önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet a Kováts Mihály Emlékhelynél

Képünkön Győrffy Villám András katonai hagyományőrző
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- Pályázik- e városunk a Terü-
leti és Településfejlesztési Ope-
ratív Programban? - kérdeztük 
Dobos László polgármestertől.

- Természetesen, hiszen nagy 
lehetőség előtt vagyunk. A 2016-
2020-as uniós gazdasági időszak 
kezdetén a kormány is meghir-
dette a pályázatokat, hogy minél 
gyorsabban lehívásra kerüljenek 
az uniós források. Így elindult 
egy folyamat, elsőként a me-
gyék kapták meg azt a keretösz-
szeget, amit tovább lehet oszta-
ni. Ezt követően hosszú-hosszú 
egyeztetések után, járási és tele-
pülési szinten is elosztásra kerül-
tek a pályáztatásra felhasznál-
ható összegek. Természetesen 
városunk is bekapcsolódik eb-
be, hiszen ez nagy lehetőség ar-
ra, hogy további fejlesztések tör-
ténjenek meg. 13-14 pályázatot 
szeretnénk beadni. Tudni kell, 
hogy egy-egy pályázat nagyon 
sokrétű, sok mindenre kiterjed. 
Ha csak egyik pályázati lehető-
ségünket, a kerékpárút-hálózat 
bővítését mondom, ez a belvá-
ros jó részét át fogja szőni, ösz-
szekapcsolva a Madarasi úti ke-
rékpárutat részben a Kisújszál-
lási útival, de természetesen új 
szakaszok is kijelölésre kerül-
nek. Így például a Táncsics kör-
út, a Dózsa György út, a Kacsóh 
utca, a Szent István sugárút, a 
Széchenyi sugárút, reményeink 

szerint elhaladhatunk egészen 
a Vasút utcáig, de eközben még 
átkötésre kerülne a Széchenyi 
sugárút a Madarász Imre utcán 
keresztül a Kisújszállási útig. A 
meglévő kerékpárutak részbe-
ni felújítását is szeretnénk meg-
valósítani. Ezen kívül több pá-
lyázaton szeretnénk elindulni. 
A teljesség igénye nélkül: terme-
lői piac kialakításán fáradozunk 
a meglévő Piaccsarnok mögöt-
ti területen. Intézményeinket is 
továbbfejlesztjük, az Idősek Ott-
honától, a saját önkormányza-
ti kft.-ig, vagy épp egy turiszti-
kai útvonal kialakítása is sokré-
tű feladat. Sok munkát és nagy 
odafigyelést igényel a munka-
társaktól és a szakemberektől, 
hogy úgy tudják megírni a pá-
lyázatokat, hogy azok nyerjenek 
is. Ha ez megtörténik, kezdőd-
het a kivitelezés, a megvalósítás. 
Ezek a beruházások is a város 
fejlődését fogják szolgálni.

- A tavaszi szünetben már biz-
tosítani kellett a meleg ebédet az 
óvodás, iskolás gyerekeknek. Mi-
lyenek a tapasztalatok?

- Az idei évtől törvény írja elő, 
hogy a hátrányos, és halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyerme-
kek ingyenes szünidei étkezés-
ben részesülnek. Az első próba 
a rövidre sikerült tavaszi szünet-
ben volt. Akkor tudtuk kipró-
bálni, hogyan fog ez működni 
a nyári szünetben. Elmondha-
tom, nagyon sokan vették igény-
be, közel 700 gyermek kapott 
meleg ételt a szünetben három 
helyszínen. A két szolgáltató ál-
tal biztosított ebédet ételhordó-
ban vihették el a rászorulók a 
Szent Pál Marista Általános Is-
kolából, az Euró Kft. és az Essen 
Kft. étkezdéjéből. Azért, hogy ez 
városunkban zökkenőmentesen 
megtörténjen, sokat dolgoztak 
a szervezők, mind a Városháza, 
mind a Városgondokság, mind a 
két szolgáltató részéről. Ugyan-
így lesz ez a nyári szünetben is.

Meghívó
A 8. számú választókerület önkormányzati képviselője 

„városismereti sétára” hívja és 
várja a választókerület lakóit és az érdeklődőket.

(Nagyszülő - szülő - unoka korosztályig.)

Időpont: 
2016. május 25. (szerda) 14.30 órai kezdettel

Úticél: 
A görögkeleti templom megtekintése

Idegenvezető: 
Szerepi Nagy Attila, a templom gondnoka

Találkozó: 
a templom bejáratánál, az élelmiszerüzlet felől

A városismereti sétát esős időben is megtartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár:

Pánti Ildikó,
a 8. számú választókerület 

önkormányzati képviselője

Közéleti szilánkok
Gyermeknapra 

más meséket (1.)
Egyik ismerősöm régi, megsár-

gult fényképeket mutatott egy gyermek-
napról, az első magyar gyermekvárosból. 
Hetven évvel ezelőtt, Hajdúhadházán nyi-
tották meg az első magyar gyermekvá-
rost, a helység határában lévő tölgyesben, 
azokban a pavilonokban, ahol a hábo-
rú előtt katonai kiképzőtábor működött. 
(Majd később, egészen 1946-ig orosz ka-
tonai lókórház.) Ismerősöm szülei ott dol-
goztak. A híres-hírhedt Ádám Zsigmond 
volt a főnökük, a gyermekváros igazgató-
ja, akit „magyar Makarenkónak” is nevez-
tek. Az egyeki születésű Ádám, bár jó pe-
dagógusnak tartották, ám munkásmoz-
galmi múltjával is felvértezve, a kor elvá-
rásainak megfelelően, a marxista ideoló-
giát és a szovjet-orosz nevelési módszere-
ket alkalmazta. A gyermekváros könyv-
tárát is a szovjet ifjúsági és gyermekiro-
dalom magyar fordításban megjelent 
könyvekkel töltette fel. Megtalálható volt 
ott Makarenkó műveitől kezdve, Fagyejev, 
és más „bestseller” szovjet szerzők mű-
vei: Katajev „Távolban egy fehér vitorla”, 
Gajdar „Timur és csapata”, vagy a tényleg 
klasszikus és kedves „Csuk és Gek” c. regé-
nye. Bár ismerősöm édesanyja falubelije 
volt, mégis mennie kellett az intézmény-
ből, mert egy későbbi gyermeknapon, 
nem ezekből, hanem egy székely népme-
segyűjteményből Ősz János (kibédi tanító) 
A csudatáska c. gyűjtéséből olvastatott fel 
meséket a kisebb gyerekekkel.  

A gyermeknap, mint nemzetközi gyer-
meknap (amit nem hittem volna) Török-
országból indult 1920-ban.  Azóta június 
elsején tartják. Bár ez országonként válto-
zik, de még a nyár előtt sort kerítenek rá. 
Magyarországon május utolsó vasárnap-
ján van. Az, hogy Törökországban kezd-
ték ezt a napot ünneppé emelni, azért volt 
furcsa kissé számomra, mert köztudomá-
sú, hogy ott a janicsárság intézménye már 
a kezdetektől a gyermekekre épült. A jani-
csárhad az oszmán-török hódításokban 
fontos szerepet játszott, egyedülálló mó-
don szervezték meg ezt a reguláris gya-
logságot. Tíz éves kortól válogatták a ke-
resztény gyerekeket szerte Európában (ki-
vétel volt a magyar, a zsidó és a muszlim 
gyerek, őket nem lehetett „összeírni”, to-
vábbá az egykék, és a fizikailag alkalmat-
lanok), aztán a hírhedt janicsár-iskolák-
ban átnevelték őket. Így teljesen „ideoló-
gia mentesekké váltak”, és csupán a szul-
tán érdekeit védték. Az „idő vasfoga” ki-
kezdte ezt a szilárd pillérnek hitt fegyelme-
zett és kezdetekben ütőképes hadsereget, 
és csak nagy nehezen lehetett föloszlatni a 
19. sz. elején.

Lehet, hogy éppen emiatt kezdték a 
gyermeknapot megünnepelni.

(folytatás a következő számban) 
-ács-

KÖZÉLET
TÁJÉKOZTATÁS

A Fidesz Karcagi Szervezetének képviselői segítséget sze-
retnének nyújtani idős, beteg, mozgássérült, illetve gyer-
meküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban. 

Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk há-
za előtt a gyepet, keresse személyesen, vagy hívja: 

 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8.
06/30-206-3327

 2. körzet Dr. Kanász – Nagy László, Karcag, Kertész J. u. 4.
06/30-995-1635

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

06/30-239-3073
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b.

06/30-279-7930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2.

06/30-535-0764
 6. körzet Karcagi Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7.

06/20-957-9091
 7. körzet Szepesi Tibor, Karcag, Móricz Zs. u. 19.

06/30-572-0000
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a.

06/30-240-0413

Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ KARCAGI SZERVEZETE 

Nagy lehetőségek előtt állunk

Lapzárta: 
2016. május 23. (hétfő) 12 óra

Kedves Olvasóink!
Amennyiben nem kapják meg a Karcagi Hírmondót, kér-

jük jelezzék szerkesztőségünkben 
személyesen (Karcag, Kertész J. utca 2.), vagy 
telefonon a 06/59-312-415-ös telefonszámon!

- villáminterjú Dobos László 
polgármesterrel -
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HÍREK

Újabb rangos elismerést ve-
hetett át Horváth József karca-
gi születésű fiatalember, a Deb-
receni Egyetem kutatóbiológu-
sa. A cigány származású fiatal-
embert hétköznapi hősként dí-
jazták. Fantasztikus érzés és 
hatalmas felelősség is példa-
képnek lenni - mondja Józsi, 
akivel telefonon tudtunk beszél-
ni az elismeréséről.

- A molekuláris biológia és a 
biokémiában mára nagyon el-
mélyültem, itt megtaláltam ön-
magam. A Debreceni Egyete-
men a rákkutatásban dolgozom, 
saját kutatási területem a száj-
üregi rákkal kapcsolatos. Pró-
bálunk olyan jelzőmolekulákat, 
szakszóval biomarkereket talál-
ni nyálban, amelyek a korai fel-
ismerést segítik. Azt tudni kell, 
hogy a szájüregi rák tekinteté-
ben Európában Magyarország 
első helyen áll, mind az új be-
tegségek megjelenésének számá-
ban, mind a halálozásban. Rá-
adásul ezt a daganatfajtát jelen 
pillanatban csak olyan fázisban 
tudják kimutatni, amikor már 
fizikai jelei vannak, vagyis el-
változások jelennek meg a száj-

ban. Ilyenkor már sok esetben 
megállíthatatlan a betegség ter-
jedése. Ezért van szükség a ko-
rai kimutatására, mert ezzel je-
lentősen nőhet a betegek túlélé-
si esélye. Elég jól haladunk a ku-
tatással. A rákkutatásban vég-
zett munkámért tavaly meg-
kaptam a Roma Sajtóközpont 
Aranypánt-díját, most pedig át-
vehettem a IX. Gergely Alexand-
ra Emlékdíjat, melyet hétközna-
pi hősöknek ítélnek oda. Az ala-

pítvány a Ewing-szarkómában 17 
évesen elhunyt Gergely Alexand-
ra emlékét őrzi - sorolja Horváth 
József, akiről a díj átadásakor 
Gergelyné dr. Tóth Éva az aláb-
biakat mondta: 

- Horváth József, debreceni 
biológus, genetikus, rákkutató, 
cigány származású fiatalember, 
aki igen nehéz körülmények kö-
zött nevelkedett Karcagon. Ön-
erejéből küzdötte fel magát az 
egyetemi diplomáig. A tehetség 

mellett a szorgalom, a kitartás, 
az akarat, és a szerénység, amik 
Őt jellemzik. A díj odaítélésénél 
mindig fontosnak tartjuk a pél-
daértékűség mellett a közösség-
teremtést. Józsi három éve a Re-
formátus Cigány Szakkollégi-
um aktív tagja, istenhívő ember. 
Rendszeresen önkénteskedik, 
segíti a rászorulókat, nemcsak 
tudományos, hanem motiváci-
ós előadásokat is tart, nyári tá-
boroztatások aktív szervezője, 
de megfordul a kórházakban is, 
mosolyt csalva a beteg gyerme-
kek arcára.

- Milyen érzés példaképnek 
lenni?

- Fantasztikus és egyben nagy 
felelősség is. Munkámmal pró-
bálom megmutatni a jövő gene-
rációjának is, hogy igenis van 
remény. Példámon keresztül a 
cigány fiatalok is láthatják, akár-
milyen nehéz helyzetből is ki tu-
dunk tanulással, tudással emel-
kedni. Mindig van kiút, mindig 
lehet próbálkozni, és bárki el-
érheti a célját. Remélem, hogy 
sok embernek leszek példa ar-
ra, hogy érdemes folytatni a ta-
nulást - mondja Horváth József, 
aki mind az általános, mind a 

középiskolát végig kitűnő tanul-
mányi eredménnyel végezte. - 
Családunk nehéz anyagi helyze-
te miatt már iskolásként dolgoz-
tam építkezéseken és mezőgaz-
dasági munkásként. Meghatá-
rozó volt életemben a debreceni 
Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium, ahol megismer-
kedtem más tudományokkal is 
- sorolja Józsi, aki három test-
vérével és édesanyjával is tart-
ja a kapcsolatot, amikor tud, ha-
zajön, s nagyon büszke kereszt-
lányára is. 

- Egyre többször hívnak isko-
lákba, hogy motiváljam a hátrá-
nyos helyzetben lévő fiatalokat. 
Saját példámon szeretném nekik 
bemutatni, hogy vert helyzetből 
is van kiút, ha az ember talál tá-
mogatókat, bízik önmagában és 
kemény kitartással, munkával 
végigmegy egy úton. Gyermek-
koromban szerettem volna va-
lami olyan dolgot elérni, amire a 
szüleim és a testvéreim is büsz-
kék lehetnek. Ez mára megtör-
tént. Most arra törekszem, hogy 
az egész ország büszke lehes-
sen arra, amit képviselni tudok 
- mondja Józsi, aki júniusban 
Karcagra is ellátogat.

A fiataloknak szeretne példát mutatni az ifjú biológus

1745-ben váltották meg sza-
badságukat a jászok és a kunok. 
Ez volt a redemptió. A jászok 
és a kunok területi és igazgatá-
si autonómiája egészen 1876-ig 
állt fenn. A történelmi Jászkun 
terület 25 településének határá-
ból 32 kiskunsági, 9 nagykun-
sági és 18 jászsági helység ala-
kult ki. Az Országgyűlés 2014-
ben május 6-át Jászkun Emlék-
nappá nyilvánította. 

Május 6-án (pénteken) a kis-
újszállási Vigadóban, a III. Me-
gyei Jászkun Emlékülés kezde-
tén bevonultak a regnáló és eme-
ritus jász- és nagykunkapitányok, 
a Nagykun Huszár Bandérium 
tagjai pedig behozták a történel-

mi zászlókat. A Kun Miatyán-
kot dr. Bartha Júlia etnográfus, 
a Jász Himnuszt Cs. Nagy Zoltán 
mondta el.

Kovács Sándor, a megyei köz-
gyűlés és a Kunszövetség elnö-
ke ünnepi beszédében azokra az 
őseinkre emlékezett, akik példát 
tudtak nekünk mutatni a Kár-
pát-medencei haza elfoglalásá-
val, megtartásával, a föld meg-
művelésével, megvédésével. 

- Mi különösen büszkék le-
hetünk felmenőinkre, hiszen a 
megváltás különleges történet. 
Őseink értékelték azt, hogy az 
embernek lehet vagyona, mar-
hája, de senki és semmi szabad-
ság nélkül. Ez példamutató a 
számunkra is. Őseinktől kapott 
értékeink ma is fontosak szá-
munkra, üzenetet hordoz gyer-
mekeink, unokáink számára is. 
Kívánom, legyünk méltók ehhez 
a szabadsághoz, viseljük mél-
tón, szeretettel, mert nem akár-
mit örököltünk, nem akármilyen 
őseinktől. Legyünk erre büszkék 
és adjon erőt mindannyiunknak 
- mondta az elnök.

Kecze István polgármester be-
szédében pedig arról a 277 kisúj-
szállási önmegváltó családról és 
a redemptióhoz kapcsolódó he-
lyi értékekről szólt, melyek ma 
is fennmaradtak a városban. A 
köszöntők után a kisújszállási 
Nagykun Táncegyüttes műsorát 
láthatták az emlékezők.

A rendezvényen ünnepi beszé-
det mondott Kovács Sándor, 

a megyei közgyűlés elnöke

III. Megyei Jászkun Emlékülés Kisújszálláson
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A Karcagi Rendőrkapitányság és a Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság április 27-én tartotta a kapitányságon a kerékpáros 
ifjúsági versenyeit: Kerékpáros Iskola Kupa (csapat) és a Ki a 
mester 2 keréken? (egyéni) versenyt. A verseny karcagi rend-
őrségi fordulóján négy iskola (Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola, a Karcagi Általános Iskola Kováts Mihály 
és a Kiskulcsosi Általános Iskola Tagintézményei, valamint a 
Györffy István Katolikus Általános Iskola) vett részt. A mintegy 
ötven versenyző először elméletben adott számot közlekedési is-
mereteiből, majd a rendőrség előtt berendezett ügyességi pályán 
a gyakorlatban is bizonyították ügyességüket.

Kerékpáros verseny
Május 7-én este a Dérynében 

tartották a Kováts-bált, ahol 
Laczik Dénesné, a Kováts-os 
Gyermekekért Egyesület elnö-
ke köszöntötte a vendégeket az 
iskola diákjainak nyitó tánca, a 
palotás után. A műsorban fel-
lépett a Kováts Mihály Általá-
nos Iskolai Tagintézmény alkal-
mi színtársulata. A Lúdas Ma-
tyi történetét erre a napra Posz-
tós Gábor írta át. Az alkalmi 
szereplők, közreműködők az is-
kola egykori és mai diákjai, pe-
dagógusai és családtagjaik vol-
tak. A közönség nagy tapssal ju-
talmazta az előadást. A bál be-

vételét az iskola udvarán kiala-
kított fedett kerékpártárolónál 

egy biztonságtechnikai rend-
szer kiépítésére fordítják majd.

Jótékonysági Kováts-bál

Jász-Nagykun-Szolnok megye művészeti iskolásai számára 
korcsoportonkénti, megyei vonósversenyt rendezett az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény. A megjelent 
versenyzőket Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte. 

Megyei vonósversenyt rendeztekRendőrségi Hírek
Lopás 

Tomajmonostorán
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást K. Mihály 
ellen. A rendelkezésre álló ada-
tok szerint a tomajmonostorai 
férfi 2016. május 16-án 6 óra és 
13 óra közötti időben Tomaj-
monostora egyik utcájában egy 
napelem paneljét eltulajdoní-
totta. A járőrök adatgyűjtés so-
rán azonosították, majd gyanú-
sítottként kihallgatták a jogsér-
tőt. A rendőrök - az időközben 
értékesített tárgyat - megtalál-
ták, lefoglalták és a tulajdonos-
nak visszaadták.

 

Rablás 
Kisújszálláson

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság rablás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást egy 28 éves 
kisújszállási lakos ellen. A fér-
fi Kisújszálláson 2016. május 
14-én este együtt múlatta ide-
jét ismerőseivel. A férfi észre-

vette a társaságában lévő fia-
tal fiú mobiltelefonját, majd ve-
réssel fenyegette meg áldoza-
tát, hogy megszerezze azt. A fiú 
megijedt, és átadta a készüléket, 
majd elhagyták a helyszínt. Az 
esetről 2016. május 15-én dél-
után tettek bejelentést a rend-
őrségre. A kisújszállási rend-
őrök azonosították és pár órán 
belül elfogták a bűncselekmény 
gyanúsítottját. A nyomozók 
gyanúsítottként kihallgatták, 
majd őrizetbe vették K. Csabát, 
aki elismerte tettét.  

Fegyvereket 
találtak

Több hónapnyi nyomozást 
követően a Karcagi Rendőr-
kapitányság a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársainak köz-
reműködésével 2016. május 12-
én a hajnali órákban több kis-
újszállási helyszínen tartottak 
házkutatást. A nyomozók lő-
fegyvereket vagy annak utánza-
tait, lőszereket, kábítószer-gya-
nús anyagokat és kábítószer-ke-
reskedelemhez használatos esz-

közöket találtak és foglaltak le. 
Az összehangolt akció eredmé-
nyeként a rendőrök kábítószer-
kereskedelem bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt elfogtak egy kisújszállási 
férfit. A nyomozók a 20 éves F. 
Bencét gyanúsítottként kihall-
gatták és őrizetbe vették, majd 
előterjesztést tettek előzetes le-
tartóztatásának indítványozá-
sára.

Testi sértés 
Kenderesen

A Karcagi Rendőrkapitány-
ság testi sértés vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást T. Zsolt 
abonyi lakos ellen. A rendelke-
zésre álló adatok szerint a 36 
éves férfi 2016. május 11-én 15 
óra körül Kenderes egyik ut-
cájában szóváltásba keveredett 
egy törökszentmiklósi lakossal, 
aminek során T. Zsolt vitapart-
nerének lábára vágta a gépkocsi 
ajtaját. A rendőrök előállították 
a Karcagi Rendőrkapitányság-
ra, majd gyanúsítottként kihall-
gatták a jogsértőt.
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Czapp József, mikepércsi re-
formátus lelkész, a reformá-
ció közelgő 500 éves évforduló-
ja kapcsán 500 kilométert fut-
va, 500 érvet szeretne össze-
gyűjteni, amitől jobb, szerethe-
tőbb lehet az életünk. A lelkész 
2016. április 29-én indult útjá-
ra, s május 5-én délelőtt Karca-
gon, a Református Egyházköz-
ség nevében Koncz Tibor el-
nök-lelkész fogadta. Itt kérdez-
tük a futót útjáról.

- 500 érv - Értünk címmel in-
dult egy közösségi oldalon ez a 
mozgalom. A kezdeményezés-
nek a célja, hogy a reformáció 
közelgő 500. évfordulója alkal-
mából emlékeztessünk, illetve 
emlékezzünk arra, ami akkor 
történt. Én arra szerettem vol-
na a kezdeményezés beindításá-
val az emberek figyelmét felhív-
ni, hogy változásra van szük-
ségünk társadalmi és egyhá-

zi szinten egyaránt. Ezen kö-
rülmények között próbáltam 
megfogalmazni a saját céljaimat 
és érveimet. Ezen a közössé-
gi oldalon bátorítok mindenkit, 
hogy a saját érveit, a jó, pozitív 
értelmű változás érdekében pró-
bálja velünk, és ezáltal mások-
kal is megismertetni - mondta a 
lelkész.

- Mi az útvonal?
- Április 29. és május 15. kö-

zött futok 499 kilométert, és re-
ménység szerint augusztus 17-
én az utolsó 1 kilométert Nagy-
galambfalván. Ugyanis a kezde-
ményezésnek van egy jótékony-
sági célja is. A futásom, amellett, 
hogy az 500 érv összegyűjtésével 
szeretnék változást vinni a vi-
lágba, Kányádi Sándor Kossuth-
díjas költő erdélyi szülőfalujá-
nak, Nagygalambfalva közössé-
gének megsegítésére, illetve a 13. 
században épült templomuk fel-
újítására, karbantartásának elő-

segítésére is gyűjtök. Aki sze-
retné támogatni ezt a jó ügyet, 
annak adományait a 11738008-
21108598-as elkülönített bank-
számlára teheti meg, vagy ná-
lunk átvehető 300 forintos tá-
mogatásról szóló csekk is. Aki 
szeretne csatlakozni hozzám, 

az a közösségi oldalon megadott 
útvonalon csatlakozhat. 

Arról, hogy a karcagi Refor-
mátus Egyházközség hogyan 
készül a jeles évforduló megün-
neplésére, Koncz Tibor elnök-
lelkészt kérdeztük.

- Nagyon becsülöm Czapp Jó-

zsefet, ezért a kezdeményezésért, 
s irigykedem is rá, amiért le tud-
ja futni ezt a távot. A figyelemfel-
hívás módszerei közül ez kiemel-
kedő, nem reklámoz, hanem úgy 
vállal, hogy közben teljesít is érte 
valamit. Megteszi azt, amit fon-
tosnak tart. Becsülöm ezt a vál-
lalást, ez viszi előre a közösséget, 
egyházunkat, nemzetünket. Ez 
egy nemzeti vállalás is, egy ha-
táron túli gyülekezet támogatá-
sa. Ha le tudunk önmagunk ér-
dekeiről, saját önzésünkről mon-
dani, az mindig naggyá teszi az 
embert - vélte a lelkész. Karcagon 
is megvan már az évfordulóhoz 
kapcsolódó tervünk, 1517 méte-
res futást, vagy annak a többszö-
rösét tervezzük. Hírelni fogjuk, 
hogy minél többen csatlakoz-
hassanak a kezdeményezéshez. 
A reformáció ünnepe tiszteleté-
re és önmagunk megerősítésére 
szeretnénk ősszel egy nagyszabá-
sú rendezvényt.

500 kilométer, 500 érv a szerethetőbb életért

Ferenczi Béla május 7-én Karancslapujtőn vett részt a Park-
Party Főzőversenyen, ahol mintegy negyven csapat mérte ösz-
sze főzőtudományát. Ferenczi Béla természetesen a hungarikum 
karcagi birkapörkölttel nyűgözte le a zsűrit és az érdeklődő kö-
zönséget. Elmondta, hogy volt, aki idegenkedett a birkából ké-
szült ételtől, de az íze mindenkit meggyőzött és nagy sikert ara-
tott, csakúgy, mint a felesége által sütött karcagi ferdinánd. A 
Ferenczi család birkapörköltjét a zsűri végül különdíjjal jutal-
mazta. 

Népszerűsítette a karcagi 
birkapörköltet

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő pályázati támogatásá-
val valósult meg iskolánk tehet-
ségpályázata.

A pályázatnak az volt a cél-
ja, hogy iskolánk és a Kováts 
Tehetségpont általános isko-
lás tehetségígéreteinek integ-
rált környezetben egy olyan 
tehetségműhelyet hozzunk lét-
re, amelynek eredményképpen 
tárgyiasult alkotások jönnek lét-
re. A programba azok a tanulók 
kerültek, akik a térbeli- vizuális 
tehetségterületen értek el ered-
ményeket. A 7 hónap során a 

diákok a kézi papírmerítés tech-
nológiájával ismerkedtek meg. 
Ellátogattak a Fedémesen mű-
ködő Vincze László és Fiai Papír-
merítő Műhelybe, ahol interak-
tív módon kipróbálhatták ezt 
az ősi mesterséget.

A pályázati program 2015. 
októberben indult, és 2016. áp-
rilis 29-én a „Tehetségnap” ren-

dezvény keretében zá-
rult. A záró rendezvényen 
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Tehetséggon-
dozó koordinátora, Csá-
szár István tartott elő-
adást az „Alulteljesítő rej-
tett tehetséges gyerme-
kek felismerése” témakör-
ben. Majd a tehetséggon-
dozás gyakorlati tapaszta-
latairól beszélt az érdeklő-
dőknek Temesvári Ildikó, 
a nyíregyházi Bárczi Gusz-
táv Tehetségpont egyko-
ri pedagógusa. A nap zá-
rásaként a pályázatban 
részt vett pedagógusok 

hangulatos képanyaggal és vi-
deóval számoltak be a pályázat 
megvalósításáról. Az előadások 

szünetében a vendégek meg-
tekinthették a tanulók munká-
it, és a gyakorlatban is kipróbál-
hatták a kézi papírmerítést.

A pályázati programban al-
kalmazott gyakorlati munka-
módszerek elősegítették az al-
kotó munka során a közös él-
mények átélését, erősítették 
az együttműködést, a közös-
séghez tartozás érzését, iga-
zodott a gyerekek életkori és 
egyéni sajátosságaihoz, való-
ságos tanulási környezetet te-
remtett.

Ez a program olyan élmé-
nyeket és tapasztalatokat nyúj-
tott a tanulók és a pedagógu-
sok számára, hogy szeretnénk 
tovább őrölni a „papírmalom-
ban”, ezért a következő pályá-
zati lehetőséggel is élni kívá-
nunk.

Kádas Tehetségcsapat
(X)

Az „Egy papírmalomban őrlünk”
Tehetségnap zárórendezvénye
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A karcagi Nyugdíjas 
Pedagógus Klub tagjai az 
előző évekhez hasonló-
an, az idei tanévre is be-
programozták egy okta-
tási intézmény megláto-
gatását. 

Korábban látogatást 
tettünk a Varró utcai re-
formátus általános iskolá-
ban, a református gimná-
ziumban, a marista álta-
lános iskolában, a Szent-
annai Sámuel Gimnázi-
um, Szakközépiskola és 
Kollégiumban, ahol főleg 
az új gimnázium épületét tekin-
tettük meg. 

Április 26-án az újjáépített Kut-
hen úti óvodát látogattuk meg. 
Az intézményt tavaly november 
elején adták át a városnak, az 
odajáró kis óvodásoknak, és az 
őket tanítóknak. Az épület látvá-
nya kívülről is lenyűgöző. Már a 
szépen kialakított udvar, a Györfi 
Sándor szobrászművész által al-
kotott „Mesekút” azt mutatja, 
hogy ez egy csodálatos, gyer-
mekbarát intézmény.

Az épületbe lépve tágas, vi-
lágos, minden igényt kielégítő 
környezet fogadott bennünket.

A szépérzék fejlesztését is elő-
segítő, falakat díszítő dekoráci-
ók az óvónők munkáját dicsérik.

Nagyon kedves meglepetés-
ben volt részünk. Terített asz-
tallal, süteményekkel, ásvány-

vízzel, és öt kis óvodás gyermek 
verselésével, éneklésével kö-
szöntöttek bennünket. Köszön-
jük nekik és a felkészítő óvónők-
nek. Az éneklésbe bennünket is 
bevontak.

Gulyás Ferencné Jolika, a Ma-
darász Imre Egyesített Óvoda 
intézményvezetője köszöntöt-
te a klubtagokat, majd Hopka 
Józsefné Ibolya, tagóvoda ve-
zető üdvözölt bennünket. Ő el-
mondta, hogy az óvoda az uni-
ós szabványnak megfelelő, min-
den igényt kielégítő épület. Je-
lenleg 95 kis óvodás gyermek 
jár ide, de úgy tűnik, hogy a kö-
vetkező évre is lesz elég jelent-
kező. Tíz óvónő, öt dajka, és egy 
pedagógiai asszisztens látja el a 
gyermekek körüli teendőket. Öt 
csoportszobájuk van, tornaszo-
ba, fejlesztő szoba, orvosi szoba, 

és kiszolgáló helyiségek tartoz-
nak még hozzá.

Az óvodában három Tehetség 
Műhely működik: az „Iglice” éne-
kes -, a „Palánta” gyermek nép-
tánc -, és a „Karkötő” kézműves 
csoport. 

Évente két nagyobb rendez-
vényt tartanak. Tavasszal a „Zse-
bi baba” gyermeknapi játszó 
délutánt, ősszel az új óvodások 
fogadását ünneplik.

Köszönjük a lehetőséget, hogy 
megtekinthettük a szép, új óvo-
dát. Gratulálunk az óvónőknek, 
minden dolgozónak további 
erőt, egészséget, és sikerekben 
gazdag éveket kívánunk, szere-
tettel és köszönettel:

Mátyusné Kiss-Pál Róza
klubvezető

Karcagi Nyugdíjas 
Pedagógus Klub

Óvodalátogatáson a nyugdíjas pedagógus klub
A Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. óvodában ki-

emelt fontosságú a környezeti nevelés. Megemlékezünk a természet- 
és környezetvédelemhez kapcsolódó zöld jeles napokról. Áprilisban 
hagyományainkhoz híven, Zöld övezet néven a Föld napjáról emlé-
kezünk meg. Az óvodapedagógusok lázasan készülődtek, hogy mi-
nél emlékezetesebbé tegyék a gyermekek és szüleik számára ezt a 
napot. A programot a Szegedi Látványszínház vidám, élményekkel 
teli interaktív mesejátéka nyitotta meg, melynek során a gyerme-
kek segítettek az oktondi nyuszinak, hogy a répa ropogtatása mel-
lett megtanulja, hogyan kell a környezetünket óvni. Majd az óvoda 
udvarán a szülőkkel, nagyszülőkkel a gyermekek több helyszínen, 
érdekes játékokban, ügyességi feladatokban vehettek részt. Olyan 
természetismereti játékokat játszottunk, amelyek rávilágítanak ar-
ra, hogy hogyan kell cselekedni, milyen viselkedési formák szüksé-

gesek ahhoz, hogy a földünk megőrizze az élővilág sokszínűségét, 
mit tehetünk a meg nem újuló erőforrásokkal való takarékoskodás 
érdekében. A vetélkedők jó hangulatban teltek, mindenki önfeled-
ten játszott, miközben a programok jól szolgálták a környezettuda-
tos szemlélet alakítását is. A délelőtt zárásaként „Egy gyermek, egy 
palánta” akcióprogram keretében a szülőkkel és a gyerekekkel közö-
sen virágokat ültettünk, ezzel is szépíteni kívántuk környezetünket, 
óvodánk udvarát. Egy tél végi séta során a KÖR-TE és a Kreatív kuc-
kó tehetséggondozó műhelybe járó gyermekek találtak egy geszte-
nyét, amit magukkal vittek az óvodába, folyamatosan gondozták, 
és tavaszra szép kis gesztenyefává fejlődött. A Föld napját méltó al-
kalomnak találtuk arra, hogy a kisfát elhelyezzük óvodánk udvarán, 
ami árnyékot biztosít majd a kis óvodások számára, és emlékét őrzi 
azoknak a gyermekeknek, akik megtalálták, gondozták és nevelték.

Andrási Tiborné 
intézményvezető helyettes

A Föld napja a Táncsics krt. 17. 
óvodában

A karcagi Kunhalom Polgá-
ri Kör 2005-ben díjat alapított 
egykori elnöke, Körmendi La-
jos emlékére, hogy továbbadja 
szellemi örökségét a felnövek-
vő nemzedéknek. Az Arany 
János-díjas költő, író, újságíró, 
tanárként is nagy hozzáértés-
sel segítette és irányította az 
előadói, vagy alkotótevékeny-
ségükkel kitűnő, művészetek-
ben tehetséges fiatalokat.

A Körmendi Lajos Emlék-
díjat a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tantestületének 
és a karcagi Kunhalom Polgári Kör vezetőségének döntése alap-
ján 2016-ban Törőcsik Gabriella, a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 12. B osztályos érett-
ségiző diákja kapta meg az iskolai és városi műsorok állandó sze-
replőjeként, szavaló és prózamondó versenyek helyezettjeként.

A díjat, egy Körmendi-kötetet könyvutalvánnyal, a gimnáziumi 
ballagási ünnepségen a jutalmazottnak dr. Varga Gyöngyi tanárnő, 
a Kunhalom Polgári Kör elnöke adta át. A jutalmazottnak gratulá-
lunk és további szép sikereket kívánunk!

V. Gy.

Körmendi Lajos Emlékdíj

Immáron hagyomány iskolánk-
ban, hogy a 4. osztályos tanulók 
környezetismereti versenyen mé-
rik össze tudásukat. Erre a rendez-
vényre az idén 2016. április 26-án 
került sor. Nagy örömmel vettük, 
hogy városunk öt általános iskolá-
jának 15 tanulója nevezett a vetél-
kedőre.

A verseny célja, hogy ismerjék 
meg, szeressék és védjék is a termé-

szetet a felnövekvő generáció tag-
jai.

Változatos, érdekes feladatok-
kal kellett a gyerekeknek megbir-
kózniuk. A zsűri folyamatosan ér-
tékelte a feladatokat, az elért pon-
tokat kivetítőn követhették nyo-
mon. A szokásos TOTO, kereszt-
rejtvény mellett villámkérdések, 
térképismeret, valamint a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkhoz és a Tisza-ta-
vi Ökocentrumhoz kapcsolódó fel-
adatok tették izgalmassá a közel 
két órára nyúló versengést. Az ered-
ményhirdetésig beszélgettünk, ta-
pasztalatot cseréltünk, és vendégül 
láttuk a gyerekeket és tanítóikat.

Köszönjük a felkészítő tanárok és 
a zsűritagok munkáját!

Kovács Lászlóné és 
Cserés Gabriella 

1. helyezett: Kovács Zoltán (Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagin-
tézmény, felkészítő tanára: Cserés Gabriella)
2. helyezett: Szabó Rita (Györffy István Katolikus Általános Is-
kola, felkészítő tanára: Káposztási Nóra)
3. helyezett: Doma Petra Dorina (Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagin-
tézmény, felkészítő tanára: Cserés Gabriella)
4. helyezett: Halter Ildikó Zita (Karcagi Nagykun Református 
Általános Iskola, felkészítő tanára: Szabóné Sebestyén Erika)
5. helyezett: Balogh Dorina (Karcagi Arany János Általános 
Iskola, felkészítő tanára: Balogh Edit Judit)
6. helyezett: Németh László (Karcagi Nagykun Református Ál-
talános Iskola, felkészítő tanára: Szabóné Sebestyén Erika)
7. helyezett: Balogh Nóra (Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagin-
tézmény, felkészítő tanára: Törőcsikné Magyar Erika)
7. helyezett: Szűcs Anna (Györffy István Katolikus Általános 
Iskola, felkészítő tanára: Káposztási Nóra)

Környezetverseny Kiskulcsoson
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A Nap egy óriási csillag, mely 
életének felénél süt reánk. Hihe-
tetlen számunkra életideje, de ki 
tudjuk számolni: 10 millió évig 
tartó életének felénél jár. Sőt ta-
nultuk azt is, hogy fog elpusztul-
ni egyszer, még nagyobb óriás-
sá duzzadva, majd köddé és fe-
hér törpévé válva. Naprendsze-
rünk uralkodója, központ csilla-
ga, 150 millió kilométernyi tá-
volságról mosolyog ránk. A múlt 
század óta azt is tudjuk, hogy-
ha képesek lennénk a fény se-
bességével utazni, kicsit több 
mint nyolc percet venne igény-
be, hogy odaérjünk Einstein 
gondolati űrhajóján. Lehetsé-
ges, hogy soha nem fogunk a 
fénysebességgel utazni, egysze-
rű materiális problémák miatt, 
nem is biztos, hogy a Nap felé 
tartanánk, mégis tudjuk a Nap 
hidrogén erőmű, mely hélium-
má válva melegíti be világun-
kat. A Nap, több mint százszo-
rosa a Földünknek. Mi pedig fel-
nézünk rá, hunyorítva vagy nap-
ellenzőként elé tartva kezünket, 
esetleg napszemüveggel szűr-

jük meg az UV sugarát. Ha a Na-
pon fúj a szél, a harmadik leg-
közelebbi bolygón, a Földön is 
érezzük. Nem csoda, a Nap sze-
lének 250 mérföld/másodperc a 
sebessége. Ez az energiával töl-
tött gigantikus vihar, még a föl-
di rádióhullámokat is zavarja. 
A Nap szinte minden vallásban 
kiemelt szerepet kapott a ré-
gi időkben, a csillagászati felfe-
dezések előtt. Az egyiptomi kul-
túrában a napisten Ré-t jobban 

tisztelték, mint a Nílust. A sumé-
rok Babbarnak, a napistenüknek 
áldoztak. Az akkádok úgyszin-
tén áldoztak, ők Samasnak hív-
ták. A vérgőzös inkák, sok em-
beri áldozatot mutattak be az 
Intinek, a napistennek és az őt 
képviselő uralkodónak. A gö-
rög napisten, Héllosz születés-
napja december 25-én van. Is-
merős nap. A britek egy napot 
szántak, szó szerint a napnak: 
sun-day. A japánok az egész or-

szágukat, a felkelő nap országá-
vá válva. Egy pár évtizede elfor-
dultunk tőle, az ózon fogalmá-
val megismerkedve, rögtön fel-
fedeztük azt is, hogy lyukas. Az 
utóbbi időkben ismét ránézünk, 
újfajta energiát remélve tőle, hi-
hetetlenül megnőtt áramfel-
használásunk miatt. A Nap egy 
hatalmas energiatömeg, mely 
szinte mindenre kihatással van 
a Föld nevű bolygón. A Nap el-
lát minket az élethez megfele-
lő mennyiségű hővel és fény-
nyel. Minden élőlény függ tő-
le, még azok is, akik soha nem 
látták, érezték. Napkollektoro-
kat telepítünk, kérve még töb-
bet a jóból. Tetőket építünk be 
velük, próbálva minél nagyobb 
százalékban átvenni és leadni az 
energiát, remélve, hogy még éj-
szaka is sütni fog a Nap, megté-
rítve a beruházásunkat. Tünte-
tünk érte, megfeledkezve arról, 
hogy a nagy vörös csillag ener-
giája szezonális, leginkább nyá-
ron tudjuk jobban ki- és felhasz-
nálni. Arról, hogy a napenergia 
időbeli eloszlása és intenzitása 

bizony csak korlátozott mérték-
ben tervezhető előre, mert em-
ber tervez… Hiába is szeretnénk 
spórolni, csak a pénztárcánkon, 
és nem a fogyasztáson! A nap-
energia hasznosítása jelentős 
beruházásigénnyel jár, ami ko-
moly megtérülési számításo-
kat követel, mind a kis-, mind a 
nagy felhasználótól. Persze fel 
lehetne sorolni a napenergia 
felhasználás előnyeit is, hosz-
szú egymást követő betűsorok 
szólhatnak mellette, de ezekről 
annyit olvashattuk már, még-
sem tettünk napelemeket seho-
va. Ennek bizony, legtöbbször a 
pénztárcánk volt a fő okozója. 
Mindesetre a nagy Nap süt re-
ánk, valamikor hiányoljuk, nyá-
ron sokszor elkerülnénk. Adja az 
élethez szükséges fényét még 
öt milliárd évig, hol lesz akkor 
az emberiség? Fénysebesség-
gel menekül valamerre vagy rá-
jön, a sorsa a saját kezében van, 
agya nem véletlenül lett akkora 
amekkora, és ki- vagy feltalál va-
lamit.   

Napellenző

Péntek László

A Szentannai Középiskola felvételt hirdet 
gazdasági ügyintéző 

munkakör betöltésére.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettség elvárás, a mérleg-
képes könyvelői képesítés pedig előnyt jelent.
A munkakör betöltéséhez a számítógépes ismeret követelmény.
Foglalkoztatási jogviszony Kjt. alapján.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet írásban, vagy 
elektronikus úton.
Cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium
5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.
E-mail cím: sztannai@externet.hu
Tel.: 59/312-744
Fax: 59/311-451
Jelentkezési határidő: 2016. május 27.
Munkavégzés kezdete: 2016. június 1.

Felhívás
Roma Gyermek Szépségverseny

Keressük Karcag legszebb ROMA származású óvodás 
kislányát és kisfiúját (3 - 7 éves korig). A XXII. Karcagi Ro-
ma Fesztivál 2016. június 10-én (péntek) kerül megrendezésre 
az Ifjúsági Házban (5300 Karcag, Püspökladányi u. 11.). Azok  
vehetnek részt a versenyen, akik 2016. május 20-ig leadják je-
lentkezésüket. 

A versenyre nevezni személyesen a Karcag Városi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Irodájában (5300 Karcag, Kos-
suth tér 14. I. emelet 7. ajtó) hétfőtől - szerdáig 08.00 - 12.00 
óráig, csütörtökön 08.00 - 16.00 óráig lehet. Közösségi portá-
lon (Facebook) is elérhetőek vagyunk, Varga István felhasz-
náló néven. Telefonos elérhetőségünk: 06/30-381-6403 vagy 
06/30-335-7044. 

Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Meghívó
A Kunhalom Polgári Kör tavaszi programsorozatának következő előadására május 24-én (ked-

den) 17 órától kerül sor a szokott helyen, a Déryné Kulturális Központ első emeleti klubtermében. 
Az előadás címe: Az I. Világháború magyar hőseinek emlékezete Karcagon. A meghívott előadó: 
Ruzicska Ferenc (Elek György), aki a téma kutatásával foglalkozik. Az elhangzó előadás tisztelet-
tel és kegyelettel adózik a hazánkért és városunkért száz évvel ezelőtt hősi halált halt katonáknak.

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Dr. Varga Gyöngyi, a kör elnöke
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2016. május 20. péntek
18.00 Műsorajánlat
18.05 Kis érdekességek:
 - A Föld napja Kiskulcsoson
 - Határtalanul program Kunhegyesen
 - Tour de Tisza-tó
 - Megemlékezés Kisújszálláson
18.30 Hangverseny a kamarazene je-
gyében
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális Kérdések
 Polgármesteri hírpercek
 Karcagi hírek
 Török delegáció Karcagon
 „Játszd újra” kreatív kiállítás
 Kerékpáros ügyességi verseny
 Vonósok
 Határtalanul program
 Gólyamentés
 Interjú dr. Fazekas Sándorral            
 Háttér
 Íjászverseny megnyitó
20.10 Május 1-jei városi programok
21.40 Nótacsokor 

2016. május 21. szombat 
(ism. vasárnap)
18.05 Műsorajánlat
18.05 Szent Flórián Vers- és Prózamon-
dó Verseny

21.00 Nagykunsági krónika - közéle-
ti magazin

2016. május 24. kedd
18.00 Műsorajánlat 
18.05 Jöjjetek Hozzám – református 
istentisztelet
19.20 Karcagi hírek
19.50 A Hit Szava – római katolikus 
szentmise 
21.00 Karcag Sport : Kunhegyesi ESE - 
Karcagi SE megyei I. osztályú bajnoki 
labdarúgó mérkőzés 

2016. május 26. csütörtök
18.00 Műsorajánlat
18.05 Térségünk:
 mai település: Tiszaigar
18.30 Vonósok koncertje
19.05 Nagykunsági Krónika - közéle-
ti magazin
 Aktuális Kérdések
 Vendég: Posztósné Gyarmati Éva
 Téma: Határtalanul program
 Karcagi hírek
 Háttér
 Vendég: Lévai Kálmán
 Téma: Bögözön jártak
20.10 Agrosprint jubileumi ünnepsége

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

Anyakönyv
Házasság

2016. május 14.
Németh Annamária – 
Penning Erik Anthoniusz

2016. május 14.
Kocsis Viktória – Kutrás Csaba

2016. május 14.
Kugler Tímea Pálma - Kovács 
Gábor

Születés
2016. május 12.
Varga Andrea Erika - Botos 
Károly
Kg., Cserepes utca 4.

Károly

Halálozás
Ábrahám Anikó 
 (1945)

Vas Imréné 
(Gulácsi Julianna)
 (1928)

Május 21. (Szombat)
8-13 óráig 
 Berek Patika 
 (Kiss Antal utca 3.)

9-20 óráig 
 Alma Gyógyszertár 
 (Kisújszállási út 34.) (Tesco)

Május 22. (Vasárnap) 
9-12 óráig 
 Pingvin Gyógyszertár
 (Kossuth tér)

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

Gyógyszertári 
ügyelet

Lapzárta: 
2016. május 23. (hétfő) 12 óra

CSALÁDI és GYERMEKNAP, 
SPORTNAP

III. KARCAGI DIÁK 
BIRKAPÖRKÖLT FŐZŐVERSENY

2016. május 28. (szombat)
Liget úti Sportpálya

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
szeretettel várja a kicsiket és nagyokat alábbi programjaira:

9.00-14.00

LABDARÚGÓ TORNA SZÜLŐKNEK, 
KAPITÁNYLABDA BAJNOKSÁG, ÉLŐ 

AMŐBA, „BANYA-FUTÁS”, NÉPI ÉTELEK 
FŐZŐVERSENYE

a versenyek kiírása a Déryné Kulturális Központ facebook 
oldalán, illetve: www.derynekarcag.hu

Nevezési határidő: 2016. május 24. 12.00 óra

10.00 – 14.00
 - KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
 - CSILLÁMTETOVÁLÁS
 - „MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?” – GÉPJÁRMŰ BE-

MUTATÓK
 - ELSŐSEGÉLY BEMUTATÓ
 - PÓNILOVAGLÁS
 - ÓRIÁS LÉGVÁR
 - KIRAKODÓ VÁSÁR
 - „PIHENŐ SÁTOR” SÁS KÁROLY INTERAKTÍV MŰ-

SORA

Érkezéskor, kérünk mindenkit, hogy az információs pultnál 
regisztrálja magát, ezért mindenki „tallért” kap. A nap fo-
lyamán további tallérgyűjtésre lesz lehetőség, melyet aján-

dékokra lehet beváltani! Érdeklődni az információs pultnál!

KÖZREMŰKÖDŐK:
Madarász Imre Egyesített Óvoda, Karcagi Többcélú Kistér-

ségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Karcagi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság, Magyar Vöröskereszt Karcagi Területi Szervezete, Karca-
gi Sportegyesület, Karcagi Cserhát Kft., Városi Önkormányzat 
Városgondnoksága, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

Információ, nevezések: 59/503-224-11-es mellék
A program rossz idő esetén ELMARAD!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály aktuális állásajánlatai:
 
 - Adminisztrációs ügyintéző (Kisújszállás),
 - Készlet- és anyagnyilvántartó (Kisújszállás),
 - Banki pénztáros (Törökszentmiklós),
 - Bolti eladó (Karcag), 
 - Bolti eladó-szaniter áruértékesítő (Kisújszállás), 
 - Melegbüfés (Karcag),
 - Pincér (Berekfürdő, Karcag),
 - Szakács (Karcag),
 - NC, CNC gépkezelő (Kunmadaras),
 - Nehézgépjármű szerelő (Kisújszállás),
 - Kerékpárszerelő-javító (végzettség nem szükséges) 

(Karcag),
 - Kőműves (Karcag, Kisújszállás),
 - Ruházati gép kezelője és gyártósor melletti dolgozó 

(Kisújszállás),
 - Varrodai betanított munkás (Kisújszállás),
 - Gépi varró (Karcag),
 - Személygépkocsi-vezető (Kisújszállás),
 - Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője 

(Kisújszállás), 
 - Rakodó gépkezelő, markolós kisegítő (Kisújszállás), 
 - Rakodómunkás (áru-összekészítő, raktáros) (Budapest),
 - Hidegbüfé-eladó (Kisújszállás),
 - Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és 

szállítási foglalkozás (Kisújszállás).

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

ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 07 óráig).

Május 21-22. Dr. Godó Zoltán Kg., Körös utca 40. Tel.: 06/30-218-5722

Felhívás
A Városi Önkormányzat 

Városgondnoksága ezúton 
tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy 2016. május 23.-
2016. június 20-ig a Kossuth 
téri járdafelújítások miatt a 
Kertész József utca - Dózsa 
György út közötti útszakasz 
lezárásra kerül, a közlekedés-
ben fennakadások várhatóak.
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 Ingatlan
Karcagon, eladó egy 83 m2-es, 
kertes családi ház, vagy 48-54 
m2-es földszinti lakáscsere is 
érdekel. (Háromféle fűtési le-
hetőség.) Tel.: 06/30-483-6705.

Eladó kockaház (100 m2-es, 
benne két szoba, fürdőszoba, 
konyha, továbbá hozzátarto-
zik egy 60 m2-es alsóépület) 
a főtértől 2 percre. Rendezett 
kerttel, gáz- és cserépkályha-
fűtéssel. Tel.: 06/30-439-4839, 
06/30-328-3533. 

Teljesen felújított, régi típu-
sú ház (2 szoba, 2 konyha, 2 
fürdő) eladó, 883 m2-es telek-
kel, ipari árammal. Tel.: 06/30-
219-6813.

Karcag csendes, nyugodt 
kertvárosi részén, 2,5 szobás, 
jó állapotú, összközműves 
családi kockaház, nagy alsó-
épülettel, tehermentesen el-
adó. Tel.: 06/30-922-8958.

Karcagon, 710 m2-es telek el-
adó a Szív utca 11. szám alatt. 
Tel.: 06/30-201-0248.

Karcagon, 70 m2-es, téglaépí-
tésű, újszerű, teljes közműves 
ház eladó. Csere értékegyez-
tetéssel a második emeletig 
érdekel. Tel.: 06/30-835-1910.

Eladó kocka típusú ház, két 
szoba, konyha, fürdőszo-
ba, nagy spájz, lakható alsó-
épülettel, terménytárolókkal, 
ólakkal. Tel.: 06/20-258-8997, 
06/70-580-2324.

Karcagon, a Kórház utcán 
földszinti lakás, garázzsal 
együtt eladó. Tel.: 06/30-414-
7138.

Karcag, Táncsics Mihály krt. 
13. II. lépcsőház, IV. emelet, 
9-es ajtó alatti lakás eladó. 
Tel.: 06/59-313-697.

Karcag központjában 55 m2-
es, földszinti, erkélyes, felújí-
tott lakás eladó. Tel.: 06/30-
683-2647.

Karcagon, a Kaiser étterem 
mögött garázs kiadó. Tel.: 
06/30-683-2647.

Eladó egy portán két külön-
álló lakás (két és egy szoba 
összkomfortos, nagy műhely, 
ipari áram). Kisebb kertes ház-
csere érdekel. Tel.: 06/30-602-
7873.

Állat
Kukoricán tartott, vörös tol-
lú csirke konyhakészen eladó. 
Vágás minden pénteken. A 
megrendelést csütörtök dé-
lig kérem leadni. Cím: Karcag, 
Soós I. u. 12. Tel.: 06/59-311-
969, 06/30-244-5160.

140 kilós hízó (duroc) és man-
galica házi zsír eladó. Érd.: 
Karcag, Nyár utca 32. Tel.: 
06/30-242-7422.

Vegyes 
Vásárolok régi fenyőbúto-
rokat, szekrényt, kreden-
cet, kanapét, asztalt, komó-
dot, hokedlit, szennyesládát, 
sózóteknőt, mosóteknőt, bö-
dönöket, kannákat, bekötött 
boros demizsonokat, ablak-
ra való spalettákat, és minden 
egyéb régiséget, teljes körű 
hagyatékot, tollat. Tel.: 06/20-
996-1346.

Gyárak , üzemek, iskolák , 
egészségügyi intézmények 
leselejtezett ipari kelléke-
it, bútorait megvásárolom! 
(Munkapadok, székek, többfi-
ókos szekrények, vasasztalok, 
búrák, lámpák, szertári, orvosi 
vitrinek, szekrények stb.) Tel.: 
06/20-996-1346.

Használt szivacs, gurulós szo-
ba WC, Komár moped, írógép, 
villanymotor, szekrények, fote-
lok, gyerekheverő, gyerek író-
asztal, kétszemélyes heverő, 
kemping tűzhely, hősugárzók, 
szénavágó, 25 literes kaszroj 
eladó. Tel.: 06/30-375-9135.

Gránit tányér, vegyes pohár, au-
tórádió, bevásárlókocsi, tárcsás 
mosógép, gázsparhelt, indukci-
ós főzőlap, keresztvágó fűrész, 
5 literes tejeskanna, gázpalack 
eladó. Tel.: 06/20-572-6285.

Fúrt kutakhoz szivattyúk, sö-
tétbarna teakályha, 3 db mos-
dókagyló (különböző mére-
tű), új nagy fateknő, bekötött 
üvegballonok, KF 04 (5 LE) ka-
pálógép eladó. Tel.: 06/30-
423-7522.

Tornádó elektromos kerékpár, 
zsírosbödönök, 220 V-os, két 
hengeres kompresszor, 220 
V-os cirkula, és szekrények el-
adók. Tel.: 06/59-400-685.

Honda Civic Sedan (’97-es, 
1400 m3, garázsban tartott, 
nemdohányzó tulajdonostól, 
szép állapotban, egy év mű-
szakival) eladó. Tel.: 06/30-
336-6150.

Eladó 2 db egyszemélyes he-
verő, szekrények, asztalok, 
székek, konyhaszekrény, tea-
tűzhely, sparhelt, automata 
mosógép, edények, stb. Csak 
hétfőn, 14-17 óráig. Karcag, 
Ács utca 12. Tel.: 06/30-645-
1845.

Eladó három fiókos fagyasztó, 
vezetékes gáztűzhely, elekt-
romos seprű, porszívó. Tel.: 
06/20-258-8997.

Eladó kerti pavilon (10 db), 
nagytestű suhanó, parapetes 
konvektor (3 db), kürtőskalács 
készítő gép, fagylaltgép (csa-
varos, két aknás), új női ke-
rékpár, MoliMed classic betét 
(1000 db). Tel.: 06/20-9670-
837.

Csillárok, mosdókagyló, szap-
pantartó, konyhai kiegészí-
tő munkapult, kemping ke-
rékpár, gáztűzhely, ajtók, szá-
mítógép asztal eladó. Tel.: 
06/30-835-1910.

Kovácstűzhely, csákányok, 
ásók, lapátok, gereblyék, vil-
lák, kapák, húsdarálók, mák-
darálók, diódarálók, kalapá-
csok, birkanyíró ollók, fogók 
eladók Karcagon, a Hunyadi 
utca 40. alatt. Tel.: 06/70-532-
6644.

Eladó üstház üsttel (5000 Ft), 
palackos gázkályha (10.000 
Ft), előszobafal (3000 Ft), 
konyhaszekrény (5000 Ft), 
szétnyitható, fehér asztal 
(6000 Ft), 4 db fehér, fémvá-
zas szék (6000 Ft), 2 db gye-
rekheverő, jó állapotban (2m 
x 80cm, 8000 Ft). Érdeklődni 
14-17 óráig. Tel.: 06/30-691-
5360.

Költözködés miatt eladó bú-
torok Karcagon, a Tőkés ut-
cában. Gurulós, elforgatha-
tó TV-állvány, krómozott lábú 
bárasztal, 4 db székkel, tölgy, 
fiókos, polcos komód, egye-
di keménymatracos faragott 
franciaágy. Tel.: 06/20-805-
2338.

Kedvező áron eladó 1 db új, 
fekvő kondipad, 2 db új, tölgy-
fa, faragott falitéka, 1db világos 
fenyő falitükör, 1db előszoba fo-
gas, 1 db fehér, összecsukha-
tó kerti nyugágy, 1 db világos, 
téglalap alakú szobaasztal, 1 db 
gurulós zsúrkocsi, 1 db három-
ágú csillár. Tel.: 06/70-300-9730.

1300 m2 szántó, 1,78 ha er-
dő, Zug II-ben 10 sor kertföld, 
lakható épülettel eladó. Tel. 
06/30-587-9678.

Eladó egy DAB hidrofor, kiépí-
tett szívó és nyomó oldallal, 
csak csatlakoztatni kell a fúrt 
kútra. Tel.: 06/70-391-4295.

Eladó 1 db olajradiátor, Komár 
segédmotorkerékpár, 2 db 
ágy, 4 db fotel, 2 db falióra, 
nagy szőnyeg, férfi kabátok, 
női ruhák. Érdeklődni Délibáb 
utca 94. szám alatt, 16 óra 
után. Tel.: 06/30-661-5641.

Jelképes áron zöld színű pad-
lószőnyegek eladók (2x3-as, 
és 1,60x1 méteres). Tel.: 06/59-
312-249, 06/70-385-4893.

Eladó 120 kg-os hízó, gyermek-
ágy (3-12 éves korig), kétsze-
mélyes rekamié, beltéri ajtó, 
Karcagon, a Villamos utca 21. 
szám alatt. Tel.: 06/59-314-245.

Hagyatéki bútorok (szekrény-
sorok, csillárok, poharak, és 
sok más egyéb) eladó. Tel.: 
06/30-435-9450.

Álló terráriumok eladók. Tel.: 
06/30-336 6150.

Eladó hűtő-fűtő ventilátor, 2 
db fotel, kazettás magnó, sza-
lagos magnó, Aria HIFI kis hi-
bával, számítógép monitor, 
kőműves talicska, Orion TV, 1 
db gázpalack, Rakéta porszívó, 
hódfarkú cserép (kb. 320 db), 
kerti szerszámok, világos szo-
babútor. Tel.: 06/30-610-5738.

Társkereső
185/80/55 férfi keresi 41-54 
éves korig hölgy ismeretsé-
gét. Keserű a magány! Tel.: 
06/30-897-8703.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást,  cip-
zár-cserét, felhajtást, méret-
re munkaruhát, férfi szövet- 
és bársony nadrág, bőrkabát 
varrását rövid határidőre vál-
lalom! Tel.: 06/59-887-269.

VÍZVEZETÉK szerelést, BÁ-
DOGOS munkát és JAVÍ-
TÁSOKAT is vállalok. Török 
László, Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.

Tetőmunkákat és javításokat 
is vállalok. Sütő Kálmán ács-
mester. Tel.: 06/30-584-2767.

Az Orgonda Agrár Kft. földet 
bérelne és vállal növényvédel-
mi szaktanácsadást, szakirá-
nyítást. Tel.: 06/30-785-0690.

Ácsolt ajtók, kapuk készíté-
se, zárak javítása és cseréje. 
Karcag, Sütő Kálmán ácsmes-
ter. Tel.: 06/30-584-2767.

Növényvédelmi szakirányí-
tást, szerződéskötéssel, szám-
laképesen vállalok. Kenyeres 
László okleveles növényorvos. 
Tel.: 06/30-785-0690.

Lucerna és gyep kaszálását 
vállalom, sodrással együtt. 
Tel.: 06/30-297-7742.

Kis busz bérelhető (9 szemé-
lyes). Tel.: 06/30-945-0824.

Mezőgazdasági bérmunkát 
vállalok Hajdú-Bihar, Jász-
Nagykun-Szolnok, valamint 
Békés megye térségeiben. 
Tel.: 06/70-370-1149.

Földet bérelnék: Biharnagy-
bajom, Karcag, Kaba, Nád-
udvar, Nagyrábé, Püspökladány, 
Sárrétudvari térségében. Ár: 
megegyezés szerint. Tel.: 06/70-
370-1149.

Cserépforgatást, tetőjavítást, 
és teljeskörű építőipari mun-
kákat vállalunk. Tel.: 06/30-
599-9238.

A Szendrei Üvegező BT. vál-
lal: mindenfajta üvegezést, 
tükrök kidolgozását, képkere-
tezést, műanyag nyílászárók 
forgalmazását, beépítését, re-
dőnyök, rovarhálók, szalag-
függönyök készítését. Karcag, 
Villamos utca 21. szám alatt. 
Tel.: 06/30-684-4941.

APRÓHIRDETÉS

Tisztelt Hirdetőink!
SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK 

VALÓSÁGTARTALMÁÉRT 

FELELŐSSÉGET NEM 

VÁLLAL!



10 2016. május 20.

Í J Á S Z A T

L A B D A R Ú G Á S

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Balogh Andrea • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Györffy István Nagykun Múzeum •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József  u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu  •   ISSN: 1216-1322  •   Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

SPORT

Április 17-én sápi íjász baráta-
ink megrendezték első versenyü-
ket, melyre egyrészt nagyon kí-
váncsiak voltunk, másrészt fon-
tosnak tartjuk a két íjászkör jó 
kapcsolatának ápolását. Csapa-
tunk 12 főt küldött a verseny-
re, amelyen összesen 122 fő vett 
részt.

A Kötöny Népe Karcagi Íjász 
Kört képviselték: Csorvási Zol-
tán, Karas Lajos, Molnár Ferenc 
Karaul, Kovács Tibor, Örsi Gab-
riella, Szabó Dávid, Kovács Im-
re, Hercegné Takács Ibolya, Ifj. 
Karas Lajos, Nagy Bettina, Őrsi 
Mizser Dávid, Molnár Édua.

Dobogóra ismét sikerült fel-
állni öt kategóriában is, ráadás-
ként három kategóriában a legfé-
nyesebb érmet hozták el verseny-
zőink. Dobogósaink: Ifj. Karas 
Lajos kategóriájában 1. helyen 
végzett, Hercegné Takács Ibo-
lya kategóriájában az 1. helyével 
aranyérmes lett, Nagy Bettina 
kategóriájában 3. helyével bronz-
érmes lett, Molnár Édua kategó-
riájában 3. helyével bronzérmet 
nyert, Örsi Mizser Dávid kate-
góriájában az 1. helyével szintén 
aranyérmet szerzett. Szép ered-
mények! 

A versenyt pontszerző helyen 
zárta még Csorvási Zoltán és 
Molnár Ferenc Karaul (mindket-
ten 4. helyen végeztek), és Karas 
Lajos, aki az 5. helyen zárta a ver-
senynapot.

Ezek után a már hagyományo-
san május elsején sorra kerülő 
saját rendezésű versenyünk elő-
készítő munkálataira koncent-

ráltunk. Harmadik alkalommal 
rendeztük meg a Kötöny Népe 
Nagykun Íjászviadalt az Erdei 
Futópályán. 

Mindent megtettünk, hogy a 
hozzánk látogató íjászok jól érez-
zék magukat. 

Nyolc órától vártuk az érke-
ző, nevező íjászokat. A fél tízkor 
kezdődő megnyitón 185 íjász, 
és a velük együtt érkező kísérők 
hallgathatták a köszöntőt, ame-
lyet részvételével megtisztelt Ko-
vács Sándor, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés el-
nöke is. Köszöntőjében méltat-
ta az íjász hagyományok ápolá-
sára összesereglett népes íjász se-
reget. Még soha nem vett részt 
ennyi íjász a versenyeinken.

A viadalra külhonból is érkez-
tek versenyzők. Jöttek Nagyvá-
radról, Nagyszalontáról, és még 
a felvidékről is. Szép számmal 
érkeztek a Keleti Gyepű íjász-
közösség tagjai is, ahová márci-
ustól fogadták el a Kötöny Né-
pe Íjászkör jelentkezését. Ver-
senyünk bekerült a gyepűs ver-
senysorozat versenyei közé is. 
Megtisztelte versenyünket Györ-
ki Attila is, a Keleti Gyepű vezé-
re. Néhány mondatban ő is kö-
szöntette a résztvevőket, és a Ke-
leti Gyepű küldetéséről, hitvallá-
sáról, a hagyományok továbbvi-
teléről beszélt.

A köszöntők után Kovás Sán-
dor és Györki Attila egy-egy nyíl-
vessző kilövésével nyitotta meg 
hivatalosan a III. Kötöny Népe 
Nagykun Íjfeszítő Viadalt. 

Ezután a 185 fő megkezdhet-

te a célok leküzdését, melyből 22 
került most felállításra. A ver-
seny ideje alatt sok látogatónk 
volt, akiket a kíváncsiság, az ér-
deklődés hozott ki, hogy testkö-
zelből nézhessék az íjászokat. Az 
íjászat kipróbálására, gyakorlá-
sára is volt lehetőség, erre is biz-
tosítottunk egy biztonságos, a 
versenytől elszigetelt helyet.

A verseny után egy f inom 
szürkemarha-gulyás fogadta a 
megfáradt íjászokat, a Hubai és 
Társai Kft. felajánlásának kö-
szönhetően. Az eredményhirde-
tésig sor került a csapatpárbaj-
ra, amelyet a tavalyi évben indí-
tottunk útjára, ahol is a győztes 
csapat a Kunszövetség által fel-
ajánlott vándordíjat viheti ha-

za, s őrizheti egy évig. A csapat-
párbaj győztese idén is csakúgy, 
mint tavaly, a sárrétudvari Szity-
tyák Íjász csapata lett. 

Még egy távlövő versenyt is 
lebonyolítottunk az eredmény-
hirdetésig, amelyet fél ötkor kezd-
tünk meg. Számtalan nyeremény, 
különdíj várt a versenyzőkre. Kü-
lön öröm várt azokra a résztve-
vőkre, akik a Kunlovarda, Essen 
Kft. által felajánlott különdíja-
kat, egy egész alakos íjászt meg-
formáló kupát vihettek haza. Ez-
zel is bizonyítottuk, hogy tőlünk 
nemcsak a győztesek térhetnek 
haza értékes nyereményekkel, 
hanem másnak is érdemes hoz-
zánk ellátogatni, hiszen külön-
böző meglepetés kategóriákban, 

különféle díjak kerülnek kiosz-
tásra.

Kicsit fáradtan, de annál na-
gyobb sikerrel zártuk a III. Nagy-
kun Íjfeszítő Viadalt. Az elköszö-
nő íjászok biztosítottak bennün-
ket, hogy jövőre is eljönnek hoz-
zánk. Ennél nagyobb elismerés 
nem is kell egy rendező egyesü-
letnek.

Köszönjük minden tagunk fá-
radozását, akik a versenyen, és 
azt megelőzően is tevékeny részt 
vállaltak abban, hogy sikerrel 
záruljon ez a nap. Köszönjük íjá-
szaink hozzátartozóinak a segít-
ségét, jó házigazdák voltak. Kö-
szönet illeti támogatóinkat a sok 
segítségért, felajánlásért, díjért. 

Kötöny Népe Karcagi Íjászok

Rekordszámú versenyző a nagykun íjászviadalon

Megyei I. osztályú bajnokság
2016. május 7.
Karcag-Csépa 2-2 (2-0)
A csépai együttes látogatott a 

Liget úti pályára. A hazai csapat 
abban a tudatban lépett pályá-
ra, hogy győzelemmel küldi ha-
za a tiszazugi csapatot. A hazai 
támadók közül Kupai Kriszti-
án tűnt ki, aki nem egyszer ki-
cselezte a vendég védőket. Ne-
gyedóra elteltével, egy cselso-
rozat végén Hamar Jánoshoz 
passzolt, aki óriási helyzetben 
az üres kapu mellé lőtt. Öt perc 
múltán óriási kavarodás tá-
madt a vendégek kapuja előtt, 
többen is gólt rúghattak volna, 
de sehogy sem sikerült a kapu-
ba találniuk. Ezt követően Ku-
pai Krisztián és Szőke Róbert is 
lövéssel kísérletezett, de a ven-
dégkapusról kipattant a labda. 

Három perc elteltével Balogh 
Csaba megunta a csatárok te-
hetetlenségét, és 30 méterről lö-
vésre szánta el magát, de a lab-
da a felső lécet érintve elhagy-
ta a pályát. A 40. percben vég-
re megtört a jég - Szőke Robi 
egyedül vezette a labdát az el-
lenfél kapuja felé, majd a kiin-
duló kapus mellett a kapu kö-
zepébe bombázott (1-0). Négy 
perc múltán egy kipattanó lab-
dát, közel 25 méterről Erdei Ti-
bor nagy erővel kapura lőtte, 
amely védhetetlenül a jobb sa-
rokba vágódott (2-0).

A második félidő elején a ha-
zaiak tovább rohamoztak, Ha-
mar János kétszer is gólhelyzet-
be került, de nem tudott a háló-
ba találni. A 60. percben három 
karcagi csatár is rávezette a lab-
dát a kapura, de Rózsa István 

hosszan kapta a labdát, és így a 
kapusnak sikerült elrúgnia. A 
sok kihagyott helyzet megbosz-
szulta magát, egy 30 méteres 
szabadrúgást Varga Mihály vég-
zett el, és a labda a bal alsó sa-
rokban kötött ki (2-1). Ezután 
több vendégpróbálkozás is volt, 
de szerencsére nem született gól. 
A 80. perc körül kiegyenlített a 
csépai csapat. 

Egy baloldali vendégtáma-
dás után Szőke József a védő-
ket megelőzve a karcagi kapuba 
lőtt (2-2). Felbátorodott a csépai 
csapat, több veszélyes támadást 
is vezetett a hazai kapu irányá-
ba. Így már azért kellett izgulni 
a mérkőzés hajrájában, nehogy 
vezetést szerezzen a már „szinte 
leigázott” csépai csapat. 

B.I.

Kihagyott gólhelyzetek után döntetlen


